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وال توجد مقّدمة املؤلف هلذا الّشرح الذي مل يُعثر على الورقات األوىل من خمطوطته, واليت قّدرها احملقق 
  ؤّلف فيه, وقد اجتهدُت يف استخرج منهجابثنيت عشرة ورقة, وغالباً ما تتضّمن اسم الكتاب, ومنهج امل

 البدر العيين يف هذا الّشرح على حسب الوسع والطّاقة, فأقول, وابهلل التوفيق:

هـ غّرة حمّرم, وانتهى منه يوم األحد الثالث من ربيع 805بدأ اإلمام البدر العيين رمحه هللا هذا الشرح سنة 
 األّول من نفس السنة.

 ه أن نسخة الّشارح من أيب داود اختلفت عن الّنسخ املطبوعة كثريًا.ومما جيدر التنبيه إلي

 يكتب احلديث من سنن أيب داود مسبوقاً حبرف )ص(.

 مث يعقبه ابلّشرح مسبوقاً حبف )ش(.

 خيتصر ِصَيغ الّسماع غالباً.

اره, ويبدو أن أحياانً ال يستحضر شرح مجلة من احلديث, أو ترمجة راٍو يف الّسند, فُيبّيض له حلني استحض
 املنّية وافتُه قبل إمتام ذلك.

 ينقل أحياانً من بعض املصادر وال ُيشري لذلك.

 وهذا الّشرح انقص, مل ُيكملُه مؤلّفه, وقد وصّل فيه إىل كتاب الزّكاة ابب يف الشّح.

 وقد اعتىن يف هذا الّشرح بـ:

 ة.شرح الغريب واللغة, وإعراب املشكل واحملتِمل, والفوائد اللغويّ 

 حّل اإلشكاالت اليت يف املتون, واألسانيد.

 ختريج احلديث من غري سنن أيب داود.

ُيرتجم لرواة احلديث, وقد يضبط أمساءهم ابحلروف إن احتيج لذلك, وما ذُكر فيهم من اجلرح والتعديل, 
 وَمن روى هلم من أصحاب الكتب, وقد يستطرد. وقد أخذت الرتاجم قسطاً كبرياً من الّشرح.



 يشرح احلديث مجلة مجلة, وأحياانً ال يشرح من احلديث إال مجلة واحدة لوضوح ابقيه.

 يعتين بذكر الفوائد املستنبطة من احلديث.

يذكر بعض املسائل الفقهية ومذاهب األئمة فيها, خصوصاً املذهب احلنفّي؛ ألنه حنفّي ويذكر 
 االعرتاضات عليه وما جُياُب عنها, وينتصر له.

 أقوال العلماء يف التصحيح والّتضعيف. وقد أكثر يف ذلك عن النووي.ينقل بعض 

ويبدو أن العيين قد اطلع على رواايت السنن أليب داود, فهو يقول يف أول كتاب اجلنائز: "وذكر يف رواية 
اللؤلؤي عقيب الباب املذكور الذي هو آخر أبواب كتاب الصالة, كتاب الزكاة, وذكر اجلنائز عقيب 

جلهاد, ولكن هذا أنسب وأوفق لرتتيب كتب الفقه... ويف غالب الّنسخ الصحيحة كذلك". وكذا أبواب ا
 قوله يف ابب تغميض امليت: " وقوله: قال أبو داود إىل آخره, ليس مبوجود يف غالب الّنسخ".

 كما يعتين ببيان ما قصده أبو داود من تبويباته, وحّل إشارات من كالمه على األحاديث.

 ثرياً بنقل أقوال احملدثني يف بيان علل األحاديث, واملناقشات يف صّحتها وضعفها, وما ُأخَذ عليها.اعتىن ك

وأييت لكل مذهب مبا احتّج به من أدلّة, ويُناقشها, فإن كانت حديثاً تكّلم فيه, وبنّي حاله, وأقوال العلماء 
 ثاًل: ابب املشي خلف اجلنازة.فيه, وهكذا, لكنه مل ُيكثر من ذلك, بل يف مواضع قليلة. انظر م

 املرجع :كتاب "شرح سنن أيب داود" للبدر العيين, مع مقّدمة التحقيق.

  

 طبعات الكتاب:

( جملدات منها واحد فهارس, بتحقيق: 7طبع الكتاب للمّرة األوىل, وصدر عن دار الرشد ابلرايض يف )
 هـ.1420خالد املصري, سنة: 

 


