
 ."أبي داود منهج الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه "بذل المجهود في حل

 :أولًا

 ترمجةًالشيخًالسهارنفوري:

هوووًقًير ووةًهنوتوومحًلوويًأه ووا 1269ًهوووًالشوويخًال الووةًالفييوومحً بيوويًأعوو ًحلوويًايوو ًهبوو ًاد فوو ًا ن ي هوووي ًولوو ً وو ةً
  هارنفور ًونشأًحل ب ةًأن ي همحً.

صوو ا  ًوسر وومحًقًسارًال بووو ًا  وواليةًحل  وحل وو  ًوًقً ووهارنفور ًلوو رفًهبووو ًايلووة ًول ووو ًال رحليووة ًاشوو  يًعل بووو ًلوويً
 وال بو ًال يبيةًوال يبيمح.

 رحيًإىلًادرلني ًوحّجًه ةًلّرات ًوكا ًهبىًطر يةًالصوليةًهفاًهللاًه مح.ًً

  

 شيو محً:

ي ًرشوي ًالن نووه  ًأعو ًسحوا  ًه و ًالييوو ًال,هوانوي ً  يوو ًال وانوتويً ًد و ًل هورًال وانوتوي ًادسويًالسوهارنفوًر
 أع ًال,زجن  ًه  ًال ينًاجمل سي ًوغريهم.

  

 تاليذ :

د وو ً ووكًالنانوو هبوي ًه وو ًهللاًالن نوووه  ًهاشوو ًإروو ًانريغوو  ًلموورًالوو  يًغووازي ًد وو ًإليووافًالنانوو هبوي ًلووي ً
 ادسيًالن نوه  ًد  ًحسنيًاد ش  ًوغريهم.

  

 فاتمح:لص 

 - " اجملهوسًقًحيًأيبًساوس حلذ" 

 - "  هبىًانف   انه"  

 - "ا ذا  ت شيط"  

 - "النرالةًهبىًلرآةًا لالة لطرية"  

 - "الرشي ًقًإلحا ًال  ي  ه اايت"  

 -  الّ  مًهبىًت و بًادنم إمتا"  

  

 ولاتمح:



وورًلوويًرحليوو ًاي وور هووو ًقًان   ووةًال  و ّووة ًوسلوويًق1346ً وو ةًًكانوووًولاتوومحًحل وو ًال صوورًلوويً ووو ًا رحل ووارًقًالسوواسفًهش 
 ال يي .

  

ًك ا ً"حلذ ًاجملهوس".  ت  رًلرتمج محً:لي لة

  

 اثنياا:

 ل هجًالشيخً بييًالسهارنفوريًقًك احلمحً"حلذ ًاجملهوسًقًحّيًأيبًساوس".

 ا مًالن ا :ًط  ًالن ا ًع م:ً"حلذ ًاجملهوسًقًحّيًأيبًساوس".

لبن ا .وملً ذكرًقًلي لةًشرحمحًامس  اًا

  

 ليّ لةًالّشرح:

ًك اًه ًهاسةًانصّ فني ًحلذكرًلي لةًحلنّيًليهاً و بًلليفومح ًو طّ ومحًقًالّشورح ًولصواسر ًليومح ًأنيويًً-رعمحًهللا-حل أً شرحمح
 حل ضااًل ها:

ًكوا ًروو بجًقًصو ريًأ ً نووو ًهبوىً و يًأيبًساوسً وورحً وّيًل بياتوو لوا ً و يًأيبًساوسًهبووىًشويم ...ًوكمووراًا مح ً"..ًيورأت 
لويً ًواحو اًا ًأحّيرًنفس ًأ ًأحتّ يًهذاًاد يًالّمييي..ًحو ًرأ وو  ًك و  و نشفًل ضاتمح ًو  ذليًص احلمح ًو سّهيًلشناتمح ًولنيّن
 الشرحًالذيًألفمحًالشيخًأحلوًالطيبًمشسًادّ ًانسّ ىًحلو"غا ةًانيصوس" ًلوج تمحًلنشفًلن وزاتمحًكالاا ًوجب  ًخمزوهتمحًحالاا...

ً"هو   ان  وس"ًلبشيخًد  ًأشرفًكا ًخم صرً"غا ةًانيصوس" ًلب مً ي ًقًاليببًلوي مح...ًوًرأ و 

و ا ًرلووز ...ً جال واا ً فو اًأيفوا ًك ووز  ًو  سوهيًصز خم صوراًا إىلًأ ًيا :...لأ لي ًقًروه ًأ ًأك بًهبوىًأيبًساوسًت بييواًا
ل هم..ًد و ًزكورايً ًلًأيو رًهبوىًالن احلوة ًولًهبوىًال   ّو  ًلرهشوةًً-ىلرعومحًهللاًت وا-وأهانينًهبيمحًحل  ًأح ايبً صوصاًا ًك وو  لوّنّي

ًأ لبوو ًهبيوومح ًوهوووً ن ووبًو    ّوو ًان احوو ًانشوونبةًلوويًل اّ وواًلي سووهّزيًهبووّ ً حوو  وًقً وو ي ًويفوو فًقًسلوواغ ًوحلصووري ًلن ووو 
 إلارها...

ًك ٌبًليًال بو ًخم بفة:  وكا ًه  يًحنيًإلارًهذاًال  بي 

 :الّصحاحًالس ة ًو...ل يًهبمًاد   ًوشروحمح

 وليًال فا ري:ًال فسريًلحليًجر ر ًو...

 وليًأمسارًالّرجا :ًلصّ فاًإلا ًالفّيًادالظًاحليًحجر...



 وليًك بًأصو ًاد   :ًشرحًالّ م ةًلبحالظ...

 وليًك بًالفيمحًلألح اف:ًحل ائ ًالص ائ  ًو...

ًك ا ًا ّ ًلبشال   ًو...  وليًك بًالفيمحًل ريهم:

 صو ًالفيمح:ًنورًا نوار ًو...وليًك بًأ

 وليًغر بًاد   ًوالب ة:ًا  ًال حار...

ًوال وار خ:ً ريةًاحليًهشا  ًو...  وليًك بًالسري 

 وًّذكرًأ ًحلي  ًهّ ةًن سخً يبًساوسًاه   ًهبيهاًقًشرحمح ًوي ًحلب وً ّوًنسخ.

 وًيا :

"انريواة" ًوادوالظًاحلويًحجورًقً"لو اًال واري" ًوال الوةًوكا ًاله  اسًغال ااًقًشرحًاد   ًهبوىًكوا :ًهبو ًاليواريًقً
 هوذ ب" ًحل رًال  يًال يينًقًشرحًال ماري ًوقًانسائيًالفيهيةًهبىً"حل ائ ًالصو ائ " ًوقًأحووا ًالرجوا ًهبوىً"ال ير وب" ًوً"ال

 وً"ا صاحلة" ًوً"ا نسا "ًلبس  اي ًوقًحّيًالب اتًهبىً"اجمل  " ًوً"اليالوف" ًوً"لسا ًال ر ".

جملوّرسًيور واً ًكا ًالشارحنيًانذكور يًصاحبً"غا ةًانيصوس" ًوً"هو ًان  وس" ًولًلواًنيوا ًهويًأحو ًليبّو اًا وملًآ  ذًلي
 حل و ًأ ًأج  ًقًكا ًان يّ لني.

  مًُّقًهذاًالشرحًأبلورًيّب اً وج ًقًغريها ًل ها:وي ًأه

 - ًّ وغري  جّيًل احمهاًل يو ًليًكا ًأكاحلرًالي لارًممّاً   ّب ًحل ويفياًاد    أ... 

 - ان يّ لنيًلاً ّيًص بًأيوالمح لاً   ب ًحبّيًأيوا ًأيبًساوس ًلماطريًلي ض  محًغال اا ً نمحًلً وج ًليًك ب وأّلا. 

 - ًكّيًراوًليًالّس  ًقًأو ًلويف ًذكر ًقًالس   ًوًإذاًوي ًقًأيًّ ول ها ًترمجة  .حل   ً  ًأذكر  ديًّ ذكرت 

 - لاًأذكرًلذهبًالّساسةًاد فّيةًحتوًح   ً   ّب ًمبسالةًليهّية ًلّن ًكا  ل ها رمًليها ًوإلً أيًكمرياًا اد   ًلوالياًا
ًلس  ره مًواجلوا ًهيًاد     .وتوجيهمح ذكرت 

 - أ ًأذكرًل ا  ةًاد   ًحلرتمجةًال ا ًقًلويف ً ف ًذلك ول ها. 

 - الطالبًقًال بطًاه  اسااً أيًقًحل  ًانوايف ًأنّ محًهبىًلاًوي ًليمحًال سالاًليًشارح ًأيبًساوس ًلئاً ي  ول ها
 ...والّسهو هبيمح ًل ًأيًأحلرئًنفس ًهيًاخلطأ

 - ذلكًإهاسةًحل  ًانطالبًانهّ ةًنصبحةًاي ضو ول ها. 

 - ل اّ ا لاًأورس ًانصّ فًليًالرواايتًخم صراا ًوأ رجهاًغري ًلطّولا ًلذكرغاًلطّولةًلي ول ها. 

 - الشوكاي وأكمرهاًنيب هاًهيًال الةً- ّي اًا رحل ةًشنرًهللاً  يهمًً-تفصييًلذاهبًاجمل ه  يً ول ها. 

 - حو ًولًيّوةًإلًعهللًال بّ ً  ًوهوًحسيبًون مًالوكيي ًوللاًذكر ًانصّ فًلر اا ًأوًل ّبياا ًذكرتمح ًلوصولًا ول ها
 اهو." ال  يم

 وًذكرًانؤلفًحل  ًرواايتًأيبًساوسًوأصّحها ًوأشهرها ًوشيئااًليًترمج مح.



 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًو راج ًلب ز  ًك ا ً"حلذ ًاجملهوس"ًل ًلي لةًالشيخًأيبًادسيًال  ويًلمح.

  

 ك اًمين  اًإيفالة:ًًًًً

 - ةً (ً  ةًوحلي ًليمحًهشرً  واتًومخسةًأشهر64هوًوي ًحلبغًليًال  رً)1335حل أليفًالن ا ً  ةً احل  أ  
 .هو1345

 -    ر ار هبىًتب يذ ًحسيًأع ًقًمج ًاناسةًال ب يةًوكا ً يرأًهبيمحًلاًمج محًوالشيخ اه. 

 - صائصًالشرحًول هجمح لي : 

 1- ًك ريا الرواةًأوًقًإ ضاحًحل  ًلاًورسًقًاد   اه مًأبيوا ًا لا ًأيبًساوسًوكالمحًقً أنمح   اه  ا 

 2- الساه ي حل صحياًنسخًالس يًانم بفةًون رًلمالًلذلكًقًع ًال  احًالصاةًقًح   ًأيبًعي  اه م . 

 3-  صرحًحلذلكًقً ال الغًحل مر جًال  بيياتًوالفحصًه هاًقًك بًأ رىًوإذاًملً  جاًقًذلكًحل  ًال     اله  ا
 . ريًترسسغ

 4-  وذكرًحن ةًهذاً الرواايتًعلرتمجةًوظهرًليمحًهب محًوسيةًله محًوطو ًللبمحًوحي ًتنررتًا حلوا ًسل ًذلك تط ي
 . ا لوا ًوع ً همًالصف ًو راج ًقًك ا ً:ًاخلراجًوالف رًوا لارة لي  ال نرارًولمالمحًع ًصفاايًر و ًهللا

 5- محوحنمًحلنيًالشراحًلي اًا  بفواًلي رجا . 

 6- لب ذهبًاد ف     صر . 

 7- هبىًحبوثًقًأمسارًالرجا ًولصطباًاد   ًإلًانمحًملً نمرًل ها اش  ي . 

 8- اش  يًهبىًلطائفًليًال    اطات ك ا . 

 9-  انشركنيً بحيو ً  رتسسًقًصحةًلفظًورسًقًح   ًليج ه ًقًحتيييمحًاج هاساًعل اًولمالمحًقًع ًه ي  ي
 . و ًقًك ا ًاجلهاسعنسب نيًليسب 

 10- ال يي ةً بكًلسبكًال أو ي ق).  

ولبشيخًال ك ورًد  ًه  ًالرعيًاخل ّيسًر الةًص ريةًلط وهةًع وم:ً"لو اًان  ووسًقًحليوا ًارفوو اتًقًك وا ًحلوذ ًاجملهووس" ً
ًك ا ًالس ةًليً  يًأيبًساوس.  ذكرًليهاًهفواتًانؤّلفًقًال يي ةًه  ًشرحمح

  

 :ط  اتًالن ا 

 -   ًك ارًالفنرًوالراي  ط والن بًال ب ّية ًوهوً ي ً الن ا ًه ةًط  اتًه   ةًوعكس انية ًوصورغاًهّ ةًسورًنشر 
 .(ًجزرًقًتس ًاب ات18قً)

 - ًّا  ري14ًقً) ,ط  ًقًا لاراتًال رحليةًقًلركزًالشيخًأيبًادسيًال  وي ًحل  ا ةًتي ًال  يًال  وي و (ًاب اًا
 هو1427ةًلبفهارف ً  

 


