214

VOL.18 (DECEMBER) 2016

Al-Sizistani, Abu Dawood. (1984). Risalah Abi Dawood ila ahle Mecca.
Beirut, Lebanon: Al-Maktaba Al- Islami.
Al-Sizistani, Abu Dawood. (1998). Sunan Abi Dawood. Mohammed
Mohiuddin Abdul Hamid. Beirut, Lebanon: Al-Maktaba Al-Asria.
Al-Subki, M.K. (1974). Al-manhal al-azab. Beirut, Lebanon: Dar :
MuassasahAt- Tarikh Al- Arabi.
Al-Tahhan, M.T. (1996). Usul at-takhriz wa dirasa al- asanid. Riyadh, Saudi
Arabia: Maktaba Al- Ma’aref.
Al-Zahabi, S.M. (1993). Sir ‘alam an-nubala. Beirut, Lebanon: Muassasah
Ar-Risalah.
Ibn Abi Sayba, A.M. (1989). Al- musannaf. Mohammad Awwama.Saudi
Arabia: Maktaba Ar-rusd.
Ibn Duraid, M.H. (1987). Jamherah al-lugah, Beirut, Lebanon: Dar Al-Ilm.

ulum islamiyyah 18 1.indd 214

07/02/2017 3:55 PM

215

املنهج بني شرحي احلديث بذل املجهود واملَ ْن َهل العذب دراسة مقارنة

iiiiأن الشيخ السبكي أكثر اهتماما بترجمة الرواة من الشيخ السهارنفوري،
فإن الشيخ السهانفوري يسكت عن ترجمة الصحابة غالبا بخالف الشيخ
السبكي.
iiiiiأن الشيخ السبكي مييل في ترجمة الرواة إلى اإلطناب واالستطراد ،والشيخ
السهارنفوري مييل إلى اإليجاز واالختصار.
ivivأن اهتمام الشيخ السبكي بتخريج احلديث أكثر من الشيخ السهارنفوري؛ فإن
الس َها َر ْن ُفورِي غالبا ال يخرج احلديث إال إذا احتاج إليه.
الشيخ َّ
v.vكما أن الشيخ السبكي اعتنى بوصل تعليقات السنن أكثر من الشيخ
السهارنفوري ،حيث جند بعض التعليقات وصلها الشيخ السبكي وسكت
عنها الشيخ السهارنفوري.
viviوأخيرا أرى أن شرح الشيخ السبكي شرحا وافيا وكافيا أكثر من شرح الشيخ
السهارنفوري -رحمهما اهلل -لكن لألسف أن توفي الشيخ السبكي قبل أن
يكمل شرحه ،حيث وصل إلى باب «في الهدي» من كتاب املناسك ،في
عشرة أجزاء ،ثم قام ابنه أمني محمود خطاب مبواصلة شرحه إلى آخر «كتاب
النكاح».
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الس ْب ِكي في «املنهل» :وأثر ابن عباس وصله البيهقي من طريق أبي
وقال الشيخ ُّ
بكر بن داسة عن أبي داود ،ووصله الدارمي قال أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا
ابن علية أنبأنا خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني
فسألت ابن عباس فقال :إذا رأت الدم البحراني ..الخ (Al-Subki, 1974).
الس َها َر ْن ُفورِي -رحمه اهلل -من وصل هذا
قلت :ففي هذا املثال لم يذكر الشيخ َّ
التعليق ،وأشار إلى أنه بحث عنه لكنه لم يجد من وصله ،بينما ذكر الشيخ
الس ْب ِكي وصله البيهقي والدارمي ،لكن بعدما بحثت وتتبعت في مصادر السنة
ُّ
تبني لي أنه وصله ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا). (Ibn Abi Sayba, 1989
ثامنا :مثال ما لم يصله الشارحان
شام عن
قال أبو َدا ُود في كتاب الطهارة ،باب في املذي :وروا ُه الث َّْور ُِّي
َ
وجماع ٌة عن ِه ٍ
ي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم(Al-Sizistani, (b) 1998) .
أبيه عن ْالِ ْقدَ ا ِد عن َع ِل ٍّ
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :وهذا التعليق لم أجده فيما تتبعت من
قال الشيخ َّ
كتب احلديث )(Al-Sharnfori, n.d
الس ْب ِكي في «املنهل» :وهذا التعليق لم نقف على من وصله
وقال الشيخ ُّ
).Subki, 1974
قلت :وقد تتبعت أيضا هذا التعليق في كتب السنة فلم أجد من وصله.

(Al-

أبرز نتائج املقارنة
السهارنْفوري
وبعد هذه املقارنة السريعة بني «بذل املجهود» للشيخ خليل أحمد َّ
رحمه اهلل -وبني» املنهل العذب» للشيخ محمود خطاب السبكي –رحمه اهلل-في بعض اجلوانب احلديثية أرى أن كل واحد من هذه الشروح ميتاز مبميزاته اخلاصة،
فمن الصعب أن نفضل شرحا على شرح آخر على اإلطالق ،لكني أرى:
i.iاهتم كل من الشيخ السهارنفوري والشيخ السبكي في شرحيهما بكثير من
اجلوانب احلديثية كترجمة الرواة وتخريج األحاديث والتعليقات وغير ذلك.
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الس ْب ِكي
خامسا :مثال ما تفاوتت فيه املصادر املعزو إليها التعليق ،فزاد الشيخ ُّ
بعض املصادر
قال أبو َدا ُود :في كتاب الطهارة ،باب في املرأة تستحاض ومن قال تدع الصالة:
وق عن َعا ِئ َش َة ْالُ ْس َت َح َ
الص َل َة َأ َّيا َم إقرائها
َو َر َو ْت َق ِمي ُر ِب ْن ُت َع ْم ٍرو َز ْو ُج َم ْس ُر ٍ
اض ُة َت ْت ُر ُك َّ
ُث َّم تَغْ َت ِس ُل ).(Al-Sizistani, (b) 1998
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :أخرج البيهقي هذا التعليق موصوال
قال الشيخ َّ
بسنده عن عبد امللك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة ،ولكن بلفظ
تدع الصالة أيام حيضتها ( Al-Sharnfori, n.d).

((

الس ْب ِكي في «املنهل» :هذه الرواية وصلها الدارقطني والبيهقي من
وقال الشيخ ُّ
طريق الشعبي عن قمير عن عائشة قالت :املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها
الخ… ). (Al-Subki, 1974قلت :لقد تفاوت الشارحان في ذكر من وصله من
الس َها َر ْن ُفورِي إلى (البيهقي) فقط .بينما عزاه
أصحاب املصادر فعزاه الشيخ َّ
الس ْب ِكي إلى (الدارقطني والبيهقي) فزاد الدار قطني في العزو .والواقع أن
الشيخ ُّ
الشارحني لم يستوعبا ذكر من وصله ،ولقد تتبعت من وصله فتبني لي أنه قد وصله
أيضا الدارمي في سننه ). (Al-Darmi, 1986
الس ْب ِكي
الس َه َار ْنفُورِي ولم يصله الشيخ ُّ
سادسا :مثال ما وصله الشيخ َّ
لم أقف على مثال من هذا النوع بعدما تتبعت ،وهذا يدل على اهتمام الشيخ
الس َها َر ْن ُفورِي ،ويدل على علو كعبه في
الس ْب ِكي بتعاليق السنن أكثر من الشيخ َّ
ُّ
احلديث وعلومه.
الس ْب ِكي
الس َه َار ْنفُورِي ووصله الشيخ ُّ
سابعا :مثال ما لم يصله الشيخ َّ
قال أبو َدا ُود في كتاب الطهارة ،باب من قال إذا أقبلت احليضة تدع الصالة  :وقد
اس في ْالُ ْس َت َح َ
اض ِة قال إذا َر َأ ْت الدَّ َم ا ْل َب ْح َرا ِن َّي فال
َر َوى َأن َُس بن ِسير َ
ِين عن ابن َع َّب ٍ
ت َُص ِّلي وإذا َر َأ ْت ُّ
ُص ِّلي ).(Al- Darmi, 1986
الط ْه َر َو َل ْو َس َاع ًة َف ْل َتغْ َت ِس ْل َوت َ
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :وهذا التعليق لم أجده
قال الشيخ َّ

)Sharnfori, n.d
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الس ْب ِ
كي في «املنهل» :هذا معلق وصله املصنف في الباب اآلتي(Al-
وقال الشيخ ُّ
).Subki, 1974

قلت :ففي هذا املثال تغاير بني الشارحني في ذكر املصادر التي وصلت التعليق،
الس َها َر ْن ُفورِي في «البذل» إلى (الصحيح لإلمام مسلم)
فقد عزا وصله الشيخ َّ
الس ْب ِكي إلى املصنف (أبي داود) فقط .ولقد بحثت في مصادر
بينما عزاه الشيخ ُّ
السنة عمن وصله فتبني لي أن الشيخني لم يستوعبا ذكر من وصله فقد وصله
أيضا :البخاري في صحيحه (Al-Bukhari,1987)،والبيهقي في سننه الكبرى (Al-
).Bayhaqi,1994
رابعا -مثال ما تفاوتت فيه املصادر املعزو إليها التعليق ،فزاد الشيخ
الس َه َار ْنفُورِي بعض املصادر
َّ
قال اإلمام أبو َدا ُود :في كتاب الطهارة ،باب االستبراء من البول ،و َم ْن ُصو ٌر عن أبي
وسى في هذا احلديث قال ِج ْل ِد َأ َح ِد ِه ْم ).(Al-Sizistani, (b) 1998
َوا ِئ ٍل عن أبي ُم َ
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :وهكذا في صحيح مسلم برواية جرير عن
قال الشيخ َّ
منصور عن أبي وائل «جلد أحدهم» ،وفي البخاري برواية شعبة عن منصور عن
أبي وائل»ثوب أحدهم» ).(Al-Sharnfori, n.d
الس ْب ِكي في «املنهل»(( :هذا تعليق وصله مسلم ،قال حدثنا يحيى
وقال الشيخ ُّ
قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول،
))
ويبول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه باملقاريض
).(Al-Subki, 1974

قلت :فقد تفاوت الشارحان في ذكر من وصله من أصحاب املصادر فزاد الشيخ
الس ْب ِكي
الس َها َر ْن ُفورِي بعض املصادر فقد عزاه إلى (البخاري ومسلم) بينما عزاه ُّ
َّ
إلى (مسلم) فقط.
ولقد تتبعت احلديث في مصادر السنة عمن وصله فتبني لي أن الشارحني لم
يستوعبا ذكر من وصله ،فقد وصله أيضا اإلمام أحمد في مسنده(Al-Saybani,
) ،2001وابن أبي شيبة في مصنفه ). (Ibn Abi Sayba, 1989
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قلت :فاتفق الشارحان في العزو إلى املصنف ،ووصله في باب التيمم في احلضر،
كما أنهما اتفقا في مراد املصنف من الغير أبو اجلهم وابن عباس رضي اهلل عنهما،
الس ْب ِكي
الس َها َر ْن ُفورِي لم يذكر الطريق ولم يفصل فيها بخالف الشيخ ُّ
لكن الشيخ َّ
فقد ذكر الطرق وذكر نص احلديث فيها ،وهذا يدل بروز الصناعة احلديثية لدي
الشيخ السبكي بشكل أدق.
ثانيا -مثال ما اتفق فيه الشيخان في العزو إلى غير املصنف
قال اإلمام أبوداود في كتاب الزكاة ،باب كم يؤدي في صدقة الفطر ورواه عبد اهلل
العمري عن نافع بإسناده ،قال :على كل مسلم ).(Al-Sizistani, (b) 1998
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :أخرج الدار قطني هذا احلديث من طريق
قال الشيخ َّ
روح ثنا عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول اهلل  صدقة
الفطر على كل مسلم ...احلديث .وكذلك من طريق عبد الوهاب ثنا عبد اهلل بن
العمري عن نافع عن ابن عمر ). ( Al-Dar Al-Kutni, 2001
الس ْب ِكي في «املنهل» :أخرجها الدار قطني قال :حدثنا محمد بن
وقال الشيخ ُّ
إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا عبد اهلل بن عمر
العمري عن نافع عن ابن عمر قال  :فرض رسول اهلل  rصدقة الفطر على كل مسلم.
الخ ).(Al-Subki, 1974
قلت :فالشارحان اتفقا على أن من وصله من أصحاب املصادر هو الدار قطني في
سننه ،لكني أرى أنهما لم يستوعبا في ذكر من وصله ،فلقد بحثت ووجدت أن
هذا التعليق وصله أيضا اإلمام أحمد في مسنده ). (Al-Saybani, 2001
ثالثا :مثال ما تغايرت فيه املصادر املعزو إليها التعليق
قال اإلمام أبو َدا ُود :في كتاب الطالق ،باب في نفقة املبتوتة :قال عروة :وأنكرت
عائشة –رضي اهلل عنها -على فاطمة بنت قيس ).(Al-Sizistani,(b) 1998
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :هذا التعليق وصله مسلم في صحيحه
قال الشيخ َّ
).(Al-Sharnfori, n.d
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يكمل كل منهما اآلخر،
من املصادر التي وصلت التعليق مالم يذكره اآلخر ،وبهذا ِّ
وقد يكون بينهما تفاوت في املصادر مبعنى أن أحدهما يزيد على اآلخر في ذكر
املصادر التي وصلت التعليق كأن يذكر أحدهما ثالثة مصادر وصلت التعليق
ويذكر اآلخر أربعة أحيانا ،وأحيانا أخرى اليصل أحدهما التعليق ويصله اآلخر.
أما إذا لم يقفا على من وصله من أصحاب املصادر فإنهما يصرحان بذلك ،لكن
الس َها َر ْن ُفورِي
الس ْب ِكي .ثم إن الشيخ َّ
الس َها َر ْن ُفورِي أكثر تصريحا من الشيخ ُّ
الشيخ َّ
الس ْب ِكي -رحمهما اهلل -عندما يعزوان احلديث املعلق إلى مصنفات األئمة
والشيخ ُّ
اآلخرين ال يذكران في الغالب الكتاب والباب ،وكل هذا سوف يتضح من خالل
األمثلة التالية من الكتابني للمقارنة:
أوال -مثال ما اتفق فيه الشارحان في العزو إلى املص ّنف
قال أبو َدا ُود في كتاب الطهارة ،باب أيرد السالم وهو يبول ،و ُروِي عن ابن عم َر
السالم ).(Al-Sizistani, (b) 1998
وغ ْي ِر ِه َأ ّن النبي َ ت َي َّم َم ّ
ثم َر َّد على ال َّر ُج ِل ّ
الس َه َار ْنفُورِي في «البذل» :هذان تعليقان وصلهما املؤلف في باب
قال الشيخ َّ
التيمم في احلضر ،واملراد من الغير أبو اجلهم وابن عباس رضي اهلل عنهما (Al-
).Sharnfori, n.d

الس ْب ِكي في»املنهل» :هذان تعليقان وصلهما املصنف في باب
وقال الشيخ ُّ
التيمم في احلضر ،أما رواية ابن عمر وصلها من طريق ابن الهاد أن نافعا حدثه
عن ابن عمر .وذكر احلديث ) .(Al-Subki, 1974ثم قال :ومراد املصنف بغير ابن
عمر :ابن عباس وأبو اجلهيم ،فرواية ابن عباس وصلها من طريق محمد بن ثابت
العبدى أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر فى حاجة إلى ابن عباس  ..الخ . (Al-

)Sizistani,(b) 1998

ورواية أبي اجلهيم وصلها من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس
أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد اهلل بن يسار مولى ميمونة زوج النبى حتى دخلنا
على أبى اجلهيم بن احلارث بن الصمة األنصارى فقال أبو اجلهيم  ...الخ)) (Al-
).Subki, 1974
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احلديث ومن أخرج احلديث ،فلما انتهى من كل ذلك أتى قوله (وقال َع ِل ُّي بن أبي
الل بن َع ْم ٍرو ْ ُ
َطا ِل ٍب وابن ُع َم َر َو َع ْبدُ َّ ِ
ال ُن ُب إذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْأ ُك َل َت َو َّض َأ) في سطر مستقل
الس ْب ِكي-رحمه اهلل-
ثم قام بالشرح ) . (Al-Subki, 1974بل أحيانا نرى الشيخ ُّ
يفصل التعاليق بعضها عن بعض خاصة إذا كانت لها عالقة باملنت جنبا إلى السند،
مثال ذلك قال أبوداود (حدثنا ُم َسدَّ ٌد ثنا عبد ا ْل َو ِاح ِد بن ِز َيادٍ ثنا ا َأل ْع َم ُش عن َز ْي ِد
اص إلى النبي 
بن َو ْه ٍب عن عبد الرحمن بن َح َس َن َة قال ان َْط َل ْق ُت أنا َو َع ْم ُرو بن ا ْل َع ِ
َف َخ َر َج َو َم َع ُه َد َر َق ٌة ُث َّم ْاس َت َت َر بها ُث َّم َب َ
ول كما َت ُب ُ
ال َف ُق ْل َنا ان ُْظ ُروا إليه َي ُب ُ
ول ْالَ ْر َأ ُة َف َس ِم َع
اح ُب َب ِني إ ِْس َرا ِئ َ
ذلك فقال َأ َل ْم ت َْع َل ُموا ما َل ِق َي َص ِ
يل َكانُوا إذا َأ َصا َب ُه ْم ا ْل َب ْو ُل َق َط ُعوا ما
َأ َصا َب ُه ا ْل َب ْو ُل منهم َف َن َها ُه ْم َف ُع ِّذ َب في َق ْب ِر ِه.
وسى في هذا احلديث قال ِج ْل ِد
قال أبو َدا ُود :قال َم ْن ُصو ٌر عن أبي َوا ِئ ٍل عن أبي ُم َ
َأ َح ِد ِه ْم ،وقال َع ِ
وسى عن النبي  قال َج َس ِد َأ َح ِد ِه ْم
اص ٌم عن أبي َوا ِئ ٍل عن أبي ُم َ
).(Al-Sizistani, (b) 1998

الس َها َر ْن ُفورِي بشرح هذا احلديث بعد ذكره كامال مع
قام الشيخ َّ
).Sharnfori, n.d

التعاليق(Al-

الس ْب ِكي فإنه ذكر أوال من بداية احلديث إلى قوله ( َف َن َها ُه ْم َف ُع ِّذ َب
بخالف الشيخ ُّ
في َق ْب ِر ِه) .ثم شرح هذا مع ترجمة رجال احلديث وشرح احلديث وفقهه وتخريجه،
فلما انتهى من ذلك ذكر التعليق األول وهو قوله (قال أبو َدا ُود :قال َم ْن ُصو ٌر عن
وسى في هذا احلديث قال ِج ْل ِد َأ َح ِد ِه ْم) ،ثم شرح هذا التعليق
أبي َوا ِئ ٍل عن أبي ُم َ
وبني من وصله.
فلما انتهى من ذلك ذكر التعليق الثاني وهو قوله (وقال َع ِ
اص ٌم عن أبي َوا ِئ ٍل عن أبي
وسى عن النبي  قال َج َس ِد َأ َح ِد ِه ْم) في سطر مستقل ثم قام بشرحه وبترجمة
ُم َ
رجال اإلسناد مع بيان من وصله ).(Al-Subki, 1974
الس ْب ِكي-رحمهما اهلل -من
الس َها َر ْن ُفورِي والشيخ ُّ
وعندما يبني كل من الشيخ َّ
وصل التعليق من أصحاب املصادر جند أحيانا وجود توافق في املصادر بينهما مبعنى
الس َها َر ْن ُفورِي في وصل التعليق هي بذاتها يعزو
أن املصادر التي يعزو إليها الشيخ َّ
الس ْب ِكي ،وقد يكون بينهما تغاير في املصادر مبعنى أن أحدهما يذكر
إليها الشيخ ُّ
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الس ْب ِكي لم يراع ترتيب املصادر بحسب الصحة عند العزو مثال
أن الشيخ ُّ
الصحيح لإلمام البخاري أوال ثم الصحيح لإلمام مسلم ثم السنن لإلمام أبي
داود ثم السنن لإلمام الترمذي ثم سنن اإلمام النسائي وهكذ ،فقد قدم مثال
في هذا احلديث الدارمي على الترمذي والنسائي وابن ماجه عند تخريجه.
أن الشيخ السبكي ال مييز غالبا بني من أخرج احلديث بلفظه ومن أخرجه
بألفاظ متقاربة أو بألفاظ مختلفة.
موقف الشارحني من تعليقات اإلمام أبي داود في السنن

اهتم ٌّ
والس ْب ِكي-رحمهما اهلل -في شرحيهما
الس َها َر ْن ُفورِي ُّ
كل من الشيخني َّ
بتعاليق اإلمام أبوداود في سننه ،وأشار كل منهما إلى َم ْن وصل هذه األحاديث
املعلقة من أصحاب املصادر املعتمدة مصحوبا في الغالب بذكر الطريق التي أخرج
منها في مصدره ،دون أن يذكر الكتاب غالبا والباب أحيانا ،ويتفقان عموما على
أن هناك تعاليق في السنن لم يصلها أحد من األئمة ،وهناك تعاليق وصلها اإلمام
أبوداود نفسه في مكان آخر من سننه ،وهناك تعاليق وصلها أئمة احلديث اآلخرون
في كتبهم.
الس ْب ِكي أكثر اهتماما من
لكن باملقارنة بني الكتابني نستطيع أن نقول إن الشيخ ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي بتعاليق السنن ،ويبدو ذلك واضحا جل ًّيا عندما نرى الشيخ
الشيخ َّ
فصل التعاليق عن أصل احلديث ،وشرحها بصورة مستقلة بعد الفراغ
الس ْب ِكي قد ّ
ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي فإنه لم يفصل التعاليق عن
الشيخ
بخالف
احلديث
أصل
شرح
عن
َّ
احلديث بل يجمع بينهما ثم يقوم بشرحهما ،فمثال في حديث أبي داود قال
وسى َي ْع ِني ابن إسماعيل ثنا َح َّما ٌد َي ْع ِني بن َس َل َم َة أخبرنا َع َطا ٌء اخلرساني
(حدثنا ُم َ
عن يحيى بن َي ْع َم َر عن َع َّما ِر بن َي ِ
ص ِل ْل ُج ُن ِب إذا َأ َك َل أو َشر َِب
اس ٍر َأ َّن النبي َ ر َّخ َ
أو نَا َم َأ ْن َي َت َو َّض َأ .قال أبو َدا ُود بني يحيى بن َي ْع َم َر َو َع َّما ِر بن َي ِ
اس ٍر في هذا احلديث
الل بن َع ْم ٍرو ْ ُ
َر ُج ٌل .وقال َع ِل ُّي بن أبي َطا ِل ٍب وابن ُع َم َر َو َع ْبدُ َّ ِ
ال ُن ُب إذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْأ ُك َل
َت َو َّض َأ) ). (Al-Sizistani, (b) 1998
الس َها َر ْن ُفورِي بعد ذكر هذا النص كله قام بالشرح )، (Al-Sharnfori, n.d
فالشيخ َّ
الس ْب ِكي فهو ذكر أوال من بداية احلديث إلى قوله (قال أبو َدا ُود بني
وأما الشيخ ُّ
يحيى بن َي ْع َم َر َو َع َّما ِر بن َي ِ
اس ٍر في هذا احلديث َر ُج ٌل) ثم قام بشرحه وبيان فقه
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تخريج احلديث  :أخرجه بلفظه :أبوداود والنسائي وابن ماجه ،وبألفاظ مختلفة :
الترمذي والدارمي وأحمد.
فبلفظه
i.iأبوداود في سننه كتاب الطهارة ،باب التخلي عند قضاء احلاجة1/1رقم
احلديث.1
iiiiالنسائي في سننه (املجتبى) كتاب الطهارة ،باب اإلبعاد عندإرادة
احلاجة1/18رقم احلديث.17
iiiiiابن ماجه في كتاب الطهارة ،باب التباعد للبراز في الفضاء 1/120رقم
احلديث.331
وبألفاظ مختلفة
i.iالترمذي في سننه ،أبواب الطهارة ،باب ما جاء أن النبي  كان إذا أراد احلاجة
أبعد في املذهب 1/31رقم احلديث 20ولفظه (عن املغيرة بن شعبة قال :كنت
مع النبي  في سفر فأتى النبي  حاجته فأبعد في املذهب ،وقال :هذا
حديث حسن صحيح.
iiiiالدارمي في سننه ،كتاب الطهارة ،باب في الذهاب إلى احلاجة  1/523رقم
احلديث ،686ولفظه (عن املغيرة بن شعبة قال  :كنت مع رسول اهلل  في
بعض أسفاره وكان رسول اهلل  إذا ذهب إلى احلاجة أبعد).
iiiiiأحمد في مسنده  4/248رقم احلديث  ،18196ولفظه (عن املغيرة بن شعبة
قال :كنت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في بعض أسفاره وكان إذا ذهب
أبعد في املذهب..الخ).
قلت :بعد عرضنا لهذا املثال وتخريجنا له يتضح لنا ما يأتي:
الس َها َر ْن ُفورِي ال يخرج احلديث غالبا إال إذا احتاج إليه ،ورأينا أن
 .iأن الشيخ َّ
الشيخ لم يقم بتخريج هذا احلديث ،وذلك لعدم احلاجة إليه ،بخالف الشيخ
الس ْب ِكي؛ فإن من عادته تخريج احلديث عند شرحه حتت عنوان (من أخرج
ُّ
احلديث أيضا).
الس ْب ِكي م يستوعب كل الكتب التسعة في تخريج احلديث ،فقد
 .iiأن الشيخ ُّ
فات منه مثال في هذا احلديث ِذكر مسند أحمد مع أن احلديث أخرجه اإلمام
أحمد في مسنده أيضا كما بينت.
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الس َها َر ْن ُفورِي
ونظرا إلى تلك الفوائد واألهمية للتخريج قام كل من الشيخني َّ
والس ْب ِكي–رحمهما اهلل -بتخريج أحاديث السنن في شرحيهما ،وإن كان الشيخ
ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي
الس َها َر ْن ُفورِي حيث إن الشيخ َّ
الس ْب ِكي أكثر اهتماما من الشيخ َّ
ُّ
ال يخرج احلديث إال إذا احتاج األمر إلى ذلك كمعرفة املبهم وبيان التصحيف
الس ْب ِكي فإن من عادته غالبا أن
والتصويب والزيادة والنقصان ،بخالف الشيخ ُّ
يقوم في نهاية شرح احلديث بتخريج احلديث حتت عنوان (من أخرج احلديث
أيضا) فيذكر باالختصار من أخرجه من أصحاب املصادر األصلية ،فأحيان ًا يكتفي
بالكتب الستة وأحيانا يخ ِّرج من الكتب التسعة من غير ذكر الكتاب والباب واجلزء
والصفحة حيث يقول مثال( :أخرجه الشيخان والنسائي والدار قطني والبيهقي)،
وأحيانا ين ّبه بني من أخرجه بلفظه ومن أخرجه بألفاظ مختلفة حيث يقول مثال
(أخرجه البيهقي والنسائي والدارقطني وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن
صحيح ،وأخرجه الدارمي وأحمد نحوه) ) . (Al-Subki, 1974وفيما يلي توضيح
موقف اإلمامني من تخريج احلديث ،وذلك من خالل املثال اآلتي:
أخرج اإلمام أبوداود في كتاب الطهارة ،باب التخلي عند قضاء احلاجة ،قال:
((حدثنا عبد َّ ِ
الل بن َم ْس َل َم َة بن َق ْع َن ٍب ا ْل َق ْع َنب ُِّي ثنا عبد ا ْل َعزِي ِز َي ْع ِني ابن ُم َح َّم ٍد عن
ُم َح َّم ٍد َي ْع ِني ابن َع ْم ٍرو عن أبي َس َل َم َة عن ْالُ ِغي َر ِة بن ُش ْع َب َة َأ َّن النبي  كان إذا َذ َه َب
ْالَ ْذ َه َب َأ ْب َعدَ )) ).(Al-Sizistani, (b) 1998
هذا أول حديث من كتاب السنن لإلمام أبي داود-رحمه اهلل ،-فلننظر موقف
الشيخني من التخريج وجمع الروايات فيه:
الس َه َار ْنفُورِي من التخريج :فعندما ننظر في «البذل» جند أن
موقف الشيخ َّ
الس َها َر ْن ُفورِي –رحمه اهلل-لم يقم بتخريج هذا احلديث أصال.
الشيخ َّ
الس ْب ِكي–رحمه اهلل -خ َّرج
الس ْب ِكي في «املنهل» :جند أن الشيخ ُّ
موقف الشيخ ُّ
هذا احلديث في نهاية شرحه حيث قال حتت عنوان (من أخرج احلديث أيضا)
أخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح) (Al-Subki,
).1974
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شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكالم عليها وعزوها ملن رواها من أصحاب الكتب
والدواوين مع بيان البدل واملوافقة ونحوهما ). (Al-Sakhawi, 1982
وقد فرق صاحب كشف اللثام تعريف التخريج بني املتقدمني واملتأخرين ،فقال :
التخريج عند املتقدمني من أهل احلديث  :هو إيراد احلديث بإسناده في مصدر ما
من مصادر السنة.
وعند املتأخرين  :هو عزو احلديث – بعد التفتيش عن حاله -إلى مخرجيه من
املصادر املعتبرة عند أئمة احلديث ،والتي تروى فيها األحاديث بأسانيد مستقلة
مبؤلفيها ).(Abdul Mawzud, 1983
ومن فوائد تخريج احلديث
i.iاإلحاطة مبواطن احلديث في مصادر السنة املتنوعة مع معرفة درجته التي قررها
له جهابذة العلماء.
iiiiمعرفة حال اإلسناد بتتبع الطرق ،فبالوصول إلى طرق احلديث ميكن مقابلتها
ببعضها فيظهر ما فيها من انقطاع أو إعضال...الخ.
iiiiiمعرفة العلل اخلفية التي قد تكون في السند أو املنت فإنها تظهر عند جمع
الروايات ومقارنة بعضها ببعض كإرسال ما هو متصل أو وقف ما هو مرفوع أو
بيان انقطاع في بعض الروايات.
ivivإذا تعددت روايات احلديث يعرف من خالل جمعها اتفاق رواتها أم اختالفهم،
وهل االختالف بالزيادة أو النقصان أو التباين فيسلك فيه أئمة احلديث سبيل
التوفيق أو الترجيح.
v.vإفادة تقوية احلديث واجنبار ما فيه من الوهن -إن وجد -فيرتقي احلديث من
الضعيف إلى احلسن لغيره ،ومن احلسن لذاته إلى الصحيح لغيره.
viviيكون احلديث أحيانا روى في بعض الطرق بالتحديث وفي بعضها باالخبار
وفي بعضها بالعنعنة ،فيجمع طرق األداء ،فيفيد هذا فيما إذا كان أحد الرواة
مدلسا.
viviiمعرفة املبهمات في السند أو املنت؛ فإنه الميكن التوصل إليها إال بجمع روايات
احلديث.
viviiiمعرفة الزيادات التي قد تفيد في منت احلديث؛ فإن بعض الروايات تكون
متممة ومكملة لروايات أخر). (Abdul Mahdi, 1987
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viviويختلفان غالبا في بعض األشياء ،من أهمها:
الس ْب ِكي فإنه
الس َها َر ْن ُفورِي اليبدأ الترجمة بعنوان ،بخالف الشيخ ُّ
viviiأن الشيخ َّ
يبدأ الترجمة بعنوان ((رجال احلديث)).
الس َها َر ْن ُفورِي ال يذكر في التراجم غالبا شيوخ الرواة وتالميذهم،
viviiiأن الشيخ َّ
الس ْب ِكي فإنه غالبا يذكر بعض الشيوخ والتالميذ للرواة.
بخالف الشيخ ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي–رحمه اهلل -يغلب عليه االختصار في الترجمة بخالف
أن الشيخ َّ
الس ْب ِكي–رحمه اهلل -فإنه تغلب عليه اإلطالة في الترجمة.
الشيخ ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي–رحمه اهلل -يغلب عليه االختصار في نقل أقوال العلماء
أن الشيخ َّ
الس ْب ِكي–رحمه اهلل -فإنه يستطرد في نقل
في اجلرح والتعديل بخالف الشيخ ُّ
أقوال العلماء.
الس َها َر ْن ُفورِي–رحمه اهلل -اليذكر عدد روايات الصحابي عند ترجمته
أن الشيخ َّ
الس ْب ِكي–رحمه اهلل -فإنه عند ترجمة الصحابي يذكر في الغالب
بخالف الشيخ ُّ
عدد رواياته ،موضحا ما اتفق عليه الشيخان وما اختلفا فيه.
الس ْب ِكي -رحمهما
الس َها َر ْن ُفورِي والشيخ ُّ
لكن يبقى السؤال هل كل من الشيخ َّ
اهلل -استمرا على هذا املنهج في جميع أجزاء الكتاب؟ أقول بعد بحث واستقراء
 :نعم ،لكن غلب عليهما االختصار في الترجمة في األجزاء األخيرة ،خاصة في
ذكر املناقب ،كما اختفى العنوان ((رجال احلديث)) في كثير من األحيان من شرح
الس ْب ِكي -رحمه اهلل.-
ُّ
موقف الشارحني من تخريج األحاديث
التخريج هو الداللة على موضع احلديث في مصادره األصلية و هي الكتب التي
تروي األحاديث باألسانيد من املؤلف إلى النبي  مع بيان درجته صحة أو ضعفا
عند احلاجة إلى ذلك (. (Al-Tahan,1996
وقال اإلمام السخاوي في «فتح املغيث» :التخريج هو إخراج احملدث األحاديث
من بطون األجزاء واملشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض
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وإسماعيل ومحمد ابنا جعفر وجماعة ،وثقه أحمد وابن حبان وأبوحامت والنسائي،
وقال ابن خراش :كان صدوقا،روى له اجلماعة.
عن أبيه هو مالك بن عامر ويقال ابن أبي عامر أبو عطية الوداعي الكوفي الهمداني،
روى عن ابن مسعود وعائشة وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم ،وعنه خيثمة بن عبد
الرحمن ومحمد بن سيرين وعمارة بن عمير واألعمش وآخرون ،وثقه ابن معني
والنسائي وابن سعد وابن حبان ،روى له اجلماعة.
طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن
كعب بن لؤي بن غالب أبا محمد التيمي أحد العشرة املبشرين باجلنة ،سماه
النبي  طلحة اخلير وطلحة اجلود وطلحة الفياض ،وكان أبو بكر إذا ذكر يوم
أحد قال ذاك يوم كله لطلحة... ،ثم ذكر قصة إسالمه ،ثم ذكر بعضا من مناقبه
ودفاعه عن النبي  يوم أحد ثم قال روى عن النبي  ،وعنه بنوه الثالثة يحيى
وموسى وعيسى وقيس بن أبي حازم واألخنف ومالك بن أبي عامر وأبوسلمة بن
عبد الرحمن وآخرون(Al-Subki, 1974).
قلت :إذا قارنَّا بني هذه التراجم من كتابي الشارحني يتضح لنا محل اتفاقهما
واختالفهما في ترجمة الرواة كما يلي ،فالكتابان:
i.iيتفقان على تناول ترجمة جميع الرواة بأسمائهم وبأنسابهم وكنياتهم
ومناقبهم وتاريخ وفاتهم ونقل أقوال علماء اجلرح والتعديل فيهم.
iiiiويتفقان في ترجمة الصحابي حتى ولوكان صحابيا مشهورا.
iiiiiويتفقان أيضا في االكتفاء بترجمة الراوي في أول موضع ذكره في السند من
غير تكرار ،ويبدو ذلك واضحا عندما سكتا عن ترجمة «عبد اهلل بن مسلمة
ومالك في احلديث الثاني وذلك ملا سبقت ترجمتهما من قبل.
ivivويتفقان أيضا في عدم االهتمام بترتيب أقوال العلماء في اجلرح والتعديل،
فيقدمان أحيانا اجلرح على التعديل وأحيانا التعديل على اجلرح ،وأحيانا يأتي
باجلرح ثم التعديل ثم اجلرح مرة أخرى وبالعكس.
v.vكما أن كال منهما يتفقان غالبا في عدم الترجيح صراحة بعد نقل أقوال
العلماء في اجلرح والتعديل ،وإن كان يفهم الرأي الراجح عندهما من سياق
النقل أحيانا.
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واملسور بن مخرمة وقرة املزني ومن التابعني ابناه عروة وحمزة والشعبي وغيرهم،
له ستة وثالثون حديثا ومائة حديث اتفق الشيخان على تسعة وانفرد البخاري
بحديث ومسلم بحديثني ،كان أديبا فطنا ،توفي بالكوفة سنة خمسني)) (Al-
).Subki, 1974
املثال الثاني  :قال اإلمام أبوداود في أول كتاب الصالة( ،حدثنا عبد َّ ِ
الل بن َم ْس َل َم َة
عن َما ِل ٍك عن َع ِّم ِه أبي ُس َه ْي ِل بن َما ِل ٍك عن أبيه َأ َّن ُه سمع َط ْل َح َة بن ُع َب ْي ِد َّ ِ
الل يقول
جاء َر ُج ٌل إلى رسول َّ ِ
الل .. الخ) وذكر احلديث ). (Al-Sizistani, (b) 1998
الس َه َار ْنفُورِي :عبد َّ ِ
الل بن َم ْس َل َم َة عن َما ِل ٍك عن
قال صاحب «البذل» الشيخ َّ
َع ِّم ِه أبي ُس َه ْي ِل بن َما ِل ٍك التيمي املدني عم مالك بن أنس اإلمام ،حليف بني تيم
اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر األصبحي ،قال أبوحامت والنسائي :ثقة ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،كان يؤخذ عنه القراءة باملدينة.
عن أبيه مالك بن أبي عامر األصبحي ،أبو أنس ويقال أبو محمد جد مالك بن أنس
الفقيه ،قال النسائي :ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن سعد :كان ثقة،
وله أحاديث صاحلة ،مات سنة (74هـ).
طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب
بن لؤي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد املدني ،أحد العشرة املبشرة وأحد
الثمانية الذين سبقوا إلى اإلسالم ،وأحد الستة الشورى ،غاب عن بدر ألنه كان
عند وقعة بدر في الشام بعثه رسول اهلل  مع سعيد بن زيد يتجسسان خبر العير
التي كانت لقريش مع أبي سفيان بن حرب فعادا يوم اللقاء ببدر فضرب له رسول
اهلل  بسهمه وأجره ،وشهد أحدا وما بعدها ،وكان أبوبكر إذا ذكر يوم أحد قال
ذاك يوم كله لطلحة ،آخى النبي  مبكة بينه وبني الزبير ،وآخى باملدينة بينه وبني
أبي أيوب األنصاري ،مات يوم اجلمل بسهم رماه مروان فأصاب ركبته ،وقيل أصابه
سهم غرب فقتله سنة (36هـ) ).( Al-Sharnfori, n.d
الس ْب ِكي( :أبو سهيل) وفي نسخة عن عمه أبي
وقال صاحب «املنهل» الشيخ ُّ
سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر األصبحي التيمي املدني ،روى عن أنس
وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن املسيب وآخرين ،وعنه الزهري ومالك
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الس ْب ِكي(( :رجال احلديث )):
قال صاحب «املنهل» الشيخ ُّ
قوله عبد اهلل بن َم ْس َلمة  :بفتح امليم وسكون السني املهملة( ،الق َْع َنب) :بفتح
فسكون ففتح( ،القعنبي) :نسبة إلى جده قعنب أبو عبد الرحمن احلارثي املدني،
نزيل البصرة ،أحد األعالم في العلم والعمل ،روى عن مالك املوطأ وغيره وعن
أفلح بن حميد وشعبة وغيرهم ،وعنه البخاري ومسلم وأبوحامت وقال :ثقة حجة
لم أر أخشع منه ،وأعلم مالك بقدومه فقال قوموا إلى خير أهل األرض ،وقال ابن
سعد:كان عابدا فاضال ،مات سنة إحدى وعشرين ومائتني بالبصرة ،وقيل مبكة.
قوله عبد العزيز يعني ابن محمد :ابن عبيد اجلهني موالهم املدني ،الدراوردي،
أحد األعالم ،روى عن :زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح
وغيرهم ،وعنه :ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن منصور وغيرهم ،وثقه مالك وابن
معني والعجلي ،وقال أحمد :إذ حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتاب
غيره فهو وهم ،وقال أبو زرعة :سيئ احلفظ يخطئ ،وقال الساجي :صدوق إال أنه
كثير الوهم ،وقال ابن سعد :ثقة كثير احلديث يغلط ،توفي سنة تسع وثمانني
ومائة.
قوله محمد يعني ابن عمرو :ابن علقمة الليثي املدني ،مشهور من شيوخ
مالك ،صدوق ،أحد أئمة احلديث تكلم فيه من قبل حفظه ،وثقه النسائي ،وقال
اجلوزجاني :ليس بالقوي ،وقال ابن عدي :أرجو أنه ال بأس به ،وعن ابن معني أنه
ثقة ،وقال أبو حامت :صالح احلديث ،روى عن  :أبيه وعبد الرحمن بن يعقوب
وطائفة ،وعنه :موسى بن عقبة وشعبة والسفيانان وغيرهم ،روى له البخاري مقرونا
حديثا واحدا ومسلم متابعة ،توفي سنة أربع أو خمس وأربعني ومائة.
قوله عن أبي سلمة :هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري املدني ،أحد األعالم
قيل اسمه كنيته ،وقيل عبد اهلل من الطبقة الثالثة ،نقل احلاكم أبو عبد اهلل أنه أحد
الفقهاء السبعة ،وقال ابن سعد:كان ثقة فقيها كثير احلديث ،روى عن أبيه وأسامة
بن زيد وأبي أيوب وغيرهم ،وعنه :ابنه عمر وعروة واألعرج والشعبي وخلق ،مات
سنة أربع وتسعني.
قوله املغيرة بن شعبة  :ابن أبي عامر بن مسعود أبو محمد أو أبو عبد اهلل الثقفي
أسلم عام اخلندق وشهد احلديبية ،روى عنه من الصحابة  :أبو أمامة الباهلي
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املثال األول :قال أبوداود في كتاب الطهارة ،باب التخلي عند قضاء احلاجة:
حدثنا عبد َّ ِ
الل بن َم ْس َل َم َة بن َق ْع َن ٍب ا ْل َق ْع َنب ُِّي ثنا عبد ا ْل َعزِي ِز َي ْع ِني بن ُم َح َّم ٍد عن
ُم َح َّم ٍد َي ْع ِني ابن َع ْم ٍرو عن أبي َس َل َم َة عن ْالُ ِغي َر ِة بن ُش ْع َب َة َأ َّن النبي  كان إذا َذ َه َب
ب َأ ْب َعدَ ).(Al-Sizistani, (b) 1998
ْالَ ْذ َه َ
الس َه َار ْنفُورِي
قال صاحب “البذل” الشيخ َّ
عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب القعنبي  :أبو عبد الرحمن املدني البصري ،ثقة
عابد ،وثقه العجلي ،وأبو حامت ،وابن قانع ،مات (836هـ) مبكة.
عبد العزيز يعني ابن محمد بن عبيد الدراوردي ،نسبة إلى دراورد قرية بخراسان،
وقال البخاري :درابجرد بفارس ،كان جده منها ،وقال أحمد بن صالح :كان
الدراوردي من أهل أصبهان نزل املدينة ،فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل
(أندرون) فلقبه أهل املدينة الدراوردي ،وقيل :إنه من أندرابة ،ولهذا يقال
األندراوردي ،يوثقه مالك ،وقال أحمد :إذا حدث من كتابه فهو صحيح ،وإذا
حدث من كتب الناس فهو وهم ،وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ ،وعن ابن معني:
ثقة حجة ،وقال أبو زرعة :سيئ احلفظ فرمبا حدث من حفظه شيئا فيخطئ ،وقال
النسائي :ليس بالقوي ،وفي موضع آخر ليس به بأس ،وقال ابن سعد :كان ثقة
كثير احلديث يغلط ،روى له البخاري مقرونا بغيره ،وقال العجلي :ثقة ،وقال
الساجي :كان من أهل الصدق واألمانة إال أنه كثير الوهم ،أحد األعالم توفي سنة
(805هـ).
محمد يعني ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد اهلل املدني ،أحد أئمة
احلديث ،وقد تكلم فيه بعض احملدثني ،قال إبراهيم اجلوزاني :ليس بالقوي ،وقال
ابن سعد :كان كثير احلديث يستضعف ،روى له البخاري مقرونا بغيره ،ومسلم
في املتابعات.
املغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود بن املعتب الثقفي ،صحابي أسلم قبل
عمرة احلديبية ،مات سنة هـ.)( Al-Sharnfori, n.d) 670
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حدود البحث
يتفق شرح السهارنفوري وشرح السبكي في أمور كثيرة كما أنهما يتفرقان في
أمور كثيرة ،وتتجلى هذه الفروق في وجوه عدة كترجمة الرواة وتخريج األحاديث
والتعليقات ،منهج الشرح والدراسة ،وكيفية تناول املسألة احلديثية والفقهية،
ووجوه الترجيح عند اخلالف وغير ذلك ،ولعل السبب وراء ذلك هو البعد اجلغرافي
واخلالف املذهبي بني املؤلفني حيث إن الشيخ السهارنفوري من شبه القارة الهندية،
ويغلب عليه التعصب للمذهب احلنفي ،والشيخ السبكي من قارة إفريقيا وينتمي
إلى املذهب املالكي .نظرا لضيق املكان قد اقتصرت في هذه الدراسة على املقارنة
بني الشرحني في ترجمة الرواة وتخريج األحاديث والتعليقات فقط.
موقف الشارحني من ترجمة رواة األحاديث
الس ْب ِكي –رحمهما اهلل -بترجمة رواة
الس َها َر ْن ُفورِي والشيخ ُّ
قام كل من الشيخ َّ
أحاديث سنن أبي داود لكي يعرف القارئ ال َف ِطن مدى صحة احلديث وضعفه
من خالل السند ،واهتما بترجمة كل راو من رواة احلديث سواء كان صحابيا أو
غير صحابي في بداية شرح كل حديث وفي أول موضع ذكره في السند بذكر ما
يتعلق به من اسمه ونسبه وكنيته وشيوخه وتالميذه ومناقبه وأقوال علماء اجلرح
الس َها َر ْن ُفورِي–رحمه اهلل -يتغافل كثيرا
والتعديل فيه وتاريخ وفاته ،لكن الشيخ َّ
الس ْب ِكي
عن بيان الشيوخ والتالميذ ومناقب الراوي في الترجمة بخالف الشيخ ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي في بيان الشيوخ والتالميذ
فإنه أطول نفسا وأكثر اهتماما من الشيخ َّ
واملناقب وفي نقل أقوال علماء اجلرح والتعديل في حق الراوي عند الترجمة،
وغالبا ما يتفقان فيمن ينقل عنه اجلرح والتعديل ويختلفان أحيانا ،لكن يؤخذ
عليهما أنهما ال يهتمان بالترتيب في نقل األقوال غالبا ،فيقدمان أحيانا اجلرح على
التعديل وأحيانا التعديل على اجلرح ،وأحيانا يأتي باجلرح ثم التعديل ثم اجلرح
مرة أخرى وبالعكس ،كما أن كال منهما يتفقان غالبا في عدم الترجيح صراحة بعد
نقل أقوال العلماء في اجلرح والتعديل ،وإن كان يفهم الرأي الراجح عندهما من
سياق النقل أحيانا،كما أن الشيخ السبكي يبني غالبا في ترجمة الصحابي عدد
السبكي خصص
أحاديثه وما اتفق عليه الشيخان وما انفردا فيه ،عدا ذلك أن الشيخ ُّ
لترجمة الرواة عنوانا حيث يبدأ الترجمة بعنوان (رجال احلديث) بخالف الشيخ
السهارنفوري ،وفيما يلي أنقل من الشرحني بعض األمثلة حتى تتضح املقارنة:
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وقال اإلمام أبوداود بنفسه عن هذا الكتاب في رسالة أرسلها إلى أهل مكة املكرمة:
((وهو كتاب ال تَر ُد عليك سنة عن النبي  بإسناد صالح إال وهي فيه إال أن يكون
كالم اس ُت ْخرِج من احلديث وال يكاد يكون هذا ،وال أعلم شيئا بعد القرآن ألز َم
للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب ،وال يض ّر رجال أن ال يكتب من العلم  -بعد ما
يكتب من هذا الكتاب شيئا ،-وإذا َ
وتفهمه حينئذ يعلم مقدا َره
نظ َر فيه وتد َّبره َّ
).(Al-Sizistani, 1984
وألهمية هذا الكتاب ،ومكانته العلمية فقد تناوله الكثير من العلماء األفذاذ
بالشرح والدراسة والتعليق واحلكم على أحاديثه ،كما قام غير واحد من األئمة
األعالم باختصاره واستخراج أحاديثه ،وقد وصل عدد الشروح لهذا الكتاب إلى
أكثر من عشرين شرحا ما بني مطبوع ومخطوط ،ومن أهم وأشهر هذه الشروح
املطبوعة املتداولة بني القراء «معالم السنن» لإلمام اخلطابي ،و»اإليجاز» لإلمام
النووي ،و»تهذيب السنن» لإلمام ابن قيم اجلوزية ،و»شرح سنن أبي داود» لإلمام
العيني ،و»غاية املقصود» حملمد شمس احلق العظيم اآلبادي ،و»عون املعبود» حملمد
الس َها َر ْن ُفورِي ،و»املنهل العذب»
أشرف العظيم اآلبادي ،و»بذل املجهود» للشيخ َّ
الس ْب ِكي وغير ذلك.
حملمود خطاب ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي و»املنهل العذب» للشيخ محمود
ويعد «بذل املجهود» للشيخ َّ
الس ْب ِكي من أواخر هذه الشروح ،وقد ألفا في عصر واحد تقريبا ،حيث
خطاب ُّ
الس َها َر ْن ُفورِي –رحمه اهلل -في شرحه سنة ) (1917وانتهى منه سنة
شرع الشيخ َّ
( ،)1926وشرع الشيخ السبكي–رحمه اهلل -في شرحه من سنة ( )1924ومات قبل
إمتامه سنة ( )1933رحمهما اهلل تعالى.
وعلى الرغم من كون (صاحب املنهل وصاحب البذل) معاصرين جند هناك فروق
كثيرة بني شرحيهما ،ومن ثم أحببت أن أبذل وسعي بعمل مقارنة بني «بذل
الس ْب ِكي حتى يتسنى
املجهود» للسهارنفوري و»املنهل العذب املورود» للشيخ ُّ
للقارئ معرفة ما ميتاز به أحدهما عن اآلخر.
أسئلة البحث
عند املقارنة بني هذين الشرحني تطرح األسئلة اآلتية :ما فائدة املقارنة بني هذين
الكتابني؟ ما هي أهم نقاط املقارنة؟ ما هي الفروق وامليزات بني الشرحني؟
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Abstract
This study compares two important and recent interpretations on the
prophetic hadith called “Bazlul Majhud” by Sheikh Khalil Ahmed Assharnfori, and “Al-Manhal Al-Azab by Sheikh Mahmoud khttab As-Subki.
The paper aims to compare as well as highlight and clarify the soundness and
weaknesses in these two books. In addition, it explores the distinctiveness of
both books. Though both authors are contemporary authors, there is hardly
any trace that one author benefit from the other’s work. However, there are
multi-dimensional differences in the approach used in both works which
are the following: Isnad (Attribution), Takhriz al-hadith, and the way of
prioritization (tarjih) when there is a disagreement. The researcher follows
two methods. Firstly, descriptive, which is used in presenting the pros and
cons in both interpretations. Secondly, analytical which is used in studying
the information extracted from the both explanations for comparison between
them. Finally, the researcher concluded the study with results and catalog of
sources and references.
Keyward: al-sharnfori, al-Subki, Bazlul Majhud, Al-Manhal Al-Azab

املقدمة

أهمية املقارنة بني هذين الكتابني

 من أجل وأنفس الكتب-رحمه اهلل- الس َن” لإلمام أبي داود
ُّ “ ال شك أن كتاب
، وثالث الكتب الستة في الرتبة، وهو صدر السنن األربعة وأولها،في السنة النبوية
. وبينوا كبير منزلته وعظيم منفعته،أثنى عليه العلماء
ْ قال احلافظ محمد بن
 ملا، كان اإلمام أبو داود يفي مبذاكرة مائة ألف حديث:مخلد
، صار كتابه ألصحاب احلديث كاملصحف،ص ّنف كتابه «السنن» وقرأه على الناس
.( Al-Zahabi, 1992)  وأق ّر له أهل زمانه باحلفظ والتقدم فيه،يتبعونه وال يخالفونه
 لو أن رجال لم يكن عنده من العلم إال املصحف:األعرابي أحد رواة السنن
ْ وقال ابن
(Al-  ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم ألبتة،الذي فيه كتاب اهلل

.Asqalani, 1986)
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ملخص البحث
تقوم هذه الدراسة باملقارنة بني منهج شرحني من أهم وأحدث شروح سنن أبي
داود أال وهما “بذل املجهود” للشيخ خليل أحمد السهارنفوري ،و”املنهل العذب
املورود” للشيخ محمود خطاب السبكي ،ويهدف الباحث من خالل هذه املقارنة
تسليط الضوء على الشرحني بتوضيح إيجابياتهما وحتديد مواطن الضعف والنقص
فيهما من الناحية احلديثية ،إضافة إلى ذلك بيان ما ميتاز كل منهما على اآلخر،
وعلى الرغم من كون (صاحب املنهل وصاحب البذل) معاصرين لم أجد فيما
اطلعت ما يدل على اطالع أحدهما على كتاب اآلخر ،ويتجلى الفرق بني الشرحني
في وجوه عدة كدراسة األسانيد ،وتخريج األحاديث ،ووجوه الترجيح عند اخلالف
وغير ذلك .ويقوم الباحث في إعداد هذه الدراسة باستخدام املناهج اآلتية :املنهج
الوصفي :يستخدم لبيان وعرض ما يتعلق بالشرحني من اإليجابيات والسلبيات
وذلك عن طريق استقراء بعض النماذج واألمثلة وتوصيفها .واملنهج التحليلي
النقدي :يستخدم لدراسة تلك املعلومات املستخرجة من الشرحني بهدف
املقارنة بني الشرحني .وكان من نتيجة هذا البحث ّأن شرح الشيخ السبكي أكثر
اهتماما بترجمة الرواة وبتخريج احلديث ووصل تعليقات أبي داود من شرح الشيخ
السهارنفوري ،ويذكر الباحث في النهاية اخلامتة وفهرس املصادر واملراجع.
السهار ْن ُفوري ،السبكي ،بذل املجهود ،املنهل العذب املورود
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