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  بقمل يوسف شـبري ٔامحد الربيطاين

  الرمحن الرحمي بسم هللا

 رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصلوة والسالم عىل سـيد االٔنبياء واملرسلني، محمد بن عبد هللا أالمني، قائد الغر احملجلني، وعىل امحلد ;

  ٔاما بعد:آ[ الطاهرين الطيبني، ومن تبعهم Yٕحسان ٕاىل يوم اWين، 

ا عرش رت فهيكاليت ذ ةزييلكYٕالنمقاليت  ٔان ٔاعرب هورعا هللا هحفظموال� محمد ٔايوب السوريت و شـيخنا  رم فضيfكفقد طلب مين حمبنا امل

 .تعاىل هللا هرمح نرباس الساري ٕاىل ر�ض البخاري حملدث العرص شـيخنا ٔامري املٔومنني يف احلديث موال� محمد يونس اجلونفوريل مزا� 

، ودرس هYلغا طول حيات ااعتناءالرشيف تىن Yحلديث اع  هللا هرمح ه، فٕانبعض النقاطذا الرشح يف هن ٕاحصاء مزا� كال مي هواحلق ٔان

ودّرسه يف ، نده ال  ارنفورهر العلوم س همظا ةجبامع ةيف اWروس الرمسي ةمخسني مر  ه۱٤۳۸ ةايٕاىل هن ه۱۳۸۸ ةحصيح البخاري من سـن

تدريس  هؤاسـند ٕالي ه۱۳۸۸ ةسـن هيف حيات لويهنداكر� الكالشـيخ محمد ز  هواسـتخلف .اخلارج يف سهارنفور ويف احلرمني الرشيفني مرارا

 ومن .هللا هالشـيخ ٔاحسن قيام ٕاىل ٔان تويف رمح ه، فقام باحلديث علوم يف وتقدمه براعته رٔاى ملا نوا ٔاحياءاك هالصحيح مع ٔان بعض مشاخي

 هللا Yرك’:فهيا وٕاذا سـنة، ٔاربعني مرور بعد يقرٔاها ٔان ؤامره ه۱۳۸۷ سـنة يف ورقة ٕاليه ٔارسل الاكندهلوي زكر� محمد الشـيخ ٔان العجيب

م تدريسك من وأالربعني السابعة تبلغ وحي¥ ٔاطول، فرتة ٕاىل املباركة املميونة Yٔالمور معنيا مشـتغال وجع� حياتك، يف  عيل ستتقد§

   .‘وتسـبقين

ٓ  بعض الاكندهلوي زكر� محمد الشـيخ وحكی ) ۷۸۸: ٦ و ٤۱۹: ۱ و ۲٦۸: ۱( والرتامج االٔبواب يف اجلونفوري الشـيخ تلميذه راءا

 الندوي عيل احلسن ٔابو الشـيخ اكن كام العلمية، واملسائل احلديثية التحقيقات يف يراجعه واكن، )۳۱۹: ۱۰( اWراري المع وحاشـية

وموال� سعيد ٔامحد خان وموال� عبد  اجلونفوري احللمي عبد والشـيخ اجلنجويه حسن محمود واملفيتاحلقي الهردويئ  احلق ٔابرار والشـيخ

 ماكنه وعلو علمه تبحر عىل دليل وهذا ،ةمن اليواقيت الغالي نياالٔول ينا¿¾ ام ال خيفی عىل من طالعك يراجعونه وغريمهأالعظمي اجلبار 

  .ؤاقرانه مشاخيه عند

م لكن يتاكو ، هودقائق صحيحال ٔاعمل الناس بغوامض ن اك ،نظري ي اعتناءا Yلغا ال يوجد [بصحيح البخار  تعاىل هللا هشـيخنا رمح اعتىنو 

 غري [ شهد حىت ،دارت حول الصحيح هن حيات، الٔ وال جعب، ي حارض يتلكماكٔن إالمام البخار بلسان البخاري من غري تعصب وال حتزي، 

 يف كعبه وعلو الصحيح تدريس يف العميقة جتربته من الرمغ وعىل ،الزمن هذا يف املؤلف إالمام لسان ٔاصبح بأنه الفن ٔاهل كبار من واحد

عىل  هفبدٔا مجع تعليقات ،هبعض تالميذ عليه ٔاحل حىت تواضعه شدة من ا¿ال هذا يف Yلتأليف عنه هللا ريض يرض ملمسائÌ  اسـتخراج

   .واWررر هاجلوا يه، ٕامنا سبحف وحواش التعليقات ليست بتعليقات  هذها، و هوبدٔا يرتب  ةالصحيح يف السـنوات االٔخري 

 هاالٔول من رشح مت نرش اجلزء -محمد ٔايوب السوريت  الشـيخحمبنا ال سـØ  - هود بعض تالميذذا Öكو  هللا هود الشـيخ رمحبعد Öذا هكو 

  :هوخصائص هبعض مزا� كوٕاليعىل الصحيح املسمی بنرباس الساري ٕاىل ر�ض البخاري، 

 ةخاص ةيفيك ب   هشف غوامض ترامجك ٕاىل غرض إالمام البخاري و  الوصول �حية منميتاز عن كثري من الرشوح ذا الرشح هٕان  ::::االٔوىلاالٔوىلاالٔوىلاالٔوىل

ٔان الشارح ينقل ٕافادات الرشاح  وذá .ف وال تعسفلكمن غري ت إالمام اسـتنباطترامج الصحيح ؤاسلوب وشٔان منفرد، حبيث تتضح 

ذا الرشاح املتٔاخرين كلوي و هاW وويل هللا والقسطالينرماين وابن جحر والعيين كوالوابن املنري وابن رجب بن بطال لب واهمل اكالسابقني 



م ، وبعد نقل ٕافاداهتمهلوي وغريهنداكر� الكشمريي ومحمد ز ك ال  هند محمود حسن اWيوبندي ؤانور شاه  وشـيخ ال يهرشـيد ٔامحد اجلنجوك

   .ةنقدي ةا مناقشهيناقش بديع  وترتيب ةوتعبريات جامع ةبعبارات وجزي 

ر ٔاربع كبعد ما ذ ‘اب موىس ٕاىل اخلرضهر يف ذكYب ما ذ’ام وافق احلافظ ابن جحر يف ك، ةوجه املوافقمن الرشاح ويبني  ةيوافق جامع ةفتار 

   .)٥۳۸(ص  ‘Yب البول قامئا وقاعدا’يف  هام وافق ابن بطال ومن تبعك)، و ۳۲۸(ص  ةٔاقوال يف غرض الرتمج

 صىل النيب نبوة ٕاثبات الرتمجة من ): غرضه۳۳ام قال يف غرض الباب االٔول (ص ك، ههويوحض توجي  هال يوافق الرشاح بل يبني رٔاي ةوëر 

 ‘البيوت يف التربز Yب’ ذا قال يف رشحهكو  .انتهـی وماك�، وزما� صفة وسمل عليه هللا صىل حا[ مجيع Yلكيفية ؤاراد وسمل، عليه هللا

 الرتمجة هذه ٔان يقتضيان جحر ابن احلافظ وتقرير التقرير هذا: قلت: الاكندهلوي زكر� والشـيخ جحر ابن احلافظ مð ذكر بعد) ٤٤٥ ص(

م بلسان لكيت هذا تراهكو  .انتهـی Yلنساء، املصنف يقيده مل وáñ عامة، الرتمجة هذه ٔان يل يظهر واñي اكلسابقة، Yلنساء تتعلق ٔايضا

   .روا ٔاغراضا ٔاخریكت الرشاح ٔاو ذكحيث س )٥٥۱و  ٤۳٤و  ۲۳٥و  ۱۳۳ع (ص مواض ةيف عد البخاري

ام كـي ه الصحيح بنظر البخاري ال من نظر ٔاي شارح ٔاو موقف فق  ةلقراء هتعاىل عىل الشـيخ، اñي وفق هللا فضل ةمثر  هذه ةويف احلقيق

): فٔاما الرشاح الشافعية ٤۷٥(ص  ‘وء ٕاال من اõرجني القبل واWبرير الوضYب من مل ’قال يف رشح  هٔان يدل عليه مماو  .مسعته يقول

) والزين زكر� ٔان املٔولف ٕامنا ۲٥۸: ۱) وتبعه احلافظ ابن جحر والقسطالين (۱۳: ۳فيقررون الباب عىل وفق مذاههبم، فظن الكرماين (

 .من خمارج البدن ٕاال من اõرجنيّرغ، واملعىن من مل ير الوضوء من خمرج ذكر يف هذا الباب اخلارج من السبيلني ال غريه، ؤان ÷سـتثناء مف

، ولكنه مل يقترص، بل عدم نقض اخلارج من غريهامعىل ذكر نقض اخلارج مهنام وعىل  وفيه ٕاشاكل ظاهر، فٕانه لو اكن مقصود املٔولف القترص

�قض عند بعض االٔمئة، فالصواب ٔانه حرص النقض يف اخلارج من ذكر غري اخلارج ؤانه غري �قض اكلضحك وخلع اخلف وغريهام مما هو 

   .السبيلني، ؤاما غريه فال يراه �قضا سواء اكن خارجا ٔاو غري خارج، انهتـی

ات شـيخنا توجهي ٔان -علمي  قfمع  - مواضع کثرية فوجدت يفبضع سـنوات، الصحيح منذ لتدريس  ووفقين عيل تعاىل هللا قد منّ و 

ذا هكو  .ةوأالردي ةYلعربي ةواحلديث ةالقدمي ا يف الرشوح املتداو�هد جتداك، ال ت١قویٔاشفی وأ  يلتوضيح غرض إالمام البخار  هوٕادرااكت

 ةثرو يهر، وكر والشكيف ترامج الصحيح تسـتحق اñ هر كوٕامعان ف هتعمق نظر ود الشـيخ و والغرض ٔان Ö .يقولون مشاخييبعض  مسعت

  ة.إالسالمي ةلٔالم ةعظمي

من  ةعاسو  ةمجموع، بل اسـتفاد من ا من الرشوح املتداو�هالقاري وٕارشاد الساري وغري  ةي ومعدفتح البار تف عىل ك ٕان شـيخنا مل ي  ::::ةةةةالثانيالثانيالثانيالثاني

النقول  شمل عىلي  ةذا الرشح موسوعهٔان  ةواحلقيق .اهوغري  والتفسري ةوالتارخي واللغ هوالفق احلديثعلوم  يف ةوالثانوي ةاملراجع االٔساسـي

شـيخ شـيخنا مسعت شـيخنا يقول ل  .بيوترمك النت وال  دهذا قبل ع ه ، ومعظمالكتب مئات من املدرجة الصفحات ٔارقاممع وإالشارات 

يف مسـند إالمام ٔامحد  ةوقال ٔايضا: طالعت مسـند عائش .إالسالم املفيت محمد تقي الع	ين: ما طبع كتاب فيه مسٔا� حديثية ٕاال وقد طالعته

  .)٤۰۷: ۱ ةاقيت الغاليوراجع اليو ( ‘ةعيين يف الصال ةوجعلت قر ’يف احلديث:  ةملكللبحث عن  اتحنبل ٔاربع مر بن 

ñY محيد  ة) نقل حتقيق العالم۷۹مفثال (ص  .ةتب العربيك تب املتقدمني ٔاو عىل ال ك عىل  الشـيخ ما احنرصت ةر ٔان اسـتفادكومن اجلدير

 (ص يكمحمود Yشا الفل ةٕافادات العالم ذا ا¿¾ه نقل يفذا هكو  .‘�موس’معرY مضن رشح لفظ  ةYالٔردي‘ اولبورخطبات هب’من  هللا

                                                           

بغائط ٔاو بول  Yب ال تسـتقبل القبf’ يهلعبد الضعيف، ور ل هما ظ  حسب يمل يرصح الشـيخ بغرض إالمام البخار  ةواحد ةالصحيح ٕاال ترمج وما وجدت يف  ١
 لسـيد الواW املفيتا مث ٔاخربين .الصحراء البناء وعند السواتر ال يف يفا هاسـتقبال مطلقا و  جيوز اسـتدYر القبf ٔان إالمام هر هظا .‘هٕاال عند البناء جدار ٔاو حنو 

قدرا  ن ٔامر هللااكذا، و هعن  شـيخنأان ٔاسٔال  ومل يقدر يل .)۱٥٥: ۲( يالقار  ةحتف يفحممتال  هر كذ يلو هنداكشـبري ٔامحد بعد الفحص ٔان الشـيخ ٕادريس ال
  . مقدورا



) والشـيخ ٔايب احلسن عيل الندوي (ص ٤۲۹ارنفوري (ص ه) والشـيخ خليل ٔامحد الس ٥۲(ص  ويص هللا ه) وشـيخ املشاخي الشا٤۲۹

بل اسـتفاد شـيخنا  .مه) وغري۱۷٥و  ۱۷٤شـبري ٔامحد الع	ين (ص  ةوالعالم) ٥۷) وشـيخ إالسالم حسني ٔامحد املدين (ص ۹٦و  ۹۲

ج مهنو  .ةاملفيت محمد تقي الع	ىن يف بعض املواضع من ا¿¾ات القادمو لشـيخ يوسف القرضاوي ٕافادات ا القاریٔ ٔايضا، وسريی  همن معارصي

ات الشـيخ من ëٔليفاسـتفاد  هنذا القبيل أ هومن  .ركالف وأ  هيف الفقاختالف  ةمن ÷سـتفاد همينع ا جدا، ملمنصف ناكج علمي و مهنالشـيخ 

: ۱( ه�قش بعض حتقيقات ه) مع ٔان۳۲۱: ۳و  ۳۷۲و  ۳٦۳: ۱ ةواحملقق واحملدث (انظر اليواقيت الغالي ةYلعالم هب�رص اWين االٔلباين ولق 

حمي اWين بن الشـيخ م ðنقل  هالقبيل ٔان اذهومن  .للصحيح والضعيف هعىل حصيح مسمل وتقسـمي هيف نقد هتعقب) و ۳۲۲: ٤و  ۳٦۳

ذا هيف  هم امسٔاهب ه، غري ٔانةيف السـنوات االٔخري  ويضلÌشديدا  هر عليكن يناك همع ٔان) ۱۹۱و  ٦٥ذا ا¿¾ (ص هيف  هعريب من فتوحات

 ٤۱٥ و ۱۹۱: ۱ و ٤۰۹ و ۱۳۰: ۲( ةيف اليواقيت الغالي ةمبارش  هتبك من  همðرب وYلعارف ونقل كYلشـيخ االٔ  هلقب هنك ، ل الرشح

ام ك مع إالنصاف يرحجيناقش و ن اكو  االٔصول ٔاو الفروع يفم هم ٔاو اختلف مع هتب اñين وافق ك يسـتفيد من شـيخنا ن اك Yمجلfو .)٤۳٥و

  .رامكالن دٔاب مشاخينا اك

ر احلافظ ابن جحر عن القايض عياض شيئا ك، فلو ذةاملصادر االٔساسـي Yلرجوع ٕاىلمت هبل ا ةيعمتد عىل املراجع الثانوي ٕان شـيخنا مل ::::ةةةةالثالثالثالثالثالثالثالث

ُ هكو  .اهٔاو غري  امل املعملكم القايض يف مشارق االٔنوار ٔاو الشفا ٔاو إ ð يتتبعبل حفسب  ينقÌن كي ملمثال  سب احلديث ٕاىل مصدر ذا لو ن

): ٔاما رٔوية الضوء ٦۳ام قال (ص ك، مرارا عىل اخلطٔا يف العزو هنب %مه÷ ذاه وبفضل .هعنيسعی يف البحث بل  هٔاسايس ال يعمتد علي

)، وتفرد Yٕخراجه كام رصح به امحليدي يف امجلع بني الصحيحني، وومه صاحب املشاكة ۲٦۱: ۲جفاء يف حديث ابن عباس عند مسمل (

   .الطييب ةاحلافظ ابن جحر يف العزو الناقص ٕاىل العالمعىل تسامح ) ٦۷(ص  هنبام كو  .) فزمع ٔانه متفق عليه، انهتـی٥۲۱(صـ 

): وهو قول للمعزت�، ٦۸: ۱) يف حبث احلدود وعدم كوهنا كفارة واشرتاط التوبة عند بعضهم: قال احلافظ ابن جحر (۱٥۳ذا قال (ص هكو 

) ٔان ۱۲٤: ۱۱زم ومه، فٕانه رصح يف احملىل (قلت: احلاكية عن إالمام ابن ح .قال: ووافقهم ابن حزم ومن املفرسين البغوي وطائفة يسرية

) يف بيان حمك فضالت النيب صىل هللا عليه وسمل: ؤاما سائر فضالته اكلبول واWم والعذرة ٤۷۰ذا قال (ص هكو  .احلدود كفارة، انهتـی

املسٔا� ذكرا يف  ەوقال بعد ٔاسطر: ولكن ما نقÌ العيين عن ٔايب حنيفة فومه من العيين، فٕاين مل ٔاجد لهذ .حفكی العيين عن ٔايب حنيفة طهارهتا

يف املعاين واملشلك واõترص  يكتب محمد بن احلسن: املوطٔا واالٓ/ر واحلجة واملبسوط واجلامعني والسري الكبري والز�دات، وال ذكره الطحاو 

ن املعتربة اكلقدوري والكزن والنافع والوقاية واõتار والتحفة والبدائع والهداية وغريها، ف العلامء، وليس هو يف املتوؤاحاكم القرآن واختال

وقول الكشمريي هذا غري مبين عىل التحقيق، والسبب يف ذá عدم وجود ‘: عبدان’) يف حتقيق لغوي المس ٥۸ذا قال (ص هكو  ٢.انهتـی

ذا هكو  .ص مما ذكر عن ابن الصالح، انهتـیاالٔول اكٔنه مبين عىل ما ذكر عن محمد بن طاهر، وقو[ الثاين ملخ وقو[ .الكتب يف ذá الزمان

وقال ابن ٔايب مليكة: ٔادركت ثالثني من ٔاحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل لكهم خياف النفاق عىل نفسه، ما ’) حتت االٔثر ۲۲۸: ۱قال (

وقال بعد ٔاسطر: ومل  .) ëما هبذا اللفظ۱۳۷: ۳هذا أالثر وصÌ البخاري يف ëرخيه (‘: ن جربيل ومياكئيلمهنم ٔاحد يقول ٕامياين عىل ٕاميا

موال�  هشـيخ يناقش آراء هذا تراهكو  .) هذا إالسـناد فتعجب من ٕايراد البخاري ٕا�ه بصيغة اجلزم، انهتـی۱۸۰: ۱يسـتحرض ابن رجب (

يف حبث ترك البخاري امحلد يف افتتاح الكتاب: واجلواب احلادي عرش ٔانه صنف كتب اجلامع  )۲۰، قال مثال (ص لويهنداكر� الكمحمد ز 

مام اكٕالميان والعمل مثال يف صورة ٔاجزاء وكراريس منفردة، مث مجعت ومل يتفق [ كتابة امحلد، قال شـيخنا زكر�: هذا التوجيه مسعته من االٕ 

يقول: ٕان البخاري فرغ من ëٔليف اجلامع سـنة ثالث وثالثني ومائتني، وعىل هذا بقي  قلت: وفيه نظر، فٕان الشـيخ .البخاري يف املنام

                                                           

): قال العالمة العيين يف رشحه للبخاري: ٔابوحنيفة قال بطهارة بو[ وسائر فضالته صىل ٤٤٠: ١مث رٔايت العالمة بريي زاده قال يف معدة ذوي البصائر (  ٢
  . انهتـىهللا عليه وسمل، ومل ٔار ٔاحدا من فقهائنا من ذكره، 



البخاري بعد ëٔليفه وتمكيÌ ثال/ وعرشين عاما، فٕانه تويف سـنة ست ومخسني ومائتني، واكن الناس يقرٔوون عليه كتابه هذا وهو ٔايضا 

  .رة سـنة مثان ؤاربعني، ؤاخری سـنة اثنتني ومخسني، انهتـیيسمعهم، وقد مسع عنه الفربري عىل قول الY6ذي مرتني، م

ُ  ،يضيف ٕاىل الرشوح املتداو�بديع  ذا الرشح فريدهٔان  اليت تدل عىل بعض أالمثf هذهف  ن اكوٕان قل حفسب ال يعمتد الشارح عىل ما ن

عىل اخلطٔا ٔاو ÷ختالف يف الرٔاي  هوالتنبيذا ه .ويدقققق بل يفتش ويناقش وحي، ةبن جحر ٔاو النووي ٔاو ابن تميياك عبقر�ٕاماما الناقل 

مسعت  .ولرسو[ ٕاال ; ةوسمل، وليست العصم هعلي صىل هللا ورسو[ ومقتىض حب هللا ةو عني ٔاداء أالمانهتنقيص الٔحد بل  هليس في

: ةيقول غري مر  همسعتثريا، و ك  هواسـتفدت من هٔاëٔدب معين كوقال: ٔا� ٔاختلف مع احلافظ ابن جحر ل .شـيخنا يقول: قد يقع اخلطٔا مين ٔايضا

 .و رجل عظميهو معنا وحمسننا و ه

يف بعض املواضع من الرشح  نقل، ف كوالسلو  ةوإالحسان واملعرف ةمن الوالي ةعظمي ةتعاىل فائزا عىل مرتب هللا هن شـيخنا رمحاك: : : : ةةةةالرابعالرابعالرابعالرابع

ن اك ةبشك ): ٕان ٔاY ٥٥۷(ص  هبري عبد القادر اجليالين يف مواعظك العارف ال ): قال الشـيخ ۹۸ام قال (ص كٕافادات مشاخي التصوف، 

 ٦٥(ص  ي اWين بن عريب يف موضعنيذا نقل من فتوحات الشـيخ حمهكو  .ـیوسمل، انهت  هعلي النيب صىل هللا همتعبدا يتعبد حبراء، مث خلف

) حتت قول النيب ۷۷ام قال (ص ك، ةم الفاسدëٔويالهتو الباطf ةالنظر�ت الصوفيبعض نقد عىل ال  مل يرتدد يف هنك ل  .ام تقدمك ) ۱۹۱و 

 هحقيقت شفت [ك وسمل ملا لقي جربيل ان  هعلي صىل هللا هٔان ةذا قول من قال من الصوفيهكو ‘: خشيت عىل نفيس’وسمل  هعلي صىل هللا

 اñين محلوا قول النيب صىل هللا ةالصوفي ةغال ) عىل بعض۲٤۷ذا تعقب (ص هكو  .ـی، انهت ةما ورد يف القص هم صويف ال يوافقðا، اهبهف 

 هوبسط في ،حتريف هنقال: إ  ياñ يكالتاج السـب ةالعالم واسـتٔانس بتحقيق ،عىل احملو والفناء‘ كيرا هفٕان هن تراكفٕان مل ت’وسمل  هعلي

  .م6ال

ه ۱٤۳٦طبع سـنة املتعلمني لٕالمام احلافظ ابن السـين اñي  ةر�ضك، اتب اليت طبعت حديثا ونقل مهنك اسـتفاد شـيخنا من ال  ::::ةةةةاخلامساخلامساخلامساخلامس

 ةمن ٔاجاب الفتيا Yٕشار  ) يف رشح Yب۳٤٤قال (ص  .)۳۷۲و  ۳٤۹و  ۳٤٤تاب العمل (ص ك شـيخنا يف رشح  ه، نقل منةمر  الٔول

   .م6ر الكم، وذهملن يف  ة): جيوز اجلواب Yٕالشار ۱٤٤اليد والرٔاس: قال ابن السـين (ص 

ذا هغوامض الصحيح والتطبيق بني النسخ، و  لا حلخد:ن يسـتاكلصحيح البخاري و  ةوخطي ةنسخ مطبوع ةن Wی الشـيخ عداك ::::ةةةةالسادسالسادسالسادسالسادس

): ولكين وجدته يف النسخة اليت كتهبا الشـيخ ٕاسامعيل بن عيل بن محمد ٥۰واحض من حبث ÷ختصار يف ٔاول حديث الصحيح، قال (ص 

 .مث ذكر ٔان احلافظ لقيه ومدح نسخته للجامع، مث ذكر دليلني يف ثبوته ëما .فظ ابن جحر، انهتـیالبقاعي ëما، وهو قريب العرص من احلا

نا خمترصا ويف ه ذا احلديث هٕاليراد البخاري  ةات عديدروا توجهيكن الرشاح ذالٔ ولع� ال جتد هذا التفصيل يف مقام غري هذا فاحفظ، 

: ۲) والضوء الالمع (۲۷۳: ۲إالنباء ( راجعالبقاعي  ةولرتمج .البقاعي ةنسخرحج  هنك ا شـيخنا ٔايضا ل همال، وخلص اكمواضع ٔاخری  ةسـت

  ة.السلطاني ةيف النسخ مل يرد) مبا ۳٤۱(ص   موضع آخريفالشـيخ  اسـتدلذا هكو  .)۳۰۳

جبميع جوانب  ةوإالحاطمع ÷سـتقراء والتعمق ، م جامعðترتيب بديع وتعبري بسـيط و جامع بني  هذا الرشح ٔانهومن مزا�  ::::ةةةةالسابعالسابعالسابعالسابع

ذا الرشح تشعر ه ةؤاثناء قراء .هودقائقغوامض الصحيح  كٕادرا هل بهيلخص وخيترص ويوجز ويقترص، يس  هشـيخنا ٔان ةالبحوث، وعاد

 همآخذ معظمو  ،والتنقيحعىل ٔاسلوب املتقدمني يف التعبري والتحقيق جری  هثري، فٕانك تاY من زمن احلافظ ابن جحر واحلافظ ابن ك تقرٔا  كYٔن

 امن ومن س�لك) عىل برو٤٤تعقب يف موضع (ص و  .ام تقدمكتب املتٔاخرين واملعارصين ك اسـتفاد من  هتب املتقدمني، غري ٔانك  يه

قال: هذا احلديث Yعتبار متنه واحد، ولكن لتعدد طرقه ُجيعل سـبعة عند املصنف، فٕان احملدثني جيعلون لك  .من املسترشقني كهمسل

طريق حديثا برٔاسه لتحمل املشقة يف لك طريق، وليس معناه ٔان احملدثني زادوا يف االٔحاديث كام زمع برولكامن ومن س� مسلكه من 

  .املسترشقني، انهتـی



ال سـØ علوم احلديث، فقل يف عرص� من  ةالنبوي ةام واسعا يف علوم القرآن والسـنهشـيخنا نظرا معيقا وف  هسـبحان هللالقد ٔاعطی  ::::ةةةةالثامنالثامنالثامنالثامن

 ة) يف ترمج۳٤يف موضع (ص  هفنب .ذا الرشح النفيسه ه، ويدل عليورجا[ هوغريب هودرايت هوروايت يف علل احلديث ؤاصو[ ثÌمك  حرتب

) وافق ابن اجلوزي يف عدم ثبوت حديث ومل يوافق ۲۹۸(ص  هام ٔانك .ذيبذيب الهتتب ٔاو الطابع يف هتاكامحليدي عىل السقط من ال

ر كوذ ةشام بن عروه اثنني ؤاربعني نفسا اñين رووا حديث انزتاع العمل عن ر ٔاسامء ك) ذ۳٦٥ويف موضع (ص  .هعلي تعقب السـيوطي

  .موجزا ةا مع رمق الصفحهلك ا خمرجهي

ب هب إالمام البخاري ٔاو ٔاحد املذامذهرحج  هنك تعاىل، ل  هللا هرمح ةب إالمام ٔايب حنيفهمذ يتبعتعاىل  هللا هشـيخنا رمح ناك ::::ةةةةالتاسعالتاسعالتاسعالتاسع

وأالمر  .ةيوم القيام هٔاسـئل عن فٕاين : جيب عيل ٔان ٔاتبع ما رحج عنديمسعت شـيخنا يقول .عىل ٔاساس االٔد�ثري من املسائل ك يف  االٔخری

عبد  ةالعالمٕامامنا قال  .التقليد ةعن ربق ه، وال خيرج بهرحج عند ٔان يق¾ ما هجيب علي من فاز عىل ٔاعىل مراتب التحقيقام قال، فٕان ك

 ربقة عن به خيرج ال خالفه دليل لقوة ٕامامه بهمذ مسـئf يف ترك لو احلنفي ٔان ٔايضا : ويعمل)۱۱٦(ص  ةينوي يف الفوائد الهب ك احلي الل 

 وه ذá ومع الرفع، عدم يف حنيفة ٔايب بهمذ ترك يوسف بن عصام ٔان تری ٔاال .التقليد ترك ةصور يف التقليد عني وه بل التقليد،

 اBّٰ  وٕاىل .القلتني ارةهط  يف الشافعي يوما يوسف ٔايب تقليد من ٔاحصابنا من املعمتدة الفتاوی ٔاحصاب حاكه ما ويؤيده .احلنفية يف معدود

 ممهن جعب وال مق¾يه، جامعة عن وخيرجونه اهدليل  لقوة واحدة مسـئf يف ٕامامه تقليد ترك من عىل يطعنون حيث زماننا Öf من املشـتكی

تقي الع	ين يف  محمد وقال شـيخنا شـيخ إالسالم املفيت .ـیاكالٔنعام، انهت  ممشـهي ومييش Yلعلامء، يتشـبه ممن العجب ٕامنا العوام، من مفٕاهن

 املسائل من مسٔا� يف ماكأالح ٔاد� يف نظر [ متبحر عامل ٔ�خذ ٔان معني بهمبذ المتذهب ينايف ال نكول: )٦۹(ص  هٔاصول إالفتاء وآداب

تب ك ذا كورين و كتب الشـيخني املذك طالع يومن  .انهتـی [، رتهظ  قوية ٔاد� ٔاساس عىل بل التشهـي، ٔاساس عىل ال آخر مذهب من قوال

 شـبري ٔامحد الع	ين جيد ٔامثf ةشمريي والعالمك ال  هٔانور شا ة والعالميهوالشـيخ رشـيد ٔامحد اجلنجولوي هاW ويل هللا هلشااكمشاخينا 

ر ٔان شـيخنا كومن اجلدير ñY ٣.نده ؤاثر ÷شـتغال Yحلديث الرشيف يف بالد ال  ويل هللا هر الشاكف ةنتيج هذه ةويف احلقيق .ذاهل  ةعديد

ٔاساس اWالئل ال عىل  عىل ٔاساس ن عدو[اكو  ،يف السفر ةإالقام ةملد‘ ٔاربع يف ٔاربع’ هاخيتار ام يف ك ةن مييل ٕاىل جانب ÷حتياط عاداك

   .حفسب اليرس

ب هام �قش دالئل املذاك ةنقدي ةمناقش ةا الشـيخ دالئل احلنفي�قش فهي ةثري ك مواضع  ةيف ا¿¾ات القادم یٔ ريی القار حال سلكوب

: ةر جوابني من احلنفيك) يف حبث اشرتاط النية يف الوضوء بعد ٔان ذ۲٦٦ام قال (ص كذا ا¿¾، هيف  االٔمثfوجد بعض تو  .ٔايضا االٔخری

وهذا جواب ساقط، فاحلديث تفيد ÷شرتاط وبيان العمل  ،والثالث ٔان املقصود من احلديث بيان العمل الصحيح والفاسد ال ÷شرتاط

عامل ورد عاما فيلزم ٔان يبقی اللفظ عىل معومه، وهللا ٔاعمل، فهذا من جوامع اللكم، ولفظ االٔ  ،الصحيح من الفاسد واملقبول من املردود

اثنا  هذهثري، مث قال: و ك د وحتديد القليل وال كيف املاء الرا ةوقوع النجاس يف مسٔا� ةاثين عرش قوال للحنفي) ٥٥۱ر (ص كذا ذهكو  .انهتـی

  .ـی، انهت ها ٕاىل دليل يرجع ٕاليوال يستند ٔاحد مهن ةا للحنفيهلك عرش قوال 

تاب الوضوء ك ام ال خيفی عىل من طالع رشح كذا هكوليس االٔمر  .عىل عمل احلديث اقترصت هوخربتبعض الناس ٔان تبحر الشـيخ  يزمعو 

كتاب أالصل لٕالمام محمد بن احلسن اكمال، واكٔن شـيخنا طالع ، تب مشاخينا املتقدمني واملتٔاخرينك من  ةينقل الشـيخ مبارش ذا ا¿¾، همن 

                                                           

وعرب ðمه الشـيخ محمد رمحة هللا الندوي يف ٔارشف عيل الهتانوي حكمي أالمة وشـيخ  )٤٩٧: ٤ٕامداد الفتاوى (وقال الشـيخ ٔارشف عيل الهتانوي يف   ٣
: ٕان ترك املرجوح بعد النظر يف الراحج واملرجوح ٔايضا من وظيفة ا¿هتد، ولو اكن جمهتدا مقيدا، نعم، ٕاذا تبني وحتقق ملق¾ )١٥٧مشاخي العرص يف الهند (ص 

، ونقل الشـيخ محمد ينة مثال جيب عليه ٔان يرتك ذá القول واملذهب ويعمل Yلراحج املدمع WYليل والربهان، انهتـىحمض ٔانه ال يوجد دليل ملذهبه يف مسأ� مع 
واضع ٔانه مل يوجد الشافعي عىل قول احلنفية يف بعض املسائل، وُكتب يف ت� املحج قول إالمام رمحة هللا الندوي عن الشـيخ ظفر ٔامحد الع	ين قال: بل رُ 

إالمام الشافعي حديث يف تأييد احلنفية يف كتاب من كتب احلديث املوجودة، ومن املمكن وجود حديث يف ذá عند ٔامئتنا مل نقدر عليه، ففي هذا احلال قول 
  . هو القوي، وهو اñي اخرت�ه، انهتـى



عىل رد احملتار  ةحواش �فع ٔان للشـيخ هللا هالواW حفظ وحدثين م ٔانه طالع أكرثه،۱۹۹٥بل مسعت يف بعض دروسه اليت ٔالقيت سـنة 

) يف آخر التحقيق: ٥٦٦الوضوء Yلنبيذ مفصال وقال (ص  حقق مسٔا� ذا الرشحه ويف .هتب الفقك ام من هوغري  ورشح عقود رمس املفيت

رت كر مما ذهو ظاهام كل الفن، و هأ  هام رصح بكمبين عىل ثبوت حديث ابن مسعود يف الوضوء Yلنبيذ، وال يثبت  هلكذا البحث هن كول

áñتقدم، و Øر ۱۳۷: ۱وصاحب البحر (ب الطحاوي وقاضيخان هذ هترجيح التميم، وٕالي ةاختار احملققون من احلنفي فWوصاحب ا (

مع  ةخاص ةعالق ويبدو ٔان [ .ـیو الصواب، انهت هام تقدم، و ك) ۱۳۳: ۱نوح آفندي وابن عابدين الشايم ( ة) والعالم۱۳۳: ۱اõتار (

يف  هٕافادات الفقي یٔ ذا يری القارهك) و ٥٦۸و  ٤٤۷و  ۲۳۲و  ۱۱۰(ص  ا¿¾ نقل ٔاقوا[ هذهٔايب الليث السمرقندي، ففي  هالفقي

م يف لكٔان إالمام الشافعي يت ذá ه، ووجتاب االٔم لٕالمام الشافعيك مع  ةخاص ةلشـيخ مناسـبذا ول ه .تعاىل ٕان شاء هللا ةا¿¾ات القادم

تب إالمام ك رث من كتب إالمام الشافعي أ ك : عالقيت مع وقال الشـيخ هر كذ ذاك .دينقاوالن عىل دٔاب احملدثني هودرجت علل احلديث ورجا[

  ة.مر  ةٔاو مائ اتمحمد بعرش مر 

ñY ب هاحلنفي بل وال عىل املذا هاء املتقدمني واملتٔاخرين غري منحرص عىل الفقهتب الفق ك ٕاىل من الرجوع الشـيخ  ةعادر ٔان كومما يليق

) يف حبث اسـتقبال القبf بغائط: والسابع الهنـي خمصوص Yٔهل املدينة ومن عىل مسهتم، وهو قول ٔايب عوانة ٤٤۱قال (ص  .ةاالٔربع

هكذا نقل احلافظ ابن جحر هذا املذهب عن ٔايب عوانة، وهو سهو، بل ذهب ٔابو عوانة ٕاىل  .)۱۷۰: ۱صاحب املسـتخرج عىل مسمل (

فٕانه قال: بيان حظر اسـتقبال القبf واسـتدYرها Yلغائط والبول واWليل عىل ٕاYحة اسـتقباهلام يف  .مهمذهب امجلهور االٔمئة الثالثة وغري

) وسريی ٤۷۲و  ٥٦۸(ص  ةيه يف العزو يف املسائل الفق  عىل أالخطاء هذا نبهكو  .البيوت وٕاجياب ÷سـتقبال هبام رشقا وغرY، انهتـی

 اخلالفياتو ب هر املذاكٔايضا بذ هالفق ةذا الرشح من Öهميتاز  وYمجلf .تعاىل ٕان شاء هللا ةالقادمذا النوع يف ا¿¾ات هاملزيد من  یٔ القار

 خان يف سلمي هللا الشـيخ هر كاñي ذو هذا هو  .مهبهو دليل عىل تبحر الشـيخ يف اختالف العلامء ومذاهو  ةتب االٔساسـيك من ال  اذيهبوهت

ر كذلو و  .اهوغري  ةرركوالروا�ت امل ورشح احلديث ةيه الفق ب هاملذا بيانيف  ةشـيخنا عاد تبع هٔان ركٕاذ ذ) ٥۸: ۱شف الباري (ك  ةمقدم

   .العمل ٔان يضاف ٕاىل قائÌ كةمفن بر ن ٔاحسن، اكل هام اسـتفادوا من ٕافاداتلك ناشـيخ شف الباري امس ك مرتبو 

وقد  ،ةفر دقيقكYٕالميان وال ةخيفی ٔان املسائل واالٔحباث املتعلقال  هفٕان .تاب إالميانك رشح  يه ةذا ا¿¾ االٔول خاصهومن مزا�  ::::ةةةةالعارش العارش العارش العارش 

تب عدد من احملققني مثل إالمام ك من  واسـتفاد الشـيخ .و �فع جدا للطالب واملدرسنيهYٔسلوب جامع وترتيب نفيس، و  ا الشـيخهبسط 

 .مهوغري ةابن اجلوزي وشـيخ إالسالم ابن تميي ةابن حزم والعالم ةقي واحلافظ ابن عبد الرب والعالميئ وإالمام البهياكالطحاوي وإالمام الالل

بشـيخ إالسالم  هن يلقباكثريا، و ك  هوميدح هن شـيخنا حيباك .هشـيخنا مع ةوعالق ةشـيخ إالسالم ابن تميي ركٔافرد ذذا املقام ٔان هيف ال بد و

و ٕامام االٔ�م وشـيخ ه: ةوقال غري مر  .ٕامام اWنيا ةيقول: إالمام ابن تميي شـيخنا مسعت .هب هلوي يلقبهنداكر� الكموال� محمد ز  هن شـيخاكام ك

يب واحلافظ ابن هواحلافظ اñ ةابن تميي ةعن العالم -ٔاي عمل احلديث  - ذا العملهوقال: حصلت  .بارك و من احلفاظ ال هوقال:  .إالسالم

اب رجب واحلافظ جامل اWين الزيلعي واحلافظ ابن جحر، واحلافظ ابن جحر هيادي واحلافظ ابن هثري واحلافظ ابن القمي واحلافظ ابن عبد ال ك 

وقال ٔايضا:  .ذا الرجلهيد طوىل يف دفع التعارض بني االٔحاديث، مل يعرفوا قدر  [ ةوقال: احلافظ ابن تميي .شيئا همن الزيلعي ال يزيد علي

 ٔاحد، وللتقي لك ه، يعرفمتداول بني االٔ�م، مل يصنف مثÌ ةاج السـنمهن هتابك ر واWرر، ها اجلواذا ٕامام اWنيا، غواص البحار، خيرج مهنه

 فٔاعمل جحر ابن ؤاما جحر، ابن من ؤافقه ٔاعمل تميية وقال: ابن .ةبعض الشافعي هيعرف ٔاحد، ولعÌ هذا املوضوع، ال يعرفه ëٔليف حول يكالسـب

 ومل مسائل، يف ؤاخالفه يزال، وال يزول ال ،يعيطب  تميية البن حيب: وقال .ٔاحد تميية ابن يداين فال احلديث معىن ؤاما احلديث، بطرق منه

   .روا�ت ثالث يف ٕاال الروا�ت يف ٔاخالفه

بل قال يف  .تاب إالميانك ال سـØ يف  هللا هرمح ةا ٕافادات احلافظ ابن تميينقل فهيرث من عرشين موضعا كأ ذا ا¿¾ االٔول هيف  دجت ñáو

 عزوه غري من) ۲۷۳: ۱۳( الفتح يف جحر ابن احلافظ خلصه ال6م وهذا: الروح كتاب من القمي ابن ðم ٕايراد بعد) ٤۰۲ موضع (ص



 يف فيه ال6م وسـئايت ٕالهيام، عزو غري من القمي وابن تميية ابن حتقيقات من ينقل ٔانه جحر ابن عادة من وهذا عليه، يرد ومل القمي ابن ٕاىل

عدم العزو  وقد مجعت بعض ٔامثf .هدهع  يف االٔشاعرة لغلبة هكذا فعل ٔان احلافظ يذكر شـيخنا ومسعت. انهتـی علهيا، وقفت اليت املواضع

 ةوالعالم ةموقف ابن تميير شـيخنا كذ ه۱٤۳۸ ةسـن ويف .هآرائيف مجيع  هٕا� هموافقت هال يسـتلزم ب ةالبن تميي هحبو  .ةزييلكYٕالن يل مقا� يف

 ةومسعت شـيخنا يقول: غلب عىل ابن تميي .اينبغي ÷جتناب عهن ةخطري  املسٔا� هذهابن ٔايب العز احلنفي من القدم يف احملد/ت وقال: 

حىت  هوYلغ في رد عىل املعطf ةٔان ابن تميي ةذا رٔايت يف ٔامايل دروس الشـيخ اليت ٔالقيت قبل ثالثني سـنهكو  .تعاىل ٕاثبات صفات هللا

و  ۷۱(ص راجع ، مهوغري ةميه تاب التوحيد الرد عىل اجل ك Yمس  ةأالمايل Yٔالردي هذهمن  ةوقد طبعت نبذ .هالتشبي همð بعض مهٔاو

 ومن اجلدير ñYكر ٔان شـيخنا رمحه هللا تعاىل .ةيف شـيخ إالسالم ابن تميي ةابذهيف ٔاقوال اجل  ارهتكذام كيف بعض املسائل  هذا تعقبهكو  .)۸۱

  .ممهن ةالسـتفادلووفقنا والرشاح ٔوالء املشاخي هتعاىل  رمح هللا. الزواج عىل العمل آثروا اñين العزاب العلامء من اكبن تميية اكنمل يزتوج، ف

 .الوضوءتاب ك تاب ٕاىل آخر ك عىل رشح الصحيح من ٔاول ال  مشـمتال، ةوسـبعني صفح ةمخس مائعىل  هصفحات تزيدا¿¾ االٔول  اذهؤاخريا 

رم الشـيخ كحمبنا امل ةيف حيا كويبار  ،يف مزيان حسـنات شـيخنا املرحوم وجيعÌ ،ذا الرشح النافعهيل مك وتعاىل ٔان ييرس ت  كتبار  ٔادعو هللا

  .عنا خري اجلزاء هٔايوب السوريت وجيزيمحمد 

  هعن يوسف شـبري ٔامحد عفا هللا هحرر

  طانيايربن بر كبلي ةمبدين ةالنبوي ةخادم احلديث والسـن

 ه۱٤۳۸ ةذي احلج ۷


