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  إهــــــــــــــــــداء

  

  الفردوس األعلى مع       إلى روح والدي الكريم؛ أفسح اهللا له في قبره، وأسكنه 

  النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

  إلى أمي الغالية؛ التي ضحت بالغالي والنفيس، حتى تراني ناجحاً متفوقاً.

  إلى زوجتي العزيزة؛ التي لم تتوان لحظةً عن مساعدتي. 

  إلى أوالدي األعزاء. 

ربهم يبتغون سلعته إلى أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم، فارتقوا إلى 
  الغالية.

إلى القابعين خلف األبواب الموصدة ظلماً وعدواناً، منتظرين الفرج 
  والمخرج.

  إلى محبي العلم، وعشاق السنة النبوية، على صاحبها أفضل الصالة وأتم   

  التسليم.

إلى كل من نور اهللا تعالى بصيرته، فحمل لواء الدعوة إلى اهللا تبارك 
  وتعالى.

  موس العلم ومنارات الهدى أساتذتي وشيوخي.إلى ش

  إلى أشقائي رموز البذل والعطاء المتدفق.

  إلى كل مولَع بإحقاق هذا الدين، ودمغ الباطل المشين.
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  إلى هؤالء جميعاً؛ أهدي هذه الثمرة الباكورة.

  

  شكــــر وتقـــــــــدير

[��^���_��`���m��e��d��cb��a:انطالقاً من قوله تعالى

�g���f���i��hl ] :اه���٧إ�[.  

واعترافاً بالفضل ألهله، ومكافأة لمن صنع إلي معروفاً؛ فإنني أتقدم بخالص ودي، 
منتصر والدكتور  حسين النقيب،وجزيل شكري وتقديري إلى ُأستاذَي الفاضلَين، الدكتور: 

ه الباكورة؛ توجيهاً ، أجزَل اهللا لهما الثواب؛ إذ تَفَضال بقبول اإلشراف على إعداد هذأسمر
وإرشاداً وتصويباً، وَأولَياني المزيد من االهتمام والمتابعة والتدقيق، جعل اهللا ما تفضال به 

  في ميزان حسناتهما.

  وأتقدم بشكري وتقديري إلى األستاذين الفاضلين عضوي لَجنة المناقشة: 

  فضيلة الدكتور/ خالد علوان

  وفضيلة الدكتور/ مدين القرم

ين أتوسم فيهما كل خير، وأعتقد أن باكورتي هذه لن تعدم منهما رأياً سديداً أو نصحاً اللذ
  رشيدا.

وال يفوتني أن أسجل رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الباكورة، وقدم لي 
  عوناً أو رأياً أو اقتراحاً أو تصويبا.

  أسأل اهللا العلي العظيم أن يجزل المثوبة للجميع.
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  راإلقرا

  أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان اآلتي:

  الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي

  وجهوده في الحديث الشريف

  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت 
تقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو  اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، لم

  بحث لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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  الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي

  وجهوده في الحديث الشريف

  إعداد

  ناصر نصر طاهر حمدان

  إشراف 

  د. حسين النقيب

  د. منتصر أسمر

  الملخص

 رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم هللالحمد 
  وبعد...، بإحسان إلى يوم الدين

للشيخ الساعاتي منزلة عظيمة في الحديث الشريف وعلومه، كان على الباحثين دراسة   
حالت أسباب دون حصول ذلك، ولعل أهم هذه ولكن ، آثاره وبيان منهجه وبيان فضله ومنزلته

األسباب، الظروف السياسية التي حصلت في عصر الساعاتي وبعده، وبعد االطالع على كتاب 
ت أن من حق هذا الشيخ الجليل علينا أن نبين للناس منهجه في الحديث، الفتح الرباني، ارتأي

  وأثره ومنزلته بين العلماء.

تحدثت الدراسة عن حياة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير (بالساعاتي) من مولده 
ة في الدينيونشأته وطلبه للعلم، وشيوخه وتالميذه، والحالة االجتماعية واالقتصادية، والسياسية و

القرن التاسع عشر قبيل والدة الشيخ، وخالل حياته، وأثر الحكام المصريين على الحالة الدينية 
  العلمية والثقافية التي سادت المجتمع المصري خالل حياته وأثر ذلك على تقدم الشيخ العلمي.و

ثم جهود الشيخ في الحديث الشريف من خالل ما قام به من أعمال، وأهمها على   
ق كتاب " الفتح الرباني في ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني"، تحدثت فيه عن اإلطال

إعادة ترتيب " المسند " في كتاب " الفتح الرباني "، وكيفية العمل في كتاب " الفتح الرباني "، 
ثم السبب الذي دعا الشيخ الساعاتي إلعادة ترتيب والصعوبات التي واجهت الشيخ في العمل. 
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سند اإلمام أحمد بن حنبل. ثم الحديث عن كتاب " بلوغ األماني من أسرار الفتح الربانب " وفيه م
  تفصيل عن هذا الكتاب وكيفية العمل فيه.

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي داود مذيال بالتعليق " ثم الحديث عن الكتب األخرى 
السبب الذي دعا الساعاتي إلعادة ترتيب اب، ومن تعريف بالكت"،  المحمود على منحة المعبود

اإلمام أبي داود، وكيفية العمل في هذا الكتاب، وترتيبه وتقسيمه، وسند الشيخ الساعاتي  مسند
المتصل باإلمام أبي داود الطيالسي، ثم الحديث عن " التعليق المحمود على منحة المعبود ": 

  أعرف فيه بالكتاب، وعمل الشيخ فيه.

اب بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن مع شرحه  القول الحسن ": وفيه " كت و
تعريف بالكتاب، والسبب الذي دعا الشيخ إلعادة ترتيب " مسند الشافعي والسنن "، وعمل الشيخ 
بالكتاب. ثم الحديث عن " القول الحسن شرح بدائع المنن ". وفيه تعريف بالكتاب، وعمل الشيخ 

  فيه.
تحدثت عن كتاب " تنوير األفئدة الزكية في أدلة اذكار الوظيفة الزروقية "، أول  وأخيراً

  إصدارات الشيخ، من تعريف بالوظيفة الزروقية، ومؤلفها، وعمل الشيخ فيها.

  وفيها أهم النتائج والملحوظات التي توصل إيها البحث.  :الخاتمة
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  مقدمة

لى أشرف الخلق وسيد المرسلين، المبعوث الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم ع  
رحمة للعالمين، سيد األولين واآلخرين محمد بن عبد اهللا الصادق األمين، وعلى آله وصحبه 

  أجمعين، ومن تبعه بإحسان أجمعين، وبعد...
إن أعظم العلوم على اإلطالق علم الشريعة اإلسالمية، ومنها علم الحديث الشريف،  
لهذا العلم رجاالً، حفظوه من التزوير والتحريف ومن الوضع وقد هيأ اهللا عز وجل   

والكذب على نبي األمة صلى اهللا عليه وسلم، فتحمل هؤالء العلماء األفاضل هذه األمانة العظيمة 
بكل صدق وإخالص، فسهروا من أجل ذلك الليالي، وتحملوا أعباء السفر، وضحوا بحياتهم، 

حماية هذه السنة وتبليغها للناس صافية نقية ال خلل فيها وال  وهجروا لذّاتهم وشهواتهم؛ من أجل
عوج، ولعظم هذه األمانة التي حملها علماؤنا األفاضل شرفهم اهللا عز وجل بفضائل جمة، وبلغوا 

  بفضل اهللا مرتبة عظيمة. 
ومن بين هؤالء العلماء الذين كان لهم الدور الكبير في حمل هذه السنة اإلمام أحمد بن   

بل رحمه اهللا الذي يحتوي كتابه "المسند"على الكثير من أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم، حن
وسأتحدث في رسالتي هذه عن أحد العلماء المعاصرين الذين خدموا اإلسالم أوالً ثم هذا المسند 
ثانياً، فقدمه لألمة بحلة جديدة وبأسلوب سهل ميسر ينهل منه طلبة العلم من غير مشقة وال 
عناء؛ هذا العالم الجليل هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، الذي قام في كتابه 
الفتح الرباني بتقسيم جديد للمسند وترتيب جيد؛ حتى يسهل على القارئ الوصول إلى الحديث 
الشريف في أسرع وقت وأقل جهد، ومن خالل هذا الكتاب تبين أن للساعاتي باعاً طويالً في 
الحديث الشريف، ومن خالل سيرته نجد عظيم منزلته في العلم الشرعي بشكل عام وفي الحديث 

  الشريف بشكل خاص؛ ويظهر ذلك من خالل ما قام به من أعمال: وأهمها ما يلي:
الفتح الرباني لشرح وترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ األماني في  •

 شرح الفتح الرباني.
بالتعليق المحمود على منحة  المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود مذيالً منحة •

 .المعبود
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بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن مذيال بالقول الحسن في شرح بدائع  •
 المنن.

 تنوير األفئدة الزكية في أدلة أذكار الوظيفة الزروقية. •
 تهذيب جامع مسانيد أبي حنيفة. •
 أهل السنة البررة بزبدة أحاديث األصول العشرة. إتحاف  •
 هداية المقتفي إلى ترتيب مسند الحصكفي. •

ودراستي هذه تتركز على جهود هذا العالم الجليل في الحديث الشريف وعلومه بشكل    
عام، وعلى ما تيسر من كتبه وهي "الفتح الرباني" و" بلوغ االماني" و"منحة المعبود" و" التعليق 

د على منحة المعبود" و "بدائع المنن" و " القول الحسن في شرح بدائع المنن"، و" تنوير المحمو
األفئدة الزكية في أدلة أذكار الوظيفة الزروقية "،وأما بقية الكتب وهي "تهذيب جامع مسانيد أبي 

يب حنيفة"، و "إتحاف أهل السنة البررة بزبدة أحاديث األصول العشرة" و" هداية المقتفي بترت
مسند الحصكفي"، فإني لم أستطع الوصول إليها، لعدم توفرها في المكتبات، وهي غير مطبوعة، 

، وبحثت عنها 1كما بين ذلك الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في نهاية كتابه منحة المعبود
  . 2كمسودات في المكتبات فلم أجد منها شيئاً

                                                           
، المكتبة سي ابو داودمنحة المعبود في ترتيب مسند الطيال، ه1378)  الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا، ت(1

  .256، ص2، ج2هـ، ط1400اإلسالمية ــ بيروت، 
لم أجدها في كبرى المكتبات الفلسطينية، مثل المكتبات العامة في نابلس، ورام اهللا، وطولكرم، ومكتبة جامعة ) (2

في جامعة وهو طالب فلسطيني يعد للدكتوراة  النجاح، ومركز نون في رام اهللا، وقام األخ محمود خضر سلوم
اسطنبول في تركيا، قام بالبحث عن هذه الكتب في بعض المكتبات التركية، مثل المكتبة السليمانية وهي أكبر 
مكتبة في اسطنبول للكتب العربية، ومكتبة جامعة اسطنبول، ومكتبة مرمرة، ومكتبة السلطان محمد الفاتح، ولم 

. وآخر من تواصلت معه السيد عالء سرحان الذي يعمل في يجد شيئاً من هذه الكتب، جزاه اهللا عني خير الجزاء
، والذي أكد لي بأنه ال يمكن الوصول 2014/ 4/ 10دار الرسالة المصرية خالل حضوره إلى رام اهللا بتاريخ 

إلى هذه الكتب إال عن طريق التواصل مع أحد أفراد عائلة الشيخ البنا؛ ألن هذه المسودات لم تخرج من بيته، 
  وضاع السياسية المصرية لم أستطع االتصال أو التواصل مع أيٍ منهم.وبسبب األ
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اعاتي ) في الحديث الشريف وعن ولذلك فإني سأكتفي بالحديث عن جهود الشيخ ( الس  
منهجه في الكتب التي استطعت الحصول عليها، وستكون الدراسة دراسة حديثية تحليلية، فيها 

  إبراز لجهوده الحديثية من خالل ما قام به فيها، واهللا المستعان وهو ولي التوفيق.

   الدراسات السابقة:
ولده جمال عبد الرحمن البنا  ؛عاتيكتب عن الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالسا

منهجِه في عن  بتَلم أجد من كَ يولكنفي كتابه " رسائل حسن البنا الشاب إلى أبيه "، 
 رأيت أنه قد تتحقق الفائدة من هذه الدراسة. الحديث الشريف، ولذلك

نبل ومما تجدر اإلشارة إليه؛ أن صالح الشامي قام حديثاً بترتيب مسند اإلمام أحمد بن ح
على األبواب الفقهية مع حذف السند، وهذا العمل يشبه إلى حد كبير عمل الشيخ أحمد عبد 
الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، لكنه اعتمد أحكام الشيخ شعيب األرناؤوط على أحاديث 
المسند، وهذا الترتيب يخلو أيضاً من الشروحات والتعليقات. وهذا الكتاب صدر حديثاً عن 

  م. 2014ـــــ بيروت،  دار القلم

  تمتاز هذه الدراسة بما يلي:

هذه الدراسة دراسة حديثية بحتة، تهتم بجهود الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير  .1
بالساعاتي في علم الحديث الشريف، وتختص بكتبه ومؤلفاته؛ من حيث المنهج، وبيان 

 ماء في هذا العمل إن وجد.كيفية إعادة ترتيب هذه المسانيد في كتبه، مبيناً رأي العل
لفت النظر إلى كتب ومؤلفات الشيخ البنا، التي أعاد فيها ترتيب بعض المسانيد، مثل  .2

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ومسند الطيالسي أبي داود، ومسند الشافعي وسننه، ومسند 
ديث رسول أبي حنيفة، وتقديمها بحلة جديدة سهلة ميسرة للقارئ وطلبة العلم المهتمين بح

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم.
 تناولت هذا العالم المحدث، وعرضت جوانب من حياته.  .3

  مشكالت الدراسة:

وال بد لكل بحث من استفسارات ومشكالت تدفع الباحث إلى البحث والتحري والدراسة،   
  وهذا البحث كباقي األبحاث يحتوي عدة مشكالت قمت بالبحث عنها، وتكمن فيما يلي:

 و الشيخ الساعاتي، وما عالقته بعلم الحديث الشريف؟من ه .1
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 ما هي آثار الساعاتي في علم الحديث الشريف؟ .2
ما هو رأي العلماء فيه، وفيم قام به من إعادة ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ومسند  .3

 اإلمام الشافعي والسنن، ومسند الطيالسي، وغيرها؟
 جديد لهذه المسانيد؟ما الضوابط التي اعتمدها في ترتيبه ال .4
 كيف تلقى أهل العلم ترتيبه الجديد لهذه المسانيد؟ .5

 أسباب اختيار الموضوع:

  من أهمها: الموضوعهذا ختيار دعت الأسباب هناك 
عدم وجود دراسة مستوفاة وشاملة في هذا المجال، فقد كانت الدراسات تتركز على  .1

 ث.سيرة الشيخ الساعاتي، ولم يكتب عنه في مجال الحدي
أهمية المسانيد التي قام بإعادة ترتيبها، فقد قام الشيخ الساعاتي بعرض هذه المسانيد  .2

 بطريقة جديدة، فجاءت هذه الدراسة تبرز هذا الترتيب الجديد. 
 تقريب هذا العاِلم الجليل إلى الناس، من خالل ما قام به من خدمة للحديث الشريف.  .3

 أهداف الدراسة:

  يما يلي:تتلخص أهداف الدراسة ف
لفت األنظار إلى هذا العالم الفقيه المحدث، الذي فتح اهللا عليه من أنواره فكان عالماً  .1

تُذكَر له بصماته الواضحة في هذا العلم، وبيان جوانب هامة من حياته متمثلة في 
 شخصه، وعصره، وعلمه.

ن حنبل" و بيان خدمته للحديث الشريف وعلومه: من خالل ترتيبه لمسند اإلمام أحمد ب .2
 "مسند الطيالسي" و "مسند الشافعي وسننه " وغيرها.   

دراسة منهج الساعاتي في كتبه " الفتح الرباني" و " منحة المعبود" و " بدائع المنن"  .3
 دراسة حديثية.

    منهج الدراسة:

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وفي بعض األحيان المنهج االستقرائي من   
به من أعمال في علم الحديث بدراسة كتبه في إعادة ترتيب المسانيد دراسةً حديثيةً، خالل ما قام 

 وبيان منهجه فيها.
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  خطة الرسالة:
  قُسمت الدراسة كما يلي: 

  حياة الساعاتي وعصره االذي عاش فيه.الفصل األول: 

   المولد والنشأة والوفاة.المبحث األول: 

  .شيوخه وتالميذهالمبحث الثاني: 

  الحالة اإلجتماعية.ث الثالث: المبح

  ) 1960ــــ  1882الوضع العام المصري (  الحالة السياسية:المبحث الرابع: 

  الحالة العلمية والثقافية.المبحث الخامس: 

  الحالة الدينية.المبحث السادس: 

الفتح الرباني في ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل  الفصل الثاني:"
  الشيباني".

  ومسنده. اإلمام أحمد بن حنبلالتعريف بل: المبحث األو

  التعريف بمؤلف الكتاب األصل ( اإلمام أحمد بن حنبل ).  المطلب األول:
  التعريف بالكتاب األصل " مسند اإلمام أحمد بن حنبل ". المطلب الثاني:

إعادة ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني في كتاب " الفتح المبحث الثاني: 
   ني "الربا

  السبب الذي دعا الساعاتي إلعادة ترتيب المسند. المطلب األول:
  العمل في كتاب الفتح الرباني. المطلب الثاني:
  الصعوبات التي واجهت الشيخ في العمل. المطلب الثالث:

  ترتيب الفتح الرباني وتقسيمه. المبحث الثالث: 

  تقسيم الفتح الرباني. المطلب األول:
  يفية ترتيب الفتح الرباني.ك المطلب الثاني:

   كتاب بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني.المبحث الرابع: 
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بي داود مذيال أمنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي الفصل الثالث: 
   .بالتعليق المحمود على منحة المعبود

  التعريف بالكتاب األصل وصاحبه( أبي داود الطيالسي). المبحث األول: 
  : التعريف بصاحب المسند ( أبي داود الطيالسي ).األول المطلب

  التعريف بالكتاب األصل " مسند اإلمام أبي داود الطيالسي ". المطلب الثاني:
  منهج المصنف في هذا الكتاب. المطلب الثالث:

  منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي داود.المبحث الثاني: 
  األمام أبي داود. الساعاتي إلى إعادة ترتيب مسندالسبب الذي دعا : المطلب األول
  : كيفية العمل في كتاب منحة المعبود.المطلب الثاني
  : ترتيب كتاب منحة المعبود وتقسيمه.المطلب الثالث

   التعليق المحمود على منحة المعبود ".المبحث الثالث:" 

مع  كتاب بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسننالفصل الرابع: 
  شرحه  القول الحسن، وكتاب " تنوير األفئدة الزكية ".

  التعريف " بالمسند والسنن " وصاحبهما ( اإلمام الشافعي). المبحث األول: 
  : التعريف بصاحب الكتابين األصل ( اإلمام الشافعي ).المطلب األول
   .الشافعياإلمام مسند : المطلب الثاني
  عي.: سنن اإلمام الشافالمطلب الثالث

  بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن. المبحث الثاني: 
  : السبب الذي دعا الساعاتي إلى إعادة ترتيب مسند الشافعي والسنن.المطلب األول
   : عمل الساعاتي في هذين الكتابين.المطلب الثاني

  القول الحسن شرح بدائع المنن. المبحث الثالث:

  ة الزكية في أدلة أذكار الوظيفة الزروقية ".تنوير األفئدالمبحث الرابع:" 
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  الفصل األول

  حياة الساعاتي والعصر الذي عاش فيه.

  المبحث األول: المولد والنشأة والوفاة

  المبحث الثاني: شيوخه وتالميذه

  المبحث الثالث: الحالة االجتماعية 

  المبحث الرابع: الحالة السياسية 

  ية والثقافية المبحث الخامس: الحالة العلم

  المبحث السادس: الحالة الدينية
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  المبحث األول
  المولد والنشأة والوفاة 

  مولد الساعاتي ودراسته المبكرة:
 م1882ولد الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي سنة 

من  2وكانت أسرة الشيخ تمتلك عدة فدادين )1(هـ في قرية شمشيرة 1300ــــــــــ
يحسن  ماهراً ها أخوه األكبر محمد، وكان محمد فالحاًفيرض تقوم بزراعتها؛ حيث كان يعمل األ

 للزراعة.زراعة األرض، ويقوم باستصالح األراضي 
ستلد مولودا ذكرا وعليها أن تسميه وهي حامل أنها رأت في منامها سمي أحمد ألن أمه    

وكان  ،ابتّإرساله الى الكُ طلبت أمهالعمر أحمد، وتعلمه القرآن. وبعد أن بلغ سن الرابعة من 
ل وقبِ ،3اب وهو في سن الرابعةتّوالده عبد الرحمن البنا رجال صالحا، فأيد ذلك وأرسله الى الكُ

رغم أن سنه كان أقل ممن  الطفَل دنا )سي ( مصر يطلقون عليه فى قرىالذي شيخ الكتاب 
وكان كفيفا تقيا يفيض وجهه ، اسم هذا الشيخ محمد أبو رفاعي وكانيذهب إلى الكُتّاب عادةً، 

  .4القرآن على يديه وتعلم أحكام التجويدأحمد فحفظ  ،إشراقا وبشراً
                                                           

 .جمهورية مصر العربية في ر الشيخفْكَمحافظة  في فوه هي إحدى القرى التابعة لمركز قرية شمشيرة )1(
أقصى شمال  فوهإدراياً، تقع  محافظة كفر الشيخ ، وتتبعصرم شمال تقع في أقصى مدينة مصرية ،فوه

كيلومتراً   98اإلسكندرية  ، وعن مدينةالشمال كيلومتراً جهة 181مسافة  القاهرة تبعد عن مدينة ،الدلتا وسط
 على بعد دلتا النيل في وسط منطقة في أقصى شمال مصر، مدينة مصرية تقع كفر الشيخ .الشرق جهة
 توسط،، وتُطل مدينة كفر الشيخ على البحر األبيض الماإلسكندرية شرق كم90و ،القاهرة شماِل العاصمة كم 140

المغربي االصل الذي قدم إليها سنة  طلحة أبي سعيد بن مدين التلمساني الشيخ نسبةً إلى كفر الشيخ وجاء اسم
، القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى محمد رمزي: أنظر .هجرية ودفن بها 600

 م، حرف ( ش ).1994، العامة للكتاب الهيئة المصريةم، 1945سنة 

2)  (مربع  متر  83,4200 =في مصرالفدان الواحد و. وسوريا والسودان مصر يستخدم في مساحة وحدة انالفد

: جبران انظر .)²(ممتر مربع  3443، و )²(ممتر مربع  2295 ، فيتراوح الفدان بينسوريا )، أما في²(م

  ، حرف (ف).7م، ط1992)، دار العلم للماليين، الرائد معجم لغوي عصريمسعود، ( 
، موسوعة " المحدثون في مصر واألزهر ودورهم في جيد هاشم، و أحمد عمر هاشمالحسيني، عبد الم (3)

االمام الشهيد . وانظر: أحمد حسن شوربجي، 397م، ص 1993مكتبة غريب،  إحياء السنة النبوية الشريفة"،
  .99م. ص1998هـ ـ 1418، دار الدعوة للطبع والنشر، حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجري

هـ ـــــــ 1378، مطبعة مصر ــــــ القاهرة، 1ط ،الفتح الربانيالبنا، أحمد  عبدالرحمن  (4)
  . 232، ص24ج م،1958
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  طلبه للعلم الشرعي: 

وكان الطالب يدرسون  ،قد أنشئ بعد الى االسكندرية ولم يكن معهدها الديني أحمدسافر 
   يدرس وينام.و، وفيه كان يسكن 1إبراهيم باشافي مسجد الشيخ 

 ،فكر في المستقبل ؛بسرعة، ومع تقدمه في الدراسة وتذوقه للعلم أحمد ونمت مدارك
فكان  ،حتى ال يكون العلم  وسيلة لطلب الرزق ا،كسب منهتوأن كل عالم ال بد له من صنعة ي

  .2ر يحترفه دون االنقطاع عن العلمما بعمل حيفكر دائ

، وقرت به عين هاوبعد أن أكمل دراسته عاد إلى شمشيرة, وخطب الجمعة فى مسجد
  3مطوبسوتصليح الساعات فى شمشيرة  وامتهن ،أمه

   :وأبناؤه زواجه
من عمرها هى االبنة الصغرى إلبراهيم  ةمن فتاة فى الخامسة عشرأحمد تزوج الشيخ 

  .4ذكية مدبرة واعية ؛على صغرها تلك الفتاةر مواشى القرية، وكانت صقر تاج
  
  

                                                           

مسجد الشيخ ابراهيم باشا وكان في ذلك الوقت معهدا دينيا في االسكندرية يضاهي الجامع األزهر في  (1)
أستاذة اآلثار  ،أنظر: د. سعاد ماهرشية. زال موجودا حتى اآلن بالقرب من ميدان المنيالقاهرة، وهو ال 

  ، رابط التحميل: 154، ص1، ج، بي دي إفموسوعة مساجد مصر اإلسالمية بجامعة القاهرة،
http://www.megaupload.com/?d=0J9OVMEC.   

ليتعين بعد ذلك فى إحدى الوظائف التى تي المقرر، فيلتحق بكلية أزهرية ) فهو إما ان يقبل الطريق المؤسسا(2
وإما أن يحافظ  ،تربطه بالنظم المقررة وتخضعه لضروراتها بحيث ال يستطيع االستقالل عنها أو التحرر منها

مهنة، فال على استقالليته من خالل ممارسته عمال حراً كأن يكون محاميا أو طبيباً، ويغلب أن تستحوذ عليه ال
ليس فى هذه كلها ما كان يحقق و ،تدع له وقتاً أو اهتماماً، أو تجعل اهتمامه العلمي على هامش عمله المهنى

، دار الجيل ـ بيروت، النور األبهر، في طبقات شيوخ الجامع األزهرمحيي الدين الطعمي،  أنظر:للشيخ غايته. 
   .26ـ  25، ص 1م، ط1992ه ـ 1412

يحده  ،ويقع مركز مطوبس في شمال غرب المحافظة ،الشيخمحافظة كفر  ومدن مراكز إحدىهي  مطوبس  )3(
انظر:  وغرباً فرع رشيد. سيدي سالم ومن الشرق مركز فوة ومن الجنوب مركز البحر المتوسط من الشمال

أحمد . أنظر: م1945ء المصريين إلى سنة ، القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد قدمامحمد رمزي
  .100ـــــــ  99ص، االمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجري، حسن شوربجي

  .99ص، اإلمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر هجري،أحمد حسن شوربجي) (4
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االمام هو األول له  الولدوكان ابن أو بنت، بكل عامين تقريباً  ؛األبناءورزق الشيخ ب
زينب وعبد الباسط ومحمد و ةفاطموعبد الرحمن ب على التوالي رزقثم  ،1الشهيد حسن البنا

  . 2أحمد جمال الدين وفوزيةو
  نقالته:ت

   انتقاله الى المحمودية:أوالً: 
، وهى تواجه شمشيرة على 3ةانتقل الشيخ بأهله إلى قرية المحمودي  م1903في عام       

أكثر وكانت المحمودية  ،كانت السنوات األولى فى المحمودية رضية سخيةوالضفة الثانية للنيل، 
الذي يستقبل البضائع، ومن ثَم تُنقل إلى  كانت بمثابة الميناء فقدإذا ما قيست بشمشيرة، حيوية 

واشترى بيتا صغيرا آوى  ،فَوطَّن نفسه على اإلستقرار بها ،القاهرة، فهي أكثر نشاطاً وحيوية
  .4دكاناعلى النيل مباشرة لتصليح الساعات وبيعها اشترى، وإليه هو وزوجه

   الى القاهرة: ثانياً: إنتقاله
بدأت فكرة النزوح ، م1924والداه في عام  وتُوفي، عندما كبر أبناء الشيخ

ألداء امتحان دار العلوم  القاهرة إلى حسن خاصة عندما سافر ولدهبوه؛ تراود القاهرة إلى
وأصرت  ،مجال للتردد هناك لم يعدفعليه،  تعرض العتداء أحد زمالئهواالنتظام فيها، و

أو عودة ابنها إلى المحمودية، فلم ير مناصا من االنتقال  ؛القاهرة االنتقال إلى علىزوجته 

                                                           
م، 1924انتقل مع أسرته إلى القاهرة سنة  م في المحمودية، ثم1906)  حسن أحمد عبد الرحمن البنا، ولد (1

م، تم اغتياله من قبل الحكومة السعدية في عهد الملك فاروق سنة 1928مؤسس حركة اإلخوان المسلمين سنة 
، اإلمام حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجريأحمد حسن شوربجي،  نظر:ا. م، في مدينة القاهرة1949

  .100ص
  .101ـ  100ص ،اإلمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجري ،أحمد حسن شوربجي  (2)

)3( سمت بالمحمودية تَييكانت مصر تابعة وقتها للدولة العثمانية التي كان محمد  ،محمود خان باسم السلطان ناًم
 ،مدينة لها تاريخها رغم حداثتها مدينة المحمودية تعتبرو ،وارتبط اسمها باسم ترعتها ،علي أحد والتها بمصر

نت تحمل البضائع من الصعيد للمراكب التي كا وكانت معبراً ،كانت من أهم الموانيء النهرية التجاريةفقد 
نية جاءت بمعنى والتِّرعة: من السريا( إلى ترعة المحمودية  اإلسكندرية لتدخل من خاللهإلى اوالوجه البحري 

الباب، وتعني في مصر قناة الري وهي ذات حاجز آلي يحجز الماء األعلى عن الماء األدنى حتى تنقُل السفن 
) وهي التِّرعة 999، ص2، جالمعجم الوسيطمن أحد المائين إلى اآلخر. انظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، 

، القاموس الجغرافي للبالد المصرية محمد رمزي: انظر في أوائل القرن التاسع عشر. محمد علي التي حفرها
  ( م ). م،1945من عهد قدماء المصريين إلى سنة 

دار الفكر الماسي ـــ القاهرة،  ، خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،البنا جمال أحمد عبد الرحمن  (4)
  .17ص ،1،  ط2010
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صداقات  وعقد ،واستقرت أموره بها ،رغم أنه كان قد وطد مكانته في المحمودية ،القاهرة إلى
  .1يقوض هذا كله القاهرة وكان االنتقال إلى ،وثيقة عديدة

هـ  قرأ مسند 1340لهجرة الى القاهرة أيضا أنه في سنة ا إلى من األسباب التي دفعت الشيخو 
فكان دافعا له للتعرف على علماء األزهر  ،وخطرت له فكرة ترتيبه ،االمام أحمد بن حنبل

فكما أن هجرته  ،وااللتقاء بالمحدثين الوافدين من أقطار العالم االسالمي ،الشريف بالقاهرة
كانت الهجرة الثانية الى القاهرة أيضا لطلب  ؛الى االسكندرية كانت من أجل طلب العلم األولى
  .2العلم

  صفة الشيخ:
  الخَلْقية: تهصفأوالً: 

ولده جمال البنا:" كان الشيخ البنا رحمه اهللا أقرب إلى الطول منه إلى القصر، وإلى النحافة  قال
وكانت يداه طويلتين، وأصابعه رشيقة، ناتئ ، ةلى البياض منه إلى السمرإمنه إلى البدانة، و

ويضع  7طانفْوالقُ 6ةب. وكان يلبس الج5أشم األنف ،4مقرون الحاجبين، واسع الشدقين ،3الوجنتين
على عادة شيوخ مصر. وكانت صحة الشيخ بصفة عامة حسنة، وال أذكر أنه  ،ويضع العمامة

  .8" قبل مرضه األخير ،زار طبيباً أو أن طبيباً زاره
  الخُلُقية: تهصفثانياً: 

                                                           

  .50ـ  42، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال البنا:   (1)
  .224، ص24، جالفتح الربانيعبد الرحمن البنا، )  (2
  .1015، ص2ون، المعجم الوسيط، ج) مفردها وجنة وهي مارتفع من الخَدين، ابراهيم مصطفى وآخر(3
  .476، ص1) مفردها شدق: جانب الفم مما تحت الخد، انظر: المرجع السابق، ج(4
لسان محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، ) الشَّمم: ارتفاع قصبة األنف مع استواء أعاله . انظر: ابن منظور، (5

  .327، ص12ج ،1هـ، دار صادر ــــ بيروت، ط711ت  ،العرب

المعجم : ثوب سابغ واسع الكُمين مشقوق المقددم يلْبس فوق الثياب. انظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، الجبة) (6
  104، ص1، جالمعجم الوسيط

: ثوب فضفاض سابغ مشقوق المقدم يضم طَرفَيه حزام ويتَّخَذ من الحرير أو القُطن ويلبس فوقه القفطان ) (7
  .751، ص2خرون، المعجم الوسيط، جالجبة.انظر: ابراهيم مصطفى وآ

النور األبهر في .وأنظر: محيي الدين الطعمي، 80، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه)  جمال البنا، (8
  .26، ص طبقات شيوخ الجامع األزهر
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 ،وال يخوض في أمور الدنيا ،في اآلخرة عن الدنيا راغباً منصرفاً ،ورعاً كان رحمه اهللا زاهداً 
  .1وكان يقول: "مالي وللناس، إنما أتعامل مع اهللا عز وجل"

  محنة الشيخ:
كان من المفترض أن تكون السنوات األخيرة من حياة الشيخ سنوات هدوء ورضا 

ظفوا وتزوجوا، واستراح من العمل في رار، فقد تخلص من أعباء األبناء بعد أن كبروا ووواستق
، الساعات وتصليحها، واجتاز أزمة الحرب العالمية الثانية التي أوقفت عمله ردحاً من الزمن

م حصل خالف حاد بين 1948ولكن الشيخ كان على موعد مع االبتالء والفتنة، ففي العام 
من  فقد كان أربعةً ،دية واإلخوان المسلمين، وكان نصيب الشيخ من ذلك كبيراًالحكومة السع

حتى قام أحد  ،أبنائه من المعتقلين في السجون، وأخذت األمور تتطور من سيء إلى أسوأ
ليصيب بذلك قلب والده في  ؛في منتصف الليل ( حسن البنا ) باغتيال ولده األكبر  المجرمين

  لوالد والولد.الصميم، رحم اهللا ا

فلذة كبده، وولده  ؛كانت هذه هي محنة الشيخ البنا رحمه اهللا في أعز الناس على قلبه
" ولو كان الشيخ يكتب :بن الشاب إلى أبيهيقول جمال البنا في كتابه خطابات اإلوفي هذا  ،البكر

ه الليالي مذكرات ألخذنا فكرة عن اللوعة التي اجتاحته، والحسرة التي تملكته عندما اضطرت
عه قبره ودحياته ونور بصره، أن ي ءالسود ألن يحمل بيديه جثمان ابنه العزيز الذي كان مل

  .2ة حراب البوليس"سنَّوحيدا تحاصره َأ

وال يوجد  ،وال يسمح رجال الشرطة للوالد العجوز أن يستعين بأحد في تجهيز ولده للدفن
ال يتجاوز التاسعة من عمره بعد، وال يسمح ألحد الشهيد الصغير الذي  ابنفي البيت إال النساء و

الذي يأخذه إلى المسجد للصالة  ،فتحمله النساء ووالده العجوز ،أن يحمل الشهيد مع والده العجوز
حتى ال يقوم أحد منهم بالمساعدة أو  ؛عليه فيجد رجال الشرطة قد أفرغوا المسجد من موظفيه

يه والده الشيخ وخلفه النساء وولده الصغير، ثم يؤخذ الصالة على الشهيد رحمه اهللا، فيصلي عل
حتى ال يقوم أحد بإخراج  ؛فترة من الزمنلويحاصر البيت ويحاصر القبر  ،الى المقبرة ويدفن

  الجثة لكشف الجريمة النكراء.

فصبر  ،ولكن الشيخ كان رجال مؤمنا، إماما في علمه وعمله وفقهه وفهمه لإلسالم  
 ،إذ أنه كان يعلم أن البالء قسمة المؤمنين، وأن الشهادة تاج المجاهدين ؛هللاواحتسب ذلك عند ا

                                                           

.وانظر: الحسيني عبد المجيد هاشم، وأحمد عمر هاشم، 224، ص24، جالفتح الربانيعبد الرحمن البنا،   (1)
  .397ص  موسوعة " المحدثون في مصر واألزهر"،

  .73، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال البنا،   (2)
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 ،فحال ذلك دون أن يتهاوى، وتماسك وأخفى ما يخفي بين جنبيه من ألم وحسرة على ما أصابه
1949 سنة شباط 12ربيع الثاني الموافق  14جد مكتوبا في دفتره العتيق في يوم السبت وو: 
رحمه اهللا  ،1دم بفقده ركن من اإلسالمفه ،مساء اغتيل المرحوم حسن ابني في الساعة التاسعة"

  .2" رحمة واسعة

ويوصينا بالصبر  ،رسل إلينا في المعتقل خطابا يواسيناوَأ ":ويقول ولده جمال البنا  
  .3رنا أن البالء هو حظ األنبياء فاألولياء فاألمثل فاألمثل"واإلحتساب، ويذكِّ

ه، واستأنف الشيخ عمله وفي النفس ما ة اهللا في خلقنَّفتلك س ،أن تسيروكان ال بد للحياة 
ولعل العمل اآلن سلوته التي يدفن فيها آالمه وينسى بها أحزانه. من أجل ذلك فإن الشيخ لم  ،فيها

يعد كما كان من قبل، حتى وإن كان قد استأنف العمل في الفتح الرباني، وأما والدة الشهيد فكان 
  .4يصعب وصفه لالًمصابها ج

  مرضه ووفاته:
   شعور الشيخ بالمرض:أوالً: 

الجزء الثاني والعشرين من كتاب "الفتح الرباني" وترتيب في بينما كان الشيخ يعمل 
المسند ــــ وقد أتم كتاب السيرة النبوية واألبواب المتعلقة به من ذكر أوالد النبي صلى اهللا 

وبدأ العمل في مناقب الصحابة رضى  ،ته أمهات المؤمنينعليه وسلم وآل بيته الطاهرين وزوجا
ولكنه واصل العمل حتى وصل الى باب ما جاء  ،اهللا تعالى عنهم ـــــ بدأ يشعر بالمرض

ثم اشتد عليه المرض فطلب من ابنه عبد الرحمن أن ينقله الى  ،في جرير بن عبد اهللا البجلي
يطلب الوضوء وينظر في ساعته في انتظار وانشغل بربه حيث كان  ،وانصرف عن أهله ،بيته

  .5الصالة الى الصالة فيؤديها حسبما استطاع
 وفاته رحمه اهللا: ثانياً: 

الموافق ، هـ1378توفي الشيخ رحمه اهللا تعالى في الثامن من جمادى األولى من سنة 
وشيعت ، عن سبع وسبعين سنة وبضعة شهور ،م قبل ظهر ذلك اليوم1958 تشرين ثاني 19

                                                           
لبشر، فأركان اإلسالم ال تُهدم بموت أحد من ا ؛وفيها مبالغة كبير وغير مقبولة ،) نُقَل هذا الكالم عن الشيخ(1

  سامح اُهللا الشيخَ فهو معذور، لقد فقد عزيزاً.
  .75ـ  72، ص جمال البنا، خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه ) (2
  .74ـ  73، المرجع السابق)  (3
  .75، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه)  جمال البنا، (4
  .236ـ  235، ص24، ج، الفتح الربانيعبد الرحمن البنا)  (5
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ودفن  ،وتبعه جمهور غفير من الناس وأهل العلم والفضل ،نازته الى مسجد الرفاعي بالقلعةج
  .1بمقبرة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه بجوار ولده الشهيد حسن رحمهم اهللا جميعا

  المبحث الثاني
  وتالميذه شيوخه

   أوالً: شيوخه:
فحفظ القرآن على  منذ الصغر، اب الذي درس فيه الشيختّشيخ الكُ :الشيخ محمد أبو رفاعى  .1

  .2يديه وتعلم أحكام التجويد
لبارزة على علو الهمة وقوة اإلرادة، فقد كان كفيفاً, ولكن : أحد األمثلة امحمد زهرانالشيخ  .2

ذلك لم يقعده عن نشاطه العلمي والعملي. كان يصدر مجلة باسم "اإلسعاد" التي كانت تصدر 
 .3على غرار مجلة المنار الشهرية، وكان يقوم بإدارتها وتحرير معظم مادته

 فكان الشيخ، ة كريمةقة حميمة وأخوثم انتهت إلى صدا ،أوال بتلمذةالعالقة بالشيخ بدأت 
  .4لشيخ زهران ويكتب ما يمليه عليهعلى ارحمه اهللا يقرأ  أحمد

توفي عام  ،والقاضي الشرعي بمدينة دمنهور ،أحد علماء األزهر :الشيخ أحمد الجارم .3
لمسجد رشيد  م، وهو والد األديب والشاعر الشهير علي الجارم، كان إماما1910ً

فه عرو, ليتعلم مهنة الساعات الذي أرشد الشيخ إلى الحاج محمد سلطان وهو ،)5(وخطيبها
، حتى يتمكن من القاهرةفى  كاألزهرجامع الشيخ إبراهيم باشا, وهو  اإلسكندريةأن في 

  .6كمال حرفتهمواصلة علومه واست
بالشيخ احمد فيتناقشان فى  ييلتق كان من كبار علماء األزهر الشيخ عبد الرحمن موافي: .4

  .7التفسير ومسائل العلم

                                                           
  .237ـ  236، ص24، جالمرجع السابق)  (1

، ص النور األبهر.وانظر: محيي الدين الطعمي، 15، ص ات حسن البنا الشاب إلى أبيهخطاب)  جمال البنا،  (2
26.  
، دار القلم ـ الدار الشامية، النهضة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرينمحمد رجب بيومي، )   (3

  .20، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، ص، وانظر: جمال البنا، 1،ج1م، ط1995هـ ـ 1415
  .20، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه)  جمال البنا،  (4

  .15: صالمرجع السابق  (5)
  ) وهو والد األديب والشاعر الكبير علي الجارم. (6

  .24،  22، ص1،جمقدمة الفتح الرباني عبد الرحمن البنا،   (7)
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رئيس تحرير مجلة اإلخوان المسلمين، وله مؤلفات عديدة، أشهرها " تفسير : يالشيخ طنطاو .5
 . 1الجواهر "

مؤلفات عديدة، أشهرها " وله في عصره، كان إمام المالكية  :الشيخ يوسف الدجوى .6
 .2"مقاالت وفتاوى يوسف الدجوي 

 .3الشيخ حامد محيسن: وهو من كبار مشايخ وعلماء األزهر الشريف .7

الحسيني نسباً،  ،السيد أحمد بن السيد محمد بن السيد العرفيمحمد سعيد بن الشيخ العالمة،  .8
 هاعض األحاديث وسمع بعضقرأ عليه ب ،ثالمحد ،الشافعي مذهباً، ومفتي وادي الفرات

  .4هـ1349وأجازه في الباقي بمدينة القاهرة 
من علماء المغرب األقصى  :الشيخ أحمد بن السيد محمد بن السيد صديق الحسني المغربي .9

 . 5ومن حملة عالمية األزهر الشريف رواية باإلجازة ،بطنجة

 تالميذه: ثانياً: 
تيسر له ، مفتي أريتيريا، الذي ي الزيلعيالشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرت    .1

مثل الشيخ أحمد عبد  ،والحصول على إجازة عدد منهم التتلمذ على كثير من العلماء،
إجازة الشيخ البنا على أسانيده لمسند اإلمام تقتصر و ،الرحمن البنا (المشهور بالساعاتي)

   .6أحمد بن حنبل

                                                           
خطابات : جمال البنا، وانظر. 60، ص النور األبهر في طبقات شيوخ الجامع األزهر) محيي الدين الطعمي،  (1

  .55، صا الشاب إلى أبيهنحسن الب
د. محمد عبد المنعم  أنظر:. 135، ص النور األبهر في طبقات شيوخ الجامع األزهرمحيي الدين الطعمي،   )(2

ه ـــ 1408خفاجي، األزهر في ألف عام، عالم الكتب ــــ بيروت، المكتبة األزهرية ـــــ القاهرة، 
  .38، ص ا الشاب إلى أبيهنخطابات حسن البجمال البنا، : وانظر. 215، ص 1.ج2م، ط1988

هـ، 1332رجب،  13، الخميس، 16، األربعينات، السنة األولى، العدد  مجلة اإلخوان المسلمون)  (3
    م.1933نوفمبر، 1

  .30ـ  29، ص 1، ج، الفتح الرباني)  الساعاتي(4
  .30ـ  29، ص1، جالمرجع السابق)  (5

، مخطوط يدوي، ويوميات مفتي سلوة الحبايب في رحلة الطالب)  إبراهيم المختار أحمد عمر الجيبرتي، (6
أريتيريا في الحوادث المتتالية، تسجيل يومي ألعمال المفتي األريتيري، و سالم إبراهيم المختار، نشر في جريدة 

م، على هذه 1997ارس وأغسطس من عام حلقة متتالية في الفترة ما بين شهري م15اإلتحاد الدولية في 

المخطوطات.أنظر: �
 . ا/0�1 إ��اه�� ا/&.-,ر أ(&) '&�  .contact@mukhtar.caا����

  . ا2ول ���� أر�����
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جماعة  مؤسس ، االبن األكبر للشيخ أحمد عبد الرحمن البناد عبدالرحمن البناأحم حسن .2
  لها. والمرشد األول اإلخوان المسلمين

، الذي يقول عن اهو االبن الثاني للشيخ أحمد عبد الرحمن البن :عبدالرحمن أحمد البنا .3
ظنا دروس نا وتصنعنا، وتحفِّعدالمكتب فتتلقفنا يد الوالد الكريم، فتُكنا نعود من  ":نفسه

.  سه لنا الوالد الكريم، وكان لنا منهاج يدروالسيرة النبوية المطهرة وأصول الفقه والنح
وكنا نسمع ما يدور في مجلس الوالد الكريم من مناقشات علمية ومساجالت، ونصغي 

 محمد زهرانة العلماء، أمثال الشيخ جلسه من جلّللمناظرات بينه وبين من يحضر م
 . 1، فنسمعهم وهم يناقشون عشرات المسائل"حامد محيسنوالشيخ 

بكلية م الحديث الشريف داخمن من تالميذ الشيخ ومحبيه، ومحمد عبد الوهاب بحيري:  .4
الشريعة باألزهر الشريف، وهو الذي أوكله عبد الرحمن البنا بتتميم العمل في الفتح 

الثاني والعشرين، وتوقف بعد  الرباني بعد وفاة الشيخ أحمد البنا ( الساعاتي ) فأتم الجزء
ذلك واعتذر عن العمل بسبب إختياره مدرساً في جامعة الرياض، في مادة الحديث 

 .2الشريف

من تالميذ الشيخ البنا رحمه اهللا تعالى، وخدام الحديث الشريف، لحافظ التجاني: محمد ا .5
كلّفه أبناء الشيخ البنا ــــ بعد وفاة أبيهم ـــــ بمراجعة ما يقوم به الشيخ محمد 
الحسيني العقبي من تخريج أحاديث الفتح الرباني، وما يقوم به أبناء الشيخ من وضع 

  .3اني والشيخ حامد إبراهيم بالمراجعةيقوم الشيخ التجفللشروح، 

  

  

  

  

  

                                                           

 نوفمبر 1هـ / 1352رجب 13،الخميس  16، السنة األولى، العدد األربعينيات مجلة اإلخوان المسلمون   (1)
  .م1933

  .2، ص مقدمة الفتح الرباني)عبد الرحمن البنا،  (2
  .2، ص مقدمة الفتح الرباني) عبد الرحمن البنا،  (3
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  المبحث الثالث

  الحالة االجتماعية واالقتصادية
بالزراعة ، فكان كل أفراد العائلة يعملون 1أحمد، من الطبقة الثالثةكانت أسرة الشيخ 

ة لخصوبة أرضها وقرب النيل منها فكان لألسر ،وهو العمل الذي يقوم به غالبية أهل قرى الدلتا
 ،كان اسمه محمدو ،ئم على العمل فيها األخ األكبر للشيخ أحمداوكان الق ،تقوم بزراعتها أراضٍ،

التى  غير الصالحة للزراعةألرض, يستصلح بعض األراضى احسن زراعة ي وكان فالحا ماهراً
 ومن المحتمل أن أحد أسالف األسرة كان يعمل بصناعة البناء ومن هنا لحق ،كانت شائعة وقتئذ
  .2باألسرة لقب البنا

ولم تقف العائلة الكريمة عند هذا الحد، بل كانت طموحة للخروج من هذا الوضع 
  اإلجتماعي إلى ما هو أفضل منه.

  فقامت بأمور ثالثة: 

                                                           

1
وهى تمتاز بالغنى ومستوى  : الطبقة الغنية تقسم الطبقات االجتماعية في مصر إلى ثالث طبقات رئيسية:)  (

من سكان  %3نسبته  وهي تمثل ما ممتاز من التعليم والصحة والثقافة والسلطة وتعتبر أرقى طبقات المجتمع،
ى طبقة تمتلك كماً محدوداً من األموال تمكنها من أن يقع افرادها بين : وهالطبقة المتوسطة الوطن العربي.

مستويات معتدله من التعليم والخدمات الصحية والثقافية، ويعتبر اختفاؤها عالمة غير صحية في الدولة، وهي 
وهى أفقر طبقات المجتمع، وهى تمثل العمال والكادحين في المجتمع،  : الطبقة العاملة %.30 تمثل ما نسبته

م والصحة، وإذا لم يتم دعمها من قبل الدولة يصبح افرادها وتتميز تلك الطبقة بمستويات متدنيه للغاية في التعلي
الطبقات االجتماعية الريفية والحراك : جامع محمد نبيل، انظر. %67 كالقنبلة الموقوته، وهي تمثل ما نسبته

: إحسان محمد وانظر. 120م، الباب التناسع، ص2010دار الجامعة الجديدة ـــ االسكندرية، االجتماعي، 
���ا� الحسن،������� وا�� �� ا�����   .120م، ص1985، دار ا/;:�89 ــ ���وت،  #�ء ا

، 24، جالفتح الرباني، البنا. وانظر: عبدالرحمن 7، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، البنا) جمال (2
   .233ص
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  أوالً: العلم والعمل:
كان البدء من األخ األكبر للشيخ وكان اسمه ( محمداً )، فقد بدأ بضم بعض األراضي 

طريقة يفكر بها الفرد من  وهي محاولة منه ليصبح من كبار الفالحين، وهيالبور ليزرعها، 
لكن نظرة  ،1أجل النهوض االقتصادي وبالتالي االرتقاء إلى طبقة أعلى من تلك التي كان منها

األم كانت مختلفة، فقد رأت أنه ال بد من تعليم أحد أفراد العائلة، علّه يخرج بالعائلة الكريمة إلى 
تاب م كاب لتعلُّتّفكان إرسال الصغير إلى الكُ وهذا ما حصل فعالً، 2ل مما هي عليهما هو أفض

  .3اهللا عز وجل والتنقل في التعليم حتى وصل إلى ما وصل إليه من العلم
 للعلم اًولما كانت العائلة فقيرة، وكان الفتى محب، ؟من أمره ماذا يفعل فقد كان في حيرة 

الشيخ ، شيخه إلىفتحدث  يده، أن يعمل ويكمل تعليمه من عمل فيففكر  ؟وكيف يكمل تعلمه
في االسكندرية  4أرشده الى جامع الشيخ ابراهيم باشا إمام مسجد رشيد، الذي ، مرأحمد الجا

وكان هذا المسجد بمثابة األزهر في القاهرة، وأرشده الى محل كبير للساعات بالقرب من جامع 
كبير يدعى الحاج محمد سلطان، وبذلك يمكنه أن يكمل تعليمه يملكه تاجر  ،الشيخ ابراهيم باشا

ويعمل لينفق على نفسه من عمله  دون أن يرهق أهله اقتصادياً،  ويكتسب حرفة يعتاش منها 
الذي كان ولكنه وجد معارضة من أخيه محمد، اإلسكندرية  فعقد العزم على السفر إلىبعد ذلك. 

  ،ي الزراعة التي يرى أنها الحل االقتصادي له ولعائلتهأن يساعده أخوه في العمل ف إلىيطمح 
وكان أبوها  ،ولكن أباه وافق على هذا العرض وتحمست أمه لذلك, فقد كانت من أسرة علم ودين

فحظي  ،" 5سنديون  "ويظفر بتقدير أهل قريته ،صالحا تقيا, وأخوها فقيها يحفظ القرآن رجالً
                                                           

  .15، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال  البنا،   (1)
  15ص، حسن البنا الشاب إلى أبيهخطابات جمال البنا،   )2(

 شأن من اإلسالم رفع حيث ،آخر معيار هووفإن العلم من المعايير المهمة جدا لالرتقاء بالفرد والمجتمع، ) (3
 على العلم صاحب وتفضيله العلم فضل وجوه من الكثير ،"وشرفه فضله العلم "كتابه في القيم ابن ذكر فقد العلم،

���m�X�W��Ð الناس بين ومحمودا وبامرغ الفاضتَ هوعد غيره، � � � � �Ï��� �Î�� ÍÌ���Ë�� �Ê��É��È��Ç��Æ��Å

� � � �Ñl ] :�=>/ت  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي،: ابن القيم، انظر .]٩ا

 الرياض،، مجموعة التحف النفائس الدولية، علي بن حسن الحلبي :هـ، العلم : فضله وشرفه، تحقيق751
  .م 1996هـ ـــــ  1416، 1ط

تم المصرية،  اإلسكندريةالصغرى بمدينة  المنشيةأحد المساجد العتيقة بمنطقة  مسجد الشيخ إبراهيم باشا (4)
  .12: صأنظر ه الدراسة.التعريف به في الفصل األول من هذ

حسب إحصاءات  ،جمهورية مصر العربيةفي  محافظة كفر الشيخهي إحدى القرى التابعة ل قرية سنديون  (5)
لبيانات السكانية ا .امرأة 6350رجل و 6511نسمة، منهم  12861، بلغ إجمالي السكان في سنديون 2006سنة 

وصل  ،كما نشر الجهاز المصري المركزي لإلحصاء بالعربية)( 2006سكان لمدينة أو قرية حسب تقديرات ال
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وهكذا ذهب الفتى إلى  .1تحمسوا لهذه الفكرة وشجعوه عليهابتأييد جده ألمه وخاله أيضاً الذين 
فأكرمه وأفسح له فقابل الحاج محمد سلطان وأبلغه تحيات الشيخ الجارم وتوصيته,  اإلسكندرية

  حكام الصنعة. إمجال 
وبعد  ثم ذهب إلى جامع الشيخ إبراهيم باشا وانتظم بين طالبه حتى أتم الدراسة  فيه.

, وخطب الجمعة فى مسجد شمشيرة شاباً بضع سنوات عاد إلى أهله وقريته شمشيرة شيخاً
وذكر له أحد  2،وأخذ يمارس تصليح الساعات فى شمشيرة  ومطوبس ،به عين أمه تْروقُ

فزارها وسر بها وقرر أن يركز العمل فيها بحكم موقعها وكثرة عدد   "المحمودية"  إخوانه اسم
  . 3السكان فيها

  ثانياً: اختيار الزوجة 
وأنه عليه أن  ة نبيه صلى اهللا عليه وسلموسن تعالى شيخنا على علم بكتاب اهللا كان

ودنياه، فبعد أن حصل على تعليمه من جامع الشيخ يختار المرأة الصالحة التي تعينه على دينه 
إبراهيم باشا وعاد إلى شمشيرة كان على األهل أن يبحثوا له عن زوجة تليق به ، فتزوج الشيخ 

    .4واعيةالمدبرة, الذكية ال ،من أم السعد بنت تاجر مواشي القرية
  ثالثاً: تربية األبناء ومواجهة أعباء الحياة:

على الشيخ فكان ال بد من البحث المالي بناء, وهذا يزيد العبء وبمرور الزمن جاء األ
الشيخ، ولكن مع  عن مخرج فعرض عليه شيخ المحمودية أن يعمل مأذونا شرعيا للقرية فوافق

ذلك بقي الحثُمل وكَمل كبيرا وكلما كبر األوالد كلما زاد الحلبات.طَّتَرت الم    
 ،د حاجة الشيخ بعد قدوم األبناءسلم يكفيا لعها وبيوتصليح الساعات   المأذونية,ولكن 
 ، على ذلك بتيسير بعض ما يلزم وهله البعض أن يفتح محل بقالة وشجع ينوز ،وزيادة األعباء

                                                                                                                                                                          

ص     12، جلمصرالخطط التوفيقية الجديدة  ،علي باشا مباركأنظر:   .2012أغسطس  12لهذا المسار في 
59.  
  .16، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى ابيهجمال البنا: (1)

ويقع مركز مطوبس في شمال غرب المحافظة يحده  .محافظة كفر الشيخ ومدن مراكز هي إحدى مطوبس)  2(
، فوه  وغرباً فرع رشيد. سيدي سالم ومن الشرق مركز فوة ومن الجنوب مركز البحر المتوسط من الشمال

إدراياً، والمدينة  محافظة كفر الشيخ، وتتبع مصر شمالتقع في أقصى  ،مدينة المساجداسم تلقب ب مدينة مصرية
تبعد عن  .نهر النيلأحد فرعي  فرع رشيدوتطل على  الدلتاتقع فوه أقصى شمال وسط  .وهمركز فعاصمة 

د. أنظر:  .الشرقكيلومتراً جهة  98 اإلسكندرية، وعن مدينة الشمالكيلومتراً جهة  181مسافة  هرةالقامدينة 
الهيئة المصرية  م،1945القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة محمد رمزي، 
  لثاني، البالد الحالية.م، القسم ا1994العامة للكتاب، 

  .234، ص24، جالفتح الرباني )  عبد الرحمن البنا،(3
  .99، صاالمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجريأحمد حسن شوربجي،   (4)
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فهذا العمل يتطلب التفرغ كما ال يكون  ، وخسر الشيخ معظم ما أنفقه ،ولكن التجربة كانت فاشلة
أو  ولم يكن لدى الشيخ استعداد للتفرغ,، فى الطلب 1حاففيه مناص من قبول البيع باألجل, واإلل

 قَلغْأما األبناء فبدال من أن يساعدوا, فقد عاثوا فسادا لعدم خبرتهم, وُأ، طلبالاإللحاف فى 
 . 2المحل

 فى ساعات فراغه به ال يعطله ويمكنه القيام يوعندما فكر مرة أخرى فى عمل إضاف
 . 3كان يمارسه فى البيتالذي  د الكتبتجلياختار أن يعمل هذه المرة في 

التقليدية, وأخذ بما كان  أن يسلك ما سلكه بالفعل, وإن لم تسغه العقول من وكان البد
ولكنها تتيح له الحرية  يأخذ به أئمة السلف من االحتراف بحرفة ما تحقق له الكفاف من العيش, 

   والوقت, وهما جوهر رسالته.

ولقيت  ،تعمقت فكرة الرحيل ،حسن وعبد الرحمن ،ألولينوعندما كبر األبناء خاصة ا
خيط يربطه بالبلد على  م وانقطاع أكبر1924طريقها إلى فكر الشيخ بعد وفاة والديه سنة  الفكرة

على الرغم من فستتقوض إذا انتقل إلى القاهرة،  وصداقات وثيقة الرغم من ارتباطه بعالقات
  .4تكاملت إلى القاهرةالتي كانت  ُأسرتهذلك كله حمل الشيخ 

ولم تعرف األسرة االستقرار إال عندما انتقلت تنقلت العائلة من بيت إلى بيت في القاهرة 
كما انتقل  ن الزمنلفترة م " حى األسرةأصبح فيما بعد " الذى  6إلى الدرب األحمر 5من السيدة

  .9, وهى قريبة منها8رسامانتقل منها إلى حارة ال، ثم 7الشيخ بمكتبه ومأذونيته إلى حارة الروم

                                                           
  .314، ص9: شدة اإللحاح في المسألة. انظر: ابن منظور، لسان العرب، جاإللحاف ) (1
  .23ص ، ام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجري، اإلمأحمد حسن شوربجي)  (2

  .27، صالمرجع السابق)  (3
  .101ـ 100، صاالمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجريأحمد حسن شوربجي، (4)  

وهذا ه و سلم، ابنة فاطمة ابنة الرسول صلى اهللا علي هي زينبو ،)  إسم حي في القاهرة، وهو حي السيدة زينب(5
، انظر: الحكواتي ،اشتق اسمه من وجود جامع السيدة زينب في الحي ،أحد أحياء القاهرة القديمة الشعبيةالحي 

http://al- hakawati.net/arabic/Architecture/mosq61.asp    
 أثراً 65التاريخية حيث يضم  القاهرة حي الدرب األحمر من أقدم مناطقويعد ، أسم حي في القاهرة  )6(

  ، الرابط السابق.انظر: الحكواتي .جامع األزهر احتوائه على فضالعن؛ إسالمياً
  الرابط السابق.انظر: الحكواتي، ، وفي هذا الحي كنيسة السيدة العذراء المغيثة. إسم حي في القاهرة  7)( 

  .انظر المرجع السابق . أنظر: المرجع السابق.بالقرب من حارة الروم و)  إسم حي في القاهرة، وه(8
  .45ــ  42ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، ل البنا،جما) (9
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وكانت األزمة المالية ال تقل عن الوحشة النفسية, فقد كبر األبناء ودخلوا السن الحرجة 
وأحذية وطرابيش وغير ذلك من ثياب  التى يتعين فيها ان يدخلوا المدارس, وما يعنيه هذا من

   .األوالد متطلبات
 ساًردم –رحمه اهللا  - حسن  –ده األكبر عين ول ومن رحمة اهللا بالشيخ أنه في هذه الفترة

, اات منهاستطاع أن يمده بمبلغ أربعة أو خمسة جنيهف ؛بمرتب خمسة عشر جنيها اإلسماعيليةب
وبهذا خفف العبء عن  ،الذين استقدمهم اليه في اإلسماعيلية كما أنه ساعد في تعليم بعض أشقائه

  .1ما والده شيئاً
  
  

  المؤثرات الخارجية على حياة الشيخ علماً وعمالً:
ال .1

  حرب العالمية الثانية:
وخاصة كتاب لقد كان للحرب العالمية الثانية األثر الكبير على عمل الشيخ في كتاباته 

بسبب التوتر وعدم استقرار طوال هذه الفترة من الحرب  العمل به توقف عن فقد "الفتح الرباني"
 ،ارتفاع أسعار الورق في هذه الفترة أيضا وكذلك، األوضاع في مصر، وكل الدول العربية

  .2ةالخاص نفقتهإذا علمنا أن الشيخ كان يطبع مؤلفاته على  خاصةً
اضطر الشيخ إلى بيع دكان المحمودية وما حوله من أرض وكان على  م1945 وفى سنة

تكلفة  توفيرأو ل "الفتح"كون وراء ذلك الرغبة في مواصلة طبع يومن المحتمل أن  ،النيل مباشرة
  .3لعام نفسهرحلة الحج الوحيدة التى قام بها الشيخ في ا

بعد أصبح ثم  ،تمكن الشيخ رحمه اهللا من اجتياز تلك الفترة الحرجة بدرجة من التقشف
ألنه يتفق مع التوجيهات اإلسالمية ؛ 4خطة مقررة حتى عندما انتفت ضروراته الماديةذلك 

ل في كان يتفق مع السياسة التي اتخذها الشيخ في البعد عن السؤال وعدم التحايووالسنة النبوية, 

                                                           
  .7، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه)  جمال البنا، (1
  .117ـ  97، ص م2007، دار الشروق ـ القاهرة،  أزمة الكساد العالمي الكبيرد.علي شلبي:    )2(

  .49، صخطابات حسن البنا الشاب الى ابيهجمال البنا،   (3)
  .ف سنَّته في الحياةشُّقَالتَّ َلععنى أن الشيخ ج) بم(4
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 ،أو جعل الكسب المادي هدف الحياة,  فهذه كلها كانت بعيدة عن فكر الشيخ أيضا ،طلب الرزق
  .1فافعاش متقشِّ

  .الضائقة المالية العالمية الكبرى:2

 عام في خريف، فأخذت بخناق عامة الناس التي المالية، في الضائقة لم يكن الشيخ وحيداً
رفت في التاريخ االقتصادي العالمي بالكساد ع ،ية كبيرةع العالم بكارثة اقتصادور م،1929
ا ولم ،الذي حدث نتيجة النهيار المال الضخم في بورصة األوراق المالية في نيويورك ،2الكبير

وأيضاً   3"دول المركز" كانت مصر إحدى المستعمرات التي كانت تدور في فلك إنجلترا إحدى 
ما يصيب العالم من خير أو شر ينعكس على كل كان  ؛يالرتباط العملة المصرية باالسترلين

في مصر على شكل انخفاض رهيب في  األزمةاالقتصاد المصري، فقد ظهرت أول آثار هذه 
  4الذي كان يؤثر بشكل مباشر في االقتصاد المصري. القطن سعر

وفي ظل تلك األوضاع االقتصادية المتردية، شهدت مصر أوضاعاً اجتماعية غاية في 
 المستويين العلمي سوء واالنهيار، فقد ساءت أحوال المعيشة في البالد بدرجة مفزعة علىال

واألخالقي، فحرم كثير من الطلبة من التعليم وانتشرت حاالت االنتحار أو الشروع فيه لضيق 
  .5ذات اليد، كما انتشرت ظاهرتا التسول والبطالة

لم يوثق في دفتره الخاص  أنهيخ يعانيها, يدل على الضائقة االقتصادية التى كان الش ومما
أو أوراقه أية إشارة إلى دفعتظهر للمرة األولى جملة ستتكرر دائما ، وسم1941الزكاة قبل عام ه

قد كانت هذه الجملة آخر ما سطره و ،6"كل عام وهي " دفعنا الزكاة والحمد هللا على هذا التوفيق
ن فيها مفردات الزكاة التى كان ي دفتره بأوراق دوبينما احتفظ ف، م1957 الشيخ في دفتره عام

                                                           

  .52: صالمرجع السابق  (1)
نتيجة النهيار المال الضخم في بورصة األوراق المالية في نيويورك،  تحدثأزمة إقتصادية،  الكساد الكبير:  (2)

د. علي  نظر:االستعمار. مما أثر على العالم بأسره وخاصة الدول العربية، التابعة للغرب إقتصادياً، نتيجة ا
  .102، صأزمة الكساد العالمي الكبيرشلبي، 

، اإلمبراطورية األلمانية هو تعبير يستعمل لإلشارة إلى التحالف بين) وتسمى أيضاً دول الوسط، 3(
 ية األولىالحرب العالم أثناء ومملكة بلغاريا ،واإلمبراطورية العثمانية  واإلمبراطورية النمساوية المجرية

موسوعة تراجم ألبرز أعالم الشرق والغرب قديماً  -معجم أعالم المورد م، 1999منير البعلبكي، ت  وانظر:.
   م،  الطبعة األولى، دول الوسط.1992، دار العلم للماليين، وحديثاً

  .001ـ  97، ص م2007، دار الشروق ـ القاهرة،  أزمة الكساد العالمي الكبيرد.علي شلبي:    )4(
  .117ـ  100ص  ، أزمة الكساد العالمي،د. علي شلبي  )5(

  . 49ص، خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البناانظر:  6)(
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  "لهاويرح "فيه، وكان قد توفي قبل أن يتمه يتوف وهو العام الذي م، 1958 يدفعها خالل عام
إلى دفتره، وهذا الحرص على أداء الزكاة بصورة منهجية له داللته, وهو يتفق مع دقة الشيخ 

  .1وحسن فهمه لإلسالم
ضع االقتصادي المتردي كان له بالغ األثر في عدم انتشار مؤلفات الشيخ وهذا يبين أن الو

كما انتشرت مؤلفات غيره من العلماء المعاصرين له أمثال الشيخ أحمد شاكر، الذي نرى 
  لمؤلفاته صدى واسعاً في العلوم المختلفة وخاصة علوم الحديث.

  
  

                                                           
   .50 ـ 49ص  خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،جمال البنا، ) (1
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  المبحث الرابع
   الحالة السياسية

م 1882ن لم يكن له دور سياسي واضح، إال أن ما حصل من أحداث منذ عام إن الشيخ وإ      
م، من احتالل بريطاني لمصر، وسقوط الخالفة اإلسالمية، وظهور الكثير من 1958وحتى عام 

األحزاب السياسية وما لها من أثر سلبي على مصر، القت بظاللها على الشيخ الساعاتي كأي مواطن 
ا بأن مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين هو اإلمام حسن البنا ولد الشيخ مصري، وخصوصاً إذا علمن

  أحمد عبد الرحمن البنا.   
    حركة اإلخوان المسلمين وأثرها على الشيخ:

م، 1928تشكلت حركة االخوان المسلمين بعد سقوط الخالفة اإلسالمية بفترة وجيزة، عام 
، 1م1938ط لهم في العمل السياسي عام كجمعية لإلصالح والتجديد الديني، وكان أول انخرا

بزعامة حسن البنا االبن االكبر للشيخ الساعاتي رحمهما اهللا تعالى، وبقية أبناء الشيخ من األعضاء 
العاملين في هذه الحركة، مما عرضهم لالعتقال من قبل الحكومة المصرية آنذاك، واغتيال حسن 

الشيخ الساعاتي رحمه اهللا تعالى وتقدمه العلمي، وأخص البنا فيما بعد، كان له األثر الكبير على 
احتدام الخالف بين اإلخوان المسلمين وحكومة بالذكر العمل في كتاب " الفتح الرباني ". بسبب 

اعتقال اآلالف من  وصلت إلى قمتها في حل الحركة واعتبارها حركة محظورة تمالتي السعديين 
فوف المعتقلين في تلك الفترة، وكان ذلك في ديسمبر من أبنائه  في ص أعضائها فكان أربعة من

ومنذ . 2م، كما وتم إغالق شعبها ومصادرة أموالها، واستشهد ولده حسن االبن األكبر1948عام 
 .3ذلك الوقت وهو ملتزم في مكتبه ويعمل في الكتابة حتى وفاته

سسة المشيخية في بسبب هذا الوضع السياسي الصعب تنكَّر له الناس وخصوصاً المؤ     
لم يجد الشيخ من يهتم ألمره في حياته، بل وأكثر من ذلك  أنه بعد وفاته األزهر واألوقاف. و

حاول أبناء الشيخ االتصال بعلماء األزهر ليقوم أحدهم بإتمام العمل ولكن لم يجدوا من يجيب 
منهم، وشاهدنا العجب خوفاً من الحكومة. وفي هذا يقول ولد الشيخ جمال البنا " فاتصلنا بكثير 

                                                           
م ــ 1882( الحياة الحزبية في مصر في عهد االحتالل البريطاني، 2008) د. يونان لبيب رزق، ت (1

  .50ــ  35م، ص2007، 2دار الكتب اوالوثائق القومية، ط م )،1970
  74، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال البنا، (2)
  .53ص األحزاب السياسية في مصر،)  د. يونان لبيب رزق، (3
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من رفض البعض ومطالبة البعض اآلخر بأجر باهظ للتهرب من المهمة، قائلين( إن هذا 
  .1 العمل يتطلب صبر أيوب، ومال قارون، وعمر نوح )

هذا هو الحال السياسي الذي مر به الشيخ وعاصره في حياته، وهذا سبب آخر من 
أعمال غيره من العلماء المعاصرين له رحمه اهللا  أسباب عدم انتشار أعمال الشيخ كما انتشرت

  تعالى رحمة واسعة.

  

 

                                                           

  .79، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال  البنا،   (1)



  المبحث الخامس

  الحالة العلمية والثقافية

  المطلب االول: الحالة العلمية في مصر قبيل مولد الشيخ البنا:

قد وصل درجة  ؛كان واقع الحال في مصر، وفيما حولها من الوطن العربي واإلسالمي
أوقات هجمة التتار على العالم تماثل الحالة التي وصلت إليها في ط من السوء واالنحطا

بل  ،لكن مشاعل الهدى في األمة لم تسقط ،اإلسالمي، وسقوط بغداد تحت سنابك خيل التتار
تملك داخلها عناصر  هااألمة تمرض وال تموت، بل ربما تشيخ لكن ،فهذه نورهاظلت وإن خفت 

دين تترى على مسيرة األمة، فتحيي ما اندرس من معالم بعث الحيوية، وتظل قوافل المجدت
النبوة، وتجدد ما بلمصلى اهللا عليه وسل –من أركان اإلسالم، مصداقًا لحديث الرسول الكريم  ي: 

  ."1إن اهللا يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه األمة أمر دينها"

لمساجد والكتاتيب بالمدن زهر وبعض المدارس الملحقة بافلم يكن هناك سوى األ 
والقرى ولكنها جميعا لم تكن ذات نظام يصل بينها ويجعل منها وحدة تعليمية كما كانت بعيدة 

   2.تقوم على تعليم اهل البالد قرونا طويلة نأ ها استطاعتنَّأعن سلطان الدولة ورقابتها رغم 

عند بدايته فكانت  لشريفا زهرواستمد النظام التعليمى الحديث تالميذه من الكتاتيب واأل
هناك لجان تطوف البالد لزيارة الكتاتيب واختيار النجباء من تالميذها لاللتحاق بالمدارس 
الحديثة كما وقع االختيار على المتميزين من طالب االزهر لاللتحاق بالمدارس العليا عند 

   .3نشائهاإ

  أثر االحتالل البريطاني على التعليم في حياة الشيخ.

حتى كادت تتوقف تماما فى  تدريجياًتقل المخصصات المالية للبعثات التعليمية  بدأت
بتعيين خريجى . كما أن سياسة االحتالل أعلنت أنها لن تقوم السنوات العشر االولى من االحتالل

قبال التالميذ على االلتحاق بالمدارس العليا على وجه الخصوص كما إ لقلّمما المدارس المختلفة 
عداد المقبولين بالمدارس بحجة الخشية من زيادة عدد الخريجين أارة المعارف حددت نظ

                                                           
، دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: سنن أبي داود، 275بن األشعث السجستاني األزدي، ت  )  أبو داود: سليمان(1

، وقال: " رواه عبد 4291الرقم ، كتاب المالحم، باب في الخلفاء،213، ص4جمحمد محيي الدين عبد الحميد، 
  الرحمن بن شريح لم يجز شراحيل ".

  .21، ص 1999، عاما في الدعوة والتربية والجهاد 70، اإلخوان المسلمون، يوسف القرضاوي .د  (2)

، دار النهضة م19922م ــ 1882سياسة التعليم في مصر تحت االحتالل البريطاني ) محمد أبو السعد، (3
  .91م، ص1983العربية، 
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للحد من  1905العاطلين وزادت من المصروفات الدراسية بالمدارس العليا اعتبارا من عام 
  .عيانبناء األأاالقبال على التعليم العالى وقصره على 

 ةبغه بالصّبغالبد من صصبح قاصرا على الخاصة فأواذا كان التعليم العالى قد  
واتجهت البعثات الى بريطانيا لذلك  ،نجليزيه لربط هذه الشريحة االجتماعية بالثقافة البريطانيةاإل

 .1ساسيا من مطالب الحركة الوطنيةأاصبح تعريب التعليم مطلبا 
 يقول الدكتور يوسف القرضاوي عن الوضع المصري في ذلك الوقت: 

اإلسالم: عقيدة راسخة، لكنه جاهل، األغلبية الساحقة فيه ال تقرأ، شعب مؤمن باهللا ثم ب" 
مستعمر قوي لئيم ذو دهاء، ومكر شديد، درس أحوال البالد عن كثب، ومكن لنفسه . وال تكتب

من الحكم غيلة عن ل طاتَن منهم طبقة من (المستوزرين) ومهد ِلعلى أيدي بعض الحكام، كو
مل على تنحية الشريعة اإلسالمية من قانون القضاء، االستعمار الفكري حيث عق: طري

  . 2" وحصرها في األحوال الشخصية، وفصل المدارس المدنية عن المدارس الدينية
فكان ال بد والحالة هذه أن يضطر والد شيخنا الساعاتي إلى إلحاقه بالكتّاب، ثم بجامع 

ألن التعليم أصبح مقتصراً على أبناء  ابراهيم باشا على نفقته الخاصة، بجده واجتهاده وعمل يده،
  األغنياء والمسؤولين من الحكام وأتباعهم كما أسلفنا.

هذه هي الحالة العلمية والثقافية في مصر خالل الفترة الزمنية التي سبقت الشيخ أحمد 
عبد الر حمن البنا وخالل حياته، التي كان لها األثر الواضح على حياته العلمية واالقتصادية 

  ال فترة حياته. طو
  

                                                           

م، 1991، دار الثقافة للطباعة والنشر، ونظام التعليم في مصرتاريخ التربية أحالم رجب عبد الغفار،    (1)
  .      77ص
  .21ـ  18ص  عاماً في الدعوة والجهاد، 70اإلخوان المسلمون ) د. يوسف القرضاوي،  (2
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  المبحث السادس

  الحالة الدينية

  الحالة الدينية في حياة الشيخ البنا:

كانت الحالة الدينية في معظم الدول اإلسالمية وليس في مصر فحسب في وضع يرثى 
  .(الدولة العثمانية) له بسبب الحالة المترهلة للخالفة اإلسالمية

ومنها  ،الدعاء وطلب الحاجات من غير اهللا غلب على الناس تصورات كثيرة أبرزهافقد 
وانتشرت البدع والعادات اًوأموات عبادة األضرحة والقباب والتوسل بالمشايخ والصالحين أحياء ,

وكثير من الناس يعتقد النفع في األحجار والجمادات, ويتبركون  والتقاليد التى حرمها اإلسالم
 .1وقاتباألشجار, ويرجون منها القبول في جميع األ

الكاتب األمريكي (لوتروب  في ذلك الوقت، ويصور الحالة التي وصل لها المسلمين 
عشر كان العالم  لتاسعفي القرن ا "بقوله : صاحب كتاب حاضر العالم اإلسالمي  ستودارد )

جوه 2اإلسالمي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ, ومن التدني واالنحطاط أعمق درك, فأربد
من أرجائه وانتشر فيه فساد األخالق واآلداب,  واحدل صقع من أصقاعه ووطبعت الظلمة ك

وتالشى ما كان باقيا من أثار التهذيب العربي واستغرقت األمم اإلسالمية في اتباع األهواء 
والشهوات وماتت الفضيلة في الناس, وساد الجهل, وانقلبت الحكومات اإلسالمية إلى مطايا 

  3".استبداد وفوضى واغتيال
وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء, فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة   
اب الصلوات وكثر عدد صحالمساجد من أ تْلّخَ دوقفا من الخرافات وقشور الصوفية, خالناس س

األدعياء والجهالء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم 
بونهم في الحج إلى قبور األولياء, بهات ويرغِّمون الناس بالباطل والشُّهِلتعاويذ, ويم وائالتما

                                                           
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية  ,الضياء الشارقهـ، 1349)  الشيخ سليمان بن سحمان النجدي, ت (1

  .7هـ, ص1344القاهرة,  ــومطبعة المنار ـ ،ه1266لدعوة ـ الرياض، واإلفتاء وا
  .322، ص1ج المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى، وآخرون، : نظرا: اختلط سواده بكدره. أربد)  (2

، ترجمة: عجاج نويهض، 2م، ط1932، دار الفكر العربي، حاضر العالم اإلسالميلوتروب ستودارد،   (3)
 .295، ص 1، جوتحقيق: شكيب أرسالن
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فصار  –نون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور, وغابت عن الناس فضائل القرآن ويزي
تك ستر الحرمات على غير خشية وال شرب الخمر واألفيون في كل مكان وانتشرت الرذائل وه

على الجملة بدل المسلمون غير المسلمين وهبطوا مهبطا بعيد القرار فلو عاد صاحب استحياء, و
 .1الرسالة إلى األرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدعى اإلسالم لغضب

لم يقف ف ، أما في مصرموجزة عن الحالة الدينية في العالم اإلسالمي بشكل عام هذه نبذة
  صريين دور كبير في تردي الوضع الديني فيها.كان للحكام الم بل ،الحال عند هذا الحد

وما قام به الشيخ من عمل على إحياء ما يستطيع إحياءه من سنة النبي صلى اهللا عليه 
وسلم من خالل المحافظة على الحديث الشريف وإيصاله للناس بأسهل الطرق وأسرعها، كما 

ألحاديث والتعليق عليها، كما فعل فعل في " كتاب الفتح الرباني " وغيره من المسانيد، وتخريج ا
في كتاب " تنوير األفئدة الزكية " فبإعادة ترتيب المسانيد بطريقة عصرية حديثة، وتخريجه 
لألحاديث، والحكم عليها وتوضيحها، يستطيع الناس التعرف على حقيقة الدين، واالبتعاد عن 

والعياذ  -خراج المسلم من الملة، البدع والتصورات الخاطئه، والعقائد الباطلة التي تؤدي إلى إ
  . -باهللا 

  وبعد االحتالل البريطاني:
التابعة لألزهر الشريف وغيره راضي األبفرض ضرائب على بعض الحكام بداية قام  

 واقامبل وأكثر من ذلك فقد أيضا بأخذ جزء كبير من مداخيل األزهر،  واقاممن المساجد، و
في محاولة منهم للحد من قدرة العلماء  أمالك الدولة، بمصادرة جميع هذه األراضي وضمها إلى

أيضا إلى الحد من نفوذ شيوخ األزهر بتوزيع المناصب داخل  واسعوالتحكم في قراراتهم، و
مصر واألزهر، وقلّلوا من توظيف خريجي األزهر  لذين تلقوا تعليمهم خارجلالحكومة 

ليكونوا تحت  وبريطانيا فرنساطالب إلى ال وا. وبعثوالجامعات المصرية في الوظائف الحكومية
  ه.          وازييبإنشاء نظام تعليمي يستند إلى هذا النموذج و وانظام تعليمي غربي، وقامإشراف 

م الهيكل يمن القوانين التي من شأنها تنظعدد ، صدر فؤاد األولوفي عهد الملك 
ينص على تقسيم المدرسة إلى ثالثة أقسام: اللغة العربية،  ومنها قانون ،التعليمي لألزهر

                                                           
  .259: ص المرجع السابق) (1
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، في ، والالهوت، وأن يقع كل قسم في مبنى خارج المسجد في جميع أنحاء القاهرةالشريعة
  .1محاولة للفصل بين العلم والدين

إلغاء الخالفة  أتاتوركن مصطفى كمال بعد إعالخاصة واشتد هذا الحال في مصر 
اإلسالمية وفصل الدين عن الدولة، وكأنه بعمله هذا فتح الطريق لكل هذه الدعوات اإلباحية 

  . 2واإللحاد والتنصل من الدين واإلنقالب عليه
كان لها األثر الكبير على بل والتي  ،هذا جانب من الحالة الدينية التي سادت في مصر 

كأي عالم من العلماء الذين تلقوا تعليمهم في المساجد والجامعات المصرية، فأثر هذا الشيخ البنا 
في نفسية الشيخ، فكره العمل الحكومي الذي سيؤدي في النتيجة إلى جعله تابعاً للحكومة في 
آرائه وقراراته، وكان في النتيجة أنه اختار العمل الحر الذي يترزق منه، فبقي الرزق محدوداً، 

ذلك على أعماله العلمية وانتشارها بسبب كثرة المصاريف التي تحتاجها المؤلفات  فأثر
مثله كمثل بقية العلماء األحرار الذين  -رحمه اهللا  -والمطبوعات في ذلك الوقت. وكان شيخنا 

يرفضون هذه األوضاع المزرية يعمل من أجل إخراج مصر والعالم اإلسالمي من هذا الوضع 
الذي آلت إليه، ولعل خروج من يشكّل حركة إسالمية عظيمة مثل حركة  الديني والسياسي

م، بزعامة اإلمام الشهيد حسن البنا، ولد الشيخ البكر، 1928اإلخوان المسلمين، التي تشكّلت عام 
من بيت الشيخ بل من صلبه، يبين لنا أن الشيخ لم يكن راضياً يوما عن الوضع الذي آلت إليه 

  ء أكانت سياسية أو إجتماعية أو علمية أو دينية.األوضاع في مصر سوا

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .464م، ص1931-هـ1350، الجزء السادس، المجلد الثاني سنة  مجلة نور اإلسالم   (1)
لالمام الشهيد حسن البنا، دار الرسالة، ، ة والداعيةومذكرات الدع)  أبو الحسن: علي الحسني الندوي،  (2

  .57م، ص 1998بيروت 
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  ثانيالفصل ال
  " الفتح الرباني في ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني " 

  اإلمام أحمد بن حنبل ومسنده: التعريف بالمبحث األول

  المطلب األول: اإلمام أحمد بن حنبل

  المطلب الثاني: مسند اإلمام أحمد بن حنبل

مبحث الثاني: إعادة ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل في كتاب "الفتح ال

  " الرباني

  السبب الذي دعا الساعاتي إلعادة ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل. المطلب األول:

  المطلب الثاني: العمل في كتاب " الفتح الرباني "

  المطلب الثالث: الصعوبات التي واجهت الشيخ في العمل

  الثالث: ترتيب الفتح الرباني وتقسيمه. وفيه مطالب:المبحث 

  المطلب األول: أقسام الفتح الرباني.

  المطلب الثاني: كيفية ترتيب الكتاب.

  المبحث لرابع: كتاب بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني. 
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  المبحث األول 
  التعريف باإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده

  .الشيباني ) اإلمام أحمد بن حنبلتعريف بمؤلف الكتاب األصل ( المطلب األول: ال

  إسمه ونسبه ونشأته:

هو اإلمام الجليل أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الذهلي الشيباني  
المروزي ثم البغدادي، اشتهر بنسبته إلى جده فقيل: أحمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي، وأحد 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: سمعت  ،هـ)164أصله من مرو، ولد ببغداد سنة ( .األئمة األربعة
من  الًموجيء به ح قال: " ولدت في سنة أربع وستين ومائة في أولها في ربيع األول" أبي يقول:"

م1و، وتوفي أبوه محمد بن حنبل وله ثالثون سنة فوليته أمهر.  
يث قال: ( طلبت الحديث سنة تسع وسبعين ومئة)،  طلب العلم في مقتبل عمره حطلبه العلم: 

روى عن الكثير من علماء الحديث: . 2كثيرة على طلب العلم، وسافر في سبيله أسفاراً اًبكَنْم َأشَنَفَ
مثل عفان بن مسلم، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ويحيى بن سعيد 

ة وغيرهم كثير من أجلة نَيين بن مهدي، وسفيان بن عالقطان، ويزيد بن هارون، وعبد الرحم
. وروى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابناه عبد اهللا، وصالح، وعلي بن المديني، 3الشيوخ

ويحيى بن معين، وأبو زرة، وأبو حاتم الرازي، وروى عنه بعض مشايخه مثل الشافعي، وابن ع
   .4مهدي، وعبد الرزاق، وغيرهم

                                                           

، تهذيب الكمال في هـ742يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي، ت ، المزي، أبو عبد اهللا) 1(
  .445، ص1، ج1م، ط1980هـ ـ 1400، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، أسماء الرجال

  .445، ص1، جتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي،  )2(
، تهذيب التهذيبهـ، 852بن أحمد العسقالني، تإبن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي (3)

  .126، 1،ج1هـ، ط1326الهند،  ـــمطبعة دار المعارف النظامية ـ
  .126ص ،1ج ،، تهذيب التهذيبإبن حجر  (4)
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ى عليه الكثير من العلماء فقال عنه اإلمام الشافعي كما في تاريخ بغداد:" خرجت من وأثن
وقال أبو  .1أفضل وال أعلم وال أفقه وال أتقى من أحمد بن حنبل " بغداد فما خلفت بها رجالً

زرة: " كان أحمد صاحب حفظ، وصاحب فقه، وصاحب معرفة، ما رأت عيناي مثل أحمد في ع
 ورعاً ناًقتْم كان أحمد بن حنبل حافظاً . وقال ابن حبان:"2والفقه والمعرفة وكل خير"العلم والزهد 

  .3" على العبادة الدائمة للورع الخفي مواظباً الزماً فقيهاً
 في أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل، وتولىمحنته: 

  .4أيامه, فضرب وحبس وهو مصر على االمتناع في لقرآنودعي إلى القول بخلق ا المعتصم،

به أغاث اهللا أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم وذلك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه  قال بن حبان:"
ماًلَهللا عز وجل حتى ضرب بالسياط للقتل فعصمه اهللا من الكفر وجعله ع 5دى به"تَقْي    

 مه اهللا العديد من المؤلفات منها:: لإلمام أحمد بن حنبل رحمؤلفاته
   .6"طاعة الرسول"ومن كتبه أيضاً: وسيأتي الكالم عنه في المبحث الثاني، : "مسندال" 

كتاب و"، 3"كتاب الرد على الجهميةو"، 2"يمانكتاب األو"، 1"كتاب األشربة الصغير"و
وغيرها ، "كتاب المناسكو"، 6"كتاب فضائل الصحابةو"، 5"كتاب العلل ومعرفة الرجالو"، 4"الزهد

  وغيرها الكثير.
                                                           

، تحقيق: تاريخ بغدادهـ، 463لخطيب البغدادي:  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، ت ا (1)
ابن وانظر:  .419، ص4، ج1م، ط2002هـ ـ 1422غرب اإلسالمي ـ بيروت، د. بشار عواد، دار ال

مناقب هـ، 597الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التميمي البكري، ت 

    .73، دار بن خلدون، صاإلمام أحمد بن حنبل
المنذر التميمي الحنظلي الرازي، ت )  إبن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن (2

  .296، ص1، ج1م، ط1952هـ ـ 1371دائرة المعارف العثمانية،  الجرح والتعديل،هـ، 327
، دائرة ألثقاتهـ، 354ابن حبان: أبو حاتم محمد بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، ت   (3)

  .18، ص8، ج1م، ط1973هـ ـ 1393المعارف العثمانية ـ حيدر أباد الدكن ـ الهند، 
، دار ابن حنبل: حياته وعصره وآراءه الفقهية هـ،2394محمد أحمد مصطفى أحمد، ت أبو زهرة،   (4)

األئمة م، 2011انظر أيضاً: مصطفى محمد الشكعة، ت  . و50- 46م،  ص1986الفكر العربي ـ القاهرة، 

   .158-123ص 4م، ج1983القاهرة،  ، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ـاألربعة
  .296، ص8، جالثقات) إبن حبان، (5
، تقديم الشيخ صالح بن فوزان متفرقات من كتاب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلمأحمد بن حنبل، ) 6(

ى، له في جامعة أم القر رسالة دكتوراة، في لدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اهللا السدحانا الفوزان، التقطه:
  قامت بنشره مكتبة ابن القيم العامة.
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لما كان في أول يوم من شهر ربيع األول من سنة إحدى وأربعين ومئتين حمّ  مرضه ووفاته:
يوم األربعاء وهو محموم يتنفس تنفساً شديداً، ولده صالح  ليلة األربعاء، فدخل عليه اإلمام أحمد

 ،وكثُر الناس، فجعلوا يدخلون عليه أفواجاً حتى تمتلئ الدار، فيسألونه ويدعون له ثم يخرجون
سنة  الثاني عشر من شهر ربيع األولفي  يوم الجمعةومات اإلمام أحمد في وقت الضحى من 

: " توفي عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، وهو ابن سبع وسبعين سنة، ودفن بعد العصر، قال هـ241
أبي في يوم الجمعة ضحوة، ودفناه بعد العصر الثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة 

  . 7إحدى وأربعين"
   التعريف بالكتاب األصل " مسند اإلمام أحمد بن حنبل ".المطلب الثاني: 

ي على عدد كبير جداً من أحاديث من أشهر كتب الحديث وأوسعها، يحتومسند اإلمام أحمد 
 .8النبي صلى اهللا عليه وسلم، وفيه الكثير من األحاديث الصحيحة التي لم توجد في الصحيحين

على أسماء الصحابة  وجعله مرتباً ،وضع اإلمام أحمد هذا الكتاب ليجعله إماما للمسلمين ومرجعاً
الذين يل وون األحاديث كما هي طريقة المسانيد،رعمرويات كل صحابي في موضع واحد.  وج

وكان يملي األحاديث على خاصته وخصوصاً ولده عبد  قام اإلمام أحمد بجمعه طوال أيام حياته،
قام ابنه عبد اهللا على إعداده، وإضافة ثم كان يسجل بعضها في كثير من األحيان بنفسه، واهللا، 

  .9بيهبعض ما سمع من أحاديث نصّ على أنه أضافها بعد وفاة أ
  وللتعرف على هذا الكتاب ال بد من دراسة بعض األمور:

                                                                                                                                                                          
  م.2002ة ن)  الكتاب محقق على مخطوط، تحقيق: أبو يعقوب نشأة بن كمال المصري، دار الضياء، س(1
  )  الكتاب مطبوع، وهو موجود ضمن كتاب السنة للخالل.(2
  )  الكتاب مخطوط، غير مطبوع.(3
  ، من تحقيق: يحيى بن محمد سوس.م، مجلد واحد2003)  الكتاب مطبوع، دار بن رجب، (4
  م، أربع مجلدات، تحقيق: وصي اهللا محمد عباس.2001هـ ـ 1422)  مطبوع، دار الخاني، سنة (5

  م، تحقيق: وصي اهللا محمد عباس.1999هـ ـ 1420)  مطبوع، في مجلدين، سنة (6
  .341ـــ  340، ص 10، جالبداية والنهايةإبن كثير،  (7)
، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ـ القاهرة، األئمة األربعةم، 2011ة، ت مصطفى محمد الشكع )(8

  .243ص 4ج.م1983
  .522، ص 13، جسير أعالم النبالءالذهبي،  (9)
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كما جاء في كتابا حافال كبير الحجم، يبلغ عدد أحاديثه مسند اإلمام أحمد جاء  عدد األحاديث:
، بما فيها زوائد ولده عبد اهللا، 1بالمكرر اًحديث)  27647طبعة الشيخ شعيب األرناؤوط ( 

، وعدد الصحابة الذين لهم ، وذلك ناشئ عن اختالف الطرقالفاآلتكرر منها  ،2وزوائد القطيعي
والكتاب في جملته من المصادر الهامة من ، صحابياً )904لهم مسانيد في مسند اإلمام أحمد (

مصادر السنة حيث أنه يحتوي على كثير من اآلحاديث الصحيحة ومعظم الضعيف الذي فيه مما 
 .3ينجبر, وندر فيه الموضوع

بين أحاديث المسند من  - رحمه اهللا تعالى  - نتقى اإلمام أحمد ا ند اإلمام أحمد:درجة أحاديث مس
ظها عن ظهر قلب، ولم يدخل فيه إالَّ ما يحتج به، وبالغ بعضهم فكان يح التي ديثاحآالف األ

فأطلق أن جميع ما فيه صحيح ، وقد زعم بعض العلماء أن بعض األحاديث فيه موضوعة ، قال 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في و4. أحاديث ، وقال آخرون هي خمسة عشر بعضهم هي تسعة

كتاب منهاج السنة: " شرط أحمد في المسند أنه ال يروي عن المعروفين بالكذب، وإن كان في 
ذلك ماهو ضعيف " إلى أن قال : " زاد ابن اإلمام زيادات على المسند ضمت إليه،  وكذلك زاد 

األحاديث الموضوعات ، فظن من ال علم عنده أن ذلك من  بعضيادات وفي تلك الز ،القطيعي
القول المسدد "وقد الف الحافظ ابن حجر العسقالني كتاباً أسماه . 5رواية اإلمام أحمد في مسنده"

، حقق فيه الحافظ بن حجر نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من " في الذب عن المسند

                                                           

، مؤسسة الرسالة ــ مسند اإلمام أحمدهـ، 241أبو عبد اهللا، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت  (1)
  تحقيق: شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد. م،2001هـ ــ 1421، 1بيروت، ط

"، سكن قطيعة الدقيق،  بالقطيعي) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شعيب البغدادي، من بغداد، اشتهر " (2
، تاريخ بغدادهـ. أنظر: الخطيب البغدادي، 368الدقيق، فنسب إليها، كان مسند العراق في عصره، توفي سنة 

  .73، ص4ج
  .244ـ  243، ص4، جسند، المأحمد بن حنبل)  (3

  .243، ص 4، جاألئمة األربعة)  مصطفى الشكعة، (4
بن تيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ا  (5)

يق: محمد ، تحقمنهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدريةهـ، 728الحراني الحنبلي الدمشقي، ت 
  .23، ص5، ج1م، ط1986هـ ـ 1406رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعوداإلسالمية ـ السعودية، 
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يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل وال الحكم بكون واحد منها بحثه أن غالبها جياد وأنه ال 
  .1موضوعاً إال الفرد النادر مع اإلحتمال القوي في دفع ذلك"

وقال السيوطي في خطبة كتابه " الجامع الكبير" ما لفظه: " وكل ما كان في مسند أحمد    
  ". 2فهو مقبول، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن

  

  

  يالمبحث الثان
  إعادة ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني في كتاب " الفتح الرباني "

  التعريف بكتاب الفتح الرباني: 
أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، وقد استعان بولده  هو كتاب من تأليف الشيخ

هللا رحمة واسعة رحمهما ا - ، 3اإلمام حسن البنا، لعمل مقدمة ضافية تليق بعظمة المسند ومؤلفه
وقد قام الشيخ أحمد البنا بترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل بطريقة عصرية سهلة وميسرة، ، - 

جزء من  ىغير أنه اقتصر عل يسهل على الباحث الوصول إلى أحاديث المسند بسهولة ويسر؛
األماني من بلوغ  "ج أحاديثه في كتاب سماه مع تمام متنه، ثـم عاد وشرحه وخر 4إسناد الحديث

لكن المنية عاجلته قبل إتمامه، فأتمه الشيخ الدكتور محمد عبد الوهاب  "باني أسرار الفتح الر
  .5في أربعة وعشرين جزءا البحيري، وقد طبع الكتابان معاً

  المطلب األول: السبب الذي دعا الساعاتي إلعادة ترتيب مسند اإلمام أحمد:
حنبل رحمه اهللا يجده قد رتّب مسنده بطريقة تتفق مع  إن الناظر في مسند اإلمام أحمد بن

أهل العصر الذي كان يعيش فيه، فكان هذا الترتيب على طريقة المسانيد، حيث يقوم المصنف 
بذكر اسم الصحابي ثم يورد كل ما رواه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم دون النظر إلى موضوع 

                                                           
م، القسم الثاني، ص 2006هـ ـ 1427، دار ابن الجوزي، مصطلح الحديثمحمد بن صالح العثيمين،  )(1

86.   

، هـ911ق الدين خن الخضيري، ت )  السيوطي: أبو بكر جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال بن محمد ساب (2
، 2م، ط2005هـ ـ 1426، األزهر الشريف ـ مجمع البحوث اإلسالمية، جامع الجوامع( الجامع الكبير)

  خطبة الكتاب.
  .23ص ، مقدمةفي الفتح الرباني )  عبد الرحمن البنا، (3
  رباني.) سيتم الحديث عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن حذف السند في كتاب الفتح ال(4
 26س  صحيفة اللواء (األردنية).وانظر: 23ـ  22، صفي المقدمة الفتح الرباني ،عبد الرحمن أحمد البنا )5(

  م.  1998شباط  11الموافق  1418شوال  14تاريخ  1291ع  26
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ب هذه األحاديث، وهكذا يفعل في كل الكتاب، فتجد الحديث، ولم يكن هناك طريقة معينة لترتي
في رواية الصحابي الواحد الحديث في العقوبات، وبجانبه الحديث في العبادات، وأخر في 

ألن الغرض من تدوين األحاديث في ذلك الزمن  المعامالت، وآخر في التاريخ والسير وهكذا،
الناس في ذلك الزمن لهم اهتمام شديد  كان لحفظ الحديث بلفظه واستنباط األحكام منه، وكان

بحفظ األحاديث، فكان بعضهم يحفظ مسند الصحابي كما يحفظ السورة من القرآن؛ ألن القوم في 
وهذه الطريقة تجعل من الوصول إلى حديث ذلك الزمن كان اعتمادهم على الحفظ واالستظهار، 

اصة إذا لم تكن تعرف اسم معين في المسند صعبة، وبحاجة إلى وقت وجهد كبيرين؛ خ
الصحابي راوي الحديث، ألنك في هذه الحالة قد تضطر لقراءة الكتاب كله، وهذا صعب للغاية، 
أو تترك البحث عن الحديث في هذا الكتاب وبذلك تكون قد ضاعت الفائدة من هذا الكتاب 

ألمر، ومع ذلك العظيم. وأما إن كنت تعرف اسم الصحابي راوي الحديث، فإن هذا يسهل عليك ا
قد تضطر  لتقرأ كل أحاديث هذا الصحابي حتى تجد الحديث المطلوب ألنه قد يكون في آخر 

كمسند أبي هريرة ،  مسند هذا الصحابي، وتشتد الصعوبة والمعاناة في المسانيد الطويلة،
د وعائشة، وابن عباس، وأنس، وجابر بن عبد اهللا، وابن عمر، وأمثالهم. فكل مسند من مساني

  هؤالء يصح أن يكون كتاباً مستقالً.
من ذلك مثالً: حديث الصحابي الجليل عبداهللا بن شداد ابن الهاد الليثي عن أبيه مرفوعاً،       

فلو أردت هذا الحديث ولم تكن تعرف اسم هذا الصحابي فماذا   ،لحديث في آخر المسنداهذا 
ند هذا الصحابي حتى آخره لتصل أنت فاعل؟ وحتى لو عرفت االسم فعليك البحث في كل مس

عندما قرأ الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ( و .1للحديث، إذ ليس هناك طريقة أسهل من ذلك "
أدرك هذه الصعوبة وبدأ يفكر في الحل للخروج من هذه  2الساعاتي ) المسند للمرة األولى

                                                           
  .28، ص1، جالفتح الرباني) الساعاتي،  (1

هران التي كانت تضم الكثير من ) وكان ذلك عندما تعرف الشيخ الساعاتي على مكتبة الشيخ محمد ز2(
المراجع، وخاصة من كتب التفسير والحديث الشريف؛ ومن أبرزها مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 
الذي كان مطبوعاً في ستة مجلدات كبيرة، ويصف الشيخ هذه اللحظات بقوله:" كنت أجده بحراً خضماً 

له، وال سبيل إلى اصطياد فرائده واقتناص شوارده، فخطر يزخر بالعلم ويموج بالفوائد، بيد أنه ال فُرضة 
بالخاطر وناجتني نفسي أن أرتب هذا الكتاب، وأعقل شوارد أحاديثه بالكتب واألبواب، وأقيد كل حديث 
منه بما يليق به من باب وكتاب، وأقرنه بقرينه وأنيسه، وأجلس كل جليس وجليسه، ... فتحققت بعون اهللا 

 نية، وخلصت بتوفيقه الطوية في العمل، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب".العزيمة، وصدقت ال
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،  :انظروالفُرضة: الفُرجة، يقال فُرضة القوس أي حزها للوتر.

سن البنا خطابات ح: جمال البنا، انظر .468، ص2، المكتبة العلمية ـــ بيروت، جالمصباح المنير
  .30، صإلى أبيه الشاب
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لذي يعتبر مرجعاً أساسياً في المعضلة التي تحرِم الكثير من الباحثين اإلستفادة من المسند وا
ففكر الشيخ الساعاتي في أن يقوم بإعادة ترتيب المسند بطريقة تسهل على  الحديث الشريف.

القارئ عملية الوصول إلى األحاديث بسرعة، من أجل اإلفادة من هذا العمل الضخم الرائع، 
اهللا تعالى إلى طريقة  ففكر طويالً ووضع عدة طرق لم يرتح لها ولم تطمئن نفسه، إلى أن هداه

  تقسيم المسند إلى كتب وتحت كل كتاب أبواب، ثم يحصر األحاديث في كتبها وأبوابها.
  العمل بكتاب الفتح الرباني: المطلب الثاني: 

هـ )، وانتهى من تسويده يوم اإلثنين 1340بدأ الشيخ أحمد البنا العمل بالكتاب عام (   
ن طوال هذه المدة يجمل األبواب في الكتب، إذ أن الشيخ ه )، وكا1349ربيع األول، سنة (  29

؛ ولكن عند تبييض الكتاب واجه مشكلة كبيرة 1كان يريد أن يحصر األحاديث في كتبها فقط
وصعوبة شديدة في تفصيل األبواب وتراجمها إذ كان يدور في خاطر الشيخ أن يقوم بترتيبه 

ن وهو يتصفح المسودة من أجل البدء في بحكمة، وطريقة خاصة لم يتطرق لها غيره، ولك
ضمها له عبد اهللا بن أحمد بن حنبل،  -أحاديث  -تبييض الكتاب، تذكر أن في المسند زوائد 

وزوائد أضافها القطيعي، غفل الشيخ عن تمييزها من أحاديث المسند في أثناء العمل في 
قع الشيخ بين أمرين أحالهما مر، . وهنا و2المسودة، وهذه الزوائد ال تظهر إال من خالل السند

إما أن يستمر في العمل ويترك التمييز بين الزوائد على المسند وبين أحاديث المسند نفسه 
ويتساهل في األمر، ويكتفي بما فعل، وإما أن يترك العمل نهائياً فيه خوفا من التساهل، وبعد 

تفاء بما أنجزه من العمل، وبالفعل تفكير طويل آثر أن يترك العمل فيه خوفا من التساهل، واالك
  .3ترك العمل فترة من الزمن ال تزيد على الشهر مكتفيا بالمسودة التي أنجزها

وفي يوم سأل أحد العلماء عن حديث في المسند لم يهتد إلى مكانه فأخذه الشيخ وأخرج   
فكان لهذه  4لمله الحديث المذكور من المسودة بسرعة كبيرة وبكل سهولة، سر بها ذلك العا

الحادثة األثر الكبير على الشيخ، فأعادت له الثقة بعمله، فعاد الى المسودة يتصفحها وهو يشعر 

                                                           
  .28، ص في المقدمة الفتح الرباني)  عبد الرحمن البنا، (1
كل حديث يقال في أول سنده حدثنا عبد اهللا حدثني أبي فهو من المسند، وكل حديث يقال في أول سنده حدثنا ) (2

قال في أول سنده حدثنا فالن غير عبد عبد اهللا حدثنا فالن ( بغير لفظ أبي ) فهو من زوائد عبد اهللا، وكل حديث ي
استند إليها الشيخ للتمييز بين هذه الزوائد بعضها من بعض التي اهللا وأبيه، فهو من زوائد القطيعي ( هذه القاعدة 

  وبين أحاديث المسند، وهذه القاعدة تفيد كل من أراد أن يبحث في مسند اإلمام أحمد بن حنبل).
  .24ـ  23ص  البنا الشاب إلى أبيه، خطابات حسنجمال البنا،   (3)
، 1جمقدمة الفتح الرباني، وقد ذكر هذه القصة في اسم هذا العالم، أحمد عبد الرحمن البنا )  لم يذكر الشيخ (4
  .28ص
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، وبينما هو في الجزء 1باألسف الشديد لعدم إتمام العمل الذي تعب فيه لمدة تزيد على تسع سنين
سنان رضي اهللا  األخير من المسودة وقع نظره على الحديث األخير فيها، وهو عن صهيب بن

عنه وأرضاه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ( إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نودوا يا أهل الجنة 
إن لكم موعداً عند اهللا لم تروه، فقالوا وما هو، ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا 

شيئاً أحب إليهم منه، من النظر  الجنة؟ قال: فيكشَف الحجاب، فينظرون إليه فواهللا ما أعطاهم اهللا

��X�mقوله" ثم تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2إليه ���H��G��FE��D��C��B

��U��T��S��R��QP��O��N��ML��� �K�� �J��Il3 ]  :@ABCيقول الشيخ  ]٢٦ ، - 
:" وما انتهيت من قراءته حتى اعترتني غشية تصحبها لذة، وبعدها فرح وسرور لم -رحمه اهللا 

. ثم يبين السبب الذي جعله في قمة السعادة والسرور، بأن هذا الحديث 4أر مثله طيلة عمري "
وقع في آخر كتابه بإرادة اهللا عز وجل ودون قصد منه، وكان قد بقي على نهاية المسند حوالي 
الثلث، فتوقع أن يجد أحاديث أخرى عن رؤية اهللا عز وجل فيما تبقى من المسند فيضعها بعد 

، كان هذا دافعاً له للعودة إلى العمل في كتاب "الفتح الرباني" بهمة ونشاط واجتهاد 5ا الحديثهذ
ال يعرف الملل، وبدأ يقرأ المسند للمرة الثانية حتى يميز بين رواية اإلمام أحمد من زوائد ولده 

يز كل نوع عبد اهللا، وزوائد القطيعي، وكذلك ما وجده عبد اهللا بخط أبيه، فقام بوضع رموز تم
، وبذلك يكون الشيخ قد أتم المسند بكل مقصده، ولكن هذا العمل كان مسودة فقط 6من الروايات

                                                           
  .24ـ  23 ، ص1الساعاتي، الفتح الرباني، ج) (1

تحقيق: في الصحيح،  هـ،261بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت روى هذا الحديث أيضا: اإلمام مسلم (2)
كتاب اإليمان، باب: ، م1998هـ ـــ 1419أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية ــــ بيروت، 

 تحت رقمه، صحيح، وابن حبان في 181، رقم 99إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، ص
وإثبات الرب عز وجل، تحقيق: عبد  وحيدالتفي هـ،311، ابو بكر محمد بن إسحاق، ت بن خزيمةا، و6806

، 446 ، ص2، ج5م، ط1994هـ ــــ 1414العزيز بن ابراهيم الشهوان، مكتبة الرشيد ـــ الرياض، 
البحر مسند البزار المنشور باسم في  هـ،292ابو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق خالد، ت والبزار،
م، 1988، مكتبة العلوم والحكم ــــ المدينة المنورة، محفوظ الرحمن زين اهللا وآخرون، تحقيق: الزخار

  . 6، ص13 ، ج1ط
  .28، ص1، جالفتح الربانيوالساعاتي،  .18955، رقم332، ص4، جالمسند)  أحمد بن حنبل، (3
  .34، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه) جمال البنا: (4
  .34، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه) جمال البنا: (5

  .35ص  ، خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،جمال البنا  (6)
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. ثم بدأ الشيخ 1وعليه أن يقوم بتبييض هذه المسودة قبل أن يقوم بطبعه وإخراجه إلى الناس
ة قام بوضع بقراءة المسند للمرة الثالثة من أجل تبييض كتاب " الفتح الرباني "، وفي هذه المر

األبواب بإحكام، ورتب األحاديث بروية وإتقان، وانتهى من تبييض الكتاب في نهاية العام 
هـ، يقول الشيخ بعد ذلك:" وإذ ذاك ألهمني اهللا تعالى عمل التعليق، وذكر السند إلى آخر 1351

أه للمرة ما أشرت إليه في مقدمة التعليق، وهذا يستلزم قراءة المسند للمرة الرابعة، وسأقر
  .2الخامسة إن شاءاهللا تعالى عند تصحيحه في أثناء الطبع واهللا الموفق "

    المطلب الثالث: الصعوبات التي واجهت الشيخ في العمل:
مجرد قرية تتبع مدينة، والمدينة  بدأ العمل في هذا الكتاب في المحمودية، والمحمودية .1

قهاء والعلماء واألئمة والشيوخ، تتبع مديرية، والمديرية بعيدة عن القاهرة حيث الف
 .3السلطةو

شيخنا رجل محدود الموارد، مغمور الذكر، ليس له من إيراد مالي سوى ما ييسره اهللا   .2
له من رزق يوماً فيوم، وكان للشيخ أسرة كبيرة بحاجة إلى من يقوم عليها، ويوفر لها 

سفَره، ولقائه المشايخ مطالبها، وعمٌل مثل هذا بحاجة إلى أمواٍل طائلة، تُنفق على 
 .4والعلماء، وثمناً للورق، والحبر، والطبع وغير ذلك

إن عمالً كهذا سيأخذ من حياة الشيخ الكثير الكثير من الوقت والجهد، وهذا غير متوفر  .3
لدى الشيخ، إذ أن الشيخ في مرحلة من مراحل حياته كان يعمل أكثر من عمل في آن، 

شرعياً، وصاحب بقالة، وله في البيت مطبعة لتجليد الكتب، فقد عمل ساعاتياً، ومأذوناً 
فرجل عنده كل هذا العمل من أين سيأتي بالوقت الذي يمكنه أن ينجز عمالً مثل كتاب 

 . 5"الفتح الرباني" الذي سيستغرق من حياته سنوات طواالً من العمل المتواصل
البدء في الطباعة، فكيف يمكن ضخامة العمل تُحتّم على الشيخ إنجاز العمل كامالً قبل  .4

أن يطبع وينشر مثل هذا العمل الضخم، وأي مطبعة أو دار نشر ستجازف بالعمل في 
كتاب ال تكون له قيمة تجارية، وأرباح مادية مجزوم بها، إالّ بعد االنتهاء من طبع كل 

 .6أجزائه التي ستستغرق سنين ال يعلمها إال اهللا
                                                           

خطابات حسن البا الشاب جمال البنا،  :انظر. 23ـ  22ص  ،في المقدمه الفتح الرباني ) عبد الرحمن البنا، (1
   .35، ص إلى أبيه

  .35، ص المرجع السابق)  (2
  .52، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه)  جمال البنا: (3
  .52ص  ،خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه)  جمال البنا: (4
  .23ـ  22 ، صفي المقدمة الفتح الرباني)  عبد الرحمن البنا، (5
  .55ـ  50ص، خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا)  (6
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أن يضيف إلى الترتيب والتصنيف شرحا مسهبا أن الشيخ رحمه اهللا كان ينوي  .5
واستخالصاً لألحكام مما يضاعف العمل حجما وجهداً؛ وبخاصة في عملية التخريج 
المعقدة واستخالص األحكام، ما يجعله يعرض فقهاً جديداً في السنة الشريفة، وهذا 

 .1يتطلب الوقت والجهد والمال
االنهيار المالي الضخم في بورصة األوراق  الضائقة المالية العالمية التي حدثت نتيجة .6

المالية في نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية، كانت ضائقة مالية عامة، وكان لها أثر 
خاص على الشيخ الساعاتي، فارتفاع األسعار وخاصةً سعر الورق الذي كان يشتريه 

على بطء العمل في  الشيخ من أجل طباعة مؤلفاته في ذلك الوقت، كان له األثر الكبير
هذا الكتاب تحديداً لضخامته، بل توقفه بشكل كامل في بعض األحيان، ألن الشيخ كان 

 .2يطبع مؤلفاته على نفقته الخاصة
وحركة اإلخوان المسلمين؛ كان نتيجتها حل  3العداوة التي احتدمت بين وزارة السعديين  .7

ة إرهابية، مما أدى إلى م، واعتبارها حرك1948حركة اإلخوان المسلمين في سنة 
اعتقال أربعة من أبناء الشيخ الخمسة، وتطور األمور من سيء إلى أسوأ فاغتيل ولده 
األكبر الشهيد حسن البنا فكانت المصيبة شديدة أقعدت الرجل العجوز وأهمته، بل أكثر 

إثر من ذلك عندما تسربت أخبار من داخل السجن تقول إن ابنه عبد الباسط فقد بصره 
 . 4علمه باغتيال أخيه، حيث كان الوقع شديداً والمصاب جلالً

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .23ـ  22 ، صفي المقدمة الفتح الربانيعبد الرحمن البنا،   (1)
خطابات حسن البنا وانظر: جمال البنا،  .117ـ  97ص ، ة الكساد العالمي الكبيرأزمد.علي شلبي:   )2(

  . 49، ص الشاب إلى ابيه

  )  حكومة النقراشي باشا، في عهد الملك فاروق.(3
  .75ـ  72، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال البنا:   (4)
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  المبحث الرابع 
  ترتيب الفتح الرباني وتقسيمه

  ا���+� ا*ول: أ�)�م ا���& ا��%�$�:

وجعله  ،وتصنيفه مسند اإلمام أحمد أحمد عبد الرحمن البنا رحمه اهللا ترتيب خالشيأعاد 
  :يه واألقسام كما ذكرها، تحت كل قسم كتب وتحت كل كتاب أبواب على سبعة أقسام

قسم التوحيد: وذكر فيه ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من أحاديث تختص بأمور  .1
 العقيدة.

 قسم الفقه بفروعه المختلفة. .2
 قسم التفسير وما يختص بالقرآن وفضائله. .3
 قسم الترغيب وأحاديث الفضائل والمرغبات. .4
 ترهيب والتخويف مما يفعله اإلنسان من الكبائر والذنوب.قسم ال .5
قسم التاريخ وما كان من خلق آدم عليه السالم إلى أن تقوم الساعة، والكالم عن سيرة  .6

 النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومناقب الصحابة وغيرها.
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  1قسم ذكر أحوال اآلخرة والفتن والمالحم والجنة والنار. .7
رحمه اهللا تعالى عن هذا التقسيم: " إن اهللا اختار لهذا الكتاب يقول الشيخ أحمد البنا 

تقسيما عجيباً ما كان يخطر لي على بال، وكنت قسمته قبل ذلك مرات متعددة لم تطمئن نفسي 
لواحدة منها، فسألت اهللا تعالى أن يختار لي ما فيه الخير، فألهمني إلى هذا التقسيم العجيب الذي 

��mوإليه  ال أعلم أحداً سبقني �y���x���w��v���u��ts��r��q��p��o��nl ] :89&F/ا

الشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم  صفي. و2فانشرح له صدري واطمأن به قلبي " ، ]٤
" تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين قائالً: وترتيب الفتح الرباني لمسند اإلمام أحمد

تب، ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن مختصر له، وشارح، ومفسر، ومر
حنبل الشيباني، الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، جعله سبعة أقسام أولها: 
قسم التوحيد وأصول الدين وآخرها: قسم القيامة وأحوال اآلخرة، ورتبه على األبواب ترتيباً 

  .3" حسناً
  
  
  

  ني: ترتيب الكتب واألبواب واألحاديث:المطلب الثا
بعد أن قسم الشيخ كتابه إلى سبعة أقسام جعل كل قسم من هذه األقسام يشتمل على جملة أوالً: 

من الكتب ويندرج تحت كل كتاب جملة من األبواب، وبعض األبواب يدخل فيها جملة من 
باً أو فصالً عقب اآلخر إال الفصول ويقول الشيخ عن هذا الترتيب " وما وضعت كتاباً أو با

  . وقد بدأ بقسم التوحيد وفيه على سبيل المثال:4لحكمة تظهر للمتبصر"
 الكتاب األول: كتاب التوحيد: 

  الباب األول: باب وجوب معرفة اهللا تعالى وتوحيده واالعتراف بوجوده
قام الموجودة في ثم يبدأ بسرد األحاديث التي تناسب هذا الباب، وجعل لنفسه ترقيماً غير األر

) في كتاب الفتح الرباني كان رقمه في مسند 1مسند اإلمام أحمد بن حنبل فمثالً: الحديث رقم (
) كان رقمه 3)، والحديث رقم (21552)، كان رقمه (2)، والحديث رقم ( 2455اإلمام أحمد ( 

يث التي ).وهكذا حتى تنتهي كل األحاد22343) كان (5)، و (22423) كان (4)، و (12314(

                                                           
  .29، ص في المقدمة الفتح الرباني)  عبد الرحمن البنا: (1

  .35، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال البنا:   (2)
  .86، ص مصطلح الحديث، القسم الثانيعثيمين، محمد بن صالح ال) (3
  .29، صفي المقدمة الفتح الربانيا، ن)  عبد الرحمن الب(4
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لها عالقة بهذا الباب، ثم يأتي إلى الباب الذي يليه وهو باب عظمة اهللا تعالى وكبريائه وكمال 
قدرته وافتقار الخلق إليه، ثم يسرد األحاديث التي تناسب هذا الباب بالتسلسل الرقمي لكتابه هو، 

حديث في الباب األول  أي أنه ال يعود ليرقم أحاديث الباب من جديد بل يبقى مستمراً، فمثال أخر
) كما 11) فعندما يبدأ بأول حديث في الباب الثاني يكمل األرقام من الرقم (10ينتهي عند الرقم (

  يلي: 
  الباب الثاني: باب عظمة اهللا تعالى وكبريائه وكمال قدرته وافتقار الخالئق إليه.

ثم ينتقل إلى الباب الذي ، بحدثنا عبد اهللا حدثني أبي......وهكذا حتى ينهي كل أحاديث البا 11
يليه حتى نهاية األبواب في هذا الكتاب، وبعد ذلك يأتي إلى الكتاب الثاني وهو كتاب اإليمان 

  فضلهما: 1واإلسالم، ثم يعيد الترقيم لألبواب مثال ذلك: 
أما األحاديث فيستمر في الرقم المتسلسل الذي بدأ به، فعندما يأتي ألول حديث في هذا 

  حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ..... إلى نهاية الحديث. 51ول: الباب يق
وبعد انتهاء كل ما يتعلق بالقسم األول من كتب وأبواب وفصول وأحاديث، ينتقل إلى القسم 

 الثاني ويتعامل معه بالطريقة نفسها إلى نهاية كتابه " الفتح الرباني". 
    :ب في كتبهااترتيب األبو ثانياً:

بدأ بباب وجوب معرفة اهللا تعالى وتوحيده  ،لتوحيد وكتاب التوحيدفكما بدأ بقسم ا
واالعتراف به، ثم عظمة اهللا تعالى وكبريائه وكمال قدرته وافتقار الخلق اليه، ثم صفاته عز 

في فمثالً جاء ، وجل وتنزيهه عن كل نقص وجعل تحت كل باب األحاديث التي تليق به وتناسبه
به أحاديث متعلقة بهذا الموضوع كحديث أنس  وتوحيده واالعترافباب وجوب معرفة اهللا تعالى 

يقال للرجل من أهل النار يوم  : (بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم  قال
 . فيقول:نعم :فيقول :قال ؟ما على األرض من شيء أكنت مفتديا به ذلك القيامة أرأيت لو كان

ن أا لّإن ال تشرك بي شيئا فأبيت أأخذت عليك في ظهر آدم  قد ،قد أردت منك أهون من ذلك
  . 1)تشرك بي

 قالوا المشركين أن كعب بن أبي وفي باب صفات اهللا عز وجل وتنزيهه عن كل نقص: عن
��m��D��C��B��Aوتعالى: تبارك اهللا فأنزل ربك لنا انسب محمد يا  وسلم عليه اهللا صلى  للنبي

                                                           

، 36ص ، 1، جالفتح الرباني. وانظر: الساعاتي، 12311، رقم 127ص، 3ج المسند،، أحمد بن حنبل (1)
  .3كتاب التوحيد، باب وجوب معرفة اهللا تعالى وتوحيده واالعتراف به،رقم 
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M��L��K���J��I��H��G��F��E�����S��R��Q��P��O��Nl 1] :صIJK١ا - 

٤ [ .( 

  ثالثاً: توزيع األحاديث على األبواب الفقهية:

قام الشيخ البنا بجمع أحاديث المسند وتوزيعها على األبواب الفقهية، فيضع كل حديث   
  يحمل حكماً من األحكام الفقهية في الباب الذي يناسب هذا الحكم، ومن األمثلة على ذلك: 

 جحش، بنت حبيبة أم استحيضت قالت:  وسلم عليه اهللا صلى  النبي زوج ئشةعا أن
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رسول إلى ذلك فشكت سنين، سبع عوف بن الرحمن عبد تحت وهي
 الحيضة أقبلت فإذا ،2عرق هو وإنما بالحيضة، ليست هذا إن صلى اهللا عليه وسلم: النبي فقال

تصلّي  ثم صالة لكل تغتسل فكانت عائشة: قالت صلّي. ثم اغتسلي،ف أدبرت وإذا الصالة، فدعي
  .4الماء لتعلو الدم حمرة أن حتى جحش بنت زينب ألختها 3مركَن في تقعد وكانت

  وبعد أن يسرد الحديث، يبين الحكم الذي يحمله الحديث الشريف بقوله:
ي الباب السابع من هذا هذا الحديث طرف من حديث سياتي ذكره بتمامه وسنده وشرحه ف" 

م على الكتاب ( كتاب الحيض) وإنما ذكرت هذا الجزء لالستدالل به على أن الصالة تحر
  .5"والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما ،الحائض والنفساء وال تصح منهما

  اهللا رسول قال يقول: عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي سمع أنه علي بن محمد مثال آخر: عن
 قال: هو، ما اهللا رسول يا فقلنا: األنبياء من أحد يعطَ لم ما ُأعطيتُ وسلم:( عليه اهللا صلى

                                                           

، كتاب التوحيد، 40، ص1ج الفتح الرباني،وفي  .21257، رقم 133ص، 5ج ،المسند، أحمد بن حنبل (1)
  .19باب صفاته عز وجل وتنزيهه عن كل نقص، رقم 

عون المعبود : محمد شمس الحق العظيم أبادي، نظرا)  أي دم يخرج من انفجار العروق وليس من الرحم. (2
  .333، ص1م، ج1995، 2، دار الكتب العلمية ــ بيروت، طشرح سنن أبي داود

شرح : النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، انظر) قال النووي هو اإلجانة التي تُغسل فيها الثياب.  (3
: واإلجانة. 25، ص4هـ، ج1392، 2ــ بيروت، ط، دار إحياء التراث العربي النووي على صحيح مسلم

المكتبة  المصباح المنير في الشرح الكبير للرافعي،: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، نظراإلناء. ا
  .6، ص1العلمية ــ بيروت، ج

، كتاب الحيض ، في الفتح الرباني. والساعاتي24582، رقم 83، ص6، جالمسند )  أحمد بن حنبل،(4
  .932، رقم 244، ص1ستحاضة، باب موانع الحيض وما تقضي الحائض من العبادات، جواال
كتاب الحيض واالستحاضة، باب موانع الحيض وما تقضي الحائض من  الفتح الرباني،الساعاتي،   (5)

  .244، ص1العبادات، ج
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 وجعلت طهوراً، لي التراب وجعل أحمد، وسميت األرض، مفاتيح وُأعطيت بالرعب، نُصرتُ
  .1)خير األمم أمتي

م جائز بجميع ميالتَّ هذا الحديث في هذا الباب داللة على أن تأوردولبيان حكم الحديث يقول: " 
  .2" أجزاء األرض لعموم لفظ األرض

  حذف السند من األحاديث إال ما رآى في بقائه ضرورة. رابعاً:
المقصود هنا أنه حذف الكالم و ،من بديع ما فعل البنا في ترتيبه للمسند أنه حذف السند  

نهم الرواة، فكان في المسند يقول: الكثير الذي ذكره اإلمام أحمد آنذاك لتوثيق األمانة العلمية، وم
ثبت إال إسم الصحابي حدثنا فالن، حدثنا فالن، وهكذا، فالمؤلف الشيخ البنا حذف هذا كله، ولم ي

سم اوأما إن كان أثراً يذكر  ،الذي روى الحديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إن كان خبراً
ن تمس الحاجة واة الحديث ممسم أحد ركر إا أن يعرض في الحديث ذالراوي عن الصحابي، إلّ

لى ذكر هذا الراوي، وأحياناً يذكر السند كامالً عإذا توقف فهم الحديث  خاصةً ،إلى ذكره فيذكره
ثبت منه إال حذفت السند، ولم ُأ :"هولبق ن سبب هذا اإلجراءوبي ،3آخر لنفس السبب، أو لسببٍ

ذكر أاهللا عليه وسلم ، إال في حاالت نادرة، اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى 
ذكر كيف أن كثرة طول السند يأتي بالسآمة والمللأتمس الحاجة إليه، و ناسم أحد رواته مم " 

، فاختصروا كتبهم 4ي هذا الداء: "وقد أدرك كثير من كبار المحدثين المتقدمين تفشّوتابع قوله
جامع "، والحافظ ابن األثير في كتابه "مصباح السنة"بحذف السند، ومنهم اإلمام البغوي في كتاب 

ومن األمثلة على  5." التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح"، والزبيدي في كتابه "األصول
حذف جزء من السند: أن اإلمام أحمد روى في مسنده حديث معاذ بن جبل التالي بالطريقة 

 حدثني عثمان أبي بن يعنى الحجاج عن عدي بن محمد ثنا أبي حدثني اهللا عبد التالية: حدثنا
 وال سمرة بن الرحمن عبد فيه مجلساً جلست قال: العدوي الكاهن هصان ثنا هالل بن حميد

 نفس األرض على صلى اهللا عليه وسلم: ما  اهللا رسول قال قال: جبل بن معاذ ثنا قال: أعرفه،

                                                           
، كتاب التيمم، 264، ص1والساعاتي، الفتح الرباني، ج .763، رقم 98، ص1، جمسندال أحمد بن حنبل،)  (1

  .991باب اشتراط دخول الوقت للمتيمم وما يتَيمم به، رقم 
  .264، ص1، جالمرجع السابق)  (2
  .27 ـــــ 26، ص1، جالفتح الرباني)  الساعاتي، (3
  السآمة والملل التي يصاب بها القارئ من كثرة طول السند. :بالداء) يقصد (4
  .33، ص تح الربانيمقدمة الف)  عبد الرحمن البنا: (5
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 موقن قلب إلى ذاكم يرجع  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول انى تشهد شيئا باهللا تشرك ال تموت
   .1لها... الحديث غفر اال

 ثنا هالل بن هكذا روى اإلمام أحمد بن حنبل الحديث ونراه في الفتح الرباني هكذا: وعن حميد
  .2أعرفه... الحديث وال سمرة بن الرحمن عبد فيه مجلسا جلست قال: العدوي الكاهن هصان

 يونس ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني اهللا عبد أحمد بن حنبل: حدثناوفي حديث آخر يقول اإلمام  
 شيخ إلى فجلست بالبصرة الجامع المسجد دخلت قال الكاهل بن هصان عن هالل بن حميد عن

قال:  انه  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول عن جبل: بن معاذ حدثني فقال: واللحية الرأس أبيض
 اال موقن قلب إلى ذاك يرجع اهللا رسول وإني اهللا اال إله ال ان تشهد وهى تموت نفس من (ما

  .3لها... الحديث اهللا غفر
 عن هالل بن حميد عن يونس ونراه في الفتح الرباني: وعنه من طريق أخرى: ثنا

واللحية...  الرأس أبيض شيخ إلى فجلست بالبصرة الجامع المسجد دخلت قال الكاهل بن هصان
  .4الحديث)

لطريقة لم يجعل كتابه بديالً عن المسند؛ إذ أنه قام بعزو كل حديث إلى رقمه والبنا بهذه ا
  .5في المسند؛ حتى إذا احتاج الباحث إلى سند الحديث عاد إلى المسند بطريقة أسهل من ذي قبل

يذكر في نهاية كل حديث الرقم األصلي الذي كان موجوداً تحته في مسند اإلمام أحمد.  خامساً:

لحديث رقماً جديدا في كتابه الفتح الرباني فيثبته في مقدمة الحديث، ثم يذيل يعطي الشيخ ا
ب ثم عقّ، - 6رحمه اهللا - الحديث بالرقم األصلي الذي كان يحمله في مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

  :ويكون بذلك قد فعل أموراًحتى ال يحرم الباحث من فائدة السند  7كل حديث بسنده في التعليق
  رجوع إلى المسند وعدم إهماله.األول: ال

   .لحديث بأسرع وقتإلى االثاني: وضع كتاب مختصر سهل الوصول 
                                                           

  .22053، رقم 229، ص5، جلمسند)  أحمد بن حنبل، ا(1

كتاب التوحيد، باب نعيم الموحدين وثوابهم ووعيد الشركين وعقابهم، رقم  ،45،صالفتح الرباني) الساعاتي، (2
47.  
  22051، رقم 229، ص5، جالمسند)  أحمد بن حنبل، (3

التوحيد، باب نعيم الموحدين وثوابهم ووعيد المشركين وعقابهم،  ، كتاب45، ص الفتح الربانيالساعاتي،  (4)
  .48رقم

  ) أقصد هنا أرقام األحاديث المثبتة في النسخة التي قام الساعاتي بقرائتها وترتيب كتابه " الفتح الرباني " عنها.(5
  عنها.

 
  ) أي في كتابه بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني. (7
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الثالث: يقول الساعاتي:" فقد عقبت كل حديث في التعليق لكي ال يحرم من فائدته أولو النظر 
   .1والتدقيق"

  ومن األمثله على تذييل الحديث برقمه األصلي في المسند:
 يقول:  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول سمع أنه عنه اهللا رضي ابــ عن عمر بن الخط52
مسند [ .2شئت الثمانية الجنة أبواب أي من الجنة ُأدخل له: قيل اآلخر واليوم باهللا يؤمن مات من

  . ]97أحمد ح
هرٍ وقد رواه اإلمام أحمد بن حنبل هكذا: ثنا مَؤمُل ثنا حماد قال: ثنا زياد بن مخراق عن ش 97

عن عقبةَ بن عامر، قال: حدثني عمر رضي اهللا عنه أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: 
  .  3من مات يؤمن باهللا واليوم اآلخر قيل له: ُأدخل الجنة ...الحديث

  ة.المكرراألحاديث من  سادساً: االختصار
كراً على وهذا ليس ح ،الكثير الكثير من األحاديث المكررة اإلمام أحمد يقع في مسند 

المحدثين كالبخاري ومسلم وأصحاب  موإنما هذا نهج معظ ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل وحده
  .فوائد إسنادية ومتنية وإنما كان لذلك ،السنن وغيرهم، وما فعلوا ذلك عبثاً

ل يطيتكرار هذه األحاديث على الحال التي هي عليه في المسند ولكن الشيخ رآى أن 
 .بطريقة ال يعدم فيها الفائدةفقام الشيخ باختصار هذا التكرار  ،ضخماً جداً يجعلهكتابه و

   : مع المكررالشيخ الساعاتي تعامل  كيف

كان الشيخ يأتي إلى مسند الصحابي فينظر إلى الحديث المكرر فيأخذ األصح سنداً، 
زائداً على المثبت في  واألكثر زيادةً في المعنى، ويحذف ما عداه، وإذا وجد في المحذوف شيئاً

المعنى أو التفسير أو نحو ذلك؛ يقوم بأخذ هذه الزيادة ويضعها في المكان المناسب لها، بين 
قوسين قائالً ( وفي رواية كذا وكذا ) إشارة إلى أنها من حديث آخر من رواية هذا الصحابي. 

ت الختالل المعنى بوجودها أما إذا كانت الزيادة كثيرة وال يصح وضعها في أثناء الحديث المثب
أو عدم انسجام اللفظ، فإنه يقوم بوضعها في نهاية الحديث فيقول:" وعنه في أخرى، أو وعنه من 

  ، كما يلي:4طريق آخر بنحوه " وفيه كذا وكذا

                                                           

  .26، ص1، جفي المقدمة ربانيالفتح الالساعاتي،   1)( 
  .52، كتاب اإليمان، باب فضلهما، رقم 46، صالفتح الرباني) الساعاتي،  (2
  .97، رقم 16، ص1،  جالمسند ) أحمد بن حنبل، (3

  .26، ص1، جالفتح الربانيالساعاتي،  (4)
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 حين أي لعطاء قلت قال: جريج بن أنا قاال: بكر وابن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني اهللا عبد حدثنا 
 صلى  اهللا رسول َأعتَم يقول: عباس بن سمعت قال: خلوا أو إماما العشاء أصلي ان إليك أحب
 بن عمر فقام واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، الناس رقد حتى بالعشاء ليلة  وسلم عليه اهللا

 اهللا صلى  اهللا نبي فخرج عباس: ابن قال عطاء: قال الصالة، فقال: عنه اهللا رضي الخطاب
 َأشُقُّ ان لوال فقال: رأسه شقِّ على يده واضعاً ماء رأسه يقطر اآلن إليه أنظر كأني  وسلم عليه
. قال البنا: ( ومن طريق آخر) بنحوه وفيه فقال له 1كذلك يصلوها ان ألمرتهم أمتي على

 ان ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال فقال:( فخرج والولدان )، النساء عمر:(يا رسول اهللا، نام
  .2ساعة )ال هذه يصلوها

وإذا كان أحد الطريقين أكثر معنى وأحكاماً واآلخر أصح سنداً ذكر الطريقين معاً بلفظيهما، 
  األول لكثرة أحكامه، والثاني لصحة سنده، ويعتبرهما في كتابه حديثاً واحدا في العدد، كما يلي:

اتم بن حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا علي بن ثابت حدثني هشام بن سعد عن ح. 1243 
كان رجل بالشام يقال له معدان كان أبو الدرداء يقرئه القرآن  :أبي نصر عن عبادة بن نسي قال

 ؟يا معدان ما فعل القرآن الذي معك :فقال له أبو الدرداء 3ففقده أبو الدرداء فلقيه يوما وهو بدابق
مدينة تسكن اليوم أو في يا معدان أفي  :قد علم اهللا منه فأحسن قال :قال ؟كيف أنت والقرآن اليوم

فإني سمعت رسول اهللا   ،مهال ويحك يا معدان :ال بل في قرية قريبة من المدينة قال :قال ؟قرية
ما من خمسة أهل أبيات ال يؤذن فيهم بالصالة وتقام فيهم الصلوات  :صلى اهللا عليه وسلم  يقول
  .4مدائن ويحك يا معدانفعليك بال .ن الذئب يأخذ الشاذةإو ،اال استحوذ عليهم الشيطان

                                                           
،كتاب 307، ص1ي، ج، الفتح الربانالساعاتي. 3466، رقم 366، ص 1ج المسند،)  اإلمام أحمد بن حنبل، (1

  173الصالة، باب مواقيت الصالة، رقم 
، كتاب 307، ص1ج الفتح الرباني،. الساعاتي، 1926، رقم 221، ص1، ج، المسنداإلمام أحمد بن حنبل)  (2

  .174الصالة، باب مواقيت الصالة، رقم 
، دار الفكر ــ معجم البلدان ) إسم بلد بين حلب وأنطاكيا. انظر: أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي،(3

  .222، ص1بيروت، ج
، 327، ص1، جالفتح الرباني. والساعاتي، 27553، رقم 445، ص 6ج المسند،)  اإلمام أحمد بن حنبل، (4

  .1242كتاب الصالة، باب األذان واإلقامة، فصل األمر باألذان وتأكيد طلبه، رقم
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وعنه من طريق ثان قال: سمعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول: ما من ثالثة في قرية  
فال يؤذن وال تقام فيهم الصلوات اال استحوذ عليهم الشيطان. عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 

 .1بن مهدي: قال السائب: يعنى بالجماعة في الصالةاالقاصية قال 
إذا كان الحديث من رواية أكثر من صحابي فيثبت الحديث األكثر أحكاماً وأصح سنداً، ويشير و

إلى الباقي إشارةً، ويجعلها أحاديث مستقلة في العد لتعدد الرواة من الصحابة رضي اهللا عنهم. 
  مثل:

 ال جلر صالة إلى اهللا ينظر ال  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال قال هريرة أبي عن1701
  .]10812مسند أحمد  [وسجوده.  ركوعه بين صلبه يقيم

  وعن طَلْق بن على الحنفي رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم (مثله).  1702
ولو كان هناك حديثان األول عن أبي بكر رضي اهللا عنه، ثم روي هذا الحديث عن     

وكان حديث أبي بكر أصح سنداً، جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم، 
والحديث اآلخر عن عمر أكثر أحكاماً، يقوم بذكر هذين الحديثين بلفظيهما ويشير إلى الباقي ( 

  بقوله وعن عثمان مثله ) وهكذا.

  مثال: 
عن علي رضي اهللا عنه، قال: نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرأ الرجل وهو  1698

  .] 619د أحمد حمسن [راكع أو ساجد. 
كشف رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عن الستارة  :قال رضي اهللا عنه عن بن عباس1700

أيها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة اال الرؤيا  :والناس صفوف خلف أبى بكر فقال
فأما الركوع  ،أو ساجداً قرأ راكعاًهيت ان َأنى نُإال أ :ثم قال ،أو ترى له ،يراها المسلم ؛الصالحة

مسند أحمد ح  [واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.  ،فعظموا فيه الرب
1900 [.  
  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ( مثله) 1701

  وإذا توفرت في الحديث الواحد كثرة األحكام وصحة السند؛ يشير إلى غيره كما أشار سابقاً. 

                                                           
، رقم 327، ص1، جالفتح الرباني. والساعاتي، 27554، رقم 446، ص6ج المسند،)  اإلمام أحمد، (1

1242.  
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زيادة لم تكن في حديثي أبي بكر وعمر يقول: وعن عثمان مثله وإذا كان في حديث عثمان 
ولكن زاد كذا وكذا، قاصداً من ذلك تمام الفائدة، وتعزيز الحديث الذي أثبته بكثرة الطرق، 

  وكذلك عدم اإلطالة في الكتاب.

في مسند اإلمام أحمد أحاديث طويلة تتضمن جملة من  تقطيع األحاديث الطويلة:سابعاً:  
، وإذا وضع في كل فائدته الكثير من وضع الحديث بطوله في مكان واحد ضاع فإذام، األحكا

أجزاء ثم  تي بتقطيع الحديث الواحد إلى عدةاالشيخ الساعمكان يناسبه طال الكتاب، لذلك قام 
  وطريقته في ذلك:  يقوم وضع كل جزء في الباب الذي يناسبه فقهياً،

  .الباب الذي يناسبه أكثر من غيره ضع الحديث بطوله فيي :أوالً 
  . فقهياً أقسام الحديث كل قسم في الباب الذي يناسبه يضع  ثانياً:
إذا  ؛إن كان الحديث قصيراً ويحتوي على أكثر من حكم يذكره في كل باب يناسبه بتمامه ثالثاً:

في  ةدحرة والم يكن في الباب ما يغني عنه من أحاديث، أما إن كان هناك ما يغني عنه ذكره م
من األمثلة على األحاديث الطويلة التي قام بتقطيعها إلى أكثر من قسم ، والباب األكثر مناسبة له

 الذي تضمن أذكار الصالة من 1ووزعها على األبواب حديث علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
دعاء  تاح الصالة )ذكر هذا الحديث كله في ( باب افت ،إلى ما يقال بعد السالم الصالة أول افتتاح
ألنه الباب المناسب له أكثر من غيره، ثم قام بتوزيع أقسام الحديث التي تحتوي على  االفتتاح؛

وما  ،فوضع ما يختص بالركوع في باب الركوع ،أحكام وإجمالها في األبواب التي تناسبها
كر في الذ :في باب الركوعف ..وهكذا. ،في باب السجود في باب السجودبالسجود يختص 
: " تقدم الكالم عليه قالثم ، يخص الذكر في الركوع فقطالمقطع  الذي ذكر من الحديث  ؛الركوع

وكذلك عند  ". 2في الباب الحادي عشر من أبواب صفة الصالة في دعاء االفتتاح ارجع إليه
الرفع من الركوع يذكر الجزء الذي يخصه، ثم يبين أن هذا جزء من حديث علي رضي اهللا عنه 

، وأهم ما مثل ذلك وغيرهفي باب السجود مشيرا إلى مكانه ليتم الرجوع إليه عند الحاجة، وهكذا 
في األمر أنه بعد نهاية المقطع يبين أن هذا الذي ذكره ليس حديثاً كامالً وإنما هو جزء من 

                                                           
، كتاب الصالة، باب اصفة الصالة، فصل دعاء االفتتاح، رقم 420، ص 1، جالفتح الرباني)  الساعاتي، (1

  .729، رقم 94، ص1ج المسند،. واإلمام أحمد، 1558
اب الصالة، باب الركوع، ، كت1، جوالفتح الرباني. 729، رقم 49، ص 1ج المسند،)  أحمد بن حنبل، (2

  .1707أذكار الركوع، رقم 
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حديث طويل ثم يشير إلى مكانه، كأن يقول:" عن علي رضي اهللا عنه، هذا طرف من حديث 
ويستمر بهذه الطريقة ، 1تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب دعاء االفتتاح فارجع إليه"طويل 

  .الشريف الموجودة في الحديثالفقهية حتى ينتهي من األحكام 
وأما إذا كان الحديث قصيراً فيذكره كامال في  األبواب التي يناسبها مثل حديث علي رضي اهللا 

 قال رسول اهللا :عن علي رضي اهللا عنه قال(الصالة: عنه أيضا الذي ذكره في باب افتتاح 
ذكره كامال ، 2)مفتاح الصالة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم صلى اهللا عليه وسلم:
ة واحدة ثم قال:" هذا الحديث تقدم جتزاء بتسليمكون السالم فريضة واال؛ أيضا في باب التسليم

وإنما أثبته هنا  ؛في باب افتتاح الصالة والخشوع فيها وتخريجاً وشرحاً الكالم عليه سنداً
  .3الحتجاج بعض األئمة به على وجوب السالم "

ثامناً: وضع رموزاً تميز أحاديث اإلمام أحمد بن حنبل من أحاديث غيره في المسند مما زيد 
من إضافة  ففي المسند أحاديث ليست من رواية اإلمام أحمد بن حنبل، وإنما هي عليه بعد وفاته.

عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، وأخرى من إضافة أبي بكر القطيعي، وفي هذا يقول الشيخ البنا 
وهذه  ،عي ألحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى ستة أقساموبتـتب" :) رحمه اهللا تعالىالساعاتي(

هذه األحاديث عن  األقسام ال تظهر إال من خالل السند"، ثم بين القاعدة التي استند إليها في تمييز
"  كل حديث يقال فيه حدثنا عبد اهللا حدثني أبي فهو من المسند، وكل حديث يقال بعضها وهي:

في أول سنده حدثنا عبد اهللا حدثنا فالن " بغير لفظ أبي " فهو من زوائد عبد اهللا، وكل حديث 
" فهذه قاعدة عظيمة تفيد يقال في أوله حدثنا فالن، غير عبد اهللا وأبيه، فهو من زوائد القطيعي"، 

  .4كل من أراد أن يبحث في مسند اإلمام أحمد بن حنبل"
  
  

 وهذه األقسام التي ذكرها الساعاتي هي:

                                                           

تاب الصالة، باب الركوع والسجود الدعاء في السجود وما يقال فيه من أذكار، ك، الفتح الربانيالساعاتي،   (1)
  . 477، ص 1ج

  .1524، كتاب الصالة، باب صفة الصالة، افتتاح الصالة والخشوع فيها، رقم الفتح الربانيالساعاتي،   (2)
، كتاب الصالة، باب صفة 1، جوالفتح الرباني. 1072رقم،   129، ص1، جالمسندأحمد بن حنبل،   (3)

   .1524الصالة، افتتاح الصالة والخشوع فيها، رقم 
 . وانظر: عبد الرحمن البنا، الفتح الرباني24ـ  23ص  خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،جمال البنا،   (4)

  .23، صفي المقدمة
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قسم رواه عبد اهللا بن اإلمام أحمد عن أبيه سماعاً وهو المسمى بـ ( مسند اإلمام أحمد)   .1
  .وهو كبير جداً يزيد على ثالثة أرباع الكتاب

   من أبيه وغيره ، وهو قليل جداً.قسم سمعه عبد اهللا  .2
ائد عبد اهللا ) وقسم رواه عبد اهللا عن غير أبيه، وهو المسمى عند المحدثين بـ ( ز  .3

  .لوهو كثير بالنسبة لألقسام كلها عدا القسم األو
  قسم قرأه عبد اهللا على أبيه ولم يسمعه منه ، وهو قليل .  .4
  أبيه بخط يده وهو قليل أيضاً. قسم لم يقرأه ولم يسمعه ، ولكنه وجده في كتاب .5
هـ عن 368أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ت  مسند بغداد قسم رواه الحافظ المحدث  .6

 غير عبد اهللا وأبيه، وأضاف في المسند روايات من عنده ، وهذا القسم أقل الجميع .
بينها  ولما كانت هذه األقسام ال تظهر إال من خالل السند، وال يستطيع الباحث أن يميز

دونه، كان ال بد أن يجد الشيخ حالً للتمييز بين األحاديث التابعة لكل قسم من هذه 
؛ فكان ال بد من 1األقسام السابقة الذكر، وخاصة أن الشيخ رحمه اهللا قام بحذف السند

طريقة لتمييز كل قسم من هذه األقسام، لذلك قام الشيخ البنا بوضع رموز في بداية كل 
رواية اإلمام أحمد بن حنبل، من الزيادات التي جاءت في المسند من  حديث زائد على

ولده عبد اهللا بن أحمد، أو من القطيعي، وكان هذا الرمز يدل على الشخص الذي أضاف 
هذه الزيادة إلى المسند موضحاً ذلك  بعد االنتهاء من سرد الحديث في بعض األماكن  

على المسند ولهذا رمزت له بحرف ( كذا )   بقوله:" أقول: هذا الحديث من زوائد فالن
والرموز التي استخدمهاوما تشير إليه  2في أوله إشارة إلى ذلك كما ذكرت في المقدمة "

  كما يلي:
وضع الرمز( ز ) على زيادات عبد اهللا بن أحمد بن حنبل وأشار إلى ذلك بعد األحاديث  .1

حنبل على المسند ورمزت له قائالً:" هذا الحديث من زوائد عبد اهللا بن أحمد بن 
  .3بالحرف (زاي ) "

ميز زوائد القطيعي: بأن وضع في بداية الحديث رمز ( قط ) كما  في الحديث التالي:  .2
(قط) عن أبي ذر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جالساً وشاتان تقترنان، 

                                                           
  من هذا البحث، موضوع حذف السند. 53)  أنظر: ص(1
وتوحيده واإلعتراف  ، كتاب التوحيد، باب وجوب معرفة اهللا تعالى36ـ  35، صالفتح الربانيعاتي، ا)  الس(2

  .2بوجوده، حديث رقم: 
  .299، كتاب العلم، باب الرخصة في كتابة الحديث. رق 100، ص الفتح الرباني)  الساعاتي، (3
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ليه وسلم، فقيل فنطحت إحداهما األخرى فأجهضتها، قال: فضحك رسول اهللا صلى اهللا ع
  . 1له ما يضحكك يا رسول اهللا؟ قال عجبت لها، والذي نفسي بيده، لَيقادن لها يوم القيامة

  وليكن في معلومنا أن الشيخ رحمه اهللا أشار في مقدمته بأن ( قط ) ترمز إلى الدارقطني،                 
ة الحديث بعد رقم الحديث مباشرةً ولكن هذا يكون في التخريج، فإذا جاء (قط) في بداي       

  فهي      
  ترمز إلى القطيعي.        
األحاديث التي وجدها عبد اهللا بن أحمد بن حنبل في كتاب أبيه بخط يده رمز لها الشيخ  .3

 كتاب في وجدت قال اهللا عبد حدثنا (خط) الساعاتي برمز (خط) كما في الحديث التالي:
 عن العوام بن عباد ثنا قال سعدويه سليمان ابن يعنى دسعي ثنا يده بخط الحديث هذا أبي

 على هو فبينا منكوساً، وصلبه الزبير ابن الحجاج قَتََل لما قال أبيه عن عنترة بن هارون
 قصة فذكر أميركم، أين فقالت: بصرها ذهب وقد تقودها أمة ومعها أسماء جاءت المنبر
 يقول:  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول من سمعته حديثا أحدثك ولكني كذبت فقالت:
  . 2مبير وهو األول من َأشَر منهما اآلخر كذابان ثقيف من يخرج

أما األحاديث التي لم يسمعها عبد اهللا بن أحمد بن حنبل من أبيه، وإنما قرأها هو على  .4
قال قرأت والده، فقد ميزها بالرمز (قر)، كما في الحديث التالي: (قر) حدثنا عبد اهللا 

على أبي هذا الحديث قال: ثنا األسود بن عامر ثنا شعبة قال: قال عبد اهللا بن دينار 
أخبرني قال: سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في ليلة القدر قال: 

وذكر لي رجل ثقة عن  :قال شعبة. متحريها فليتحرها في ليلة سبع وعشرينمن كان 
 :قال شعبة ،من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي :إنما قال :نه كان يقولأسفيان 

  . 3الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان :قال أبي ،أو ذا شعبة شك ،فال أدري قال ذا

                                                           
والساعاتي، الفتح الرباني، كتاب قيام الساعة، باب .21550، رقم 172، ص5، جالمسندمد بن حنبل، )  أح(1

  .13164عدل اهللا عز وجل في القضاء، رقم 
، كتاب الخالفة واإلمارة، الفتح الرباني، الساعاتي. 27514، رقم 352، ص6ج المسند،، أحمد بن حنبل (2)

   عنهما بعد.رضي اهللا باب خالفة عبد اهللا بن الزبير

 131، ص2، كتاب الصيام، باب اإلعتكاف وفضل العشر األواخر من رمضان. جالفتح الربانيالساعاتي،  (3)
  .4049رقم 
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وقد بين الساعاتي ذلك بقوله:" ذكرت في مقدمة الكتاب في الجزء األول منه أن كل حديث قرأه 
  .1ولم يسمعه منه أرمز له في أوله بهذا الرمز" قر" عبد اهللا بن اإلمام أحمد على أبيه

قسم رواه عبد اهللا بن اإلمام أحمد عن أبيه  أما القسمان الباقيان فهما: القسم األول األصل وهو
، سماعاً وهو المسمى بـ ( مسند اإلمام أحمد ) وهو كبير جداً يزيد على ثالثة أرباع الكتاب

ولم أجد له رموزاّ  عبد اهللا من أبيه وغيره، وهو قليل جداً سمعهالذي قسم والقسم الثاني هو ال
تميزه عن غيره ولم يذكر هو ذلك في مقدمته، ويظهر أنه لم يضع رموزاً لهذين القسمين 

  لوضوح األمر.

تمييز أحاديث المسند من غيرها بصورة واضحة فيها  والهدف من وضع هذه الرموز
  التخفيف واالقتصاد.

  الكتاب. تاسعاً: عد أحاديث

بدأ الشيخ البنا أحاديث كتابه " الفتح الرباني " بإعطاء كل حديث رقماً مسلسالً، من أول 
حديث في الكتاب وحتى آخر حديث، حيث يضع الرقم في بداية كل حديث، حتى يميزه عن رقم 
 الحديث الموجود في النسخة التي قام بقراءتها للكتاب األصل "مسند اإلمام أحمد"، وفعل ذلك
تمشياً مع العلم الحديث، من أجل إتمام الفائدة، وتسهيل المراجعة، فكان عدد أحاديث الكتاب 

) حديثاً، وقد جعل كل حديث مكرر عن صحابي واحد له معنى واحد حديثاً واحداً، 13341(
وأما إن رواه أكثر من صحابي؛ فجعل رواية كل صحابي حديثاً مستقالً وإن اتحد في اللفظ 

  .2والمعنى
  .اإلمام أحمد بن حنبلبسند الشيخ الساعاتي المتصل عاشراً: 

عن عدة مشايخ  متصلة إلى اإلمام احمد بن حنبل أسانيدله أن الشيخ أحمد البنا  ذكر
علم أيها األخ الكريم أن ا" و :حيث يقول رحمه اهللا، ذكرهم الشيخ البنا في مقدمة الفتح الرباني

باإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى عن عدة مشايخ، فمن ذلك  لي في المسند أسانيد كثيرة متصلة
روايتي بالسند المتصل عن أخي في اهللا تعالى العالم العالمة شيخ العلماء ومفتي وادي الفرات 

هـ ، وقدم إلى 1348عرفته في مدينة القاهرة سنة  المحدث الشريف السيد محمد سعيد السيد ...
هـ 1348ومكث فيها عامين كاملين من  ،حتالل الفرنسياالمصر منفياً من بالد الشام من قبل 

                                                           
، ص 2ج، كتاب الصيام، باب اإلعتكاف وفضل العشر األواخر من رمضان، الفتح الرباني، لساعاتيا  )(1

  .4049رقم , 1613

  .33ص  ،1، جالفتح الربانيالساعاتي،  (2)
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الشيخ أحمد بن وللشيخ روايته عن  .1"...هـ،1349به عام  يتالتقف ،هـ1350 ـــــ
السيد محمد بن السيد صديق الحسني المغربي من علماء المغرب األقصى بطنجة ومن حملة 

 .2عالمية األزهر الشريف رواية باإلجازة

  

  
  المبحث الخامس

  " بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني" 
  التعريف بالكتاب:

الفتح الرباني في كتاب "  تعليقات وجيزة مختصرة علىفيه هو شرح لمسند اإلمام أحمد، 
يقول الساعاتي واصفاً بلوغ  ،للساعاتي نفسه "ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني

تابي الموسوم " بالفتح الرباني" لنشر جواهره، وإبراز األماني:" فهذا تعليق وجيز وضعته على ك
ضمائره، وكشف القناع عن إشاراته، واإلفصاح عن لغاته، وكَلْتُ فيه الجليات للناظرين تفادياً 
من اإلمالل، وحققت بشرح مهِمه اآلمال، وسميته " بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني" راجياً 

  .3أن ينفع به المسلمين"
وقد بدأ سند الحديث وتخريجه وغريبه، ويتكلم على فقه الحديث،  فيه المؤلف ذكري

الكتاب بشرح مفصل لألحاديث، ألنه كان يقصد أن يجعله كتاباً مستقالً بذاته، ولكن بعد أن واجه 
، وفي ذلك يقول منتصفه حاشيةصعوبة في الطباعة والنشر؛ اختصر الكالم بشدة حتى صار في 

شيخ جمال البنا:" وخالل هذه المدة الطويلة تعرض الشيخ لضغوط عديدة، واضطر بعد ولد ال
) إلى استبعاد هذا الشرح الذي كان مطوالً، وكتبه من جديد،  17، 16، 15كتابة شرح الجزء ( 

  .4مختصرا"
إلى ( كتاب المناقب)، نهاية (باب ما جاء في جرير بن عبد اهللا  الساعاتي ووصل فيه

، ثم اعتذر ، ووصل فيه إلى نهاية (كتاب المناقب)5)  ثم أكمله محمد عبد الوهاب بحيرىالبجلي
اختياره مدرساً للحديث في جامعة الرياض، فقام أبناء الشيخ باختيار مجموعة من العلماء،  بسبب

                                                           
  .29، ص 1، جالفتح الرباني)  الساعاتي، (1
  .30ص  ،الفتح الرباني ،الساعاتي) (2
  .31، ص1، جالفتح الرباني) الساعاتي، (3
  .36ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،)  جمال البنا، (4
، تَرجمتُ له في فام الحديث الشريف بكلية الشريعة باألزهر الشريد)  من تالميذ الشيخ ومحبيه، ومن خُ(5

  .11الفصل األول في تالميذ الشيخ، ص
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وطالب العلم أمثال الشيخ محمد الحسيني العقبي، والشيخ محمد الحافظ التجاني، والشيخ حامد 
وا هذا ثم أكمل ، الذين أبدوا إستعدادهم للمساعدة،1اهيم، وكلهم من مشايخ األزهر الشريفابر

من (كتاب اإلمارة والخالفة) إلى نهاية الكتاب؛ والتكملة األخيرة  ؛بإشراف أبناء المؤلف العمل
  .2تذكر سند الحديث وتخريجه، ونادراً ما تذكر غريبه

تح الرباني نفسه ألنهما في الحقيقة كتاب واحد، يمكن أن يقال هذا الكالم عن كتاب الف
، ولكن منعت مستقالً اًصحيح أن الشيخ الساعاتي كان ينوي أن يجعل كل واحد منهما كتاب

ظروفه القاسية التي واجهها في عسرة الطباعة وطول الوقت؛ منعت من إنجاز ذلك؛ فقرر أن 
ل، فقام بشرح األحاديث، وعلق عليها وكأنها يجعلهما كتاباً واحداً، اختصاراً للوقت والجهد والما

حاشية للكتاب األول " الفتح الرباني "، وذَكَر سندها، بعد ذكر متونها في كتاب " الفتح الرباني "، 
" :" ذيل الشيخ البنا رحمه اهللا كتابه فيقول صالح العثيمين بن الشيخ محمد ويبين طريقته في ذلك

أثبت فيه  "بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني "أسماه  بشرح لطيف موجز "الفتح الرباني
 على مسماه فإنه مفيد جداً من الناحيتين الحديثية اسموهو ...  أسانيد األحاديث وخرجها بإيجاز

  . ومن أهم ما قام به الشيخ في " كتاب بلوغ األماني ": 3"والفقهية
 .تراجم الصحابة تكلم في .1
2.  األحاديث جخر وميخرجين (أصحاب كتب الحديث ) .ز للم 
وبيان حالها من صحة أو ضعف، وبيان رأي بعض المحدثين  حكم على األحاديثال  .3

 فيها.
  .ذكر المذاهب الفقهية في فوائد الحديث .4
أئمة الحديث العظام أمثال ابن حجر، ب ذكر الشواهد والفوائد والتتميمات مستعينا .5

والخطابي،  ، والمنذري، والشوكاني،والنووي، والسيوطي، والهيثمي، وابن كثير
وكان والهندي،  ة،والعراقي، وابن القيم، وابن دقيق العيد ، وابن األثير، وابن تيمي

 النصيب األكبر للمنذري والهيثمي.
  وكل هذا يتضح لنا من خالل عمل الشيخ في هذا الكتاب وهو على النحو التالي:

  :عمل الشيخ البنا في كتاب " بلوغ األماني"

                                                           
  .11ــ  10لهم جميعاً في الفصل األول في تالميذ الشيخ البنا ومشايخه، ص رجمتُ) تَ(1
  .83ــ  81ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،) جمال البنا، (2
  .86، القسم الثاني، ص مصطلح الحديث)  محمد بن صالح العثيمين، (3
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إن كان في الحديث الشريف كلمات، أو أسماء لبعض الصحابة أو أحد رواة الحديث غير  أوالً:
بوضع أرقام بجانب هذه الكلمات أو األسماء التي تحتاج  واضحة للقارئ؛ يقوم الشيخ أحمد البنا

  إلى بيان وتوضيح في الحديث، ثم يقوم ببيانها والتعليق عليها، كما يلي:
 كلثوم عن حازم بن يعنى جرير ثنا )1محمد( بن حسين ثنا أبى دثنيح اهللا عبد ( حدثنا

 الميثاق اهللا أخذ قال:  وسلم عليه اهللا صلى  النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن جبر بن
 يديه بين فنثرهم )3ذرأها( ذرية كل صلبه من فأخرج عرفة، يعنى )2بنَعمان( آدم ظهر من

ال( كلمهم ثم كالذَّرقال: )4قُب �m��p��o�����n��m���l��k��j��ih��gf��e��dc��b
x���w��v� �u��t� �s��r��q� �_~��}� �|��{��z��y� �b�� �a� �`���

��d��cl ]  :اف�1 )١٧٣ – ١٧٢ا2'[.  
  فيكتب الرقم الذي وضعه خلف الكلمة ويبين ما أراد بيانه كما يلي:

 محمد " يعني المروزي ". )1(
لحديث بعرفة، ونقل البغوي عن ابن عباس أنه واد إلى بنَعمان بوزن ظَمآن وفُسر في ا )2(

 جنب عرفة. وفي " النهاية " إنه جبل بقرب عرفة.
ذرأها أي: خلقها، وقوله " فنثرهم " أي: فرقهم. والذر: النمل األحمر الصغير، واحدتها  )3(

، والذرة واحدة منها، وقيل الذرة 2ذرة، سئل ثعلب عنها فقال: إن مئة نملة وزن حبة
 .3لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة ليس

  " بضمتَين أي: مقابلة وعياناً، ويجوز فتح القاف وكسرها مع فتح الباء ". )4(
  .4وهكذا

  ثانياً: تخريج الحديث والحكم عليه:

ضعف مستعيناً بآراء  يقوم الشيخ البنا رحمه اهللا تعالى بذكر حال الحديث من صحة أو
يقوم بتخريجه من  وذلك بعد أنار المحدثين أمثال البخاري ومسلم ويحيى بن معين وغيرهم، كب

باستخدام الرموز المعروفة المشهورة مثل رموز  ؛اظفّمتأخري الح بِكتب الحديث المشهورة وكُتُ
 .قاصداً من ذلك االختصار ؛الحافظ جالل الدين السيوطي رحمه اهللا في كتابه الجامع الصغير

                                                           
  .35، ص1، جالفتح الرباني ،. الساعاتي272، ص1، جالمسند اإلمام أحمد بن حنبل،  )(1
أما في لسان العرب فجاء كما يلي:  .35، ص1، جالفتح الربانيالساعاتي،  )  لم يحدد الساعاتي نوع الحبة،(2

  .304، ص4، جلسان العرببن منظور، ، اقال ثعلب إن مائة منها وزن حبة من شعير فكأنها جزء من مائة
  .35، ص1ج ،الفتح الرباني، الساعاتي، الكالم منقول عن الشيخ الساعاتي كما في الكتاب حرفياً) 3(

  .35، ص1، جالفتح الرباني)  الساعاتي، (4
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الفتح الرباني شرح مسند " ناك قائمة عملها الشيخ عبد الرحمن الساعاتي درج عليها في كتابه هو
عل) (رمزا وفيها مخالفات لما صنفه السيوطي، منها (مذ) للترمذي و 24وفيها  " اإلمام أحمد

سماء التي قد تخفى على بعض األب نجده يعرفثم  ،ألبي يعلى و (لك) لمالك و (فع) للشافعي
  ومن أمثلة ذلك قوله: ،قارئال
بي بكر بن سليمان الهيثمي في كتاب أ: قال الهيثمي: فالمراد الحافظ المحدث علي بن وإذا قلتُ" 
تنقيح الرواة في تخريج أحاديث " : فالمراد به " التنقيح" وإذا قلت قال في  "،مجمع الزوائد  "

: فالمراد به " المنتقى" ت قال في للمحدث الشهير أبي الوزير محمد حسن، وإذا قل" المشكاة 
لإلمام المحدث مجد الدين عبد السالم المعروف بابن تيمية الكبير  " منتقى األخبار" كتاب 

فالمراد به في  وإذا قلت قال الشوكاني ،هـ، وهو غير ابن تيمية المعروف621المتوفى سنة 
لم أقف  :"عن الحديثال الشيخ البنا قوأما إذا  ."،، ."شرح منتقى األخبار في نيل األوطار" كتاب 
ن هذا الحديث غالباً وفيكثم يقول:"  ،فمعنى ذلك أنه بحث عنه في كتب األصول ولم يجده " عليه

  .1" مما انفرد به اإلمام أحمد بن حنبل واهللا تعالى أعلم

  ومن األمثلة على التخريج والحكم على األحاديث ما يلي:
 أبي عن التميمي حيان أبو وهو سعيد بن يحيى ثنا وهيب ثنا عفان اثن أبي حدثني اهللا عبد ( حدثنا
 دلني اهللا رسول يا فقال:  وسلم عليه اهللا صلى  النبي إلى جاء أعرابيا ان هريرة أبي عن زرعة
 المكتوبة، الصالة وتقيم شيئا، به تشرك ال اهللا تعبد قال: الجنة، دخلت عملته إذا عمل على

 هذا على أزيد ال بيده محمد نفس والذي قال: رمضان )1وتصوم( المفروضة الزكاة، وتؤدى
 رجل إلى ينظر أن سره من  وسلم: عليه اهللا صلى  النبي قال ولى فلما منه، أنقص وال أبدا شيئا
) ). تخريجه: ( ق ) وفي الباب عن أبي أيوب أخرجه أيضاً ( 2هذا( إلى فلينظر الجنة أهل من

  .2ق ) وعن جابر أخرجه مسلم
  ويقصد بقوله ( ق ) البخاري ومسلم.

  وفي تخريجه لحديث آخر وحكمه عليه يقول:

تخريجه: (بز) من رواية شهر بن حوشب عن معاذ، وأخرجه (نس جه مذ) وقال حديث حسن 
صحيح، كلهم من رواية أبي وائل عن معاذ مختصراً، وحديث الباب إسناده جيد، وشهر بن 

                                                           
  .32، ص1، جالفتح الرباني)  الساعاتي، (1
تاب اإليمان ، ك55، صالفتح الرباني. والساعاتي، 8496، رقم 342ص، 2ج المسند،، ) أحمد بن حنبل(2

  .76واإلسالم، باب من وفد على النبي صلى اهللا عليه وسلم من العرب للسؤال عن اإليمان، رقم 
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في نهاية كل باب ما يستفاد منه، ثم يذكر مد وغيرهما. يذكر حوشب وثّقه ابن معين، واإلمام أح
من ذهب إليه من األئمة والمجتهدين إن كان من أحكام الفروع المختلف فيها، ثم يذكر شواهد 

ومن األمثلة على ذلك: في نهاية باب أحكام المياه من كتاب  .1على ذلك في كثير من المواضع
  الطهارة يقول:

، الباب تدل على طهارة ماء البحر والبئر وجواز الطهارة به العذب والملح" األحكام: أحاديث 
فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أوسماء أو برد  :وفي المختصر قال الشافعي رحمه اهللا

سخَّأو ثلج من وغير من فسواء، والتطهر به جائز وال أكره الماء المشمس إال من جهة خَّس
جمهور العلماء. وفيها أيضاً دليل على حل جميع حيوانات البحر، أعني  قلت: وبه قال.. الطب.

ما ال يعيش إال فيه حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو الصحيح عند الشافعية وفيه خالف سيأتي 
هاية باب فضل الصالة وأحكامها يقول:" أحاديث الباب تدل على فرضية نفي . و2في موضعه"

سراء، وكانت خمسين فخففت إلى خمس،وأن ركعاتها أربع في الصالة، وأنها فرضت ليلة اإل
للمقيم باالتفاق، واثنتان للمسافر، وهل قصرها للمسافر واجب أو  ،والعشاء ،والعصر ،الظهر

  ." 3رخصة ؟ في ذلك خالف سيأتي تفصيله في أبواب صالة المسافر إن شاء اهللا تعالى
  :طولةالم رابعاً: إرجاع المتون المختصرة إلى أصولها

كنت قد ذكرت بأن الشيخ البنا يقوم بتقطيع األحاديث الطويلة  ذات األحكام الكثيرة التي تناسب  
  . 4كثيرة، وتوزيعها على األبواب حسب األحكام الموجودة في هذه األحاديث اًأبواب

في الشرح يقوم بإرجاع مختصرات المتون إلى أصولها حتى يزيل اللبس الذي قد يقع فيه و
يشير في التعليق إلى أنه طرف من حديث طويل ف ،ئ؛ إذ أنه قد يظن بأن هذا حديث كاملالقار
هذا طرف فيقول: " ، بتمامه في باب كذا، وربما يذكره في التعليق إذا اقتضى األمر ذلك هذكر

  . 5"كذا فارجع إليه من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب 

                                                           

  .31، ص1، جالفتح الربانيالساعاتي،   (1)
  .115، ص1كتاب الطهارة، باب أحكام المياه، ج ،الفتح الرباني ،الساعاتي  (2)

  .270، ص1وأحكامها، ج ، كتاب الصالة، باب فضل الصالةالمرجع السابق  (3)

  .ه الدراسة، من هذ53: تقطيع األحاديث الطويلة، صنظرا)  (4
وقد ذكر أمثلة عليه  .270، ص1، كتاب الصالة، باب فضل الصالة وأحكامها، جالفتح الرباني)  الساعاتي، (5

  .ه الدراسةمن هذ 74ـ  72ص في 
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ن يها، حصرها الشيخ البنا في أربعة وعشرفيد طُعن هناك أحاديث في المسن خامساً:
الخمسة  3وأورد ابن الجوزي ،2ها الحافظ العراقيفي، منها تسعة طعن 1ديثاًــــــــــح

، فقام اإلمام الحافظ بن حجر العسقالني بالدفاع عن هذه 4الباقية في موضوعاته حديثاً عشر
وبما أن هذه األحاديث  "،سند اإلمام أحمد القول المسدد في الذب عن م "األحاديث في كتابه 

 "فإنه ضمن هذا الشرح  ؛تبعا لألبواب الفقهية التابعة لها "الفتح الرباني" جاءت متفرقة في كتاب 
تعليقا على كل حديث  "القول المسدد "كل ما في كتاب الحافظ ابن حجر العسقالني  "بلوغ األماني

وقطعاً للتهمة عن  ،دفاع عن أحاديث اإلمام أحمدفي مكانه وحسب ما يختص به من أجل ال
، فكان من باب األمانة العلمية أن 5المسند هذا األصل العظيم من أصول السنة النبوية الشريفة

أتى بهذه األحاديث من المسند مع علمه أنها متَكَلَّم فيها، ولكنه يبين في كتابه " بلوغ األماني" 
اإلمام الحافظ ابن حجر العسقالني الذي أورده في كتاب "القول  رأي العلماء فيها وخاصة رأي

  المسدد في الذب عن المسند".
وضع الشيخ زوائد على األبواب من األحاديث التي لم يذكرها اإلمام أحمد بن حنبل في سادساً: 

ب ، ولم يذكر البنا الهدف من ذلك، ولكن قد يظهر أنه لما كان التوزيع لألبواب على حسكتابه
األحكام الفقهية، أراد إثراء الباب بأحاديث تحتوي أحكاماً فقهية تخص الباب، أتى بها من خارج 

ختصار الإلى األنه اضطر ، 6الكتابفي كل لم يلتزم بذلك  الشيخ ولكن المسند لعدم وجودها فيه،
  زوائد الباب:ل الطبع، ومن األمثلة على ختصار من أجالا

                                                           
أسماه: "الذيل الممهد" ذكر فيه  ألف كتاباً -رحمه اهللا  – السيوطي اإلمامأن  هنا )  ومما تجدر اإلشارة إليه(1

وذب عنها رحمه اهللا  ابن الجوزي، ، وهي في موضوعات"القول المسدد"في  ابن حجر الحافظ أحاديث فاتت
 : السيوطي،انظر. ) حديثا38فيكون مجموع ما انتُقد بالوضع في المسند: ( تعالى، وعدتها أربعة عشر حديثاً

 ولدالدين السيوطي،  جالل ،حمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري األسيوطيعبد الر
دار الكتب العلمية ، المسددعلى القول الذيل الممهد .من كبار علماء المسلمين هـ 911  ، وتوفيهـ849سنة 

  . 1هـ، ط1403يروت،  ــــــ
وتوفي  ،هـ)725وقد ولد سنة ( (بالحافظ العراقي)،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المشهور  ) اإلمام(2

  هـ) وله إحدى وثمانون سنة. 806ـ رحمه اهللا تعالى ـ بالقاهرة سنة (
هـ، وتوفي سنة 510ولد سنة  (بابن الجوزي)،المشهور  ) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،(3

هـ ــــــ 1415تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية ـــــ بيروت،  ،الموضوعات، هـ597
  .1م، ط1995

" البن الجوزي، جمع فيه األحاديث الموضوعة من أجل التحذير منها وهو من أشهر الموضوعات) كتاب "(4
  الكتب في هذا المجال.

  .31، ص1، جالفتح الرباني ،الساعاتي  (5)
  .3، ص1، جمقدمة الفتح الرباني) الساعاتي، (6
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  زوائد الباب:
ليريه   نهما  قال: جاء جبريل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلمعن ابن عباس رضي اهللا ع

وأراه عرفات، فلما كان عند  ثم أراه جمعاً،، فدخل منى فأراه الجمار ،بيرفانفرج له ثَ ،المناسك
 ،فرماه بسبع حصيات ،أي خرج له من األرض كما يخرج الماء من العين ،الجمرة نبع له إبليس

وفي رواية عن ابن  فساخ فذهب. ،بع له حتى ذكر جمرة العقبةثم ن ،فساخ أي غاص في األرض
فأتى به  عباس أيضاً قال: انطلق جبريل عليه السالم بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ليريه المناسك

ات فساخ في األرض، ثم أتى الثالثة فقال مثل يفرماه بسبع حص ،فإذا إبليس فأمره ،جمرة العقبة
من عرفات. أورده الهيثمي وقال: رواه كله الطبراني في الكبير وفيه  ثم أتى جمعاً ثم لبى ،ذلك

  .1عطاء بن السائب وقد اختلط
هذا الحديث غير موجود في مسند أحمد؛ ولكن الشيخ الساعاتي أتى به من خارج المسند   

  ووضعه في كتابه تحت عنوان زوائد الباب.
مام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ مالحظات على كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند اإل 

 األماني من أسرار الفتح الرباني:

بذل الشيخ أحمد البنا (الساعاتي) جهداً كبيراً في هذا العمل العظيم الرائع، وأسدى خدمة 
جليلة للسنّة النبوية الشريفة ولهذا السفر العظيم " مسند اإلمام أحمد "، وسهل االستفادة منه، ولكنه 

 عليه في هذين الكتابين ما يلي:يؤخذ 
لم يراجع الشيخ المسند المطبوع على إحدى المخطوطات األصلية حتى يكون في ذلك زيادة   .1

توثيق، لكن الشيخ رحمه اهللا بين السبب في عدم فعل ذلك وهو صعوبة الحصول على 
سبب المخطوطة األصلية؛ حيث إنه كان يذهب إلى مكتبة القاهرة لتدقيق بعض األمور وب

رفض المكتبة إخراج هذه المخطوطة. ويقول الشيخ عن ذلك: " وقد بحثت كثيراً في أثناء 
ترتيبي للكتاب على نسخة من المسند مخطوطةً فلم أجد إال نسخةً واحدةً بدار الكتب، فحاولت 
جاهداً استعارة جزء منها؛ ألراجع عليه النسخة المطبوعة فلم يسمح لي بذلك؛ ألن دار الكتب 
ال تعير الكتب المخطوطة، فكُنْتُ ُأالقي صعوبات ومشقات شديدات ال يعلمها إال اهللا 

  .  2تعالى..."

                                                           
ص  كتاب العمرة والحج، في آخر باب اإلحرام ومواقيته وصفته وأحكامه، الفتح الرباني،)  الساعاتي، (1

وابن  لكبرى"،" السنن ا"، والبيهقي في " المستدرك على الصحيحينهذا الحديث أخرجه الحاكم في  .1680
" المعجم الكبير" رقم:  والطبراني في  " األحاديث المختارة "،والحنبلي المقدسي في  "صحيحه"،خزيمة في 

  الزوائد". " مجمعوالهيثمي في ،12293
  .33، ص1، جالفتح الرباني) الساعاتي، (2
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 كان تخريج الحديث قاصراً في بعض األحيان، من األمثلة ذلك:  .2
 على ركب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن جبل: بن معاذ عن غَنْمٍ بن الرحمن عبد ( عن  

 قال: اهللا. رسول يا سر قلت: معاذ. يا اركب فقال: ليف، من 2ورسنُه ،1وريعفُ له يقال له حمار
 ركب ثم يضحك، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقام الحمار، بنا فصرع خلفه، فأردفني اركب.
 ظهري بها فضرب بيده وأخلف قال: اهللا، شاء ما الحمار بنا فسار فركبت اركب فقال: الثانية،
 اهللا قلت: الناس؟ على اهللا حق ما تدري هل معاذ! أم بن معاذ يا فقال: عصا، أو معه كان بسوط

 اهللا، شاء ما سار ثم شيئا، به يشركوا وال يعبدوه أن العباد على اهللا حق فإن قال، أعلم، ورسوله
 فعلوا إذا اهللا على العباد حق ما تدري معاذ! أم بن معاذ يا فقال: ظهري، فضرب بيده أخلف ثم

. هذا 3ذلك) فعلوا إذا الجنة يدخلهم أن اهللا على العباد حق فإن قال: أعلم. ورسوله اهللا قلت: ذلك؟
الحديث قال الشيخ البنا في تخريجه: لم أقف عليه، وعند البحث وجدت أن أكثر من كتاب من 
كتب الحديث أخرج هذا الحديث، من هذه الكتب مثالً: كتاب " المسند المستخرج على صحيح 

. ولعل كثرة أحاديث 6وكذلك الطبراني في " المعجم الكبير" 5و " صحيح ابن حبان " 4مسلم"
 المسند، أو عدم وصول هذه الكتب إليه، كان له األثر الكبير في ذلك.

الحكم على األحاديث فيه إعتماد كبير جداً على المنذري والهيثمي، وهذا ال يكفي في الحكم على  .3
 األحاديث. 

ن الطبعات التي كانت متداولة في زمانه، ولو فعل ذلك لعمت الفائدة بين طالب لم يستفد البنا م .4
 العلم أكثر.

وجود أخطاء طباعية كثيرة، والسبب أن مالزم الطباعة التي حصل عليها الشيخ كانت قديمة  .5
يقول جمال البنا ولد الشيخ وبدائية، وأن إعادة الطبع لم يكن فيها دقة وتحقيق جيد، وفي هذا 

                                                           
ة كما يقال في أخضر يخضور. حمار للنبي صلى اهللا عليه وسلم، وقيل سمي يعفوراً؛ لكونه من العفر يعفور) (1

  .59، ص4، جلسان العرب: ابن منظور، انظر
  .242، ص7، جلسان العرب: ابن منظور، انظر) الرسن هو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره، (2

  .4، رقم 36، ص1، كتاب التوحيد، باب وجوب معرفة اهللا تعالى وتوحيده، جالفتح الرباني) الساعاتي، (3
المسند المستخرج على عيم األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاقبن مهران الهراني، )  أبو ن(4

محمد حسن محمد حسن  تحقيق:، 1م، ط1996ــ  1417، دار الكتب العلمية ــ بيروت، صحيح مسلم
  .123، ص1إسماعيل الشافعي، ج

مؤسسة الرسالة ــ  صحيح ابن حبان،ـ، ه354)  إبن حبان، أبو حاتم، محمد بن أحمد التميمي البستي، ت (5
  .82، ص2شعيب األرنؤوط، ج تحقيق:، 3م، ط1993هـ ــ 1414بيروت، 

، مكتبة الزهراء ــ الموصل، المعجم الكبيرهـ، 360) الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب، ت6(
  .75، ص20حمدي بن عبد المجيد السلفي، ج تحقيق:، 2، ط1983هـ ــ 1404
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أو األستاذية،  ،وليس هناك الهمة 1باألفست المرتين كلتا ،"فقد أعيد طبع الفتح مرتين :د البناأحم
ت زجمن المختصر. وقد ع حكام، أو الوقت والجهد لمجرد طبع هذا الشرح الموسع بدالًأو اإل

هابعين والناشرين والمشرفين حتى عن تصحيح األخطاء المطبعية وليس إال التصويرم الطّم، 
 .2والتصوير فحسب"

التكرار في مسند اإلمام أحمد له فوائد كثيرة، فعند مراجعة الفتح الرباني قد نفقد بعض هذه  .6
 .3الفوائد، وذلك بسبب أن الشيخ البنا قام بحذف التكرار أثناء ترتيبه للمسند كما أسلفنا

  

  

  

  ثالثالفصل ال

  بي داودأمنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 

  يال بالتعليق المحمود على منحة المعبود.مذَ 

  المبحث األول: التعريف بالكتاب األصل وصاحبه( أبي داود الطيالسي).

  المطلب األول: التعريف بصاحب المسند ( أبي داود الطيالسي ).

   .المطلب الثاني: التعريف بالكتاب األصل " مسند اإلمام أبي داود الطيالسي

  مصنف في هذا الكتاب.المطلب الثالث: منهج ال

   .بي داودأالمبحث الثاني: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 

                                                           

غير  الطباعة التجارية الحديثة تعتمد على مبدأ الطباعة طريقة واسعة االنتشار من طرق  Offsetاألوفست: )1(
أو  الطباعة اللوحية وهي تحسين مقتبس عن   Indirect Offset Lithographyالمباشرة على لوح الطباعة

، المعهد برنامج األفست بعض التجارب العربيةناجي التوني،  أنظر:. .Lithography )الحجرية (الليتوغرافية
  .284، ص2000العربي للتخطيط ــــ الكويت، 

  .36، صخطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال البنا،   (2)
  .ه الدراسةمن هذ 49ــ  47: صظرنا )(3
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  األمام أبي داود. إعادة ترتيب مسندإلى الساعاتي  االسبب الذي دعالمطلب األول: 

  المطلب الثاني: كيفية العمل في كتاب منحة المعبود.

  المطلب الثالث: ترتيب كتاب منحة المعبود وتقسيمه.

  لمبحث الثالث:" التعليق المحمود على منحة المعبود ". ا

  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث األول
  التعريف بالكتاب األصل وصاحبه ( أبي داود الطيالسي ).

  المطلب األول: التعريف بصاحب المسند ( أبي داود الطيالسي ).

  إسمه ونسبه:أوالً: 
 أصله لحافظ الكبير، وكانا البصري، الطيالسي داود بن الجارود، أبو داود بن سليمان

  ، 2هـ204، وقيل: 1ومائتين ثالث سنة مات قريش، مولى فارسيا
  ثانياً: أقوال العلماء فيه:

. وقال عبدالرحمن بن مهدي: هو أصدق 3أحفظ من أبي داود قال ابن المديني: ما رأيت أحداً 
 داود أبا أن وورد. 2شيخ ألف عن كتبت يقول: داود أبا سمعت إبراهيم: بن عامر وقال .1الناس

                                                           
  .1788، رقم10، ص4، جالتاريخ الكبير) البخاري، (1

 ــــدار الكتب العلمية ـ طبقات الحفاظ،هـ، 911السيوطي، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت  (2)
  .154، ص1، ج1هـ، ط1403يروت، 

  .154، ص1، ج1ط طبقات الحفاظ،السيوطي، أبو الفضل،  (3)
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 يروي كان وأنه حديث، وسبعمائة آالف ستة شعبة من سمع وأنه حديث، ألف ثالثين يسرد كان
 وقال  .4وا عن أبي داود من حفظه أربعين ألف حديثبتَة: كَبوقال عمر بن شَ. 3حفظه من

  .5بيوم قدومي قبل مات فأصبته إليه رحلت الحفظ، كثير ثقة العجلي:
 خه وتالميذه:ثالثاً: شيو

وهشام بن أبي عبد اهللا وهمام  وعمران القطان وحدث عن شعبة والثوري ،سكن البصرة
روى عنه جرير بن عبد الحميد وأحمد بن حنبل وعلي بن و ،بن يحيى وأبان بن يزيد وغيرهم

 -كاتب الواقدي  -  بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وعمرو بن علي ومحمد بن سعد يالمديني وأب
بغداد  مدقَو ،ثبتاً ثقةً مكثراً وكان حافظاً ،ن بشار ومحمد بن المثنى وجماعة سواهمومحمد ب

فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم ثم إن يونس بن حبيب  ،وشعبة والمسعودي بها فسمع منهما
 بن إدريس يجتمعون بعد العصر يتذاكرونا" كنا ببغداد وكان شعبة و:قال أبو داود :حدثهم قال

  .7وغيرهم شيبة أبى بن بكر وأبو حنبل بن احمد وعنه .6"
  المطلب الثاني: التعريف بالكتاب األصل ( مسند أبي داود الطيالسي ):

هو من نسخ بعض الحفاظ من بعده لألحاديث  بل ،المسند ليس من تصنيف الطيالسيهذا     
حياناً يقول حدثنا حدثنا أبو داود، بل وأ :التي كان يرويها، وذلك ألن في كل حديث يقول الراوي

صاحب  العلماء فقالبعض ذلك إلى )، وقد نوه 224، مثل حديث رقم (…يونس حدثنا أبو داود
، فإنه هـ204الطيالسي المتوفى سنة  هوسليمان بن داود: "مسند أبى داود :كشف الظنون كتاب

ه يونس روا جمع فيه ما وإنما هو جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، ،ليس من تصنيف أبى داود
ذكره  ،بن حبيب خاصة عن أبى داود، وألبي داود من األحاديث التي لم تدخل هذا المسند أكثر

                                                                                                                                                                          
دار الكتب الععلمية ـ  ،ميزان االعتدال في نقد الرجال هـ،748لذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ) ا(1

  .289، ص3، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج1م، ط1995بيروت، 
  .289، ص3، جفي نقد الرجال ، ميزان االعتدالالذهبي) (2
  .154، ص 1ج، طبقات الحفاظ) السيوطي، (3
  .289، 3، جميزان االعتدال ،) الذهبي(4
  .154، ص1ج طبقات الحفاظ،) السيوطي، (5
  .4617، رقم 24:ص9ج ،تاريخ بغداد الخطيب البغدادي،) (6

، دار إحياء التراث الجرح والتعديلهـ، 327دريس التميمي، ت‘الرازي، أبو حاتم، عبد الرحمن بن إ (7)
  .491، رقم 111، ص 4، ج1م، ط1952هـ ـ 1271العربي ـ بيروت، 
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ن أ قول أبي بكر الخطيب عن أبي نعيم اإلمام الذهبي قد نقلو ."1البقاعي في حاشية األلفية
مصّفَنبن حبيب سمع يونس " :قلت ":سير أعالم النبالء  "فقد قال في ،هو أبو مسعود الرازي ه

صنف  :قال لنا أبو نعيم :وقال أبوبكر الخطيب .الذي وقع لنا "المسند"عدة مجالس مفرقة فهي 
المسند جزء بناء على ما تقدم فإن هذا . 2"أبومسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود

لم يظهر في المسند فن أبي داود في التصنيف و ،من حديث أبي داود وليس كل حديثه
  .ألن أبا داود لم يكتبه بيده كما قدمنا آنفاً؛ يبالترتو

صلى اهللا عليه  قصد المؤلف في هذا الكتاب إلى جمع مرويات الصحابة عن رسول اهللا 
بحيث تكون مرويات كل صحابي على حدة، وهذه الطريقة تعرف عند المحدثين بطريقة  وسلم

  .التصنيف على المسانيد، أي مسانيد الصحابة رضي اهللا عنهم
حبيب بن يونس زيادات على المسند ولكنها قليلة ال تكاد تذكر، وعلى األغلب فهي ول 

زيادات أسانيد ال متون، فيذكر رواية أبي داود للحديث ثم يأتي بمتابعة له من غير طريق أبي 
 582و 399و 423و 372و 362و 539و 284ديث (احاألبمثله"، مثل …" :داود ثم يقول

 ).590و
 3المسند أحاديث صحيحة وحسنة ويوجد أيضاً أحاديث ضعيفة ومنقطعةيوجد في و    

صحيحة من طرقها األخرى، ويمتاز المسند  -على قلتها- حسب السند الذي رواه أبو داود، لكنها 
أغلب األحاديث الواقعة في المسند يكون فيها بين ، وبأغلبية األحاديث الصحيحة على غيرها

والطيالسي أربعة رجال، وله ثالثيات، وقد يروي أحاديث عن  - صلى اهللا عليه وسلم- الرسول 
  .4صلى اهللا عليه وسلمخمسة إلى رسول اهللا 

  المطلب الثالث: منهج المصنف في المسند:
كان علماً عزيزاً لذلك كان الناس في  ؛إن علم الحديث الشريف على شرفه، وعلو منزلته    

على تدوين الحديث مطلقاً ليحفظه ويستنبط تصانيفهم مختلفي األغراض، فمنهم من قصر همته 
منه الحكم، ومنهم من أثبت األحاديث في مسانيد رواتها فيذكرون مسند الصحابي ويثبتون فيه 

ويظهر لنا أن ، ثم يذكرون بعده الصحابة واحداً بعد واحد على هذا النسق ،كل ما رووه عنه
تنباط أحكامه، ومع ذلك يذكر مسند هدف المصنف في مسند أبي داود كان حفظ لفظ الحديث واس

                                                           
دار الكتب   عن أسامي الكتب والفنون، كشف الظنونمصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني، حاجي خليفة، )  (1

  .1679، ص2، ج1992 – 1413 ،بيروت –العلمية 
 - بيروت  -  ، مؤسسة الرسالةسير أعالم النبالءالذهبي، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، )  (2

  .  382، ص9، تحقيق: شعيب األرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي ، ج 9، ط1413
  .487ص ،1، جالمسندالطيالسي، أبو داود،   (3)
  .638، ص1، جكشف الظنونمصطفى بن عبد اهللا  القسطنطيني الرومي الحنفي،  )(4
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، وتفصيل 1على هذا النسقا الصحابي ويثبت فيه كل ما رواه عنه ثم يتبعه الصحابي اآلخر وهكذ
    منهج الطيالسي في مسنده على النحو التالي:

ثم العشرة المبشرين  ،فبدأ بالخلفاء الراشدين لسبق في اإلسالم،ترتيب الصحابة على األفضلية وا .1
  "وقد ذكر الخطيب البغدادي ذلك فقال في كتاب ،وهكذا…ثم الحديبية ،ثم أهل بدر ،بالجنة

على قدر -أي المسانيد -رتبها :ترتيب مسانيد الصحابة" :"الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع
فيبدأ  إلينا في تخريج المسند حبأوهذه الطريقة  ،في اإلسالم ومحله من الديني سبق الصحاب

رضوان اهللا عليهم، ثم يتبعهم بالمقدمين من أهل بدر ويتلوهم أهل  لمبشرين بالجنةا  بالعشرة

�m:فيهم -تعالى– الحديبية الذين أنزل اهللا �f� �e��d� �c�� �b� �a� �`� �_��
j��i� �h��g� �� �r��q��p��o��n��m��l�� �kl ] :R-S/ثم من  ،] ١٨ا

م األصاغر األسنان الذين رأوا ث الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح،و أسلم وهاجر بين الحديبية
ولم يرتب التابعين داخل مسند الصحابي على . 2ل "وهم أطفا-صلى اهللا عليه وسلم–رسـول اهللا 

 .3نسق معين
وقد ذكر  ،أن الطيالسي رحمه اهللا  في أحاديثه مكثر عن شعبة والمسعودي، وشعبة أكثر .2

ما رأيت  :قال أحمد بن الفرات"  ":نبالء سير أعالم ال" اإلمام الذهبي في كتاب فقال:العلماء ذلك 
  4."أكثر في شعبة من أبي داود أحداً

 بكر أبي فيقول في مسند أبي بكر مثالً: أحاديث ف بالخلفاء الراشدين تعريفاً بسيطاً،عري .3
 تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن اهللا عبد واسمه عنه: اهللا رضي الصديق

فقط، فيقول في مسند أبي عبيدة مثالً: أحاديث أبي عبيدة سم إلالصحابة فيذكر ا أما باقي. 5مرة بن
 . ثم يبدأ بسرد األحاديث.6بن الجراح رضي اهللا عنه

وهذا مشهور  ر،إذا روى صحابي حديثاً عن صحابي آخر جعله في مسند الصحابي األخي  .4
  .)2و 1بين مصنفي المسانيد، مثل حديث (

                                                           
  . 638ص، 1ج  ،كشف الظنون القسطنطيني الرومي الحنفي،  عبد اهللا)  مصطفى بن (1

، مكتبة الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعأحمد بن علي بن ثابت ، ، أبو بكر، الخطيب البغدادي (2)
  .292ص، 2ج، تحقيق: د. محمود الطحان،  هـ1403 ،الرياض –المعارف 

  .292، ص2) المرجع السابق، ج(3
  .384ص، 9ج  سيرأعالم النبالء الذهبي،)  (4
، دار المعرفة ــ مسند الطيالسي، 204داود سليمان بن داود الفارسي البصري، ت)  الطيالسي، أبو (5

  .2، ص1بيروت، ج
  .31، ص1ج ،المسند ،الطيالسي) (6
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، 317في اآلثار، كما في األحاديث (  لى الصحابي في مسندهالموقوف عالحديث يخرج  .5
 ). 609)، وكما في رواية جمع القرآن الكريم يوم اليمامة في حديث رقم ( 527، 413

ثم يعقب المصنف على  ،1المراسيل في مسند الصحابي الذي ثبتت عنه رواية الحديث يذكر  .6
مثل ما جاء في حديث  ،عن الصحابي بالطريق المرفوعةثم يأتي بعد ذلك  ،الحديث المرسل

مرسالً، فجاء به من طريق  صلى اهللا عليه وسلم ) الذي رواه الهزيل عن النبي374رقم (
أخرى موصوالً عن ابن أبي ليلى عن عبد اهللا بن مسعود، ووضعه في مسنده، وكذلك 

ه ثم جاء ) الذي رواه أبو البختري عن النـبي صلى اهللا عليه وسلم، ذكر473الحديث رقم (
 .بطريق أخرى عن أبي البختري عن أبي ذر موصوالً، ثم وضعه في مسند أبي ذر

 ) الذي يقول فيه:572حديث رقم ( ، مثل2الذي له حكم المرفوع يدخل في المسند الموقوفَ .7
 أبي عن الرحمن عبد بن الوليد عن عطاء بن يعلى حدثنا قال شعبة حدثنا قال يونس (حدثنا
 محبتي حقت وجل: عز اهللا قال فقال: الصامت بن عبادة أتيت لقا الخوالني إدريس

 . 3في) للمتباذلين محبتي وحقت في للمتحابين
ثم ذكر عن عبادة بن الصامت قوله:" ال أحدث إال ما سمعت على لسان محمد صلى اهللا  

 .4عليه وسلم "
، مثل كل منهمسند أدخله في م أو صدقه فيه غيره صحابي،أكثر من إذا ورد الحديث عن  .8

رضي اهللا -الحديث ورد عن زيد بن ثابت وأبي بكر الصديق هذا ) فإن 609و 3حديثي (
وذكره في مسند زيد بن  )،3رضي اهللا عنه تحت الرقم ( ، فأورده في مسند أبي بكر- عنهما
) فإن الحديث رواه أبو 2319و 1010و 602، وكذلك األحاديث ()609تحت الرقم ( ثابت

ولكن زيد بن ثابت ورافع بن خديج فأورده في مسند كل منهم،  فيهقه ري وصدسعيد الخد
ا في مسند أحد ا إاليورده ه لملكن ،على نفس الهيئة السابقة وردت هناك بعض األحاديث

                                                           
في مسند هذا الصحابي، ثم يذكر الحديث المرسل ) إذا جاء الحديث مرة مرسل ومرة موصول يذكرالحديث (1

  هذا الصحابي.بالموصول 
ابي الذي ال مجال فيه لالجتهاد وال له عالقة بلغة العرب له حكم الرفع، وذلك مثل ) الموقوف هو قول الصح(2

اإلخبار عن األمور الماضية وقصص األنبياء، والمالحم والفتن، وأحوال اآلخرة، واإلخبار عن ثواب مخصوص 
عبد الرحمن ي، : السيوطانظر  .أو عقاب مخصوص فكل هذا مما يحكم له بالرفع ، ألنه ال مجال فيه لالجتهاد

، 1ج: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض ـــــ الرياض، تحقيقتدريب الراوي، أبو بكر، 
  .148ــ 147ص

  .78، ص1، جمسند الطيالسي، الطيالبس )  أبو داود(3
  .78، ص1ج المسند،) الطيالسي، (4
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)، فإنه جاء عن 636في مسند اآلخر مثل حديث رقم ( اوال يذكره ةالصحابالراويين من 
 .وه إال في مسند أبي قتادةأبي قتادة وعمر بن الخطاب ولم ير

إذا أرسل الصحابي الحديث عن صحابي آخر فإنه يضع هذا الحديث في مسند الصحابي  .9
في مسند الصحابي المرسل  فإنه يذكره ؛المرسل، فإن وجد رواية تحدد الصحابي المرسل عنه

 ؛وصحابي آخر عنه، وإن روى الصحابي حادثة أو كالماً وقع بين الرسول صلى اهللا عليه وسلم
) فإن الكالم وقع من 637وذلك مثل حديث رقم ( ،فإنه يذكره في مسند الصحابي الراوي

الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعمار بن ياسر ورواه أبو سعيد عن بعض الصحابة مرسالً، ثم 
 ،وأن أبا سعيد سمعه منه ،قتادة هو الصحابي الراوي للحديث اجاء بطريق أخرى ذكرت أن أب

رده مرسالً عن أبي سعيد في مسند أبي قتادة، ثم جاء بالطريق التي صرحت باسم الصحابي فأو
مروي عنه وليس براوٍ  اًوذلك ألن عمار ،لم يذكره في مسند عمارإال أنه  ؛وهو أبو قتادة

 .للحديث، واهللا أعلم
كامالً ثم  ال يجمع المتفرق من الروايات في حديث واحد ولكن يفصل بينها، يأتي بالحديث. 10

يعقب بالزيادات واالختالفات بين الروايات، وعلى هذا قد يجمع بين الشيوخ في سند واحد 
وتكون لهم رواية واحدة، فيجمع بين شيخين أو ثالثة في سند واحد، وإن اختلفت رواية أحدهم 

ن كذا، ب على الحديث ولم يجمعها في سياق واحد، أو يفصلها في نفس السند، فيقول: "قال فالعقَّ
يجمع بين مفترق الروايات وإن اتحد ال وهكذا، وعلى هذا فإننا نراه "…وهو ليس في حديث فالن

 590و 493و 445و 444و 349و 297و 228و 333و 375المعنى انظر األحاديث رقم (
 ).594و 572و 636و

حد كل وا ، ويجعلعن صحابيين بإسناد مختلف يذكر الحديثين كرر الحديث نفسهت إذا . 11
قال:  بينهما ، حتى إذا وصل إلى موضـع التشـابهمنهما حديثاً مستقالً برقم مستقل عن اآلخر

)، جاء بحديثين األول عن شعبة واآلخر 2و 1مثل الحديثين رقم ( "، "فذكـر نحو حديث فالن
  ". ثم ذكر نحو حديث شعبةقال:" عن أبي عوانة حتى إذا وصل إلى موضع التشابه في الرواية 

فيذكر سندين للحديث ويجعله تحت رقم نفسه، يأتي بالحديث ثم يأتي بمتابعة له في الحديث   .12
كون أشبه بطريقة التحويل، أو يأتي بسند آخر بعد انتهاء متن يقبل المتن فويجعل ذلك  ؛واحد

  ).587و 585الحديث األول متابعة له، مثل الحديثين (
 .حبيب عن غير الطيالسي، وهي قليلة حوى المسند روايات من رواية يونس بن .13
بدأ بذكر مسانيد الرجال وجعل مسانيد النساء في وسط مسانيد الرجال، وبدأ بمسند . 14

 .ورضي اهللا عنها  صلى اهللا عليه وسلم فاطمة بنت النبي
15 .خْبلغ عدد األحاديث المسندة المرحديثًا2882الكتاب(في ة ج (. 
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  ثانيالمبحث ال
  منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي داود

  التعريف بكتاب "منحة المعبود":
الكتاب من تأليف الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي) طُبع بتصحيح الشيخ البنا 

ه، 1400هـ، والطبعة الثانية في العام 1372وعلى نفقته، وكانت الطبعة االولى في عام 
  .1سالمية في بيروتونشرته المكتبة اإل

قام الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، بترتيب مسند أبي داود الطيالسي في كتابه الذي سماه 
أنه رتبه كما فعل في  :، كما ذكر في مقدمته"منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود"

                                                           
مذيالً ، مسند الطيالسي ابو داودمنحة المعبود في ترتيب ، ه1378) الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا، ت(1

  .2هـ، ط1400المكتبة اإلسالمية ــ بيروت، ، بالتعليق المحمود على منحة المعبود
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في ترتيب مسند اإلمام الفتح الرباني "سماه  الذي  - رحمه اهللا تعالى-  "مسند اإلمام أحمد"ترتيب 
  وهذه األقسام كما ذكرها هي: ، وجعله سبعةَ أقسام،"الشيباني بن حنبل أحمد

قسم التوحيد: وذكر فيه ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من أحاديث تختص بأمور  .1
 العقيدة.

 قسم الفقه بفروعه المختلفة. .2
 قسم التفسير وما يختص بالقرآن وفضائله. .3
 أحاديث الفضائل والمرغبات.قسم الترغيب و .4
 قسم الترهيب والتخويف مما يفعله اإلنسان من الكبائر والذنوب. .5
قسم التاريخ وما كان من خلق آدم عليه السالم إلى أن تقوم الساعة، والكالم عن سيرة  .6

 النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومناقب الصحابة وغيرها.
  والنار. قسم ذكر أحوال اآلخرة والفتن والمالحم والجنة .7

وكل قسم من هذه األقسام يشتمل على جملة كتب، وكل كتاب يندرج تحته عدة أبواب، 
وفي تراجم األبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب، وهو يذكر األحاديث بأسانيدها، وعلق 

  .1عليها تعليقات يسيرة جدا
  داود: األمام أبي السبب الذي دعا الساعاتي إلى ترتيب مسندالمطلب األول: 

بين في مقدمة الكتاب السبب الذي دعاه إلى ترتيب هذا المسند، وهو صعوبة الحصول 
على األحاديث من خالل هذا المسند، وخاصة إذا لم يعرف اسم الصحابي راوي الحديث 
الشريف عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ألن الهدف من تأليف المسانيد كان تدوين األحاديث 

ها من الضياع، فيقوم مصنف المسند بجمع األحاديث تحت اسم راويها من الصحابة، خوفاً علي
وهذه الطريقة تجعل الوصول إلى حديث معين في المسند صعبة للغاية، وبحاجة إلى وقت وجهد 
كبيرين، خاصة إذا لم تكن تعرف اسم الصحابي راوي الحديث؛ ألنك في هذه الحالة ستضطر 

له وهذا صعب جداً، أو تترك البحث عن الحديث في هذا الكتاب، وبذلك إلى قراءة الكتاب ك
تكون قد ضاعت الفائدة من هذا الكتاب العظيم. فأراد أن يرتّبه ترتيباً يسهل فيه على طالب العلم 

، وهذه األسباب 2اإلفادة من أحاديث هذا الكتاب العظيم، والوصول إلى أحاديثه بكل سهولة ويسر
  .3في ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني هي التي ذكرها

                                                           
  .17ـ  16، ص 1ج، المرجع السابق) الساعاتي، (1
  ، مقدمة الكتاب.منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود) الساعاتي، (2
  اسة.، من هذه الدر61ــ  60ص نظر:ا )(3
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  المطلب الثاني: كيفية عمل الشيخ الساعاتي في كتاب منحة المعبود:

��رف ا������� ����ر ���د  - رحمه اهللا تعالى  - اعتمد الشيخ البنا  أوالً:�!&% �$#"!� دا �ة ا�

لهذه الطبعة قد جعل هذه ، وكان المصحح �����7، وه4 �&��3 ��012ط وا�.-��,�ت وا�()'
، فما كان من الشيخ إال أن قام بإصالح ما 1األخطاء في آخر الكتاب في حوالي ثالثين صحيفة

فيها بالقلم، فتمم النقص اليسير بين السطور، وأما النقص الكثير فجعله في هامش الكتاب، كما 
سخة خالية من األخطاء أنه قام بإصالح التحريف الذي وجده في الكلمات حتى أصبحت هذه الن

والتحريف، بعد أن تتبع أحاديثها حديثاً حديثاً كما قال رحمه اهللا " وتتبعت أحاديثه حديثاً حديثاً 
صحيحة ال يحتاج  - بتوفيق اهللا تعالى  - وأصلحت ما فيها جميعها بالقلم ... فأصبحتْ نُسخَتي 

الصحف التي وضعها المصحح في آخر ، ويقصد بجدول الخطأ: 2القارئ فيها إلى جدول الخطأ "
  الكتاب والتي تحتوي على األخطاء في المسند.

كل ما جاء في أوائل األجزاء في الكتاب األصل من فهرس الجزء وأسماء رواته وإن ثانياً: 
  .3تكرر بعضه في كل جزء، أبقاه على ما هو، وأثبته كما جاء فيه، محافظةً منه على األصل

وذلك تعالى ثمانية مسانيد ساقطة من مسند أبي داود الطيالسي، خ البنا رحمه اهللا وجد الشي ثالثاً:
بسبب ضياع أوراق عديدة من الكتاب األصل العتيق، وهذه المسانيد الثمانية هي مسانيد العباس 
بن عبد المطلب، والفضل بن عباس، وعبد اهللا بن جعفر، وكعب بن مالك، وسلمة بن األكوع، 

هذه المسانيد من  ، فنقل4لساعدي، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاصوسهل بن سعد ا
سقط  يقول الساعاتي :" ،وبذلك زاد عدد األحاديث عنده ،5مسند األمام أحمد إلى مسند الطيالسي

وألجل تمام الفائدة واالنتفاع  ،من أصول الكتاب المخطوط ثمانية مسانيد، لثمانية من الصحابة
وعدم خلو الكتاب من بركتهم رأيت أن أذكر في هذا  ،الصحابة رضي اهللا عنهمبمسانيد هؤالء 

                                                           
) كان المصحح لمسند اإلمام أبي داود الطيالسي كلما عثر على خطأ في المسند يقوم بكتابته على صحف (1

  مستقلة، ثم قام بجمعها ووضعها في آخر المسند، يشير من خاللها إلى مكان وجود الخطأ في داخل المسند.
  .16، ص1، جمنحة المعبود) الساعاتي، (2
  .16، ص1، جدمنحة المعبو) الساعاتي، (3

  .6، ص1، ج، منحة المعبودالساعاتي  (4)
) قد يكون هذا العمل غير الئق علمياً، ولكن هذا ما فعله بظنه أنه سيقدم فائدة لطلبة العلم، ولو لم يفعل لكان (5

  .أفضل واهللا تعالى أعلم
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الكتاب ما البد منه من مسانيدهم في األبواب التي لهم فيها رواية، ناقالً ذلك من مسند اإلمام 
  ، ويمكن تمييز سند الحديث الذي نقله من مسند اإلمام أحمد بما يلي:"1أحمد ـ رحمه اهللا تعالى

  .الحديث بقوله: ( حدثنا عبد اهللا ، حدثني أبي )يبدأ  سند  .1
أثبت في آخر الحديث رقم الصفحة والجزء المأخوذ منه الحديث من مسند اإلمام أحمد  .2

هـ، بالطبعة الميمنية بمصر، كما يلي: حدثنا عبداهللا 1313بن حنبل، المطبوع سنة 
  .2ج أول مسند أحمد 211...الحديث. ص

) حديثاً، وجاء 2767تي: " إن عدد أحاديث أصل مسند الطيالسي ( قال الشيخ الساعارابعاً: 
". وهي األحاديث التي زادها على الكتاب 3) حديثاً 75) حديثا بزيادة ( 2842عدده في ترتيبي ( 

  نقالً من مسند اإلمام أحمد بن حنبل.
) حديثاً، لكن الساعاتي جعل في ترتيبه 133واألصل أن عدد تلك األحاديث هو (  

  .4حاديث المكررة باللفظ والمعنى عن الصحابي الواحد حديثاً واحداًاأل
حتى  -اهللا تعالى  - ذكر الساعاتي السند كامالً في كل حديث ابتداء من أبي داود رحمه  خامساً:

يصل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يقم بحذفه كما فعل في كتاب الفتح الرباني، ولعل 
  ساب وهي:السبب يعود لعدة أ

 عدد األحاديث هنا أقل بكثير مما في مسند اإلمام أحمد بن حنبل. .1
 لم يقم هنا بشرح األحاديث كما فعل في كتاب "الفتح الرباني" و "بلوغ األماني". .2
كما أنه أشار إلى أن من يريد شرحاً لحديث فعليه أن يعود إلى شرحه في كتاب الفتح  .3

  . 5الرباني
ي راوي الحديث بين قوسين ظاهرين، حتى لو أراد القارئ أن يقرأ لكنه هنا وضع اسم الصحاب 

الحديث من دون السند تسنى له ذلك بكل سهولة ويسر. ويقول الساعاتي في هذا:" حصرت 
الراوي بين دائرتين بارزتين، فمن اراد قراءة المتن بغير سنده اقتصاداً للوقت فليبتدئ القراءة 

  ".6تسهيل للقارئمن بين الدائرتين وقصدي بذلك ال

                                                           

  .16، ص1، ج، منحة المعبودالساعاتي  (1)

  .88، ص 1، جالسابق المرجع)  (2
  .255، ص 2، جمنحة المعبودعاتي، )  السا(3

  .255، ص 2، ج، منحة المعبودالساعاتي  (4)
  من هذه الدراسة. 77) انظر ص (5
  .255، ص 2، جمنحة المعبود)  الساعاتي، (6
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جعل رقم العدد الذي هو من ترتيبه، أمام الراوي األعلى للحديث سواء كان صحابياً أو  سادساً:
. ومثال 1تابعياً عن صحابي، تسهيالً منه للقارئ، حتى يصل إلى راوي الحيث بكل سهولة ويسر

  ذلك: 
  شعيب عن أبيه حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمر بن

(عن عبد اهللا بن عمر) أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ال طالق إال بعد النكاح،  1610
  .2وال عتْقَ إال بعد ملْك

  المطلب الثالث: ترتيب كتاب منحة المعبود وتقسيمه:
رتيباً يقول الشيخ البنا عن ترتيب هذا الكتاب:" رأيت أن أعظم خدمة لهذا الكتاب ترتيبه ت

يقرب منه البعيد، ويجعله سهل التناول لكل طالب مريد، وذلك بأن أعقل شوارد أحاديثه بالكتب 
واألبواب، وأقيد كل حديث منه بما يليق به من باب وكتاب، كما فعلت في ترتيب مسند اإلمام 

فكان تقسيم ." 3أحمد بن حنبل المسمى ( الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني )
  الكتاب على سبعة أقسام  كما يلي:

 قسم التوحيد وأصول الدين . .1
 قسم الفقه. .2
 قسم التفسير. .3
 قسم الترغيب. .4
 قسم الترهيب. .5
 قسم التاريخ. .6
 قسم عالمات الساعة والقيامة وأحوال اآلخرة. .7

وجعل المؤلف كل قسم من هذه األقسام السبعة يشتمل على كتب، وكل كتاب منها يشتمل 
، ومثال 4واب، وفي تراجم األبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب تسهيالً للمراجعةعلى أب

  ذلك من الكتاب:
  القسم األول من الكتاب قسم التوحيد وأصول الدين

  ( كتاب فضل توحيد اهللا تعالى وعظمته وصفته وتنزيهه عن كل نقص )

                                                           
  .255، ص 2، جالمرجع السابق)  (1

  .314، ص 1، ج، منحة المعبود: الساعاتيوانظر. 2265، رقم 299، ص 1، جالمسندالطيالسي،   (2)

  .16، ص 1ج ،منحة المعبود ،الساعاتي)  (3
  .17ـ  16، ص1، جمنحة المعبود)  الساعاتي، (4
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أبو داود قال: حدثنا شعبة عن ( باب فضل الموحدين وعذاب المشركين ) حدثنا أبو يونس حدثنا 
حبيب بن أبي ثابت واألعمش وعبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب( عن أبي ذر ) قال: قال 

. 1رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( يا أبا ذر بشّر الناس أن من قال ال إله إال اهللا دخل الجنة)
ثم يبدأ بباب آخر فيكتب( باب ما ويستمر في سرد األحاديث التي تليق بهذا الباب حتى تنتهي، 

جاء في عظمة اهللا تعالى وصفته وتنزيهه عن كل نقص) ويسرد أحاديث هذا الباب، وهكذا حتى 
تنتهي أبواب هذا الكتاب، فيبدأ بكتاب آخر إلى نهاية القسم ثم يبدأ بقسم آخر ويضع أسماء الكتب 

  .2في مسند اإلمام أحمد بن حنبلثم األحاديث تحت األبواب التي تناسبها، بالضبط كما فعل 
والذي يظهر في هذا الكتاب أن مجمل ما قام به الشيخ البنا أنه جمع األحاديث من 
مسانيدها التي كانت عليها في " مسند اإلمام أبي داود الطيالسي" ثم نقلها كما هي ووضعها في 

تاب، ولم يقم بتقطيع الباب الذي يليق بها دون زيادة او نقص، وهذا ما بينه في مقدمة الك
األحاديث الطويلة، أو حذف المكرر أو حذف السند، وغير ذلك، كما فعل في كتابه الفتح 
الرباني. فكان كل قصد الشيخ هو تقريب الكتاب من الباحثين وطلبة العلم، وتسهيل الوصول إلى 

  أحاديثه بأسرع وقت ممكن.
  د الطيالسي:رواية الشيخ البنا بالسند المتصل باإلمام أبي داو

يقول الشيخ البنا رحمه اهللا تعالى:" ولي في رواية المسند سند متصل برواية اإلمام 
سليمان أبي داود الطيالسي رحمه اهللا تعالى، أجازني بروايته شيخنا األستاذ العالمة المحدث 

المة الشيخ محمد حبيب اهللا بن الشيخ سيدي عبد اهللا الشنقيطي، وهو يرويه من طريقين عن الع
الشيخ محمد األمير الكبير( الطريق األول ) عن مفتي المالكية بمكة المكرمة الشيخ محمد عابد 
بن حسين المكي المالكي رحمه اهللا عن جماعة من مشايخه، منهم والده الشيخ حسين بن إبراهيم 

اهيم األزهري ثم المكي عن الشيخ عثمان بن حسين الدمياطي عن الهيراوي الجلي عن الشيخ إبر
السقا عن األمير الصغير عن والده األمير الكبير صاحب اثبت المشهور ويرويه عن شيخه 
الحنفي عن البديري عن الملّا إبراهيم عن العارف القشاش بإجازته عن الشمس محمد الرملي عن 
شيخ اإلسالم زكريا األنصاري عن الحافظ بن حجر العسقالني عن الصالح بن أبي عمر عن 

البخاري عن القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان وأبي حفص محمد بن أحمد بن  الفخر بن
حدثنا أبو داود الطيالسي رحمهم اهللا فارس األصفهاني حدثنا يونس بن حبيب العجلي 

  . 3" جميعاً

                                                           
  .18، ص1، جمنحة المعبود. والساعاتي، 444، رقم60، ص 1، جالمسند) الطيالسي، (1
  .18، ص1ج ،منحة المعبود ،الساعاتي)  (2

  .17، ص 1، جمنحة المعبود) الساعاتي، (3
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  المبحث الثالث
  " التعليق المحمود على منحة المعبود "

  التعريف بالكتاب:

( التعليق المحمود على منحة المعبود )  دأ الشيخ البنا كتاب منحة المعبود بتعليق سماهب
والقصد منه هو توضيح ما غمض، وتتميم ما نقص في بعض األبواب، وال يخلو هذا التعليق من 

نتَسن الشيخ في هذا التعليق أنه عندما أراد قراءة المسند لم يله ذلك  بعض الفوائد اللطيفة، وقد بي
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لندرة وجوده في مصر، فاستحضر نسخة من الهند ثم قرأه جميعه، فُأعجب بأسلوبه وعلو سنده، 
ويذكر الشيخ أن المسند خضع للكثير من التصحيح ألن األصول كانت كثيرة األخطاء 
والتحريف، فقام المصححون بالتنبيه عليها، واستدراك هذه األخطاء ووضعها في آخر الكتاب، 

رقَّموا األحاديث باألعداد المسلسلة من أول الكتاب إلى آخره، وحافظوا على كل ما  كما انهم
، وتقديرا لهذه الجهود نقل الساعاتي تعليقاتهم في كتابه منحة 1وجد في األصل ونَبّهوا عليه

وميز "  انتهى ما قاله المصحح"  ومعناه المعبود، وأدرجها بتعليقه،  وميزها برمز ( ا هـ ح )
  .2يقه بلفظ (قلت)تعل

  العمل في الكتاب:

من باب الحفاظ على الكتاب األصل قام البنا في هذا التعليق بالتعريف بمسند أبي داود 
هـ، بمدينة حيدر أباد الدكن 1321الطيالسي المطبوع بمطبعة دائرة المعارف النظامية سنة 

 بالهند من خالل مقاصد عدة:
لكتاب وصحائفه وأحاديثه، كأن يقول (الجزء األول) يبتديء بين فيه عدد أجزاء ا المقصد األول:

، ( الجزء الثاني ) يبتدئ من 40لغاية  2ومن صحيفة  313لغاية حديث رقم  1من الحديث رقم 
  3،...وهكذا.82ولغاية  41ومن صحيفة  600لغاية حديث رقم  314حديث رقم 

اً للنسخة المخطوطة في أول الجزء وبين فيه ما جاء في النسخة المطبوعة تبع المقصد الثاني:
األول بهذه العبارة ( فهرس الجزء األول من المسند الصحيح تأليف اإلمام أبي داود بن الجارود 
الطيالسي مولى قريش روايةً، فيه عن مشايخه رحمهم اهللا )، ( رواية أبي بشر يونس بن حبيب 

بن جعفر بن أحمد بن فارس عنه )،  بن عبد القادر العجلي عنه)، ( رواية أبي محمد عبد اهللا
(رواية ابي نعيم احمد بن عبد اهللا بن اسحاق الحافظ عنه)، بسماع مالكه الصدر عفيف الدين 
ابراهيم اسحاق بن يحيى بن اسحاق اآلمدي الحنفي أسبغ اهللا ظله، عن شيخه بطرق مختلفة إليه 

الخطاب، وعثمان بن عفان، (فيه) يعني في الجزء األول مسند أبي بكر الصديق، وعمر بن 
وعلي بن أبي طالب...وهكذا، ويذكر بقية مسانيد الجزء ويفعل ذلك في الجزء الثاني والثالث 

  .4والرابع وبقية األجزاء

                                                           
  .6ـ  2، ص 1، جعبودمنحة الم) الساعاتي، (1

  .3، ص1ج المرجع السابق، (2)
  .7، ص1، ج، منحة المعبودالساعاتي) (3
  .15ـ  8، ص 1، جمنحة المعبود)  الساعاتي، (4
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بين فيه أن مسند أبي داود الطيالسي جاء مرتباً على مسانيد الصحابة رضي اهللا  المقصد الثالث:
اً بمسند أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه ثم مسند عمر بن الخطاب ثم مسند عثمان ثم عنهم مبتدئ

مسند علي رضي اهللا عنهم وهكذا، وكأن الشيخ البنا أراد بهذا المقصد أن يبين أن األصل من 
غير تبويب وال ترتيب لموضوع الحديث، مثال ذلك: الحديث األول من مسند أبي بكر الصديق 

التوبة، والحديث الثاني في جمع القرآن، والذي يليه في رجل أغلظ ألبي في فضل الوضوء و
، فرأى البنا رحمه اهللا تعالى أن 1بكر، ثم في الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب وهكذا

  يقوم بإعادة ترتيب هذا المسند من أجل االستفادة من هذا الكتاب العظيم.
   :الكتابا في هذاتي ) الساع ( على عمل البنا من أهم المالحظات

) بخط عريض ويضع اسم الصحابي راوي  حدثنايكتب في بداية الحديث كلمة (  .1
 َلهيبدأ من عند الصحابي س حتى إذا أراد القارئ أن l�ml�ml�ml�mالحديث بين قوسين بارزين 

  .عليه ذلك
 المسانيد العشرة الساقطة منه، من مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ونبه ى المسندأضاف عل .2

 لى ذلك.ع
لم يظهر جهد البنا رحمه اهللا في هذا الكتاب، خصوصاً في " التعليق المحمود "، فهو  .3

ينقل األحاديث كما هي من مكانها في المسند ويعيد ترتيبها في كتابه منحة المعبود، كما 
أنه لم يشرح األحاديث ولم يعلق عليها كما فعل في كتاب بلوغ األماني، ويبين لنا سبب 

ولوال اشتغالي باختصار شرحي الكبير " بلوغ األماني " وطبعه مع "الفتح  "بقوله:ذلك 
الرباني "، وتصحيحهما واهتمامي بهما أكثر من كل كتاب، لجعلت " التعليق المحمود 
على مسند الطيالسي أبي داود " شرحاً وافياً يشرح ألفاظه ويخرج أحاديثه، ولكن ما ال 

ه، على أني قمت بترتيبه وتنقيحه وتصحيحه والتعليق عليه بقدر يدرك كله ال يترك جلُّ

��mاإلمكان في هذا الوقت العصيب، و � ®¬��«��ª��©���¨��§l�] :ة�VW/٢٨٦ا[ ،
وقد جعلتُ ترتيبه كترتيب مسند اإلمام أحمد سواء بسواء، وأبوابه كأبوابه، فمن احتاج 

من كتابي " الفتح الرباني" يجد  إلى شرح حديث أو بيان درجته فليرجع إلى الباب نفسه
 .2"مطلوبه 

  

                                                           
   .15، ص1، جالمرجع السابق)  (1

  .364، ص1، جمنحة المعبود) الساعاتي، (2
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القول "" بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن" مع شرحه  
   ، وكتاب " تنوير األفئدة الزكية ".الحسن "

  وصاحبهما ( اإلمام الشافعي ).  ينالمبحث األول: التعريف بالكتابين األصل

  .األول: التعريف بصاحب الكتابين ( اإلمام الشافعي ) المطلب

  .المطلب الثاني: مسند اإلمام الشافعي

  .المطلب الثالث: سنن اإلمام الشافعي

  .المبحث الثاني: بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن

  الساعاتي إلى إعادة ترتيب مسند الشافعي والسنن. االمطلب األول: السبب الذي دع

  مطلب الثاني: عمل الساعاتي في هذين الكتابين. ال

  القول الحسن شرح بدائع المنن. المبحث الثالث:

  المبحث الرابع:  كتاب تنوير األفئدة الزكية.

  

  
  
  
  

  المبحث األول
  التعريف بالكتابين األصلين وصاحبهما اإلمام الشافعي 

  المطلب األول: التعريف بصاحب الكتابين اإلمام الشافعي:

  الً: إسمه ونسبه:أو
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 يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد أبو عبد اهللا،
  .  1المطلب، حيث يلتقي نسبه بالنبي صلى اهللا عليه وسلم عبد بن هاشم بن

  ثانياً: المولد والنشأة:

 ولدت الشافعي:" قال قال: الحكم عبد بن اهللا عبد بن محمد م، عن150ولد بغزة سنة 
 أمه فحملته صغير، وهو أبوه ؛ ومات2سنتين " ابن وأنا مكة إلى وحملتُ ومائة خمسين سنة بغزة
 وحفظ سنين، سبع ابن وهو القرآن وحفظ بها، فنشأ نسبه يضيع لئال سنتين؛ ابن وهو مكة إلى

  .3ابن خمسة عشر سنة وهو وأفتى عشر، ابن وهو الموطأ

د ومنها إلى مصر فأقام بها، وصنف بها كتابه األم، وبقي فيها  انتقل من مكة إلى بغدا
  .4هـ ـ رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة204إلى أن مات في سنة 

 :مناقبه وثناء العلماء عليهثالثاً: 

تعال حتى أريك رجال لم تر  "قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة:   
ما رأيت مثل الشافعي وال رأى (هو) مثل  "وقال أبو ثور: .5"عيناك مثله فأقامني على الشافعي

 .6" نفسه

أي رجل كَان الشافعي، فإني سمعتك  تيا أب "ألبي: عبد اللَّه بن َأحمد بن حنْبل، قلت قال    
ا بني، كَاناس، فانظر هل الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للن تكثر من الدعاء له، فَقَاَل لي: ي

  .7" لهذين من خلف، أو منهما عوض

                                                           
، دار ء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديبمعجم األدباياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي،  ،)  أبو عبد اهللا(1

  .813، رقم 190، ص5، ج1م، ط1991هـ ـ 1411الكتب العلمية ـ بيروت، 
هـ ـ 1399دار المعرفة ـ بيروت،  صفوة الصفوة،)  أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد، (2

  .248، ص2، تحقيق: محمود فاخوري، د. محمد رواس قلعه جي، ج2م، ط1979
، 10، مكتبة المعارف ـ بيروت، جالبداية والنهايةابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي،  ) (3

   .252ـ  251ص
  .252، ص10ج ، البداية والنهاية،ابن كثير)  (4

 - بيروت  -، دار الكتاب العربي حلية األولياء وطبقات األصفياءأحمد بن عبد اهللا األصبهاني،  ،أبو نعيم  (5)
  . 97، ص9اإلمام الشافعي، ج، 4ط، 1405

 –بيروت  -، مؤسسة الرسالة سير أعالم النبالء) الذهبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، (6
  .46، ص10شعيب األرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، اإلمام الشافعي،ج تحقيق:، 9ه، ط1413

هـ 1400 –بيروت  - مؤسسة الرسالة   تهذيب الكمال،ج، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجا المزي، )(7
  .2893، رقم 372، ص24، ج: د. بشار عواد معروف حقيق،  ت1هـ، ط1980 -



83 

 

 وتالميذه: شيوخهرابعاً 
جي فقيه مكة, وداود بن عبد الرحمن نْمسلم بن خالد الزمن شيوخ اإلمام الشافعي: 

ون, وعمه محمد بن علي بن شافع, ومالك بن أنسشُاجِالعطار, وعبد العزيز بن أبي سلمة الم، 
   .1مواهس قٌلْوخَ ،حفظاً عرض عليه الموطأ

مان بن داود يلَم، وأحمد بن حنبل، وسالَّس القاسم بن ديبي، وأبو عديمالح ومن تالميذه:
الهاشميف البويطي، وأبو ثَ، وأبو يعقوب يوسبِلْر إبراهيم بن خالد الكَويوح ،ربن يحيى، اة لَم

وموسى بن أبي الجارود المكيحيى بن ي وزير المرِصيوأحمد بن عبدالرحمن الو ،بِهيوابن ، 
عاه مبراهيم بن محمد الشافعي، وإسحاق بن راهوه, وُأيمم سواه2م.  

 ته:  مصنفاخامساً: 
ال الحصر: "  المثال , منها على سبيلالمصنفاتالعديد من  - رحمه اهللا-لإلمام الشافعي    

اختالف  "، " 6أحكام القرآن" "، 5"، " تفسير اإلمام الشافعي 4"، " جماع العلم 3كتاب األم
  . 9وغيرها"،  8الرسالة "،"7الحديث

  
 :وفاتهسادساً: 

مات اإلمام الشافعي يوم الخميس, وقيل يوم الجمعة وانصرف الناس من جنازته ليلة 
الجمعة, فرأوا هالل شعبان سنة أربع وخمسون سنة،  أربعورضي عنه, وله  رحمه اهللا ،نومائتي

 -حدثني العزيزي  - 10وكان معدالً-وقال ابن أبي حاتم: ثنا الربيع حدثني أبو الليث الخفاف 
                                                           

، ص 1، ج1، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طتذكرة الحفاظلذهبي ، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد، ا  (1)
  .354، رقم 361
  .363 ــــ 362، ص 1ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي  (2)

أجزاء، من نشر دار  8)  كتاب في الفقه، من أشهر كتب اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى، مطبوع، يقع في (3
  .م1990ــ  1410المعرفة ــ بيروت، سنة 

  م، جزء واحد.2002هـ ــ 1423)  دار اآلثار، 4(
عة أم القرى، المكتبة التدمرية ــ )  أصل الكتاب رسالة دكتوراة، للدكتور: أحمد بن مصطفى الفران، جام(5

  .1م، ط2006هـ ــ 1427المملكة العربية السعودية، سنة 
  هـ، من تحقيق: عبد الغني عبد الخالق.1400من نشر دار الكتب العلمية ــ بيروت، سنة    (6)
م، 1990هـ ــ 1410لشافعي )، من نشر دار المعرفة ــ بيروت، سنة ل( مطبوع ملحقاً بكتاب األم   (7)

  وهو جزء واحد ويقع في الجزء الثامن من كتاب األم. 
 م، من تحقيق: الشيخ أحمد شاكر.1940هـ ــ 1358نشر مكتبة الحلبي ــ مصر، سنة   (8)

  .46، 10، جسير أعالم النبالء)  الذهبي، (9
  ) أي موثَّقاً مقبول الشهادة.(10
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تَوكان معقال: رأيت ليلة مات الشافعي كأنه يقال لي: مات النبي صلى اهللا عليه وسلم في  -داًب
  .1هذه الليلة فأصبحت, فقيل: مات الشافعي رحمه اهللا

  د الشافعي: مسنالمطلب الثاني: 

   أوالً: التعريف بالكتاب:
الشهيرة ينسب إلى اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي رحمه أحد كتب الحديث 

، يرويه عن شيخه الربيع 2، بل جمعه وصنفه أبو العباس األصمهوهو ليس من تصنيف اهللا تعالى،
ستخرج الربيع هذه األحاديث مما او ،وراوي كتابه الشافعي ؛ صاحب اإلمام3بن سليماناالربيع 

رواه الشافعي في كتبه مثل "األم" و"المبسوط"، باستثناء أربعة أحاديث رواها الربيع بن سليمان 
تبت على أبواب الفقه، بدأها حديثاً ر)  1675 ( الكتاب يحتوي على، عن البويطي عن الشافعي

نتهى بكتاب "ومن كتاب اختالف علي وعبد اهللا مما لم يسمع الربيع من ا، و"بكتاب الوضوء"
  .4ويعيب الكتاب كثرة تكرار األحاديث فيه ،الشافعي"

     :المسند ثانياً: منهج المصنف في
من أرفع  - ي اهللا عنه رض -محمد بن إدريس الشافعي  مسند اإلمام أبي عبد اهللا

 ؛المسانيد شأناً وأعظمها نفعاً لمن يريد أن يطلع على وجوه التدليل على مذهب هذا اإلمام الجليل
يحتوي على ، وألنه حوى معظم ما استند إليه هذا اإلمام من أحاديث األحكام في الحالل والحرام

من الربيع بن سليمان ، ه463أحاديث سمعها أبو العباس محمد بن يعقوب األصم المتوفى سنة 
                                                           

دار  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،بن أبي بكر،  ان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمدكَلِّبن خا (1)
  .164ـ  163، ص 4الثقافة ـ لبنان، تحقيق إحسان عباس، ج

محدث أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األموي موالهم النيسابوري ال)اإلمام الثقة (2
ولدت سنة سبع  :سمعته يقول ،بال مدافعة وكان محدث عصره ":قال الحاكم ،وكان يكره أن يقال له األصم

وسمع من أحمد بن يوسف وبمكة من أحمد بن شيبان الرملي وبمصر من ابن عبد الحكم  " وأربعين ومائتين
 الذهبي، أنظر: وبعسقالن من أحمد بن الفضل الصائغ وببيروت من العباس بن الوليد وبدمشق من بن مالس

  .860، ص3، ج تذكرة الحفاظ
عن بن وهب والشافعي وأيوب روى بيع بن سليمان المرادي أبو محمد المصري المؤذن الفقيه الحافظ )  الر(3

عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة وبواسطة الترمذي واألصم وخلق وكان مؤذن جامع مصر روى بن سويد و
وقال كل من حاث بعد دبن وه؛ب بمصر كنت متَسوانظر:427توفي في شوال  ؛ةوتسعين سن عاش ستاً ؛يهمل . 

 للثقافة القبلة دار الستة، الكتب في رواية له من معرفة في ، الكاشفالدمشقي الذهبي عبداهللا أبو أحمد بن حمد
  .1534رقم   ،392ص، 1ج عوامة، محمد: تحقيق ،1ط ،1992 - 1413 - جدة -  علو مؤسسة, اإلسالمية

: د. إكرام اهللا إمداد الحق، دار تحقيق ،تعجيل المنفعةهـ، 853أبو الفضل أحمد بن علي، ت  ) ابن حجر، (4
  .5، ص1ج، 1الكتاب العربي ـــ بيروت، ط
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التي سمعها مباشرة من  ،في ضمن كتب األم وغيرها ،هـ270المرادي المؤذن المتوفى سنة 
    .1اإلمام الشافعي رضي اللَّه عنه, غير أحاديث معروفة سمعها بواسطة البويطي

ليس من صنع الشافعي رحمه اهللا، قال الحافظ  هوضوح أنكل لكتاب يبدو له بلتأمل والم
ابن حجر في تعريفه بهذا الكتاب :" مسند الشافعي رحمه اهللا تعالى عبارة عن األحاديث التي 

كتاب األم )، و (المبسوط)، ( وقعت في مسموع أبي العباس األصم، على الربيع بن سليمان من
  .2ب "التقطها بعض النيسابوريين من األبوا

ب, قال الحافظ ابن حجر في وال على األبوا مسند الشافعي غير مرتب على الشيوخو
تعجيل المنفعة:" ولم يرتِّب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه ال على المسانيد وال على األبواب, 

تفق, ولذلك وقع فيها اوهو قصور شديد, فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب األم وغيرها كيف ما 
غير دالّة إمايثه تحت عناوين ولذا ترى في المسند سرد أحاد. 3"تكرار في كثير من المواضع

ا دالة على أبواب من وال تدّل على نوع معاني األحاديث المدونة تحتها, وإم ،على أبواب الفقه
  .4"ا الفقه, لكن ال دقَّة في توزيع األحاديث عليها وال في جمعها في أبوابه

   :من معالم منهج الكتاب وفوائدهثالثاً: 

لرواية عن شيخه مالك بن أنس, فقد أخرج له في هذا المسند اإلمام الشافعي من ا أكثر
في  اًكالم حوىه، و) حديثاً, لم توجد عند غير128انفرد اإلمام الشافعي بـ (، و) حديثا553ً(

اهتم بالزيادات ، وهتم باأللفاظ واختالفاتها بين الرواة، واالعلل, والجرح والتعديل, وتفاوت الرواة
كثيراً بالنقل عن شيخه مالك في كثير من أيضاً اهتم الشافعي ، وومن زادهاوبيان األلفاظ الزائدة 

وجود أحاديث يرويها الشافعي عن مالك ال ، وكما احتوى على توثيق كثير من الرواة، الفوائد
 .وجود لها في كثير من روايات الموطأ المتأخرة

                                                           
هـ 1418، دار الثريا ـ دمشق، وبيروت، مقدمات اإلمام الكوثريهـ، 1378) الكوثري، محمد زاهد، ت (1
  ، مقدمة الكوثري لمسند اإلمام الشافعي. 1م، ط1997ـ 
  .5، ص1، جالمنفعة تعجيل)  ابن حجر، (2
  .5، ص1، جتعجيل المنفعة) ابن حجر، (3

  ، بتصرف.5، ص1ج، ، تعجيل المنفعةابن حجر (4)
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افعي ببيان الروايات اهتم الش، والمسند أحد الموارد المهمة في القراءات القرآنيةو
من المراجع الرئيسة في األسانيد  ، ويعدذكر تفسير بعض المفردات ضمن الحديث، وواختالفها

   .1العالية

  سنن اإلمام الشافعي: المطلب الثالث: 

)، راويه المزني رحمه اهللا تعالى، السنن المأثور لإلمام الشافعيسنن الشافعي ( 
) حديثاً فقط، ولكن ما يميز هذا  666يث، يبلغ عددها ( والكتاب صغير الحجم، قليل األحاد

الكتاب أنه كبير الفائدة، غزير المعاني، كبير األهمية، وذلك ألن أسانيده عالية، ويغلب على 
  أحاديثه الصحة، فمعظمها في الصحيحين أو أحدهما، وأغلب أحاديثه من أحاديث األحكام.

متصلة إلى مؤلفه اإلمام الشافعي رحمه اهللا  من طرق متعددة هذا الكتاب إلينا وقد وصل
، وعنه ابن أخته 3عنه اإلمام المزني 2تعالى، والكتاب من تأليف اإلمام الشافعي نفسه، وتَحملَه

  .5، وعنه انتشر، ويرويه عدد من األئمة4الطحاوي

                                                           

مقدمة الكوثري لمسند الشافعي : الكوثري، . وانظر20ـــ  13، ص1ج الرسالة المستطرفة،الكتاني،  (1)
  بترتيب السندي.

  ) أي أخذه عنه، وأجازه به.(2
 عن أخذ اإلمام الفقيه، المصري إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )(3

الشافعي( ويقصد بذلك أن فيه خصلة من أخالق الشافعي، حيث يقال  أخالق من خُلُق أنا يقول وكان الشافعي،
 عالماً، ،زاهداً كان وقال: الشافعي، أصحاب أول إسحاق، أبو الشيخ ذكره الهدية خلق من أخالق اإلسالم )

 وسبعين خمس سنة ولد مذهبي. ناصر المزني الشافعي: الدقيقة، قال المعاني غواصاً على مناظراً، مجتهداً،
 محمد بن أحمد بن بكر أبو : ينظرومائتين.  وستين أربع سنة األول، ربيع في وقيل رمضان، في وتوفي ومائة،

. د: تحقيق ، 1ط ،1407 -  بيروت -  الكتب عالم ،الشافعية طبقاتهـ، 851شهبة، ت  قاضي بن عمر بن
  .3، رقم58، ص1خان، ج العليم عبد الحافظ

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة األزدي، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد  ،الطحاوي  )(4
 .العقيدة الطحاويةونشأ في طحا من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيا، من أشهر كتبه 

دار العلم  األعالم،هـ، 1396انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، ت 
  .206، ص1، ج15م، ط2002للماليين، 

دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،المأثور السننعبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي،  والشافعي، أب (5)
، تحقيق: د. خليل ابراهيم مال 1م، ط1989هـ ـــ 1409جدة، ومؤسسة علوم القرآن ـــ بيروت،  ـــ

  .8، ص1خاطر، ج
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يق يهتم بكثرة الطرق في هذا الكتاب، فيروي عن طر - رحمه اهللا تعالى  -كان الشافعي 
  اإلمام مالك، وسفيان بن عيينة، والدراوردي وغيرهم.

ويوجد في الكتاب زيادات على السنن، منها تعليقات للطحاوي، ومنها زيادات 
يرويها الطحاوي، وزيادات عن غير الطحاوي أيضاً وهي في بعض النسخ في آخر 

  .1الكتاب
ث من استنباط فقهي، بعض التعليقات له بعد الحدي - رحمه اهللا  - وقد يذكر الشافعي 

أو تعليق على حديث، أو ترجمة لشيخ، أو بيان حكم شرعي، أو جمع بين أحاديث متعارضة 
في الظاهر، أو يذكر مذهبه الذي يذهب إليه، وقد يحيل إلى أماكن من كتبه ـــــ غير 

  .2السنن ـــــ كان قد توسع فيه بالبحث
ها أبواب في األحكام من عبادات، واألبواب التي تعرض لها هذا الكتاب هي في أغلب

وحدود، ومعامالت، وجهاد، وغير ذلك، وال يحتوي على أبواب في اآلداب واإليمان 
وغيرها؛ مع أن أبواب الكتاب تتضمن كثيراً من األحاديث في اإليمان واآلداب، ولكنه لم 

  .3يفرد لها أبواباً خاصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .14، ص1، تحقيق: د. خليل إبراهيم مال خاطر، جالسنن المأثور) الشافعي، (1
اهللا عليه  ) يعقب الشافعي على حديث عبد اهللا بن عمر( لقد ارتقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول اهللا  صلى(2

هذا الحديث مخالف عندنا حديث أبي أيوب، فيكره للذي : قائالً)  وسلم على لبنتين مستقبال بيت المقدس لحاجته
في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها، ألنه ال مؤنة عليه في ترك االستقبال واالستدبار وال مرفق له فيهما، 

  أمكنه للمرفق. وإذا بنيت الكنف في المنازل توضأ فيهما كما
  .15، ص1، تحقيق: د. خليل إبراهيم مال خاطر، جالسنن المأثورالشافعي،   (3)
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  المبحث الثاني 
  مسند الشافعي والسنن  بدائع المنن في ترتيب

  التعريف بكتاب بدائع المنن:
الكتاب من أعمال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، وفيه إعادة جمع مسند اإلمام 

  أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي وسننه وترتيبهما. 
  المطلب األول: السبب الذي دعا الساعاتي إلى إعادة جمع وترتيب هذين الكتابين:

 -ففكر، 1يقول الشيخ البنا:" وبعد الدراسة وجدت فيهما ما يحتاج للخدمة، والعناية "
بدائع المنن في جمع فيما بعد " سماه  د، وهو ماترتيبهما في كتاب واحب - رحمه اهللا تعالى 

  "، وما يحتاج إلى خدمة في الكتابين سببه ما يلي: وترتيب مسند الشافعي والسنن
فعي وسننه " في األصل مرتبين على األبواب الفقهية، إال أن هذا " مسند اإلمام الشا .1

الترتيب غير مألوف ألهل العصر الحديث، كما أن الكتابان ال يحتويان على كل األبواب 
الفقهية؛ فال يوجد في الكتابين أبواب في اآلداب واإليمان مثالً، مع أن في الكتابين الكثير 

فقهية في اآلداب واإليمان؛ أي أنه لم يجمع أحاديث  من األحاديث التي تحتوي أحكاماً
اآلداب تحت باب يسميه باب اآلداب مثالً، وال أحاديث اإليمان تحت باب اإليمان، 
وهكذا...، ثم أن األحاديث التي يذكرها في بعض األبواب الفقهية قليلة وغير كافية 

  للداللة على الباب.
وين ال تدل على أبواب الفقه التي ذكرت فيها، تجد في الكتابين بعض األحاديث تحت عنا .2

 ويكتفى المصنف بمجرد ذكر مصدر هذه األحاديث من الكتب األخرى لإلمام الشافعي. 
  المطلب الثاني: عمل الشيخ البنا في هذا الكتاب:

رأى الشيخ البنا أن يعيد ترتيب " المسند، والسنن " من جديد، بطريقة تقربه من طالب العلم، 
دة منه بطريقة أسهل من ذي قبل؛ فقام بتقييد أحاديث الكتابين بالكتب واألبواب؛ جاعالً كل واإلفا

                                                           
، 1ج ،2هـ، ط1403مكتبة الفرقان ـــــ القاهرة،  ،بدائع المنن أحمد عبد الرحمن البنا، )  الساعاتي،(1

  .4ـ  3ص
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حديث فيما يليق به من باب أوكتاب، كما فعل في كتاب " الفتح الرباني في ترتيب مسند اإلمام 
  ، وقام بتقسيم كتابه هذا إلى األقسام التالية:1أحمد ابن حنبل الشيباني"

ر فيه ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من أحاديث تختص بأمور قسم التوحيد: وذك .1
 العقيدة.

 قسم الفقه بفروعه المختلفة. .2
 قسم التفسير وما يختص بالقرآن وفضائله. .3
 قسم الترغيب وأحاديث الفضائل والمرغبات. .4
 قسم الترهيب والتخويف مما يفعله اإلنسان من الكبائر والذنوب. .5
خلق آدم عليه السالمإلى أن تقوم الساعة، والكالم عن سيرة  قسم التاريخ وما كان من .6

 النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومناقب الصحابة وغيرها.
 قسم ذكر أحوال اآلخرة والفتن والمالحم والجنة والنار. .7

  فبدأ بقسم التوحيد: 
 كتاب اإليمان:   ( باب ما جاء في أركان اإلسالم ودعائمه العظام ). .1

  ار بالشهادة )( باب حكم اإلقر
  ( باب شعب اإليمان ) وهكذا..

 2كتاب العلم:     ( باب ال تكون األحكام إال بوحي ) .2
  ( باب فضل العلم وتبليغ الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)

  3( باب كثرة الذم في السؤال في العلم )
 كتاب الطهارة:  ( باب أحكام المياه التي يجوز التطهير بها ) .3

في أن وضوء الجماعة من إناء واحد وغسل الرجل وزوجته  ( باب
كذلك ال يسلب طهورية الماء ) وهكذا حتى نهاية األقسام بكتبها 

  وابوابها.
وقد التزم الشيخ البنا رحمه اهللا أن يبدأ حديثه بلفظ ( الشافعي ) وذلك اختصاراً لطول السند، 

ن راوي الحديث في المسند هو األصم عن سواء كان الحديث من المسند أم من السنن، وخاصةً أ

                                                           
  .5، ص1، جبدائع المن)  الساعاتي، (1
  .( الوحي أساس األحكام )) كان األجدر بشيخنا أن يقول: (2
  .) وكذلك ( ذم كثرة السؤال في العلم )(3
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الربيع عن الشافعي، وراوي الحديث في السنن هو الطحاوي عن المزني عن الشافعي، فالمرجع 
  ، ومن األمثلة على ذلك:- 1لهم واحد وهو الشافعي ـــــــــ رحمه اهللا تعالى

 بن عدي عن طرفة بن تميم عن رفيع بن العزيز عبد حدثنا محمد بن إبراهيم أخبرنا( الشافعي ) 
 رشد فقد ورسوله اهللا يطع من فقال:  وسلم عليه اهللا صلى  النبي عند رجٌل خَطَب قال: حاتم
 ثم أنت. الخطيب فبئس أسكت، وسلم: عليه اهللا صلى  اهللا رسول فقال غوى، فقد يعصهما ومن
 فقد ورسوله اهللا صيع ومن رشد فقد ورسوله اهللا يطع من صلى اهللا عليه وسلم: اهللا رسول قال

  . 2يعصهما من تقل وال غوى
  منهج الشيخ البنا في التعامل مع األحاديث المكررة:

وجد الشيخ البنا في األحاديث الواردة في مسند اإلمام الشافعي وسننه تكراراً كثيراً، ويظهر 
  ذلك للمطَّلع في الكتابين، وهي على النحو التالي:  

قد ولحديث، امن المواضع بالسند والمتن والصحابي راوي تكرار بعض األحاديث في كثير  .1
ترتيباً سليماً، أو لحاجة  يكون ذلك بسبب سهو من المؤلف، أو بسبب عدم ترتيب الكتاب

 يقصدها المصنف، لم تظهر للشيخ البنا.
قد يكون التكرار في السند والمتن ولكن يكون زيادة في المتن فيها حكم أو فائدة أو زيادة في  .2

 .في الحديث اآلخر ةغير موجود عنىالم
   مثال ذلك:

ان النبي  صلى اهللا عليه وسلم  كان اذا ابتدأ  )،علي بن ابي طالب( (الشافعي) ثم يذكر السند إلى
 نالصالة المكتوبة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات واالرض حنيفا وما انا من المشركين

ول أنا أو ،ال شريك له وبذلك امرت ،المينن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العإ
نا عبدك ظلمت نفسي أنت ربي وأ ،نت الملك ال اله اال انت سبحانك وبحمدكأاللهم  ،المسلمين

خالق وال حسن األنت واهدني ألأال إواعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ال يغفر الذنوب 
 ،لبيك وسعديك ،نتأال إها سيئها وال يصرف عن ،واصرف عني سيئها ،نتأال إحسنها يهدي أل

  ليك.إنا بك وإ ،والمهدي من هديت ،والخير بيديك

                                                           

  .6، ص1ج بدائع المنن،الساعاتي،   (1)
  .165، ص1، جبدائع المنن. الساعاتي، 67، ص1ج المسند،الشافعي،   (2)
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صلى اهللا عليه و(عن علي بن أبي طالب ) رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  يعيد السند، ثم يقول:
ي ( فذكر مثل الحديث المتقدم وزاد  بعد قوله والخير هإذا افتتح الصالة قال: وجهت وج وسلم

والمهدي من هديت ( إنا بك وإليك ال منجى منك إال إليك تباركت  )، لشر ليس إليكبيديك ( وا
  .1)وتعاليت
  هذا الحديث تكرر بسنده ومتنه مع زيادة في المتن فأشار إلى ذلك حتى ال تضيع الفاءدة.  

 السند برجال أوثق من رجال األحاديث األخرى.في حاديث في المتن وتختلف قد تتفق األ .3
  مثال ذلك:

(الشافعي) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن 
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة فإن شدة الحر من فيح جهنم 
وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس 

  .2الصيف فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها في
(الشافعي) أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم  قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة فإن شدة الحر من فيح جهنم... 

  الحديث).
حاديث في المتن وتختلف في الصحابي الراوي للحديث ويقصد من التكرار تعزيز تتفق األقد  .4

 ، وهذا ينطبق عليه المثال السابق أيضاً.3الحديث بكثرة الطرق
قد يكون التكرار في المسند والسنن باللفظ والمعنى مع اتحاد الصحابي، أي: تم ذكر الحديث  .5

فيها في السنن لفظاً ومعنى، ونفس الصحابي راوي في المسند بنفس الطريقة التي ذُكر 
الحديث في المسند، هو راويه في السنن، فيقوم في هذه الحالة بذكر الحديث مرةً واحدةً فقط 

  ويشير إليه بأنه مكرر في الكتابين، وسأبين طريقة في ذلك على النحو التالي:  
مرة  هيقوم بذكر ه؛ فإنهة من تكرارال فائدإذا تكرر الحديث بمتنه وسنده ورأى الشيخ أن  . أ

  ، كما في الحديث التالي:واحدة في أنسب األبواب الفقهية له

                                                           
  . 73، ص1، جبدائع المن . والساعاتي،35، ص1، جالمسند . والشافعي،292، ص1، جالسنن ) الشافعي،(1
  .27، ص1الشافعي، المسند، ج )(2
  . 165، ص1، جبدائع المنن. الساعاتي، 6ـــ4، ص1ج المسند، الشافعي،) (3
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  اهللا رسول ان هريرة ابي عن المسيب بن سعيد عن الزهري عن سفيان ( الشافعي ): حدثنا
 مسجِداً اَألرض يِل جعلَتْ قَبلي، َأحد يعطَهن لَم خَمساً ُأعطيتُ قال:  وسلم عليه اهللا صلى

وضعه في كتاب التيمم، باب بأي  . 1) الغَناِئم ... الحديث ِلي وُأحلَّتْ بالرعبِ ونُصرتُ وطَهوراً
 . 2شئ يكون التيمم، ثم ذكر جزءاً منه في باب ( ما جاء في المساجد واتخاذ المساجد في البيوت)

في زيادة زيادة حكم أو فائدة أو  تفيد تنالم أحد األحاديث زيادة في إذا كان فيأما  . ب
مع اإلشارة إلى  حرصا على الفائدة فيذكر ما كان زائدا في المبنى والمعنى ؛المعنى

 الحديث في بابه الذي وضعه فيه بأكمله، كما في الحديث التالي: 
 عبد نب اهللا عبد عن جعفر بن عباد بن محمد عن كثير بن الوليد عن الثقة ( الشافعي ) أنبأنا

 يحمل لم قلتين الماء كان إذا قال:  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول أن أبيه عن عمر بن اهللا
، ( زاد في رواية ) من طريق ابن جريج بعد قوله قلتين (بقالل هجر) 3خبثا أو نجسا،

 .4...الحديث
 قي.فيذكر منها األصح سندا ويترك الباوكان المتن متحداً؛ وأما ما اختلف في السند  . ت

كان يهتم بكثرة الطرق، فيروي عن اإلمام مالك،  - رحمه اهللا تعالى  - فاإلمام الشافعي 
وابن عيينة، وغيرهم، فنجد الشيخ البنا يحذف جميع األحاديث ويثبت في كتابه فقط 
الحديث صاحب السند األصح، وغالباً ما يثبت األحاديث التي رواها الشافعي عن شيخه 

نَة، ويترك الباقياإلمام مالك، وابن عي5ي. 
لبيان  يختلف فيه الصحابي راوي الحديث فيقوم بذكره مكرراًالذي أما المتن المكرر  . ث

 قه.رطُ
، تن بقوله ( بمثله ) مراعاة لإلختصارموإذا كثر تكرار المتن فيذكر السند ويشير إلى ال . ج

 ومن األمثلة على ذلك: 

                                                           
، كتاب التيمم، باب بأي شيء يكون بدائع المننالساعاتي،  .185، رقم 242، ص1، جالسنن)  الشافعي، (1

خاذ المساجد في البيوت، باب ما جاء في المساجد وات كتاب الصالة وفرضها، وفي . 44ــ  43التيمم، ص
  .165، رقم 60ص

  .165، رقم 60، باب ما جاء في المساجد، واتخاذ المساجد في البيوت، صبدائع المنن) الساعاتي، (2
  .7، ص1، جالمسند )  الشافعي،3(

  .5ــ  4، ص1ج بدائع المنن،)  الساعاتي، (4
  .4، ص1، ج، بدائع المنن)  الساعاتي(5
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 عن رفاعةَ بن عبيد بنت حميدة عن اهللا عبد بن إسحاق عن مالك ( الشافعي ) أخبرنا
 قتادة أبا أن الربيع، من الشك قتادة، أبي أو قتادة بن تحتَ وكانت مالك بن كَعب بِنْتُ كَبشَةَ
 يا أتعجبين فقال: إليه، َأنظر فرآني قالت: منْه، فَشَرِبتْ هرةٌ فجاءتْ وضوءاً، له فَسكَبتُ دخََل
 الطَّوافين من إنها بنجس ليست إنها قال:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن أخي؟ بنت

. ( الشافعي ) أنبأنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اهللا بن أبي 1الطَّوافات أو علَيكُم
 .2صلى اهللا عليه وسلم مثله أو مثل معناه  قتادة عن أبيه عن النبي

ند كما جاءت في السنن دون تغيير بلفظها ومعناها مع جاءت في المسالتي حاديث األ أما . ح
فهذه يثبتها دون تكرار ويرمز لها في بداية الحديث بحرف ( ك )  ،اتحاد الصحابي

بسنده ومتنه بنفس اللفظ والمعنى، ومن  إلى أنه مكرر في المسند والسنن منه إشارة
بد اهللا بن أبي طلحة أخبرنا مالك عن إسحاق بن عاألمثلة على ذلك:" ( ك الشافعي ) 

في   صلى اهللا عليه وسلم، أنا ويتيم لنا خلف النبي صليتُ :عن أنس رضي اهللا عنه قال
هذا الحديث ورد في المسند كما ورد في السنن باللفظ والمعنى، . 3" م خلفنايلَس مبيتنا وُأ

 ما ذكرت آنفا.فقام البنا بذكره مرة واحدة في كتابه بدائع المنن ورمز له بالرمز (ك) ك
أما إذا كان الحديثُ يحتَوي على أكثر من حكْم فقْهِي؛ فإن الشيخ البنا يكرر الحديث في  . خ

  ، وذلك على النحو التالي:كتابه للفائدة

رره في األبواب الفقهية التي كَهي فيقْم فكْح نويحتوي على أكثر م قصيراً إذا كان الحديثُ أوال:
 ،مكن لكم أحدذَِّؤيفلْ الصالةُ رتْضفإذا ح ،لوا كما رأيتموني أصليحديث ( ص، مثل: تناسبه
كْم َأكُوليؤمو  ،والثاني: في األذان ،األول: صفة الصالة هذا الحديث تناول ثالثة أحكام: 4م )ركُب

  الثالث: في اإلمامة.
جد ما ، وإن وفمثل هذا الحديث يكرره في األبواب الثالثة إذا لم يجد في الباب ما يغني عنه 

  .5فقط يغني عنه يذكره في أنسب األبواب له
                                                           

  .9، ص1ج، المسند الشافعي،  (1)
  .28و27، رقم 22، ص1، جبدائع المنن)  الساعاتي، (2

، 1، جبدائع المنن. والساعاتي، 55، رقم 149، ص 1، جوالسنن. 58ص، 1ج، المسند ) الشافعي،(3
  .398، رقم137ص

  .158. رقم57، ص1والساعاتي، بدائع المنن، ج. 55، ص1، جالمسند)  الشافعي، (4
  .5ص، 1ج، بدائع المنن)  الساعاتي، (5
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نسب أيقوم بذكره في ؛ فمن األحكام الفقهية لةمعلى ج يحتويو أما إذا كان الحديث طويالً ثانياً:
مع اإلشارة إليه في المكان الذي  ،يناسبهبما يوزعه على األبواب كل و ،عهقطّاألبواب له ثم ي
  األمثلة على ذلك الحديث التالي: ، ومن 1ذكره فيه بطوله

( الشافعي ): أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني محمد بن عجالن: عن علي بن يحيى بن 
خالد ابن رفاعة بن رافع قال: جاء رجل يصلي في المسجد قريباً من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نبي صلى اهللا عليه وسلم: أعد وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال له ال
. هذا الحديث وضعه بأكمله في كتاب 2صالتك فإنك لم تصل، فقام فصلى كنحو ما ... الحديث )

صفة الصالة، باب جامع صفة الصالة، ثم قطع الحديث ووضع كل جزء في الباب الذي يناسبه 
  ه الحديث بطوله. فقهياً، مثل باب الركوع والرفع منه، ثم يشير إلى المكان الذي وضع في

  ميز الشيخ البنا أحاديث المسند في الكتاب عن أحاديث السنن: 

وكذلك كثير  ،هناك الكثير من األحاديث الموجودة في المسند غير موجودة في السنن    
، للفائدة وتعميما للنفع غير موجود في المسند، فجمع بينهما تكثيرا وفي السنن  موجود هامن

  اديث المسند عن أحاديث السنن قام بالتالي:ولبيان وتمييز أح
السنن وغير موجود في المسند بحرف ( س ) في أول في رمز للحديث الذي انفرد به   . أ

 ، ومن األمثلة على ذلك:كل حديث منها
 عن سفيان بن االسود مولى يزيد بن اهللا عبد عن انس بن مالك ( س الشافعي ) أخبرنا   

  اهللا رسول أن هريرة أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد وعن منالرح عبد بن سلَمة َأبي
 وذَكَر جهنَّم، فَيحِ من الحر شدةَ فِإن بِالصالة فََأبرِدوا الحر كان قال: إذا  وسلم عليه اهللا صلى

َأن ها إلى اشْتَكَتْ النّاربر نا فَأذن، عام كل في لَهينَفَ بِنَفَسفي س الشِّتاء نَفَسف في وي3الص .
 هذا الحديث موجود في السنن وغير موجود في المسند فميزه بالرمز (س الشافعي) في بدايته.

                                                           

  .5، ص1، جالمرجع السابق  (1)
  .194، رقم 69، كتاب صفة الصالة، باب جامع صفة الصالة، صبدائع المنن) الساعاتي ، (2

، كتاب الصالة، باب وقت الظهر بدائع المنن. الساعاتي، 123، رقم 193، ص1، جالسننالشافعي،   (3)
  .131، رقم 48، ص1واستحباب تأخيرها في الحر، ج
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ألن  بشيء لم يرمز لهففي المسند وغير موجود في السنن  اًموجود إذا كان الحديثوأما  . ب
في مسند الشافعي ولم يرد في  ورد، فالحديث الذي كثرأالمسند أكبر من السنن وأحاديثه 

 سننه فتجده في كتاب بدائع المنن بهذا الشكل:
 عبد بن بكر أبي عن شهاب بن عن ذئب أبي ابن عن فديك أبي بن ( الشافعي ) أخبرنا

صلى اهللا عليه   اهللا رسول قال قال الديلي معاوية بن نوفل عن هشام بن الحارث بن الرحمن
. من غير أي رمز في بداية الحديث 1وماله أهله وتر كأنماف العصر صالة فاتته من وسلم:

  سوى لفظ الشافعي، وقد أشرت بأنه وضع لفظ الشافعي من أجل اإلختصار من السند.

  منهج الشيخ البنا في التعامل مع تعليقات الشافعي: 

جاء في الكتابين األصل تعليق لإلمام الشافعي ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــ   
األحاديث كتفسير لها، أو تعليق عليها، أو توجيه لالستدالل بها، أو ذكر مسائل فقهية عقب بعض 

  ونحو ذلك، وقد كان منهج البنا في التعامل مع التعليقات كما يلي: 
إذا كان التعليق طويالً، يذكر هذا الكالم في الشرح: ( القول الحسن شرح بدائع المنن ) مع عزو  . أ

  لشافعي، بعد أن يضع رقماً في نهاية الحديث الحديث، كما يلي:هذا التعليق إلى اإلمام ا
 بن واسع عمه عن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك ( الشافعي ) أخبرنا 

 فال حاجتك على قَعدتَ إذا يقُولُون ناساً إن يقول: كان أنه عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد
 رسول فرأيت بيت، ظَهرِ على ارتَقَيتُ لقد عمر، بن اهللا عبد قال المقْدس، بيتَ وال اِلقْبلَةَ تَستَقْبَِل

  ). 1(2المقْدسِ ِلحاجته بيتَ مستَقْبِالً لَبِنَتَينِ على  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا
الفاً عندنا عقْب هذا الحديث: وليس حديث عبد اهللا بن عمر مخ - رحمه اهللا  - قال الشافعي   )1(

حديث أبي أيوب، فَيكْره للذي في الصحراء استقبال القبلَة واستدبارِها، ألنه ال مْؤنَةَ عليه في 
في المنَازِل توضأ فيهما كما  3تَرك االستْقبال واالستدبار وال مرفق له فيهما، وإذا بنيتْ الكُنُفُ

 أمكنه للمرفق اهـ.
                                                           

، كتاب الصالة، باب وقت العصر وأنها الوسطى بدائع المنن. الساعاتي، 28، ص1، جالمسند شافعي)  ال(1
  .49، ص1ووعيد من فاتته، ج

  .59، رقم 26، ص1، جبدائع المنن. والساعاتي، 183، ص1، جالمسند الشافعي،  (2)
تر وأغلظ، وأصل الكنف الستر ناحية الشيء، وقيل الكنيف الساتر والحاجز، وقولها أكنف معناه أس :الكنف) (3

ومنه سمي الترس كنيفا وذلك ألنه يستر صاحبه ويحوطه، والكنيف الحظيرة تُعمل من أغصان الشَّجر والحجارة 
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  عليق قصيراً أبقى عليه في مكانه بعد الحديث مباشرة، كما يلي: وأما إذا كان الت . ب
 الرحمن عبد بن عقبة عن ذئب أبي بن عن فديك أبي وبن نافع بن اهللا عبد ( الشافعي ) حدثنا

 أحدكم أفضى إذا صلى اهللا عليه وسلم:  اهللا رسول قال قال: ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن
 جابر عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن فقال: نافع ) بن زادو فليتوضأ. ( ذكره إلى بيده
 من واحد غَير سمعتُ عنه: اهللا رضي الشافعي " قال مثله. "  وسلم عليه اهللا صلى  النبي عن

  . 1جابراً فيه يذكرون ال يروونَه الحفَّاظ
  منهج الشيخ البنا في التعامل مع زوائد الطحاوي:

اب السنن زوائد كلها من رواية الطحاوي، من غير طريق اإلمام الشافعي، يوجد في كت 
عدا ثالثة منها، ليست من رواية الطحاوي، رواها غيره من غير طريق الشافعي، وأغلب هذه 
الزوائد مرفوع إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، وفيها أحكام مختلفة، لكنها غير مرتبة على 

إلمام الطحاوي في آخر المسند، فقام الشيخ البنا بتوزيع هذه األحاديث األبواب الفقهية، جعلها ا
على األبواب الفقهية كال في الباب الذي يليق به، لكنه ميزها بوضع حرف( ز ) في بداية 
الحديث الزائد، ويقول في ذلك الشيخ البنا:" ولحرصي على إثبات كل ما جاء في األصل؛ 

اسبها، ورمزت لكل حديث منها بحرف (ز) إشارةً إلى أنه ليس من وزعتها على األبواب التي تن
رواية اإلمام الشافعي "، وبعد رواية الحديث يجعل في نهايته رقماً ليدرجه في الشرح، ويذكر أن 

  هذا الحديث من الزوائد على السنن وليس من رواية اإلمام الشافعي في سننه. ومثال ذلك:  
 بن سعيد حدثنا قال: الجيزي سليمان بن الربيع حدثنا قال: )1( )الطحاوي رحمه اهللا ( ز أخبرنا

 بن اهللا عبد ابن يزيد عن صخر أبو قال: أخبرنا حيان بن سويد بن اهللا عبد أخبرنا قال: مريم أبي
 رِجاله، تنفطر حتى قام صلى إذا وسلم عليه اهللا صلى  النبي زوج عائشة عن عروة عن قسيط

                                                                                                                                                                          

لإلبل والغنم تسترها من الريح وتحفظها من عوادي السباع، قال رؤبة: إذا ارتمى األرواح بالكنيف، ومن هذا 
لناس لقضاء الحاجة في دورهم: الكنف وكانوا من قبل ينتابون الغيطان وهي قيل للمواضع التي يستخلي فيها ا

: ابن انظر بطون األرض فيقول القائل منهم أتيت الغائط فلما حفرت اآلبار وضربت عليها الجدر سميت كنفا.
ر: الخطابي، أبو سليمان، أحمد بن محمد بن وانظ. 308، ص9، و ج286، ص6، جلسان العربمنظور، 

: عبد الكريم ابراهيم العزباوي، جامعة أم القرى تحقيق، غريب الحديث للخطابينهـ، 388م البستي، ت إبراهي
  .576، ص2هـ، ج1402ـــ مكة المكروة، 

  .92، رقم34، ص1، جبدائع المنن.والساعاتي، 13، ص1جالمسند، الشافعي،   (1)
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 وما ذَنْبك من تَقَدم ما لَك اُهللا غَفَر وقد هذا، اتصنع اهللا رسول يا عنها: اهللا رضي عائشة قالت
) هذا الحديث ليس من رِواية اإلمام 1ثم يقول في الشَّرح: ( 1شَكوراً. عبداً أكون قال: أفال تََأخَّر؟

  .2الشّافعي بل من زوائد الطحاوي على السنن
  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  شرح بدائع المننالقول الحسن 

  التعريف بالكتاب:

هذا الكتاب الذي ذيل به الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا كتابه " بدائع المنن في جمع 
وترتيب مسند اإلمام الشافعي والسنن "، شرح فيه ما جاء في كتاب بدائع المنن يقول الشيخ البنا 

بالطويل الممل شرحت به كتابي  واصفاً هذا العمل:"  فهذا شرح لطيف ليس بالقصير المخل، وال
" بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن " قاصداً بهذا الشرح ضبط ما خفي من 
ألفاظه ومبانيه، وتوضيح ما استغلق من معانيه، ذاكراً في الغالب ما يستفاد من أحاديثه من 

  .3األحكام، ومذاهب األئمة األعالم "
  لكتاب:عمل الشيخ البنا في هذا ا 

  يقوم بشرح األلفاظ الغريبة من األحاديث.أوالً: 
  .يترجم لبعض األسماء التي ترد في بعض األحاديثثانياً: 

يذكر بعض األحاديث غير الموجودة في المسند وال في السنن، وتمس الحاجة إليها في  ثالثاً:
أن ما  شارة منه)، إ الباب، وحتى يميزها عن أحاديث المسند والسنن يترجم لها بكلمة ( تتمة

ويعزو هذه المرويات إلى  يأتي بعد هذه الكلمة ليس من " سنن " وال " مسند " اإلمام الشافعي،
                                                           

  .316، رقم 106، ص1، جنبدائع المن. الساعاتي، 85، رقم 165، ص1، جالسنن ،الشافعي  (1)
، 2مكتبة الفرقان ـــ القاهرة، ط، القول الحسن شرح بدائع المننأحمد عبد الرحمن البنا، الساعاتي،   (2)
  .106، ص1ج

  .1، ص1ج القول الحسن شرح بدائع المننأحمد عبد الرحمن البنا، ،الساعاتي، (3)
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أصحابها برموز تدل عليهم ( سبق وأن بينتها خالل الحديث عن كتاب بلوغ األماني شرح الفتح 
لقارئ على بصيرة منها، ويقوم بتخريج هذه األحاديث، ويبين درجاتها، حتى يكون ا، 1الرباني)

  ثم يأتي باألحاديث الواردة في " السنن والمسند " التي تناسب الباب المذكور حتى نهايتها.
في بعض المواضع يذكر شواهد تؤيد حديث الباب، أو يكون فيها زيادةً توضح ما غمض  رابعاً:

  على القارئ، بما يزيد النفع والفائدة. 
  ي المسألة إن كانت من األحكام، ثم يبين رأيه في ذلك بقوله ( قلت).يبين رأي العلماء ف خامساً:
قد يحيل على أبواب أخرى في كتابه، لالطالع على أحاديث تؤيد الحكم الفقهي في الباب  سادساً:
  الحالي.

ولتوضيح ما سبق، إليك بعض األمثلة من كتاب الشيخ البنا، " القول الحسن شرح بدائع المنن "، 
  لها منهجه فيه.:أبين من خال

  ) باب ما جاء في خسوف القمرالمثال األول: ( 

 حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن اهللا عبد حدثني محمد بن إبراهيم ( الشافعي ) أخبرنا 
 ابن فخرج بالبصرة عباس وابن كُسف القَمر َأن عنهما اهللا رضي عباس بن عن الحسن عن

 رأيت كما صليت إنما فقال: فخطبنا ركب ثم ركعتان، ركعة كل في ركعتين بنا فصلى عباس
 ال اهللا آيات من آيتان والقمر الشمس إنما وقال: يصلي،  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول

   .2اهللا إلى فزعكم فليكن خاسفا منها شيئا رأيتم فإذا لحياته، وال أحد لموت يخسفان

  ":جاء في كتاب " القول الحسن شرح بدائع المنن 
: يقول الشيخ البنا: " في هذا الحديث داللة على أنه يصلَّى لخسوف القمر كما يصلَّى المثال األول

ولكن له شواهد كثيرة تعضده ال  3لكسوف الشمس، وإن كان بعض الحفاظ ضعف هذا الحديث
                                                           

  من هذا البحث.  57ــ  56للفائدة ارجع إلى ص   (1)
  . 519، 193، ص1، جبدائع المنن. الساعاتي، 78، ص1، جالمسندلشافعي، ا (2)
) قال فيه الضياء المقدسي، ضعيف، فيه ابراهيم بن محمد وهو متَكلَّم فيه، وقيل الحسن لم يسمع من ابن (3

نن السفي هـ، 643محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي، ت عباس. انظر: الضياء المقدسي، 

. 440،ص 2م،  ج2004هـ ـــ 1425، تحقيق: عبد اهللا حسين بن عكاشة، دار ماجد عسيري، واألحكام
وقال ابن الملقن،  فيه ابراهيم بن محمد، انظر: ابن الملقن، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 

بن سليمان، دار الهجرة  هللامصطفى أبو الغيط، وعبد االبدر المنير، تحقيق: هـ، في 804الشافعي المصري، ت 
  .227، 5، ج2010، 1ــ الرياض، ط
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سيما ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهما من قوله 
هللا عليه وسلم ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ال ينخسفان لموت أحد وال صلى ا

لحياته، فإذا رايتموهما فافزعوا إلى الصالة )، بل جاء في بعض الروايات ( عن جابر ) مرفوعاً 
 بلفظ ( إن الشمس والقمر إذا خسفا أو أحدهما فإذا رأيتم ذلك فصلّوا حتى ينجلي أيهما خُسف )
ففيه التصريح بالصالة لخسوف القمر أيضاً، وقد اختلف العلماء في التجميع لصالة خسوف 
القمر، فذهب األئمة الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجمهور العلماء إلى أن صالة 
الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما، وقال أبو يوسف ومحمد: بل الجماعة شرط فيهما، 

حنيفة ومالك إلى أنه ليس في خسوف القمر جماعة، ( قال العيني): أبو وذهب اإلمامان أبو 
حنيفة لم ينف الجماعة فيه، وإنما قال الجماعة فيه غير سنة بل هي جائزة، وذلك لتعذر إجتماع 

  1الناس من أطراف البلد بالليل"
أنبأنا سفيان من ( باب ما جاء في القنوت ) ذكر حديث الباب: ( ك الشافعي )   المثال الثاني:

 اهللا صلى  النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن المسيب ابن عن الزهري عن سفيان أخبرنا
 وسلمة )1(الوليد بن الوليد أنج اللهم قال: الصبح من الثانية الركعة من رأسه رفع لما  وسلم عليه
 واجعلها مضر ىعل )3(وطأتك أشدد اللهم بمكة )2(والمستضعفين ربيعة أبي بن وعياش هشام بن

  . 2)4(يوسف كَسني سنين عليهم
  قام الشيخ البنا بالتعليق على األرقام المذكورة في الحديث كما يلي:

: هو ابن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد بدراً مع      3) قال الحافظ بن حجر1(
ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورين معه المشركين، وُأسر وفَدى نفسه، ثم أسلم فحبس بمكة، 

وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى اهللا عليه وسلم بمخرجهم فدعا لهم. ثم قال: أخرجه عبد 
 الرزاق بسند مرسل.

 ) يعني ضعفاء المؤمنين الذين حبسهم الكفار عن الهجرة  وآذوهم.2(
 الك والعذاب الشديد.) الوطء في األصل الدوس بالقدم، والمراد به هنا اإله3(

                                                                                                                                                                          

  
  .194ـ  193، ص1، جالقول الحسن شرح بدائع المنن)  الساعاتي، (1
بدائع . الساعاتي، 185، ص1ج ،المسند. الشافعي، 160، رقم193، ص1، جالسنن المأثور)  الشافعي، (2

  .258، رقم86، ص1، جالمنن
  .3، ص1، جن، بدائع المنالساعاتي)  (3
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  ( ومضر) اسم قبيلة سميت باسم مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
)المراد بسني يوسف: ما وقع في زمانه عليه السالم من القحط في السنين السبع كما جاء في 4(

 القرآن الكريم.
 عن ةعرو بن هشام عن سلمة بن حماد عن حسان بن يحيى ( الشافعي ) أخبرناالمثال الثالث: 

 يصلي أن بكر أبا أمر  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول أن عنها اهللا رضي عائشة عن أبيه
 رسول فأم بكر، أبي )2(جنب إلى فقعد فجاء خفّة،  وسلم عليه اهللا صلى  النبي فوجد ،)1(بالناس

  .1)3(قائم وهو الناس بكر أبو وأم قاعد، وهو بكر أبا  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا

 ) كان ذلك في مرضه صلى اهللا عليه وسلم.1(
 ) في رواية للشيخين ( حذاء أبي بكر ) أي ال خلفه وال قدامه.2(
) أي ليبلغهم ما كان يفعله صلى اهللا عليه وسلم لضعف صوته عن أن يسمع الناس تكبيرة 3(

 االنتقال، فكان الصديق رضي اهللا عنه يسمعهم ذلك.
فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  2قال: كانت لي بواسير (تتمة) ( عن عمران بن حصين )

( خ حم واألربعة)، 3عن الصالة فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب
، هذا وأحاديث الباب تدل على ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقياً

يقدر على القيام وصلى الفرض من جلوس صحت صالته فإن لم يستطع أن أن المريض إذا لم 
يصلي قاعدا صلى على جنبه؛ لحديث عمران بن حصين، وعدم االستطاعة يتأتى بوجود المشقة 
الشديدة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وفيها أيضاً داللة على جواز اقتداء القائم بالجالس، 

  متابعة اإلمام من أبواب صالة الجماعة. وسيأتي تفصيل ذلك في باب وجوب
فما جاء بعد كلمة ( تتمة ) ليس من السنن وال من المسند، وإنما جاء به من مراجع أخرى بينها 

  بعد الحديث مباشرة وهي (خ حم واألربعة ).

                                                           
  .350، رقم 120ـ  119، صبدائع المنن، الساعاتي، 29، ص1، جالمسند)  الشافعي، (1
: تطلق البواسير عامة على مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج على األشهر تحت بواسير)  (2

  .56، ص1ج المعجم الوسيط،الغشاء المخاطي، انظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، 
القول  ،الساعاتينظر: ا. 376، ص1، كتاب الصالة، باب إذا صلى قاعداً، جصحيح البخاري ) البخاري،(3

  .1، ص1، جبدائع المننالحسن شرح 
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  المبحث االرابع

  تنوير األفئدة الزكية في أدلة أذكار الوظيفة الزروقية

الوظيفة الزروقية من جمع الشيخ: أبو العباس أحمد الزروقي، الذي قام  :التعريف بالكتاب
بجمعها والمداومة عليها حتى إنها كانت وِرده اليومي، وقد قام الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا 
بالتعليق عليها وشرح بعض الكلمات التي تمتاز بصعوبتها، وقام بتخريج األحاديث الواردة فيها، 

يث عن عمل الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في هذا الكتاب ال بد من التعريف بالكتاب وقَبَل الحد
  األصل وصاحبه.

  هـ. 899هـ ـــــ 846:الشيخ أحمد زروق البرنسي

  أوالً: االسم والمولد والنشأة:

روقية:" أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي شيخ ومؤسس الزاوية الز
عاش يتيم األبوين منذ األسبوع األول  ،1)"ه846ب بالشيخ زروق، ولد بفاس عام (الفاسي والملق

من والدته، وكفلته جدته، حفظ القرآن وهو ذي العشر سنوات، وبعد وفاة جدته، تعلم واشتغل 
 ،للعلم بحرفة الخرازة لكسب قوته، ولما بدأ يشتد عوده، التحق بجامعة القرويين طلباً

                                                           

، دار األمان، ودار البشائر المطرب بمشاهير أولياء المغربهـ، 950عبد اهللا بن عبد القادر التليدي، ت (1)   
  .148،  ص4، ط 2003اإلسالمية، الرباط، 
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م الشرعية وجلس للوعظ واإلرشاد، وروى الحديث عن مجموعة من ....أتقن العلو1":حيث
  2المشايخ منهم: الثعالبي، وإبراهيم التازي والسنهوري، وغيرهم"

كان أحمد زروق، قد توغل في التصوف، وصحب جماعة من المشايخ وسلك الطريق،    
لزيتوني، فكان وتزهد وتنسك وسلك سبيل المجاهدة والرياضة، وانقطع لخدمة العارف محمد ا

الوالية بِ ف، وعالمرِتَغْب ييالغَ حرِب نم قال عنه المناوي :"عابد  ،3" زاهداً ، ورعاًعالما محققاً
تَّمف، تجلى بعود القناعة والعفاف، وبرع في المعرفة والفقه والتصوف واألصول والخالف، ص
  .4لمناصب وردها وأباها"عليه ا تْضرِعواها، وس بطَخَيا فَنْالد هتْبطَخَ
  

  ثانياً: علمه:
أخذ العلم، على يد كثير من العلماء، أخذ التصوف على يد الشيخ عبد اهللا المكي 

هـ، 870هـ، وأحمد بن سعيد المكناسي ت 872الشاذلي، وعن الشيخ محمد قاسم القوري ت
خدمته والزمه هـ،  الذي توغل في محبته واجتهد في 901والشيخ محمد عبد اهللا الزيتوني ت

  .5هـ، وأما الفقه فعن النور السنهوري913أما الحديث فعن السخاوي ت  في حضره وسفره،
العلم  إلىاشتهر الشيخ أحمد زروق بكثرة السياحات والرحالت العلمية، سعى من خاللها 

ء التي دامت سبع سنين، وقد أخذ العلم عن كبار العلما رحلته إلى الحجازونشره، فكانت أطولها 
الذي نصحه  هـ،895ت  والمشايخ المشارقة هناك، ومن بينهم الفقيه أحمد بن عقبة الحضرمي

عودته إلى المغرب وجد البالد في حالة من االضطراب والفتنة،  وبعدبالرجوع إلى المغرب، 
كان له الدور الكبير في تالحم كلمة وجميع فئات المجتمع الفاسي، لفبدأ بحركة اإلصالح الديني 

  .ائها، ووحدة طالبها ومريديهاعلم
  ثالثا: مؤلفاته:

 .6»النصح األنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة« .1
 .»حزب البركات« .2

                                                           

رتب تراجمه: محمد بن عزوز،  ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم واألدب والسياسة،بد اهللا كنون، ع 1)(
  .541، ص1، ج1م، ط2010لبنان،   -دار ابن حزم

  .541، ص1، جالمرجع السابق) (2
  .89-88م، ص2009، المؤسسة الحديثة للكتاب ــ  لبنان، الطريقة الشاذلية وأعالمها) أحمد درنيفة،  3(
 1، ط2008لبنان،  -، دارالكتب العلميةالكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةعبد الرؤوف المناوي، 4) (

 .360، ص2تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ج
  .361ــ  360، ص2، جالكواكب الدريةعبد الرؤوف المناوي،  (5)
  ع، دار كتاب الوطنية ـ تونس.ورقة تحت إسم رسالة في الرد على أهل البد 120)  مخطوطاً في حدود (6
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 .»دالئل الخيرات« شرح  .3
 .»الجامع لجمل من الفوائد والمنافع« ديوان شعر، وكتاب  .4
 .»عدة المريد الصادق« .5
 .الوظيفة الزروقية .6
شرح العقيدة «، و» شرح القرطبية «، و»خليل مختصر« له شروحات كثيرة منها: "شرحو

رسائل كثيرة احتوت على العديد من اللطائف إلى للغزالي وغيرها، إضافة  » القدسية
، يقول أحمد درنيقة: في الجامع األزهر بصماته وآثارهوله  .1والرقائق والنوادر الصوفية

ألفين من الطالب س في الجامع األزهر، وكان يحضر دروسه أكثر من "...كان يدر
فمن بين الطالب   والعلماء، وال يزال كرسيه محفوظا إلى اآلن باألزهر برواق المغاربة"،

  ه.955ت  2والتالميذ الذين تتلمذوا على يده وأخذوا عنه هناك: أحمد المنجور
  . 4وعلي الخروبي الطرابلسي، 3والعالم محمد بن عبد الرحمن الحطاب 

ه التصوف ئامتاز بربطه الفقه بالحياة، وبنا فقدل ما كتب، ك فيله اجتهادات وتخريجات 
  .5وتنقية التصوف من الشعوذة، وربط العلم بالعمل " ،على أساس الفقه

  رابعاً: وفاته:
بمدينة مصراته بليبيا، البلد الذي أنشأ هـ، 899 اهللا عام هتوفي الشيخ أحمد زروق رحم

بني له مسجد باسمه، قرب  ؛قدره وكفاءة علْمه دفن هناك، ولجاللةوفيها الزاوية الزروقية، 
  ضريحه رحمة اهللا عليه.

  الوظيفة الزروقية:

                                                           

  .4628ج، ص14م، 2005، مطابع سال:معلمة المغربالجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (1)  
  هـ، صاحب كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب.995علي المنجور، ت  )  أحمد بن(2
مد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المالكي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مح ،)  الحطاب الرعيني(3

هـ، له كتب كثيرة من أشهرها " 945هـ، من علماء المتصوفين، ولد واشتهر بمكة، ومات بطرابلس سنة 945
المنهل العذب في تاريخ : أحمد بك بن حسين النائب األنصاري، أنظرمواهب الجليل في شرح مختصر خليل". 

، 1ة: الشيخ فالح بن محمد الظاهري المهنوي، دار الفرجاني ــ طرابلس، ج، مراجعة لغويطرابلس الغرب
  .195ص

الطرابلسي (أو السفاقسي) الجزائري المالكي، أبو عبد اهللا: فقيه الجزائر  الخروبي محمد بن علي: الخَروبي )4(
الكبرى" و" شرح  هـ، له مؤلفات، منها كتاب في (التفسير) و "الحكم963في عصره.. وتوفي بالجزائر سنة 

  .292، ص6، جاألعالم. أنظر: الزركلي، كتاب عيوب النفس ومداواتها "
،  تحقيق الشيخ عثمان 1م، ط2004لبنان،  - ، دار وحي القلمقواعد التصوف) أحمد زروق الفاسي، (5

  .13- 12الحويمدي وحسن السماحي سويدان، ص 
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كان يدعو بها،  الوظيفة الزروقية آيات قرآنية، وأدعية مأثورة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم،
وى ويعلم أصحابه الدعاء بها، جاء الترغيب فيها بأدلة كثيرة، وهذه الوظيفة ال زيادة فيها س

الجمع، فهي موافقة للسنة، ال تخرج في أدعيتها وتسبيحاتها عما هو ثابت في كتب السنة 
الصحاح. وقد كانت وِرد الشيخ في الليل والنهار، فامتداد وقت قراءتها، يجعل لها أهمية ومكانة 

جر خاصة لدى العبد المؤمن؛ إذ تذكره دائماً بخالقه العظيم، فهي تمتد في الصباح من طلوع الف
إلى الضحى، وفي المساء من العصر إلى وقت النوم، بل يستمر وقتها إلى آخر الليل. وهي 

  أيضاً سهلة األلفاظ، واليسر فيها أدعى للحفظ والمداومة عليها.
من أسباب جمع الوظيفة الزروقية كما يذكر الشيخ أحمد الزروقي: " بعد الناس عن 

إلعادة الناس إلى الكتاب  - رحمه اهللا تعالى  -ن الشيخ ، فكانت محاولةً م1تالوة القرآن وهجره "
  والسنة.

  
  

  عمل الشيخ البنا الساعاتي في الوظيفة:
كانت الوظيفة من أول إصدار ات الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، طبعها على نفقته الخاصة في 

لشيخ م، يقول جمال البنا:" كان دور ا1913هـ ـــــ 1330مطبعة النجاح بدمنهور، سنة 
تحقيق النص المنسوخ ــــــ وليس المطبوع ــــــ وكانت النسخة المخطوطة فيها 

. وال يزيد عمل 2شيء من التحريف فعرضها على الشيخ محمد زهران فساعده في تصحيحها "
الشيخ البنا في هذا الكتاب عن تعليقه عليها تعليقاً بسيطاً خفيفاً، كما أنه قام بتخريج أحاديثها. 

في حديثه عن الوظيفة الزروقية: "وزادني بها  –رحمه اهللا تعالى  –اإلمام حسن البنا ويقول 
إعجاباً، أن الوالد قد وضع عليها تعليقاً لطيفاً، جاء فيه بأدلة صاغها جميعاً تقريباً من األحاديث 

ولم تكن  الصحيحة، وسمى هذه الرسالة تنوير األفئدة الزكية بأدلة الوظيفة الزروقية ". ثم قال:"
هذه الوظيفة أكثر من آيات من الكتاب الكريم، وأحاديث من أدعية الصباح والمساء التي وردت 
في كتب السنة تقريباً، ليس فيها من األلفاظ األعجمية أو التراكيب الفلسفية أو العبارات التي هي 

رح الوظيفة إال . وقال جمال البنا أيضاً:" ولم يكن ش3إلى الشطحات أقرب منها إلى الدعوات"

                                                           
الصادق بن عبد الرحمن الغرباني، دار تحقيق:  دق،عدة المريد الصا، بن محمد بن عيسى البرنسي )  أحمد(1

  .38ص، 1م، ط2006هـ ـــ 1427بن حزم، 
  .21ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه،) جمال البنا، (2
  .23ــ  22ص مذكرات الدعوة والداعية،)  حسن البنا، (3
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، وهو الكتاب الذي تحدثنا عنه 2صغيرة ومتواضعة للعمل في كتاب " الفتح الرباني " " 1(بروفة)
  سابقاً.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيد الخلق الذي برسالته   
  ختم الرساالت، وعلى آله ومن وااله. وبعد..

م هذا العمل بفضل اهللا علي ومنّته، وبعد تمام الدراسة يمكن تلخيص أهم النتائج في لقد ت  
  النقاط التالية:

مع كل ما اجتهد فيه علماء الحديث، إال أنه يبقى مجال فسيح أمام الناظر في الحديث،  أوالً:
أن يخوض  واالطالع عليه، وهو ما استطاع الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي،

  غماره بعرض األحاديث في بعض المسانيد، وإعادة ترتيبها على األبواب الفقهية.

كشف البحث عن أن الشيخ أحمد البنا ( الساعاتي ) محدثٌ له جهد كبير في علم الحديث، ثانياً: 
كتبه  كما هو فقيه، وبالتالي ظهرت منزلة هذا الشيخ ومبلغ ما أوتي من علم الحديث، فمن يطالع

  ال يقل شأناً في العلوم المتعلقة بالحديث، وقد أبلى فيه  بالء حسناً. –رحمه اهللا  –يصل إلى أنه 
                                                           

معجم : ينظرفات طبع الكتاب النهائية. ) مسودة العمل المطبوع قبل إقراره النِّهائي للطبع، فتقول: راجعت برو(1
  =www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name، عربي عربي المعاني الجامع

  .21، ص خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه) جمال البنا، (2
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  تمثل منهج الشيخ البنا في محاور رئيسة هي:ثالثاً: 

إعادة ترتيب المسانيد بطريقة عصرية سهلة وميسرة، يسهل على الباحث الوصول إلى  .1
 .هذا الترتيب على األبواب الفقهيةأحاديث المسند بسهولة ويسر، ويكون 

لم يجعل كتبه التي ألفها بديالً عن المسانيد والكتب األصلية، وإنما جعل كتبه في خدمة  .2
الكتب األصلية، وتسريع الوصول إلى أحاديثها بأقل وقت وجهد، كما جعل في مسند 

قراءتها اإلمام أحمد بن حنبل، ووضع في نهاية كل حديث رقمه في النسخة التي قام ب
 والعمل على ترتيبها، وفي مسند الشافعي بدأ كل حديث بلفظ ( الشافعي ).

 حذف السند من األحاديث واختصر المكرر، اختصاراً من طول الكتاب، ودفعاً للملل. .3
قطع األحاديث الطويلة ووضع كل جزء منها في الباب الفقهي الذي يناسبه، طلباً  .4

 لالختصار.
ية في كل مسند رتبه وبين الزيادات عليه؛ كما فعل في مسند يميز بين األحاديث األصل .5

اإلمام أحمد بن حنبل حين ميز بين األحاديث األصلية التي رواها اإلمام أحمد، 
واألحاديث التي زادها ابنه عبد اهللا بالرمز( ز )، وزوائد القطيعي بالرمز ( قط )، وكما 

 بالرمز ( ز ). في مسند الشافعي وسننه، حين رمز لزوائد الطحاوي
جعل لكل كتاب من كتبه شرحا وتعليقا، يقوم فيه بالتعريف بالمسند الذي يقوم بترتيبه،  .6

ويشرح األحاديث، ويترجم للرواة، ويخرج األحاديث ويحكم عليها من خالل ذكر آراء 
 المحدثين أمثال ابن حجر، والهيثمي، والمنذري.

بب مقبول، ويقوم بالدفاع عنها من خالل أقوال يشير إلى األحاديث التي طُعن فيها بدون س .7
المحدثين فيها كما فعل في مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أشار إليها ثم ذكر دفاع ابن حجر 

 ".القول المسدد في الذب عن مسند اإلمام أحمد عليها في كتابه "
أحمد بن يضيف إلى كتبه أحاديث من خارج المسند عند الحاجة، كما فعل في مسند اإلمام  .8

حنبل سماها بزوائد الباب، وفي مسند أبي داود عندما أتى بمسانيد ثمانية من الصحابة من 
 مسند اإلمام أحمد وضمها إليه.

يستخدم اإلحاالت داخل الكتاب لالطالع على أحاديث أخرى تؤيد الحكم الفقهي الذي بوب  .9
 له.



107 

 

كما في " مسند أبي داود  يقتصر عمل الشيخ في بعض الكتب على النقل والترتيب فقط، .10
الطيالسي "، وبعض الكتب علق عليها وشرح بعض ألفاظها، وخرج أحاديثها، كما في "تنوير 

 األفئدة الزكية في أدلة أذكار الوظيفة الزروقية ".
كَشَفَ البحث عن عدة عوامل رئيسة كانت سبباً لعدم انتشار أعمال الشيخ البنا كغيره من رابعاً: 

  جملها فيما يلي:علماء عصره، أ
معظم مؤلفات الشيخ البنا طُبعت على نفقته الخاصة، ولم يجد دعماً من أحد، وأعمال مثل   . أ

 الفتح الرباني يحتاج إلى مبالغ كبيرة إلتمامه.
الشيخ ( الساعاتي ) كان صوفياً، وولده حسن البنا، كان إخوانياً، وهذا كان له أثر كبير على  . ب

 1" –صاحب مكتبة الكمال  - فضيلة األستاذ مازن نهاد كمال عدم انتشار أعماله. أخبرني 
بأنه كان قد سأل الشيخ ناصر الدين األلباني عن عدم انتشار أعمال الشيخ (الساعاتي ) كما 
انتشرت كتب الشيخ أحمد شاكر، مع أنهما أبناء عصر واحد، حتى أنهما توفيا في العام نفسه 

هو السبب، فالساعاتي كان صوفياً، وأحمد شاكر  م)، فأجابه بأن اختالف المشربين1958(
كان سلفياً، فوجد الشيخ أحمد شاكر من يتبنى أعماله ويساعده في انتشارها، بينما الشيخ 

 الساعاتي لم يجد من يتبنى أعماله ويساعده في طباعتها ونشرها ".
لنزاع والخصام العامل السياسي كان له كبير األثر على عدم اشتهار مؤلفات الشيخ؛ بسبب ا  . ت

بين الحكومة وحركة االخوان المسلمين التي كان يتزعمها ولده حسن البنا، ما أدى إلى 
  خوف الكثير من العلماء من مساعدة الشيخ وأبنائه في إتمام بعض أعماله، خاصة بعد وفاته.

  للشيخ الساعاتي كتب أخرى غير مطبوعة وهي: سادساً:
  د أبي حنيفة مع شرحه بغية المريد شرح جامع المسانيد".الكتاب األول:" تهذيب جامع مساني 

  الكتاب الثاني:" هداية المقتفي إلى ترتيب مختصر الحصكفي ".

  الكتاب الثالث:" إتحاف أهل السنة البررة بزبدة أحاديث األصول العشرة ". 

                                                           
جداً مع فضيلة ، له عالقات حميمة في مدينة نابلس ) فضيلة األستاذ مازن نهاد كمال، صاحب مكتبة الكمال (1

وكان بينهما ماكان من تبادل الزيارات، أخبرني فضيلته بذلك في  –رحمه اهللا  –الشيخ ناصر الدين األلباني 
عد أن أخبرني د. منتصر أسمر ب، عندما توجهت إليه ألسأله عن بعض الكتب، 2014/  1/ 25مكتبته: بتاريخ 

  الكتب. كبيرة تضم الكثير من أمهات ةًفي بيته مكتب ن عندهأ
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أحد ، وقد حاولت جاهداً الوصول إلى 1هذه الكتب لم يقم الشيخ رحمه اهللا تعالى بطبعها  
أفراد عائلة الشيخ من أجل الحصول على هذه الكتب لالطالع عليها ودراستها، ولكن ما 

  استطعت إلى ذلك سبيالً، بسبب أوضاع مصر السياسية الراهنة. 
سند متصل باإلمام أحمد بن حنبل الشيباني،  - رحمه اهللا  - كشف البحث أن للساعاتي  سابعاً:

  اهللا جميعاً.واإلمام أبي داود الطيالسي، رحمهم 
 

   
  

  

  

  

  

  
  اآليات فهرس

  الصفحة  السورة  رقم اآلية  اآلية

�������g�������f����e��d�����c  156  16  البقرة  

��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú�   25  األنعام  �165

��±��°��¯��®¬��«��ª���©�   25  الزخرف  �32

��ÁÀ��¿��¾��½��¼��»���º�   25  النحل  �71

                                                           
  .256، ص2ج منحة المعبود،) الساعاتي،  (1
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��ts��r��q��p��o��n�   42  الجمعة  �4

Å����ÍÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ�   28  الزمر  �9

��FE��D��C��B�   39  يونس  �26

��D��C��B��A� ــ  �1
4  

  44  اإلخالص

��gf��e��dc��b�   55  األعراف  �172

��}��|��{��z��y��x���w��v��u��t
��_~�

  84  األعراف  173

��f��e��d��c���b��a��`��_

��g�

  65  الفتح  18

��y��x��w��v���ut��s��r��q�   114  زاباألح  �25

�ON���M��L���������   114  البقرة  �239

  

  فهرس األحاديث

  الصفحة  رقم الحديث  المرجع  الحديث  الرقم

أخذاهللا الميثاق من ظهر آدم   1
  بِنَعمان يعني عرفة

مسند اإلمام 
  أحمد

3455  56  

إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره   2
  فليتوضأ

مسند اإلمام 
  الشافعي

  93  13ص
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  88  27ص  مسند الشافعي  فأبردوا بالصالةإذا اشتد الحر   3

إذا دخل أهل الجنة الجنة، نودوا   4
  يا أهل الجنة

مسند اإلمام 
  أحمد

18955  38  

  93  85  السنن المأثور  إذا صلى قام حتى تنفطر رجاله  5

  88  123  السنن المأثور  إذا كان الحر فأبردوا بالصالة  6

إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً   7
  اًأو خبث

مسند اإلمام 
  االشافعي

  89  7ص

أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه   8
  وسلمليلة بالعشاء حتى رقد الناس

مسند اإلمام 
  أحمد

1926  48  

مسند اإلمام   أعد صالتك فإنك لم تصل  9
  الشافعي

  91  34ص

مسند اإلمام   ُأعطيتُ خمساً لم يعطَهن َأحد قبلي  10
  أحمد

  و 45  12311

 88  

م أنج الوليد بن الوليد وسلمة ألله  11
  بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 

  92  160  السنن المأثور

أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى   12
اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا 
دلني على عمل إذا عملته دخلت 

  الجنة

مسند اإلمام 
  أحمد

8496  58  

  25  4291  سنن أبي داودإن اهللا يبعث على رأس كل مئة   13
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  عام

أن المشركين قالوا للنبي صلى اهللا   14
عليه وسلم: يا محمد انسب لنا 

  ربك

مسند اإلمام 
  أحمد

21257  44  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   15
  أمر أبا بكر أن يصلي بالناس

مسند اإلمام 
  الشافعي

  97  29ص

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   16
  جالساً وشاتان تقترنان

مام مسند اإل
  أحمد

21550  52  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   17
  ركب على حمار يقال له يعفور

المسند 
المستخرج 
على صحيح 

  مسلم

  61  123ص

إنما الشمس والقمر آيتان من آيات   18
اهللا ال يخسفان لموت أحد وال 

  لحياته

مسند اإلمام 
  الشافعي

  96  78ص

إن ناساً يقولون إذا قعدت على   19
فال تستقبل القبلة وال بيت حاجتك 
  المقدس

مسند اإلمام 
  الشافعي

  92  183ص

إنها ليست بنجس إنها من   20
  الطوافين عليكم أو الطوافات

مسند اإلمام 
  الشافعي

  89  9ص

إن هذه ليست بالحيضة، وإنما هو   21
  عرق

مسند اإلمام 
  أحمد

24582  44  
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جاء جبريل عليه السالم بالنبي   22
لم ليريه صلى اهللا عليه وس

  المناسك

  60  12293  المعجم الكبير

23 ي68  78ص  سنن أبي داود  حقت محبتي للمتحابين ف 

خطب رجل عند رسول اهللا عند   24
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال: من يطع اهللا ورسوله فقد 

  رشد

مسند اإلمام 
  الشافعي

  86  67ص

صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي   25
سلم في بيتنا وأم صلى اهللا عليه و

  سليم خلفنا

مسند اإلمام 
  الشافعي

  90  149ص

  90  55ص  مسند الشافعي  صلو كما رأيتموني أصلي  26

كانت بي بواسير، فسألت رسول   27
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 

  الصالة 

صحيح 
  البخاري

1066  98  

كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه   28
  وسلم عن الستار 

مسند اإلمام 
  أحمد

1900  49  

ال طالق إال بعد النكاح، وال عتق   29
  إال بعد ملك

  73  2265  مسند الطيالسي

ال ينظر اهللا إلى صالة رجل ال   30
  يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده

مسند اإلمام 
  أحمد

10812  49  



113 

 

ما على األرض نفس تموت ال   31
تشرك باهللا شيئاً تشهد أني رسول 

  اهللا 

مسند اإلمام 
  أحمد

22053  

22051  

45  

46  

مفتاح الصالة الوضوء وتحريمها   32
  التكبير وتحليلها التسليم

مسند اإلمام 
  أحمد

1072  51  

ما من ثالثة في قرية فال يؤذن وال   33
  تقام فيهم الصالة

مسند اإلمام 
  أحمد

27554  49  

ما من نفس تموت وهي تشهد أن   34
  ال إله إال اهللا وإني رسول اهللا

مسند اإلمام 
  أحمد

22053  46  

من فاتته صالة العصر فكأنما وتر   35
  أهله

مسند اإلمام 
  الشافعي

ــــ 91  28ص
92  

من كان متحريها فليتحرها في   36
  السبع البواقي

مسند اإلمام 
  أحمد

4808  53  

من مات يؤمن باهللا واليوم اآلخر   37
قيل له ادخل الجنة من أي أبواب 

  الجنة الثمانية شئت

مسند اإلمام 
  أحمد

97  47  

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه   38
وسلم أن يقرأ الرجل وهو راكع أو 

  ساجد

مسند اإلمام 
  أحمد

619  49  

وجهت وجهي للذي فطر السموات   39
  واألرض

مسند اإلمام 
  الشافعي

  87  292ص
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مسند اإلمام   يخرج من ثقيف كذابان  40
  أحمد

27514  53  

يا أبا ذر بشر الناس أن من قال ال   41
  دخل الجنةإاله إال اهللا 

  74  444  مسند الطيالسي

يقال للرجل من أهل النار يوم   42
القيامة أرأيت لو كان ما على 

  األرض من شيء أكنت مفتدياً به

مسند اإلمام 
  أحمد 

12311  43  

مسند اإلمام   يا معدان ما فعل القرآن الذي معك  43
  أحمد

27553  48  
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�  ��.�� ا��-�در وا���ا

  لكريمالقرآن ا

  .contact@mukhtar.caاألول، موقع مفتي أريتريا. إبراهيم المختار أحمد عمر .1
، دار الدعوة، تحقيق: مجمع المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وآخرون،  .2

 اللغة العربية. 
م، 2004لبنان،  - ، دار وحي القلمقواعد التصوف ، أحمد بن محمد الفاسي،أحمد زروق .3
 لشيخ عثمان الحويمدي وحسن السماحي سويدان.،  تحقيق ا1ط
الصادق بن عبد تحقيق:  ،عدة المريد الصادق ،الفاسي بن محمد بن عيسى البرنسي أحمد .4

  .1م، ط2006هـ ـــ 1427الرحمن الغرباني، دار بن حزم، 
، دار الكتاب حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم أحمد بن عبد اهللا، ، ألصبهانيا .5

 اإلمام الشافعي.، 4، ط1405 - بيروت  - العربي
المسند أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاقبن مهران الهراني،  ،أبو نعيم ،األصبهاني .6

، 1م، ط1996ــ  1417، دار الكتب العلمية ــ بيروت، المستخرج على صحيح مسلم
 محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. تحقيق:

، مراجعة المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغربلنائب، أحمد بك بن حسين ااألنصاري،  .7
 لغوية: الشيخ فالح بن محمد الظاهري المهنوي، دار الفرجاني ــ طرابلس.

التاريخ هـ، 256البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماععيل بن إبراهيم الجعفي، ت  .8
 ، دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي.الكبير

  صحيح هـ، 256 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، ت البخاري، أبو عبد اهللا .9
، تحقيق: د. 3م، ط1987ه ــــ 1407دار ابن كثير، اليمامة ــــ بيروت،  ،البخاري

 مصطفى ديب البغا.
موسوعة تراجم ألبرز أعالم الشرق  - معجم أعالم المورد م، 1999منير ، ت  ،بعلبكي .10

 .م،  الطبعة األولى1992ماليين، ، دار العلم للوالغرب قديماً وحديثاً
، طبقات الشافعيةهـ، 851أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، ت   .11

 .: د. الحافظ عبد العليم خانتحقيق،  1، ط1407 - بيروت  - عالم الكتب 
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، دار الفكر الماسي خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهجمال أحمد عبد الرحمن،  ،البنا .12
 .1م، ط2010ة، ـــ القاهر

، مطبعة مصر ــــــ القاهرة، 1، طالفتح الرباني ،الرحمن أحمد البنا، عبد .13
 م. 1958هـ ـــــــ 1378

دار الكتاب ،  1919االتجاه اإلسالمي في الثورة المصرية سنة ، زكريا سليمان ،بيومي .14
 .1م، ط1983هـ ـ 1403الجامعي، 

، دار القلم ـ الدار النهضة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرين ،محمد رجب ،بيومي .15
 .1م، ط1995هـ ـ 1415الشامية، 

، دار المطرب بمشاهير أولياء المغربهـ، 950عبد اهللا بن عبد القادر، ت  ،التليدي .16
 .4، ط 2003األمان، ودار البشائر اإلسالمية، الرباط، 

بن تيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي ا .17
منهاج السنة النبوية في نقض كالم هـ، 728لحراني الحنبلي الدمشقي، ت القاسم بن محمد ا

، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعوداإلسالمية ـ السعودية، الشيعة القدرية
 .1م، ط1986هـ ـ 1406

، دار الجامعة الجديدة ـ الطبقات االجتماعية الريفية والحراك الطبقيجامع، محمد نبيل،  .18
 .2010سكندرية، اإل
 .7م، ط1992)، دار العلم للماليين، الرائد معجم لغوي عصريجبران مسعود، (  .19
  م.2005، ،  مطابع سالمعلمة المغربالجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،  .20
دار المعرفة ـ  صفوة الصفوة،أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي،  .21

 ، تحقيق: محمود فاخوري، د. محمد رواس قلعه جي.2م، ط1979هـ ـ 1399بيروت، 
ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التميمي  .22

 .، دار بن خلدونمناقب اإلمام أحمد بن حنبلهـ، 597البكري، ت 
 ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التميمي  .23

، تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية ـــــ الموضوعات، هـ597البكري، ت 
 .1م، ط1995هـ ــــــ 1415بيروت، 

، مخطوط يدوي، سلوة الحبايب في رحلة الطالبإبراهيم المختار أحمد عمر،  ،جيبرتيال .24
تيري، و ويوميات مفتي أريتيريا في الحوادث المتتالية، تسجيل يومي ألعمال المفتي األري

حلقة متتالية في الفترة ما بين 15سالم إبراهيم المختار، نشر في جريدة اإلتحاد الدولية في 
 . م1997شهري مارس وأغسطس من عام 
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عن أسامي الكتب  كشف الظنونالقسطنطيني،  مصطفى بن عبد اهللا حاجي بن خليفة، .25
  .1992 – 1413بيروت،  –دار الكتب العلمية   والفنون،

: أبو حاتم محمد بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، ت ابن حبان .26
هـ ـ 1393، دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر أباد الدكن ـ الهند، لثقاتاهـ، 354

 .1م، ط1973
إبن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي  .27

 .1م، ط1952هـ ـ 1371دائرة المعارف العثمانية،  عديل،الجرح والتهـ، 327الرازي، ت 
 صحيح ابن حبان،هـ، 354إبن حبان، أبو حاتم، محمد بن أحمد التميمي البستي، ت  .28

 شعيب األرنؤوط. تحقيق:، 3م، ط1993هـ ــ 1414مؤسسة الرسالة ــ بيروت، 
 م.2003، دار أسامة للطبع، موسوعة المدن اإلسالميةآمنة،  ،أبو حجر .29
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العسقالني،  ن حجر،اب .30
: د. إكرام اهللا إمداد الحق، دار الكتاب العربي ـــ تحقيق ،تعجيل المنفعةهـ، 853ت 

 .1بيروت، ط
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العسقالني، أبو الفضل إبن حجر،  .31
 .1هـ، ط1326، مطبعة دار المعارف النظامية ـ الهند، تهذيبتهذيب الهـ، 852ت

م، 1937لجنة التأليف والترجمة والنشر،  سيرة السيد عمر مكرم، ،أبو حديد، محمد فريد .32
 .1ط

ـ بيروت،  البناء االجتماعي والطبقة االجتماعية، دار الطليعةإحسان محمد،  ،الحسن .33
 م. 1985

، موسوعة " المحدثون في مصر واألزهر عمر هاشمالحسيني، عبد المجيد هاشم، و أحمد  .34
 م.1993مكتبة غريب،  ودورهم في إحياء السنة النبوية الشريفة"،

  http://al- hakawati.net/arabic/Architecture/mosq61.asp، الحكواتي .35
إلى  معجم األدباء أو إرشاد األريبياقوت بن عبد اهللا الرومي،  ،أبو عبد اهللا ،الحموي .36

 .1م، ط1991هـ ـ 1411، دار الكتب العلمية ـ بيروت، معرفة األديب
متفرقات من كتاب طاعة الرسول  ،أحمد بن محمد بن هالل الذهلي الشيبانيابن حنبل،  .37

، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، التقطه: الدكتور عبد العزيز بن صلى اهللا عليه وسلم
بن ارسالة دكتوراة له في جامعة أم القرى، قامت بنشره مكتبة محمد بن عبد اهللا السدحان، في 

 القيم العامة.
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، مؤسسة الرسالة ــ مسند اإلمام أحمدهـ، 241، أحمد بن محمد الشيباني، تابن حنبل .38
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هـ ـ  أحمد محمد 774ضوء القرشي، ت  إبن كثير، أبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن .91
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Abstract 

Praise be to Allah the lord of worlds, and the peace and blessing be upon 

the master of messengers and his family, companions and whoever follows 

their righteous way till the day of judgement 

Sheikh Sa'ati has great efforts in the field of Hadith. The researchers should 

study his works and explain his methodology and bring to light his merits 

and status. however, some reasons prevented that. the most important 

among them may be the absence of Assa'ati's books in addition to the 

political conditions in his time and the time followed that. these reasons 

had great influence on discouraging the researchers to study his 

methodology and  efforts in the field of prophetic Hadith 

After studying the book of "al-Fath Ar-Rabbani", I saw that Sheikh Sa'ati's 

methodology, efforts and status should be explained and shown to people 

In the first chapter, the study dealt with the life of sheikh Ahmad 

Abdurrahman al-Banna - Assa'ati-  his birth, growing up, study, his 

teachers and pupils. Also, it dealt with his economic and social situations 
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such as his marriage and the life's difficulties and their influence on him; 

then, it dealt with the political situations during his life, and the influence 

of that on his book and  on the improvement of his study. it also dealt with 

the religious situations in the 18th century before his birth and during his 

life; and the influence of the Egyptian rulers on the religious situation in 

Egypt; and the influence of that on the Sa'ati's life and his improvement in 

Hadith. and finally, it dealt with the cultural and scientific situations which 

were dominated during his life, and their influence on his improvement in 

Hadith 

In the second chapter, the research dealt with Sa'ati's efforts in his most 

important works, the book of " al-Fath Arrabbani fi Tarteeb Musnad 

Ahmad ibn Hanbal al-Shaibani". The original book and his author (Imam 

Ahmad Bin Hanbal) were identified. then it talked about the re-order of Al-

Musnad in Al-Fath Arrabbani and the Sa'ati's methodology in the later, the 

difficulties faced him and the reason motivated him to re-order the regional 

book. finally, it dealt with the book of "Buloogh al-Amani Min  Fi  Asrar 

al-fath Arrabbani". Analyzing the book and its methodology was also dealt 

with in this chapter 

We delt with another book of Assa'at in in the third chapter, "Minhat al-

Ma'bood Fi Tarteeb Musnad Attyalsi Abi dawod Muthayalan Bitta'leeq al-

Mahmoud Ala Minhat Alma'boud" The original book and its author (Imam 

Abu-Dawod Attayalsi) and the Sa'ati's methodology were identified. then 

the researcher talked about the book of "Mihat al-Ma'boud" , its definition 
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and the reason motivated Assa'ati to reorder Musnad Abu-Dawod in it. The 

methodology of Sa'ati, and the way of dividing and reordering this book 

were also explained. Also, the researcher mentioned the Sanad ( series of 

narrators) which linked Sa'ati to Imam abu-Dawod Tayalsi. Finally, the 

researcher talked about " Atta'leeq Al-Mahmoud Ala Mihat Al-Ma'boud". 

he defined the book and explained sheikh Sa'ati's methodology in it 

In the fourth chapter, the study dealt with the book of " Kitab Badae' Al-

minan Fi Tartrrb Musnad Ashshadi'i Wa-Ssunan Ma' Sharheh AlQawl al-

Hasan". this chapter has many sections in which the researcher dealt with 

defining the two original books " Musnad Ashshaf'i" and "Sunan Ashshaf'i" 

and their author (Imam Ashshaf'i). Then he talked about " Kitab Badae' Al-

minan Fi Tartrrb Musnad Ashshadi'i Wa-Ssunan Ma' Sharheh AlQawl al-

Hasan" in which he defined the book " Badae' Alminan" and the reason 

motivated Ass'ati to reorder the Musnad and the Sunan, and the sa'ati 

methodology in the two books. Moreover, the researcher talked about the " 

AlQawl al-Hasan Sharh Bade' Al-minan " in which he also defined the 

book and the Sa'ati's methodology in it 

Finally, the researcher talked about the book of " Tanweer Al-af'ida 

Azzakiya fi Adillat Azkar al-Watheefa Azuruqeya" which is considered the 

first of Sa'ati's works. the researcher dealt with its definition, its author and 

the methodology of Sa'ati in it 

And the conclusion which includes the most important findings  
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