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  : البحث ملخص
 أفىن الذىيف شرح احلديث الشريف،  الكشمريي شاه أنور حممد اإلماميهدف هذا البحث إىل إبراز منهج 

 أنمما دفعين إىل ، كثرية وترجيحات آراء صاحبوهو  ،والعلل الرجال يفو ته، فربع فيه،خدم يف حياته
  .     املشهورة وكتاباته دروسه أثناء الشريف احلديث شرح يف همنهج يف اكتب

    

شرح احلديث، الطابع احليادي، إمام عبقري، قوة الدليل  منهج، الكشمريي أنور :املفتاحية الكلمات
  مذهبه.

  

Abstract 

This research aims to highlight the approach of Imam Muhammad Anwar 

Shah Kashmiri in his commentary on the Hadith.  He dedicated his life in 

serving the Hadith scholarship; he excelled in the subject and its branches 

such as study of the reporters of Hadith and hidden defects in Hadith. His 

own scholarly considerations, opinions and positions on the subject lead 

me to research his approach to the interpretation of Hadith by studying 

his lectures and writings on the subject. 

 

Key words: Anwar al-Kashmiri, approach of interpreting Hadith, 

impartial nature, genius, strength of the evidence of school. 
 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk menyerlahkan kaedah pendekatan Imam 

Muhammad Anwar Shah Kashmiri dalam komentarnya terhadap Hadis. 

Beliau mendedikasikan  hidupnya untuk berkhidmat kepada biasiswa 

Hadis; dia cemerlang dalam subjek itu dan cawangannya seperti kajian 

terhadap para peng-report Hadis dan kecacatan yang tersembunyi dalam 

Hadis. Pertimbangan ilmiahnya tersendiri, pendapat dan posisi kepada 

subjek ini membawa saya kepada kajian pendekatannya terhadap 

interpretasi Hadis dengan cara mempelajari syarahannya dan 

penulisannya tentang subjek ini.  

 

                                                           

∗
 اجلامعة ،اإلنسانية والعلوم الوحي معارف ةالعامة، كلي اإلسالمية الدراسات بقسم مساعد أستاذ 

 .مباليزيا العاملية اإلسالمية
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Kata Kunci: Anwar al-Kashmiri, Pendekatan Interpretasi Hadis, Sifat 

Berat Sebelah, Genius, Keteguhan Keterangan Sekolah.  
  

  الكشمريي أنور حممد الكبري باحملدث التعريف: األول بحثامل
  : ونشأته مولده - 1

 سنة شوال من والعشرين السابع السبت يوم صباح العالّمة ولد
 كبريا، عاملا والده وكان كشمري، ملدينة التابعة" انودو" قرية يف ه1292

. الصاحلات القانتات من أيضا والدته وكانت السهروردية، الطريقة يف شيخا
 من وفرغ هفختم القرآن، قراءة يف شرع عمره من اخلامسة الشيخ بلغ وملا
 الكتب قراءة يف شرع مث والده، على عامني يف بالفارسية رسائل عدة

 تلميذه قال. 1األخالق وكتب اإلنشاء ورسائل والنظم، النثر من الفارسية
 يف الرائجة الفارسية كتب قرأت إين: يقول الشيخ مسعت: "البنوري العالمة
 يف عجيب نادر دأب على طفولته مستهل نم وكان .2"أعوام مخسة بالدنا

 اجلمعة، ليلة إال مضطجعا ينام ال فكان املعارف، بوكس العلوم حتصيل
  .3جالسا نام النعاس غلبه وإذا املطالعة،يف  لياليه يسهر وعداها

  : العلم طلب يف رحلته -2
 كشمري بلده يف العربية العلوم حتصيل يف شرع الفارسية من فرغ وملا
 واهليئة والفلسفة املنطق من شيء وقراءة والنحو الصرف من ففرغ ،وتوابعها

                                                           

 ،1198ص ،8ج ،)ه1420 ،1ط حزم، ابن دار: بريوت( ،اخلواطر نزهة احلي، عبد اللكنوي،: انظر 1
 املسيح نزول يف تواتر مبا التصريح كتاب على مقدمته الفتاح، عبد غدة، أبو: أيضا وراجع

 .13ص ،)ه1412 ،5ط القلم، دار: بريوت( شاه، أنور للكشمريي،

 ،)ه1424 ،2ط البنورية، املكتبة: كراتشي( أنور، الشيخ حياة يف العنرب نفحة يوسف، البنوري، 2
 .6ص

 .14ص ،املسيح نزول يف تواتر مبا التصريح الكشمريي،: انظر 3
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 بدر العالّمة تلميذه قال عمره، مقتبل يف العلوم يف الشيخ برع وهكذا وغريها،
 من بلغت حىت بكشمري للناس أفيت كنت: يقول الشيخ مسعت: "اهللا رمحه عامل

 من مت حني والنحو الفقة من الشروح أطالع وكنت سنة، عشرة اثنيت عمري
 قرية يف" العلوم دار" اهلند أزهر إىل الشيخ سافر مث. 4"حجج تسع عمري

 ساحتها وكانت وأزهرها، اهلند قرطبة حقا بديوبند العلوم دار وكانت ديوبند،
 مجعوا رجاال فيها الشيخ فأدرك وفحوهلا، والعقلية النقلية العلوم جبهابذة مستنرية

 وإصابة املدارك دقة إىل ومجعوا واألولياء، ءالعرفا علوم الرمسية علومهم إىل
 وزهد وورع، وسنة ووقار، هيئة أصحاب اللهجة، وصدق القول رفق الرأي

 اإلمام فوجد اهللا، رمحه الديوبندي سناحل حممود الشيخ يترأسهم كان وتقوى،
 وتلمذ والباطنية، الظاهرية علومه مناهل من وارتوى ضالته، عنده الكشمريي

 هذين على وقرأ املدين، إسحاق حممد احملدث مةالعالّ على وبنددي يف كذلك
 البخاري، صحيح قرأت: "الشيخ يقول. الشريف احلديث كتب الشيخني

 علىللمرغيناين  اهلداية من األخريين واجلزأين الترمذي، وجامع داود، أيب وسنن
 نسائيال وسنن ملسلم، الصحيح وقرأت سره، قدس احملمود شيخنا العالَم شيخ

  .5"اهللا رمحه الكشمريي إسحاق حممد الشيخ على ماجه ابن وسنن الصغرى،
  :لأللباب احمليرة وحافظته الرواية علوم يف املُدهش استبحاره -3

 والفروع، األصول يف امرجعو واحلديث، التفسري يف اإمام الشيخ كان
احافظً الدراية، علوم يف اجمتهد يف كان لو والسري، والتاريخ للطبقات اومستوعب 
 حجر ابن أو احلراين تيمية ابن أو العيد دقيق ابن أو الرازي أو الغزايل عصر

                                                           

 .10ص ،1ج ،)ه1416 ،1ط القرآن، إدارة: كراتشي( ،الكشمريي اإلمام رسائل الكشمريي، 4

 ،2ط البنورية، املكتبة: كراتشي( أنور، الشيخ حياة يف العنرب نفحةحممد يوسف،  البنوري، 5
 نزول يف تواتر مبا التصريح" كتاب على مقدمته الفتاح، عبد غدة، أبو: أيضا وانظر .6ص ،)ه1424
 .15ص ،)ه1412 ،5ط القلم، دار: بريوت( شاه، أنور للكشمريي،" املسيح
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 طالع إذا وكان املباركة، القرون تلك عقد من فاخرة درة لكان العسقالين
ذا ومسع سنة، عشرة مخس حنو إىل ذاكرته يف بقي اكتاب ث الشيخحسني احملد 
 كتبهم، يف األعالم تالمذته من واحد غري ونقله بنفسه، الشيخ عن املدين أمحد
 التدريس زمن بداية ففي املطالعة، لسرعة وفّق قد احلفظ قوة جانب إىل وهو

 مع يوم، كل صفحة مائيت مبصر  املطبوع" أمحد مسند" من يطالعكان الشيخ 
 أدلة منه خلّص السرعة هذه ومع مشكالته، وحلّ أسانيده يف وإمعان غور

 أحاديث اللتقاط عمره أواخر يف أخرى مرة طالع مث املفيدة، األحاديثو احلنفية
  .6السالم وعليه نبينا على عيسى سيدنا نزول

  :احلديث بكتب واشتغاله لشيخا -4
 متون من له تيسر ما به يلحق وما احلديث منالكشمريي  الشيخ طالع

 منتقى"و ،"دأمح مسند"و ،"الدارمي مسند" :من الستة الصحاح بعد احلديث
 أيب ابن مصنف"و ،"قطين الدار سنن"و ،"احلاكم مستدرك"و ،"اجلارود ابن

 ،للسيوطي" الصغري جامع"و ،اهليثمي نورالدين للحافظ" الزوائد جممع"و ،"شيبة
 من احلديث كتب من اهللا له قدره وما ،اهلندي لمتقيل" العمال زكن"و

  .7اهللا إال اليعلمه وما احلرمني روديا اهلند زوايا يف واملخطوطات املطبوعات
 الشيخ طالع: "البنوري يوسف حممد السيد العلّامة تالمذته أرشد يقول

" الصحيح"ب يتعلق مما طالع وقد ني،تمأ على عددها يربو ما احلديث شروح من
 فتح" مثل وفيها وخمطوط، مطبوع من شرحا ثالثني حنو فقط البخاري لإلمام
 للحافظ" القاري عمدة"و مقدمته، من اوجزًء ،جزًءا رعش ثالثة يف" الباري
 مث. أجزاء عشرة يف للقسطالين" الساري إرشاد"و ،جزًءا عشر أحد يف العيين
 ا،درس درسا" الباري فتح" تعلّمه عهد يف الصحيح درس مع يطالع كان

                                                           

 .26ص أنور، الشيخ حياة يف العنرب نفحة ري،البنو 6

 .48ص ،أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري، 7
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 درس الصحيح سبقت تكان بل بسواء، سواء" الصحيح" مع مطالعته وكانت
 تلك يف مرضت إين: "يقول نفسه الشيخ من ومسعت بكثري،" فتحال" مطالعةُ
 إىل الدرس يصل مل أنه رأيت الدرس حضرت ملا ولكن يوما، عشر سبعة األيام

 ثالث البخاري لإلمام الصحيح منت طالع قد وكان". مطالعيت إليه بلغت موضعٍ
  .8"اهلوامش يف وما السطور بني ما يالحظ أن غري من مرة عشرة

  : اهللا رمحه حجر ابن احلافظ على ؤهثنا -5
 على ويفضله حجر، ابن احلافظ شرح على كثريا يثين أنور الشيخ وكان

: فيه يقول وكان ،9والشافعية احلنفية من املتقنني للحفّاظ لصحيحا شروح سائر
 كان ولذلك لألنظار، احملري وتبحره اطّالعه سعة يعجبه وكان ،"الدنيا حافظ"

 يقول كان ورمبا املواضع، بعض يف ذهوله من الكشمريي الشيخ يتعجب
 التلخيص" يف له وتنبه ،"الفتح" يف يذكره ومل ،"وكذا كذا شيء ههنا: "احلافظ
 ترمجة يف" التهذيب ذيب" يف له تنبه: "يقول أو ،"وكذا كذا" :فقال" احلبري
 على الرد يف يصب مل بأنه العيين الدين بدر احلافظ على يعلق أنه مع ،"فالن

  .10املواقع بعض يف احلافظ
  : اهلند مدارس شىت يف تدريسه -6
 عنفوان يف وهو ديوبند العلوم دار من خترج ملا اهلجرية، 1313 السنة يف
 شهورٍ، عدة فيها فدرس ،"الرب عبد مدرسة" يف التدريس إليه فُوض الشباب،

 إليها فقصد ،"نيةاألمي املدرسة" ومساها دهلي، عاصمة يف مدرسةً افتتح مث
 احلديث كتب ألمهات مدرسا فيها فكان عميق، فج كل من العلوم عطشى

                                                           

 .49ص أنور، الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري، 8

 ،)ه1429 الرشيدية، املكتبة: باكستان( ،البخاري صحيح على الباري فيض الكشمريي،: راجع 9
 .33ص ،1ج

 .50ص ،أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري، 10
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مسقط  إىل الشوق أغراه وملا ،الناس آالف الكرميتني يديه على خترجو والتفسري،
 حسرةً ومنتسبوه تالمذته ودعهو املدرسة، هذه غادر كشمري، منشئهرأسه و
 ا فقام" عام فيض" مدرسة فيها وأسس سنوات، ثالث بكشمري وأقام ومتلمالً،
  .11اولسان يراعةً هلا اوناصح لألمة اوواعظً ،اومفتي مدرسا

 يف فوفّق ،� اهللا رسول حرم وإىل احلرام، اهللا بيت زيارة إىل اشتاق مث
 بالطواف مشغوالً أشهر، عدة مكة يف ومكث ،ه1323 سنة شوقه إكمال

 غليله، يروي الدهر من برهة فيها فلبث املنورة، دينةامل إىل توجه مث باكياً، واهلاً
" احلميدية الرسالة" مؤلف الطرابلسي اجلسر حسني الفاضل الشيخ فيها ولقي

 احلديث، يف بأسانيده اجلسر الشيخ فأجازه مدة، والزمه ،"احلميدية احلصون"و
 مهمات يف وذاكرهم اإلسالمية، البالد علماء أكابر من رجاالً لقي كما

 املنورة، املدينة مكتبات من قُربه فرصة واغتنم ،12واستفاد فأفاد املسائل،
 ،"احملمودية املكتبة"و" احلسيين حكمت عارف اإلسالم شيخ مكتبة" وخاصة
 التفسري من خصيصا نفائسهما مطالعة على فانكب نادرة، ذخائر فيهما وكانت

 وطنه إىلورجع  الزاخرة، األسفار تلك بعلوم صدره امتأل حىت واحلديث،
 أساتذته استخلفه حىت الشريف احلديث تدريسيف  شديدة رغبة قلبه يف حامالً

 وصحيح الترمذي، سنن تدريسب فاشتغل ديوبند، يف احلديث تدريس يف
 به مشتغالً وبقي اهلند، يف احلديث تدريس يف الرئاسة إليه وانتهت البخاري،

 ودالئلها، املذاهب نقل يف وتوسع إتقان،بكل حتقيق و سنة عشرة ثالث مدة
 وكتب احلديث وشروح السنة دواوين على طالعالوا لنقول،ا واستحضار
 احلنفي للمذهب ينتصر والفقه، احلديث بني التطبيق مهّه أكرب وكان املتقدمني،

                                                           

 .16ص للكشمريي،" املسيح نزول يف تواتر مبا التصريح" كتاب على مقدمته غدة، أبو 11

 ،اخلواطر نزهة احلي، عبد اللكنوي،و ،36ص ،كشمريي حيات شاه، رظَنأَ الكشمريي،: راجع 12
 .1198ص ،8ج ،)ه1420 ،1ط حزم، ابن دار: بريوت(
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 وخترج كثريا، خلقا بدرسه اهللا نفع وقد وأرجحيته، صحته على الدالئل ويقيم
  .13"العلم ونشر احلديث بتدريس اشتغلوا فضالء،ال من كبري عدد يديه على

  :احلديث يف وأسانيده  الشيخ -7
 ما كل فيسندون الدين، يف اإلسناد احملمدية األمة خصائص من إن

 السلسلة تنتهي حىت طبقة، بعد طبقةً كابر، عن اكابر األمة كبار عن به يدينون
 أسانيدفعنده  ذكره، جلّ العاملني رب إىل األمني، جربيل إىل ،� اهللا رسول إىل

  .14لكتب احلديث، ليس هذا مكانه، فلرياجع له نفحة العنرب للبنوري
  :احلديث يف مؤلفاته -8
 درس يف أماليه منوهو  :البخاري صحيح على الباري فيض - 1

 جملدات أربع يف البخاري صحيحل حافالً اشرحومع ذلك هو ميثِّل  احلديث،
 رمحه- املريي عامل بدر حممد الشيخ تلميذه وتدوينه جبمعه قام وقد ضخمة،

 ه1357 سنة مبصر طُبع وقد جدا، نافعة أنيقة تعليقات عليه علّق وقد ،- اهللا
  .اهلند يف العلمي الس بنففة

 درس يف أماليه منهو أيضا  :الترمذي جامع من الشذي العرف - 2
 يف نفسه،ل جراغ حممد الشيخ تلميذه مجعه صفحة، 488يف الترمذي، جامع
    .الشيخ لعلوم الطالبني بعض لطلب تلبيةً طبعه مث واالرجتال، السرعة غاية

  .فقط واحد جزٌء امنه عبِطُ :داود أيب سنن على أماليه - 3
- اجليالين أحسن مناظر الشيخ ضبطها :مسلم صحيح على أماليه - 4

  .تطبع ومل ابه،أصح من - دكن حبيدرآباد العثمانية باجلامعة األستاذ
 لدى طويلة مدة موجودة وكانت ماجه: ابن سنن على حاشيته -5

  هي؟ أين يدرى ال اليوم لكن إدريس، حممد السيد الشيخ
                                                           

 .1199ص ،8ج ،اخلواطر نزهة اللكنوي، 13

 .84-85ص ،أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري، 14
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 صفحة 104 يف متوسطٌ جزٌء :الكتاب أم مسألة يف اخلطاب فصل -6
  .اإلمام خلف الفاحتة حديث حتقيق يف

 سالف املوضوع يف لفارسيةبا ألّفه :الكتاب فاحتة يف اخلطاب خامتة -7
 من بديوبند العلوم دار يف بالتدريس عهده ابتداء يف يومني أو يومٍ يف ألّفه ،الذكر

 الديوبندي حسن حممود اهلند شيخ العالّم شيخه تقريظ وعليه كتابٍ، مراجعة غري
  .نظره دقّة وعلى عليه أثىن اهللا، رمحه

 صفحة، 145 يف متوسطٌ كتاب: اليدين رفع يف الفرقدين نيل -8
 وبعده، الركوع قبل اليدين رفع مسألة يف نبذةٌ فهذه: "مقدمته يف الشيخ وقال
 وإمنا ،"اليدين رفع مسألة يف الفرقدين نيل" مسيتها الركعتني، وبعد السجدتني وبني

 من احلق على ومها بوجهني، وجها الفريقني من واحد كل بيد أن ا أردت
 من العبادة يف تنوعٍ اختالف بل النقيضني، اختالف فاالختال وليس اجلانبني،

  .15"األمرين من األفضل يف االختالف بقي وإمنا الوجهني،
 الروايات تطبيق الشيخ فيه حاول قد :الفرقدين لنيل اليدين بسط -9

  .األئمة بني فيها املختلف املسائل بعض يف املتعارضة
  : الوتر مسألة عن الستر كشف - 10
  .املسيح نزول يف تواتر مبا التصريح - 11
   :وفاته -9

 ال الكتب، مطالعة إىل امنقطع واإلفادة، التدريس على عاكفًا الشيخ وظلّ
 البالد، هذه به فانتفعت واإلفادة، الدرس على فيها فعكف ،غريها يف اللذّة يعرف
 غلبت قد وكان ويفيد، يدرس وبقي اآلفاق، من والعلماء احلديث طلبة وأمه
 يبكي فكان ومواعظه دروسه يف البكاء يأخذه فكان حياته، آخر يف رقّة عليه

                                                           

 ،1ط القرآن، إدارة: كراتشي( ،الكشمريي اإلمام رسائل جمموعة شاه، أنور حممد الكشمريي، 15
 .161ص ،1ج ،)ه1416
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 ومخسني اثنتني سنة صفر من خلت لليلة األجل ووفّاه اهللا، رمحه ويبكي
 ودفن له، واحملبني والعلماء الطلبة من كبري مجع عليه وصلى وألف، وثالمثائة

  .16العيد مصلى عند بيته من قريبا
 أكربهم، وهو شاه، أزهر حممد: هم أبناء، الثةث األوالد من خلف وقد

 أهل وكلّهم أصغرهم، وهو شاه أنظر وحممد أوسطهم، وهو شاه، أكرب وحممد
 يوم عمره جاوز وقد شاه، معظّم حممد املؤقّر والده خلّف كما وفضل، علم
  .17مجيعا عليهم اهللا رمحة سنة، وعشرين مائة الشيخ وفاة

  
  الشريف احلديث شرح يف اخلاصة ناهجهم بيان يف: الثاين املبحث

  :احلديث تدريس يف العام منهجه: ولاأل
 يرها مل روعتها القلوب على تستويل ،ومزايا خصائص للشيخ كان

  :، منهابعده من أحد
 حاجة لذكره كان إن احلديث رجال يف الكالم يلخص كان أنه .1

 والتعديل اجلرح يف الكالم يطيل ال وكان ذكرها، يستحسن فائدة أو الباب، يف
 كثرة من فيه وما الرجال، يف كالمهم نقل من أُكثر وال: يقول كان حيث
 عند يسكت وبعضهم االعتدال، يف ميزان كبري عندي ليس ألنه والقال؛ القيل

 وال يشفي ال صنيع وهذا نزالٌ، دعيت وإذا اخلالف، عند وجيرح الوفاق،
 . اجلدال سبيل وإمنا يكفي،

                                                           

-214ص ،)العلوم أحسن اإلسالمية اجلامعة: كراتشي( ،أنور تقدس الرمحان، عبد كوندو: راجع 16
 .18-19ص ،العنرب نفحة البنوري،؛ و1199ص ،8ج ،اخلواطر نزهة كنوي،اللو ؛215

 .22ص للكشمريي،" املسيح نزول يف تواتر مبا التصريح" كتاب على مقدمته غدة، أبو 17
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 املسائل يف والسيما األئمة، بني اخلالف منشأ يانبب يعتين كان أنه .2
 ا تطمئن اأمور الصدد هذا يف يذكر فكان األشهاد، رؤوس على رتتكر اليت

 .القلوب
 اليت والنقول القدماء، كالم من النقول غُرر بنقل يعتين كان أنه .3

 .العلم أهل أيدي متناول عن بعيدة تكون
 العلم يف منزلته عن يكشف فكان مؤلفا، أو كتابا ذكر كلما أنه .4
 شأنه، يف إطراء أو قدره، عن غض غري من اإلنصاف من بغاية وخصائصه

 .الصحيح العلم إىل ووسيلة للطلبة، بصرية ليكون
 وتكرير األحباث بتقرير منه أكثر املشكالت حبلّ عين كان أنه .5

 .األلفاظ
 ابيا يف اإلكثار دون الباب يف املادة إكثار يهمه كان أنه .6
 والغزارة اللفظ يف اإلجياز هذا إن مث املضنون، بعلمه يضن كان كأنه وإيضاحها،

 رأيت ما: "� علي قال كما وكان وتأليفه، تدريسه يف ادأب له أصبح املادة يف
القول يف وله إال قط ابليغ ،من واحدة مجلة وإن. 18"إطالةٌ املعاين ويف إجياز 

  .رسالة تأليف إىل وإيضاحها رحهاش يف حتتاج كانت رمبا الشيخ كالم
 يذكر كان رمبا بل باملوضوع، خيتص ما بذكر يقتنع ال كان أنه .7

 .للطلبة وإفادةً بياا، على حرصا املوضوع، وبني بينها دقيقة ملناسبة أموراً
 منهج الطلبةَ ويعلِّم ،اعلمي انقد وينقدها أشياء، يذكر كان رمبا أنه .8

 مزية على هلم اتنبيه ذلك يستدرك مث لذلك، اأساس مهل ويضع العلمي، النقد
 .قدرهم جاللة تأىب مبا شأم يف اخلوض عن واالحتياط العلم، أهل كالم

                                                           

 .131ص ،)ه1319 ،1ط حممود، مطبع( ،الصناعتني كتاب هالل، أبو العسكري، 18
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 فراجع شئت إن. احلديث دراسة يف العامة خصائصه أمهات هذه 
 صحيح على وشرحه" وأماليه" أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة" للتفصيل
  ".الشذي العرف"و" اريالب فيض" البخاري

  :البخاري صحيح تدريس يف اخلاص منهجه :الثاين
 جامع تدريسه فرصة اغتنم - اهللا رمحه-  الكشمريي الشيخ كان

 أدلتها، واستيعاب األئمة مذاهب وتبيني األحكام، أحاديث لتحقيق الترمذي
 ريخاأل يف تدريسه اقتصر وملا دأبه، هو كان كما منها، الراجح هو ما وترجيح

 ماعدا الترمذي، جامع يف به يعتين كان مبا فيه يعتين فكان البخاري صحيح على
 خصائص من نبذةً دونكم الصحيح، يف لبياا يتصدى كان اليت املهمات
  :البخاري لصحيح تدريسه

 أحاديث يف عليها وما هلا كان مبا املذاهب أدلة يستوعب كان أنه .1
 .العام هتدريس بآدا يف ذُكر الذي دأبه حسب على األحكام

 حبيث كأن الصحيح، شروح من النقول غرر ينقل كان أنه .2
 .يشاء ما ويذر يشاء، مامنها  يذكر ،أمامه ةمفتوح صفحات تلك الشروح

 كان إن باملراجعةطالبه  ويأمر الشارحني، كالم يلخص كان أنه .3
 الدقيقة، األحباث من عنده كان ما عليه ويزيد املوضوع، يف بسط هناك
 .واملعارف بالعلوم املتالطم صدره يف اهللا مجع مما املهمة، اضيعواملو

 حلّها يف يذكر وكان العلوم، مشكالت من لكثري يتعرض كان أنه .4
 الفراغ سنة آخر يف كتاب آخر الصحيح يكون حيث رحلة، يساوي ما نفائس

 اريالبخ اإلمام ألن الكالم، ملسائل سيما وال غالبا، اهلند يف الدراسة نظام على
 وكان لذلك، املوضوع التوحيد كتاب يف وخاصةً كثريا، هلا يتعرض أيضا

 البخاري كالم: "يقول وكان املتكلمني، قدماء من احملققني كمسلك فيها يتكلم
 الذي بالتوحيد استأنسوا ملا الشارحون وهؤالء القدماء، مسلك على التوحيد يف
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 فيتأولون البخاري، اإلمام كمدار عن مداركهم تقصر رمبا املتأخرين، بني دار
 ااعتناًء املواضع هذه بأمثال يعتين كان ذلك أجل ومن". منه بريٌء هو مبا كالمه

 .اغبال
 والسيما احلديث كتب من كثريا ويساره ميينه عن يضع كان أنه .5

 يفتحها فكان بالصحيح يتعلق موضوع يف إشكالٌ فيها كان فإن احلديث، متون
 املوضوع تالئم فائدة هناك كانت أو املشكالت، لّوحي الطلبة على ويقرأها

 ما بل األمهات لسائر درسا كان هذا حديثه درس فكأن بعبارا، فيذكرها
 .أيضا عداها

  :األمثلة بعض ذكر مع األحكام أحاديث شرح يف منهجه :الثالث
 أئمة من كلّ ا متسك اليت األحاديث يف جهده جلّ كان أنه .1
 بعد الشارع، غرض على الوقوف حياول أن معانيها يف خمتلفني األربعة املذاهب

 موافقتها بعدم مبال غري وخترجيه، مناطه حتقيق مث وحتقيقه، الكالم حمطّ حتقيق
 جمتهد، حاذقٍ كمحدث املواضع هذه أمثال يف صنيعه وكان احلنفي، للمذهب

 اتباع فوالباختال اللفظ بعموم حيفَل ومل به، استمسك عنده استبان فإذا
  .املذاهب

 حديث أول وهذا ،»بالنيات األعمال إمنا: «� اهللا رسول قول: ومثاله
 احلديث أعالم نزاع فيه طال قد النية، حبديث يسمى الذي البخاري صحيح يف

 بدر احلافظ أطال حىت مشهور، فيه والشافعية احلنفية واختالف املذاهب، وأئمة
 دعوين ولكن ،19مذهبه لتقوية كثريةً وراقًاأ زيننفسه يف شرحه، ف العيين الدين

 كل إن: "اهللا رمحه الشيخ فقال األملعي، اإلمام كالم مع يسرية وقفة لنقضي
 ،� النيب غرض عن بعيد قالوا ما ومجيع الشارع، يردها مل تكلفات ذلك

                                                           

 الكتب دار: بريوت( ،البخاري صحيح رحش القاري عمدة الدين، بدر العيين،: للتفصيل راجع 19
 .67-63ص ،1ج) ه1421 ،1ط العلمية
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 والعزائم النيات حبسب اهللا عند األعمال اعتبار أن املنقح الصحيح ومراده
 إذا تعترب اخلري أعمال صورة أن يعين فشر، شرا وإن فخري، رياخ إن القلبية،
 به يرد مل إذا الظاهر يف الصاحل فالعمل سليم، وقلب خالصة نية من كانت
 إظهار صاحبه به أراد اجلهاد أو ،الرياء صاحبه به أراد كالعلم اهللا وجه صاحبه

 هلا، عربة فال الناس، رياء صاحبه أراد اإلنفاق أو الغنيمة، ونيل وبسالته شجاعته
 مراتب ويتفاوت وزرها، عليه بل أجرها، له فليس اهللا، عند ذلك كل حبط بل

 له تعلق ال فهذا وغشا، اصإخالو ،اوضعفً قوةً النية مراتب بتفاوت االعتبار
  .20"عليه التفريعات مث الثواب أو الصحة تقدير من اجلدل ومورد النزاع مبحل

 على الكالم يدير الشيخ يكن فلم حلديثا طرق تعددت إذا أنه .2
 بغرض أوفق هو ما فيتوخى وإال اجلمع، أمكن إن جيمعها كان بل واحد، طريق

 .إليه أقرب أو الشارع
 أدرك من: «� قوله شرح من املواقيت يف" الباري فيض" يف ما مثاله

 اختلف ،21...» الصبح أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل ركعة الصبح من
 رمحهم - وأمحد والشافعي مالك الثالثة األئمة فقال الصحيح، مراده يف األئمة

 الشمس بطلوع الصالة التفسد وأنه وشبهه، كالنائم باملعذور خيتص إنه: - اهللا
 واألصوليني،كما احملدثني من احلنفية أقوال فيه واضطربت أثنائها، يف وغروا

 ما إن: "احلديث اشارح الشيخ يقول ،22احلنفية للفقهاء الشروح يف مشهور هو
 باملعذور احلديث ختصيص على قرينة ال فإنه مشكل، الثالثة األئمة إليه ذهب

                                                           

 أماليه فراجع شئت إن وتفصيل، بسط كالمه ويف النية، حديث شرح يف الشيخ أفاده ما ملخص هذا 20
 .52ص ،العنرب نفحة البنوري،و 89-80ص ،1ج ،"البخاري صحيح على الباري فيض"

 ،1ط السلفية، املطبعة: القاهرة( اخلطيب، الدين حمب حتقيق ،صحيحال إمساعيل، بن حممد البخاري، 21
 .579رقم ركعة، الفجر من أدرك من باب الصالة، مواقيت كتاب، )ه1400

 .47ص ،5ج ،القاري عمدة العيين،: املذاهب لتفصيل راجع 22
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 صدع احلديث أن يل يظهر والذي الغلة، يشفي فال احلنفية به أجاب وما قط،
 روي احلديث أن عليه ويدل املسبوق، على فليحمل األوقات، ال اجلماعة مبسألة
  :مواضع يف بطرقٍ

 أدرك من: «بلفظ هريرة أيب عن صحيحه يف مسلم رواه ما: األول
 أدرك من: «بلفظ له آخر طريق ويف ،23»الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة
  .املسبوق به املراد أن يف صريح فهذا  ،24»... اإلمام مع الصالة من ركعة

 أدرك فقد الركعة أدرك من: «سننه يف أبوداود رواه ما: الثاين
  .26خزمية ابن ححهوص ،25»الصالة

 اجلمعة من ركعة أدرك من: «بلفظ سننه يف النسائي رواه ما: الثالث
...«27.  

 .28اللفظ بذلك الترمذي أخرجه أوالً، ذُكر ما: الرابع
 هذا يف فليكن املسبوق، حق يف أنه الثالثة املواضع يف اتفقوا وقد 

  ".حقه يف اأيض الرابع املوضع

                                                           

 التراث إحياء دار: بريوت( الباقي، عبد فؤاد حممد حتقيق ،الصحيح النيسابوري، احلسني أبو مسلم، 23
 .161رقم الصالة، تلك أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من باب املساجد، كتاب ،)العريب

 .162رقم ،... الصالة من ركعة أدرك من باب املساجد، كتاب ،الصحيح مسلم، 24

 باب الصالة، كتاب ،)ه1418 ،1ط حزم، ابن دار: بريوت( ،سننال السجستاين، سليمان داود، أبو 25
 .893رقم يصنع؟، كيف ساجدا اإلمام دركي الرجل

 اإلسالمي، املكتب: بريوت( األعظمي،. د حتقيق ،خزمية ابن صحيح النيسابوري، بكر أبو خزمية، ابن 26
 .1622رقم ساجدا، اإلمام املأموم إدراك باب اإلمامة، كتاب ،)ه1390ط

 أدرك من باب املواقيت، كتاب ،)املعرفة دار: بريوت( ،سنناتىب من ال شعيب، بن أمحد النسائي، 27
 .556رقم الصالة، من ركعة

 الغرب دار: بريوت( معروف، بشار. د حتقيق ،ننالس عيسى، بن حممد عيسى أبو الترمذي، 28
 .524رقم ركعة، اجلمعة من أدرك من يف باب اجلمعة، كتاب ،)م1996 ،1ط اإلسالمي،



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@êb’@Šìãc@‡à«@�jØÛa@tČ‡�að�à“ØÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@215  @ @@ @@ @@ @

 مستدالً احلديث، ذلك يف والعصر الصبح ختصيص الشيخ بين مث 
 حجر ابن احلافظ استدل وقد ذكرها، هذا مقالنا يتحمل ال ودالئل بشواهد

 صلى إذا«: مرفوعا هريرة أيب عن متيم بن عزرة حبديث اتأييد احلديث لذلك
 إىل وعزاه ،»أخرى إليها فليصل الشمس طلعت مث الصبح من ركعة أحدكم
 ابن احلافظ مراد بيان يف: "الكشمريي لشيخا يقول. 29"الكربى" يف النسائي

 طريقا عشرين من أكثر روي قد واحد، حديث هذا فإن وتسامح، سهو حجر
 سنن" يف منها ومخس ،"أمحد مسند" يف منها فخمس ألفاظه، اختالف مع

 ،"حبان ابن صحيح" يف وطريقان ،"البيهقي سنن" يف منها وثالثٌ ،"الدارقطين
 عند وطريق ،"الكربى" يف النسائي عند وطريق ،"ركاملستد" يف وطريقان

 الدين مشس احلافظ طبقات" يف وطريق الترمذي، عند وطريق الطحاوي،
 والتتبع البالغ الفحص بعد عندي وتبين قتادة، على الكلّ ومدار". الذهيب
 الشمس طلوع قبل وقتها يدرك مل فمن الفجر، بسنة يتعلق احلديث أن: الكثري

 يتنبه مل شيٌء وفيه املقصود، يويف ال متيم بن عزرة ولفظ طلوعها، بعد افليصله
 متيم، بن عزرة ترمجة يف" التهذيب ذيب" يف له وتنبه ،"الفتح" يف احلافظ له

 عن اللفظ ذا خيرجه مل احلديث أن يعين عنه، قتادة بتفرد متيم رواية يف فقدح
 ابن احلافظ عند حمفوظة غري متيم عن قتادة فرواية أحد، يتابعه ومل قتادة غري متيم

  .30"اهللا رمحه حجر
 يتعين ومل الشارع، نصوص وتضاربت األحاديث، جتاذبت إذا أنه .3

 ومل األولوية، على ذلك أمثال يف األئمة اختالف فيحمل بيقني، الشارع غرض

                                                           

 ،1ط الرسالة، مؤسسة: بريوت( شليب، حسن حتقيق ،الكربى سننال شعيب، بن أمحد النسائي، 29
 .463رقم الصبح، صالة عدد باب الصالة، كتاب ،)ه1421

 ،124- 188ص ،2ج ،البخاري صحيح شرح على الباري فيض الكشمريي،: للتفصيل راجع 30
 .62-63ص ،أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري،و
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 يعالترج حبث ملثاله القارئ لرياجع عنه، خروجا وال للمذهب خمالفًا يزعمه يكن
 يف التحرمية، غري يف اليدين ورفع بالتأمني، واإلسرار اجلهر واختالف األذان، يف

 .الفيض من الثاين اجلزء
 الصريح احلديث يوافق ما األحناف ألئمة قولني من خيتار كان أنه .4

 ما يرجح كان صريح حديثٌ الباب يف يكن مل فإن تكلّف، غري من الصحيح
 الشافعي اإلمام مذهب فيه يقدم وكان األربعة، باملذاه من آخر امذهب يوافق

 اإلمام لصحيح تدريسي حني أماليه على عكويف بعد يل ظهر كما مالك، مث
 .البخاري

  :الشيخ إلنصاف األمثلة بعض هنا ونقدم
 األعضاء كتثليث املسح تثليث يف العلماء اختلف إنه: األول املثال •

 كتثليث سنةٌ إنه: "الشوافع قال ،32نفيةاحل ونفاه 31الشافعية فأثبته املغسولة،
 وقال والبدائع، احمليط يف كما احلنفية، من بعض وكرهه". األعضاء سائر غسل

 وقال اخلانية، الفتاوى يف ،كما"أدبا وال والسنةً مكروها ليس: "بعضهم
: فقال اهللا رمحه الكشمريي الشيخ وأما اخلالصة، يف كما ،"بدعةٌ إنه: "بعضهم

  .33ذكروه ما ال هذا، فاختار ،"مستحب أنه: اإلمام عن زياد بن حسن روى"
 الشافعي وذهب احلنفية، عامة كرهه األذان يف الترجيع إن: الثاين املثال •

 مرجوح هو وإمنا ،"كراهة غري من اجلواز عندي املختار: "الشيخ قال سنيته، إىل
 .34وغريها واآلثار السنة من دالئل عنده قامت ملا

                                                           

 دار: بريوت( الرأس، مسح باب الطهارة، كتاب ،األم كتاب إدريس، بن حممد الشافعي،: انظر 31
 .42ص ،1ج ،)املعرفة

 ،)ه1411 ،2ط الفكر، دار: بريوت( ،اهلداية شرح البناية أمحد، بن حممود حممد أبو العيين،: راجع 32
 .178ص ،1ج

 .56ص ،أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري، 33

 .السابق املصدر 34
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 أن �النساء المستم أو�: تعاىل قوله يف احلنفية اختار: لثالثا املثال •
 املس مبعىن املالمسة نإ: الشافعية وقال الغسل، فيوجب اجلماع، مبعىن املالمسة

 يقول للوضوء، ناقضٍ غري احلنفية عند وهو عندهم، الوضوء فيوجب واللمس،
 والشرائط، قيودال ببعض قيدوه ولكن اللمس منها أخذوا وإن الشافعية: "الشيخ

 ظهر بغري كان إذا: وقيل. بشهوة كان إذا هذا إن: فقيل ،مطلقًا يذروه ومل
 مبعىن أا عندي املختار: "الشيخ فقال". ذلك غري إىل حائلٍ، بال أو الكف

 املباشرة يف عندي ويندمج املذهبني، كال على الوضوء فيجب الفاحشة، املباشرة
 األوىل ففي منهما، أعم فاملباشرة الفاحشة، اشرةباملب واملالمسة اجلماع الفاحشة
 ااز عموم من قريب هو وإمنا ،اشتراكًا هذا وليس الوضوء، الثانية ويف الغسل،
د العالّمة تالمذته أرشد يقول. 35"مستقلٌ ونوعد السيوري يوسف حممالبن 
 :األنيق شيخه حتقيق على تعليقاّ
 خمتار من درجةً ونزل الشافعية، لكمس من درجةً اهللا رمحه ارتقى هنا"

  .36"البني بني اخلالف لريتفع املذهبني بني مشتركاً حداً واختار احلنفية،
 أيب اإلمام عن املشهورة الرواية وخالفته حديث، صح إذا أنه .5

 الشيخ عند املذهب فكان عنه، مشهورة غري أخرى رواية ووافقته حنيفة،
 القيام عند كالسواك اإلمام، عن الرواية تهووافق احلديث عليه دلّ ما الكشمريي

 فإن ،"األسنان من الدم خروج بعدم يثق ملن يستحب: "يقول فكان الصالة، إىل
 .37احلنفية عند الوضوء ناقض ذلك

 ااحتجاج له خمالف الرواية وظاهر حديث، يف أمر ثبت إذا أنه .6
ة عادات فمن آخر، حبديثم احلنفية الفقهاء عامال أ يف به العمل زونجيو 

                                                           

 .173-175ص ،1ج ،البخاري صحيح شرح على اريالب فيض الكشمريي،: للتفصيل راجع 35

 .56-57ص ،أنور الشيخ حياة يف العنرب نفحة البنوري، 36

 . 35-40ص ،)ه1400 ،1ط البنورية، املكتبة: كراتشي( ،همقدمات يوسف، حممد البنوري، 37



218 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@æb‚@Þ†bÇ@‡à« 

ز اهللا رمحه الشيخ وكان املراتب، من مرتبةيف به العمل جيو األوىل، خالف مرتبة 
 اإلمام خلف والفاحتة به، واإلسرار بالتأمني واجلهر األذان، يف الترجيع: أمثلته ومن

 ذلك كلّ شاكلها، وما منه، والقيام الركوع عند اليدين ورفع السرية، يف للمؤمت
 الشيخ قال لألوىل، خالفا كان ولكنه الكشمريي اإلمام الشيخ عند زاجائ كان
 فكان ،حترميا مكروه التحرمية غري يف الرفع أن" البدائع" يف رأيت كنت: "اهللا رمحه

 بعد رأيت حىت خالفه األكابر من بنقل أفوز أن أمتنى وكنت شيء، منه قليب يف
 يف" القرآن أحكام" يف صرح اجلصاص بكر أبا اإلمام أن سنة وعشرين مخس
 فربد ،38األولوية يف فيه اخلالف أن: اهلالل رؤية مسائل من استطرادا حبث ضمن
 ".جأشي وسكن صدري غليل

 يف املذكورات سائر يف اخلالف أن األكابر من نقول يف رأيت مث: "وقال
" اآلثار ينمعا شرح يف األخبار مباين" يف العيين الدين بدر الشيخ فذكر. األولوية

 واإلقامة األذان ويف التشهد يف االختالف أن": "التمهيد" صاحب عمر أيب عن
 الركوع عند األيدي ورفع العيدين يف التكبري وعدد اجلنائز على التكبري وعدد
 ذكر ومثله: "الشيخ قال". مباحٍ يف اختالف كلّه ذلك وحنو الصالة يف والرفع
  ".اهلدى" يف القيم وابن ،"السنة منهاج"و" فتاواه" يف تيمية ابن احلافظ

 كل فيحمل ،وختفيفًا تشديدا شيء يف املراتب يقيم الشيخ كان ورمبا
 واخلالف ال؟ أم العورة من الركبة هل العورة، مسألة: مثاله. حمملٍ على حديث

 من أخف ولكنها الشريعة نظر يف عورةٌ الركبة: "الشيخ فقال. مشهور فيها
 ما مث الركبة، كشف من وأقبح أشنع يكون فكشفه منه، أشد ذالفخ مث الفخذ،

. 39فوقها ما ال املواضع بعض يف الركبة كشف فيتحمل منه، أغلظ الفخذ فوق
  .األخبار بني التطبيق يف الكشمريي شاه أنور العالمة الشيخ دأب كان هكذا

                                                           

 العريب، التراث إحياء دار: بريوت( ،القرآن أحكام ،علي بن أمحد اجلصاص، بكر أبو انظر: 38
 .253ص ،1ج ،)ه1405

 .57-58ص ،العنرب نفحة البنوري،و ،13-14ص ،2ج ،الباري فيض الكشمريي،: راجع 39
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 يف احلديثية احللقات على احلديث شرح يف اخلاص  منهجه أثر :الرابع
  :هلندا

 تدريس يف يسلكون اهلندب احلديث علماء كان الشيخ الكشمريي قبل
 ولكن السرد، منهج ينتهجون أو واالختصار، اإلجياز مسلك الصحاح كتب
 حباله العلماء فاغتبط احلديث، حتقيق يف األولني طراز على جرى الكشمريي الشيخ
 اجلمود، وتركوا يث،للحد ومطالعةً احتقيقً فازدادوا اخلاص، منهجه على وجروا
 العلمية النشأة هذه وإمام اهلند يف احملدثني خامتة فكان العلى، الذروة إىل فارتقوا
 وكان احلديث، يف احلظّ بأدىن يكتفون العصر هذا قبيل الناس وكان فيها، احلديثية

 االجتهاد، أئمة من واحد مذهب خيالف حديث على اطّلعوا إذا أم سعيهم غاية
 من طرقه يف وما احلديث ذلك طرق يستقرؤوا أن دون من لتأويله تصدوا

 بنهضته اهلند على اهللا فمن ،مسدودا عليهم التحقيق باب وكان االختالف،
  .احلديث علوم إىل فهداهم املباركة،

  

   البحث خامتة
 جيادإ يف نوعه من فريدا تعاىل اهللا رمحه الكشمريي أنور حممد كان الشيخ

 حاديثاأل إيراد يف الغرض نأل ؛� اهللا رسول أحاديث شرح يف اخلاص منهجه
 الوقوف حياول أن معانيها يف خمتلفني األربعة املذاهب أئمة من كل ا متسك اليت
 استبان ذافإ ،احلنفي للمذهب موافقتها بعدم مبال غري � الشارع غرض على
 أمة يف ليوما فقدهن املمتاز املنهج وهذا ،مذهبهم احترام مع به استمسك عنده احلق

 املسرية هذه على اختيارسريهم الباحثني خوةإل من ونرجو ،� حممد سيدنا
 اهللا وصلى .كرامتهاب حتفاظالول مةاأل الحتاد القومي املنهج هذا واختيار املباركة

  .أمجعني وصحبه وآله حممد سيدنا خلقه خري على


