
 

 

ٗ٘ 

 ب الثالثالبا

   الترمذي جامع بشرح ذياألحو  تحفةالنظرية العامة عن كتاب 

 ترجمة المؤلف   . أ

 كالدتوك  كنسبو إشتو .ٔ

ىو الشيخ اإلماـ اضتافظ اضتجة سيدنا أبو العلى ػتمد عبد الرزتن ابن العالمة اضتافظ اضتاج 

و اهلل تعاىل سنة ألف كمائتُت الشيج عبد الرحيم ابن اضتاج الشيخ هبادر اظتباركفورم. ػتدث كلد رزت

كثالث كذتانية بقرية مباركفورم من توابع أعظـؤ كرة من أيالة بويب باعتند، كقرأ بالعربية كبالفارسية 

  ٔكباألردية كرحل إىل اعتزؿ يف بيتو، كانقطع للتأليف، كانتفع بو خلق كثَت.

 فاتوك ك  ياتوكح نشأتو .ٕ

يف موطنو يف حجر كالده كتريب يف كنفو كاشتغل بالقراءة يف صباه فختم القرآف الكرمي كنشأ 

كعدة رسائل باللغة األردكية كالفارسية. مث أخذ يف قراءة الكتب الفارسية يف األدب كاإلنشاء 

يها كبدع حىت كاألخالؽ حسب ما تعامل بو أىل بلده إذ ذاؾ على كالده كبعض علماء بلده فنبغ ف

 ٕفاؽ األقراف.

                                                           
ذم بشرح حتفة األحو  مقدمةركفورم، لإلماـ اضتافظ أيب العال ػتمد عبد الرزتن بن عبد الرحيم اظتبا ٔ

عمر بن رضا بن . كانظر ٕٔٗ، ٕ، ج. ٔط. ـ(، ٕ٘ٓٓلبناف: دار الكتب العلمية، -)بَتكتجامع الًتمذم 
، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت :مكتبة اظتثٌت-بَتكت) معجم اظتؤلفُت، ػتمد راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشق

 . ٜٖٗبدكف سنة(، 

 . ٕٔٗ، ٕج. ، حتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم مقدمةاظتباركفورم، ٕ
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مث ارحتل بعد ذلك إىل ماجياكر موطنو من القرل كالبالد فطاؼ على علمائها كحضر دركسهم 

حساـ فقرأ العلـو العربية كغَت ىا من الصرؼ كالنحو كالفقو كأصولو كاظتنطق على العالمة الشيخ 

الدين اظتئوم، كالعالمة الشيخ فيض اهلل اظتئوم، كالعالمة التقي األكرع الشيخ سالمة اهلل اصتَتاج 

فورم رئيس اظتدارس الدينية كناظرنا ببوفاؿ يف عهد العالمة النواب السيد صديق حسن القنوجي 

 ملك بوفاؿ كغَتىم من العلماء اظتشهورين.

ككاف يف غاية االشتياؽ إىل تكميل العلـو كاكتساب فلما ارتول من علـو مديريتو كتضلع 

اظتعارؼ ككاف يسمع صيت مدرسة جشمئة رزتت بغازيفور اليت كانت ػتط الرجاؿ األكابر ترحل 

إليها كعكف فيها حىت أمت مابقي من الكتب اظتتداكلة الدراسية على اضتكيم اصتليل كالعارؼ الكبَت 

  ٖاهلل الغازيفورم. حبر العلـو كاظتعارؼ اضتافظ الشيخ عبد

 باعتند مباركفوركفورم لكوهنم ينتسبوف إىل مدينة كاف ىناؾ غتموعة من العلماء يعرفوف باظتبار 

:  الًتمذم )تمنهم أبو العال عبد الرزتن اظتباركفورم صاحب حتفة األحوذم يف شرح سنن 

:  اظتباركفورم صاحب مرعاة اظتفاتيح شرح مشكاة اظتصابيح )ت ، كتلميذه عبيد اهللىػ( ٖٖ٘ٔ

ة صاحب الرحيق اظتختـو كأمَت رتاع صفي الرزتن اظتباركفورمىػ( ، كتلميذ عبيد اهلل كىو  ٗٔٗٔ

 ٗق(. ٕٚٗٔ:  أىل اضتديث باعتند )ت

كغلب عليو ىذا الداء حىت مضى  مث إنو أخذ مرض ضعف القلب كاضطرابو كاختالجو،

نصف شعباف كأكثر رمضاف يف غاية الكرب من أجل ىذا اظترض، فكاف يغشى عليو غشيات ييأس 
                                                           

 .ٕٔٗ، ٕج. ، ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو  مقدمة اظتباركفورم، ٖ

ادارة البحوث االسالمية باصتامعة السلفية بدكف مكاف: )أبكار اظتنن يف تنقيد آثار السنن اظتباركفورم،  ٗ
  .ٚٔ، (ٜٜٓٔ، بنارس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
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، كغلب القضاء  أىلو من حياتو، كأخذتو اضتمى أيضا، ككاف كذلك إىل أف حاف أجلو احملتـو

يف ثلث الليل األخَت للسادس كالقدر، كأحب لقاء اهلل، فانتقل إىل الرفيق األعلى يف كطنو مباركفور 

 ٘(.ٖٜ٘ٔمن اعتجرة )للثاين كالعشرين من يناير سنة  ٖٖ٘ٔعشر من شواؿ سنة 

كصل نعيو بالتلغراؼ إىل ما جياكره من القرل كاألمصار فورد كثَت من أىلها للصالة عليو. 

الصالة عليو العلماء كالكرباء كاألغنياء كالفقراء كالصلحاء كالزىاد، كبلغنا عن الثقات  كقد تنافس يف

األثبات أنو مل ير مثل االزدحاـ كاالجتماع على جنازتو يف مباركفور، كمل يكن للمسلمُت يف 

 ٙ.مباركفور رتع أكثر منهم على جنازتو

 مؤلفاتوكتالمذتو ك  شيوخو الكبار يف العلـو العقلية كالنقلية .ٖ

حسُت بن  السيد نذير حسُت البهارم الدىلوم، كالده، الشيخ عبد اهلل اظتئوم، شيوخو  

قرأ رزتو  ٚ.سالمة اهلل اصتَتاج فورم ػتمد األنصارم اطتزرجي، حساـ الدين اظتئوم، فيض اهلل اظتئوم،

بالتدبر كالتفكر كاإلمعاف كالبحث الكتب اظتتداكلة اظتتوسطات منها كاالنتهائية من العلـو العربية  اهلل

فة كاعتيئة كاعتندسة من النحو كالصرؼ كاظتعاين كاألدب كالفنوف اآللية العقلية من اظتنطق كالفلس

 كاضتساب.

كالعلـو الدينية الشرعية من الفقو كاضتديث كالتفسَت كأصوعتا على احملدث اظتفسر الفقَت 

النظار األصويل الفيلسوؼ احملقق إماـ اعتدل كاليقُت، رئيس أىل التقى كالعرفاف، رأس أىل الورع 

                                                           
  .ٖٙٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو  مقدمةاظتباركفورم،  ٘

 .ٖٙٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذماألحو حتفة  مقدمة اظتباركفورم، ٙ

اطترب، -دار اعتجرة)بدكف مكاف: ق الكالـ يف كجوب القراءة خلف اإلماـ حتقياظتباركفورم،  ٚ
 .ٖٕق( ٗٔٗٔ
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أستاذ األساتذة اإلماـ اضتافظ الشيخ  كالزىد، حبر اظتعارؼ كاضتقائق، لساف اضتكمة، قدكة األمة،

ا، كالغازيفورم مسكننا كرئيس األساتذة دبدرسة جشئمو رزتت بغازيفور الزمو  عبد اهلل اظتئوم مولدن

شيخنا ؿتو ستسة أعواـ، يستغرؼ من حباره، كيستمطر من صوب مزنو كيقتبس من أنوار علومو، 

بفوائده كفيوضو، إىل أف نقع غلتو، كسكن عطشو كبنور قلبو بأضواء معارفو كيتأدب بآدابو، كيتمتع 

كارتول من زالؿ معارفو، كتضلع من عذب علومو حىت شهد لو شيخو بالفضل كالكماؿ، ظتا شاىد 

فيو ما رتع اهلل لو من العلم كالعمل، كالورع كالتقول، كالزىد كإصابة الرأم كثقب العقل، كقوة الذكاء 

يو من ؼتائل النجابة الباىرة، كأبصر فيو من شتات الرزانة كجودة الفهم، كدقة النظر كظتا أحر ف

 ٛ.الكاملة الظاىرة، كأمارات اجملد كالعلى

ا يف رتيع العلـو العقلية كالنقلية،  الشيخ كعلـو اضتديث كاف الشيخ رزتو اهلل تعاىل كحيدن

منها كماىرنا هبا، كلكن كانت لو مزية كاختصاص باضتديث كفنونو من التمييز بُت الصحيح متضلعنا 

كالضعيف، كالراجح كاظترجوح، كاظترفوع كاظتوقوؼ، كمعرفة احملفوظ كاظتعلوؿ، كاظتتصل كاظتنقطع كسائر 

من معاصريو أنواع اضتديث، كدبعرفة معاين اضتديث كفقهو كدقائق االستنباط منو، دبرتبة مل يكن أحد 

يقاربو كيدانيو، ككانت لو خربة تامة بالرجاؿ كجرحهم، كتعديلهم كطبقاهتم، كحظ كافر كقدرة كاسعة 

 . يف شرح اضتديث ككشف العبارات، كما ال خيفى على من طالع مصنفاتو العربية، كتأمل فيها

كمل يهتدكا  كمن اظتواضع اليت حتَت يف حلها ككشف معانيها كثَت من العلماء كخبطوا عشواء

إىل الصواب. اصتملة اليت كقعت يف أكائل "جامع الًتمذم" كىي قولو: "فأقر بو الشيخ الثقة األمُت" 

فأكضح الشيخ معناىا حبيث يطمئن بو القلب كيشفي غليل الصدر، كال يبقى ألحد فيو شبهة كال 
                                                           

 .ٕٕٗ-ٕٔٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو  مقدمةاظتباركفورم،  ٛ
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تدقيقات عديدة، اعًتاض، كىو يف غاية الصحة كالصواب، ككذلك ىو متفرد يف حتقيقات كثَتة ك 

ككذلك ىو يتكلم يف رتيع اظتواضع اظتعضلة، كالعبارات اظتغلقة، دبا تستحسنو العارفوف كيرتضيو 

كىذا اظتعٌت موجود يف رتيع  .العاقلوف، كيتعجبوف من دقة رأيو كجودة بيانو، كحسن تقريره كمقالو

ا جرل فيو كأف الكتاب بُت تصانيفو ككتبهن ككاف إذا تكلم يف شيء من العلـو اضتديثة يف فن منه

عينيو، كىو ينظر فيو كال خيفى ذلك على من طالع مؤلفاتو، فال نطيل الكالـ بذكر شواىد ما 

 ٜ.قلنا

عبد اهلل  اين،السالـ اظتباركفورم، ػتمد بن عبد القادر اعتاليل، عبيد اهلل الرزتعبد كتالميذه 

اسحق اآلركم، عبد ػتمد  ، رقية بنت خليل األنصارم، عبد اصتبار اصتيفورم،النجدم القويعي

 ٓٔ.ػتمد بشَت اظتباركفورم الرزتن النكرهنسوم،

قرأ يف عدة مواضع، حىت كاف متصدرنا للتدريس، قد أقد أظهر ؽتا أسلفنا أف الشيخ رزتو اهلل،  

قضى يف التعليم كالتدريس كاإلفادة ثلث عمره، فجرت من قلبو كفمو ينابيع العلم كاضتكمة كاظتعرفة، 

كاستفاد منو كدتتع بعلومو من ال حيصى عددنا، كختريج عليو يف تلك اظتدة ؽتن قرأ عليو كتب اضتديث 

فقد كاف يرد عليو الطلبة من رتيع اصتهات  كغَته من التفسَت كالفقو كاظتنطق كالفلسفة عدد كبَت.

الدانية كالنائية، كالبالد القريبة كالقاصية، كىو يفيدىم كيسعف دبأموعتم كينور قلوهبم بأنوار معارفو، 

ا  .فإحصاؤىم عسَت جدًّ

                                                           
 .ٜٕٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو  مقدمةاظتباركفورم،  ٜ

 .ٛٔ، أبكار اظتنن يف تنقيد آثار السنناظتباركفورم،  ٓٔ
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كىا ؿتن نذكر أشتاء بعضهم: فمن أرشد تالمذتو كأقرهبم منزلة عنده كأقدمهم كأحبهم إليو،   

خ أبو اعتدل عبد السالـ اظتباركفورم، صاحب سَتة البخارم، كؾتلو موالنا الشيخ عبيد العالمة الشي

اهلل الرزتاين، أستاذ اضتديث باظتدرسة الرزتانية بدىلي. كمنهم العالمة األستاذ ػتمد بن عبد القادر 

 ٔٔ".اعتاليل اظتراكشي، أستاذ العربية جبامعة بن "برلُت أظتانيا

كالعالمة اضتافظ الشيخ عبد اهلل النجدم القويعي مث اظتصرم، كالفاضلة رقية بنت العالمة   

األستاذ خليل بن ػتمد بن حسُت بن ػتسن األنصارم، كموالنا الشيخ عبد اصتبار الكهنديلوم 

صدر اظتدرسُت باظتدرسة األزتدية السلفية  اصتيفورم، كموالنا الشيخ ػتمد إسحاؽ اآلركم،

بدرهبنكة، كالفاضل األديب الشيخ عبد الرزتن النكرهنسوم أستاذ العربية باظتدرسة الرزتانية، 

كالفاضل الطبيب ػتمد بشَت اظتباركفورم اظتدرس باظتدرسة الرزتانية. كالفاضل األديب أبو النعماف 

وم عبد الرزاؽ الصادقفورم، كالتقى الزاىد موالنا الشيخ عبد الرزتن اظتوم. كالطبيب اضتاذؽ اظتول

نعمت اهلل الربدكاين، كاظتولوم ػتمد إشتاعيل اظتباركفورم، كاظتولوم عبد اضتكيم الفتحفورم، كالشيخ 

السيد ػتمد جعفر التونكي، مث البستوم، كابن أخي شيخنا اظتولوم ػتمد أصغر اظتدرس سابقنا 

لعالمة الشيخ عبد الصمد اظتباركفورم، كموالنا الشيخ نذير أزتد األملوم دبدرسة: "دار التعليم". كا

 ٕٔ.اظتدرس باظتدرسة الرزتانية، كغَتىم ؽتن يتعسر عد أشتائهم

ئل االختالفية بُت تصانيف مفيدة ؽتتعة يف بعض اظتساذكر مؤلفاتو القيمة لشيخنا رزتو اهلل 

أرباب اظتذاىب، رتعها كألفها للحاجة الدينية كاطتدمة اإلسالمية ذبنا عن السنة النبوية، دفعنا لطعن 

                                                           
 .ٕٚٗ-ٕٙٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذماألحو  فةحت مقدمة اظتباركفورم، ٔٔ

 .ٕٚٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٕٔ
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اصتهاؿ ككشفنا عن دسائس اظتقلدين كإزاحة لتلبيساهتم، كلو تآليف أخرل بديعة حسنة، حافلة 

القبوؿ قد بث يف كل مؤلف.. دبباحث نادرة طارت إىل اآلفاؽ، كسارت هبا الركباف، كرزقت حسن 

علومنا كمعارؼ كحكمنا كحقائق ما ينشط القلوب كاألذىاف، كيطرب اظتسامع كاآلذاف، أتى فيها 

ببدائع كفوائد شريفة كحقائق مضنونة، كمعارؼ سامية تطمئن هبا النفس كينشرح هبا الصدر، كؿتن 

 .رتاؿنذكرىا للمشتاقُت إليها مع اإلشارة إىل مواضعها على سبيل اإل

 حتفة األحوذم شرح جامع الًتمذم  .ٔ

ىي أعز شرح برز على بسيطة األرض مل تر العيوف مثلو، أكب عليو  يف أربع غتلدات ضخاـ

 ٖٔ.العلماء يف اظتمالك اإلسالمية، قد التـز الشيخ يف شرحو ىذا أمورنا نشَت إليها على سبيل اإلرتاؿ

 مقدمة حتفة األحوذم .ٕ

كىي بُت يديك فال حاجة إىل التنبيو على ما أكدعها من بدائع الفوائد، كأفكاره األبكار اليت 

  مل تكحل دبثلها األنظار، فالعياف أصدؽ شاىد.

 ٗٔأبكار اظتنن يف تنقيد آثار السنن .ٖ

اعلم أنو قد ألف الشيخ ظهَت أحسن النيموم كتابنا على هنج بلوغ اظتراـ، شتاه: "آثار 

السنن" رتع فيو أحاديث اظتسائل االختالفية بُت أرباب اظتذاىب كىن فيو كزيف أحاديث ختالف 

اظتذىب اضتنفي، كإف كانت صحيحة ثابتة عند األئمة النقاد اظتتقدمُت من أصحاب اضتديث، 

كأجاب عنها كقول األحاديث اليت تؤيد اظتذىب اضتنفي يف زعمو كلو بتأكيل بعيد بارد كإف كانت 

                                                           
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ ،ٕج.  ،الًتمذمذم بشرح جامع حتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٖٔ

  .ٖ، سننأبكار اظتنن يف تنقيد آثار الاظتباركفورم،  ٗٔ
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ضعيفة غَت ثابتة، ىذا ىو ديدنو فيو. كقد استفاد يف تأليفو كتاب "آثار السنن" من الشيخ ػتمد 

ىت كاف أنور شاه الكشمَتم، مث الديوبندم، كاستعاف منو، فكاف يعرض عليو ما يؤلفو قطعة قطعة ح

الشيخ ػتمد أنور كاف مرافقنا فيو. كظتا كاف يف صنيع الشيخ النيموم ىذا منابذة للسنة الصحيحة 

كإماتتها، كؼتالفة للحق كالصواب كرفعهما، ألف شيخنا أبكار اظتنن، انتقد فيو آثار السنن ذبنا عن 

ف منو الشيخ ػتمد أنور حرمي السنة النبوية، كرفعنا ظتا رامو اظتستعُت الشيخ النيموم، كاظتستعا

 ٘ٔ.الكشمَتم، أظهر فيو اضتق كالصواب، كأيده بدالئل ال ترد كال تدفع

 ٙٔحتقيق الكالـ يف كجوب القراءة خلف اإلماـ .ٗ

من اعتجرة أفرزه  ٕٖٓٔكطبع سنة  ٛٓٔجزءاف كبَتاف، كمل اصتزء األكؿ يف ص  األردكيةبػ

الشيخ بذكر دالئل القائلُت بوجوب القراءة خلف اإلماـ، من األحاديث اظترفوعة كآثار الصحابة 

كىو أكؿ كتاب باألردية، رتع فيو مستدالت من ذىب إىل  -رضواف اهلل عليهم أرتعُت-كالتابعُت 

 ٚٔ.القراءة بأرتعها بالبسط كالتفصيل، ال يوجد لو نظَتكجوب 

من اعتجرة كالثانية يف سنة  ٖٖ٘ٔكطبع مرتُت: األكىل يف سنة  ٕٕٛمت اصتزء الثاين يف ص ك 

بو بعض العلماء الديوبندية،  ، ذكر فيو رتيع دالئل عدـ كجوب القراءة خلف اإلماـ، ظفرٖ٘٘ٔ

كيعرضو اضتنفية مفتخرين بو كمتبجحُت، مث أجاب عن دليلهم ىذا بستة كجوه كلها شافية كافية، مث 

أجاب عن استدالؿ اضتنفية بقولو تعاىل: }َكِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُف فَاْسَتِمُعوا َلُو َكأَنِصُتوا{ بأحد عشر كجهنا 

  .: ))كإذا قرأ فأنصتوا((، كأجاب عنو خبمسو كجوه-السالـعليو -مث ذكر احتجاجهم بقولو 
                                                           

  .ٕٖٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٘ٔ

 .ٗ، حتقيق الكالـ يف كجوب القراءة خلف اإلماـاظتباركفورم،  ٙٔ

  .ٕٖٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٚٔ
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 خَت اظتاعوف يف منع الفرار من الطاعوف .٘

جزءاف متوسطاف، ذكر يف اصتزء األكؿ كاألحاديث كاآلثار اليت تدؿ على عدـ جوار  بػاألردية

جوبة عن دالئل الفرار كاطتركج من اظتوضع الذم كقع فيو كباء الطاعوف، كأفرد اصتزء الثاين بذكر األ

 ٛٔ .القائلُت جبواز الفرار كرفع شبهاهتم كأعذارىم

 ٜٔاظتقالة اضتسٌت يف سنية اظتصافحة باليد اليمٌت .ٙ

 .جزء متوسط موضوعها ظاىر من اشتها، كىي عدمي النظَت يف ىذه اظتسألة بػاألردية

  .(بػاألردية جزء متوسط استوعب فيو أحكاـ اصتنازة كمسائلها: )كتاب اصتنائز .ٚ

 نور األبصار .ٛ

وهبا على أىل بػاألردية جزء لطيف أثبت فيو كجوب اصتمعة يف القرل، كرد على من ينكر كج

 ٕٓالقرل ردًّا حسننا.

 .(بػاألردية رسالة لطيفةضياء األبصار: ) .ٜ

 (.بػاألردية جزء لطيف: )تنوير األبصار بتأييد نور الصباح .ٓٔ

 ٕٔ(.ػاألردكيةرسالة لطيفة ب: )القوؿ السديد فيما يتعلق بتكبَتات العيد .ٔٔ

 

                                                           
  .ٕٖٗ ،ٕج.  ذم بشرح جامع الًتمذم،حتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٛٔ

(، ٕٔٔٓتقامة دار اإلس)بدكف مكاف:  اظتقالة اضتسٌت يف سنية اظتصافحة باليد اليمٌت  اظتباركفورم،ٜٔ 
 .ٕ، ٔ ط.

 .ٖٖٗ ،ٕج.  ذم بشرح جامع الًتمذم،حتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٕٓ

بدكف مكاف: الدر السلفية لنشر الًتاث ) القوؿ السديد فيما يتعلق بتكبَتات العيد، اظتباركفورم ٕٔ
 .ٕ ـ(، ٜٗ٘ٔاالسالمى، 
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 تعريف الكتاب . ب

 بواعث التأليف .1

من احد الكتب اليت يبحث عن  باركفورمللم بشرح جامع الًتمذم ذماألحو  حتفةكتاب    

ا كانت أمهيو موضوع ىذا الكتاب، كتزداد أمهيتو دبا حيويو من شركحات شرح اضتديث. فمن ىن

ػتققة موثقة تفيد الباحث مبتدئان كاف أك متبحران. كقد رتبت مواضيعو ترتيبا علميا متدرجان حبيث 

تكوف متممة لبعضها البعض لتفي بغرض احملتاج إليها دبا يتالءـ مع طبيعتها اطتاصة كمع تطلعات 

 العلماء كالقراء. الباحثُت من 

كليست االستفادة منو كقفا على العلماء كالباحثُت، بل من اظتركنة كاإلتقاف كسهولة األسلوب 

ماجعلو يؤدم اطتدمات اظتتنوعة لكافة اصتماىَت على حد سواء. كىكذا إذ كل مايستهدؼ من 

لمي الذم التزمنا اظتؤلف أف يكوف استخدامو ميسورا للباحث كاظتراجع كىو غرض يؤكد األسلوب الع

 بو.

بشرح جامع  ذماألحو  حتفةكىا ؿتن نضع بُت يدم القارئ الكرمي ىذا الكتاب اظتسمى ))

الًتمذم(( الذم يعد ثالث الكتاب الستة يف اضتديث كشرحو اظتشتمل على أحباث يغٍت االطالع 

حاب االختصاص عليها عن كصفها، ىادفُت منو نقل اظتعرفة إىل النخبة من العلماء كالباحثُت كأص

من أجل أىداؼ كاضحة تعتمد على البحث كالتحليل كاالستنباط كنشر السنة اظتطهرة كإحيائها 

 ٕٕكذلك مسامهة يف تنمية الوعي العاـ فضال عن إغناء اظتكتبة اإلسالمية بالكتب الًتائية القيمة.

                                                           
 .ٗ-ٖ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٕٕ
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عمل اظتتواصل يف إعداد ىذه الطبعة من كتاب ))حتفة األحوذم(( عدة شهور كقد داـ ال

تضافرت اصتهود حىت ارتفعت إىل ؿتو يفوؽ الوصف، كإف ىذا الكتاب ليعترب مؤلفا جديدا ال صلة 

 لو باظتاضي سول اإلطار العاـ الذم جيمع بُت مواده.

ىي كثَتة مع مراجعة كل حديث قمنا بتصحيح ما كرد من أخطاء يف الطبعة اعتندية ك  -ٔ

 بعزكه إىل كتب السنة الشريفة مع إعادة ضبطو كتشكيلو حىت حيقق بذلك اظتتعة كالفائدة معان. 

كضعنا يف رأس كل صفحة ))تركيسة(( حبيث يسهل على الباحث معرفة الكتاب  -ٕ

 كالباب الذم يريده توفَتا للوقت كاصتهد.

اظترحـو األستاذ أزتدشاكر كأثبتنا الفركقات بينهما، عارضنا الطبعة اعتندية على طبعة  -ٖ

فهناؾ أحاديث ركاىا شاكر  كمل ترد يف التحفة، كما كأف ىناؾ أحاديث كردت  يف التحفة كمل 

يوردىااألستاذ شاكر. كقد عمدنا إىل إضافة ملحق خاص يف اصتزء العاشر من الكتاب مبينُت ىذه 

 ٖٕالفركقات بالتفصيل.

د من آخره جعل لو مقدمة يف ، كىو يف أكَّلو أجو ح من انفع الشركح اظتتداكلة اآلفىذا الشر 

، كؽتا ذكره يف اظتقدمة أف ىناؾ نسخان للبخارم عليها خطوط األئمة كالعلماء يف اطتزانة جزأين

 .رصيد من الصحةاصترمنية يف أظتانيا كليس عتذا الكالـ 

ويلة كالتمهيد فبدأ شرحو بذكر مقدمة نفيسة ط باركفورم كتابو دكف خطبة للكتاب،ابتدأ اظت

 .ذكر فيها الكثَت من الفوائد كاظتباحث اظتتعلقة بكتاب الًتمذم للولوج إىل الّشرح،

 
                                                           

 .ٓٔ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو دمة مقاظتباركفورم،  ٖٕ
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 ترتيب البحث .2

ال تزاؿ معلقة  ىو كاحد من الكتب اليت ىي مفيدة بُت الكتب الشرح كاليتالشرح كتاب 

حىت اآلف، كىذا الكتاب ىو أم نص كرد البخارم يف اظتقدمة، ىناؾ نسخة من خط البخار من 

 .اظتالية يف أظتانيا كليس لتحقيق التوازف يف اضتديث عن الصحةجرماف األئمة كالعلماء يف 

طويلة  اإلشارة إىل قيمة مقدمتو شرحو اظتباركفورم بدء مقاؿ بدكف مقدمة، لكنو بدأ كتاب 

كاظتناقشات اظتتعلقة كالفائدتو فضال عن العديد من اضتمل  عليقات،للوصوؿ إىل مثل ىذه التكلمة 

 :الكتاب من الكهنة الًتمذم

  .فصوؿ ٔٗفيما يتعلق بعلم اضتديث كالكتب كاظتؤلفُت يف العاـ، كالفصل ىناؾ  .أ 

، تقنُت اضتديث، افظاضتمث تقليد غريب، كتب شرح اضتديث يتحدث عن، حدكد احملدث ك  .ب 

القطبية كما يتصل كتب الستة  مستويات اضتديث، كأنواع الكتب، ككذلك اضتديث عن

 كالناسخ ، التخريجهبا، كيوضح علم التقليد الفقهي، يكتب عن القانوف القانوف، حوؿ 

 .، أشتاء األصدقاء، كالعلماء نسب من اضتديثاظتنسوخ

سيات من خالؿ أتباع اظتذىب اضتنفي اظتذكورة لرفضو مث قم بإنشاء الفصل ردا على األسا .ج 

 .اضتديث الصحيح، كترؾ التعليق

 .مث كتابة ما كتبت فصال اضتديث مع من ركلة جزاء )اظتخطوطات( نادرة .د 
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تررتة الًتمذم الكهنة كاظتسائل اظتتعلقةكتاب  يف الفصل الثاين من مقدمتو شرح، يذكر .ق 

 .لًتمذم يف كتابوككتاب شرحو، كمنهجية ا رتيعو،

 .التعليقات نقل على جامع الًتمذم مث جعل الفصل على الكهنة الًترتة .ك 

 .مث كاحد أكثر السَت الذاتية الفصل من الشخصيات الشهَتة من اللغويُت .ز 

 .مث فصل من التكرار اليت حتدث يف كتاب جامع الًتمذم يف التقليد أك الفصل .ح 

 .لًتمذم يذكر تسلسل اضتركؼ األجبديةمث فصل يف جامع الراكم ا .ط 

 .مث فصل لشرح بعض الكلمات اليت يستخدمها اظتًتجم يف التعليقات أك يف أمامو .م 

. كىذا الكتاب حيتمل شرح األحاديث يبحثحتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم كتاب 

 على بابُت: 

وف مثلو، أكب عليو هي أعز شرح برز على بسيطة األرض مل تر العييف أربع غتلدات ضخام

 .العلماء يف اظتمالك اإلسالمية، قد التـز الشيخ يف شرحو ىذا أمورنا نشَت إليها على سبيل اإلرتاؿ

األكؿ: كتب تررتة كل راك من ركاه جامع الًتمذم بقدر الضركرة كاضتاجة، كبسط تررتة 

 .بعضهم يف بعض اظتواضع

ىا يف أبواب جامعة أعٍت ذكر أشتاء من كافق الثاين: خرج األحاديث اليت ركاىا الًتمذم كأكرد

  .الًتمذم من احملدثُت يف ختريج أحاديثو كإيرادىا يف مؤلفاهتم ككتبهم

 .الثالث: بذؿ غاية جهده يف إيضاح اإلشكاالت اإلسنادية كاظتتنية كحلها؟
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عند الرابع: ذكر يف توضيح األحاديث كحلها كشرحها، األقواؿ اظتعتربة كاظتباحث اظتعتمدة، 

  ٕٗ.فقهاء احملدثُت كالسلف الصاحل، كاحًتز عن ذكر األقواؿ احملتملة الغَت اظترضية

  :اطتامس: خرج األحاديث اليت أشار إليها الًتمذم يف كل باب بقولو

ن، كتكلم يف بعضها كأظهر ما فيو من كيف الباب عن فالف كفالف، كذكر ألفاظها مهما أمك

  .الكالـ لالئمة النقاد من احملدثُت

السادس: مل يشر الًتمذم يف كثَت من األبواب إىل أحاديث أخرل توافق أصل حديث الباب 

  .خالؼ عادتو، فأشار الشيخ إليها بقولو: كيف الباب عن فالف كفالف كخرجها

قولو: كيف الباب، أعٍت أضاؼ إىل األحاديث اليت السابع: زاد على ما أشار إليو الًتمذم ب

أشار إليها الًتمذم بقولو: كيف الباب أحاديث أخرل اطلع عليها الشيخ بقولو، كيف الباب عن فالف 

 .كفالف أيضنا كخرجها كأظهر مواقعها من كتب اضتديث

فيوسع الثامن: ال يذكر الًتمذم يف بياف مذاىب العلماء إال عدة من الفقهاء كبعضهم، 

  .الشيخ يف بياف االختالؼ كيذكر أقواؿ غَت كاحد من العلماء ؽتن مل يذكر الًتمذم

التاسع: الًتمذم مشهور بالتساىل يف حتسُت اضتديث كتصحيحو، فيذكر الشيخ عقب 

حتسينو أك تصحيحو تصحيح غَت كاحد من أىل اضتديث غَت الًتمذم أك حتسينهم؛ ليطمئن القلب 

 .كينشرح الصدر

شر: نبو على اظتواضع اليت كقع فيها التساىل كالتسامح من الًتمذم يف حتسُت اضتديث العا

  .كتصحيحو
                                                           

 . ٖٔٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٕٗ
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اضتادم عشر: يذكر الًتمذم يف كثَت من اظتواضع اختالؼ أىل العلم كال يذكر الراجح من 

 ٕ٘ .اظترجوح؛ بل يكتفي بذكر االختالؼ، ففي أمثاؿ ىذه اظتواضع يُظهر الراجح من اظترجوح

الثاين عشر: يذكر الًتمذم مذاىب الفقهاء كأقواعتم، كيسكت عن دالئل أكثر ىذه األقواؿ 

كاظتذاىب، فيذكر الشيخ دالئل ىذه اظتذاىب اليت سكت الًتمذم عن بياهنم، مث يزيف دالئل 

جح اظتنصور عنده، كيؤيده باألحاديث كاآلثار، كحيتاط غاية األقواؿ اظترجوحة، كحيقق القوؿ الرا

 .االحتياط يف ترجيح األقواؿ

الثالث عشر: قد يذكر الًتمذم يف بياف مذاىب العلماء لفظ القـو غتمالت فيقوؿ: كقد 

 .ذىب قـو من أىل العلم إىل كذا، فيعينهم الشيخ كيبُت من أرادىم الًتمذم بلفظ القـو

من الًتمذم التساىل يف نقل مذاب العلماء يف بعض اظتواضع، فبُت الشيخ الرابع عشر: كقع 

 .ىذه اظتواضع كنبو على تساىلو إال يف مواضع قليلة

اطتامس عشر: قد اخترب الشيخ حتسُت الًتمذم كتصحيحو يف كل مقاـ أكال، كحقق بنفسو 

 ٕٙ .الًتمذم أك خالفومن غَت أف يعتمد على أقواؿ أئمة احملدثُت فقط، مث بعد التحقيق كافق 

 طبع الكتاب .3

 .الشرقية ماغيتاف، جاكلكاراس يف قرية دتبورك، ناحية  ، يف اظتعهد الفتح ىذا الكتاب مطبوع

األحواذم غتلده كثَت ألنو كتاب حتفة ذم يف كقت فصل دينية دكرة األكىل. تعليم كتاب حتفة األحو 

 27حىت موجود قسمة يف التعليم غتلد اك غتلداف يف استاذ يعلم.

                                                           

  .ٖٔٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة ركفورم، اظتبإ٘ 

 .ٕٖٗ-ٖٔٗ ،ٕج.  ،ذم بشرح جامع الًتمذمحتفة األحو مقدمة اظتباركفورم،  ٕٙ
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بشرح جامع الًتمذم طبع دار الكتب العلمية الذم ضبطها  ذمىذا الكتاب حتفة األحو 

 كتاب كاحد من تلقاء يب يف. مقدمتو ترتاحدل عشر غتلدامن  كصححها خالد عبد الغٍت ػتفوظ

الحيتوم  هاعادة تتكوف من عدة أكراؽ فقط. فينفسها. كىذا خيتلف عن الكتاب الذم مقدماتو 

  ، ك الطريقة اظتستخدمة يف الكتابة، كلكن التقليد العلمي بشكل عاـ ك حوؿعلى خلفية الكتابة

 كتاب اإلماـ الًتمذم ك جامع لو.

الفقو كنظاـ اظتستخدمة يف الكتاب جامع النظاميات  على فصوؿيرتب اظتصنف ىذا الكتاب 

اليت كجد يف كتاب سنن  األحاديث ًتتيبال قبل اإلماـ ػتمد الًتمذم. كفقاظتستخدمة من 

 يكن لديك عنواف ملباب . إذا كاف ىناؾ العللكتاب بك ينتهي الطهارة من كتاب  بدء .الًتمذم

 .م تفعل الشيء نفسوذحتفة األحو مث كتاب يف سنن الًتمذم،  ( )فارغ

 ك اظتكاف كبدكف علفة أيب بن صربم بن رائد كحتقيق الدكلية األفكار بيت اآلخر طبع ك

 .طبعو السنة بدكف
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