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Abstract:
Sahih Bukhari is considered to be the most authentic and reliable
source book of Ahadith. There are many commentaries of this book,
among which Ghuniatul Qari; by Sheikh Abdul Khaliq Bajauri is
notable. In this commentary, the methodology of the author is
innovative and easy to coordinate and approach. He started his
commentary with a brief introduction. In this commentary, he
introduces the narrators in the chain of Ahadith, illustrates
different words used in multiple manuscripts of Bukhari and cites
Arabic proverbs. He also mentions the terms of logic, mysticism,
principles of jurisprudence, ilmul Ma’aani, Bayan and Badee’. He
rejects misguided sects with proofs. He mentions the differences
among the jurists and the doctrines of the four imams and
determines the most correct statement and offers the arguments of
Hanafi doctrine.
Keywords: Ghuniatul Qari, Methodolgy, narrators, chain of
Ahadith, Hanafi doctrine

 حيث جمع فيه عددا،من الحقائق أن أهم کتاب في العالم بعد کتاب هللا الصحيح للبخاري
وقد شرح هذا الکتاب،کبيرا من أحاديث صحيحة التزم شروط الصحة في جميع الکتاب
العظيم عدد کبير من جهابذة العلم في لغات مختلفة من تلك الشروح أعالم الحديث شرح
 وإرشاد،3 وفتح الباري البن الحجر،2 والکواکب الدراري للکرماني،1صحيح البخاري للخطابي
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الساري
البخاري البن
وغيرذلك ،وقد سلك مسلك هؤالء العلماء األفذاذ عالم کبير ،ومحقق جليل من بالد شاسعة،
وديارنائية عن الحضارة والرقی محمد عبدالخالق الباجوري الکتکوتوي من باجور باکستان،
وشرحه بجيمع جوانبه في اللغة العربية،مع کونه عجميا الیری في هذاالشرح أثر ما لألعاجم،
وسماه "غنية القاري شرح صحيح البخاري" ولخص فيه شروح املتقدمين کفتح الباري ،وعمدة
القاري ،وشرح ابن البطال ،والقسطالني وغيرذلك ،فقدم فيه خالصة أفکارهم ،وعصارة
تحقيقاتهم  ،وأضاف إليه من أرائه القيمة ،وترجيحاته الفائقة .ترك الشيخ عبدالخالق
الباجوري تراثا عظيما ّ
قيما لألمة ،ولکن لم تطلع عليه الدنيا إلی اآلن ،لکون هذا الشرح في
شکل مخطوط منذ وقت کتابته إلی اآلن ،ولم یظهر علی شکل مطبوع .فأردنا أن نقدم منهج
هذا الشرح وميزاته أمام أهل العلم لیکون ترغیبا للباحثين وتیسيرا للمحققين في مجال الحديث
وعلومه.
التعریف بالشیخ رحمه هللا:
هوالشیخ محمدعبدالخالق بن موالنا سید أمير الباجوري الکتکوي ،ولد سنة خمسة وسبعين
بعد األلف ومائتين من الهجرة(1275ه1858/م) في قرية جوهاتي من منطقة باجورایجنس ي،
ّ
ّ
وتخرج من مدرسة املولوي
عبدالرب بدهلي
قرء الکتب الدینية في منطقته من علماء زمانه
سنة أربع وثالثين بعد األلف وثالث مائة من الهجرة ،7توفي سنة اثنين وأربع مائة بعد األلف
من الهجرة(1402ه1982/م) رحمه هللا8.
منهج الشیخ رحمه هللا في شرحه"غنية القاري شرح صحيح البخاري"
ً
ً
ً
ً
نهج الشيخ محمد عبدالخالق الباجوري رحمه هللا في شرحه منهجا بديعا سهال منسقا ،بدء
شرحه بخطبة موجزة بليغة ّبين فيه وجه التسمية للشرح والباعث علی التأليف فقال :وملا
رأيت سجايا َثويلة 9طلبة زماننا زاهدة في املطوالتّ ،
يودون االختصار في اإلفادات واالستفادات،
ً
شرحا م ً
كنعاً ،14
ومستعا 11ليس َ
فأردت أن أشرحه ً
والهجرعا 13والم ً
ً
س َمرطل12
سدع ا10
شرحا
ِ
ِ
َ
ً
وسيطا يميز القشر عن اللباب ،كی يقول القائلون :إن هذا لشیئ عجاب 15.وقال في وجه
التسمية :وسميته "غنية القاري شرح الصحيح لالمام البخاري" وهو كاسمه يغني عن غيره من
الشروح ،إذ ناهيك ما فيه من البيان والوضوح 16.والتزم الشيخ علی نفسه في هذا الشرح أن
ً
ّ
ُ
وثكمت نفس ي 17أن ال أذكر فيه تعمية و
الیعقب علی الشراح والیذکر فیه تعمیة وألغازا فقال:
ً
ً
هزهازا 18وأشترط على نفس ي أن ال
ألغازا ،إذ الشرح ينبئ عن تشريح ما كان في املتن إيجازا أو
ُ
الشراح إذ ليس فيه إال اإلزراء واإلفضاح ،واليلفي فيه إال هتك الستر وبتك19
أعقب على
وصرح في الخطبة بأني اختصرت هذا الشرح من شروح ّ
شت ٰی ّ
الفقاحّ 21.20
السیما من شرح شیخ
ُ
رشفت23
اإلسالم بدرالدین العیني رحمه هللا فقال :لكن لقصر باعي وشسوف لحمي،22
البطال6
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واستسقيت من مناهلهم
الشخاف 24من ضروع
ُ
ُ
واستمطرت من قنيفهم 27السابل28
فشرعت في تلخيص بعض الشروح
استسقاء الناهل،26
الذي فاق باالتفاق ،وطارت به الصبا والدبور إلى اآلفاقّ ،
السيما شرح اإلمام الحافظ بدرالدين
ّ
شيخ اإلسالم وقدوة املسلمين البدر العيني الحنفي 29.وعقب الخطبة بمقدمة حافلة وقسمها
إلی سبعة فصول ّبين فیها األمور اللتي يحتاج الشارع في العلم إلیها ،وأهمیة الحدیث وعلو شان
حامليه ،وأحوال الجامع الصحيح ومؤلفه ،وکشف عن منهج البخاري في تراجمه ،وبين أقسام
ُ
السابع في بيان اإلسناد من
الحديث واأللفاظ اللتي يتداولها املحدثون فيمابينهم ،والفصل
الشارح إلى اإلمام البخاري رحمه هللا ٰ
تعالی.
فمن دأبه رحمه هللا في شرح األحاديث أنه َ
يع ّ ِرف األعالم الواردة في سندالحديث واألماکن،
ويستشهد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،وأشعارالعرب،ويهتم باملباحث الصرفية
ً
ويعين اختالف األلفاظ عند تعدد النسخّ ،
والنحويةّ ،
ويرد علی الفرق الباطلة خصوصا
ُ
ّ
ويخرجها من
ویورد األمثال العربیة ،ویصل التعلیقات الواردة في الصحيح
املعاصرة،
ّ
ّ
اللغوية ،ويعتني بمباحث أصول الفقه ،واملنطق ،وعلم املعاني والبيان
مآخذها،ويبين املعاني
والبديع ،والتصوف ،و يذکر وجوه التسمية لأللفاظ الواردة في متون الحديث ،واختالف الفقهاء
ومذاهب األئمة األربعة مع بيان الراجح وترجيح املذهب الحنفيّ ،
ويبين املسائل املستنبطة
والفوائد الحديثية خالل التشريح ،ويجمع بين الروايات املتضادة ظاه ًراّ ،
ويبين درجة األحاديث
من حيث الصحة والسقم ،ويذکرالقصص والواقعات التاريخية في سياق تفهيم الروايات،
ويظهر الشیخ رأيه في ترجيح الرواياتّ ،
ويصرح بأقوال الحکماء واألطباء في مسائل التداوي
وينبه علی املسامحات واألغالط ،ویذکر األلفاظ املتقاربةّ ،
ویبين الفروق بینهاّ ،
واألمراضّ ،
وینبه
القاري علی حفظ أهم املواضع وماإلی ذلك وإلیك نبذة من أمثلة ذلك فیمایلي:
االستشهاد باآليات القرآنية:
ً
کثيرا ما يستشهد الشیخ رحمه هللا باآليات القرآنية وأمثلة ذلك في مايلي:
حين ما شرح الشیخ رحمه هللا قول ورقة بن نوفل للرسول صلی هللا علیه وسلم "إذ یخرجك
قومك" فبين فیه أن إذ في هذه الجملة استعمل في املستقبل کما أن إذا یستعمل في املاض ي
واستدل علیه باآلیات القرآنیة فقال:
قوله (إذ يخرجك قومك) فيه استعمال إذ في املستقبل كما أن إذا يستعمل في املاض ي وكالهما
تعالى﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾30وفي
موجودان في القرآن أما استعمال إذ في املستقبل ففي قوله
ٍ
قوله تعالى﴿فسوف يعلمون إذ األغالل في أعناقهم﴾32.31
ّ
وحين ما ّبين الشیخ رحمه هللا بأن النبی علیه السالم هل كلف بعد البعثة بشرع أحد أم ال
فذکر فيه قوالن أحدهما التکلیف وثانیهما عدم التکلیف ّ
ورجح القول األول واستدل علیه
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باآلیات القرآنیة فقال :وهل كلف بعد البعثة بشرع أحد فيه قوالن:أحدهما :نعم فإن شرع من
قبلنا شرع لنا .وثانیهما :ال و اختاره األكثرون ،أقول :قوله تعالى ﴿أولئك الذين هدى هللا فبهداهم
اقتده ﴾33يؤيد األول ألن األمر للوجوب34 .
االستشهاد باألحاديث النبوية:
ويستشهد الشیخ رحمه هللا باألحاديث املباركة کاستشهاده باآليات القرآنية وإليك أمثلة ذلك:
ملاذکر الشیخ رحمه هللا االختالف في مفهوم اإلیمان بين األئمة ومستدالتهم فذکرالتطبیق بين
أقوالهم وقال:إعلم أن النزاع في مفهوم اإلیمان بين أهل القبلة نزاع لفظي فإن لإليمان معنيين
إيمان منج عن دخول النار و إيمان منج عن الخلود فیها،واستشهد لکال املعنیين من األحادیث
َ
املبارکة فقال :فاألول هو اإلیمان الكامل املقرون بالعمل كما في وفد عبد القيس "ا تدرون ما
ً
محمدا رسول
اإلیمان باهلل وحده؟ قالوا :أهلل ورسوله أعلم قال :شهادة أن ال إله إال هللا وأن
هللا ،و إقام الصالة ،و إيتاء الزكاة ،وصيام رمضان ،وأن تعطوا من املغنم الخمس" 35و اإلیمان
بهذا املعنی هواملراد باإلیمان املنفي في قوله صلى هللا عليه وسلم":ال يزني الزاني حين يزني وهو
كفرا ع ً
مؤمن" 36الحديث ،و يسمی هذا ً
مليا ،والثاني :كما في حديث أبي ذر ":ما من عبد قال ال
إله إال هللا ثم مات على ذلك إال دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق"37
۔38
االستشهاد بأشعارالعرب:
يعتني الشیخ رحمه هللا بإیراد األشعارمستشهدا بها کمافي األمثلة التالية:
ملاذکر الشیخ رحمه هللا بأن إذ یصح استعماله في املسقبل کما یصح استعمال إذا في املاض ي
ً
واستدل علیه من اآلیات القرآنیة فاستدل أیضا بقول الحماس ي وقال:وأیضا وقع في األشعار
كما في الحماسة:
ُ
وندمان يزيد الكأس ً
سقيت إذا تغورت النجوم39
طيبا
فالصواب أن إذ وإن وضعت للماض ي وأن إذا وإن وضعت للمستقبل لكن كل واحدة منها
ً ا وهللا أعلم40
يستعمل مقام اآلخر مجاز
واملثال الثاني ملاذکر الشیخ رحمه هللا معنی الکتاب فقال :ومادته تدل على الجمع و الضم ومنها
الكتابة إذا جمعت الحروف ومنها الكتيبة وهي الجيش الجتماع الفرسان فيه واستدل علی هذا
املعنی بشعر عمرو بن كلثوم التغلبي شعر:
إذا القوا كتائب معلمينا
أخذن على بعولتهن عهدا
االعتناء باملباحث النحویة:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا أنه یعتنی باملباحث والتراکیب النحویة ومن أمثلته أن الشیخ رحمه
هللا ملا شرح حدیث بدء الوحي ّ
فبين فیه بأن"مثل فلق الصبح" منصوب إما بالحالیة أوباملصدریة
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ّ
وبين إعراب "ذوات العدد" بأنه منصوب لکونه صفة للیالي ونصبه تابع ّ
للجر،ألنه الجمع املؤنث
فقال :وهو -مثل فلق الصبح -منصوب إما بالحالية أي مشبهة بضياء الصبح أوانشقاقه،
ً
أومجيئه مثل مجئ الصبح في الظهور وإما باملصدرية بأن يكون صفة ملحذوف تقديره مجيئا
مثل الصبح شبهت الرؤيا الصالحة بالصبح في الظهور والوضوح البين 41و(ذوات العدد)
بالنصب النه صفة الليالي و النصب تابع للجر النه جمع املؤنث42
ّ
واملثال الثاني :أن الشیخ رحمه هللا مل ما شرح"باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم رب مبلغ أوعى
من سامع" فذکر في ُر ّب ومدخولها اختالف البصریين والکوفیين فقال :إعلم أن في ُرب مذهبين
مذهب البصريين و الكوفيين فمذهب البصريين أن رب حرف جارة و مدخولها نكرة موصوفة و
متعلقها فعل ماض مقدر ً
سامع و املوصوف
غالبا فعلى هذا مبلغ موصوف و صفته أوعى من
ٍ
مع الصفة مدخول رب و الجار مع املجرور متعلق بنحو وجد أو كان فتقدير العبارة رب مبلغ
أوعى من سامع وجد أو كان أو لقيته ،ومذهب الكوفيين أن رب اسم و مدخوله مجرور بإضافة
رب إليه و رب منصوب تارة و مجرور تارة و مرفوع أخرى كسائر األسماء و ّأيد الرض ي مذهب
الكوفيين بأنها نظير كم وهو اسم فكما أن معنی كم رجل كثير من هذا الجنس كذلك معنی رب
رجل قليل من هذا الجنس ،وأجاب عنه البصريون أنها ليس باسم ألن لالسم أمارات ال تدخل
جر نحو بكم رجل و يضاف إليه نحو غالم كم رجل
علیها بخالف كم فانها يدخل عليه حرف ٍ
فال تقاس عليه ،و استدل الكوفيون على اسميتها أنها مخبر عنها43.
بیان اختالف األلفاظ عند تعدد النسخ:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا أنه ینبه علی اختالف األلفاظ عند اختالف النسخ ومن أمثلته:
ماقال الشیخ رحمه هللا بأن في بعض نسخ البخاري"حدثنا الحميدي عبد هللا بن الزبير"۔
بذکرعبدهللا بن الزبير۔ وفي نسخة بإسقاط عبد هللا بن الزبير44
املثال الثاني :ما قال الشیخ رحمه هللا في حدیث "إنما األعمال بالنیات" أوإمرأة ینکحها ،وفي
نسخة يتزوجها ۔ مکان ینکحها ۔ وهي صفة أمراة45
املثال الثالث:لبیان اختالف النسخ ماقال الشیخ رحمه هللا في حدیث هرقل الطویل في قوله
"وسارهرقل إلی حمص" بأن في نسخة العین ي والحافظ ابن حجر "سار"بالسين وفي النسخة
الهندیة"صار" بالصاد فتکون تامة وهو أیضا صحیح من حیث العربیة فقال(:و سار هرقل الى
حمص) في نسخة العيني 46والحافظ إبن حجر 47بالسين وفي نسخة البخاري املطبوعة بهند
ً
بالصاد أي صار وهومن حيث العربية أیضا صحيح كما قال الجامي ،وتكون تامة بمعنی االنتقال
من مكان إلى مكان و يتعدى بإلى نحو صار زيد من بلد إلى بلد كذا48
تعیين االماکن الواردة:
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ومن دأب الشیخ رحمه هللا أنه ّ
یعين األماکن الواردة في الروایات ومن أمثلته ماقال في تعیين
َ
ذي الحلیفة ووجه تسمیته مانصه( :ذي الحليفة) تصغير حلفة بفتحتين وهي نبت ينبت في املاء
واد وذوالحليفة من املدينة قريب من ستة أميال ،وقيل اليوم تسمی بآبار علي ،وهناك
أوفي بطن ٍ
آبار49.
التعریف باألعالم الواردة في األسانید:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا تعریف األعالم الواردة في األسانید کتعیینه لألماکن فقال في
تعریف سفیان بن عیینة:قوله (سفيان) مثلثة السين ۔ أي بحركات ثالث للسين هكذا ُسفيان۔
وضمها أشهر ،وهو تابعي مكي جليل القدر وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى
محمد بن مزاحم أحد مشايخ الشافعي ولد سنة  ١٠٧هم سبع ومائة ومات غرة رجب سنة ١٩٨
هم ثمان وتسعين ومائة50
وقال في تعریف هرقل :قوله (هرقل) بكسر أوله و فتح ثانيه على املشهور ،وقيل:باسكان الثانية
وكسر الثالثة ،وأما على وزن درهم فغلط لقبه قيصر،كل من ملك الروم فهو قيصر،كما يقال:
مللك الفرس:كسرى ،ومللك الترك :خاقان ،وللحبشة :النجاش ي ،وللقبط :فرعون ،وملصر :العزيز،
ولحمير :تبع ،ولهند :دهمي ،وللصين:فغفور ،وللزنج:غانة ،ولليونان:بطليوس ،وللیهود :قبطون
أوماتح ،وللبربر:جالوت ،وللصابئة:نمرود ونحوها ،وأن في هذه املواضع الثالثة مفتوحة في محل
الجر بالباء املقدرة ألن أخبر يقتصر على مفعول51 .
ً
الرد علي الفرق الباطلة خصوصا املعاصرة:
ومن دأبه رحمه هللا ّ
الرد علی الفرق الباطلة املعاصرة ،ومن أمثلته ماقال في تشریح حدیث
خاتم النبوة بأن موضعه بين کتیفه صلی هللا علیه وسلم ولکنه مائل إلی جانب الیسارّ ،
وبين
وجهه ّ
ورد فی شرحه علی القادیانیين حیث ینکرون ختم النبوة فقال:وموضع الخاتم مائل إلى
جانب اليسار ألن القلب إلى جانب اليسار والشيطان قد وقع خرطومه على قلب اإلنسان ألنه
ً
إذا ذكر هللا خنس أي َ
تاخر ،فجعل هذا املحل موضع الخاتم ،ليكون محفوظا من وسوسته
كما يدل عليه قوله عليه السالم فأسلم و كان هذا الخاتم عالمة لختم نبوته ،ال كما يقوله
القاديانيون 52
ّ
ورد علی الشیعة والخوارج في إنکارهم املسح علی الخفين ،عند شرح باب املسح علی الخفين
الرجلينّ ،
ّ
ورجح مسح الخفين علی غسل ّ
وبين وجه الترجیح بأن في املسح رغم أنوف الشیعة
والخوارج فقال:وإنما أنكرته الشيعة والخوارج واليعتد بخالفهم .....أقول :األولى عندي املسح
ً
ترغيما للشيعة و الخوارج53.
ألن فيه
االهتمام بمباحث علم املعاني والبیان والبديع:
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ومن دأبه رحمه هللا أنه ّ
يهتم بمباحث علم املعاني والبیان والبدیع ،ومن أمثلته :ماذکره في
تشریح قول أبي سفیان لهرقل "الحرب بیننا وبینهم سجال ،ینال منا وننال منهم"بقوله فیه
تشبیه بلیغ ألنه شبه الحرب بالسجال مع حذف أداته لقصد املبالغة فلهذا حمل السجال
عليه ّ
ونصه :واملساجلة املفاخرة بان تصنع مثل صنعه وفيه تشبيه بليغ ألنه شبه الحرب
بالسجال مع حذف أداته لقصد املبالغة فلهذا حمل السجال عليه54
املثال الثاني :حين ذکرالشیخ رحمه هللا کتاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم إلی هرقل ودعوته
إلی اإلسالم بقوله علیه السالم" أسلم تسلم"فیقول الشیخ في لفظ أسلم وتسلم جناس اشتقاقی
ألن أصلهما واحد ونصه :وفي قوله اسلم تسلم من الجناس االشتقاقي ما ال يخفى55 .
املثال الثالث :ما ذکره في قوله عليه السالم" ثالث من کن فيه وجد حالوة اإلیمان" ّ
شبه اإلیمان
بالعسل مثال فطوى ذكر التخييل وهي الحالوة ففيه استعارة تخيلية ،و ترشيحية 56
ّ ّ
ّ
حتی تملوا" بأن
الیمل هللا
املثال الرابع ما ذکره في قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم "فوهللا
هذا من باب صنعة املشاكلة و اإلزدواج 57.
املثال الخامس ما ذکره في قول النبي صلی هللا علیه وسلم" یسروا والتعسروا ،بشروا والتنفروا"
بأن بين یسروا وبشروا من الجناس الخطي .ونصه :إعلم أن بين يسروا وبين بشروا جناس
خطي58 .
إیراد األمثال العربیة واألقوال السائرة:
من منهج الشیخ رحمه هللا أنه یذکرخالل الشرح األمثال العربیة واألقوال السائرة کما ذکر في
ّ ّ
ّ
حتی تملوا" قال معناه أنه ال يمل إذا مللتم ومثاله
الیمل هللا
تشریح قوله علیه السالم"فوهللا
في البلیغ فالن ال ينقطع حتی ينقطع خصومه59.
أو معناه "أن هللا ال يمل ً
أبدا مللتم أنتم أولم تملوا" نحوقولهم ال أكلمك حتی يشيب الغراب60.
ً
وقال في مقدمة الشرح کسرا لنفسه والینبغي أن أنتصب في هذا املقام ۔ الیناسب أن أشرح
ّ
ُ
الزحام 61ففي العبارات املذکورة استدل
البخاري ۔ بل أنا حري بأن یقال لي تنكب ال يقطرك
ّ
فلله ّ
دره.
بأمثال العرب وأقوالهم السائرة
إیصال التعلیقات الواردة في الصحیح واإلحالة علی من ّ
خرجها:
ّ
ّ
ویدل
ومن دأبه رحمه هللا أنه یصل الروایات اللتي علقه البخاري رحمه هللا ولم یذکرأسانیده،
ً
علی من ّ
خرجها ،ومن أمثلته :أن البخاري رحمه هللا ذکر روایة سعد رض ي هللا عنه مسندا وفیه
فقال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :یاسعد إني ألعطي الرجل ،وغيره ّ
أحب إلي منه ،خشیة
ّ ً
أن یکبه هللا في ّ
النارّ .
ثم ذکره معلقا عن صالح ،ومعمر ،وابن أخي الزهري عن الزهري فأوصل
الشیخ رحمه هللا هذه التعلیقات ّ
ودل علی من ذکرها مسندة فقال :قوله (و صالح) وصله
ً
البخاري في كتاب الزكاة في باب قوله تعالى ﴿ال يسألون الناس إلحافا﴾62قوله (ومعمر) وصله
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اخي الزهري عن الزهري)

أحمد بن
وصله مسلم67.66
االعتناء باملباحث والقواعد الصرفیة:
ّ
ومن أمثلة ذلك :أن الشیخ رحمه هللا مل ما شرح حدیث ابن عباس"أن جبریل یلقي الرسول صلی
هللا علیه وسلم ّ
کل لیلة في رمضان فیدارسه القرآن" .فذکرباب املدارسة وخاص ّیتها وقال:
واملدارسة مفاعلة وخاصيتها االشتراك من الجانبين ،فتكون بمعنی املقارءة ،وملا كان متناوبين
في القراءة كما يفعله الحفاظ أتى بصيغة املفاعلة ،والحكمة في مدارسة القرآن في رمضان
تجديد العهد و اليقين68
ّ
الیمل هللا ّ
حتی تملوا" بأن ّ
ّ
یمل مضاعف
املثال الثاني ماقال في تشریح قوله علیه السالم"فوهللا
َ
کف َّر َیف ّر إما من باب ضرب أومن باب سمع ،ومعنی املاللة ّ
السآمة ونصه( :ال يمل هللا) من َم َّل
ِ
مل او َ
ض َي َع ُّ
كع َّ
َي ُّ
ض فهو إما من باب ضرب أو سمع أو مضاعف كفر يفر و املاللة هي السآمة و
الضجر69.
وفي املثال الثالث أیضا بين الشیخ رحمه هللا القواعد الصرفیة في قول رسول هللا صلی هللا
ِ ّ
مخر ِج ّي کان في األصل مخرجون فسقطت النون اإلعرابي
علیه وسلم لهرقل
أومخرجي هم .بأن ِ
إلضافته إلی الیاء ،وعند اجتماع الواو الساکنة مع الیاء أبدلت الواو ً
یاء وأدغمت الیاء في الیاء
ّ
(أومخرجي هم) بتشديد الياء املفتوحة أصله مخرجون ،فلما
فصارمخر ِج ّي ونص الشیخ :قوله
ِ
ن
أضيف إلى الياء سقطت النو و اجتمعت الواو والياء أولیهما ساكنة ابدلت الواو ياء ،وأدغمت
َ
مخرجي70.
الياء في الياء ،فصار
بیان معاني اللغویة:
ّ
ومما عثرنا علیه من منهج الشیخ رحمه هللا أنه یبين املعاني اللغویة ،لیسهل للقاري فهم معناها،
کمابين معنی األهل فقال :قوله (إلى أهله) وهوفي اللغة العيال ،وآل الرجل أهله وعياله وكذا
اتباعه71
املثال الثاني :ما ّبینه الشیخ رحمه هللا عند شرحه ملعنی الخاتم اللتي اتخذها رسول هللا صلی
ّ
هللا علیه وسلم ملاقیل له أن الروم والعجم الیقبلون الکتاب إال مختوما فذکرالشیخ رحمه هللا
أن في الخاتم اللغات املشهورة أربعة فقال( :فاتخذ ً
خاتما) اللغات املشهورة فيه أربعة فتح
التاء ،وكسرها ،وخاتام ،وخيتام72.
معان في اللغة:
املثال الثالث :ذکرالشیخ رحمه هللا املعاني املتعددة للصالة لغة فقال :ولها ٍ
أحدها :أنه صلى أي ّ
حرك الصلوين ،الصال ما كان عن يمين الذنب و شماله ،وإنما سميت
األركان املخصوصة بها ألن املصلي يفعله ،و ثانیها :الدعاء نحو ﴿وصل علیهم﴾ وقال االعش ی:
وصلى على دنها و ارتسم
و قابلها الريح في دنها
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ً
و املصلي أیضا يدعوفیها 73،و ثالثها :من صليت العصا بالنار إذا لينتها وقومتها ،واملصلي يسعى
في تعديلها وإقامتها74،
االعتناء بمباحث التصوف:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا أنه یذکرمباحث التصوف عند الضرورة آوان التشریح ،ومن
أمثلته:
أن الشیخ رحمه هللا ملا ذکرأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يذهب إلى حراء في رمضان،
ً
ویمکث هناك أربعين یوما في روایة فاستدل منه علی اعتکاف الصوفیة وقال :ونقل في روح
املعاني عن الصفيري بالفاء ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يذهب إلى حراء في رمضان و
يمكث إلى أربعين ً
يوما ،أقول :إن صحت هذه الرواية ،وحال راويها غير معلومة ،فلعل اعتكاف
الصوفية ماخوذة من هذه الرواية مع أنه ماخوذ من أربعين ليلة موس ی عليه السالم فيكون
سنتهما علیهما السالم وإن لم تصح كان سنة موس ی عليه السالم فقط75
وملاشرح قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد کله ،وإذا فسدت فسد الجسد کله ،أال وهي القلب" فاستدل الشیخ رحمه هللا من هذه
الجملة علی الذکر القلبي ّ
السري ،ویقال له في اصطالح النقشبندیة لطیفة القلب فقال :أقول
لعل الطائفة الصوفية النقشبندية ۔ قدس هللا اسراراهم ۔ يجتهدون في لطيفة القلب أكثر مما
ً
يجتهدون في غيرها أخذا بهذا الحديث ،و سمي القلب به لتقلبه في األمور ،وقيل ألنه خالص ما
في البدن إذ خالص كل ش ئ قلبه ،يقال قلبت اإلناء إذا رددته على وجهه ....فعليه صار الصالح
و الفالح ،فهو مهبط األنوار ومنبع االسرار ،وهو أصل اللطائف ومعدن العلوم و املعارف ،وهو
تحرك ساق الشجرة ّ
بالنسبة إلى باقي اللطائف كساق الشجرة إلى غصونها ،ألنه إذا ّ
تحركت
تحرك القلب بذكر هللا تعالى ّ
غصونها ،كذلك إذا ّ
تحركت اللطائف الباقية76 .
ذکراختالف الفقهاء ومذاهب األئمة األربعة مع بیان الراجح وترجیح املذهب الحنفي:
ومن دأب الشیخ رحمه هللا أنه یذکراختالف الفقهاء ویبين املذاهب األربعة ویرجح املذهب
الحنفي ،ومن أمثلته :ماذکرفي الدم الخارج عن البدن أینقض الوضوء أم ال؟ فذکرفیه اآلثار،
ّ
ورجح املذهب الحنفي ،وأجاب عن اآلثارالدالة علی نقض الوضوء بأجوبة فقال( :فركع و سجد
و مض ی في صالته) إلى آخر الحديث و أجيب عن هذه اآلثار بأجوبة منها ما أجاب الشيخ عبد
الحق الدهلوي عن اثر جابر بأنه إنما ينتهض حجة إذا اثبت اطالع النبي صلى هللا عليه وسلم
ّ
على صالة ذلك الرجل ،و منها ما قال الخطابي :ولست أدري كيف يصح االستدالل به و الدم
إذا سال أصاب بدنه وربما أصاب ثيابه و مع إصابة ش ئ من ذلك ال يصح صالته ،إال أن يقال
أن الدم كان يجري من الجرح حتی لم يصب ً
شيئا من ظاهر بدنه و لئن كان كذلك فأمر عجيب
انتهی 77ومنها ما أجاب العيني عن قول الحسن البصري ما زال املسلمون يصلون في جراحاتهم
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أي من غير سيالن الدم ،والدليل عليه ما رواه إبن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن أنه
ً
سائال78 .
كان ال يرى الوضوء من الدم إال ما كان
املثال الثاني :ملا شرح الشیخ رحمه هللا قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :من اتبع جنازة
مسلم" بين اختالف األئمة في املش ي مع الجنازة بأن املش ي خلفها أفضل أم أمامها ؟ فرجح
املذهب الحنفي وقال :وفي الحديث حجة للحنفية بأن املش ي خلفها أولى ،وهو قول علي،
واالوزاعي ،وذهب قوم إلى التوسعة فيه وهو قول الثوري ،وأبي مصعب من أصحاب مالك،
وقال الشافعي املش ي امامها أفضل ألنهم شفعاء والحديث حجة على من خالفنا79
املثال الثالث :ملا شرح الشیخ رحمه هللا حدیث :بني اإلسالم علی خمس" فبين االختالف في
کفرمن ترك الصالة وقتله فقال":روي عن أحمد رحمه هللا رواية الكفر في ترك كل من الصلوات
كفرا ،وعند الشافعية ً
الخمس فيقتل تاركه ً
حدا ،و جاز عند الحنفية للقاض ي قتل املبتدعة
فينبغي أن يكون حكم التارك كذلك81.80،
ذکر وجوه التسمیة لأللفاظ الواردة في متون الحدیث:
ومن دأبه رحمه هللا أنه یذکر وجوه التسمیة لأللفاظ الواردة في متون الحدیث ،ومن أمثلته:
ماذکر في وجه تسمیة العید وأصله ونصه :قوله ً
(عيدا) أصله عود بكسر العين وسكون الواو
أبدلت الواو ياء لسكونها وكسرة ما قبلها وهو السرور سمی به لعوده82.
املثال الثاني :ماقاله الشیخ رحمه هللا في تشریح قول رسوهللا صلی هللا علیه وسلم عند وقاع
الرجل بأهله :أللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مارزقتنا" من التجنيب وهو التبعيد و
سمي الجنب ً
جنبا لبعده عن ذكر هللا تعالى83.
املثال الثالث :ماقال في وجه تسمیة الدنیا ّ
ونصه :قوله (إلى دنيا) مؤنث في اسم التفضيل غير
منونة لعدم الصرف ألن ألفه قائمة مقام السببين ،وضم الدال أشهر ،وحكي الكسر ولدنوها
من الزوال سميت بهذا االسم84.
بیان املسائل املستنبطة والفوائد الحدیثیة خالل التشریح:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا أنه یذکرالفوائد املستفادة من الحدیث خالل الشرح ،ومن أمثلته:
ماقال في تشریح قول أبي شریح حين قال لعمروبن سعید وهویبعث البعوث إلی مکة للقتال:
أن أذناي سمعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ووعاه قلبي یقول :إن مکة حرمها هللا ،ولم
یحرمها الناس ،فالیحل المرئ یؤمن باهلل والیوم اآلخرأن یسفك بها دما" فذکر الشیخ الفوائد
غير ً
املستفادة من هذا الحديث وقال :وفيه اإلنكار من العالم على األمير إذا ّ
شيئا من أمور الدين
وإن لم يسأل عنه ،وفيه دليل على أن محل العقل القلب ال الدماغ لقوله ووعاه قلبي 85.
املثال الثاني :ذکر الشیخ رحمه هللا في تشریح قول أنس رض ي هللا عنه :کان النبي صلی هللا علیه
وسلم" إذا خرج لحاجته ،أجیئ أنا وغالم ،معنا إداوة من ماء ،یعني یستنجي به"
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ً
خصوصا املتعلقة
وفيه خدمة الصلحاء و أهل الفضل والتبرك بذلك وتفقد حاجاتهم
بالطهارات ،وفيه استخدام الرجل الصالح الفاضل بعض أتباعه األحرار واالستعانة في مثل
هذا فيحصل لهم الشرف بذلك  ،وفيه التباعد لقضاء الحاجة ،وفيه جواز االستعانة على
ً
خصوصا في أسباب الوضوء ،وفيه استحباب االستنجاء باملاء ولذا بوب هذا الباب،
طاعة هللا
وفيه رد على من منع ذلك86 .
املثال الرابع :ماذکر الشیخ رحمه هللا في شرح باب بدء الوحي من مجیئ رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم إلی خدیجة رض ي هللا عنها مرجفا فؤاده ،وإخبارها بما رأی ،وتسلیة خدیجة لرسول
ً
ّ
مانصه :واستنبط منه أیضا
هللا صلی هللا علیه وسلم ،وإذهابه إلی ورقة بن نوفل الذي َع ِم َي،
ً
من حصل له مخافة و دهشة ينبغي تبشيره وتانيسه ،وأیضا من نزل به عاهة يستحب له أن
ً
ال يستنكف عن أن يطلع عليه من ينصحه و يصلح رأيه ،وأیضا ينبغي للمجيب أن يقيم الدليل
ً
وأیضا فيه جواز ذكر العاهة اللتي بالشخص إذا كان ً
بيانا للواقع
على كالمه إذا اقتضاه املقام
ً
أوللتعريف كاألعرج واألعمش إذا لم يكن للتنقيص و التعيير ،واليكون غيبة87 .
اإلهتمام بمباحث علم املنطق:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا أنه يهتم بمباحث املنطق ،ومن أمثلته مایلي:
ّ
املثال األول :حين ما ذکرالشیخ رحمه هللا قول خدیجة لرسول هللا صلی هللا علیه وسلم :کال
وهللا مایخزیك هللا أبدا ،إنك لتصل الرحم" فقال الشیخ فیه إشارة إلی کبری القیاس وصغراه
ّ
مانصه :فأجابت بالكالم املؤكد من نفي تلك بأنك مجمع مكارم األخالق وكل ما هذا شأنه
بدیهي
فهوما يخزيه هللا فإنك ما يخزيك هللا إشارة إلى كبرى القياس وصغراه بديهي دليل الصغرى أنه
عليه السالم جمع فيه جميع أصول املكارم وأمهاتها 88.
املثال الثاني :عند ما شرح الشیخ االستعاذة وقت الجماع وقول النبي صلی هللا علیه وسلم:
فقض ي بینهما ولد لم یضره(الشیطان) فقال بأن عدم تعیين الضررفي الحدیث یدل علی العموم
وأجاب عن إیراد بقوله بأن" لم یضره" لیست قضیة کلیة بل هی ممهملة وهي في قوة الجزئیة،
فقال :أقول :عدم تعيين الضرر يدل على العموم كقولهم فالن يعطي و يمنع أي كل ش ٍئ و ليس
هذه القضية كلية حتی يرد علیها أنه قد ال يتفق ذلك ألنها مهملة وهي في قوة الجزئية89.
ً
الجمع بين الروایات املتضادة ظاهرا:
ومن دأبه رحمه هللا أنه یطبق بين الروایات املتضادة ظاهرا ،ومن أمثلته:
حين ماسئل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم أي األعمال أفضل فقال تارة اإلیمان باهلل ،وتارة
الصالة لوقتها ،وتارة غيرذلك فقال الشیخ رحمه هللا في کیفیة الجمع بين هذه الروایات :قيل
في كيفية الجمع بين هذه األحاديث وجهان:
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األول أنه جرى على اختالف األحوال ......والثاني :أن لفظ من ههنا مقدرة أي من أفضل األعمال
كذا ،وأفضل االعمال نوع مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو،
فيصح إطالق األفضل على كل واحد من األعمال املذكورة90.
املثال الثاني ماذکر في حجة الوداع حين سئل رجل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم لم أشعر
فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال:إذبح والحرج" وقال علیه السالم لرجل آخرسئله حلقت قبل أن
أذبح؟ فأومأ بیده:إذبح والحرج" فبين الشیخ رحمه هللا الجمع بینهما ّ
ونصه :وعاد االعتراض األول
َ
بأنه كيف الجمع بين الحديثين أقول :لعله أجاب َ
بعضهم بالقول
وبعضهم باإلشارة فخذ أيها
الطالب من تقريري ما صفا و دع ما كدر91.
االعتناء بقواعد أصول الفقه واصطالحاته:
ومن دأبه رحمه هللا االعتناء بقواعد أصول الفقه ومباحثه ومن أمثلته ماذکره في التطبیق بين
حدیث أبي أیوب األنصاري القولي وحدیث ابن عمررض ي هللا عنهما الفعلي في استقبال القبلة
واستدبارها ،فقال :وقاعدة األصول أنه إذا تعارض القول و الفعل فالترجيح للقول ألنه
للتشريع ،وألنه مرتب على تعظيم القبلة 92.
املثال الثاني ماذکره الشیخ رحمه هللا في حدیث العرینیين في التطبیق بين" قتلوا راعي النبي
صلی هللا علیه وسلم" بصیغة اإلفراد وفي روایة النسائي"فقتلوا رعاتها" بصیغة الجمع فقال
الشیخ رحمه هللا :والجمع بين الروايات تخصيص عدد بالذكر ال ّ
يدل بنفي ما عداه ،و يحتمل
أن يكون من زلة بعض الرواة ،وأجاب عنه الحافظ إبن الحجر في الفتح ،و يحتمل أن إبل
الصدقة كان لها رعاء فقتل بعضهم مع اعي اللقاح93.
ر
بیان درجة األحادیث من حیث الصحة والسقم:
ومن صنیعه رحمه هللا أنه یبين درجة األحادیث من حیث الصحة والسقم فمن أمثلته ماقال:
وأما حديث ال تجتمع ّ
أمتي على الضاللة فهو ضعيف ذكره العيني94.
املثال الثاني ما قال الشیخ رحمه هللا :وروى رواية شاذة عن أبي هريرة من غسل ً
ميتا فليغتسل
و م ن مسه فليتوضأ ،لكنها ضعيفة باتفاق املحدثين95.
ذکرالقصص والواقعات التاریخیة في سیاق تفهیم الروایات:
ومن منهجه رحمه هللا أنه یذکرالواقعات التاریخیة لتفهیم األلفاظ الواردة في الروایات ،ومن
أمثلته ماذکره في الفرق بين الحیا بالقصر وبين الحیاء ّ
باملد ّ
ونصه :وفي الخربوتي شرح البردة
قصة عجيبة بأن بعض صلحاء مكة رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في املنام و سأل منه
عليه السالم فقال أأنت قلت يا رسول هللا؟ الحيا من اإلیمان بالقصر ،فقال رسول هللا ال،
فاستيقظ و تعجب من ذلك و حكى هذه الواقعة عند علماء مكة فتعجبوا من ذلك ألنهم
ُ
تيقنوا بالرواية الصحيحة و علموا أن الرواة ثقاة امناء إذهو مذكور في البخاري وغيره فأمروا
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له بتكرار التوجه إلى الحضرة العلية له عليه السالم في الليلة الثانية ففعل فرأى تلك الحضرة
على الطريق املذكور ثم حكي ذلك عندهم فأمروه ً
ثانيا بتكرار التوجه إلى أن بلغ ثالث ليال وكان
األمر كما ذكر فاجتمعوا وكتبوا هذه الواقعة في صحيفة فأرسلوا بها إلى سلطان مصر وعلمائها
وكان ذلك في زمن شمس الدين بن حجر من املحدثين فلما سمع إبن حجر ذلك تعجب وقال
ًَ
للملك مره ليجئ إلينا فنراه ونسمع من لسانه فأرسل السلطان إليه َم ْبلغا من النقود لترتيب
ِ
أسباب السفر وطلبه فأبى عن تلك النقود وذهب إليه بماله ،فلما وصل استقبله العلماء
والكبراء ،فلما رأوه سالوه عن ذلك فحكى عندهم كما مر فتعجبوا من ذلك فرفعوا القضية
إلى اإلمام برهان الدين املحدث بالشام فقال أريد أن أرى هذا الرجل وأسمع ذلك من لسانه،
فذهبوا به إليه فحكى عنده كما مر فتنبه برهان الدين ملا سبق من الفرق بين املمدود و
املقصور ،فقال لقد صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان الحيا بالقصر املطر والحديث
ممدود لكن توجه هذه الليلة و اسأل الحضرة ففعل فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فاستكشف منه فقال األمر كذلك بارك هللا فيك وفي معلمك برهان الدين انتهی96
إظهار الشیخ رأیه في ترجیح الروایات:
ومن منهجه رحمه هللا ّأنه یظهر رأیه في ترجیح الروایات بقوله" أقول" ومن أمثلته مایلي:
املثال األول ما ذکره في أن الدم السائل ناقض للوضوء أم ال؟ ّ
فرجح القول بنقض الوضوء
بقوله :أقول :إن أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم في أن الدم السائل ناقض للوضوء ،وكذا
قول أكثر الصحابة و التابعين أحاديث و آثار قولية للتشريع العام و آثار هؤالء التابعين آثار
فعلية وأعمال جزئية تحتمل أن تكون لعدم وصول هذه األحاديث إلیهم أوالنهم يستحبون هذه
ً
خصوصا إذا كان
الحالة ليكون لونه لون الدم و ريحه ريح املسك و القول يحكم على الفعل
القول قول النبي صلى هللا عليه وسلم و قول اكثر الصحابة و التابعين و كان الفعل فعل بعض
التابعين97 ..
املثال الثاني ماذکره في باب "من الدین الفرارمن الفتن" بأن حکم الفرار من املدن واالحتراز عن
اختالط الناس عند وقوع الفتنة أوخوفها ،وأما عند عدم الفتنة وعدم خوفها ،االختالط مع
أولی ّ
الناس ٰ
ونصه :أقول :هذا عند وقوع الفتنة أوخوفها وعند عدم الفتنة وعدم خوفها،
ً
خصوصا للعلماء الذين يذكرون
االختالط مع الناس أولى إلقامة الجمعة والجماعة والعيدين
الناس و يعلمونهم98 .
التصریح بأقوال الحکماء واألطباء في مسائل التداوي واألمراض:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا ّأنه یصرح بأقوال الحکماء واألطباء في مسائل األمراض والتداوي
ومن أمثلته ماذکره في شرح حدیث العرینیين" فأمرهم النبي صلی هللا علیه وسلم ،بلقاح ،وأن
یشربوا من أبوالها وألبانها" بقوله :وقد قالت الحكماء أجود دواء االستسقاء لبن اللقاح األعرأبية
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وخصوصا إذ استعمل عوض الغذاء واملاء نفع ً
ً
جدا كذا في موجز
الراعية للشيخ والصغير
القانون ثم قال في شرحه املسمی باالقصرائي و للبن اللقاح خاصية في نفع االستسقاء مع ما
فيه من الجالء برفق وال يلتفت إلى ما يقال من أن اللبن ضار في االستسقاء ألنه بارد لجواز أن
يرجى منه فعله بالخاصية كما ينفع الهندباء(أي هندوانه) في األمراض الكبدية الباردة و كما
ينفع السقمونيا في األمراض الصفراوية و ينبغي أن يحذر شاربه من تجنبه في البدن بان يتبعه
بحسب السكنجبين 99. 7/80
املثال الثاني ماذکره في بدایة کتاب الغسل بقوله :ثم في فصول البقراطي أن الغسل بعد الجماع
متصال قد تورث علة وفي تقرير الفاضل عبد العزيز عن فصول البقراطي أن عدم االغتسال
من الجنابة يورث البرص و الدفر ،والجماع في الحيض يورث الجذام100 .
التنبيه علی املسامحات واألغالط:
ومن دأبه رحمه هللا أنه ّ
ینبه علی املسامحات واألغالط الواقعة في الروایات ،ومن أمثلته ما
ذکره في روایة جابربن عبدهللا حين قال ألبي جعفرأتاني ابن عمك یعرض بالحسن بن محمد
ابن الحنفیة بأن في قول جابر مسامحة ألن الحسن لیس ابن عم جعفر بل هو ابن عم والده
علي بن الحسين ّ
ونصه :قوله (إبن عمك) فيه مسامحة ألنه ابن عم والده علي بن الحسين بن
أبي طالب و الحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد موت فاطمة رض ي هللا عنها
ً
محمدا و اشتهر بالنسبة إلیها101.
فولدت له
املثال الثاني ماذکره في بیان املتابعات لثالث رکعات من الوترما أخرجه الطحاوي عن قيس بن
سليمان عن كريب مولى إبن عباس أن عبد هللا بن عباس رض ي هللا عنه حدثه ثم أوتر بثالث
وفيه غلط من الكاتب إنما هو مخرمة بن سليمان102
ذکراأللفاظ املتقاربة:
ومن صنیع الشیخ رحمه هللا أنه یذکراأللفاظ املتقاربة ،ومن أمثلته ما ذکره في شرح قول ورقة
بن نوفل لرسول هللا صلی هللا علیه وسلم( :هذا الناموس) الناموس في اللغة :صاحب سر
الخير ،والجاسوس :صاحب سر الشر ،واتفقوا أن املراد هنا هو جبريل عليه السالم سمي بذلك
َُ
حية ،والبابوس :الصبي
الل
ألنه خص بالغيب و الوحي ،والجاروس :الكثير األكل ،والناعوسِ :
الرضيع ،والراموس :القبر ،والقاموس :وسط البحر ،والقأبوس :الجميل الوجه ،والناطوس:
دابة يتشاءم الناس بها ،والجاموس :من البقر ،وقيل :أعجمي تكلمت به العرب ،وقيل:
الحاسوس :بالحاء امل هملة الذي يتجسس األخبار ،وناقوس :بلدة من بالد مصر103
تنبیه القاري علی حفظ أهم املواضع:
ومن دأب الشیخ رحمه هللا أنه ینبه القاري علی أهم املواضع ویأمره بحفظها ،ومن أمثلته ما
ذکرفي قول ابن عباس رض ي هللا عنه" فلرسول هللا صلی هللا علیه وسلم أجود بالخيرمن الریح
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ا ملرسلة" من الشرح فقال :فانظم هذا مع ما سبق في هذا البحث في سلك التقرير فإنه ال
يستطاع العلم براحة الجسم104.
املثال الثاني ما ذکر في تعریف املرجئة وهل کان أبوحنیفة من املرجئة أم ال؟ وهل یقسم املرجئة
إلی قسمين ،مرجئة أهل السنة ،ومرجئة أهل البدعة؟ فقال :وإنما أطنبنا الكالم في تعريفهم،
ألن كالم الناس فيه تناف ،ألن في كالم بعضهم املرجئة هم الذين يقولون إن اإلیمان هو
التصديق و اإلقرار ،وفي كالم بعضهم أنه معرفة هللا فقط ،وفي كالم بعضهم أنه هو االقرار
فقط ،وإني ّ
متحير في تعريفاتهم وتنافي كالمهم ،ثم ملا طالعت الكتب ورأيت تصريحاتهم علمت
أن املراد من األول أبو حينفة رحمه هللا وأصحابه ،واملراد من الثاني مقابل الكرامية ،ومن
الثالث بعض املرجئة الذين مع الكرامية فاغتنم105
بیان الفروق بين األلفاظ املتقاربة:
ومن صنیعه رحمه هللا أنه یبين الفروق بين األلفاظ املتقاربة کمافي األمثلة التالیة:
املثال األول ما ذکره من الفرق بين الغرض واملنفعة بقوله :فان قيل :مالفرق بين الغرض
ً
واملنفعة؟ قلنا :الفرق بينهما أن ما يترتب على الفعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك
الفعل منه يسمی ً
غرضا وعلة غائية ،وإال يسمی فائدة ومنفعة فقالوا :أفعال هللا تعالى ال يعلل
باالغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع ال تحص ی106 .
املثال الثاني ما ذکره من الفرق بين السماع واالستماع بقوله :والفرق بين السماع واالستماع
أن في االستماع نوع تكلف في الفعل دون السماع ،فاالستماع هو اإلصغاء للسماع والقصد
له107
املثال الثالث ما ذکره من الفرق بين العلم واملعرفة بقوله :والفرق بين العلم و املعرفة أن األول
عبارة عن اإلدراك الكلي ،والثاني عن اإلدراك الجزئي108
املثال الرابع ماذکره من الفرق بين التأدیب والتعلیم بقوله :فان قيل مالفرق بين التأديب و
ّ
باملروات و التعليم بالشرعيات ،فاألول عرفي والثاني شرعي أو
التعليم؟ قلنا :التأديب يتعلق
األول دنيوي والثاني ديني109
خالصة البحث:
َ
من منهج الشیخ رحمه هللا في شرح األحادیث أنه يع ّ ِرف األعالم الواردة في سندالحديث
واألماکن ،ويستشهد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،وأشعارالعرب،ويهتم باملباحث
ويعين اختالف األلفاظ عند تعدد النسخّ ،
الصرفية والنحويةّ ،
ويرد علی الفرق الباطلة
ً
ُ
ویورد األمثال العربیة ،ویصل التعلیقات الواردة في الصحيح ّ
ويخرجها من
خصوصا املعاصرة،
ّ
ّ
اللغوية ،ويعتني بمباحث أصول الفقه ،واملنطق ،وعلم املعاني والبيان
مآخذها،ويبين املعاني
والبديع ،والتصوف ،و يذکر وجوه التسمية لأللفاظ الواردة في متون الحديث ،واختالف الفقهاء
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ومذاهب األئمة األربعة مع بيان الراجح وترجيح املذهب الحنفيّ ،
ويبين املسائل املستنبطة
والفوائد الحديثية خالل التشريح ،ويجمع بين الروايات املتضادة ظاه ًراّ ،
ويبين درجة األحاديث
من حيث الصحة والسقم ،ويذکرالقصص والواقعات التاريخية في سياق تفهيم الروايات،
ويظهر الشیخ رأيه في ترجيح الرواياتّ ،
ويصرح بأقوال الحکماء واألطباء في مسائل التداوي
وينبه علی املسامحات واألغالط ،ویذکر األلفاظ املتقاربةّ ،
ویبين الفروق بینهاّ ،
واألمراضّ ،
وینبه
القاري علی حفظ أهم املواضع وماإلی ذلك
الهوامش واإلحاالت
 1۔ الخطابي :هو أبوسلیمان ،حمد بن محمد الخطابي ،كان محدثا فقیها ،صاحب التصانیف القیمة ،ومن
مصنفاته :غریب الحدیث ،ومعالم السنن شرح سنن أبي داؤد ،وأعالم الحدیث شرح صحیح البخاري
وغير ذلك .ابن خلكان ،أبوالعباس أحمد بن محمد ،وفیات األعیان وأنباء الزمان ،دار صادر،
بيروت،بدون طبعة1900،214:2 ،
 . 2الكرماني :هو محمد بن یوسف بن سعید البغدادي الشافعي .ولد سنة تسع عشرة وسبع مائة .قدم مصر،
والشام  .توفي في طریق الحجاز فحمل إلی بغداد ودفن بها .املقریزي ،أحمد بن علي املقریزي ،السلوك
ٰ
االولی 1418ه  1997 /م173 :5 ،
ملعرفة امللوك ،دار الكتب العلمیة ،بيروت ،الطبعة
 3۔ ابن حجر:ءهو أبو الفضل ،شهاب الدين أحمدءبن علي بن حجر العسقالني .ولد بقاهرة سنة ثالث وسبعون
وسبع مائة.كان نابغة الزمان في الحديث وعلم أسماء الرجال والتاريخ ،ومن أشهر مصنفاته فتح
الباري ،واإلصابة في تمييز الصحابة ،ولسان امليزان ،وتهذيب التهذيب ،وتقريب التهذیب .توفي سنة
اثنا وخمسين وثمان مائة بعد الهجرة .السیوطي ،جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،نظم الیقیان
في أعیان األعیان ،املكتبة العلمیة ،بيروت ،بدون طبعة وبدون تاریخ45 :1 ،
َ ُ 4
ٰ
احدی وخمسين وثمان مائة بعد الهجرة
القسطالني :هو أحمد بن محمد بن أبي بكر الشافعي ،ولد سنة
۔
بمصر .حفظ القرآن وأخذ القراءات عن الشمس بن الحمصاني ،والزین عبد الدائم ،وأخذ الفقه
عن الفخر املقسمي ،والشهاب العبادي .وحج غير مرة ومن أشهر مصنفاته إرشاد الساري شرح صحیح
ٰ
الرحمن ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،منشورات دار مكتبة
البخاري .السخاوي ،محمد بن عبد
الحیاة ،بيروت ،بدون طبعة وبدون تاریخ103 :2 ،
 5۔ بدرالدین العیني :هو أبو محمد ،محمود بن أحمد الحنفي .ولد سنة اثنتين وستين وسبعمائة .حفظ القران
عند محمد بن عبیدهللا ،وأخذ الصرف والعربیة واملنطق عن محمد الرعي .ثم رحل ٰ
إلی حلب وقرأ
بها .ثم رحل ٰ
إلی بهسنا وكختا وملطیة .وأخذ العلوم عن بدر الدین الكشاني ،والشیخ عالء الدین
السيراني ،ومن علماء القاهرة .له مصنفات كثيرة ،منها :فرائد القالئد ،والبنایة في شرح الهدایة،
ورمزالحقائق شرح كنز الدقائق ،ومباني األخبار في شرح معاني اآلثار ،وتحفة امللوك في املواعظ
والرقائق ،وعمدة القاري شرح صحیح البخاري ،وشرح سنن ابي داود وغيرها .توفي سنة خمس
وخمسين وثمان مائة بعد الهجرة ، .عبد الحي بن أحمد شذرات الذهب  ،دار ابن كثير ،دمشق،
بيروت ،الطبعة األ ٰ
ولی1406 ،ه1986/م418 :9 ،
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 6۔ ابن بطال :هو علي بن خلف بن بطال القرطبي ،شارح صحیح البخاري ،و یعرف بابن اللجام .تلمذ لیونس
بن مغیث ،وأبي املطرف ،وابن عفیف ،وأبي عمر .وكان من أهل العلم واملعرفة ،شرح الصحیح في
عدة أسفار رواه الناس عنه .توفي سنة تسع وأربعين وأربع مائة ،وكان من كبار املالكیة .الذهبي،
شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة
الثالثة1405 ،ه1985/م303 :13 ،
 7۔ أبوعبدهللا ،محمد عبدالخالق الباجوري الكتكوتوي،غنية القاري شرح الصحیح للبخاري ،غير مطبوع،
2:1
 8۔ حوار مع الشيخ عبدالرحيم بن محمد عبدالخالق الشارح ،في بيته بتانگ خطا ،باجور
املؤرخ.06/01/2019:
ّ
 9۔ الثویلة بمعنی الجماعة ،قال الجوهري :وقولهم :ثویلة من الناس ،أي جماعة جاءت من بیوت متفرقة.
أبونصر إسماعیل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،املادة:ثول ،دارالعلم
للمالیين،بيروت ،الطبعة الرابعة1407 ،ه1987/م 1649:4 ،
 10۔ املسدع بمعنی الدلیل أو الهادي ،وقیل بمعنی السریع ،انظرللتفصیل :إبن منظوراألفریقي ،أبوالفضل
محمدبن مكرم بن علي ،لسان العرب ،املادة سدع ،دارصادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،ه،
151:8
 11۔ املستع بمعنی السریع ،قال املرتض ی الزبیدي :هوالرجل السریع املاض ي فی أمره ،كاملسدع، .املرتض ی الزبیدي،
أبوالفیض محمد بن محمد تاج العروس من جواهرالقاموس ،املادة :س ت ع ،دارالهدایة ،بدون
طبع وتاریخ 179:21،
 12۔ السمرطل :هوالطویل املضطرب .تاج العروس من جواهرالقاموس ،املادة :س م ر ط ل228:29 ،
 13۔ الهجرع :هوالطویل املمشوق .لسان العرب البن منظوراألفریقي ،املادة :هجرع368:8 ،
 14۔ املكنع :هوالذي قطعت یداه ،والكناع قصرالیدین والرجلين من داء .لسان العرب البن منظوراألفریقي،
املادة :كنع315:8 ،
 15۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري 1:1 ،
 16۔ املصدر السابق2:1 ،
 17۔ الثكم :اللزوم ،قال الجوهري :وثكمت الطریق إذا لزمته .الصحاح للجوهري ، 1881:5 ،املادة :ثكم .وفي
تاج العروس ثكم األمرثكما لزمه .تاج العروس من جواهرالقاموس ،املادة :ث ك م356:31 ،
ّ
 18۔ الهزهاز :الصافي ،قال املرتض ی الزبیدي :هزهاز ،بالفتح :صاف مل ماع كثيراملاء  .تاج العروس من
جواهرالقاموس ،املادة :هزز384:15 ،
 19۔ البتك :هوالقطع .قالوا :بتكت الشیئ قطعته .ابن فارس ،أبوالحسين أحمد بن فارس القزویني ،معجم
مقاییس اللغة  ،املادة :بتك ،دارالفكر ،بيروت ،بدون طبعة1399 ،ه1979/م 195:1 ،
 20۔ والفقاح :فغوالشجرمن أي شجركان وهوالورد .ابن درید ،أبوبكرمحمد بن دریداألزدي ،جمهرة اللغة ،
املادة :فقح ،دارالعلم للمالیين ،الطبعة األولی1987 ،م553:1 ،
 21۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري2:1 ،
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 22۔ قال اللیث :اللحم الشسیف ،الذی قد كاد ییبس وفیه ندوة بعد .األزهري ،أبومنصورمحمد بن أحمد
الهروي،تهذیب اللغة ،املادة :ش س ف ،دارإحیاء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة األولی2001 ،م،
205:11
 23۔ قال اللیث :الرشف ماء قلیل یبقی في الحوض ترشفه اإلبل بأفواهها ،والرشیف :تناول املاء بالشفتين.
تهذیب اللغة ،املادة :رشف
 24۔ قال الشخاف :اللبن .لسان العرب ،168:9 ،املادة :شخف 239:11 ،
 25۔ البوك بمعنی السمن ،قال الكسائي :باكت الناقة تبوك بوكا :سمنت .وحكی ابن السكیت :ناقة بائك،
إذاكانت ّ
فتیة حسنة ،والجمع البوائك .الصحاح للجوهري ،املادة:بوك1577:4 ،
 26۔ الناهل :العطشان  .الصحاح للجوهري ،املادة:نهل1837:5 ،
 27۔ القنیف :السحاب ذو املاء الكثير .تهذیب اللغة ،املادة :ق ن ف153:9 ،
 28۔ السابل :املطرالهاطل ،قال الجوهري:السبل بالتحریك :املطر .الصحاح للجوهري ،املادة:سبل 1723:5 ،
 29۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري2:1 ،
 30۔ سورة الزلزال 4:99
 31۔ سورة املؤمن 71،70:40
 32۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري 53:1 ،
 33۔ سورة األنعام 90:6
 34۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري57:1 ،
 35۔ اإلمام البخاري ،أبوعبدهللا محمدبن اسماعیل ،صحیح البخاري ،دارطوق النجاة ،بيروت ،الطبعة
األولی1422،ه ،رقم الحدیث20:1 ،53:
 36۔ صحیح البخاري ،رقم الحدیث136:3 ،2475:
 37۔ صحیح البخاري  ،رقم الحدیث71:2 ،1237:
 38۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري89:1 ،
 39۔ التبریزي  ،أبوزكریا یحی بن علي الشیباني التبریزي ،شرح دیوان الحماسة ،دارالقلم ،بيروت،بدون طبعة
ّ
وبدون تاریخ،والشعر:لبرج بن مسهرالطائي86:2 ،
 40۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري54:1 ،
 41۔ املصدر السابق45:1 ،
 42۔ املصدر السابق47:1 ،
 43۔ املصدر السابق195:1 ،
 44۔ املصدر السابق30:1 ،
 45۔ املصدر السابق32:1 ،
 46۔ عمدة القاري78:1،
 47۔ ابن حجر ،أبوالفضل أحمدبن علي بن حجرالعسقالني ،فتح الباري شرح صحیح البخاري ،داراملعرفة،
بيروت1379 ،ه43:1 ،
 48۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري83:1 ،
 49۔ املصدر السابق269:1 ،
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 50۔ املصدر السابق30:1 ،
 51۔ املصدر السابق1:68 ،
 52۔ املصدر السابق312:1 ،
 53۔ املصدر السابق315:1 ،
 54۔ املصدر السابق72:1 ،
 55۔ املصدر السابق76:1 ،
 56۔ املصدر السابق111:1 ،
 57۔ املصدر السابق1:155 ،
 58۔ املصدر السابق199:1 ،
 59۔ املصدر السابق155:1 ،
 60۔ املصدر السابق155:1 ،
 61۔ املصدر السابق2:1 ،
 62۔ صحیح البخاري ،رقم الحدیث124:2 ،1478:
ٰ
األولی،
 63۔ أحمد بن حنبل ،أبوعبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل ،مسنداإلمام ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
1421ه2001/م ،رقم الحدیث107:3 ،1522،13629:
ٰ
 64۔ الحمیدي ،أبوبكرعبدهللا بن الزبيرالقرش ي ،مسندالحمیدي ،دارالسقا ،دمشق ،الطبعة األولی1996 ،م،
رقم الحدیث188:1 ،68:
 65۔ أبوداؤد ،سلیمان بن أشعث السجستاني ،سنن أبي داؤد ،املكتبة العصریة ،بيروت ،بدون طبعة وبدون
تاریخ ،رقم الحدیث220:4 ،1478:
 66۔ اإلماممسلم ،أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النیسابوري ،صحیح مسلم ،دار إحیاء التراث
العربي ،بيروت ،بدون طبعة وبدون تاریخ ،رقم الحدیث132:1 ،4683:
 67۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري133:1 ،
 68۔ املصدر السابق66:1 ،
 69۔ املصدر السابق155:1 ،
 70۔ املصدر السابق54:1 ،
 71۔ املصدر السابق46:1 ،
 72۔ املصدر السابق194:1 ،
ّ
املطرزي ،أبوالفتح ناصر بن عبدالسید ،املغرب في ترتیب املعرب ،املادة :ص ل و ،دارالكتاب العربي
 73۔
،بيروت،بدون طبع وبدون تاریخ271:1 ،
 74۔ ابن األثيرالجزري ،أبوالسعادات مبارك بن محمد بن محمد ،النهاية في غریب الحدیث واألثر ،املادة:
صال ،املكتبة العلمية ،بيروت1399 ،ه1979/م50:3 ،
 75۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري46:1 ،
 76۔ املصدر السابق172:1 ،
 77۔ الخطابي ،أبوسلیمان أحمد بن محمد بن إبراهیم ،معالم السنن ،املطبعة العلمیة ،حلب ،الطبعة
ٰ
األولی1351 ،ه1932/م71:1 ،
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 78۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري304:1 ،
 79۔ املصدر السابق160:1 ،
 80۔ ابن عابدین الشامي ،محمدأمين بن عمربن عبدالعزیز ،رداملحتارعلی الدراملختار ،دارالفكر ،بيروت،
الطبعة الثانية1412 ،ه1992/م243:4 ،
 81۔ غنية القاري شرح الصحیح للبخاري96:1 ،
 82۔ املصدر السابق156:1 ،
 83۔ املصدر السابق281:1 ،
 84۔ املصدر السابق32:1 ،
 85۔ املصدر السابق239:1 ،
 86۔ املصدر السابق288:1 ،
 87۔ املصدر السابق50:1 ،
 88۔ املصدر السابق49:1 ،
 89۔ املصدر السابق281:1 ،
 90۔ املصدر السابق130:1 ،
 91۔ املصدر السابق218:1 ،
 92۔ املصدر السابق285:1 ،
 93۔ املصدر السابق330:1 ،
 94۔ املصدر السابق201:1 ،
 95۔ املصدر السابق296:1 ،
 96۔ املصدر السابق122:1 ،
 97۔ املصدر السابق304:1 ،
 98۔ املصدر السابق118:1 ،
 99۔ املصدر السابق329:1 ،
 100۔ املصدر السابق342:1 ،
 101۔ املصدر السابق350:1 ،
 102۔ املصدر السابق255:1 ،
 103۔ املصدر السابق52:1 ،
 104۔ املصدر السابق67:1 ،
 105۔ املصدر السابق88:1 ،
 106۔ املصدر السابق4:1 ،
 107۔ املصدر السابق63:1 ،
 108۔ املصدر السابق118:1 ،
 109۔ املصدر السابق230:1 ،
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