
 "السنَّة منهج اإلمام الحسين بن مسعود البغوي في كتابه: " شرح

 .البغوي أواًل:ترمجة اإلمام

هو: الشيخ اإلمام، العالمة القدوة احلافظ، شيخ اإلسالم، حميي السنة، أبو حممد 
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي املفسر، صاحب التصانيف، كان 

وبركن الدين، ولد يف )بغشور( والنِّسبة إليها بغوّي, ومل ُتشر املصادر  يلقَّب مبحيي السنة
 إىل سنة والدته, وقد نشأ شافعّي املذهب حبكم البيئة اليت عاش فيها.

وكان سيداً إماماً، عاملاً عاّلمة، زاهدا قانعا ابليسري، كان أيكل اخلبز وحَده، فُعذل يف  
 الفراء ويبيعها. ذلك فصار أيتدم بزيت، وكان أبوه يعمل

بورك له يف تصانيفه، ورزق فيها القبول التاّم، حلسن قصده، وصدق نيته، وتنافس  
العلماء يف حتصيلها، وكان ال يلفي الدرس إال على طهارة، وكان مقتصدا يف لباسه، له 

ثوب خام، وعمامة صغرية على منهاج السلف حاال وعقدا، وله القدم الراسخ يف 
 املديد يف الفقه. التفسري، والباع

 شيوخه:

تفقَّه على شيخ الشافعية القاضي حسني بن حممد املروروذي، ومسع منه، ومن أيب عمر 
عبد الواحد بن أمحد املليحي، وأيب احلسن حممد بن حممد الشريزي، ومجال اإلسالم أيب 
ن احلسن عبد الرمحن بن حممد الداوودي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وأيب احلسن علي ب

يوسف اجلويين، وأيب الفضل زايد بن حممد احلنفي، وأمحد بن أيب نصر الكوفاين، وحّسان 
 املنيعي، وأيب بكر حممد بن أيب اهليثم الرتايب, وعدَّة.

 تالميذه:

أبو منصور حممد بن أسعد العطاري عرف حبفدة، وأبو الفتوح حممد بن حممد الطائي، 
 املكارم فضل هللا بن حممد النوقاين. ومجاعة، وآخر من روى عنه ابإلجازة أبو



 مصّنفاته:

 ذُكر له من املصّنفات:

 " شرح السنة ".

 " معامل التنزيل "، وهو كتاب عظيم من كتب التفسري ابملأثور .

 " املصابيح " .

 " التهذيب " .

 " اجلمع بني الصحيحني ".

 " األربعني حديثا " . 

 ثناء العلماء عليه:

العلوم وكان عالمة زمانه فيها, وكان ديِّّناً, ورعاً, زاهدًا, عابدًا,  قال ابن كثري: برع يف
 صاحلاً ".

 وقال الذهيب: اإلمام، العالمة القدوة احلافظ، شيخ اإلسالم، حميي السنة".

 وقال السيوطي: هو إمام يف التفسري, إمام يف احلديث, إمام يف الفقه ".

 وفاته:

خراسان يف شوال سنة ست عشرة ومخس مائة، ودفن مدينة من مدائن   تويف مبرو الرُّوذ
 جبنب شيخه القاضي حسني، وعاش بضعاً وسبعني سنة رمحه هللا تعاىل.

 املراجع : "سري أعالم النبالء",و "تذكرة احلفاظ", للذهيب.



 اثنياً:

 منهج اإلمام البغوي يف كتابه: " شرح السنَّة".

 ".اسم الكتاب: طبع الكتاب ابسم: " شرح السنَّة

 وذكر اإلمام البغوي يف مقدمة كتابه, فقال: "فهذا: كتاب يف شرح السنَّة".

 توطئة:

حرص املؤلف رمحه هللا يف هذا الكتاب على مجع ما تناثر من احلديث احملتّج به يف 
الّصحاح واملسانيد والّسنن واملعاجم واألجزاء, يف جليل العلم ودقيقه, ليكون مرجعاً 

ما حيتاجه املسلم يف أمور دينه ودنياه, ولذا أدرج فيه من األحاديث وافياً وشامالً لكّل 
ما يتعّلق ابلعقائد وأصول الدين, والعلم, والعبادات, واملعامالت, ودالئل النبّوة, ومبدأ 

الوحي, والبعث, والّسري, واملغازي, واحلشر واحلساب, والّشفاعة, وأخبار القرون 
والّرقاق, والّسنن, واآلداب, واألخالق, إىل غري  املاضية, وفضائل القرآن, والّزهد,

ذلك, فهو سجلٌّ جامع للحديث الشريف, ومذاهب الّصحابة والتابعني, واألئمة 
 اجملتهدين, مع ما مجع من حسن االنتقاء, وإحكام الّرصف, ودّقة الّتحرير...

 ومن فوائد هذا الكتاب, أنه يُريّب طالب العلم على:

 مسائل الفقه على الدليل الّصحيح. بناء            -1•

 كيفّية نقد األسانيد.            -2•

 تعظيم السّنة.            -3•

 تنمية ملكة االستنباط, واخلروج من ربقة التقليد إىل االتّباع املقرون ابلّدليل            -4•



ختلف فيها سبباً مع احرتام مجيع األئمة وتوقريهم, وعدم جعل املسائل امل            -5•
 للتفّرق والّتعادي.

 مقّدمة اإلمام البغوي لشرحه:

هلذا الّشرح مبقّدمة بنّي فيها سبب أتليفه هذا الّشرح, وما أودعه فيه  -رمحه هللا-قدَّم 
 من العلم واملنهج الذي سيمشي عليه, فقال:

 " .. أما بعد:

 ىل:فهذا كتاب يف شرح السنة, يتضّمن إن شاء هللا سبحانه وتعا

 كثرياً من علوم األحاديث.      -•

 .وفوائد األخبار املرويّة عن رسول هللا        -•

 من حّل مشكلها.       -•

 وتفسري غريبها.       -•

 وبيان أحكامها.       -•

 وما [ يرتتب عليها من الفقه.]        -•

 واختالف العلماء.       -•

فتها, وهو املرجوع إليه يف األحكام, واملعوَّل عليه يف ومُجَل ال ُيستغىن عن معر        -•
 دين اإلسالم.

ومل أْودِّع يف هذا الكتاب من األحاديث إال ما اعتمَده أئمة السلف, الذين هم       -•
 أهل الصنعة, املسلَّم هلم األمر من أهل عصرهم, وما أودعوه كتبهم.



ضوع, واجملهول, وأّتفقوا على تركه, فأّما ما أعرضوا عنه من املقلوب, واملو        -•
 فقد ُصنُت هذا الكتاب عنها.

وما مل أذكر أسانيده من األحاديث, فأكثرها مسموعة, وعامتها يف كتب        -•
 األئمة, غري أين تركت أسانيدها, حذراً من اإلطالة, واعتماداً على نقل األئمة.

إال القليل الذي الح يل بنوع من  -بٌع وإين يف أكثر ما أوردته بل يف عاّمته متّ       -•
الّدليل, يف أتويل كالم حمتمٍل, أو إيضاح مشكٍل, أو ترجيح قوٍل على آخر, إذ 
لعلماء السلف رمحهم هللا سعٌي كامٌل يف أتليف ما مجعوه, ونظٌر صادق للخَلف 
يف أداء ما مسعوه, والقصد هبذا اجلمع مع وقوع الكفاية مبا عملوه, وحصول 

ة فيما فعلوه اإلقتداء أبفعاهلم, واالنتظام يف سلك أحد طرفيه متَّصل بصدر الغني
النبوة, والدخول يف غمار قوم جدُّوا يف إقامة الدين, واجتهدوا يف إحياء السنة, 
شغفاً هبم, وحباً لطريقتهم, وإن قُصرت يف العمل عن مبلغ سعيهم, طمعاً يف 

: ) أّن املرء مع َمن أحبَّ  موعود هللا سبحانه وتعاىل على لسان رسوله
()[1].) 

الدين عادت على الدروس, وغلب على أهل الزمان هوى  و ألين رأيُت أعالم       -•
النفوس, فلم يبق من الّدين إال الرسم, وال من العلم إال االسم, حىت تصّور 
الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة احلق, واجلهل بصورة العلم, وظهر فيهم 

اد, ولكن : ) إّن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العب حتقيق قول الرسول 
يقبض العلم بقبض العلماء, حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهااًل, 

 (. [2]فسئلوا فأفتوا بغري علم, فضلوا وأضلوا ()

ما وصفته لك, أردت أن أجدِّد ألمر العلم ذكرًا, لعله وملا كان األمر على       -•
ينشط فيه راغب متنبِّه, أو ينبعث له واقف مثبط, فأكون كمن يسعى إليقاد 
سراج يف ظلمة مطبقة, فيهتدي به متحريًا, أو يقع على الطريق مسرتشد, فال 

http://www.sunnah.org.sa/?view=settings&type=main&step=1&id=8#_ftn1
http://www.sunnah.org.sa/?view=settings&type=main&step=1&id=8#_ftn2


وهو خييب من الّساعي سعيه, وال يضيع حظه, وهللا املستعان, وعليه الّتكالن, 
 حسيب هللا ونعم الوكيل ".

 ومِّن معامل منهج اإلمام البغوي يف هذا الّشرح:

 رّتب كتابه على املوضوعات, على طريقة أصحاب املصّنفات من احملّدثني.      -•

أطلق لفظة )كتاب( على العنوان العاّم اجلامع ألحاديث متعّددة, وألبواب        -•
 لّصالة, والبيوع...كثرية من جنٍس واحد, كاإلميان, وا

 وأطلق لفظة )ابب( على األحاديث اليت تدّل على مسألة خاّصة بعينها.      -•

ها.      -•  كثرياً ما يقتبس من اإلمام البخاري عناوين الباب بلفظها ونصِّّ

يفتتح كّل كتاب, وأحياانً بعض األبواب آبايت تناسب موضوعه, مذيّلة مبا أثر       -•
 لتابعني من تفسري هلا, وتوضيح ملعانيها.عن الّصحابة وا

مث يسوق األحاديث املتعّلقة ابلباب الذي ترجم له من دواوين السّنة املعتمدة       -•
 اليت تلّقاها ابلّسند املّتصل إىل مؤّلفيها.

, مث يذكر خمرجه, إذا كان يف أن يذكر الّسند إىل النيّب  -غالباً  -التزم       -•
يف أحدمها, قال: متفٌق عليه, أو أخرجه البخاري, أو مسلم،  الّصحيحني, أو

ومراده بذلك أهنما أخرجا أصله وبعض لفظه, أو معناه, ال كلَّه نّصاً. وأحياانً 
يذكر احلديث بسنده من أحد الّصحيحني, مث يعقِّب عليه بقوله: هذا حديث 

 صحيح, أو مّتفٌق عليه.

منهما, فكثريًا ما يتقّلد قول الرتمذي يف وإذا مل يكن احلديث عند واحد       -•
الّتصحيح والّتضعيف, وينقل كالمه يف تعليل اخلرب, وما قيل يف رجاله مّمن تكلَِّّم 



فيهم, وقد يذكر كالمه دومنا إشارة إليه, وأكثر ما يفعل ذلك إذا نقَله ابملعىن 
 مّرراً منّقحاً.

  أو تضعيفاً.ورمّبا استقلَّ ابحلكم على احلديث تصحيحاً       -•

وهو حيرص على إيراد األحاديث الّصحاح, ولكن رمبا ساق معها أحاديث       -•
ضعافاً دون بيان حاهلا, إل أنه يذكرها يف الشواهد أو املؤّكدات, أو لبيان معىًن 
 جممل يف حديث صحيح, أو إذا مل يكن يف الباب ما يُغين عنها من الّصحاح.

 من أحاديث الباب من الفقه. مث يذكر ما ُيستفاد      -•

 وما يتعّلق بعلوم احلديث.       -•

 وضبط أمساء الرواة وأنساهبم.      -•

 وترمجة بعضهم.      -•

 والّتوفيق بني األحاديث اليت تبدو ابدَي الرأي خمتلفة, أو متباينة.      -•

يف الباب, إّما استنباطاً ورمّبا تعّرض ملسائل من الفقه ال يتناوهلا احلديث املخّرج       -•
 من احلديث, أو إحلاقاً مبسألة الباب ملناسبة بينهما.

مث يذكر اجتهادات الّصحابة والّتابعني, وأقوال األئمة اجملتهدين يف أّمهات       -•
املسائل املّتفق عليها, واملختلف فيها, وحيكي أدلة كل منهم بشيء من التفصيل 

وأحياانُ ُُيمل القول فيها إن مل يكن مثّة ما يدعو إىل إن احتاج املقام إىل تفصيل, 
 الّتفصيل.

ورمّبا رّجح من تلك اآلراء ما استبان له صوابه, وإن كان على خالف مذهبه       -•
الذي ينتمي إليه, إال أنه ال يتكّلف الّطعن يف أدّلة املخالفني. وهو يف هذا ينحى 

اء يف الّتعويل على احلديث الّصحيح, منحى احملّدثني ومن هنج منهجهم من الفقه



واألخذ به, فقد صرَّح يف حبث "خيار العتق" من كتابه هذا أبنه مىت صحَّ 
 احلديث تعنيَّ املصري إليه واألخذ به.

مث إنه مل خُيل كتابه من تفسري غريب احلديث, وإيفائه حّقه من الّشرح والبيان,       -•
قاق, واالستشهاد ابلّنظائر وحنوها, على طريقة أهل اللغة, من ذكر االشت

معتمداً يف ذلك أمّيا اعتماد على آتليف: أيب عبيد, وابن قتيبة, واخلطايب, 
وغريهم من أئمة اللغة, وأكثر ما ينقل عنهم حبكاية لفظهم نفسه, ورمبا جتاوز إىل 

 احلكاية ابملعىن.

 مراجع الفقرة: مقّدمة حتقيق الكتاب, ومقّدمة املؤلف.

 على الكتاب: األعمال

 لشرح السنة عّدة خمتصرات منها:  -

) خمتصر ( الشيخ رضّي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الطربي, املتوىف  -1
 هـ ومسّاه: "اجلنة يف املختصر شرح السنة". 722سنة 

) وخمتصر ( للشيخ صفّي الّدين حممود بن أىب بكر األرموي مث القرايف, املتوىف  -2
 هـ .723سنة 

) خمتصر ( للشيخ أيب القاسم عبد هللا بن احلسن بن عبد امللك الواسطي  -3
ومسّاه: "لباب شرح السنة يف معرفة أحكام الكتاب  -حبذف أسانيده  -الشافعي 

 والسنة".

 (.2/1041) خمتصٌر ( لبعضهم مسّاه: "الفالح", ذكَره يف "كشف الظنون" ) -4

 طبعات الكتاب:

 ( جملداً بتحقيق الشيخ: شعيب األرنؤوط . 15إلسالمي يف) طبع يف املكتب ا      -•



( جملدات بتحقيق: علي معّوض و عادل  8ويف دار الكتب العلمية يف )        -•
املوجود   عبداملوجود )هكذا ،ولقد اشتهرت التسمية به يف هذا العصر مع أن

 ليس من أمساء هللا عزوجل .كتبه د.عاصم القريويت(.

 ( جملدات بتحقيق: سعيد الّلحَّام . 8هـ يف ) 1414دار الفكر ويف        -•

 

  

 

  

 .( من حديث ابن مسعود  6888(, ومسلم )  6168أخرجه: البخاري )    ([1])

( من حديث عبد هللا بن عمرو  6971(, ومسلم )  100أخرجه: البخاري )   ([2])
 .بن العاص

 


