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ABSTRACT 

Shuaib El Arnaoot may Allah have mercy upon his soul was one of the best 

scholars in his time and considered as the leader of those men who realized the 

Islamic heritage of this Muslim Umah. Concerning Islamic jurisprudence, Shuaib 

is regarded as the most knowledgeable jurisprudent of his era. When we want to 

talk about Arabic language, it is worthy to mention that this man has a great 

knowledge in Arabic grammar as well as Arabic poetry, rhetoric along with high 

fluency. The science of prophetic Hadith is of one the branches of knowledge in 

which Shuaib got a big competence where many disciples used to travel to him 

asking for the Hadith of our prophet peace and blessing be on him. We never forget 

that our respectable scholar Shuaib saved many manuscripts that belong to our 

Islamic heritage when he moved them from the dark corners of libraries and 

museums to the hand of his student after he added to them many nice information 

and beneficial marginalization that are very necessary for scholars of Islamic 

science. Our lovely sheik Shuaib was a big encyclopedia, however this research 

will focus on his efforts in reviving the heritage of this Umah in particular, namely 

the books of prophetic Hadith(Sunah) as best example. This research will be 

divided into three parts: 

 1- The personal and scientific biography of our Sheik. 

 2- The second part is concerned with his best writings and authoresses. 

 3- This part will be dedicated to study a group of his best works on the books of 

prophetic Hadith (Sunah). 
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 الملخص

 

 األمة. تراث ققيحم عقد ودرة العصر، هذا يف العلماء جهابذة أحد   تعاىل اهلل رمحه األرناؤوط شعيب العالمةُ الشيخ كان
فإذا ما تكلمت عن الفقه فهو الفقيه الذي يتصبب فقًها، وإذا سألت عن علوم العربية فهو النحوي الشاعر النحرير 

م ديث فليس هناك من ينكر أنه من أولئك القلة الذين يشد إليهصاحب البالغة والفصاحة، وال تسل عن علمه يف احل
الرحل يف علم احلديث، وقبل ذلك وبعده فهو احملقق البارع الذي أخرج لنا كثريا من خمطوطات تراثنا من غياهب 

 لطالب ىنظلمات املكتبات واملتاحف إىل أيادي طلبة العلم وحمبيه حمالًة بتلك الفوائد والنكات واحلواشي اليت ال غ
 العلم عنها، نعم إنه شيخنا احملقق احملدث الفقيه النحوي الشاعر أبو أسامة شعيب بن حمرم األرناؤوط.

 يف تعاىل اهلل محهر  جهوده على صًبامن سيكونُ  حبثي أن   إال عاملا موسوعًيا كما ذكرت آنفا، اهلل رمحه شيخنا كان  ولئن
 والذي حث،الب هذا يف املوضوع هذا بتناول الباحث حيث قام أمنوذجا"،" كتب السنة  ختصيًصا األمة، تراث خدمة
 : مباحث ثالثة إىل حمتوياته قسم
 بالتعريف بالشيخ رمحه اهلل، وبيان سريته العلمية. خيتص أوهلا:

 العلوم. شىت يف وحتقيقاته مؤلفاته أهم من طرف بذكر يتعلق والثاين:
  ألهم أعمال الشيخ يف كتب السنة. موسعة دراسة يتناول فهو الثالث: أما
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 المقدمة:

احلمد هلل الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم يف سائر األحناء، وجعلهم منارات لألرض وورثًة لألنبياء، وأصلي وأسلم 
ُه  ظًّا وافرًا، ومن فقد أخذ  حعلى سيد األولني واآلخرين، الذي مل يُورِّْث دينارًا وال درمهًا، وإمنا و ر ث العلم ، فم ْن أخذ 

 ُحرِمه فهو احملروم، وبعد:
ل ٍف ُعُدولُُه ي  ن ُْفون  ع ْنُه حت ْ : »-صلى اهلل عليه وسلم -فقد قال رسول اهلل  ا اْلِعْلم  ِمْن ُكلِّ خ  َ اِلني ، َي ِْمُل ه ذ  رِيف  اْل

 . 1«و انِْتح ال  اْلُمْبِطِلني ، و ت ْأِويل  اْلْ اِهِلني  
ُْم"ع ْن ع اِئش ة  ر ِضي  الل ُه ع ن ْه ا أ ن  ه ا ق ال ْت: "أ م ر ن ا ر ُسوُل الل ِه ص ل ى الل ُه ع ل ْيِه و س ل م  أ ْن نُ نْ  وقد ذُِكر    .2 زِل  الن اس  م ن ازهل 

وإذا كان يطمح  ريهوقال  اأُلْست اُذ الن دوّي أبو احلسن: )فإذا أراد العامل اإلسالمي أن يستأنف حياته ويتحرر من رق غ
والزعامة العلمية ... وباالستعداد الروحي واالستعداد الصناعي واحلريب  ... إىل القيادة فالبد من االستقالل التعليمي

 .3 واالستقالل التعليمي ينهض العامل اإلسالمي ويؤدي رسالته وينقذ العامل من االهنيار الذي يهدده(
معرفة أهل العلم والتعريف هبم، إذ هم منارات يف طريق األمة، ومن هذه املنارات شيخنا من هذا املنطلق كان لزاًما علينا 

احملدث احملقق املريب شعيب األرناؤوط، الذي ذاع صيته مشاال وجنوبا وشرقا وغربا، بل ال تكاد جتد طالب علم يريد أن 
 لك.خيرج حديثا إال ويقول لك: صححه الشيخ األرناؤوط أو ضعفه أو ما شابه ذ

 مث كان هذا البحث منصبا على بيان ما يلي:
 المبحث األول: نشأته وسيرته العلمية:

 املطلب األول: امسه ونسبه ونسبته:
 املطلب الثاين: مولده ونشأته:

 املطلب الثالث: دراسته األكادميية وطلبه للعلم:
 املطلب الرابع: شيوخه وأساتذته:

                                                           

 (، وصححه الشيخ األلباين.1/53(، ومشكاة املصابيح )10/209انظر: السنن الكربى للبيهقي ) - 1

 (.19/ 1انظر: شرح النووي على مسلم ) - 2

 (.391انظر: كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني للندوي )ص  - 3
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 املطلب السادس: عمله واشتَاله بالتدريس: 

 املطلب السابع: أهم خصائصه وصفاته ومزاياه:
 المبحث الثاني: تعريف موجز عن تحقيقاته:

 املطلب األول: كتبه يف املكتب اإلسالمي ومنها:
 املطلب الثاين: كتبه يف مؤسسة الرسالة ومنها:

 السنة النبوية:المبحث الثالث: دراسة موسعة لبعض أهم أعماله في 
 املطلب األول: مسند اإلمام أمحد:
 املطلب الثاين: صحيح ابن حبان:

 املطلب الثالث: سنن اإلمام الرتمذي:
 :4المطلب األول: اسمه ونسبه ونسبته

يعرف شيخنا بنفسه يف أحد اللقاءات به فيقول: "أنا شعيب بن حمرم بن علي األرنؤوط، وهذه النسبة جاءهتم من 
ال فإن الصواب أن نقول: األلباين؛ ألن نسبهم ينحدر من أسرة ألباني ة، من بيت شاهني يف ألبانيا، هاجرت األتراك وإ

 م واستقر ت هبا"، ويكىن الشيخ بأيب أسامة.1926من إشقودرا يف ألبانيا إىل دمشق سنة 
 :5المطلب الثاني: مولده ونشأته

م، ونشأ يف ظلِّ 1928ُولد الشيخ شعيب األرنؤوط يف مدينة دمشق بعد سنتني من استقرار عائلته فيها، أي يف سنة 
يه نشأًة دينية خالصة، تعل م يف خالهلا مبادئ  اإلسالم، وحفظ أجزاًء من القرآن الكرمي، فأبوه وإن مل يكن من   والد 

                                                           

اث، تأليف: الدكتور إبراهيم الكوفحي، صادر عن دار البشري بع - 4 ان، الطبعة م  انظر: احملدِّث شعيب األرنؤوط، جوانُب من سريته وجهوده يف حتقيق الرتر
ذا هو م، وه2001-1-5م. وانظر يف قناة اليوتيوب حتت عنوان: حديث الذكريات مع الشيخ شعيب األرناؤوط، بتاريخ 2002 -ه  1423األوىل، 
، وأيضا يف االرادة روح االدارة الشيخ شعيب األرناؤوط، مت    https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8الرابط: 

، وأيضا يف صفحات   https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ، وهذا هو الرابط: 28/11/2012نشره يف 
، وهذا هو الرابط: 27/10/2016من حيايت | مع الشيخ د. شعيب األرنؤوط "رمحه اهلل" | قناة اجملد، مت نشره يف 

tube.com/watch?v=https://www.you0VUl2vZIr_A  .وغريها ، 

 انظر: املراجع السابقة.  - 5

https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8
https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ
https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A
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 السهم يطلب العلم عندهم بالسماع، مث تزوج شيخنا من فتاة شامية من بيتالعلماء إال أنه كان حمبا للعلماء وحمبا جمل

 أيب اخلري وأجنب منها عشرة أوالد: ستة من اإلناث، وأربعة من الذكور.
كان يف صَره يرى والده يقوم الليل فكان هذا دافعا له لقيام الليل، ومنذ ذلك الوقت ال يذكر شيخنا أنه ترك الصالة 

انت نشأته نشأة صاحلة يف ظل أسرة حمبة للدين والعلماء انعكس كل هذا على شخصية شيخنا رمحه وهلل احلمد، فك
 اهلل فيما بعد.

 :6المطلب الثالث: دراسته األكاديمية وطلبه للعلم
 ةمل يكمل شيخنا دراسته األكادميية بسبب معاملة أحد األساتذة القاسية له حيث قام برتك الدراسة األكادميية بعد هناي

الصف اخلامس، ومن املهم هنا معرفة أن طلب العلم يف تلك احلقبة كان موطنه املساجد واملدارس اليت أوقفها أجدادنا 
فمنها ما هو خاص مبذهب معني ومنها ما هو عام، وكان الطالب آنذاك َيبون العلم ويرغبون به بل قد جتد بعضهم 

 أشد حرصا عليه من شيخه.  
يخنا ظهرت بسبب سهر والد شيخنا مع بعض علماء األلبان الذين كان والده جيالسهم يف بداية طلب العلم عند ش

األسبوع مرة أو مرتني أو ثالث، أمثال الشيخ نوح جنايت وهو والد الشيخ األلباين والشيخ سليمان الَاوجي وهو والد 
انت بوادر ر العلم وغريه، وهذه كالشيخ وهيب الَاوجي، وكان يطيب لشيخنا اْللوس معهم ليسمع منهم بعضا من أمو 

أولية حتفز شيخنا لطلب العلم، والسبب الرئيس يف تعلم شيخنا للعلم هو أن شيخنا بعد أن أهنى املرحلة االبتدائية 
انقطع عن العلم ودخل يف أعمال التجارة حىت وصل إىل سن السابعة عشر وكان يعمل مع رجل له اجتاه صويف لكنه 

هم شيخ فاِضٌل امسه: عارف الدوجي، فهو من أوائل أساتذة الشيخ شعيب رمحه اهلل تعاىل، حمب للعلم فكان يأتي
حافظا  -حمدث الشام-ويدرسهم من بعد صالة العصر وإىل املَرب، وكان معيدا لدرس الشيخ بدر الدين احلسين 

ته والبالد يف ذلك يعة حال عائلوهو ما كان يروق لشيخنا يف ذاك الوقت بطب-للقران عاملا بالعربية، وكذا فقيه حنفي 
 فقرأ عليه يف العربية كتاب قواعد اللَة العربية الذي ألفه مصطفى طمون وغريه من املصريني ، ويف الفقه كتاب -الوقت

شرح كنز الدقائق للشيخ عبد احلكيم األفَاين يف جملدين، وغريه من كتب الفقه فكان يأتيهم باستمرار حىت يف أصعب 
 ا األستاذ هو من فتح عيناي على العلم، فتحسرت على ما فاتين من عمر مل أطلب فيه علما فبدأ يدرس األوقات، فهذ

                                                           

 انظر: املراجع السابقة.  - 6
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بنهم وبنشاط وقاد فقد كان عنده رغبة جاحمة يف أن يستدرك ما فاته من أيام، مث بعد ذلك تواصل مع الشيوخ األلبانيني 

كوي، يقرأ يف الدولة العثمانية وهي: كتاب العوامل للرب  فدرس على الشيخ سليمان الَاوجي العربية املنهج الذي كان 
وكتاب اإلظهار لألطهوي، وكتاب الكافية البن احلاجب، وبقيت ما يقارب عشر سنوات يف دراسة العربية والفقه 
احلنفي، لكن بعد هذا الزمن وكان عمره ستة وعشرين أو سبعة وعشرين حبب إليه القراءة يف كتب اخلالف بني أيب 

فة والشافعي ومالك وأمحد، وكان يدرسها وحده سوى ما درسه عند أساتذته يف تلك الفرتة من كتب الفقه احلنفي حني
اْليدة مثل حاشية ابن عابدين ومراقي الفالح وغريها، ويعتمد مع هذا كتاب نصب الراية والتلخيص احلبري ملعرفة طريقة 

امر شيخنا فكرة وأمنية أن جيعله اهلل من احملدثني، ولكن طالت استدالل كل منهما وكان يف هذا مقلدا، وهنا بدأت خت
م حيث طلب منه يف املكتب اإلسالمي أن يقوم بتحقيق مسند أيب بكر الصديق 1970هذه الفرتة إىل ما بعد عام 

ان، كألمحد بن سعيد املروزي وأصله اخلطي موجود وعمره ألف عام، وكانت ألفاظ الكتاب مهملة وهذا من الصعوبة مب
ولكن كان شيخنا يطمع يف هذا الباب ويرغب فيه فتلقاه ببالغ الصرب بعد أن استكمل األدوات التحقيقية هلذا العمل، 
واحلمد هلل مت العمل بنجاح فكل من قرأ هذا العمل تنبأ مبستقبل طيب لشيخنا يف باب احلديث، مث بعد حتقيق مسند 

تاب لإلمام البَوي وهو مشهور بالفقه والتفسري واحلديث، وهذا الك أيب بكر، دفع للشيخ نسخة خطية من شرح السنة
 هو الذي أدخل شيخنا يف زمرة احملدثني.

 :7المطلب الرابع: شيوخه وأساتذته
 تأثر شيخنا كثريا بابن قدامة املقدسي صاحب املَين، فهو قد سبق وقته فألف كتبا أربعة يتدرج فيها الطالب يف املذهب،

 ما مضى بعض شيوخ شيخنا رمحه اهلل ونعيد ذكرهم هنا بشكل أوسع قليال: هذا وقد ذكرت في
ه ، كان عاملا مربيا من الطراز الفريد فقد كان يريب طلبته على 1407الشيخ صاحل الفرفور رمحه اهلل تعاىل املتوىف عام -1

 اإلخالص ومراقبة اهلل تعاىل.
 ن، وغريها.االختيار لتعليل املختار للموصلي، وحاشية ابن عابديقرأ عليه شيخنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، و 

 

                                                           

ة، طباعة وزارة يانظر: املراجع السابقة، وانظر: اْلوراين، الدكتور حممد بن يوسف، رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب األرنؤوط إىل الديار الكويت - 7
 الكويتية.األوقاف 
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الشيخ عارف الدوجي رمحه اهلل تعاىل: وقد درس عليه شيخنا شذور الذهب البن هشام األنصاري، وأسرار البالغة -2

 للجرجاين، وغريمها.
تلمذ عليه شيخنا األلباين رمحه اهلل تعاىل، تالشيخ نوح جنايت األلباين رمحه اهلل تعاىل: وهو والد الشيخ ناصر الدين -3

 يف بداية حياته كما ذكرنا ودرس عنده خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي واالختيار لتعليل املختار للموصلي، وغريمها.
ليه  عالشيخ سليمان الَاوجي األلباين رمحه اهلل تعاىل، وأيضا هذا الشيخ تتلمذ عليه شيخنا يف بداية حياته حيث قرأ -4

 كتاب العوامل للربكوي، واإلظهار لألطهوي، والكافية البن احلاجب ...وغريها من الكتب.
الشيخ أديب الكالس رمحه اهلل تعاىل: وقد تتلمذ عليه شيخنا يف علوم العربية يف جامع بين أمية حيث قرأ عليه شرح -5

 ابن عقيل على ألفية ابن مالك.
ر هبم شيخنا رمحه اهلل تعاىل وقد يكون هناك غريهم لكن حسبنا من هؤالء طول هؤالء هم من أكثر الشيوخ الذين تأث

 الصحبة وكثرة التأثر.
وقد حزن شيخنا حزنا شديدا عند وفاة الشيخ حسن حبنكة فقد كانا متحابني، وأيضا حزن على فقد شيخه الشيخ 

اس عموم وأهل دمشق باألخص يعلمون النصاحل الفرفور فقد كان يتعهده مثل أوالده وزيادة، وكان أهل الشام يف ال
 بدون مقابل بل قد يقدمون لتالمذهتم املعونة.
 : 8المطلب السادس: عمله واشتغاله بالتدريس

درس الشيخ يف بداية عمره اللَة العربية يف جامع بين أمية وهذا قبل الثالثني، مث بدأ التدريس يف معهد العريب اإلسالمي 
م طلب صاحب املكتب اإلسالمي منه أن يعمل معه الفرتة الصيفية، مث 1958ية، مث يف سنة العربية والرتبية اإلسالم

 وجد أنه من الضروري أن يستبقي الشيخ ويقطعه عن التدريس فحصل بينه وبني املعهد كالم انتهى إىل أن يبقى الشيخ 

                                                           

 م، وهذا هو الرابط:2001-1-5انظر يف قناة اليوتيوب حتت عنوان: حديث الذكريات مع الشيخ شعيب األرناؤوط، بتاريخ  - 8

https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8   الشيخ شعيب األرناؤوط، مت نشره  ، وأيضا يف االرادة روح االدارة
، وأيضا يف صفحات من   https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ، وهذا هو الرابط: 28/11/2012يف 

، وهذا هو الرابط: 27/10/2016حيايت | مع الشيخ د. شعيب األرنؤوط "رمحه اهلل" | قناة اجملد، مت نشره يف 
https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A  .وغريها ، 

https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8
https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ
https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A
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يف املدرسة كل يوم ساعتني وباقي اليوم يعمل يف املكتب اإلسالمي، مث بعد ذلك بدأ العمل يف املكتب اإلسالمي حيث  

م، وكان عمله يف ذلك 1970كان الشيخ رئيس قسم التحقيق يف تراث اللَة العربية، وبقي يف هذه املرحلة إىل عام 
 البن علي آل ثاين رمحه اهلل مثل حتقيق كتاب زاد املسري الوقت يف املكتب اإلسالمي منصب على ما يطلبه الشيخ

اْلوزي، واملبدع يف شرح املقنع يف الفقه احلنبلي، والكايف البن قدامة املقدسي وكان معه مجاعة يعاونونه ومنهم الشيخ 
 عبد القادر األرناؤوط رمحه اهلل.   

هو يتطلع ذلك الوقت، وبقي الشيخ طيلة هذه الفرتة و ويذكر الشيخ شعيب أن مثة من كان يزامحه يف علم احلديث يف  
اْلانب -إىل من ينقله من علم احلديث النظري إىل علم احلديث العملي إىل أن هداه اهلل للتدرب على هذه الطريقة

فبدأ بقراءة عمل احملدث أمحد شاكر يف املسند وكان يصدر آنذاك يف كل ثالثة أشهر جزء فكان يدرس هذا  -العملي
زء ويدقق النظر يف حتقيقاته فيه، وكان عمله يف املكتب اإلسالمي وقتها يف إخراج تراث اللَة العربية والفقه، وكل ما اْل

عمله هناك كان إخراجه له من عامل املخطوطات باعتماده على النسخ اخلطية القدمية باستثناء النزر اليسري، وهذا ما 
 ت.   أكسبه التمرس واملعرفة يف قراءة املخطوطا

بسبب تزوجيه إحدى بناته يف مدينة اربد وألنه يف الشام ازداد الضَط  1982مث بعد ذلك انتقل الشيخ لألردن عام  
عليه، وأيضا نقل عمله من املكتب اإلسالمي إىل دار الرسالة يف عمان وبقي يعمل معهم حىت وافته منيته يف عام 

 م.  2016
كان شيخنا رمحه اهلل هادئ الطبع صاحب ابتسامة مجيلة حمبا : 9زاياهالمطلب السابع: أهم خصائصه وصفاته وم

 لطلبته ومفيدا هلم وكان يعتز ويفتخر هبم أمام الناس ويسميهم أصحابه، وكان ال خياف يف اهلل لومة الئم فقد يضرب 
 

                                                           

 ةالسابقة، وانظر: اْلوراين، الدكتور حممد بن يوسف، رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب األرنؤوط إىل الديار الكويتية، طباعة وزار انظر: املراجع  - 9
يان، وهذا لطا األوقاف الكويتية، وانظر مقالة حتت عنوان: من رجاالت دمشق / الشيخ شعيب األرنؤوط ع ق ٌل ح ّر... وعطاٌء مستمّر، للدكتور حممد حسان

-www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?http://7053%E-3%E4هو رابطها: 
%D1%CC%C7%E1%C7%%CF%E-CA3%D4%%C-DE7%E1%D4%-ED%CE
%D4%DA%ED%C8%C-7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8%DA%DC%DE%DC%E-1%F1-

%CD%DC%D1%F8%E-6%DA%D8%C7%C1%F1%E-3%D3%CA%E3%D1%F8 . 

http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
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لعلم ونشره فقلما حمبا ل من خيطئ أو يشتم الذات اإلهلية، متيز بكرمه فمن عاشره من طلبته ملس هذا الشيء منه، وكان

 يرفض طلب من أراد أن يدرس عليه كتابا
كان شيخنا َيب يلعب البوكس وألجل أن فرضوا عليه لبس الشرت )السراويل القصري( تركها، لكن كان ميارس ركوب 

طوطات، خالبوسكليت، ومما متيز به شيخنا صربه وجلده يف طلب العلم، فكان جيلس ساعات طويلة يف حتقيق الكتب وامل
 وبقي على هذه احلال حىت توفاه اهلل سبحانه وتعاىل.

 :10المبحث الثاني: تعريف موجز عن تحقيقاته
 حتقيقات الشيخ شعيب األرناؤوط: تنقسم إىل قسمني:
 المطلب األول: كتبه في المكتب اإلسالمي ومنها:

ه (، بلغ 516الفراء البَوي الشافعي )املتوىف: شرح السرنة حمليي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن -1
 دمشق، بريوت.-عدد جملداته: ستة عشر جمل داً، وكان قد طبع يف املكتب اإلسالمي 

ه (، باالشرتاك مع الشيخ 676روضة الطالبني وعمدة املفتني أليب زكريا حميي الدين َيىي بن شرف النووي )املتوىف: -2
 عمان.-دمشق –جملداته: اثنا عشر جمل داً، وكان قد طبع يف املكتب اإلسالمي  عبد القادر األرنؤوط، بلغ عدد

ه (، 597زاد املسري يف علم الت فسري البن اْلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد )املتوىف: -3
نؤوط، بلغ عدد بد القادر األر بريوت، وهو بتحقيق شيخنا شعيب باالشرتاك مع الشيخ ع –الناشر: املكتب اإلسالمي 

 جملداته: تسعة جمل دات.
مطالب أويل النرهى يف شرح غاية املنتهى ل مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباىن مولدا مث الدمشقي -4

كتب ه (، وهو بتحقيق شيخنا شعيب باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط، الناشر: امل1243احلنبلي )املتوىف: 
 بريوت، بلغ عدد جملداته: ست ة جمل دات.  –اإلسالمي 

                                                           

كويتية، لانظر: مجيع املراجع السابقة، وانظر: اْلوراين، الدكتور حممد بن يوسف، رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب األرنؤوط إىل الديار ا - 10
طباعة وزارة األوقاف الكويتية، وانظر مقالة حتت عنوان: شعيب األرنؤوط احملقق احملدث، ل م ح اٌت من حياته، وهذا هو رابطها: 

http://www.alukah.net/culture/0/893/ . 

 

http://www.alukah.net/culture/0/893/
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ه (، الناشر: املكتب اإلسالمي 1353منار الس بيل يف شرح الد ليل البن ضويان، إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف: -5
 بريوت، بلغ عدد جملداته: جمّلدان.  –
 دات.املبدع يف شرح املقنع البن مفلح احلنبلي، عشرة جمل  -6
 الكايف يف فقه اإلمام املبج ل أمحد بن حنبل البن قدامة، باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط، ثالثة جمل دات. -7
 بريوت، اثنا عشر جمل داً.-املكتب اإلسالمي  :مهذ ب األغاين البن منظور، الناشر-8
يار ألسامة بن منقذ، الناشر-9  بريوت، جمّلدان. -املكتب اإلسالمي  :املنازل والدِّ

ه (، وهو أول عمل 292مسند أيب بكر أليب بكر أمحد بن علي بن سعيد بن إبراهيم األموي املروزي )املتوىف: -10
 بريوت، جمّلد واحد. -املكتب اإلسالمي  :لشيخنا شعيب األرناؤوط يف احلديث، الناشر

 المطلب الثاني: كتبه في مؤسسة الرسالة ومنها:
ه (، احملقق: 748سري أعالم النربالء، لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب )املتوىف: -1

 جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، بلغ عدد جملداته: مخسةٌ وعشرون جمل داً، الناشر: مؤسسة الرسالة.
ه (، الناشر: 279س ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن-2

 مؤسسة الرسالة، وهو من حتقيق الشيخ شعيب وآخرين، بلغ عدد جملداته: ست جملدات.
ه (، بتحقيق شيخنا شعيب األرنؤوط 273سنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين )املتوىف: -3

 ون، الناشر: دار الرسالة العاملية، بلغ عدد جملداته: مخس جملدات.وآخر 
سنن الد ارقطين، ألي احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البَدادي الدارقطين -4

ف حرز اهلل، يه (، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، وحسن عبد املنعم شليب، وعبد اللط385)املتوىف: 
 لبنان باالشرتاك مع حسن شليب، والكتاب يف مخسة جمل دات.-وأمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

ه (، صدر يف مخسني جملداً، 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: -5
 سة الرِّسالة، وهو من عمل الشيخ شعيب وآخرين معه جزاهم اهلل خريا ضمن )املوسوعة احلديثي ة الكربى( يف مؤس  

 1421عادل مرشد، وآخرون بإشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الطبعة: األوىل، -احملقق: شعيب األرنؤوط 
 م. 2001-ه  
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ين الفارسي،-6 بن حبان بن  حممد بن حبان بن أمحد اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حب ان برتتيب األمري عالء الدِّ

، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف:   ه (، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان 354معاذ بن م ْعبد 
ه (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة،  739الفارسي )املتوىف: 

 م، بلغ عدد جملداته: مثانية عشر جمل داً. 1988-ه   1408أول مرة عام:  بريوت، وطبع يف
 ه (303سنن الن سائي الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: -7

 داً.ل  حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، وأشرف عليه: شعيب األرناؤوط، وهو مكون من اثين عشر جم
العواصم والقواصم يف الذبِّ عن سنة أيب القاسم البن الوزير، حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل -8

ه (، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعّلق 840احلسين القامسي، أبو عبد اهلل، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف: 
سة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، بلغ عدد جملداته: تسعة عليه الشيخ: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤس

 جمل دات. 
سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين )املتوىف: -9

 حم م د كاِمل قره، الناشر: دار الرسالة العاملية، بلغ عدد جملداته: سبعة جمل دات. -ه (، احملقق: شع يب األرنؤوط 275
وىف: ن القيِّم حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية )املتزاد املعاد يف هدي خري العباد الب-10

 ات. وهو يف مخسة جمل د –ه (، باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 751
 جمل دات. تاريخ اإلسالم للذهيب، باالشرتاك مع الدكتور بشار عواد معروف، صدر منه أربعة -11
التعليق املمج د شرح موط أ حممد بن احلسن، حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري اللكنوي اهلندي، أبو -12

 ه (، بلغ عدد جملداته: أربعة جمل دات. 1304احلسنات )املتوىف: 
لداته: أربعة القي ام، بلغ عدد جم اآلداب الش رعي ة واملنح املرعية البن مفلح احلنبلي، باالشرتاك مع عمر حسن-13

 جمل دات. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، باالشرتاك مع الدكتور بشار معروف وصاحل مهدي عباس، وهو يف -14

 جمل دان. 
 موارد الظمآن بزوائد صحيح ابن حب ان للهيثمي، باالشرتاك مع رضوان عرقسوسي، جمل دان. -15
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 يدة الطحاوي ة البن أيب العز، باالشرتاك مع الدكتور عبد اهلل الرتركي، جمل دان.شرح العق-16
ه (، احملقق: شعيب األرنؤوط، 676رياض الص احلني للن ووي، أبو زكريا حميي الدين َيىي بن شرف الدين )املتوىف: -17

 الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان وهو يف جمل د واحد. 
ل أليب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين املراسي-18

 ه ، وهو يف جمل د واحد.1408بريوت، وقد طبع أول مرة عام  –ه (، الناشر: مؤسسة الرسالة 275)املتوىف: 
بشار عواد معروف، -شعيب األرناؤوط )مؤلف(حترير تقريب التهذيب للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، -19

 وهو يف جملد واحد.
وهناك كتب أخرى طبعت يف غري هاتني الدارين ككتاب: جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام، لكن 

 حسبنا ما ذكرناه آنفا...
 المبحث الثالث: دراسة موسعة لبعض أهم أعماله في السنة النبوية:

 :11إلمام أمحداملطلب األول: مسند ا
وهو أكثر كتاب كان يعتز به شيخنا رمحه اهلل تعاىل، وهو كتاب مسند يف احلديث النبوي، من أشهر كتب احلديث 

ألف حديث نبوي، وفيه الكثري من األحاديث الصحيحة اليت ال توجد يف  30وأوسعها، َيتوي على ما يقرب من 
مرجعًا للمسلمني وإمامًا وجعله مرتبًا على أمساء الصحابة الذين الصحيحني، وضع اإلمام أمحد هذا الكتاب ليكون 

( حديث ثالثية اإلسناد 331يروون األحاديث كما هي طريقة املسانيد، فجاء كتاباً حافالً كبري احلجم، ومن أحاديثه )
موضع واحد، وعدد  )أي بني راويها وبني النيب ثالثة رواة(. وقد رتب كتابه على املسانيد فجعل مرويات كل صحايب يف

 .( صحايب904الصحابة الذين هلم مسانيد يف مسند اإلمام أمحد )
 

                                                           

-ه (، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، احملقق: شعيب األرنؤوط 241انظر: الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف:  - 11
 م. 2001-ه   1421بد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د ع
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احملققون هلذا الكتاب مع شيخنا الشيخ شعيب األرنؤوط هم: حممد نعيم العرقسوسي وحممد رضوان العرقسوسي وعادل 

 مرشد وإبراهيم الزيبق وكامل اخلراط.
رية )ق( نسخة كاملة   نسخة األوقاف باملوصل )ص( أشارت إىل نسخة خطية هي: النسخة القاد 13وقد حقق على 

جملسا " اجمللد الثالث  56نسخة سامل البصري )س( قرئت عليه يف مكة يف -مجيع ما وقع يف نسخة سامل البصري 
نسخة -قطعة من نسخة كوبريل مسند أيب هريرة -نسخة الظاهرية )ظ( -قطع من النسخة الكتانية )ك( -منها مفقود" 

نسخة فيها مسند أيب هريرة من نسخة احلافظ ابن -)ض(  3نسخة رياض -نسخة الرياض )ح( -شسرتبيت )ب( 
 نسخة مسند املكيني واملدنيني.-نسخة املَريب )غ( -عساكر 

 وأما بالنسبة لمنهجهم في التحقيق فكان كما يلي:
، وذلك مبقابلة املطبوع باألصول اخلطية -1 مة، وقد رمزوا للطبعة املتوافرة لدينهم، وأثبتوا الفروق املهقاموا بتوثيق الن صِّ

 امليمنية يف هوامشهم باحلرف )م(.
ضبطوا النص  ضبطاً قريباً من التمام، وضبطوا ما ُيْشِكُل من أمساء الرواة، وكناهم وألقاهبم ضبط قلم، ورمبا ضبطوه -2

 باحلروف يف احلاشية.
 الطبعتني السابقتني من حتريف وتصحيف وسقط.ن  ب هوا على األخطاء الواقعة يف -3
ح ك موا على أسانيد أحاديثه، حيث قاموا بدراسة رجال إسناد كلِّ حديث فيه، وأشاروا إىل األسانيد اليت هي على -4

 شرط الشيخني، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم.
إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، وإذا كان بعضهم من رجال البخاري، وبعضهم من رجال مسلم، قالوا: 

 وإمنا فعلنا هذا لبيان أن هذا اإِلسناد  يف أعلى درجات الصحة.
خّرجوا أحاديث الكتاب من " الصحاح " و " السنن " و " املسانيد " و " املعاجم " وغريها من املظانِّ مما تيس ر  -5

أماكن وجود احلديث إذا تكرر يف املسند، ومبا أن املؤلف قد يُورُِد هلم، حماولني االستيعاب قدر  اإلمكان، وأشاروا إىل 
احلديث الواحد يف مواضع متعددة من طرق خمتلفة، فقد قاموا بتخريج ُكلِّ طريق يف موضعه مشريين إىل أن  املؤلف  

 ق األخرى شاروا إىل تلك الطر سيورُدهُ من طريق كذا برقم كذا، وإن مل يورِْده إال من طريق واحدة مع أن له طرقاً عديدة أ
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عن ذلك الراوي. ويف حال اختالف الطريق ُكلِّها عدا الصحايب راوي احلديث أور ُدوا اإلسناد  بتمامه أو جزء منه، وإذا  
 كان للحديث شاهٌد عند أمحد، أ حالوا عليه، فيقولوا مثاًل: ويشهد له حديٌث سبق برقم كذا، أو سيأيت، وَُيال حينئذ 

صفحة واْلزء يف الطبعة امليمنية، وإذا مل يكن الشاهد يف املسند، فُيخ ر ج من املصادر األخرى مع تبيني حاله عند إىل ال
 احلاجة إىل ذلك، فيزداد بذلك حديُث الباب قوًة، وخبرج عن حدِّ الَرابة.

لق، أو ترمجة بلد أو مستَعل قوا على بعض املواضع مبا يستدعيه املقام، من تفسري لفظ غريب، أو توضيح معىن -6
موضع، أو نقل فائدة حملها أحُد األئمة من اخلرب، أو ذكر وقوع نسخ يف احلديث، أو التنبيه على شذوذ يف املنت، أو 
علة خفية قادحة، وحنو ذلك. وحنيل إىل املصادر اليت نقلنا عنها، فأحيانًا نثبت النص املنقول بتمامه يف العلة اخلفية 

 ناً نلخصه حبيث يفي باملراد، وَيقق املبتَى.القادحة، وأحيا
ويذكُرون أيضاً ما يقفوا عليه من قرائن يكون هلا تأثري يف حال الراوي، أو يف درجة احلديث، وذلك إما ضمن خالصة 

 الراوي، أو عند احلكم على احلديث.
 رقموا أحاديث الكتاب، ونب هوا على املكرر منها.-7
 ووضعوا قول الرسول عليه الصالة والسالم بني قوسني صَريين، واآلية بني قوسني مزركشني.فص لوا النص ورق موه، -8
نب هوا إىل زيادات عبد اهلل بن اإِلمام أمحد ووجاداته، وما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غريه، باستخدام الرموز -9

 التالية:
 دائرة صَرية سوداء لزيادات عبد اهلل.• 
 يضاء لوجاداته.دائرة صَرية ب° 

 * جنمة مدورة ملا رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غريه.
 وسننبه على هذه الرموز يف بداية كل جزء.

 أما الفهارس اليت قاموا بإعدادها فتشمل:-10
 فهرس شيوخ أمحد.-1
 فهرس شيوخ عبد اهلل بن أمحد.-2
 فهرس الصحابة.-3
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 فهرس الرواة.-4
 والفعلية.فهرس األحاديث القولية -5

 :12المطلب الثاني: صحيح ابن حبان
 صحيح ابن حبان:

، اشتهر ابن حبانيرى صحتها  حممد اهللاملشهورة، وقد احتوى على أحاديث شريفة عن رسول  كتب احلديثهو أحد  
، وسبب ذلك هو أّن ابن حبان اشرتط  " هذا الكتاب عند أهل العلم من احلفاظ واحملدثني باسم " صحيح ابن حبان

فيه الصحيح، وامسه الكامل هو كما مسّاه به مؤلفه يف عنوان الكتاب من النسخة املوجودة بدار الكتب املصرية ، إذ 
 .13جاء فيه: )) املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجود قطع يف سندها وال ثبوت جرح يف ناقليها (( 

العلماء على لفظ: "التقاسيم واألنواع" كاألمري عالء الدين مرتّبه ومبّوبه، والذهيب، واهليثمي، وقد اقتصر بعض 
 .14والسيوطي

وهذا الكتاب قام برتتيبه األمري عالء الدين الفارسي الذي رتبه على الكتب واألبواب، وأمساه: " اإلحسان يف تقريب  
م، وَيتوي على 1987-ه  1418يب األرناؤوط، وطبع سنة صحيح ابن حبان " وقد قام بتحقيقه شيخنا الشيخ شع

 .مثانية عشر جملداً، السابع عشر والثامن عشر منها فهارس ألطراف األحاديث واآلثار والرواة واملوضوعات
 :15قال شيخنا الدكتور ماهر الفحل حفظه اهلل

 

                                                           

، التميمي، أبو حامت، الدارمي،  - 12 لُبسيت اانظر: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد 
 ه (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط 739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف:  ه (، ترتيب: األمري354)املتوىف: 

 جزء وجملد فهارس(. 17) 18م، عدد األجزاء:  1988-ه   1408الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

 بتحقيق الشيخ شعيب. 1/34انظر: مقدمة كتاب اإلحسان  - 13

 .1/109، وتدريب الراوي 29، وموارد الظمآن: 16/94، وسري أعالم النبالء 1/172ر: مقدمة اإلحسان يف تقريب ابن حبان انظ - 14

 م، وهذا هو الرابط:2009-5-4ذكره شيخنا يف صفحته يف ملتقى أهل احلديث، بتاريخ  - 15

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19460 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
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اؤوط منهم سوى الشيخ شعيب األرن وقد عّد العلماء صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، ومل يشذ

 :وفيما يأيت أعرض أقواهلم بالتفصيل
قال السيوطي: "صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة حتريه، حىت إنه يتوقف يف التصحيح ألدىن  

 . 16كالم" 
لم ما اتفق أصحها بعد مس وقال أيضاً: "إن  أصحهم صحيحًا ابن خزمية، مّث ابن حبان، مث احلاكم فينبَي أن يقال:

عليه الثالثة، مّث ابن خزمية وابن حبان، أو احلاكم، مّث ابن حبان واحلاكم مّث ابن خزمية فقط، مّث ابن حبان، مث احلاكم 
 .17فقط، إن مل يكن احلديث على شرط أحد الشيخني، ومل أر من تعرض لذلك" 

عد ن حبان؛ لشدة حتريه فأصح من صنف يف الصحيح بوقال احلازمي: "وصحيح ابن خزمية أعلى رتبة من صحيح اب
  18الشيخني ابن خزمية فابن حبان فاحلاكم.

وقال إبراهيم دسوقي الشهاوي صاحب كتاب مصطلح احلديث: "اتفقوا على أن صحيح ابن خزمية أصح من صحيح 
 . 19ابن حبان، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك احلاكم؛ لتفاوهتم يف االحتياط"

ر إىل ذلك العاّلمة حممد بن جعفر الكتاين صاحب كتاب الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، وقد أشا
، وتابعه يف ذلك الدكتور 20إذ قال: "وقد قيل إن أصح من صنف يف الصحيح بعد الشيخني، ابن خزمية فابن حبان" 

إنّه أصح ما -أي صحيح ابن خزمية -ي قيل فيه حممد أديب صاحل يف كتابه حملات يف أصول احلديث، فقال: "والذ
 . 21صنف يف الصحيح بعد الصحيحني" 

 
                                                           

 . 1/109الراوي انظر: تدريب  - 16

 . 662 – 2/661انظر: البحر الذي زخر  - 17

 .  1/35انظر: فيض القدير  - 18

 .17انظر: مصطلح احلديث:  - 19

 .21انظر: الرسالة املستطرفة  - 20

 .  155انظر: حملات يف أصول احلديث:  - 21
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وقال العالّمة أمحد شاكر رمحه اهلل : "وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثالثة اليت التزم مؤلفوها رواية 

 : صحيح م ، على الرتتيب اآليتالصحيح من احلديث وحده ، أعين الصحيح اجملرد بعد الصحيحني : البخاري ومسل
ابن خزمية، صحيح ابن حبان، املستدرك للحاكم، ترجيحاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده يف التزام الصحيح اجملرد، 

 . وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمين من غري قصد إليه"
ة، فقال: ن حبان على صحيح ابن خزميوقد خالف الشيخ شعيب ما اتفق عليه العلماء، إذ ذهب إىل تقدمي صحيح اب

" إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزمية، بل إنه ليزاحم بعض الُكُتب الستة، وينافس بعضها 
 22 يف درجته. 

وهذا غري صحيح، وهو فيه خمالف لقول أهل العلم الذين أطبقوا على تقدمي كتاب ابن خزمية على كتاب ابن حبان، 
من تكلم يف هذا هو ابن عدي فقد قال: "وصحيح ابن خزمية الذي قرظه العلماء بقوهلم: صحيح ابن خزمية  ولعل أقدم

 .23 " يكتب مباء الذهب فإنه أصح ما صنف يف الصحيح اجملرد بعد الشيخني البخاري ومسلم
غياب املنهج  تصر معولعل الذي دفع الشيخ شعيب على ذلك هو ما يراه من بعض األحاديث املنتقدة من خمتصر املخ

الذي رمسه ابن خزمية كما يف األحاديث اليت عللها، أو اليت توقف فيها أو اليت صدر املنت على السند، ولو قرأ الكتاب 
 خطأ ". (1761)قراءة دارس ملا قال مقالته هذه مع سقم الطبعة القدمية اليت حوت ما يزيد على 

 إن ما ذكر آنفا دليل على أن الشيخ رمحه اهلل كان جمتهدا غري مقلد يف قلت تعليقا على ما سبق: رحم اهلل شيخنا إذ
 علوم احلديث، وأظن أنه قرأه قراءة دارس لكن اجتهاده أداه إىل هذا الرأي فرمحه اهلل وغفر له.  

 عمل الشيخ شعيب يف الكتاب:
حاجة  شيخ أهنم كلهم ثقات القام بدراسة رجال إسناد كل حديث فيه عدا شيوخ ابن حبان، إذ يَلب على ظن ال-1

 للكشف عن حاهلم، وحني ينفرد ابن حبان حبديث مل خيرجه غريه فالبد من دراسة شيخه والكشف عن حاله.
 
 

                                                           

 .1/43انظر: اإلحسان  - 22

 .1/33انظر: الكامل  - 23



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 204 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
قام الشيخ شعيب بالوقوف على مدى موافقة ابن حبان لشرطه يف تصحيح احلديث القائم على توثيق املستور، وقد -2

والتزم به، وبن ذلك إثر كل حديث حيث قال: إسناده صحيح على شرط  تبني للشيخ شعيب أنه قد وىف مبنهجه
 البخاري ومسلم أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم.

وذكر الشيخ شعيب أن يف هذا فائدة عظيمة تبني القدر الذي استدركه ابن حبان من األحاديث اليت هي على شرط 
 كتابيهما.الشيخني أو على شرط أحدمها، ومل خيرجاه يف  

مث إنه إن كان ذلك احلديث ليس على شرط الشيخني أو أحدمها حكم عليه الشيخ شعيب مبا يليق به على حسب 
 رجاله وصفاهتم صحة أو حسنا أو ضعفا.

وبالنسبة لرجال اإلسناد فإذا ما ذكر الراوي بكنيته ذكره الشيخ شعيب بامسه، وإذا ورد امسه جمردا من لقبه واسم أبيه، 
 مما يلبس، قام بذكر اسم أبيه ولقبه ليتميز.وكان 

 ومل يرتجم الشيخ ألحد من الرواة إال إذا كان هناك ضرورة تدعوا إىل ذلك.
 وقد حقق الشيخ شعيب القول يف بعض الثقات الذين رموا باالختالط أو التدليس، وما شابه ذلك.

املعاجم اليت تيسرت له سواء كانت هذه خرج الشيخ شعيب أحاديث الكتاب من الصحاح والسنن واملسانيد و -3
 الكتب قبل ابن حبان أم بعده يف التاريخ، وكذا فإن الشيخ حكم على كل طرق الكتاب وان كثرت ملنت واحد.

قام بتصحيح ما وقع من حتريف أو تصحيف يف النسخة اليت اعتمدوها من كتاب اإلحسان؛ وذلك بالرجوع إىل -4
 م واألنواع يف األجزاء املتيسرة اليت مجعوها ألجل حتقيق الكتاب، فإن كان التحريف يفأصله املنقول عنه وهو التقاسي

 األصل أيضا رجع الشيخ إىل مصادر أخرى من مصادر التخريج لتصحيحه.
علق الشيخ على بعض املواضع، وذلك على حسب ما يستدعيه املقام، من بيان حال راو يف السند أو تفسري لفظ -5

معىن غائم، أو ترمجة بلد وموضع، أو نقد رأي ذهب إليه املؤلف، أو نقل فائدة حملها أحد األئمة يف  شارد، أو توضيح
 اخلرب، إىل غري ذلك مما يقتضيه النص.

حافظ الشيخ على األرقام اليت كتبها األمري عالء الدين عقب كل حديث لإلشارة إىل موضعه يف األصل من القسم -6
 كل حديث.والنوع، وأثبتها يف هناية  
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أتْ ب ع  الشيخ كل جزء مطبوع بفهرسني: أحدمها للكتب واألبواب والعناوين... والثاين ألطراف األحاديث يف ذلك -7

 اْلزء مرتبة على حروف املعجم.
 رقم الشيخ أحاديث الكتاب، كما رقم كتبه وأبوابه.-8

 :24المطلب الثالث: جامع اإلمام الترمذي
 وهو مثال على عمله يف حتقيق السنن األربعة بشكل عام إذ إن الشيخ رمحه اهلل استخدم املنهج نفسه يف سائرها. 

وهذه السنن األربعة مل يشرتط أصحاهبا فيها الصحة، بل جتمع إىل الصحيح الضعيف وغريه، ومن األسباب املهمة عند 
 ذه الكتب.قيقات السابقة مل تكن كما ينبَي فقاموا بتحقيق هالشيخ شعيب لتحقيق السنن هو أهنم رأوا أن مجيع التح

 ولقد توافرت عندهم جمموعة من النسخ منها:
 نسخة خبط احملدث الكروخي ورمزوا هلا بالرمز)أ(، موجودة يف املكتبة الوطنية بباريس.-1
يل"  يف مكتبة"اللهونسخة ابن اْلوزي ورمزها)ب(، وهي نسخة مصورة عن أحد األصلني اخلطيني املوجودين -2

 بإسطنبول.
نسخة املكتبة السليمانية، ورمزها)د(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف مكتبة حممود باشا -3

 بالسليمانية يف إسطنبول.
 نسخة الظاهرية، ورمزها)ظ(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف املكتبة الظاهرية بدمشق.-4
 يت، ورمزها)س(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف هذه املكتبة.نسخة تشسرت بي-5
 نسخة الله يل ورمزها)ل(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف مكتبة الله يل.-6

 وأما عملهم في التحقيق فهو على عدة أشكال وخطوات كما يلي:
د سخة الكروخي أصال، وأثبتوا الفروق املهمة، وقد ظهر هلم بعقاموا مبقابلة املطبوع باألصول اخلطية، واختذوا ن-1

 املقابلة بعض األشياء اليت متيزت هبا نسختهم استدركوها على غريهم.
 

                                                           

ه (، حققه وخرج أحاديثه 279الرتمذي، حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: انظر: جامع الرتمذي،  - 24
 وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عدد األجزاء: ستة أجزاء.
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ضبطوا متون األحاديث ضبطا قريبا من التمام، وضبطوا ما يشكل من أمساء الرواة وكناهم وألقاهبم ضبط قلم، ورمبا -2

 ضبطوه باحلروف يف احلاشية.
قاموا بتخريج أحاديث الكتاب مقتصرين على الكتب الستة األمهات، يف األحاديث اليت سلف خترجيها واحلكم -3

 عليها يف بقية أعماهلم السابقة كاملسند وغريه، مع ذكر املصدر الذي استوفوا منها ختريج احلديث واإلحالة عليه.
مبا يليق حباله من صحة أو حسن أو ضعف، قاموا بدراسة كل حديث من أحاديث الرتمذي وحكموا عليه -4

 مسرتشدين بكالم أهل العلم يف هذا الشأن.
مل خيل الكتاب من تعليقات تشتمل على شرح غريب احلديث، ومن تقوية لبعض اآلراء الفقهية يف املسائل املختلف -5

  تؤخذ من األحاديث.وائد املستنبطة اليتفيها، ومن توجيه نقدات هادفة لإلمام الرتمذي فيما يُظ ّن أنه أخطأ فيه، وذكر الف
 قاموا بصنع فهارس متنوعة للكتاب. -6

 خاتمة:
وبعد هذه النبذة اليسرية عن سرية شيخنا احملدث شعيب األرناؤوط، خنلص إىل القول بأن هذا العلم دين والبد لنا أن 

 الفقيه املريب النحوي من هؤالء ننظر عمن نأخذ ديننا، ولقد شهدت األمة عموما وطلبة العلم خصوصا أن شيخنا
ْن كان حبثي مرتكزا يف جهود شيخنا يف حفظ تراث السنة النبوية، إال أنه  العدول الذين يُ ت حم ُل العلم عن أمثاهلم، وإل ِ
رمحه اهلل كانت جهوده موسوعية؛ لذا فأوصي نفسي وطلبة العلم أن يتوجهوا إىل تلك اْلهود وإبرازها وجتلية جهوده 

 مث دعوة الناس لألخذ هبا.  فيها،
 المصادر والمراجع:

، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: - ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد 
 739ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ه (، 354
ه   1408حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، ه (، 

 جزء وجملد فهارس(. 17) 18م، عدد األجزاء:  1988-
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عادل أمحد عبد  الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق:ه (، 365ابن عدي، أبو أمحد بن عدي اْلرجاين )املتوىف: -

لبنان، الطبعة: -بريوت-ي حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية عل-املوجود
 م.1997ه 1418األوىل، 

ه (، 458أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسر ْوِجردي اخلراساين )املتوىف:  السنن الكبرى، البيهقي، أبو بكر،-
 م.2003-ه   1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –: دار الكتب العلمية، بريوت احملقق: حممد عبد القادر عطا، الناشر

ه (، 741: املؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري )املتوىف ، مشكاة المصابيح،التربيزي، أبو عبد اهلل، ويل الدين-
 .3، عدد األجزاء: 1985الثة، بريوت، الطبعة: الث –احملقق: حممد ناصر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالمي 

جامع الترمذي، ه (، 279الرتمذي، حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: -
 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عدد األجزاء: ستة أجزاء.

 ،رحلة فضيلة الشيخ العالمة المحدث شعيب األرنؤوط إلى الديار الكويتيةحممد بن يوسف، اْلوراين، الدكتور -
 طباعة وزارة األوقاف الكويتية، جملد واحد.

احملقق: سير أعالم النبالء، ه (، 748الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز )املتوىف: -
 1985ه  /  1405اف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، جمموعة من احملققني بإشر 

 وجملدان فهارس(. 23) 25م، عدد األجزاء: 
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،ه (، 911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )املتوىف: -

 .2شر: دار طيبة، عدد األجزاء: حققه: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، النا
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ه (، 241الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف: -

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، -احملقق: شعيب األرنؤوط 
 م. 2001-ه   1421الطبعة: األوىل، 

الرسالة المستطرفة ه (، 1345الكتاين، أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي )املتوىف: -
حملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، ا

 .1د األجزاء: م، عد2000-ه 1421السادسة 
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صادر عن  ،المحدِّث شعيب األرنؤوط، جوانُب من سيرته وجهوده في تحقيق التُّراثالكوفحي الدكتور إبراهيم، -

 م، جملد واحد. 2002-ه  1423دار البشري بعم ان، الطبعة األوىل، 
املناوي القاهري  دين احلدادي مثاملناوي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العاب-

ة: األوىل، مصر، الطبع –الناشر: املكتبة التجارية الكربى  ، فيض القدير شرح الجامع الصغير،ه (1031)املتوىف: 
 .6ه ، عدد األجزاء: 1356

 ين،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمه (، 1420الندوي، علي أبو احلسن بن عبد احلي بن فخر الدين )املتوىف: -
 .1مصر طبعة شرعية جديدة منقحة وحمققه ومزيدة، عدد األجزاء:  –الناشر: مكتبة اإلميان، املنصورة 

، الناشر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه (، 676النووي، أبو زكريا حميي الدين َيىي بن شرف )املتوىف: -
 جملدات(. 9)يف  18األجزاء:  ه ، عدد1392بريوت الطبعة: الثانية، –دار إحياء الرتاث العريب 

نشر: احملقق: حسني سليم أسد، دار ال موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان،اهليثمي، نور الدين علي بن أيب بكر، -
 +فهارس(.8) 9م، عدد األجزاء: 1990دار الثقافة العربية البلد: دمشق، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

م، وهذا هو الرابط: 2001-1-5قناة اليوتيوب حتت عنوان: حديث الذكريات مع الشيخ شعيب األرناؤوط، بتاريخ -
https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8. 

، وهذا هو 28/11/2012قناة اليوتيوب حتت عنوان: االرادة روح اإلدارة الشيخ شعيب األرناؤوط، مت نشره يف -
 .https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQالرابط: 

قناة اليوتيوب حتت عنوان: يف صفحات من حيايت | مع الشيخ د. شعيب األرنؤوط "رمحه اهلل" | قناة اجملد، مت -
، وهذا هو الرابط: 27/10/2016نشره يف 

https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A. 
شق / الشيخ شعيب األرنؤوط ع ق ٌل ح ّر... وعطاءٌ مستمّر، للدكتور حممد حسان مقالة حتت عنوان: من رجاالت دم-

-http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053%E-3%E4الطيان، وهذا هو رابطها: 

%D1%CC%C7%E1%C7%%CF%E-CA3%D4%%C-DE7%E1%D4%-ED%CE

%D4%DA%ED%C8%C-7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-

http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
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%DA%DC%DE%DC%E1%F1%CD%DC%D-1%F8-

%E6%DA%D8%C7%C1%F1%E-3%D3%CA%E3%D1%F8 . 

مقالة حتت عنوان: شعيب األرنؤوط احملقق احملدث، ل م ح اٌت من حياته، وهذا هو رابطها: -
http://www.alukah.net/culture/0/893/. 

 م، برابط:2009-5-4ملتقى أهل احلديث، بتاريخ -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19460 

 
 

http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8

