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 أهم كتب رشوح احلديث

 )قطعة من رشحي لنزهة النظر تضمن ذكر أهم رشوح كتب السنة(

 

؛ رمحه اهلل:  املصنفقال  ةا )وإِْن كاَن اللَّْفُظ ُمسَتْعمًلا بكثرٍة، لكْن يف َمدُلولِِه دِقَّ

ِح معاين األْخباِر وبياِن املُْشكِِل منها. وقد َأكثَر  اْحتِيَج إىل الُكتُِب املُصنََّفِة يف رَشْ

ُة ِمن التَّصانيِف يف ذلك؛ كالطَّحاويِّ واخَلطَّايبِّ وابِن عبِد الََبِّ وغرِيهم(  .األئمَّ

مل التي فيها يشء يتكلم بعد ذلك عن اجلملا تكلم عن األلفاظ الغريبة يف اللغة؛ ناسب أن 

 اها .من اخلفاء يف معن

فيقول : إن كانت األلفاظ معلومة املعاين )ليس فيها غريب( ، لكن نشأ اخلفاء من غرابة 

ن يف تراكيب العبارات حتى َصُعب فهُمها ، فعندها  ترتيب ألفاظ اجلملة ، أو دقَّ املعنى املتضمَّ

 لرشوح وكتب مشكل احلديث .يلجأ طالب العلم إىل كتب ا

 ثم ذكر أن التصنيف يف ذلك كثري ، وهو كام قال ، فهو بحر متًلطم .

رشوح صحيح البخاري فقط ، فبلغت حسب  عِ مْ ـاملعارصين يف َج  أحُد  َف فقد صنَّ 

 . (1)رشحا 375: مجعه

 .(2)كتابا 130ها : آخُر أسامَء رشوح املوطأ لإلمام مالك بن أنس ، فبلغ عددُ حمقٌق ومجع 

لكن ذكر احلافظ ابن حجر ثًلثة من مشاهري العلامء ممن صنف يف رشح السنة وكشف 

 مشكلها :

، ويعني بذكره  هـ(321أوهلم : اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن سًلمة الطحاوي )ت

                                                           

انظر كتاب : إحتاف القاري بمعرفة جهود العلامء عىل صحيح البخاري ، ملحمد عصام عرار  (1)

 احلسني .

لعبد  "تفسري غريب املوطأ"انظر مقدمة حتقيق الدكتور عبد الرمحن العثيمني )رمحه اهلل( عىل  (2)

  ( .150-1/63امللك بن حبيب )
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 كتابه املطبوع باسم )رشح مشكل اآلثار( ، واسمه الصحيح : )بياُن مشكل أحاديث رسول اهلل 

. وهو أجل كتب خمتلف احلديث ومشكله  (3)واستخراج ما فيها من األحكام ونفُي التضاّد عنها(

 استيعاباا .

،  (هـ388الـَخّطايب الُبْستي )ت أبو سليامن َحـْمُد بن حممد بن إبراهيم ثانيهم : اإلمام

 ما ييل : -غريب احلديث( الذي تقّدم ذِكُره سوى ) -وله يف رشح السنة 

 سنن : وهو رشح السنن أليب داود ، وهو أول رشوحه .معامل ال -1

 أعًلم احلديث : وهو أول رشوح صحيح البخاري . -2

 . رشح لبعض أحاديث الدعاء املأثور عن النبي شأن الدعاء : وهو  -3

َمِري األندليس املعروف بابن عبد الَب  ثالثهم : أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النَـّ

 ، وله من الكتب يف رشح السنة : هـ(463)ت

ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد : وهو أجل رشوح املوطأ لإلمام مالك ،  التمهيد -1

 بل من أجل كتب رشوح السنة مطلقا ، بل من أجل كتب اإلسًلم ! 

 البن( املحىل) مثل العلم يف اإلسًلم كتب يف رأيت ما»فلام قال العّز ابن عبد السًلم : 

 لقد: قلت »تعقبه اإلمام الذهبي بقوله : ، « الدين موفق للشيخ( املغني) وكتاب حزم،

 عبد البن( التمهيد: ) ورابعها،  للبيهقي( الكبري السنن: )وثالثهام،  الدين عز الشيخ صدق

 فهو ، فيها املطالعة وأدمن ، املفتني أذكياء من وكان الدواوين، هذه َل صَّ َح  فمن . الَب

 .(4)«حقا العامل

الواردة يف املوطأ ، دون  وهو خاص برشح األحاديث املرفوعة إىل النبي 

املوقوفات ودون كًلم اإلمام مالك يف فقه احلديث . ورتبه عىل أسامء شيوخ اإلمام 

واعتنى فيه بالصنعة  . (5)مالك ، حسب الرتتيب األلف بائي يف املغرب واألندلس

                                                           

 ( .9بّينت صحة هذا العنوان يف كتايب : العنوان الصحيح للكتاب )رقم  (3)

 ( .18/193سري أعًلم النبًلء للذهبي ) (4)

  وهو كرتتيب املشارقة من األلف إىل الزاي ، ثم : ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ و ي . (5)
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 .كتابه اآلخر )االستذكار(، أكثر من عنايته هبا يف احلديثية جدا 

 وقد مكث يف تصنيفه ثًلثني سنة ، وفيه قال أبياته الشهرية :

ـــةا  ـــون ِحج ـــذ ثًلث ـــذادي م ـــمرُي ف  س

 

ـــي وَصـــيَْقُل   ُج  ذِهن ـــرِّ ـــ عـــن واملف  يمّ ـَه

ــــ كــــًلمَ  فيــــه لكــــم بســــطُت    كمـنبيِّ

 

ـــام  ـــه يف ب ـــن معاني ـــه م ـــم الفق  والعل

 بــــه ىقتــــَد يُ  مــــا اآلداب مــــن وفيــــه 

 

ــَب إىل  ــوى،  ال ــن ئيـنْـــويُ  والتق  الظلــم ع

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من  -2 

 معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصار .

، عىل ترتيب تصنيفه ، كباقي )مرفوعه وموقوفه وفقهه( وهو يف رشح املوطأ كامًل 

، فعنايته هبا متتاز عىل عنايته فيه واعتنى فيه بالصنعة الفقهية جدا  رشوح كتب السنة .

 .بالصنعة احلديثية 

األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري : وهو يف مشكل بعض األحاديث  -3

 الواردة يف صحيح البخاري ، وسبق الكًلم عنه يف )مشكل احلديث( .

 : ما أشار إليه احلافظ ابن حجر : الكتب التاليةسوى  (6)ومن أجل مشاهري رشوح كتب السنة 

من األخبار : ملحمد بن جرير الطَبي  هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل  -1

، وهو من أجل الكتب ، ولو تم لكان من أعظم كتب اإلسًلم . لكن الطَبي  هـ(310)ت

 قطعة مما صنّفه منه . ويف قبل إمتامه ، ثم مل تصل إلينا إالت

وفيه نقول نفيسة عن كتب مفقودة ،  . هـ(449البن بطال )ت: رشح صحيح البخاري  -2

 اجلزء املفقود من )هتذيب اآلثار( للطَبي .عن كنقله املتكرر 

أليب الوليد  ( :يف العنوان )بتخفيف اهلمزة ؛ لتصح السجعة املنتقى رشح املوطا -3

الفقهية واألصولية للباجي .  وهو رشح مستقل ، تظهر فيه الصنعة .هـ( 494الباجي )ت

                                                           

لية مذلفيها من بني رشوح كثرية لتميزها عىل ما سواها : إما باستقًلانتخبت أسامء الرشوح اآلتية  (6)

غزارةا ، أو بمصادرها مصادرها ، أو بوباعتامدهم عىل اجتهادهم يف الفهم واالستنباط يف الرشح 

 .كله أو ببعضه  ذلك، أو بنفاسةا 
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وبإضافة هذا الكتاب إىل التمهيد واالستذكار البن عبد الَب يكون الباحث قد مجع أهم 

 .  (7)، ومل يفته من دقيق الفوائد إال القليلرشوح املوطأ 

وهو يف غاية النفاسة ، كعامة كتب اإلمام  هـ( .536للامَزري )ت: م بفوائد مسلم لِ عْ مُ ـال -4

املازري . فورقة من كتب املازري تساوي ملزمة من كتب كثريين غريه ؛ لعمقه 

ُدرر فِكره . لكنه كان كاحلوايش عىل صحيح واستقًلله الكبري وإمًلئه نتائج قرحيته و

ال حيتاج إىل إشكمن فائدة أو  من له فيه تمسلم ، ال يرشحه كله ، وإنام يرشح ما عنَّ 

 جواب.

 . هـ(543عارضة األحوذي رشح جامع الرتمذي : أليب بكر ابن العريب املالكي )ت -5

فهو مستقل ، جريء يف اقتحام مضايق العلوم ،  –رغم متذهبه الشديد  –وابن العريب 

 معتزٌّ بعلمه وفكره ، يف عموم كتبه .

، وهو أكثر فائدةا من رشحه  العريب ابن بكر القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس : أليب -6

 اآلخر األوسع )املسالك( .

وهو كتاب جليل ، متّم  . هـ(544للقايض عياض )ت: إكامل املعلم بفوائد مسلم  -7

وهو  بالرشح . -تقريبا  –املازري ، باملرور عىل أحاديث صحيح مسلم كلها  كتاَب 

 أجل ما اعتمد اإلمام النووي عليه يف رشحه لصحيح مسلم .

منهجية فقه احلديث عند القايض عياض يف إكامل املعلم بفوائد "وقد ُكتب عنه : 

                                                           

 ، منهم : االستذكار واملنتقىولذلك قام عدد من العلامء باجلمع بني  (7)

اجلمع بني  هـ( فصنف كتاب )املختار يف625حممد بن عبد احلقِّ بن ُسليامن الَيـُفـَرنِـيُّ )ت -1

 عىل وإعرابه املوطأ غريب يف االقتضاب، ومذلفه هو صاحب كتاب )املنتقى واالستذكار( 

 ( .األبواب

 حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد بن عبد الَب بن جماهد األنصاري املعروف بابن زرقون  -2

 هـ( ، صنف )األنوار يف اجلمع بني املنتقى واالستذكار( .580)ت

اهـ( مجع بينهام 537عيل بن عبد اهلل بن داود بن احلسن املالطي )ت -3  .أيضا
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 للدكتور احلسني بن حممد َشّواط . "مسلم

وهو رشح  هـ( .606األثري )ت الدين ابن : ملجد (8)"مسند الشافعي"الشايف رشح  -8

ا رشح مسند الشافعي قبله  . (9)مستقل، وقد رصح ابن األثري أنه ال يعرف أحدا

. واإلمام  هـ(623لرافعي )تيب القاسم عبد الكريم بن حممد ارشح مسند الشافعي : أل -9

 . الرافعي هو أحد أعمدة الفقه الشافعي ، فعليه وعىل اإلمام النووي استقر فقه الشافعية

ا سبقه إليه . وهذا (10)ورشحه هذا رشح مستقل ، وقد ذكر هو يف مقدمته أنه ال يعرف أحدا

 عىل رشح ابن األثري ، وهذا يشهد له قرب زمن اإلمامني ، فقد تعارصا.يعني أنه مل يقف 

  واهلل أعلم من سبق يف التأليف ، فابن األثري أشار يف مقدمته أنه أّخر تأليف رشحه .

 . هـ(656أليب العباس القرطبي )ت: م ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم هِ فْ ـمُ ـال -10

                                                           

 حممد بن جعفر بن َعمروأيب  الشافعي ، وإنام هو انتخاُب اإلمام ليس من تصنيف  "مسند الشافعي" (8)

من أصول روايات أيب العباس حممد بن يعقوب األصم هـ( 360النيسابوري )تمطر  حممد بن

عن اإلمام هـ( 270املرادي )تالشافعي عن الربيع بن سليامن  اإلمام تبراوي كُ هـ( 346)ت

ـةا من الشافعي  . فاألحاديث من رواية األصم ، واملنتِخُب هلا من كتبه هو أبو َعمرو ابن مطر ، ُمْسَتلَّ

 والرسالة( من رواية الربيع بن سليامن عن اإلمام .بعض كتب اإلمام الشافعي )كاألم 

ومل تتضح يل قاعدة االنتخاب يف هذا الكتاب ، فلم يشمل الكتاب مجيع أحاديث الشافعي  

ا وال غرابة ليبني لنا : ملاذا اختار بعض  املبثوثة يف كتبه ، وال اشرتط املنتِخُب ِصحةا وال ُعُلـوًّ

 األحاديث دون بعض. 

وقوف عىل حديث اإلمام الشافعي املوجود يف ُكتبه ، فعليه بكتاب )معرفة السنن ومن أراد ال 

واآلثار( لإلمام البيهقي ، فقد مجع فيه كل ما وقف عليه من أحاديث قّيدها اإلمام الشافعي يف كتبه . 

مسند "( وإن مل ُيرتب عىل طريقة املسانيد ، كام أن فهو أوىل بأن ُيسمى بـ)مسند الشافعي

،  عىل املسانيد وال عىل األبواب ليس مرّتباا  - وُروي عليها عىل هيئته التي مُجع هبا – "عيالشاف

     . ولذلك اعتنى عدٌد من العلامء برتتيبه

  ( .1/28الشايف البن األثري ) (9)

 ( .1/73رشح مسند الشافعي للرافعي ) (10)
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وقد  وهو من أجل رشوح أحاديث صحيح مسلم ، فيه من الفوائد ما ليس يف غريه .

اعتمد النووي عليه كثريا يف رشحه ، حيث كان هو وكتاب القايض عياض مادته الكَبى 

 يف رشحه .

 ُكتب عنه :وقد 

، رسالة ماجستري  "رشح القرطبي عىل صحيح مسلم : دراسة يف املنهج واملصادر"  -

 عبد املنعم السيوطي .بن خليفة بن ألرشف 

اإلمام القرطبي ومنهجه يف خمتلف احلديث : رسالة ماجستري للطالبة جواهر  -

 العمودي ، يف جامعة أم القرى .

القواعد األصولية عند احلافظ أيب العباس القرطبي من خًلل كتابه املفهم : لسعد بن  -

 ة .جزاء العويف ، يف اجلامعة اإلسًلمية باملدينة املنور

آراء القرطبي واملازري االعتقادية من خًلل رشحيهام لصحيح مسلم : د/ عبد اهلل بن  -

َميّان .  حممد الرُّ

 ميدي( :للُح  "جلمع بني الصحيحنيا"ـل اإلفصاح عن معاين الصحاح )وهو رشٌح  -11

بفقه  العنايةِ  وهو من أكثر الرشوح استقًلال ، كثريُ  . هـ(560للوزير ابن ُهبرية )ت

عىل املذاهب األربعة خاصة ، مهتمٌّ بتخليص فوائد احلديث يف نقاط احلديث 

 .حمّددة

امليَّسَّ يف رشح مصابيح السنة )وهو رشح ملصابيح السنة ملحيي السنة البغوي  -12

 وليس ، الراجح عىل – احلنفي يوسف بن حسني بن احلسن بن اهلل فضل: ل هـ(516ت

ْوِربِْشتي ا - شافعيا ، مكسورة راء ثم،  ساكنة واو بعدها،  فوق من املثناة التاء بضم -لتُـّ

وُتكتب بغري واو   -فوق من مثناة تاء ثم،  ساكنة معجمة شني ثم،  مكسورة موحدة باء ثم

بِشتي ْ  هـ( . 661)ت،  (11)، فيقال له : الرتُّ

                                                           

والصواب كَّسها ، كام نص عليه تاج الدين السبكي بضم الباء ،  "األعًلم"ي يف ـلِ كْ رِ الزِّ وضبطها  (11)
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؛ إال أن رشحه يدل عىل إمامته  (12)وضيق ترمجته يف املصادر ومع عدم شهرة املذلف

ّ  رُ واستقًلليته يف الرشح ، حتى صار كتابه من املصادر التي ُيكثِ  بعده من الرجوع  اُح الرشُّ

 .إليها واالستفادة منها 

ا يضم كثريا من أحاديث كتابا  - )مصابيح السنة( للبغوي -ح وولكون الكتاب املرش

 مع( النسائي وسنن الرتمذي وجامع داود أيب وسنن الصحيحني)األمهات اخلمسة 

ْوِربِْشتي ه ، فقد صار رشُح  غريها من زيادات  لتلك األمهات .   كأنه رشٌح للتُـّ

وهو الكتاب الذي  . هـ(676املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج : للنووي )ت -13

سارت به الركبان ، وصار من أشهر رشوح صحيح مسلم . وللنووي فيه ترجيحات 

 ووي يف العلم والفقه واحلديث .واختيارات ، تنبع أمهيتها من مكانة اإلمام الن

وهو من آصل رشوح  . هـ(685حتفة األبرار رشح مصابيح السنة : للبيضاوي )ت -14

)مصابيح السنة( ، واستقًلل مذلفه فيه هو ما جعله مصدرا مهام لرشاح كتب السنة من 

 بعده . 

وهو من أهم  . هـ(702إحكام األحكام رشح عمدة األحكام : البن دقيق العيد )ت -15

: كلها رشوح أحاديث األحكام ، وتَبز فيه إمامة ابن دقيق العيد يف العلوم اإلسًلمية 

 خاصة الفقه وأصوله .

: البن دقيق العيد . وقد تويف )رمحه اهلل( ومل يتمه ، وبلغتنا قطعٌة من رشح اإلملام  -16

: (13) وأصل )اإلملام( هو )اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام( رشحه النفيس هذا .

                                                                                                                                                                          

 . "تاج العروس"بيدي يف والزَّ  "طبقات الشافعية الكَبى"يف 

، كام يف اجلواهر « فلم أقف من خَبه عىل كبري أمر»يف ترمجته له :  قال احلافظ ابن حجر عنه (12)

 ( .2/913والدرر للسخاوي )

 ُطبع املوجود منه  بتحقيق : د/ سعد الـُحَميّد ، يف أربع جملدات .  (13)
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، الذي اشرتط فيه (14)البن دقيق العيد. وهو الذي اخترصه بعد ذلك يف )اإلملام(

هو الذي رشحه بعد ذلك يف كتابه الذي  -أي املخترص  -)اإلملام(  ـالصحة . ف

  .(15)مل يتمه )رشح اإلملام(

لطويف نجم الدين ايف رشح أربعينية النووي( : ل التعيني يف رشح األربعني )وهو -17

وهو من أكثر رشوح األربعني إفادة ، وبضمه لرشح ابن رجب )جامع  . هـ(716)ت

 توجد يف غريمها . العلوم واحلكم( يكون قد خرج طالب العلم بفائدة جليلة ، ال

، هـ(734)تالنفح الشذي رشح جامع الرتمذي : أليب الفتح ابن سيد الناس اليَْعُمري  -18

وهو كتاب  هـ( .806الدين العراقي )ت ه : زينُ ا مات عنه مذلفُ مم هم بعَض مَّ ـوالذي تَ 

 عظيم النفع ، وفيه صنعة حديثية رائقة .

اإلعًلم بسنته عليه السًلم )وهو رشح سنن ابن ماجه( : لـُمـُغـْلطاي بن قِـلِـيج  -19

بل لو قيل عن بالصنعة الفقهية ، . وهو بالصنعة احلديثية أوفر حظا منه  هـ(762)ت

هذا )كبقية كتب ويمتاز رشحه الكتاب إنه ختريج لسنن ابن ماجه ملا ُأبعد ذلك ! 

 ( بكثرة النقول النفيسة من كتب كثرية جدا ، كثري منها مفقود .  مغلطاي

لكِرماين عيل ا بن يوسف بن حمديف رشح صحيح البخاري : ملالكواكب الدراري  -20

من أهم موارد احلافظ ابن حجر يف )فتح الباري( من ناحية الرشح  وهو . هـ(786)ت

من نقده يف الصنعة احلديثية . فالكرماين هو الذي قال عنه  أكثرَ قد كان الفقهي ، وإن 

 فنه غري يف املرء تكلم وإذا »احلافظ ابن حجر عند ذكره خطأا له يف صنعة األسانيد : 

رشح »:  عن الكِرماينهـ( 851ويقول ابن قايض ُشهبة )ت . (16)«العجائب هبذه أتى

كثري ، ال سيام  فاحشة ، وتكرارٌ  ، وفيه أوهامٌ  (17)البخاري رشحا جيدا يف أربع جملدات

                                                           

 ُطبع بتحقيق : د/ حسني اجلمل . (14)

 ُطبع املوجود منه بتحقيق : حممد خّلوف العبد اهلل ، يف مخس جملدات .  (15)

 ( .1753رشح احلديث الذي برقم  3/584فتح الباري ) (16)

  وعرشين جزءا يف اثني عرش جملدا كبريا . ةُطبع يف مخس (17)
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 .  (18)«يف ضبط أسامء الرواة

م )وهو رشح األربعني النووية ، مضافا إليها ثامنية أحاديث كَ جامع العلوم واحلِ  -21

وهو من أكثر الرشوح  . هـ(795معها( : البن رجب احلنبيل )أضافها الشارح ورشحها 

 فائدة ، عىل صغر حجمه .

ا  -22 وهو غزير النقل من كتب  .فتح الباري برشح صحيح البخاري : البن رجب أيضا

  ، خاصة لكًلم اإلمام أمحد وكًلم تًلمذته يف الفقه واحلديث وعلله ورجاله .نادرة

كتاب ابن رجب هذا ، ونقل منه يف مواطن قليلة ومع أن احلافظ ابن حجر وقف عىل 

؛ إال أنه مل يستنفد كثريا من فوائده ، مما يدل عىل أنه مل يكن بني  (19)يف )فتح الباري(

يديه عند تصنيفه الفتح ، فلعله وقف عليه يف رحلته أو يف مكتبة غريه فنقل منه فوائد 

ابن رجب وصل معلقات يف البخاري ، قليلة ، وفاته أكثر ما فيه . ويكاد يقطع بذلك : أن 

 .  (20)فاتت ابن حجر فلم يقف عىل َمن وصلها

                                                           

 ( .707رقم180 /3طبقات الشافعية البن قايض ُشهبة ) (18)

 ( .6500رشح احلديث الذي برقم  11/340منها يف ) (19)

وكان ابن عمر، وأبو  »منها األثر الذي علقه البخاري يف باب فضل العمل يف أيام الترشيق قائًل :  (20)

، قال ابن حجر يف « السوق يف أيام العرش يكَبان، ويكَب الناس بتكبريمهاخيرجان إىل »هريرة: 

فتح الباري « . مل أره موصوال عنهام وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهام وكذا البغوي »الفتح : 

وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأيب هريرة، فهو من  »فقال : ، صله ابن رجب فقد و ( .2/458)

م أيب املنذر، عن محيد األعرج، عن جماهد، أن ابن عمر وأبا هريرة كانا خيرجان يف رواية سًل

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر يف ))كتاب  العرش إىل السوق يكَبان، ال خيرجان إالّ لذلك.

 -ورواه عفان: نا سًلم أبو املنذر  الشايف(( وأبو بكر املروزي القايض يف ))كتاب العيدين(( .

ه، ولفظه: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العرش، فيكَبان، ويكَب الناس معهام، وال فذكر

 ( . 9/8فتح الباري البن رجب )« . يأتيان ليشء إال لذلك

 بن إبراهيم حدثني »( ، فقال : 1704وللفائدة : فهذا األثر أخرجه أيضا الفاكهي يف أخبار مكة )رقم

 محيد ثناحد: قال القارئ، املنذر أبو سليامن بن سًلم ثناحد: قال مسلم، بن عفان عن يعقوب،
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، وهو مل يتجاوز والكتاب مل يصلنا كامًل ، فالذي ُطبع منه هو ما ُوقف عليه حتى اآلن 

 .أبواب كتاب الصًلة 

وهو أجل  . هـ(826طرح التثريب برشح التقريب : لويل الدين أيب زرعة العراقي )ت -23

ألحاديث األحكام ، وفيه من التقرير الفقهي واألصويل ما ال يستغني عنه فقيٌه وال  رشٍح 

 دا يف )طرح التثريب( كاه مرشوحا واحلديث من أحاديث األحكام إن وجدتُ  ُأصويل .

 ال ُيغنيني ما سواه عنه ، ال )فتح الباري( وال غريه !ُيغنيني عام سواه ، يف حني 

يْبي رشح مشكاة املصابيح للتِّ  الكاشف عن حقائق السنن )وهو -24 بكَّس  -َبيزي( : للطِـّ

وأكثرها فائدة : من جهة عمق وهو من أجل الرشوح  . هـ(743)ت –الطاء وسكون الياء 

وتلخيصها من رشوح  االستنباط وتوسع اإلفادة ، ومن جهة التدقيق يف عبارة الرشح

يف كثري يف الدقة والتقييد  احمررة بام ال مزيد عليهعبارته ، حتى ربام جاءت السابقني 

 .قد األقوال ومتحيصهامن األحيان ، مع استقًللية يف ن

هـ( كتاٌب 741للخطيب التَِّبيزي )تالكتاب املرشوح )مشكاة املصابيح(  ألنو

ألصول أحاديث األمهات اخلمسة )الصحيحني وسنن أيب داود وجامع الرتمذي  جامعٌ 

هو أكثر حديثاا من أصله )مصابيح السنة( بل وسنن النسائي( مع زيادات من غريها ، 

= جاء رشحه شامًل لعدد كبري من أصول  (21)فهو مجهرة حديثية جليلةللبغوي ، 

 .  ، أو عامتها هذه األمهات مجيعا  َح ؛ فكأنه رَشَ  أحاديث السنة

اإلمام احلافظ رشف الدين احلسني بن "وقد ُكتبت عنه رسالة علمية متوسعة : وهي 

تورة فاتن حسن كللد "نيف كتابه الكاشف عن حقائق السنيبي ومنهجه الطِّ عبد اهلل 

                                                                                                                                                                          

 إىل العرش أيام خيرجان عنهام اهلل ريض عمر وابن هريرة أبو كان ": قال جماهد، عن األعرج،

 وهذا إسناد حسن .« . لذلك إال السوق يأتيان ال معهام، الناس فيكَب فيكَبان، السوق،

حديثا  4931)مصابيح السنة( هو :  -حسب ترقيم طبعة دار املعرفة  –البغوي عدد أحاديث كتاب  (21)

، حديثا  6285هو :  –حسب ترقيم طبعة املكتب اإلسًلمي  –عدد أحاديث مشكاة املصابيح ، و

 .حديثا  1354فيزيد كتاب )املشكاة( عىل أصله )املصابيح( بـ 
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 حلواين .

 هـ( .852فتح الباري برشح صحيح البخاري : البن حجر )ت -25

وهو أشهر رشوح كتب السنة لدى املتأخرين ، وهو من أجل الرشوح . ومقدمته )ُهَدى 

وقد شاعت  الساري( من أفخم املقدمات واملداخل ، ومن أغزرها فائدة . –أو َهْدي  –

هـ( : أنه قيل له : أما ترشح صحيح البخاري، 1250)تبني املعارصين قصة الشوكاين 

، يقصد : ال مزيد عىل فتح  (22)«ال هجرة بعد الفتح»كام رشحه اآلخرون ؟ فقال : 

  .الباري

كان ال يرى فيه ما إنه ، حتى  كبريةوقد أتقن احلافظ حبكة رشحه هذا ، وصاغه بدقة 

 صاحب مصنفه سمعت ولقد»يمكن أن خُيترص ،  ولذلك قال تلميذه السخاوي : 

 عن زائدا شيئا فيه أعلم ما: ويقول اختصاره، إمكان ينكر مرارا - اهلل رمحه - الرتمجة

 . (23)«املقصود

 الكثري من البحوث والدراسات .وقد ُكتب عنه 

رشح وهو رشٌح لاألفكار يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين اآلثار ) ُب َخ نُ  -26

                                                           

يق حسن خان  (22) ، وعنه شيُخ شيوخنا ( 132-131ْوجي )ـنَّ ـالقِ احلطة يف ذكر الصحاح الستة لِصدِّ

 .( 323-1/322عبد احلي الكتاين يف فهرس الفهارس واألثبات )

 ( .2/708اجلواهر والدرر للسخاوي ) (23)

ولذلك ال يصح ادعاء أن احلافظ ابن حجر نفسه اخترصه ، كام ذهب إليه حمقق كتاب )النكت عىل  

 صحيح البخاري( ، اعتامدا عىل عنوان نسخته اخلطية الوحيدة . 

 ومن »( ، والسيوطي إنام قال : 1/56والغريب أنه احتج بكًلم السيوطي يف مقدمة حتقيقه ) 

 منه، أكَب آخر ورشح ،" الساري هدى " تسمى ومقدمته ،" ريالبخا رشح الباري فتح " تصانيفه

 يف العقيان نظم « .أوله من جملدات ثًلث امللخص هذا من رأيت وقد يتام، مل منه ملخص وآخر

( ، فواضح من هذا النص أن السيوطي يتحدث عن رشح كبري لصحيح البخاري 46) األعيان أعيان

ا . فالكتاب املخترص ليس  بدأ به احلافظ ومل يتمه ، واخترصه يف جملدات ، ومل يتمه أيضا

 خمترصا من فتح الباري ، وإنام من ذلك الرشح الكبري . 
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وهو رشح نفيس ، مجع فيه  . هـ(855معاين اآلثار للطحاوي( : لبدر الدين العيني )ت

 بني الفقه والصنعة احلديثية .

: للُمناوي  (للسيوطيالصغري  للجامع )وهو رشحفيض القدير رشح اجلامع الصغري  -27

هـ( املسمى 1182وحسٌن لو ُأضيف إليه رشح األمري الصنعاين )ت . هـ(1031)ت

ح اخلطأ ويتعّقب بـ)التنوير رشح اجلامع الصغري( فهو كاحلاشية عليه الرأي  : يصحِّ

 .بالرأي

ولكون أصله )اجلامع الصغري( للسيوطي كتابا يضم ما زاد عىل عرشة آالف حديث من 

تلف كتب السنة ، غري متقيد يف مجعها بأمهات السنة وال بمشهور كتبها ، فقد صار خم

رشحه بذلك من أوسع الرشوح يف عدد ما تناوله من أحاديث بالرشح ، بل فيه أحاديث 

  ال جتدها مرشوحة يف غريه أو ال تكاد . ومن هنا تأيت أكثُر األمهية للكتب التي ترشحه.    

د عىل موطأ حممد )وهو رشح ملوطأ اإلمام مالك برواية حممد بن  -28 التعليق املمجَّ

هو و . هـ(1304احلسن الشيباين عن اإلمام مالك( : للعًلمة عبد احلي اللكنوي )ت

العلامء ورشح مفيد فقهيا ، فاللكنوي من أواخر فقهاء احلنفية املتبعني للدليل 

 باحلديث .

بوية )وهو رشٌح ألربعني حديثاا منتقاٍة من كتاب تيسري املختار من كنوز السنة الن -29

يْ  بيدي ت الشيباين ع بَ ـالوصول إىل جامع األصول البن الدَّ هـ( : للعًلمة حممد 944الزَّ

وهو رشح نفيس عميق ، فيه إضافات جديدة من نتائج  . هـ(1377عبد اهلل ِدَراز )ت

 القرحية الوقادة ملذلفه .

لبعض مشكًلت  )وهو رشٌح  األنظار يف اجلامع الصحيح النظر الفسيح عند مضائق -30

وهو )والذي يليه( فيه  . هـ(1394ملحمد الطاهر ابن عاشور )تصحيح البخاري( : 

د ما ال يوجد يف غريه ،وتبدو فيه خاصية من خصائص  من اجتهادات هذا اإلمام املجدِّ

يل بني الرتاثية هذا اإلمام ، تظهر يف بعض كتبه أكثر من بعض ، وهي اجلمع املثا

 والتجديد : هضم الرتاث مع عرصانية الرؤية .
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 عاشور ابن الطاهر كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطا : ملحمد -31

 . (هـ1394ت)

أصبح فقد  ! ألسف ، ويا لعامتها نقٌل قليلة النفع ، كثرية  وللمحَدثني واملعارصين رشوٌح 

 : بعضها هو األكثر انتشارا بني يدي طلبة العلم 

ل منها :  - وأسلوب الرشح  السنة باالختصار والتيسريقّربت معاين  الفاملطوَّ

وتكرار للرشوح  ٌخ ْس ، وال أهنا حني أطالت جاءت بجديد ، بل هي نَ العرصي 

خدمة مما ال خيدم الرشح سواه ، حيسنون ال ؛ اللهم إال من إضافة ما  السابقة

؛ إال ما  (24)والتوسع يف تراجم الرواة نقًل بًل فائدة بًل حاجة ، كاإلعراب حقيقية ، 

 رحم رّبك !

واملخترص منها : أبعد ما تكون عن التحرير ، وأقرب ما تكون لسوء االختيار ملا  -

تذكره وما تدعه من رشح احلديث ، إذا مل ينلها من سوء الفهم نصيب ؛ إال من 

 !رحم اهلل 

                                                           

امذلَّ بعُضها  ، وإن كان ولصٍق  َنْسٍخ جمّرد  فهي باملصطلح احلاسويب : (24)  قبل جيل احلاسوب! فا

.. فقط ، لكن بعد وجود الَبامج  واحد يف تقريب بعض الرشوح يف موطنٍ  الفضُل  هابعضلكان وقد 

احلاسوبية ، زالت تلك الفضيلة الوحيدة هلا ؛ إذ صار الرجوع ألصوهلا مغنيا عن الرجوع إليها ، بل 

 هو الواجب !

  اعي : يموت بموت خدمته اآللية التي ال عمل فيها للعقل واخليال !وهكذا العمل غري اإلبد 


