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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم                         
إف ا٢بمد هلل ٫بمده كنستعيػػنػو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن 

سػيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو، 
. كأشهػد أال إاله إال اهلل كحػده ال شريك لػػو، كأشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو

ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنْػتيْم ميْسًلميوفى } يىا أىيػُّهى
 .[102: آؿ عمراف]{ (102)
ةو كىخىلىقى ًمنػْهىا }{ ا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيْم ًمْن نػىْفسو كىاًحدى يىا أىيػُّهى

ـى  ا زىْكجىهىا كىبىثَّ ًمنػْهيمىا رًجىاالن كىًثّبنا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى ًبًو كىاْْلىْرحى
. [1: النساء]{ (1)ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىْيكيْم رىًقيبنا 

ا } ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىْوالن سىًديدن ييْصًلْح لىكيْم  (70)يىا أىيػُّهى
أىْعمىالىكيْم كىيػىْغًفْر لىكيْم ذينيوبىكيْم كىمىْن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىْد فىازى فػىْوزنا عىًظيمنا 

 .[71، 70: اْلحزاب]{ (71)



 6 

إف أصدؽ ا٢بديث كتػاب اهلل، كخّب ا٥بدم ىدم ٧بمد صلى اهلل عليو 
ؿ ؾكسلم، كشر اْلمور ٧بدثاهتا، ككػػل ٧بدثة بدعػػة، ككل بدعة ضاللة، ك

. ضاللة يف النار
أما بعد فإين ألفيت كثّبا ٩بن يتعاطى العلم، كينتسب لو، يذكر يف معرض 
االحتجاج بأحاديث رسػوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحاديث ضعيفة أك 

موضوعة، كال يأبو، بل ال يبػحث يف ٨برجها كدرجتها، ككاف عليو أف ٰبتاط 
لدينو، كأال ينسب إُف رسػوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إال ما صح لديو نسبتو 

من كذب علي متعمدا )): إليو، كقد قاؿ رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو كسلم 
.  1((فليتبوأ مقعده من النار

كىذه مذكرة يف مناىػج التخريج كطرقو، ليست با٤بطولة، كال ا٤بسهبة تقرب 
. ا٤بادة، كتبسطها ببعض اْلمثلة حٌب ال تكػاد ٙبتاج إُف مساعػد

ك٤با كانت أعماؿ اإلنساف ٧بفوفة بالنقص، فإين ألتمس ٩بن رأل مػػا يستدعي 
التعقيب أك النصح أال يتػػواىن فػػػي ذلك؛ مػػا داـ قصده الصالح كاإلصالح، 

حى مىا اْستىطىْعتي كىمىا تػىْوًفيًقي ًإالَّ بًاللًَّو عىلىْيًو }: قاؿ تعاُف  ًإْف أيرًيدي ًإالَّ اإْلًْصالى
  .[88: ىود]{ (88)تػىوىكَّْلتي كىإًلىْيًو أينًيبي 

كلوال أف ا٢بق هلل كرسولو، كأف كل ما عدا )): يقوؿ ابن القيم رٞبو اهلل تعاُف
اهلل كرسولو، فمأخػوذ مػن قػولو كمَبكؾ، كىػو عرضة الوىم كا٣بطأ، ٤با اعَبضنا 

                

 

.  حديث متواتر1
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على من ال نلحػق غبارىم، كال ٪برم مػػعهػم يف مضمارىم، كنراىم فوقنػػا يف 
مقامات اإلٲباف، كمنازؿ السائرين كػالنجـو الدرارم، كمن كاف عنده علم 
فلّبشدنا إليو، كمن رأل يف كالمنا زيفا، أك نقصا، أك خطأ، فليهد إلينا 
 1(. (الصواب، نشػكر لو سعيػو، كنقابلو بالقبػوؿ كاإلذعاف كاالنقياد كالتسليم

ككػػػػاف الفػػػراغ من كػػتابتو يف فػاتح ربيع اْلكؿ من                                                                                                                                                                            
.  ميالدية2000 يونيو 3 ىجرية ا٤بوافق 1421عاـ

.                                                  عبيد ربو الفقّب إُف رٞبتو ٧بمد ا٣برشايف
                                          كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  

.                                             عْب الشق ػ الدارالبيضاء 

                

 

(. 2/137) مدارج السالكين 1
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:                               ٛبهيد 
كاف سلف ىذه اْلمة الصاٌف من أىل العلم كا٤بعرفة ػ رٞبهم اهلل تعاُف ػ يهتموف 

بأحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ركاية كتلقينا كحفظا كشرحا، ككاف 
اعتمادىػػم على التلقي كا٤بشافهػة كا٢بفظ كا٤بدارسة، فكانت أحاديث رسوؿ اهلل 
صػلى اهلل عليو كسلم طػوع أيديهم، ككأهنا يف صفحة كاحدة؛ يأخذ كل كاحد 

. مػنهم طلبتو من غّب تعسف كال جهالة كال شطط
ىكذا كاف شأهنم؛ فإذا سيئل أحدىم عن حديث، لػم ٯبد عناء يف معرفة ٨برجو 

كموطن ركايتو، كلذا قىلت ا٢باجة عندىم إُف معرفة أصوؿ التخػريج كمناىجو؛ فهم 
يزاكلوف ىذا العلم تطبيقا، شأهنم شأف من يػتكلم اللغة العربية سليقة، دكف تعلم 

قواعدىا كضوابطها، أك شأف من ينظم الشعر بطبعو، دكف أف يدرس علمي 
. العركض كالقافية

كلذا ٲبكن أف يقاؿ إف العلماء يف العصور السابقة َف يكونوا ٕبػاجة إُف معرفة 
القواعد ا٤بوصلة إُف ٚبريج ا٢بديث من مصادره ا٤بختلفة؛ ْلف اطالعػهم على 

مصادر السنة كاف اطالعا كاسعا، كصلتهم ٗبصادر ا٢بديث اْلصلية كػانت كثيقة؛ 
فكانوا عندما ٰبتاجوف لالستشهاد ٕبديث ما سرعاف ما يتذكركف موضعو يف كتب 

السنة، بل كيف أم جزء من تلك الكتب، أك معرفة مظانو يف  
ا٤بصنػفات ا٢بديثية على اْلقػل، كىم على علم أيضا بطريقػة تأليف تلك ا٤بصنفات 

كترتيبها، لذا سهل عليهم االستفادة منها، كا٤براجعة فيها استخراج  
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ات غّب ا٢بديثية الٍب تورد اْلحاديث؛ فهم على مقدرة يف ػا٢بديث، ككذلك ا٤بصنف
. معرفة مكانو منها، كالوصوؿ إليو بسهولة كيسر

معرفة عدة قركف، إُف أف ضاؽ اطالع كثّب من ػم اؿػكاستمػرت ىذه الشمولية ؼ
نة كمصادرىا اْلصلية، فصعب عليهم حينئذ ػب السػل كتػالعلماء كالباحثْب عل

يرىا؛ ػرفة مػواضػع اْلحػػاديث الػٍب استػشػهد هبا ا٤بصنفوف، يف العلـو الشرعية كغعمػ
ىض بعض العلماء مدركْب ػة كاْلدب؛ فنػخ كاللغػسّب كالتارمػكلو، كالتفػفقو كأصػكاؿ

تب ا٤بصنفة يف غػّب ا٢بديث، كعزكا ػخػطورة ا٤بوقف؛ فخرجوا أحاديث بعض الك
كؿ، كذكػركا طرقها، كتكلموا ػب السنة اْلصػتلك اْلحاديث إُف مصادرىا من كت

يح كالتضعيف حسب ما يقتضيو ا٤بقػاـ؛ فظهر ما ػعلى بعضها ػ أك كلها ػ بالتصح
 "خبة الصحاح كالغرائبػمنتػكائد اؿػخريج الفػت: "ريج ككتاب ػيسمى بكتب التخ

ريج ػ، ككتػػاب تخ( ىػ463ت )دادم ػػيب البغػ، للخط"1مػـ الػمهركافػم القاسػْلب
 3.(ىػ584ت)م ػنيف ٧بمد بن موسى ا٢باـزػف تصػ ـ2اديث ا٤بهذب ػأح
. ، كتتابع التأليف يف التخريج( ىػ762ت)، للزيلعي "الراية ْلحاديث ا٥بػداية"ك

                

 

.  ىػ 468الشيخ اإلماـ أبو القاسم يوسف بن محمد المهرواني المتوفى سنة :  ىو 1
. 166 ترجمة 18/346سير أعبلـ النببلء : انظر ترجمتو في 

، ( ىػ486ت)في الفقو الشافعي للشيخ أبي إسحاؽ إبراىيم بن علي الفيروزبادي الشيرازي " المهذب" و كتاب 2
. و الكتاب مطبوع؛ و عليو شروح؛ منها المجموع للنووي

. 514:ص. مرجع العلـو اإلسبلمية، لمحمد الزحيلي: انظر 
. ((أملى طػرؽ األحػاديث الػتي فػي المػهذب للشيخ أبي إسحػاؽ، وأسندىا، ولم يتمو)):  قاؿ الذىبي 3

. 21/168ػ سير أعبلـ النببلء 
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مث انقضت الفَبة السػػابقػة، كجاء العصر الذم نعيش فيو، حيث تغّبت أحواؿ 
الباحثْب كمن ينتسب للعلػػم؛ إذ بعدت بعدا شديدا عػن كتب ا٢بديث كعلومػػو، 

كجهلوا طريقة تصػػنيفها كترتيػبها، فػضال عن معػرفة ٧بتويػاهتا كمكنوناهتا، ككثر 
السؤاؿ بشكل ملفت للػنظر عن معرفة مواضع كثػػّب من اْلحاديث ا٤بشهورة 

ليق با٤ببتدئْب السؤاؿ عنها، فضال عن طلبة العلم ػكا٤بسطَّرة يف اْلصوؿ، كالٍب ال م
. يف حلقات الدراسات العليػػػا كالباحثْب

بل بلغ اْلمر أف كثّبا من الباحثْب يقرأ يف كتاب ما أف ىذا ا٢بديث ٨برج يف 
الصحيح عند البخارم أك مسلم مثال، فال يهتدم إُف الطريقة الٍب يسلكها 

للوقوؼ على نص ا٢بديث يف الكتاب ا٤بذكور؛ كذلك ١بهلو ٗبنهػج تصنيفها 
. كطريقة ترتيبها

كىذه ا٢بالة أملت على طائفة من العلمػػاء كالباحثْب ا٤بعاصرين أف يقوموا بالواجػب 
كيلموا شعت ما تفرؽ من قواعػد التخريج كمباحثو من بطوف كتب  ا٢بديث 

. كعلومو كغّبىا، كلعل ما يف ىػػذه ا٤بذكرة يسّب يف ىذا السياؽ

: تعريف التخريج 
: التعريف اللغوم 

التخػريج يف اللغة يطلق على معاف متعددة، كلكنو يرجػع إُف معُب عاـ ىو اجتماع 
كعاـ ): أمػرين متضادين يف شيء كاحد كمكاف كاحد؛ قػاؿ الزبيػدم يف القاموس 

فيو ٚبريج؛ أم خصب كجدب، كأرض ٨بيػىرَّجة كمنقشة نبتها يف مكاف دكف 
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كا٣بػرىج ػ بالتحريك ػ . كػتب بعضو كترؾ بعضو: مكاف، كخػػرج الغػالـ اللوح ٚبرٯبا 
 1.(لوناف من بياض كسواد

: كٲبكن أف يذكر من معانيو 
 2.(االستنباط: كاالستخراج كاالخَباع ): قاؿ يف القاموس :  ػ االستنباط 1
خرجو يف اْلدب فتخرج، كىو خريج ػ كعنْب ػ ): قاؿ يف القاموس :  ػ التدريب 2

 3.أم ٨برج (ٗبعُب مفعوؿ
.  يقاؿ خرج ا٤بسألة كجهها، أم بْب ٥با كجها:  ػ التوجيو 3
 4.(خىرىجى ٨برىجان حسنا، كىذا ٨بىْرىجيػو: يقاؿ . موضع ا٣بركج: كا٤بخرج )

أم موضع خركجو، كىو ركاة " ىذا حديث عيرؼ ٨بىْريجيػوي : "كمنو قوؿ احملدثْب 
. إسناده الذين خيرِّج ا٢بديث من طريقهم

، فيكوف اإلخراج معناه اإلبراز 5(كا٣بركج نقيض الدخوؿ، كقد أخرجو كخرج بو)
: ، كقولو تعاُف [29: الفتح] {كىزىرْعو أىْخرىجى شىْطأىهي }: كاإلظهار؛ كمنو قولو تعاُف 

  .[79: القصص] {فىخىرىجى عىلىى قػىْوًمًو يف زًينىًتوً }

                

 

. بتصرؼ… 1/191:  القاموس 1
. 1/192:  القاموس 2
. 1/92 القاموس 3
. 2/249: لساف العرب 4
. 2/249:  لساف العرب 5
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" خرج"٭باذج من ا٤بصطلحات ا٤بشتقة من مادة 
؛ طائفة "خرج"سنذكر يف ىػذا ا٤ببحث بعض ا٤بصطلحات العامة ا٤بشتقة من مادة 

: منها ٚبص الػمحدثْب ، كأخرل ٥بم كلغّبىم، أك لغّبىم فقط 

:   ػ التخريج ٗبعُب اإل٢باؽ 
نسخوا؛ فإذا كجدكا أهنم نسوا  جرت عادة ا٤بصنفْب كالنػساخ بقراءة ما كتبوا أك

شيئا ما كتبوا خطا ٗبوضع النقص صاعدا إُف ٙبت السطر الذم فوقو، مث ينعطف 
إُف جهة التخريج يف الػحاشية انعطافا يشّب إليو، مث يكتب يف ا٢باشية اللحق قبالة 

…  ا٣بط ا٤بنعطف
باب ): ٙبت عنواف " اإل٤باع"كىذا ما جعل القاضي عياض يعػقد فصال يف كتابو 

 1. (التخريج كاإل٢باؽ للنقص
 2. (ٚبريج الساقط): كقاؿ ا٢بافظ العراقي 

                

 

. 162: ص . (ىػ544ت) اإللمػاع إلى معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 1
، وتقريب النووي مع …171: علـو الحديػث، البن الصبلح ص: ، وينظر 142…2/137:  التبصرة والتذكرة 2

… 2/79: شرحو تدريب الراوي 
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:  ػ ا٤بػىْخػرىج ٗبعُب الطريق أك الركاية 
يستعمل احملدثوف لفظػة الػمػخرج، كيعنػوف بو الطريق أك الركاية ك٫بو ذلك، كقد 

يصفونو بالضيق أك االتساع أك الكثرة أك الضعف؛ كمن ىذا القبيل ما قالو العراقي 
فاقتصرت فيو على ذكر طرؼ ا٢بديث ))" : ٚبريج أحاديث اإلحياء"يف مقدمة 

كصحابيو ك٨بيىرًِّجػو ، كبياف صحتو ، أك حسنو ، أك ضعف ٨برجو فإف ذلك ىو 
ا٤بقصود اْلعظم عند أبناء اآلخرة ، بل كعند كثّب مػن احملدثْب عند ا٤بذاكرة 

 1(.(كا٤بناظرة، كأبْب ما ليس لو أصل يف كتب اْلصوؿ
 أشػار إُف أنو رٗبا يسمى كل من قسمي 2ك٤با تناكؿ السخاكم ا٢بديث الغريب 

ضػيق ا٤بخرج، مث ذكر كوف ا٢باكم مثل لذلك  [الفرد ا٤بطلق كالفرد النسيب]الغريب 
أخربنا : حدثنا عمرك بن زرارة؛ قاؿ )): ك ػػػػػػػػػػػٕبديث من صحيح البخػارم؛ كه

عبد الواحد بن كاصل أبػو عبيدة ا٢بداد عن عثماف بن أيب ركاد أخػي عبد العزيز؛ 
دخلت على أنس بن مالك بدمشػق كىو يبكي، : ٠بعت الزىػػرم يقوؿ : قاؿ 

ال أعرؼ شيئا ٩با أدركت إال ىذه الصالة ، كىذه : ما يبكػيك ؟ فقاؿ : فقلت 
.  3((الصالة قد ضيعت

                

 

:  المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار، للحافظ زين الدين العراقي 1
1/3  …
. (بتحقيق الشيخ علي حسين علي). 4/4:  فتح المغيث 2
.  530:  ح2/13فتح الباري :  صحيح البخاري، كتاب الصبلة، باب تضييع الصبلة عن وقتها 3
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فهذا ا٢بديث عده ا٢باكم أضيق أحاديث صحيػػح البخارم ٨بىْػرىجان؛ نقل السخاكم 
ككأف ضيقو ٨بصوص بركاية ا٢بداد عن عثماف بن أيب )): ما تقدـ، مث عقب بقولو 

 1(. (…ركاد

:  فهو خرٯبو : ٚبرج بفالف 
يستعمل احملدثوف ىذه العبارة للداللة على مالزمة التلميذ للشيخ مالزمة طويلة 

لالغَباؼ من معينو كالرم من علمو؛ كمن ذلك قػوؿ الذىيب يف ا٢بافظ أيب بكر 
أنو ٚبرج بأيب العباس بن  : ))(ىػ355ت )٧بمد بن عمر، ا٤بعركؼ بابن ا١بًػعايب 

 2(.(عقدة 
كما تستعمل يف مدح الشيخ كالثناء عليو؛ لشيوع فضلو على أىل عصره؛ ٫بو ما 

كٚبرج بو  : ))(ىػ198ت )قاؿ الذىيب يف ترٝبة ٰبٓب بن سعيد القطػاف 
 3(. (ا٢بفاظ

ككقوؿ الذىيب كذلك يف ترٝبة ا٢بافظ أٞبد بن إبراىيم؛ الشهّب بأيب جعفر؛ ابن 
 4((.ٚبرج بو اْلصحاب : ))(ىػ708ت )الزبّب الغرناطي 

                

 

. 4/5 فتح المغيث 1
.  3/925:  تذكرة الحفاظ، للذىبي 2
.  9/176 سير أعبلـ النببلء 3
.  4/1484 تذكرة الحفاظ 4
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: أم أسند لو : خرج لفالف 
يقاؿ خرج كتابو ، أك خرج التخاريج لنفسو إذا أسند لنفسو؛ ٫بو قوؿ الذىيب يف 

كخرج التاريخ : ))(ىػ511ت )ترٝبة ٰبٓب بن عبد الوىػاب؛ الشهّب بابن منده 
 1(. (لنفسو

كما تستعمل منسوبة إُف غّبه؛ ٫بو قوؿ الذىيب يف ترٝبة ا٢بافظ أيب عبد اهلل 
 2(. خرج ٣بلق كثّب : )(ىػ636ت )٧بمد بن يوسف الربزاِف اإلشػبيلي 

ك٫بو قوؿ الذىيب يف ترٝبة ا٢بػافظ ٧بب الدين ٧بمد بن ٧بمود البغدادم، الشهّب 
 3((. كخرج لغّب كاحد : ))(ىػ643ت )بابن النجار  

: أم يعترب بو : ٱبرج حديثو 
تقاؿ ىذه العبارة فيمن كانت ركايتو ال تدرج ضمن الصحيح ، كلكن يستأنس هبا 

 . 5 أك ا٤بتابعات 4لتقوية غّبىا سواء يف الشواىد 

                

 

. 4/1251:  تذكرة الحفاظ 1
. 4/1424 تذكرة الحفاظ 2
.   4/1428:  تذكرة الحفاظ 3
.  الشاىد ىو الصحابي الذي يشارؾ غيره في رواية أصل الحديث، وإف لم يروه بعينو4

. 200: ص.  ػ معجم مصطلحات الحديث ولطائف اإلسناد، للدكتور محمد ضياء الرحمن األعظمي
 المتابعة ىي أف يشارؾ الراوي غيره في رواية حديث بعينو، والغرض من بحث المتابعة تقوية الحديث إف كاف 5

. الراوي ضعيفا، أو نفي التفرد ولو كاف ثقة



 17 

: التخريج ٗبعُب ا١بمع كالتصنيف كالتأليف
نقل ابن عػبد الرب عن شيخو أيب ٧بمد عبد اهلل بن ٧بمد بن أسد، رٞبو اهلل، أنو 

خرجت حديثا كاحدا عػن النيب : ٠بعت ٞبزة بن ٧بمد الكناين يقوؿ )): قاؿ 
فداخلِب : صلى اهلل عليو كسلم  من مائٍب طريق، أك ٫بوا من مائٍب طريق ؛ قاؿ 

من ذلك من الفرح غّب قليل، كأعجبت بذلك؛ قاؿ فرأيت ليلة من اللياِف ٰبٓب بن 
يا أبا زكرياء خرجت حديثا عن النيب صلى اهلل عليو : معْب يف الػمناـ ، فقلت لو 
أخشى أف يدخل ىذا : فسكت عِب ساعة، مث قاؿ : كسلم من مائٍب طريق، قاؿ 

اثػيري }ٙبت   1[((. 1: التكاثر]{ (1)أى٥ْبىاكيمي التَّكى
رأيت أبا ٧بمد عبد : كحدثِب ٧بمد بن علي الصورم ؛ قػاؿ )): كقاؿ ا٣بطيب 

يا أبا : الغِب بن سعيد ا٢بافظ يف ا٤بناـ يف سنة إحدل عشرة كأربعمائة، فقاؿ ِف 
عبد اهلل، خىرِّْج كصنف قبل أف ٰباؿ بينك كبينو، ىذا أنا قد حيػل بيِب كبْب ذلك، 

  2(.(مث انتبهت

                                        

 

ومتابعة قاصرة؛ وىي . متابعة تامة؛ وىي أف تحصل المشاركة للراوي في أوؿ اإلسناد: والمتابعة تنقسم إلى قسمين 
. أف تحصل المشاركة للراوي في أثناء اإلسناد

.. 341:لؤلعظمي ص.. ػ معجم مصطلحات الحديث
للتمثيل على  (3/329)ونقلو السخاوي في فتح المغيث … 2/161 جامع بياف العلم وفضلو، البن عبد البر 1

. ذـ من قصد بجمعو المكاثرة
وعنو نقلو كذلك السخاوي في فتح المغيث . 1861 عدد 2/283 الجامع لخبلؽ الراوي وآداب السامع 2
3/320 .
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جػرل مصػػطلح طائػػفة  [أم التػػخريج ٗبعُب التصنيف كا١بػمػع]كعلػػى ىػذا الػمعُب 
التبصػػرة "، كفػي شػػػرحها ٩1بن كتب يف عػػلـو ا٢بػديث كالعراقي يف ألفيتػػػو 

 3،"فتح الباقي: " ككذا الشيػخ زكريػػاء اْلنصػػػارم يف شرحو ٥با 2،"كالتػػػذكرة
فػيض "، ككذا ا٤بناكم يف 5 ككػػذا يف شرحها للَبمسي 4كالسيوطي يف ألفيتو، 

 7". الوسيط يف علـو كمصطلح ا٢بديث"، ك٧بػمد أبو شهبة يف 6" القػػدير

                

 

( : 3/307فتح المغيث ) قاؿ الحافظ العراقي في ألفيتو 1
بػِِو، واإلتقاَف اْصػػَحَبْن وبادِر  ***   واْحَفظْػُو بالتػدريج ثم َذاِكِر     

َتْمَهػْر وُتْذَكْر وىو في التصنيف ***   إذا تَػأىػلػَت إلى التػأليِف     
أو مسنداً تُػْفػرُِدُه ِصػػػحابَا  ***   طريقتاف َجػْمػُعو أبػػػوابا    
يعقوب َأْعَلى رُتْػَبًة وما َكَمػْل  ***    وَجمُو معػلّْػبلً كػما فَػَعػْل   

َتراجػِػماً أو طُػُرقاً وقػد رَأْوا  ***   وجمعوا أبوابا أو شػيوخػاً أو    
كذاؾ اإلخػراُج ببل تػحػػريِر ***   كراىػَة الجمِع لِػِذي تقصػيِر   

. 251... 2/241" التبصرة والتذكرة: " انظر 2
. 251…2/241" فتح الباقي: " انظر 3
… 94: ص. مع شرح األستاذ أحمد محمد شاكر " ألفية السيوطي في علم الحديث: " انظر 4
، شرح منظومة علم األثر للحافظ السيوطي، لمحمد محفوظ ابن عبد اهلل التػَّْرِمػِسي "منهج ذوي النظر:" انظر 5

… 191:ص
… 1/20" فيض القدير: " انظر 6
(. 362، 353، 81: ص). لمحمد بن محمد أبو شهبة " الوسيط في علـو ومصطلح الحديث: " انظر 7
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:  اإلخراج كالتخريج 
تتقارب الداللة اللغوية بْب أخرج كخرَّج ، كمن احملدثْب من َف يفرؽ بْب معنييهما ، 
لكن أىل التحرم كالدقة منهم ميزكا بْب اللفظتْب كبينوا ما بينهما من معاين تتفق 

. أك ٚبتلف 
" . إخارجا" : "أخرج"فمصدر 

، كمعناه عند احملدثْب  ركايتو للحديث باإلسناد من " أخرج فالف ا٢بديث: "يقاؿ 
٨برجو كراكيو إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، إف كاف مرفوعا، أك إُف 

الصحايب إف كاف موقوفا ، أك إُف التابعي إف كاف مقطوعا؛ ْلنو قبل إسناده كاف 
مستور ا٢باؿ ، ٦بهوؿ الرتبة كأنو معدـك ، فبإسناده ا٤بقوؿ إُف قائلو أبرزه للوجود، 

. كأخرجو لإلنتفاع بو كمعرفة رتبتو 
كقد تستعمل يف انفصاؿ شيء من ا٤بكاف الذم ىو فيو إُف مكاف آخر ، كمن 

: ىذا االستعماؿ قو٥بم لعمل احملدث الذم ٱبيْرج ا٢بديث من بطوف الكتب 
". إخراج"

، كأٞبد ػ رٞبو "للموطأ"فإذا نظػػرت ػ مثال ػ إُف خرب تأليف مالك ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ 
من أف " : للصحيحْب"اهلل تعاُف ػ للمسند ، كالبخارم كمسلم ػ رٞبهما اهلل تعاُف ػ 

كل كاحد منهم بلغت مركياتو اْللوؼ ا٤بؤلفة ، فأخرج كل كاحد منهم يف كتابو 
منها ما ارتضاه يف كتاب مستقل ؛ حيث فصلوا ىذه ا٤بركيات ا٣باصة كأخرجوىا 

. من مركياهتم العامة
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على كزف التَّػْفػًعيل ، مثل قىػدَّس " التخريج: "الرباعي فمصدرىا " خػرَّج"أما 
. تػىْقًديػسنا، كعىػلَّػم تىػْعليمنا

، إذا عزا ما فيو من أحاديث ػ غّب " خرج فالف أحاديث كتاب كذا: "يقاؿ 
مسندة ، أك مسندة ػ  إُف كتاب أك كتب مسندة مع بياف درجتها أك ما فيها من 

كال يقاؿ فيو أخرجها ، كما تطلق لفظة التخريج عندىم على تصنيف ... العلل
 1...معجم أك مشيخة ، أك جزء حديثي 

: التخريج عند احملدثْب 
: يطلق التخريج عند احملدثْب على عدة معاف؛ منها 

ىذا حديث أخرجو البخارم، أم أنو أبرزه :  ػ أف التخريج يرادؼ اإلبراز؛ فيقولوف 1
. للناس بذكر ٨برجو؛ كىو رجاؿ إسناده الذين ركم ا٢بديث من طريقهم

كللعلماء با٢بديث يف : "كإُف ىذا ا٤بعُب أشار ابن الصالح يف علـو ا٢بديث بقولو 
 على أحكاـ الفقو ٚبرٯبػوتصنيفو طريقتاف؛ إحداىػما التصنيف على اْلبواب، كىو 

 2" …كغّبىا 
. كا٤براد بإخراجو ركايتو للناس يف كتابو

كيطلق على إخراج اْلحاديث من بطوف الكتب كركايتها، كيف ىذا ا٤بعُب يقوؿ  ػ 2
 إخػػراج احملدث اْلحاديث من بطوف اْلجزاء كا٤بشيخات كالتخريج)): السخاكم 

                

 

. 4، 3: حصوؿ التفريج ص:  انظر 1
. 255:، التقييد واإليضاح ص228: علـو الحديث، بتحقيق نور الدين عتر،  ص2
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كالكتب ك٫بوىا، كسياقها مػػن مركيات نفسو، أك بعض شيوخو، أك أقرانو، أك ٫بو 
 1(. (…ذلك، كالكالـ عليها، كعزكىا ٤بن ركاىا من أصحاب الكتب كالدكاكين

عند " تقريب اْلسانيد كترتيب ا٤بسانيد: "كقاؿ ا٢بافظ العراقي يف مقدمة كتابو 
كحيث عزكت ا٢بديث ٤بن خرجو فإ٭با أريد )): كالمو على منهجو يف الكتاب 

فإف َف يكن ا٢بديث إال يف الكتاب الذم ركيتو … أصل ا٢بديث ال ذلك اللفظ
 2(. (منو، عزكتو إليو بعد ٚبرٯبو

: كمن ىذا ما نقل ا٣بطيب البغدادم ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ عن بعض شيوخو أنو قاؿ 
 3. ((من أرادا الفائدة فليكسر قلم النسخ، كليأخذ قلم التخريج))

ك٫بو ىذا ا٤بعُب أكرده الذىيب عند ترٝبتو ْلٞبد بن عبيد بن إ٠باعيل الصفار؛ 
ا٢بافظ الثقة أبو ا٢بسن البصرم الصفار، مصنف السنن، الذم )): حيث قاؿ 

 4(. (يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منو يف سننو
؛ "…من حفظ على أمٍب أربعْب حديثا: "ك٤با تكلم الزبيدم على شرح حديث 

:  قاؿ رٞبو اهلل 

                

 

. 3/318 فتح المغيث، بتحقيق علي حسين علي، 1
.. 4:ص.  تقريب األسانيد، للزين العراقي2

بأسانيده إلى مصنفي الكتب التي أخرجتػو؛ وقد ذكر " التقريب"ومن المعلـو أف الحافظ العراقي يروي أحاديث كتابو 
. ذلك في المقدمة 

. 2/282 الجامع آلداب الراوي وأخبلؽ السامع 3
. 3/876:  تذكرة الحفاظ 4
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النقل إليهم بطريق التخريج كاإلسناد، صحاحا كن أك : كا٤براد با٢بفظ ))
 1(.(..حسانا
 ػ كيطلق على معُب الداللة كاإلرشاد، أم الداللة على مصادر ا٢بديث اْلصلية 3

كنسبتو إليها؛ كذلك بذكر من ركاه من ا٤بؤلفْب؛ قاؿ الػمناكم عػند قوؿ السيوطػي 
:  ما نصو " كبالغت يف ٙبرير التخريج: "

ٗبعُب اجتهدت يف هتذيب عزك اْلحاديث إُف ٨برجيها من أئمة ا٢بديث، من …)
ا١بوامع كالسنن كا٤بسانيد، فال أعػزك إُف شيء منػها إال بعد التفتيش عػن حالو 

كحاؿ ٨برجو، كال أكتفي بعزكه إُف من ليس من أىلو ػ كإف جل ػ كعظماء 
 2. (ا٤بفسرين

ككاف من عادة احملدثْب أف ٱبصصوا يوما يف اْلسبوع لإلمالء؛ حيث ٲبلي احملدث 
… حديثا أك أحاديث بسنده، مث يقـو بشرح غريبها كبياف بعػض فوائدىا كنكاهتا 

فػإذا كاف احملدث أىال لذلك اعتمد على ما لديو من علم كمعرفة، كإف َف يكن 
كػػذلك استعاف ببعض حفاظ عصره لتخريج أحاديثو قبػل إمالئها؛ كىذا ما عناه 

:  ا٣بطيب البغدادم رٞبو اهلل تعاُف بقولو 

                

 

. 1/83فتح المغيث : ، وانظر 1/74:  شرح إحياء علـو الدين 1
. 1/20:  فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للمناوي 2
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كإف َف يكن الػػراكم من أىل ا٤بعرفػػة با٢بديػث، كعللو كاختالؼ كجوىو كطرقو، ))
كغّب ذلك من أنواع علومو ، فينبغي لو أف يستعْب ببعض حفاظ كقتو يف ٚبريج 

  1(. (اْلحاديث الٍب يريد إمالءىا قبل يـو ٦بلسو
كقد يكػوف معػػو علم، كلكنو يريد أف يطمئن إُف ما عنده ٩بن ىو أعلم منو؛ كىذا 

فإف أحب الراكم خرج أحاديث ٦بلسو لنفسو، )): قاؿ فيو ا٣بطيب البغدادم 
كنػػقلها من أصولو إُف فرعو ٖبطو، مث عػػرضها على من يثػق ٗبعرفتو كفهمو ليصلح 

 2(.(خللها إف كجده فيها ، كيتالىف من اْلخطية ما أمكن تالفيها

: التعريف االصطالحي للتخريج 
بعد أف اطلعنا على معاين التخريج عند أىل اللغة ، كبعض االستعماالت الٍب 
استعمل فيها التخريج ٯبدر بنا أف نقف على ا٤بعُب االصطالحي لو ، كيف ىذا 

: الصدد أسػػػوؽ ٝبلة من تعاريف طائفة  من العلماء كالباحثْب ا٤بعاصرين للتخريج 
:  فقاؿ  ( ىػ1380ت )عرؼ التخريج أٞبد بن الصديق 

ىو عزك اْلحاديث الٍب تذكر يف ا٤بصنفات مطلقة غّب مسندة كال معزكة إُف )
كتاب أك كتب مسندة، إما مع الكالـ عليها تصحيحا كتضعيفا كردا كقبوال، 

                

 

. 2/88 الجامع آلداب الراوي وأخبلؽ السامع 1
. 2/88 الجامع آلداب الراوي وأخبلؽ السامع 2
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كبياف ما فيها من العلل، كإما باالقتػػػصار على العزك إُف اْلصوؿ، كقد يتوسعوف 
 1. (فيو؛ فيخرجوف بعض الكتب الٍب كقعت فيها اْلحاديث مسندة أك معزكة

: كعرفو الدكتور ٧بمود الطحاف بقولو 
ىو الداللة على موضع ا٢بديث يف مصادره اْلصلية الٍب أخرجتو بسنده، مث بياف )

 2. (مرتبتو عند ا٢باجة
: كعرفو عبد ا٤بوجود ٧بمد عبد اللطيف بقولو 

ىو عزك ا٢بديث ػ بعد التفتيش عن حالو ػ إُف ٨برجيو من ا٤بصادر ا٤بعتربة عند )
 3. (أئمة ا٢بديث كالٍب تركل فيو اْلحاديث بأسانيد مستقلة ٗبؤلفيها

:  كعرفو الدكتور بكر أبو زيد بقولو 
معرفة حاؿ الػراكم كا٤بركم، ك٨برجو كحكمو صحة كضعفا ٗبجموع طرقو )

 4. (كألفاظو
:   كعرفو ٧بمد أبو شهبة بقولو 

التخريج ىو عزك اْلحاديث إُف من ذكرىا يف كتابو من اْلئمة، كبياف درجتها من )
 5. (الصحة أك ا٢بسن أك الضعف

                

 

. 3:  حصوؿ التفريج ص1
. 12:  أصوؿ التخريج ودراسة األسانيد ص2
... 1/28 كشف اللثاـ عن أسرار تخريج حديث سيد األناـ صلى اهلل عليو وسلم 3
. 52، 1/41 التأصيل ألصوؿ التخريج وقواعد الجرح والتعديل 4
. الوسيط في علـو ومصطلح الحديث:  من كتابو 353 ىامش صفحة 5
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: كعرفو صبحي البدرم السامرائي بقولو 
ىو عزك ا٢بديػث إُف مصدره  أك مصادره من كتب السنة ا٤بشرفة، كتتبع طرقو )

 1. (كأسانيده، كحاؿ رجالو، كبياف درجتو قوة كضعفا
كبا٤بقارنة بْب ىذه التعاريف ٪بد أف الشيخ أٞبد بن الصديق جعل بياف درجة 

إما مع الكالـ عليها )ا٢بديث كا٢بكم عليو ليس من مستلزمات التعريف 
تصحيحا كتضعيفا كردا كقبوال، كبياف ما فيها من العلل ، كإما باالقتصار على 

. (العزك
. (مث بياف مرتبتو عند ا٢باجة): ككذلك فعل الدكتور ٧بمود الطحاف حيث قاؿ 

. كىكذا يكوناف قد سارا على هنج كاحد يف عدـ اشَباط ىذا القيد
عزك ا٢بديث بعد ): لكن الشيخ عبد ا٤بوجود أكرد ىذا القيد ٦بمال يف قولو 

.  (...التفتيش عن حالو
. (كحكمو صحة كضعفا): يف حْب صرح الشيخ بكر أبو زيد هبذا القيد 

كبياف درجتها من الصحة ): كنص على ذلك الػدكتور ٧بمد أبو شهبة تفصيال 
. ، ككذلك فعل الشيخ صبحي السامرائي(كا٢بسن أك الضعف

ك٦بمل القوؿ أف كل من َف يذكر قيد بياف حاؿ ا٤بركم صحة كضعفا يف التعريف 
قد سار على اْلصػل عند علماء ا٢بديث يف أف ذكر سػػند ا٢بديث كاإلحالة إُف 

                

 

 نص على ذلك في مقدمتو لتخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصوؿ الفقو للحافظ زين الدين عبد الرحيم 1
. 7: ص. العراقي 
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راكيو يرفع العهدة عن الناقل ، كىذا ا٢باؿ قد يكوف مناسبا لفَبة سابقة كاف فيو 
احملدثوف من الوفرة كاتساع ا٤بعرفة ما ٲبكنهم من ا٢بكم على ا٢بديث ٗبجرد معرفة 

٨برجو ، لكن ا٢باؿ قد تغّب فأصبح العزك إُف ا٤بصادر ال يؤدم ىذه ا٤بهمة ؛ كلػػذا 
. أصبح لزاما يف العصور التالية بياف حاؿ ا٤بركم صحة كضعفا بعد بياف ا٤بخرج

ا٢بافظ الزيلعي : كا٤بتتبع لكتب التخريج لكبار احملدثْب مثل ٚباريج 
، كا٢بافظ ابن ( ىػ806ت)، كزين الدين عبد الرحيم العراقي (ىػ762ت)

يلحظ أهنم التزموا بأٝبعهم ذكر درجة ا٢بديث ، كعدـ  ( ىػ852ت )حجر 
. االكتفاء ٗبجرد العزك

:  كالتعريف ا٤برتضى للتخريج عندم ىو 
عزك ا٢بديث إُف مصدره أك مصادره اْلصلية ، كتتبع طرقو كأسانيػػػده كألفاظو، )

.  (كحاؿ رجالو، كبياف درجتو قوة كضعفا
: ٙبليل التعريف 

ىذه أكؿ عملية يقـو هبا ا٤بخرج لذلك ابتدئ هبا يف التعريف،  : (عزك ا٢بديث)
، أك  ("صحيػػحو"أخرجو البخارم يف ): حيث يعرفنا ٗبخرج ا٢بديث فيقوؿ 

، أك ٫بو ذلك من العبارات الدالة على ىذا ("معجمو الكبّب"أخرجو الطرباين يف )
. ا٤بعُب
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ا٤بصنفات : كا٤براد ٗبصدره أك مصادره اْلصلية  : (مصدره أك مصادره اْلصلية)
الٍب ٝبعها أصحاهبا عن طريق تلقيهم من شيوخهم بأسانيدىم إُف النيب صلى اهلل 

. عليو كسلم، أك من دكنو
كيعد من مصادر ا٢بديث اْلصلية كل مػا كاف خالصا لألحاديث كالػكتب الستة، 

كيلحق هبػػا كتب التفسّب .. كغّبىا" مسند اإلماـ أٞبد"، ك"مستدرؾ ا٢باكم"ككذا 
كالفقو كالتاريخ الٍب تستشهد باْلحاديث، لكن يشَبط يف كل كاحد من أصحاب 
ىذه الكتب أف يركم اْلحاديث الٍب ٰبتج هبا بسنده استقالال، ال أف ينقلها من 

، ككتاب "تفسّب الطربم: "كأمثاؿ ىذا الصنف كثّب؛ منو . غّبه دكف سند أك ركاية
، للخطيػػب البغدادم، كغّبىا من ا٤بصادر "تاريخ بغداد"، للشافعي، ك"اْلـ"

اْلصلية الٍب حافظت على خصيصة اإلسناد الٍب امتازت هبا ىذه اْلمة على غّبىا 
. من اْلمم

أما عزك ا٢بديث إُف الكتب الٍب ٝبعت طائفة من اْلحاديث خلوا من ذكر 
السند، فهذه ال يعترب العزك إليها ٚبرٯبا يف اصطالح احملدثْب، كإ٭با ىو تقريب 

ا٤بادة من الباحث ليعلم أف ىذا ا٢بديث مركم يف الكتاب الفالين؛ كمن أمثاؿ 
:  ىذه الكتب 

، "ا١بامع الصغّب"، للحافظ ابن حجر، أك "بلوغ ا٤براـ من أدلة اْلحكاـ"
. لو أيضا" رياض الصا٢بْب"، للنوكم، أك "اْلربعْب النوكية"للسيوطي، أك 
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تتبع الطرؽ كاْلسانيد قيد ىاـ يف التعريف؛ إذ بو يرتقي  : (كتتبع طرقو كأسانيػده)
ا٢بديث من درجة الضعف إُف ا٢بسن ، أك من ا٢بسن إُف الصحة، كىو من أىم 

. الوسائل ا٤بعينة للوصوؿ إُف معرفة درجة ا٢بديث
كعن طريق تتبع ألفاظ ا٢بديث من خالؿ طرقو يتبْب ما فيو من  : (كتتبع ألفاظو)

... شذكذ، أك علة، أك اضطراب، أك إدراج، أك غّب ذلك 
جرح الركاة كتعديلهم ىو اْلساس اْلكؿ الذم تبنػى عليو  : (تتبع حاؿ رجالو)

... اْلحكاـ ا٤بتعلقة بالركاة، كيلحق بو معرفة ا٤بتصل كا٤بنقطع، كالتدليس بأقسامو 
ىذا القيد ىو زبدة عملية التخريج ، ككل خلل يف  : (كبياف درجتو قوة كضعفا)

تنفيذ أم مرحلة من مراحل التخريج السابقة قد تعود على الباحث ا٤بخرج ٗبا ال 
. ٙبمد عقباه

كعلى سبيل ا٤بثاؿ؛ فلو كاف ا٢بديث مركيا يف الصحيحْب أك أحدٮبا ، كَف يقف 
ا٤بخرج على ذلك ، فعزاه ٤بن ليس من شرطو ركاية الصحيح، فقد ال يقف على 

ا٢بديث من طريق تستجمع شركط الصحة؛ فيحكم على ا٢بديث بالضعف؛ 
. فيكوف عملو ىذا من أكرب زالتو، كما قيل يف مرحلة العزك يقاؿ فيما يأيت بعدىا

: أٮبية التخريج ككجو ا٢باجة إليو 
ال شك أف معرفة فن التخريج من أىم ما ٯبب على كل مشتغل بالعلـو الشرعية 
أف يعرفو، كيتعلم قواعده كطرقو لكي يصل إُف معرفة ا٢بديث يف مواضعو اْلصلية 
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كىذه ا٢باجة تزداد كتتأكد عند طالب العلم حينما يريد . اْلكُف الٍب صنفها اْلئمة
.  االستشهاد ٕبديث من اْلحاديث؛ كال يعرؼ ٨برجو كال درجتو

كيذىب بعضهم إُف أف التخريج كإف كانت ا٢باجة إليو ماسة، فال يتجاسر عليو 
: إال من كاف مالكا لضوابطو، عارفا ْلصولو، ملما بأحكامو، كيف ذلك يقوؿ 

إف من أخذ قلم التخريج، كَف يدخل من الباب الذم دخل منو العلماء من ))
أنواع ا٤بصطلح، : معاناة النظر يف كتب السنة كاْلثر، كأصوؿ التخريج اْلصيلة 

كمػػا يستػػظهر من فػقو ا٤بتوف كاْلسانيد، فلن يكوف على ٚبرٯبو طالكة العلم 
 :كحالكتػو، كسيقع يف ىنات كىنات، كأستغفر اهلل من جرأتنا مع قصورنا 

كقػد رأىْكا  . ……...………***   …………………….…
 2 (( 1كذاؾ اإلخراجي بال ٙبريرً ***   كػراىػةى ا١بمًع ًلًذم تقصًّب   

أف يدًن النظر يف أصوؿ : كعليو فإف الطريق اْلمثل ٤بن رغب يف ىذا العلم 
 علػى كتب ا٢بديث كشركحػو، 3ا٢بديث كمصطلحو، كقواعده، كأف يعكف

كرجالو، كطبقاهتم، كمناز٥بم، كمراتب النقاد منهم، كمراعاة ألفاظهم، كتغاير 
عباراهتم، كحقيقة مصطلحاهتم، كالتمرس فيها بطوؿ الكشف ككثرة البحث 

كالدرس، كمشافهة اْلشياخ، كاستنهاض البالد، كالسعي يف مناكبها باالرٙباؿ، 
                

 

. 3/330 فتح المغيث 1
.. 14: ص .بكر عبد اهلل أبو زيد :  التأصيل ألصوؿ التخريج وقواعد الجرح والتعديل 2
.  أقبل عليو مواظبا، ال يصرؼ عنو وجهو:   عكف عليو يعِكُف عكفا وعكوفا 3

(  . 24/179مادة عكف)ػ تاج العروس 



 30 

، "دينا كديدنا: "كطي الليل مع النهار، حٌب تكوف ىذه الوجهة الشريفة للراغب 
. مع حسن الفهم، كصالح النية كالقصد

: فمن ٦بموع ىذه ا٥بيئة ٙبصل ٤بن رزؽ حظا من ىذا العلم، ملكة للدخوؿ يف 
. ، إُف أف يصل مرتبة التخريج ٗبعناه الدقيق"درج التخريج بالتدريج"

كيصّب هبذا كأ٭با أصوؿ التخريج تنقدح يف نفسػو، كٰبصل لو نوع داللة، كنفاذ 
 1. بصّبة

 2: جذكر التأصيل لعلم التخريج من القرآف الكرًن 
لقد حرص القرآف الكرًن على تثبيت منهج إقامة ا٢بجة كالربىاف إلثبات الدعاكل 

كىقىاليوا لىْن }: كالبينات؛ كىو منهج قائم يف القرآف بدعائمو الثابتة؛ قاؿ تعاُف 
اتيوا بػيْرىىانىكيْم ًإْف كيْنتيْم  يىْدخيلى ا١بْىنَّةى ًإالَّ مىْن كىافى ىيودنا أىْك نىصىارىل تًْلكى أىمىانًيػُّهيْم قيْل ىى

 .[111: البقرة]{ (111)صىاًدًقْبى 
فلما زعم أىل الكتاب أف ا١بنة كقف عليهم، رد اهلل عليهم؛ فطالبهم بإقامة 

. الربىاف على دعواىم

                

 

. 18: ص.  التأصيل ألصوؿ التخريج وقواعد الجرح والتعديل1
. 44:ص. التأصيل :  انظر 2
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قيْل أىرىأىيْػتيْم مىا تىْدعيوفى ًمْن ديكًف اللًَّو أىريكين مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اْْلىْرًض }: كقاؿ عز كجل 
ا أىْك أىثىارىةو ًمْن ًعْلمو ًإْف كيْنتيْم  أىـْ ٥بىيْم ًشْرؾه يف السَّمىاكىاًت ائْػتيوين ًبًكتىابو ًمْن قػىْبًل ىىذى

 .[4: اْلحقاؼ]{ (4)صىاًدًقْبى 
فلما عبد ا٤بشركوف اْلصناـ احتج اهلل عليهم، ىل ٥بم خلق يف اْلرض، أـ ٥بم 

.  مشاركة يف خلق السماكات
أم إسناد مأخوذ من اْلثر أم الركاية ، كقيل اْلثارة  (أثارة)كقاؿ بعض ا٤بفسرين 
. البقية، كقيل العالمة 

. اْلثارة ا٣بط ؛ أم الشيء ا٤بكتوب ا٤بأثور: كقاؿ ابن عباس 
فاآليات السابقة كنظائرىا كثّب تعترب أساسا لَبسيخ منهج التخريج الصحيح 

. للدعاكل كا٤بقاالت
فا٤بسلم مطالب بعدـ اتباع الظنوف كاْلىواء كتأصيل معرفتو على أساس متْب من 

كىالى تػىْقفي مىا لىْيسى لىكى ًبًو ًعْلمه ًإفَّ }: العلم الشرعي؛ ك٥بذا يقوؿ سبحانو كتعاُف 
  .[36: اإلسراء]{ (36)السَّْمعى كىاْلبىصىرى كىاْلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىْنوي مىْسئيوالن 

كمصػادر اْلنبػػاء كاْلخبار ٯبػب أف تكػػوف مػن طريق أىل الصدؽ كالعدالة، ككل 
خرب جاء من طريق فاسق أك فاجر، ٯبب على ا٤بسلم أف يكوف على بينة منو؛ 

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإْف جىاءىكيْم فىاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىْف تيًصيبيوا }: كلذا يقوؿ عز كجل  يىا أىيػُّهى
الىةو فػىتيْصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىْلتيْم نىاًدًمْبى   .[6: ا٢بجرات]{ (6)قػىْومنا ًٔبىهى
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: فوائد ىامة ٤بن يريد سلوؾ سبيل التخريج 
٩با يلـز معرفتو لدل من يود التخػريج أف ا٤بصنفْب يوردكف اْلحاديث أحيانا تامة، 

كأخرل ٨بتصرة، أك يف بعػض اْلحياف يقتصوف على كجو الشاىد منها عندىم، 
كتارة يوردكهنا باللفظ كأخرل با٤بعنػى، كقد ال يذكركف أحػيانا ا٢بديث كإ٭با يشّبكف 

: كما جاء يف ا٣برب، أك يقػػػػوؿ : إليػػو؛ حيث يتكلم ا٤بصنف على معُب، مث يقوؿ 
. 1كالسػنة أف يفعل ا٤برء كذا، أك دلت السنة على كذا 

كقػد يذكر الػمػصػنف ا٢بديػث بػمػا غػلب عػليو عنػػدىم مػن لقب أك شهػػرة؛ مثػل 
 ، 2حػديث الػػطيػػػر: أف  يقػوؿ 

                

 

. 47: انظر حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج، ألحمد بن الصديق ص1
َعْن َأَنِس ْبِن : ونص متنو  (3721:ح )(21)، باب مناقب علي (50) أخرجو الترمذي في جامعو كتاب الػمناقب2

َر؛  ٌر فَػَقاَؿ اللَُّهمَّ اْئِتِني بَِأَحبّْ َخْلِقَك ِإلَْيَك يَْأُكُل َمِعي َىَذا الطَّيػْ َماِلٍك قَاَؿ َكاَف ِعْنَد النَِّبيّْ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِو َوَسلََّم طَيػْ
. َفَجاَء َعِليّّ فََأَكَل َمَعوُ 

َىَذا َحِديٌث َغرِيٌب؛ اَل نَػْعرِفُُو ِمْن َحِديِث السُّدّْيّْ ِإالَّ ِمْن َىَذا اْلَوْجوِ، َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْيِر َوْجٍو َعْن :  قَاَؿ أبوِعيَسى 
َوِعيَسى ْبُن ُعَمَر ُىَو ُكوِفيّّ َوالسُّػدّْيُّ اْسُمػُو ِإْسَماِعيػُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َوَقْد َأْدَرَؾ َأَنَس ْبَن َماِلٍك َورََأى اْلُحَسْيَن . َأَنسٍ 

. ْبَن َعِليٍّي َوثػََّقُو ُشْعَبُة َوُسْفَياُف الثػَّْوِريُّ َوزَاِئَدُة َوَوثػََّقُو َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّافُ 
من عدة طرؽ ثم نقل عن محمد بن طاىر المقدسي قولو  (236..1/228)وذكره ابن الجوزي في العلل المتناىية 

كل طرقو باطلة معلولة، وصنف الحاكم أبو عبد اهلل في طرقو جزء ضخما، وكاف قد أدخلو في المستدرؾ على )): 
وقاؿ ابن . (فبلغ الحاكم، فػأخرجو من الكتاب. يستدرؾ عليها حديث الطائر: الصحيحين، فبلغ الدارقطني، فقاؿ 

. (حديث الطائر موضوع إنما يجيء من ُسقَّاط أىل الكوفة عن المشاىير والمجاىيل عن أنس وغيره): طاىر كذلك 
. 2/158، موسوعة أطراؼ الحديث 6085:ح. مشكاة المصابيح: وانظر 
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 3 ، كحديػػػػػػػث اإلفػػػػػػػػك،2، كحػػػديػث الػػػغػديػػػػػػػر1كحديػػػػػث الػمػػػػػواالة 
  5 كحػػديػػػػػػث الػػػػمػػػػطػاكلػػػػػػة، 4كحػػػػػػػديػػث السػػػفػيػػػنػػػػػػػة، ...

                

 

، (3713:ح)، أخرجو الترمذي في المناقب (َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فَػَعِليّّ َمْواَلهُ ):  والمراد بو قولو صلى اهلل عليو وسلم 1
، (1/84)وأخرجو أحمد ػ في مسند علي ػ . َىَذا َحػِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ : من طريق أبي سريحة أو زيد بن أرقم ػ وقاؿ 

صحيح على شرط : )، وقاؿ (3/109)والنسائي في خصائص علي، والحاكم ػ من حديث زيد بن أرقم ػ 
، وذكره الهيثمي في (6931:ح)، وسكت عنو الذىبي، وابن حباف في صحيحيو من حديث علي ػ (الشيخين

رواه أحمد ورجالو رجاؿ : ))من حديث طائػفة من الصحابة، وقاؿ في حديث أبي الطفيل  (9/104)مجمع الزوائد 
(. (الصحيح غير فطر بن خليفة، وىو ثقة

… 8/530، موسوعة أطراؼ الحديث 1750:السلسلة الصحيحة ح: انظر 
مسلم كتاب فضائل : حديث غدير خم، وىو حديث متداخل مع حديث المواالة، أخرجو :  ويطلق عليو كذلك 2

. ، وأحمد في مسند الكوفيين(2408: ح4/1873)الصحابػػػػػػػة، باب فضػػائػػل علي 
 أخرجو البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة النور، باب لوال إذ سمعتموه قلتم ما يكوف لنا أف نتكلم بهذا 3

(. 4750: ح8/452الفتح )… سبحانك ىذا بهتاف عظيم
أخبرنا ميموف بن إسحاؽ الهاشمي ثنا أحمد بن عبدالجبار ثنا يونس بن )):  رواه الحاكم في المستدرؾ ونصو 4

: سمعت أبا ذر يقوؿ وىو آخذ بباب الكعبة : بكير ثنا المفضل بن صالح عن أبي إسحاؽ عن حنش الكناني قاؿ 
مثل أىل بيتي مثل :  يقوؿ يا أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسوؿ اهلل 

(  (سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرؽ
ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  :  قاؿ الحاكم 

مفضل خرج لو الترمذي فقط ضعفوه، وقد ذكر األلباني الحديث في الضعيفة : تعليق الذىبي قي التلخيص 
 .4503:ح
. 3312: ح (373 / 2)- المستدرؾ على الصحيحين الحاكم  ػ 
أَلُْعِطَينَّ الرَّايََة ) : ، وفيو قولو (2404: ح4/1871)كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي .  أخرجػو مسلم5

فَػَتطَاَوْلَنا َلَها؛ فَػَقاَؿ اْدُعوا ِلي َعِليِّا، فَأُِتَي ِبِو َأْرَمَد، فَػَبَصَق ِفي َعْيِنِو، : رَُجبًل ُيِحبُّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوُيِحبُُّو اللَُّو َوَرُسولُُو، قَاؿَ 
.  (…َوَدَفَع الرَّايََة الحديث

. وىذا الحديث روي بغير لفظ المطاولة في صحيح البخاري وغيره
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، ك٫بػو ذلػك مػن 3، كحػديث العسػيػػف2، كحديػػث الػنػػػزكؿ 1كحػػػديث ا١بريػػػػػػػػدة 
. اْلحاديػػػث الػمذكورة ٗبا اشتهرت بو عند احملدثْب

كقد يتعرض ا٤بصنف لذكر حديث دكف التصريح بو أنو من قوؿ رسػوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم؛ كأف يتكلم على شيء؛ إما لشهرتو أك لغّب ذلك مػن اْلسباب، مث 

. 5" كا٢برب خدعة"، أك 4" كإ٭با اْلعماؿ بالنيات: "يقوؿ 

                

 

َخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن بَػْعِض ِحيطَاِف اْلَمِديَنِة؛ َفَسِمَع َصْوَت )):  وىو حديث اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ 1
بَاِف ِفي قُػُبورِِىَما؛ فَػَقاَؿ  بَاِف ِفي َكِبيٍر َوِإنَُّو َلَكِبيٌر؛ َكاَف َأَحُدُىَما اَل َيْسَتِتُر ِمَن اْلبَػْوِؿ، : ِإْنَسانَػْيِن يُػَعذَّ بَاِف َوَما يُػَعذَّ يُػَعذَّ

وََكاَف اآْلَخُر َيْمِشي بِالنَِّميَمِة،  ثُمَّ َدَعا ِبَجرِيَدةٍ، َفَكَسَرَىا ِبِكْسَرتَػْيِن َأْو ثِْنتَػْيِن، َفَجَعَل ِكْسَرًة ِفي قَػْبِر َىَذا، وَِكْسَرًة ِفي 
ُهَما َما َلْم يَػْيَبَسا: قَػْبِر َىَذا، فَػَقاَؿ  (.  (َلَعلَُّو ُيَخفَُّف َعنػْ
( 6055: ح10/472الفتح )كتاب الدب، باب النميمة من الكبائر . أخرجو البخاري 

َلٍة ِإَلى السََّماِء )):  حديث أبي ىريرة أف َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ 2 يَػْنِزُؿ رَبػَُّنا تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى ُكلَّ لَيػْ
َقى ثُػُلُث اللَّْيِل اآْلِخُر؛ يَػُقوُؿ  نْػَيا؛ ِحيَن يَػبػْ َمْن َيْدُعوِني فََأْسَتِجيَب َلُو،  َمْن َيْسأَلُِني فَُأْعِطَيُو، َمْن َيْستَػْغِفُرِني فََأْغِفَر : الدُّ

(. (َلوُ 
(. 1145: ح3/29الفتح )كتاب التهجد، باب الدعاء والصبلة من آخر الليل : أخرجو البخاري 

…  َعَلى َىَذا فَػَزَنى بِاْمَرَأتِِو الحديثَعِسيًفا وفيو قوؿ األعرابي للنبي صلى اهلل عليو وسلم  ِإفَّ ابِْني َكاَف 3
(. 2695: ح5/301الفتح )كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود : أخرجو البخاري 

كتاب الزىد )، وابن ماجة ( 2201:كتاب الطبلؽ ح)، وأبػػو داود (1:كتاب بػػػػدء الوحي ح) أخرجو البخاري 4
. ، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو(4227:ح
داود، والنسائي  ، وأبو(1675:ح)، والترمػػػذي (1740: ح3/1362)، ومسلم (3029:ح) أخرجو البخاري 5

. وأحمد من حديث غير واحد من الصحابة
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كأحيانا يهم ا٤بصنػف فيػػػورد حديػثا مرفوعا إُف النيب صلى اهلل عليو كسػػػػلم كينسبو 
إُف بعض الصحابة من كالمهم، أك لػبعض السلف، كأحيانا يعكس فّبفع حديثا 

. موقوفا على أحد الصحابة، أك ينسب كالـ السلف للنيب صلى اهلل عليو كسلم

: قواعد عامة يف التخريج 
ٚبريج مًب حديث معناه بياف مواضع كركده يف كتب السنة اْلصوؿ، كيلـز 

: الباحث الذم يقـو بعملية التخريج أف يذكر التفاصيل اآلتية 
. مثال (أخرجو مسلم):  ػ ٨برج ا٢بديث؛ فيقوؿ 1
يف كتاب :  ػ الكتاب الذم ذكر فيو ا٢بديث ضمن صحيح مسلم؛ فيقوؿ 2

. الطهارة مثال، كإف أضاؼ رقم الكتاب فحسنا فعل
.   ػ اسم الباب، كال بأس بإضافة رقمو3
 ػ ا١بزء كالصفحػة؛ يذكر ا١بزء إف كاف الكػػػػتاب يشتمل على عدة أجزاء، ككذا 4

. ذكر الصفحة
 ػ ذكر رقم ا٢بديث، كذلك إذا كاف ا٤بصنف يشتمل على أرقاـ تسلسلية 5

. ْلحاديثو
 1. ػ ذكر الطبعة أك الطبعات ا٤بعتمدة يف التخريج 6

                

 

 إذا كنت ترجع إلى طبعة واحدة للكتاب فإنو يكتفى بذكرىا في آخر الكتاب عند ذكر المصادر والمراجع، أما 1
إذا كنت ترجع إلى عدة طبعات لو فيجمل بك أف تشير إلى الطبعة المعتمدة في الهامش، ثم إف كاف بحثك يدور 

.  على كتب يكثر ذكرىا باختبلؼ طبعاتها يستحسن أف ترمز إليها برموز دالة عليها
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ػ عند ٚبريج مًب حديث ما ينبغي أف تنظر إُف ما أيعطيتى كما طيًلب منك؛ فإف 
أعطيت اسم صحابيو، فا٢بديث يدكر عليو، كمعناه أنك مطالب بتخريج ىذا 

ا٤بًب من طريق ىذا الصحايب، فلو كجدت نفس ا٤بًب لصحايب آخر فليس 
ٕبديثك؛ لكن يصلح شاىدا لو، فإذا أٛبمت ٚبريج ا٢بديث من طريق الصحايب 

ا٤بذكور انتقلت إُف اإلشػػارة أف للحديث شاىدا أك شواىػػد، مث تذكرىا، كقد ٙبتاج 
إُف ىذه الشواىد كال تستػغنػي عنها عندما يكوف حديثك من طريق الصحايب 

ا٤بذكور يعتوره ضعف من جهة السند إليو ٲبكن أف ينجرب بأسانيد لصحابة آخرين 
. لنفس ا٤بًب

خرج حديث أيب طلحة عن رسوؿ اهلل صلى : فلو قيل لك : كبا٤بثاؿ يتضح اْلمر 
، فأنت مطالب ((ال تدخل ا٤بالئكة بيتا فيو كلب كال صورة)): اهلل عليو كسلم 

بتخرٯبو من طرقو الٍب تنتهي إُف ىذا الصحايب، أم أيب طلحة، فلو كجدت نفس 
  1.ا٤بًب من ركاية صحايب آخر؛ فليس ٕبديثك

                

 

ال تدخل المبلئكة بيتا ): أف أبا طلحة رضي اهلل عنو روى عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ :  ومثاؿ ذلك 1
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . كتاب بدء الخلق. أخرجو البخاري في صحيحو (فيو كلب وال صورة

( . 3322: ح6/359الفتح )فليغمسو؛ فإف في إحدى جناحيو داء وفي األخرى شفاء 
ال تدخل المبلئكة بيتا فيو )): وأما حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ 

كتاب الطهػارة، باب في الجنب إذا لم يتوضػػأ : ، والنسائي(1/83)أخرجػو أحػمد (. (صورة وال كػػلػػػب وال جنػػب
. ، وابػن ماجة، والدارمي (261:ح.. 1/261)

. فالحديث األوؿ حديث أبي طلحة، والثاني حديث علي؛ رضي اهلل عنهما 
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ػ إذا طيلًػب منك ٚبريج مًب حديث ما، كَف يذكر لك اسم راكيو من الصحابة، 
أخرجو : فأنت مطالب بتخرٯبو عن كل الصحابة الذين رككه، فعليك أف تقوؿ 

الصحايب جابر بن عبد اهلل ػ مثػػال ػ ثػم تذكر عنواف ا٤بصنف كالكتاب كالباب 
أسامة بن زيد يف : كأخرجو من الصحابة كذلك . كا١بزء كالصفحة كرقم ا٢بديث

كتتبع يف ذلك نفس ما ذكرتو يف ٚبرٯبو من طريق جابر … مصنف كذا كتاب كذا
 1.بن عبد اهلل، كىكذا إُف أف تذكر سائر من ركاه من الصحابة على نفس النسق

ػ العمدة يف التخريج عند احملدثْب ىو أصل ا٢بديث، فال يضر عندىم االختالؼ 
بْب ألفاظو ما دامت معانيو متفقة كال أك بعضا، فإذا كجدت ا٢بديث بزيادة 

ألفاظ مػن ىذا الطريق، كبنقص أخرل من طريق أخرل فهو حديثك، كقد أشار 
: إُف ىذا اْلمر طائفة من أىل ىذا الشأف؛ فهذا الزيلعي يقوؿ 

كظيفة احملدث أف يبحث عن أصل ا٢بديث، فينظر من خرجو، كال يضره تغّب )
 2. (بعض ألفاظو، كال الزيادة فيو أك النقص

                

 

 يجمل بك في تخريج متن الحديث الذي روي عن عدد من الصحابة أف تنتبو إلى ىذه الطرؽ إلى ىؤالء 1
الصحابة، فإف كانت كلها صحيحة، فبل حرج عليك في سوقها كما أردت، لكن إذا اختلفت من حيث الصحة 

.. والضعف كاف عليك أف تذكر ما صح عندؾ أوال، ثم ما دونو من حيث الدرجة، وىكذا
 قاؿ ذلك الزيلعي في معرض التفرقة بين وظيفة المحدث ووظيفة الفقيو؛ فالمحدث عندما يقـو بمهمة التخريج 2

يهتم بمخرج الحديث، وال يضره ما بين رواياتو من اختبلؼ ما داـ األصل متحدا، بخبلؼ وظيفة الفقيو فإنو ال 
. يليق بو ذلك؛ ألنو يقصد أف يستدؿ على حكم المسألة، وال يتم ىذا إال بمطابقة الحديث لمقصوده

. 1/200: الحديث السادس . كتاب الطهارات، باب الحيض. نصب الراية، للزيلعي: ينظر 
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أخرجو فالف، فإنو يريد أصل ا٢بديث ال بتلك : فاحملدث إذا قاؿ ): كيقوؿ كذلك 
 1.(اْللفاظ بعينها، كلذلك اقتصر أصحاب اْلطراؼ على ذكر طرؼ ا٢بديث

:  أما السخاكم فيقوؿ 
مث إف أصحاب ا٤بستخرجات غّب منفردين بصنيعهم، بل أكثر ا٤بخرجْب )

مث يصرحوف بعد . للمشيخات كا٤بعاجم، ككذا لألبواب يوردكف ا٢بديث بأسانيدىم
انتهاء سياقو غالبا بعزكه إُف البخارم أك مسلػم، أك إليهػػػما معا، مع اختالؼ 

 2.(اْللفاظ كغّبىا، يريدكف أصلو
ا٤بغِب عن ٞبل اْلسفار يف اْلسفار : "كىذا ا٢بافظ العراقي يقوؿ يف مقدمة كتابو 

" :  يف ٚبريج ما يف اإلحياء من اْلخبار
كحيث عزكت ا٢بديث ٤بن خرجو من اْلئمة، فال أريد ذلك اللفظ بعينو، بل قد )

 3. (يكوف بلفظو، كقد يكوف ٗبعناه، أك باختالؼ على قاعدة ا٤بستخرجات
: فوائد علم التخريج 

فوائد علم التخريج كبّبة كىامة السيما للمشتغلْب با٢بديث كعلومو، فبدكف ىذا 
: العلم ال ٲبكن أف تقف على أسرار ككنوز السنة النبوية؛ كىذه بعض ىذه الفوائد 

 ػ معرفة مصدر ا٢بديث أك مصادره الٍب أخرجتو، ككذا الوقوؼ عليو فيها يف 1
                

 

. 3/54: كتاب الحج، باب اإلحراـ، الحديث الحادي والثبلثوف :  نصب الراية 1
. 1/47 فتح المغيث، عند الكبلـ على المستخرجات، 2
أشرؼ : للحافظ زين الدين العراقي، اعتنى بنشره مستقبل عن اإلحياء .. المغني عن حمل األسفار في األسفار 3

 1/4: عبد المقصود 
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. كتب السنة اْلصلية
 ػ ٝبع طرؽ ا٢بديث كأسانيده يف الكتاب الواحد، أك الكتب ا٤بتعددة، فإذا كاف 2

ا٢بديث قد ذكر يف صحيح البخارم عدة مرات، فإنك تستطيع بالتخريج الوقوؼ 
عليػو يف ىػػػذه ا٤بواضع، كبالتاِف تعرؼ كم ركاه البخارم يف صحيحو، كما ىي 

الكتب كاْلبواب الٍب أكرده فيها، كتتبْب بواسطة ىذا العلم كذلك معرفة من شارؾ 
. البخارم يف ركايتو للحديث ا٤بذكور

 ػ معرفة حاؿ اإلسناد، كذلك بتتبع طرؽ ا٢بديث الواحد كمقابلتها بعضها 3
… ببعض؛ فيظهر ما بو من انقطاع أك إعضاؿ أك إرساؿ

 ػ معرفة حاؿ ا٢بديث بناء على ٝبع طرقو؛ فقد يكوف ا٢بديث ضعيفا من طرؽ 4
 1.نا عند ٚبرٯبو كقفنا لو على طريق ػ أك عدة طرؽ ػ صحيحةػمعينػة، لكن

 ػ قد يكوف ا٢بػػديػث الػػػػذم مػعنا ضعيفا كبالتخريج ٪بد لو من ا٤بتابعات 5
. كالشواىد ما يرفعو إُف درجة ا٢بسن

 ػ عند التخريج نقف على أقواؿ اْلئمة يف ا٢بديث كأحكامهم عليو من حيث 6
. الصحة، أك الضعف، أك النكارة، أك غّب ذلك

فإذا كاف يف أحد اْلسانيد راك مهمل؛ مثل :  ػ ٛبييز ا٤بهمل من ركاة اإلسناد 7
فعند ٚبريج ا٢بديث كالوقوؼ على عدد من طرقو،  (خالدحدثنا )، أك (٧بمدعن )

. قد يتميز ىذا ا٤بهمل؛ حيث يذكر يف بعض الطرؽ ٩بيزا
                

 

.  كذلك قد يكوف عندنا حديث منقطع، وعند تخريجو نقف على طريق متصل للحديث1
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جاء :  ػ تعيْب ا٤ببهم يف ا٢بديث؛ فقد يأيت يف ا٢بديث ذكر رجل مبهم؛ مثل 8
أعرايب إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فبتخريج ا٢بديث كٝبع طرقو قد نقف 

. على تعيْب ىذا ا٤ببهم
كذلك بأف يرد يف سند ا٢بديث ركاية مدلس عن  : 2 ا٤بدلس 1 ػ رفع عنعنة 9

شيخو بالعنعنة ػ كىذا ٯبعل ا٢بديث ٧بكوما عليو باالنقطاع ػ كبالتخريج ٲبكننا أف 
نقف على ركاية، أك ركايات للحديث؛ إما عن ذلك الراكم ا٤بدلس أك عن غّبه 

٠بعت، : ٩بن يركم ا٢بديث السابق بصيغػة من الصيغ الدالة على االتصاؿ؛ مثل 
. أك حدثِب أك أخربنا، فينتفي ما كنا ٬بشاه من عنعنة ا٤بدلس

 قد يكوف بْب أيدينا حديث فيو : ػ زكاؿ ما ٱبشى من الركاية عمن اختلط 10
راك اختلط، كال يدرل أىذا ا٢بديث ٩با ريًكم عنو قبل االختػالط أك بعده، 

فبالتخريج كٝبع الطرؽ، كثّبا ما نعػثر على ما يرفع اإلشكاؿ، إذ ٪بد يف بعض 

                

 

والجمهور على أنو متصل إذا أمكن لقاء من . عن فبلف، عن فبلف:  الحديث المعنعن ىو ما يقاؿ في سنده 1
. أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، مع براءة الُمَعنِعن من التدليس، وإال فليس بمتصل

. 34: ص. ػ معرفة علـو الحديث، للحاكم، ذكر النوع الحادي عشر 
 المدلّْس اسم فاعل من التدليس، والتدليس في اللغة ىو كتماف عيب السلعة عن المشتري، وقيل مأخوذ من 2

. وىو الظلمة: الدَلس 
أف يكوف الرجل قد لقي شيخا من شيوخو، فسمع منو : فمعناه عند جماعة أىل العلم بالحديث : وفي االصطبلح 

أحاديث لم يسمع غيرىا منو، ثم أخبره بعض أصحابو؛ مػمن يثق بو عن ذلك الشيخ، بأحاديث غير تلك التي سمع 
(.  (عن فبلف، ويعتي ذلك الشيخ: منو، فيحدث بها عن الشيخ دوف أف يذكر صاحبو الذي حدثو بها؛ فيقوؿ 

. 1/27التمهيد : قالو ابن عبد البر 
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أف فالنا ركل عن فالف قبل اختالطو، أك أنو َف يسمع منو شيئا بعد : ىذه الطرؽ 
. اختالطو، فيسلم لنا ا٢بديث

كأف يذكر الراكم يف اإلسناد الذم بْب :  ػ ٙبديد من َف ٰبدد من الركاة 11
أيدينا بكنيتو أك لقبو أك نسبو، كيكوف ٥بذا الراكم من يشاركو ٗبا ذكر بو، ٩با ٯبعل 

ٙبديده أمرا عسّبا، لكن بتخريج ا٢بديث نقف على ذكر ا٠بو صرٰبا يف بعض 
. الطرؽ
فقد تكوف الركاية الٍب معنا غّب مشتملة على ما :  ػ معرفة زيادات الركايات 12

يفيد ا٢بكم صراحة، كبالتخريج تقف على ركايات أخر؛ فتجد فيها ما يفيد 
. ا٢بكم صراحة، أك ما يوضح ا٤بعُب، كيرفع اإلشكاؿ

قد يكوف يف ا٢بديث لفظة غريبة، كبتخرٯبو قد نقف :  ػ  بياف معُب الغريب 13
. من خالؿ طرقو على بياف تلك اللفظة الغريبة؛ فّبتفع اإلشكاؿ، كتزكؿ الغرابة

قد ٰبكم على ا٢بديث ػ أك جػزء منو ػ  بالشذكذ،  : 1 ػ زكاؿ ا٢بكم بالشذكذ 14
كبتخرٯبو من طرقو ا٤بتعددة نقف على ما يرفع ذلك ا٢بكم، كيدفع توىم تفرد أحد 

. الركاة بو 

                

 

ما روى )):  الشذوذ مأخوذ من شذ يشذ إذا تفرد، والشاذ من الحديث عند الشافعي وجماعة من أىل الحجاز 1
(. (الثقة مخالفا لرواية الناس، ال أف يروي ما ال يرويو غيره

. 119: ػ معرفة علـو الحديث، للحاكم ص
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قد ٰبكم على حديث ما بالرفع إُف :  فيو 1 ػ بياف ما يف ا٢بديث من ا٤بدرج 15
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مػػن خالؿ طريق من طرقو، كلكن بتخرٯبو كمقارنة 

. ركاياتو قد نقف على ما يرفع اإلشكاؿ كيبْب لنا ما يف ا٢بديث من إدراج
قد ييركل ا٢بديث من طريق ينسى فيها الراكم جزءا من :  ػ بياف النقص 16

ا٢بديث، أك راكيا من الركاة، أك ٱبتصره، كبالتخريج نتبْب ما بو من نسياف سواء 
… كاف يف السند أك ا٤بًب، أك االختصار إُف غّب ذلك

قد ٱبطئ الراكم أك يهم؛ فّبكب مًب حديث :  ػ كشف أكىاـ كأخطاء الركاة 17
لسند آخر، أك يغّب راكيا بآخر، أك يرفع يف نسب راك؛ فينسبو لغّب آبائو إُف غّب 
ذلك من أكجو اْلكىاـ كاْلخطاء، كبالتخريج يرفع ا٣بطأ كيكشف الوىم كيتضح 

. الصواب
قد يكوف من مذىب الراكم جواز الركاية با٤بعنػى؛ :  ػ معرفة الركاية باللفظ 18

فّبكم حديثا ال يؤديو بلفظو، كقد ٰبيل ا٤بعُب ٩با يؤثر على فقو ا٢بديث كما 
. يستنبط منو من أحكاـ، كبالتخريج نقف على من ركاه بلفظو من ا٢بفاظ

قد ترد بعض ركايات ا٢بديث دكف :  ػ معرفة أزمنة اْلحداث كأمكنتػها 19
اإلشارة إُف زمانو كمكانو ػ أك إُف أحداث ٥با صلة بذلك ػ كبالتخريج نقف على 

                

 

ىو أف :  المدرج اسم مفعوؿ؛ مأخوذ من أدرج الشيء في الشيء إذا أدخلو فيو وضمنو إياه، وفي االصطبلح 1
وسلم، كبلما لنفسو، أو لغيره، فيرويو َمن بعده متصبل؛ متوىما أنو  عليو اهلل صلى يذكر الراوي عقب حديث النبي،

. ويكوف ذلك في المتن كما يكوف في السند. من الحديث
 …1/281ػ فتح المغيث، للسخاوي 
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. باقي الركايات الٍب تسعفنا إُف معرفة ذلك
 ػ بياف سبب كركد ا٢بديث ػ أك سبب نزكؿ آية من آم الذكر ا٢بكيم ػ قد يرد 20

ا٢بديث جوابا على سؤاؿ من أحد الصحابة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، أك 
قد تنػزؿ اآلية لسبب من اْلسباب، فيذكره الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أك أحد 

الصحابة، فلو اطلعت على ركاية ا٢بديث من طريق كاحدة ما أمكنك معرفة 
ذلك، كبالتخريج تقف على سبب الوركد لذاؾ ا٢بديث، أك سبب النػزكؿ لتلك 

. اآلية
: ٭باذج يتبْب من خال٥با بعض فوائد التخريج 

: اْل٭بوذج اْلكؿ 
حديث الرباء بن عازب أنو كانت لو ناقة ضارية؛ فدخلت حائطا فأفسدت فيو؛ 

فكلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيها، فقضى بأف حفظ ا٢بوائط بالنهار على 
أىلها، كأف حفظ ا٤باشية بالليل على أىلها، كأف على أىل ا٤باشية ما أصابت 

. ماشيتػهم بالليل
أبو داكد، كعبد الرزاؽ، : بتطبيق التخػػريج على ىذا ا٢بػػديث نتبػػْب أنو أخرجػو 

 …كأٞبد، كالدارقطِب، كالبيهقي، كالنسائي 
كبعد دراسة طػػرؽ ىذا ا٢بديث من الطرؽ الٍب أخرجها منها اْلئمة ا٤بذكوركف، 

كغّبىم تبْب أنو كقع االختالؼ فيو على الزىرم على سبعة أكجو؛ كىذا تفصيلها 
  :
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.  أف ناقة للرباءعن أبيو طريق معمر عن الزىرم، عن حراـ بن سعد، :الوجو اْلكؿ 
. ا٢بديث

 10/82)باب الزرع تصيبػو ا٤باشية  : أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو
… 3/828أبو داكد : ، كمن طريقو ركاه كػل من (18437:ح
باب : اإلحساف )، كابن حباف يف صحيحو (5/446)، كأٞبد (3569:ح

القصاص، ذكر ما ٰبكم فيما أفسدت ا٤بواشػي أمواؿ النػػػاس غّب أرباهبػػا ليال أك 
، (216:ح.. 3/154)، كالدارقطػػِب (6008ح.. 13/354)هنارا 

كالبيهقي يف السنن الكربل، كتاب اْلشربة كا٢بد فيها، باب الضماف على البهائم 
(8/342 .)

عن : خالفو كىب، كأبو مسعود الزجاج، عن معمر، فلم يقوال ): قاؿ الدارقطِب 
. ، ككذا قاؿ البيهقي(أبيو

ثػم ركل أبو . (عن أبيػو): أنكركا على عبد الرزاؽ قولو فيو : كقاؿ ابن عبد الرب 
َف يتابًػع أحد عبدى الرزاؽ على قولو يف ىذا  : عمر بسنده إُف أيب داكد أنو قاؿ

. (عن أبيو): ا٢بديث 
. 11/81ػ التمهيد 

: عن الزىرم، عن حراـ بن سعد، عن الرباء، قاؿ :  قوؿ اْلكزاعي:الوجو الثاين 
. ا٢بديث. كانت لو ناقة

كتاب : ، كالنسائي يف الكربل (3570:ح)أخرجو من ىذا الطريق أبو داكد 
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، (5785: ح3/411)العارية، تضمْب أىػػل ا٤بػػاشية ما أفسدت مواشيهم 
، كالطحاكم يف شرح معاين (219:، ح217: ح3/155)كالدارقطِب 

، كا٢باكم (3/203)اآلثار، باب ما أصابت البهائم يف الليل كالنهار 
ىذا حديث صحيح اإلسناد، على خالؼ فيو بْب معمر : )، كقاؿ (2/48)

. ، ككافقو الذىيب على ذلك(كاْلكزاعي
كىذا سند صحيح متصل إذا صح ٠باع حراـ بن ٧بيصة من الرباء، ْلف ابن حباف 

ككذا قاؿ عبد ا٢بق اإلشبيلي تبعا . إنو َف يسمع منو (4/185)قاؿ يف ثقاتو 
عبد : كقد توبع اْلكزاعي على ركايتو؛ فركاه عن الزىرم بالسند ا٤بتقدـ . البن حـز

كتاب اْلحكاـ، : اهلل بن عيسى بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى، عند ابن ماجة 
 3/155)، كالدارقطِب (2/2332)باب ا٢بكم فيما أفسدت ا٤بواشي 

اْلشربة، باب الضماف على البهائم : ، كالبيهقي يف السنن الصغّب (220:ح
 …أف ناقة آلؿ الرباء: ، كاللفظ عندىم (3435: ح3/353)

ثقة، كإف : كعبد اهلل بن عيسى ػ ابن أخي ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى ػ ىذا 
 لذا فمتابعتو قويػػة، كال يؤبو إُف 1كاف فيو تشيع، كىو من رجاؿ الشيخْب، 

. خالؼ معمر السابق الذكر، ٤با تقدـ من كالـ أيب عمر، كغّبه حو٥با
أخرجو من ىذا .  ركاية مالك، عن الزىرم، عن حراـ أف ناقة للرباء:الوجو الثالث 

                

 

 [.…15/413تهذيب الكماؿ  ]. بل روى لو الستة، وكاف عبد اهلل بن عيسى ىذا أكبر من عمو وأفضل منو1
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  1الػقضاء على الضػوارم كا٢بريسة : الػػزرقاين عػلى ا٤بػوطأ): الطريق مالك 
، كالبيهقي (..5/435)أٞبد : ، كمن طريقو أخرجو كل من (..4/36
د تابع مالكا يف ركايتو ىاتو عن ؽ، ك(3/203)، كالطحاكم (8/341)

(. 2332:ح)الليثي بن سعد، كما عند ابن ماجة : الزىرم
:  قاؿ ابن عبد الرب يف ىذا الوجو 

ىذا ا٢بديث، كإف كاف مرسال، فهو حديث مشهور أرسلو اْلئمة، كحدث بو )
... الثقات، كاستعملو فقهاء ا٢بجاز، كتلقوه بالقبوؿ، كجرل يف ا٤بدينة بو العمل

. اىػ (كحسبك باستعماؿ أىل ا٤بدينة، كسائر أىل ا٢بجاز ٥بذا ا٢بديث
(.  11/82)ػ التمهيد 

عن مالك، عن الزىرم، عن حراـ بن سعد :  قوؿ معن بن عيسى :الوجو الرابع 
ىذا الوجو ذكر ابن القطاف الفاسي يف . بن ٧بيصة، عن جده ٧بيصة أف ناقة للرباء

. أنو يف مسند حديث مالك يف ا٤بوطأ للجوىرم" بياف الوىم كاإليهاـ"
باب ذكر أحاديث . بياف الوىم كاإليهاـ الواقعْب يف كتاب اْلحكاـ): ػ ٨بطوط 

 2.( الوجو أ78:ؿ/1أغفل نسبتها إُف ا٤بواضع الٍب أخرجها منها 
 ركاية سفياف بن عيينة عن الزىرم، عن حراـ، كسعيد بن ا٤بسيب :الوجو ا٣بامس 

. ا٢بديث. أف ناقة للرباء

                

 

.  أي المحروسة في المرعى1
. 318: ح2/327:  وفي النسخة المطبوعة بتحقيق الدكتور الحسين آيت سعيد 2
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كتاب : ، كأبو بكر بن أيب شيبة (5/436)كمن ىذا الطريق أخرجو أٞبد 
، كابن ا١باركد (8025: ح9/435)الديات، الدابة كالشاة تفسد الزرع 

(. 8/342)كالبيهقي  (796: ح3/101غوث ا٤بكدكد )
 ركاية عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج، عن الزىرم، عن أيب :الوجو السادس 

. أمامة أف ناقة للرباء
 3/156)، كالدارقطِب (18438: ح)أخرجو من ىذا الطريق عبد الرزاؽ 

(. 222:ح
بلغِب أف :  قوؿ ابن أيب ذئب ػ ٧بمد بن عبد الرٞبن ػ  عن الزىرم :الوجو السابع 

ناقة للرباء  ػ ذكره ابن عبد الربػ  
، تعليق ٧بقق 1753:ح. 2/13:ٙبفة اْلشراؼ : انظر ػ غّب مأمور ػ 

(. 238: ح)" الصحيحة"، ..13/354"اإلحساف"
: اْل٭بوذج الثاين 

كضأت النيب صلى اهلل عليو كسلم يف غزكة : "ركم عن ا٤بغّبة بن شعبة؛ قاؿ 
". تبوؾ، فمسح أعلى ا٣بفْب كأسفلهما

 أبو داكد، :بتخػػريج ىػػذا ا٢بديث يػػتضح أنو ركاه يف مصنفاهتم كل من 
: كالَبمذم، كابن ماجة، كأٞبد؛ كىذا تفصيل ذلك 

: قاؿ أبو داكد ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ 
 حدثنا :حدثنا موسى بن مركاف، ك٧بمود بن خالد الدمشقي، ا٤بعُب، قاال ))
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أخربنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب ا٤بغّبة بن : الوليد، قاؿ ٧بمود 
كضأت الػنيب صلى اهلل عليو كسلم يف غزكة : "شعبة، عن ا٤بغّبة بن شعبة؛ قاؿ 

 1". تبوؾ فمسح أعلى ا٣بفْب كأسفلهما
: قاؿ الَبمذم ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ 

حدثنا أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، أخربين ثور بن يزيد، عن ))
أف النيب صلى اهلل عليو : "رجاء بن حيوة، عن كاتب ا٤بغّبة، عن ا٤بغّبة بن شعبة 

 2". كسلم مسح أعلى ا٣بف كأسفلو
:  قاؿ ابن ماجة ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ 

حدثنا ىشاـ بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن ))
حيوة، عن كراد، كاتب ا٤بغّبة بن شعبة، عن ا٤بغّبة بن شعبة؛ أف رسوؿ اهلل صلى 

 3(. (اهلل عليو كسلم مسح أعلى ا٣بف كأسفلو
: كقاؿ أٞبد ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ 

حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة، عن كاتب ا٤بغّبة، عن ))
 4(.(ا٤بغّبة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم توضأ فمسح أسفل ا٣بف كأعاله

أف كبتخريج ىذا ا٢بديث كتتبع أقواؿ أئمة ا٢بديث كأقوا٥بم يف ا٢بكم عليو يتبْب 
                

 

(. 165: ح1/116. )63باب كيف المسح . كتاب الطهارة.  سنن أبي داود1
(. 97:ح.. 1/162 )72أعبله وأسفلو : باب ما جاء في المسح على الخفين . أبواب الطهارة.  جامع الترمذي2
(. 550:  ح1/183). باب في مسح أعلى الخف وأسفلو. كتاب الطهارة وسننها.  سنن ابن ماجة3
. 4/251:  مسند اإلماـ أحمد 4



 49 

 : بو العلل اآلتية 
 1. أف ثور بن يزيد َف يسمع ا٢بديث من رجاء بن حيوة:  اْلكُف 
. أف ا٢بديث مرسل : الثانية 
. أف كاتب ا٤بغّبة بن شعبة ٦بهوؿ ال يعرؼ: الثالثة 
. أف الوليد بن مسلم مدلس؛ كقد عنعنو: الرابعة 

٨بالفة مًب ركاية الوليد بن مسلم من حيث التنصيص على ا٤بسح على : ا٣بامسة 
أعلىا٣بفْب كأسفلهما لركاية عبد الرٞبن بن أيب الزناد ا٤بشتملة علىا٤بسح على ظاىر 

.  ا٣بف فقط، كتضعيف أئمة ا٢بديث للركاية اْلكُف، مع قبو٥بم للثانية
 : العلة اْلكُفأما عن 

ا١بوىر "كابن الَبكماين يف " هتذيب سنن أيب داكد"فأجػاب عنها ابن القيم يف 
 من طريق داكد 3كحاصل ا١بواب أف الدارقطِب أخرج ا٢بديث يف سننو " 2النقي

بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، نا رجاء بن حيوة، عن كاتب 
.  فصرح ثور بالتحديث، فزالت العلة. ا٤بغّبة ا٢بديث

. كقد تابعهما احملدث أٞبد شاكر عند كالمو على علة ا٢بديث يف جامع الَبمذم

                

 

.  ذكر ىذه العلة أحمد وأبو داود والدارقطني1
… 1/290 الجوىر النقي بهامش السنن الكبرى 2
 1/195باب الرخػصة في الػمسح على الخفين وما فيو واختبلؼ الروايات . كتػاب الطهارة.  سنن الدارقطػني3
. 6:ح
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؛ بأف 1"التلخيص ا٢ببّب"لكن ٲبكن أف ٯباب على ذلك ٗبا ذكره ابن حجر يف 
ا٢بديث ركاه أٞبد بن عبيد الصفار  ػ يف مسنده ػ عن أٞبد بن ٰبٓب ا٢بلواين عن 

.  كَف يقل حدثنا رجاء. عن رجاء: داكد بن رشيد؛ فقاؿ 
فهذا اختالؼ على دكاد ٲبنع من القوؿ بصحة كصلو، مع ما )): قاؿ ابن حجر 

(. (تقدـ يف كالـ اْلئمة
. كتتأكد ىذه العلة أف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ خالف الوليد بن مسلم يف كصلو

من  (2/114)" احمللى"كابن حـز يف " كتاب العلل"فركاه عبد اهلل بن أحػمد يف 
حيدثت )): عن ثور بن يزيد؛ قاؿ ،طريق عبد الرٞبن بن مهدم عن ابن ا٤ببارؾ 

عن رجاء بن حيوة عن كاتب ا٤بغّبة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مرسال، ليس 
(. (…عن ا٤بغّبة : فيو 

ىكذا ركل ابن ا٤ببارؾ، كىو ثقة إماـ، حجة ال يرتاب أم ٧بدث يف تقدٲبو على 
 2.. الوليد بن مسلم 
: مث إف اْلثـر قاؿ 

: ذكرتو لعبد الرٞبن بن مهدم؛ فقاؿ : كاف أٞبد يضعف ىذا ا٢بديث كيقوؿ ))
                

 

: ، ورواىا البيهقي في السنن الكبرى كذلك 1/160" : التلخيص الحبير " ساؽ ىذه الرواية ابن حجر في 1
1/290 .
 وإذا كاف المحدث أحمد الشاكر قد حاوؿ أف يتفصى من ذلك بقولو أف الوليد بن مسلم ثقة، وأف أقصى ما يقاؿ 2

فإف أبا إسحاؽ الحويني قد تكفل بالرد عليو في . في ىذا الحديث أنو زاد عن ابن المبارؾ، وأف زيادة الثقة مقبولة
… 1/79" : غوث المكدود"
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". حيدثت عن رجاء عن كاتب ا٤بغّبة، كَف يذكر ا٤بغّبة. عن ابن ا٤ببارؾ، عن ثور"
كقد كاف نيعيم بن ٞباد حدثِب بو عن ابن ا٤ببارؾ، كما حدثِب الوليد : قاؿ أٞبد 

: فقلت لو . بن مسلم بو عن ثور
، كال يذكر "حيدثت عن رجاء: "الوليد، فأما ابن ا٤ببارؾ فيقوؿ : إ٭با يقوؿ ىذا 

ىذا حديثي الذم أسأؿ عنو، فأخرجى إِف كتابو القدًن، : فقاؿ ِف نيعيم . ا٤بغّبة
فأكقفتو " عن ا٤بغّبة: "ٖبط عتػػيق، فإذا فيو ملحق بْب السطرين ٖبط ليس بالقدًن 

عليو، كأخبػرتو أف ىػذه زيادة يف اإلسناد ال أصل ٥با، فجعل يقوؿ للناس بعد، كأنا 
 1(.("اضربوا على ىذا ا٢بديث: "أ٠بع 

:  قاؿ أبو داكد السجستاين 
. ((كبلغِب أنو َف يسمع ثور ىذا ا٢بديث من رجاء))

؛ فا٤براد أف كاتب ا٤بغّبة يركيو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم العلة الثانيةأما عن 
مرسال، كَف يدركو، كىذا ما رجحو البخارم، كأبو حامت، كأبو زرعة الرازياف؛ قاؿ أبو 

:  عيسى الَبمذم 
: كسألت أبا زرعة، ك٧بمد بن إ٠باعيل ػ يعِب البخارم ػ عن ىذا ا٢بديث؟ فقاال ))

؛ قاؿ [بن حيوة]ليس بصحيح؛ ْلف ابن ا٤ببارؾ ركل ىذا عن ثور عن رجاء 
مرسل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كَف يذكر فيو : حيدثت عن كاتب ا٤بغّبة 

(. (ا٤بغّبة
                

 

. 1/159" : التلخيص الحبير " نقل كبلـ األثـر ىذا الحافظ ابن حجر في 1
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ىذا : سألت أيب، كأبا زرعة عن ىذا ا٢بديث، فقاال)) :كقاؿ ابن أيب حامت 
. كا٤براد أنو َف يذكر فيو ا٤بغّبة (. (أشبو
فػهي جهػالة كاتب ا٤بغّبة؛ فقد جاء يف سند ا٢بديث عند أٞبد،   : العلة الثالثةأما 

  …كأيب داكد
ىو " : "احمللى"، ىكذا على اإلهباـ، مث إف ابن حـز يقوؿ يف "عن كاتب ا٤بغّبة: "

" . كراد: "لكن كرد يف ركاية ابن ماجة التصريح با٠بو ". ٦بهوؿ
ككراد ىذا لقب ْليب سعيد الثقفي، كىو موُف ا٤بغّبة ككاتبو، مث إنو من رجاؿ 

.  فال يلتفت إُف من جىهَّلو1الصحيحْب،
. عنعنة الوليد بن مسلم؛ كىو مدلس : العلة الرابعةأما 

كىذه تندفع بركاية ا٢بديث من طريق أيب داكد، كأٞبد؛ حيث جاء فيهما تصرٰبو 
. بالتحديث

فمخالفة ركاية الوليد بن مسلم لركاية عبد : تن ػف اَفػىذا عن علل السند، أما ع
، بينما يف (فمسح أعلىا٣بفْب كأسفلهما): الرٞبن بن أيب الزناد؛ ففي مًب اْلكُف 

 :، كقد حكم على ركاية الزليد بالضعف كل من  (فمسح ظاىر ا٣بف): الثانية 
ارم، كأبو حامت، كأبو زرعة، كأبو داكد، ػاد، كالبخػف حمػـ بػػمد، كنػيعيػعي، كأحػالشاؼ

 …كالَبمذم، كابن حـز 
" :  العلل"كقاؿ ابن أيب حامت الرازم يف 

                

 

. 6682 ترجمة 30/431 تهذيب الكماؿ، للحافظ المزي 1
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، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن [بن مسلم]٠بعت أيب يقوؿ يف حديث الوليد ))
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مسح  [بن شعبة]حيوة، عن كاتب ا٤بغّبة، عن ا٤بغّبة 

 1(. (ليس ٗبحفوظ: فقاؿ . أعلى ا٣بف كأسفلو
. كناىيك باجتماع كلمة ىؤالء ا١بهابذة على حكم كاحد حوؿ ا٢بديث

، كأٞبد، 3ذمػـرػ كالت2أبو داكد، : ك٩بن ركال ركاية عبد الرٞبن بن أيب الزنػاد 
 ػ 4" التػلخيص ا٢ببّب"كالبخارم يف التاريخ اْلكسط ػ حسب ما ذكره ابن حجػر يف 

مػن طريق نعم كل ىؤالء رككا ا٢بديث ؛ 6، كالدارقطِب يف السنن 5كابن ا١باركد 
عبد الرٞبن بن أيب الزناد، عن أبيو، عن عركة بن الزبّب، عن ا٤بغّبة رضي اهلل عنو أنو 

.  رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مسح على ظهر ا٣بفْب :قاؿ 
. كىو حديث حسن 

                

 

. 135 المسألة 1/54 علل الحديث، البن أبي حاتم الرازي 1
. 161: ح1/114: باب كيف المسح . كتاب الطهارة .  سنن أبي داود2
(. 98: ح1/165جامع الترمذي ). حديث المغيرة حديث حسن:  وقاؿ الترمذي عقبو 3
عن . ((وىذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة)):  ولػما ذكر البخاري ىذا الحديث عقب عليو بقولو 4

. 218 عدد 1/159التلخيص الحبير 
. 85:ح.. 1/84 غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود 5
. 8: ح1/195 سنن الدارقطني 6
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لو كاف الدين : "مث إنو ٨بالف كذلك ٤با ثبت عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ 
بالرأم؛ لكاف أسفل ا٣بف أكُف با٤بسح من أعاله، كقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 1". عليو كسلم ٲبسح على ظاىر خفيو
:  ىذه بعض فوائد ٚبريج ىذا ا٢بديث، كٲبكن أف يضاؼ إُف ذلك :قلت 

ذكر توقيت زماف ا٢بديث، كأنو كاف يف : ػ أنو استفيد من طريق أيب داكد كغّبه 
 2… غزكة تبوؾ

:  طرؽ التخريج 
تتنوع طرؽ ٚبريج ا٢بديث لصفات تعود بعضها للباحث، كأخرل تعود على مناىج 

احملدثْب يف مصنفاهتم، كٲبكن أف ٪بمل ىذه الطرؽ يف ستة، كىذا ذكرىا حسب 
: ظهورىا 

.  ػ طريقة االستقراء كالتتبع 1
.  ػ طريقة ترتيب اْلحاديث على الكتب كاْلبواب الفقهية 2

                

 

(. 162:ح.. 1/114)باب كيف المسح . كتاب الطهارة.  أخرجو أبو داود1
: تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي :  وىناؾ فوائد أخرى يمكن االطبلع عليها بالرجوع إلى 2
، غوث المكدود بتخريج منتقى 522:، ح521: ح1/162، مشكاة المصابيح بتعليق الشيخ األلباني …1/162

ػ طرؽ تخريج حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لعبد المهدي بن عبد الهادي …1/78ابن الجارود 
… 14:ص
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ػ طريقة ترتيب اْلحاديث حسب الراكم اْلعلى من الصحابة، أك ترتيب  3
. اْلحاديث على اْلطراؼ

.  ػ طريقة ترتيب اْلحاديث حسب حركؼ ا٤بعجم4
.   ػ طريقة ترتيب اْلحاديث بناء على صفة ظاىرة فيها5
.  ػ طريقة ترتيب اْلحاديث على ألفاظ ا٤بعاجم6

كىذه الطرؽ ٯبب على الباحث اإل٤باـ هبا ٝبيعها، كبعضها ال يغِب عن بعض؛ إذ 
. تستخدـ كل طريقة حسب ا٤بعطيات الٍب عند الباحث، كا٤بؤىالت العلمية لديو 

 :كىذا تفصيلها 
: طريقة ٚبريج ا٢بديث عن طريق االستقراء كالتتبع : أكال 

ىي طريقة سبيلها البحث الدقيق عن ا٢بديث النبوم الذم يراد ٚبرٯبو كالتنقيب 
عليػػو يف بطوف ا٤بصادر ا٢بديثية، كمػا يلحق بػها مػن أجزاء كمعاجم كمشيخات 
كمصنفات، كىي أصل سائر طرؽ التخريج، كالباحث الذم يريد استعماؿ ىذه 

الطريقة يلزمو أف يكوف ذا أخالؽ علمية؛ من صرب كٙبمل كطوؿ مراس؛ ْلف 
الرجوع إُف سائر مصادر ا٢بديث النبوم ا٤بتنوعة لتخرٯبو حديثو ا٤بطلوب يتطلب 

. منو اْلناة كالصرب الطويل لتقليب ىذه الكتب كالنظر فيها
: كمن ا٤برغوب فيو ٤بن يريد ىذا السبيل من التخريج 

أف تكػػوف ا٤بكتبة الٍب يشتغل هبا متوفرة على أغلب ا٤بصادر كاْلمهات ا٢بديثية ( 1
. كما يلحق هبا
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أف يبدأ يف البحث كالتنقيب يف اْلمهات كا٤بصادر اْلصلية يف ا٢بديث، مث التػي ( 2
. تليها أٮبية

. أال يػمل أك يسأـ عند عدـ العثور على ضالتو، رغم طوؿ البحث كشدة العناء( 3

: أىم مػميػزاتػها 
ىي من أثبت الطرؽ يف التخريج؛ ْلف صاحبها ينقب يف اْلمهات كاْلصوؿ ( 1

ا٤بعتمدة، كال يعتمد على ٦برد الفهارس كالكتب ا٤بوضوعة لتقريب ا٢بديث من 
الباحث؛ إذ كثّبا ما يقع الزلل من ا٤بفهرسْب، أك عدـ احَبامهم للمنهج الذم 

 …ر٠بوه للفهرسة
تعترب ىذه الطريقة من أجود الطرؽ كأنفعها للمشتغلْب ٕبديث رسوؿ اهلل صلى ( 2

اهلل عليو كسلم إذ ٛبكنهم من االطالع على ذخّبة ىامة من ا٢بديث النبوم 
ة يصيػر لو إ٤باـ ٗبواقع اْلحاديث كأماكنها يف ػالشريف، كالذم يتمرس هبذه الطريق

. مصادرىا
قد تبدك ىذه الطريقة متػعبة يف اْلكؿ؛ للجهد الذم تتطلبو، لكنها تعود على ( 3

اتساع مدارؾ الباحث، كعلمو بأحكاـ الشريعة : الباحث بفوائد جػمة، منها 
اإلسالمية ا٤بستنبطة من حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كعادة ما يأخذ 
منو ٕبثػو عن اْلحاديث اْلكُف من خالؿ ىذه الطريقة كقتا كبّبا، لكنو يف ا٤برات 

التالية يكوف قد أصبح لو من الزاد ما ٱبتصر بو سبل البحث ٤با اختػزنػتو ذاكرتو من 
. اْلحاديث النبوية يف القراءات السابقة
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ال يستعمل الباحث بػهذه الطريقة صنفا من الكتب دكف أخرل؛ فهو يشتغل ( 4
يف ا٤بصنفات، كالػمعاجم، كا٤بسانيد، كا٤بشيخػػات، كالتواريخ، ككتب العلل، 

 …كالزكائد، كا٤براسيل
ا٤بشتغل هبذه الطريقػػة أقرب إُف تكوينو تكوينا علميا متينا يف علـو الشريعة ( 5

عامة، كحديث رسوؿ اهلل خاصة؛ إذ جل سلف اْلمة الصاٌف من ٧بدثيها 
كعلمائها كاف يشتغل هبذه الطريقة، كالذم يرجع إُف تراجم ا١بهابذة من أىل 

  1. العلم ٯبد آثار استعما٥بم ٥بذه الطريقة

: عيوب ىذه الطريقة 
استغراؽ كقت كبّب يف البحث كالتنقيب عن ا٢بديث ا٤براد، كقد تأخذ ىذه ( 1

. الطريقة من الباحث أياما كثّبة قبل أف يصل إُف مطلوبو 

                

 

 نضرب مثاال لذلك من خبلؿ ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخو في ترجمة اإلماـ مسلم صاحب الصحيح؛ 1
: فقد قاؿ 

عقد لمسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر لو حديث لم يعرفو، فانصرؼ إلى منزلو : قاؿ أحمد بن سلمة ))
أىديت لنا سلة فيها تمر، فقاؿ : ال يدخلن أحد منكم ىذا البيت، فقيل لو : وأوقد السراج، وقاؿ لمن في الدار 

قدموىا إلي، فقدموىا إليو، فكاف يطلب الحديث، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد 
(. (الحديث

. 564/ 12، سير أعبلـ النببلء، للذىبي 13/103ػ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي 
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قد ال يعثر الباحث على ا٢بديث الذم يريد ٚبرٯبو يف ا٤بصدر الذم بْب يديو، ( 2
مث ينتقل إُف مصدر آخر، فآخر كىكذا، كبالتاِف يكوف قد استنفذ جهده كطاقتو 

. دكف أف يقف على مطلوبو
قد ٯبتهد الباحث يف التتبع كاالستقراء يف قسم من الكتاب الذم يبحث فيو ( 3

عن حديثو، مث يصيبو نوع من الفتور كالوىن، أك ضعف االنتباه، فيمر على 
ا٢بديث ا٤براد دكف التوقف عنده، لذا ٯبب على من يستعمل ىذه الطريقة يف 

التخريج أف يكوف يقظا منتبها طيلة فَبة التنقيب على حديثو يف مصادره الٍب بْب 
. يديو

: طريقة ترتيب اْلحاديث حسب اْلبواب الفقهية: ثانيا 
يػرجع تاريخ ىذه الطريقة يف اْلصل إُف عهد الصحابة رضواف اهلل عليهم؛ فقد 

ظهرت بوادر التأليف حسبها عند طائفة منهم، فهذا زيد بن ثابت ػ رضي اهلل عنو 
استفتاح : "، كىذا أبو رافع ػ رضي اهلل عنو ػ لو كتاب"الفرائض: "ػ ٝبع كتاب

 1".الصالة

:  خصائص ىذه الطريقة 
: تعتمد ىذه الطريقة على عدة أمور؛ منها 

                

 

 كشػف اللثػاـ عػن أسرار تخريج حديث سيد األناـ، صلى اهلل عليو وسلم ػ، لعبد الموجود محمد عبد 1
. 1/265اللطيف
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قدرة الباحث على استكشاؼ ا٤بوضوع الذم ٲبكن أف يندرج ضمػػنو ا٢بديث ( 1
ا٤براد ٚبرٯبو، كبقدر ٛبكنو من معرفة ذلك بقدر ما يستطيع استنتاج مواقع كركد 

. ا٢بديث يف مصادره ا٤بعتربة
. تساعد الباحث على تكوين ملكة االستنباط الفقهي لديو( 2
. تكسب الباحث ملكة معرفة اْلبواب الفقهية ا٤بتداخلة فيما بينها( 3

: أىم ٩بيزاهتا 
ٛبكْب الباحث من الوصوؿ إُف حديثو بسرعة، كلكن ذلك مشركط باتفاؽ ( 1

. كجهة نظر الباحث يف استنباطو مع استنباط ا٤بؤلف يف إيراد ا٢بديث
. صالحية ىذه الطريقة يف ٚبريج ا٢بديث ٤بن تذكر معناه، كإف َف يتذكر لفظو ( 2

: أىم عيوب ىذه الطريقة 
كونػػها ال تصلح يف ٚبريج ا٢بديث إال من خالؿ ا٤بؤلفات ا٤برتبة على الكتب ( 1

. كاْلبواب الفقهية
قد ال يتفق استنباط الباحث مع استنباط ا٤بؤلف، أك قد يكوف ا٢بديث ٰبمل ( 2

أكثر من حكم فقهي، فال يهتدم الباحث إُف موضعو بناء على مراعاتو ٢بكم 
من أحكاـ ا٢بديث دكف غّبه، كبالتاِف يتيو الباحث كال يهتدم إُف موضع 

. ا٢بديث ا٤بطلوب تبعا لذلك
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: أقساـ ا٤بؤلفات الٍب تسعف الباحث للوصوؿ إُف غرضو حسب ىذه الطريقة 
: ٲبكن أف يذكر من ىذه اْلقساـ اآليت 

ا٤بصنفات الٍب مشلت أبواهبا كموضوعاهتا ٝبيع أبواب الدين، أك : ػ القسم اْلكؿ 
: أغلبػها، كنذكر منها 

الػجوامػع، كالػمستػخرجات، كا٤بستدركات على ا١بوامع، كاجملاميع،  ككتب الزكائد، 
... ككتب السنػن، كا٤بصنفات، كا٤بوطآت، ككتاب مفتاح كنوز السنة

ا٤بصنفات ا٤بختصة بباب من أبواب الديػػن؛ أك جانب من جوانبو، : ػ القسم الثاين 
: كنذكر منها 

اْلجزاء ا٢بديثية، ككتب الرقائق، ككتب اْلحكاـ، ككتب التخريج، ككتب الشركح 
.. ا٢بديثػية كالتعليقات عليها 

: كىذا بعض التفصيل ٤با ذكر يف القسم اْلكؿ 

  :  ا١بوامع 
. اصطلح احملدثوف على تػػقسيم الػحديث إُف ٜبانية أبواب رئيسية ال ٱبرج عنها

. كالكتاب الذم ٯبمع ىذه اْلبواب بكاملها يسمى عندىم جامعا
  : كىذه اْلبواب ىي

.  ػ باب العقائد1
.  ػ باب اْلحكاـ2
.  ػ باب الرقائق3
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.  ػ باب آداب الطعاـ كالشراب4
.  ػ باب التفسّب كالتاريخ كالسّب5
.  كيسمى كذلك باب السفر كالقياـ كالقعود، ػ باب الشمائل6
.  ػ باب الفًب7
.  ػ باب ا٤بناقب كا٤بثالب8

كأكؿ ٧بدث يقر لو العلماء بالسبق كالريػادة يف التأليف على ىذا النمط ىو اإلماـ 
٧بمد بن إ٠باعيل البخارم من خالؿ كتابو الصحيح الذم كرد يف تسميتو الكاملة 

ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : "
". كسننو كأيامو

مث اقتفى أثره يف عملو تلميذه اإلماـ مسلم بن ا٢بجاج القشّبم يف جامعو 
. لإلماـ الَبمذم الذم اشتهر بسنن الَبمذم" ا١بامع"كمنها كذلك . الصحيح

كىذه الطريقة يف التأليف من أجود الطرؽ كأكثرىا فائدة؛ ْلهنا تيسر على ا٤بسلم 
العثور على ا٢بديث ا٤براد بيسر كسهولة كما ٛبكن طالب العلم من االطالع على 

. أدلة اْلحكاـ من السنة النبوية دكف كبّب عناء أك مشقة

:   ا٤بستخرجات 
الكتاب ا٤بستخرج ىو الكتاب الذم يلتـز فيو صاحبو استخراج أحاديث كتاب  

فيجتمع معو يف شيخو، أك . معْب بأسانيد لنفسو من غّب طريق صاحب الكتاب
من فوقو، كىكذا إُف صحايب ا٢بديث، بشرط أال يورد ا٢بديث ا٤بذكور من 
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حديث صحايب آخر، بل البد أف يكوف من حديث ذلك الصحايب نفسو، كرٗبا 
أسقط ا٤بستخرج أحاديث َف ٯبد ٥با سندا يرتضيو من طريقػو، كقد يذكر بعضها 

. بسندىا من الكتاب ا٤بستخرج عليو
كا٤بستخرج ال يتقيد فيو صاحب بنفس لفظ الكتاب ا٤بستخرج عليو، كإ٭با يركيو 

لذا قد ال يكوف التفاكت بينهما يف اللفظ  ،1 حسب ما نقلو إليو رجاؿ سنده،
. غّب أنو ال يكوف فيو إال يسّبا  بل قد يشمل ا٤بعُب، فحسب،

كال ٯبوز ٤بن ينقل اْلحاديث عن ا٤بستخرجات على الصحيحْب أف ينسبها 
للبخارم أك مسلم، إال بعد ا٤بقابلة بْب ا٤بستخرىج كا٤بستخرىج عليو، أك أف يكوف 

 2. ا٤بصنف قد صرح ٗبطابقتهما يف اللفظ

: مثاؿ لالستخراج 
يريد ا٤بستخرج مثال أف يستخرج على صحيح البخارم ؛ فأكؿ حديث فيو ىو 

؛ فقد ركاه البخارم عن شيخو  (إ٭با اْلعماؿ بالنيات): حديث عمر بن ا٣بطاب 
ل بن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٰبيػػػػػػػػػػػػػػعن سفياف بن عيينة، ع ػ رػػػػػػػد اهلل بن الزيبػػػػػػػػػػػػػػػػيدم ػ عبػػػػػػػػػػػػا٢بم

سعيد اْلنصارم، عن إبراىيم التيمي، عن علقمة بن كقاص الليثي، عمر بن 
ا٣بطاب رضي اهلل عنو، فيأيت ا٤بستخرج فيسنده إُف سفياف بن عيية شيخ 

                

 

، 19:، مقدمة ابن الصبلح ص31: ص. الرسالة المستطرفة 1/111: ، تدريب الراوي 1/45 فتح المغيث 1
. 261، منهج النقد في علـو الحديث، لنور الدين عتر : ص403الحديث والمحدثوف، زىو 

.   19: ص. ، مقدمة ابن الصبلح1/112:  تدريب الراوي 2
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ا٢بميدم ، فإف َف يتصل بابن عيينة ، ركاه بإسناده إُف ٰبٓب بن سعيد اْلنصارم 
. من ركاية مالك بن أنس، أك سفياف الثورم، أك عبد اهلل بن ا٤ببارؾ 

: موافقة ا٤بستخرج للكتاب ا٤بخرَّج عليو يف الَبتيب كالتبويب 
أغلب ا٤بستخرجات على ا١بوامع تكوف مرتبة على الكتب ا٤بخرجة عليها، 
فتجدىا تسّب على نفس النسق من حيث ترتيب الكتب كاْلبواب، لكن 

ا٤بستخرًجى إذا َف ٯبد حديثا، أك بعض اْلحاديث ػ أك بعض اْلبواب بكاملها ػ 
بسنده إُف صحايب ا٢بديث، فقد يضطر ٢بذؼ ما َف ٯبده، كلذا ال يعسر البحث 

على ا٢بديث يف الكتاب ا٤بستخرج، إذا عيًلم موقعو يف الكتاب ا٤بخرج عليو يف 
. الغالب اْلعم

   : ا٤بستخرجات على الصحيحْب
من احملدثْب من استخرج على صحيػح البخارم يف كتاب، كاستخرج على صحيح 

ف ا٤بصنفات الٍب ـعا يف مصنف كاحد، كػٚبرج عليها ـػمسلم يف آخر، أك اس
  : ٝبعت بينهما 
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، للحافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن يعقوب " ا٤بستخرج على الصحيحْب"ػ  1
الشيباين، النيسابورم، ا٤بعركؼ قدٲبا بابن الًكرماين ، مث بابن اْلخـر 

 1. (ىػ344ت)
، للحافظ أيب علي ا٢بسْب بن ٧بمد بن أٞبد "ا٤بستخرج على الصحيحْب" ػ 2

 2.( ىػ365ت)ا٤باسرجسي 
. ((خرج على الصحيحْب مستخرجا حافال)): 3قاؿ الذىيب يف السّب 

 بن ٧بمد 4، للحافظ أيب بكر أٞبد بن عيبيداف "ا٤بستخرج على الصحيحْب" ػ 3
 5. ( ىػ388ت )بن الفرج الشّبازم 

لو مستخرج على الصحيحْب ٝبع بينهما، كرتبو ترتيبا حسنا )): قاؿ ابن حجر 
 6(. (يدؿ على معرفتو

                

 

. 29 :، الرسالة المستطرفة ص15/467 سير أعبلـ النببلء 1
ما  (3/956)وتذكرة الحفاظ  (16/288)، لكن جاء في السير ..5/171األنساب البن السمعاني :  انظر 2

وخرج على صحيح البخاري كتابا، وعلى صحيح مسلم )): يفيد أف كل مستخرج في كتاب على حدة؛ ففيهما 
. ؛ فلعلو ألفهما مفرقين، ثم جمعهما في مصنف واحد((كتابا

. 16/288 سير أعبلـ النببلء 3
كما في التذكرة ( عبداف)، وأثبتو الذىبي والسيوطي باسم (1/192) ىكذا أثبتو ابن حجر في اللساف 4
(. 426:ص)، وطبقات الحفاظ (3/990)
، معجم 405: ، الحديث والمحدثوف، أبو زىو ص30: ، الرسالة المستطرفة ص1/111 تدريب الراوي 5

. 1/192المؤلفين 
. 1/192 لساف الميزاف، البن حجر 6
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، للحافظ أيب بكر ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد الشيباين " ا٤بتفق الكبّب"ػ  4
. ( ىػ388ت) ا٤بعدؿ ٧بدث نيسابور 1ا١بوزقي 

 إف ا٢بافظ أبا بكر ٧بمد بن عبد اهلل الشيباين، …)): قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
أنو استخرج على ٝبيع ما " ا٤بتفق"ذكر يف كتابو ا٤بسمى ب " ا١بوزقي"ا٤بعركؼ ب

يف الصحيحْب حديثا حديثا ، فكاف ٦بموع ذلك ٟبسة كعشرين ألف طريق 
  2. (كأربعمائة كٜبانْب طريقا

كتاب ا٤بتفق الكبّب ٫بو ثالٜبائة جزء، ركاه عنو )): كقاؿ ابن عبد ا٥بادم كالذىيب 
 3(. (أبو عثماف إ٠باعيل بن عبد الرٞبن الصابوين

، للحافظ أٞبد بن "ا١بمع بْب الصحيحْب: " ك٠باه البغدادم 4" ا٤بسند" ػ 5
. ( ىػ425ت )٧بمد بن أٞبد ا٣بوارزمي، الربقاين ػ بتثليث ا٤بوحدة ػ 

 ػ ا٤بستخرج على الصحيحْب للحافظ الثبت أيب بكر أٞبد بن علي بن إبراىيم 6
 5.( ىػ428ت)بن منجويو اليزدم، اْلصبهاين، نزيل نيسابور 

                

 

(.  2/119األنساب ).  نسبة إلى جوزؽ، قرية من قرى نيسابور1
.  1/297 النكت، البن حجر العسقبلني 2
. 16/494، وسير أعبلـ النببلء 3/208 طبقات علماء الحديث 3
سير أعبلـ النببلء ). ((ضمنو ما اشتمل عليو صحيح البخاري ومسلم" مسندا"صنف )):  قاؿ الذىبي 4

17/465 .)
. 17/440 سير أعبلـ النببلء 5
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 430ت ) ػ مستخرج ا٢بافظ أيب نعيم أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد اْلصفهاين 7
 1 .(ىػ
، للحافظ أيب ذر عبد بن أٞبد " الصحيح ا٤بسند ا٤بخرج على الصحيحْب" ػ 8

ت )بن ٧بمد بن عبد اهلل بن غيفّب، اْلنصارم ا٣براساين ، ا٥بركم، ا٤بالكي 
 2 .( ىػ434

، للحافظ أيب ٧بمد ا٢بسن بن أيب طالب ٧بمد بن "ا٤بسند على الصحيحْب" ػ 9
 3.( ىػ439ت )ا٢بسن بن علي ، البغدادم ، ا٤بعركؼ با٣بالؿ 

، للحافظ سليماف بن إبراىيم بن ٧بمد أيب " ا٤بستخرج على الصحيحْب" ػ 10
 4. ( ىػ486ت )مسعود اْلنصارم 

، للحافظ عبػد الغػنػي بن عبد "ا٤بصباح يف عيوف اْلحاديث الصحاح" ػ 11
. ( ىػ600ت ). الواحد بن علي بن سركر ، ا١بمَّاعيلي ، مث ا٤بقدسي 

مشتمل على أحاديث الصحيحْب، فهو ))": ا٤بصباح"قاؿ الذىيب يف كتاب 
  5(.(مستخرج عليهما بأسانيده يف ٜبانية كأربعْب جزءا

                

 

. 29 :، الرسالة المستطرفة ص..17/455 سير أعبلـ النببلء 1
. 405: ، الحديث والمحدثوف، أبو زىو ص111/ 1، تدريب الراوي 17/560 سير أعبلـ النببلء 2
 29: ص ، الرسالة المستطرفة17/593، سير أعبلـ النببلء 7/425 تاريخ بغداد 3
. 19/23 سير أعبلـ النببلء 4
 …21/446 سير أعبلـ النببلء 5
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:   ا٤بستخرجات على صحيح البخارم
: كا٤بستخرجات على صحيح البخارم كثّبة منها 

 للحافظ أيب بكر أٞبد بن إبراىيم إ٠باعيل 1" ا٤بستخرج على الصحيح" ػ 1
، كيقع يف أربع ٦بلدات، اشتمل على  ( ىػ371ت )اإل٠باعيلي ، ا١برجاين 

انبهرت ٕبفظو ، كجزمت بأف ا٤بتأخرين : "قاؿ الذىيب . 2فوائد كثّبة كعلـو غزيرة 
كقد استفاد منو ابن  3". على إياس من أف يلحقوا ا٤بتقدمْب يف ا٢بفظ كا٤بعرفة

.    4حجر كثّبا 
، لإلماـ ا٢بافظ أيب أٞبد ٧بمد بن أيب "ا٤بسند الصحيح على كتاب البخارم" ػ 2

حامد أٞبد بن ا٢بسْب بن القاسم الغطريف بن ا١بهم، ا١برجاين، الشهّب 
 6. ( ىػ377ت )  5بالغطريفي،

                

 

إف اإلسماعيلي خرج كتابو على الصحيحين، وىذا وىم، وإنما مستخرجو على صحيح البخاري :  قاؿ بعضهم 1
(. 1/45)فقط؛ كما نبو عليو السخاوي في فتح المغيث 

. 16/293 سير أعبلـ النببلء 2
. 21 عن الرسالة المستطرفة 3
 …1/169زياد منصور لكتاب معجم اإلسماعيلي . مقدمة د:  انظر 4
(. 4/301األنساب ).  الِغطريفي، بكسر الغين المعجمة 5
. 26 ، الرسالة المستطرفة3/90  شذرات الذىب 6
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، للحافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن "الصحيح ا٤بخرج على صحيح البخارم" ػ 3
 بن أٞبد بن ٧بمد بن عيْصم بن بالؿ، ا٤بعركؼ بابن أيب ذىل 1العباس 

 2 (ىػ378ت)
للحافظ أيب بكػر، أٞبد بن موسى ابن " ا٤بستخرج على صحيح البخارم" ػ 4

:  ػ ا١بد كليس ا٢بفيد ػ قاؿ الذىيب 3( ىػ410ت )مردكيو بن فورؾ، اْلصبهاين 
بعلو يف كثّب من " ا٤بستخرج على صحيح البخارم"كتاب : من تصانيفو ))

 4(.(أحاديث الكتاب حٌب كأنو لقي البخارم
ػ تقدـ ذكره يف ا٤بستخرجات على  ( ىػ425ت)ْليب بكر الربقاين " ا٤بسند" ػ 5

. الصحيحْب ػ 
 5. (("صحيح البخارم"صنف مسندا ضمنو ما اشتمل عليو )): قاؿ الصفدم 

5 
 6.كذكره ا٤بباركفورم أيضا ضمن ا٤بستخرجات على صحيح البخارم

                

 

(. 16/380). (ابن أبي العباس) في السير 1
.  26 ، الرسالة المستطرفة16/380، السير 3/121 تاريخ بغداد 2
. 26: ص. ، الرسالة المستطرفة3/190، شذرات الذىب 1/95 طبقات المفسرين، للداودي 3
. 17/310 سير أعبلـ النببلء، للذىبي 4
. 7/331 الوافي بالوفيات 5
. 1/56 مقدمة تحفة األحوذي 6
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   : ا٤بستخرجات على صحيح مسلم
ليس يف صحيح مسلم من العواِف إال ما قل، )): قاؿ الذىيب رٞبو اهلل تعاُف 

كالقػعنبػي عن أفلح بن ٞبيد ، مث حديث ٞباد بن سلمة ، كٮباـ، كمالك، 
كالليث، كليس يف الكتاب حديث عاؿ لشعبة، كال للثورم، كال إلسرائيل، كىو 

كتاب نفيس كامل يف معناه ، فلما رآه ا٢بفاظ أعجبوا بو ، كَف يسمعوه لنػزكلو ، 
فعمدكا إُف أحاديث الكتاب، فساقوىا من مركياهتم عالية بدرجػة كبدرجتْب، ك٫بو 

، فعل "ا٤بستخرج على صحيح مسلم"ذلك، حٌب أتوا على ا١بميع ىكذا، ك٠بوه 
 1((. …ذلك عدة من فرساف ا٢بديث

: كىذا ذكر لطائفة من ا٤بستخرجات على صحيح مسلم 
:  كذكره ابن الصالح باسم 2" الصحيح ا٤بخرج على صحيح كتاب مسلم" ػ 1
 لإلماـ أيب بكر ٧بمد بن ٧بمد بن رجاء بن السندم 3" ا٤بسند الصحيح"

.  ، كىو متقدـ يشارؾ مسلما يف أكثر شيوخو( ىػ286ت )اإلسفرايِب 
 ػ ا٤بسند الصحيح، للحافظ ا٢بجة أيب الفضل أٞبد بن سلمة بن عبد اهلل، 2

قاؿ  . (ىػ286ت)النيسابورم، البزار ػ رفيق مسلم يف الرحلػػة إُف بلخ كالبصرة ػ 
 1.(("صحيح مسلم"لو مستخرج كػ)): الذىيب 

                

 

 …12/568 سير أعبلـ النببلء 1
  13/492، سير أعبلـ النببلء 2/686 تذكرة الحفاظ 2
. 88: صيانة صحيح مسلم ص3
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 ككذلك قاؿ 2. (("صحيح مسلم"لو مستخرج كهيئة )): كقاؿ ابن عبد ا٥بادم 
 3.ابن عماد 

: رأيت أبا علي الثقفي يف ا٤بناـ ، فقلت لو )): كقاؿ أبو القاسم النصر آبادم 
ْلٞبد بن " ا٤بسند الصحيح"عليك هبذا الكتاب ، كأشار إُف : فيم أنظر؟ قاؿ 

 4(. (سلمة
، كذكره ابن عبد ا٥بادم كغّبه " الصحيح الػمستخرج علػى صحيح مسلم" ػ 3

للحافظ الزاىد أيب جعفر أٞبد بن ٞبداف بن " الصحيح على شرط مسلم"باسم 
 5 .( ىػ311ت)علي بن عبد اهلل بن سناف ا٢بّبم ػ ٧بلة مشهورة بنيسابور ػ 

: كذكر ابن الصالح بعض ما بذلو من جهود جبارة يف ٝبعو كتصنيفو فقاؿ 
رحل يف حديث كاحد منو إُف أيب يعلى ا٤بوصلي ، كرحل يف أحاديث معدكدة ))

 6(. (منو َف يكن ٠بعها حٌب ٠بعها
الصحيح ا٤بسند ا٤بخرج " : "التذكرة"، ك٠باه الذىيب يف " ا٤بسند الصحيح" ػ 4

٨بتصر ا٤بسند الصحيح ا٤بؤلف " ك٠باه ابن الصالح 7، ( (على صحيح مسلم
                                        

 

. 2/637 تذكرة الحفاظ 1
. 2/343 طبقات علماء الحديث 2
. 2/192 شذرات الذىب 3
. 4/186 تاريخ بغداد 4
. 27: ص ، الرسالة المستطرفة2/762 تذكرة الحفاظ 5
. 87: صيانة صحيح مسلم ص6
. 3/779 تذكرة الحفاظ 7
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 لإلماـ ا٢بافظ أيب عوانة يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم 1، " على كتاب مسلم
. ( ىػ316ت )النيسابورم، مث اْلسفرايِب، ا٤بعركؼ بػأيب عػوانػة 

كذكر ابن . (إف الكتاب كا٤بستخرج على صحيح مسلم): قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
كأشار الذىيب إُف أف ىذه الزيادات قليلػة، كىي يف . 2عبد ا٥بادم أف فيو زيادات 

 4. ((لو فيها زيادات عدة)):  كقاؿ الكتاين 3. أكاخر اْلبواب
 5.كقد طبع من الكتاب اجمللد اْلكؿ، كالثاين، كالرابع ، كا٣بامس

، للحافظ الرحالة أيب عمراف موسى بن العباس بن ٧بمد "ا٤بسند الصحيح" ػ 5
 6. ( ىػ323ت)ا٣براساين ، ا١بوينػي 

 7. ((صنف على صحيح مسلم مصنفا صار لو عديال)): قاؿ ابن عماد 
ْليب الفضل ٧بمد بن أيب ا٢بسْب أٞبد بن " ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 6

. ( ىػ323ت)٧بمد بن عمار ، ا١باركدم ، ا٥بركم ، الشهيد 
كقد خرج ا٢بافظ أبو الفضل صحيحا على رسم صحيح )): قاؿ الذىيب 

 1(.(مسلم
                

 

. 88:  صيانة صحيح مسلم ص1
. 2/491 طبقات علماء الحديث 2
. 14/417  سير أعبلـ النببلء 3
.  27 :ص  الرسالة المستطرفة4
.  طبعت األجزاء المذكورة في الػهند بدائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكن5
. 3/818، تذكرة الحفاظ 15/235 سير أعبلـ النببلء 6
. 2/300 شذرات الذىب 7
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، للحافظ أيب ٧بمد أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم ، الطوسي، " الصحيح" ػ 7
 3 . (ىػ339ت) الواعظ 2البالذرم، 

. ((خرج صحيحا على كضع كتاب مسلم)): قاؿ أبو عبد اهلل ا٢باكم 
 4. كثقو ابن عماد ا٢بنبلي

: كقد بذؿ رٞبو اهلل تعاُف جهدا كبّبا يف ٝبع ىذا ا٤بستخرج ؛ قاؿ ابن السمعاين 
َف تكن ِف ٮبة يف ٠باع ا٢بديث أكرب : كحكي عن أيب ٧بمد البالذرم أنو قاؿ ))

  5(.(من التخريج عليو، كأفنيت عمرم يف ٝبعو
 للمحدث ا٢بافظ اْلندلسي 6، "الصحيح ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 8

. (ىػ340ت)أيب ٧بمد قاسم بن أصبغ بن ٧بمد اْلموم موالىم، القرطيب 
فاتو ٠باع صحيح مسلم، فخرج صحيحا على )): قاؿ الذىيب يف السّب 

 7(.(ىيئتو
 8. ((كتاب الصحيح على ىيئة صحيح مسلم)): كقاؿ يف التذكرة 

                                        

 

. 14/540 سير أعبلـ النببلء 1
. 1/193 اللباب في تهذيب األنساب 2
. 16/36 سير أعبلـ النببلء 3
. 3/349 شذرات الذىب 4
. 1/423 األنساب 5
. 4/458، لساف الميزاف 222: الديباج المذىب ص6
. 15/473 سير أعبلـ النببلء 7
. 3/854 تذكرة الحفاظ 8
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 1،"ا٤بستخرج على مسلم: "، ك٠باه الذىيب، كابن قاضي شهبة "الصحيح" ػ 9
للحافظ الفقيو شيخ الشافعية ٖبراساف أيب النضر ٧بمد بن ٧بمد بن يوسف 

. ( ىػ344ت)الطوسي 
 2.((خرج الصحيح على كتاب مسلم)): قاؿ ابن عبد ا٥بادم 
 3(("صحيح مسلم"عمل مستخرجا على )): قاؿ الذىيب يف السّب 

ت )، للحافظ ٧بمد بن يعقوب بن اْلخـر " ا٤بستخرج على كتاب مسلم" ػ 10
ػ  " ا٤بستخرجات على الصحيحْب"ػ تقدـ ذكره يف  ( ىػ344

. سألو أبو العباس السراج أف ٱبرج لو كتابا على صحيح مسلم ففعل: قاؿ ا٢باكم 
ذىب عمرم يف : ك٠بعت أبا عبد اهلل بن يعقوب غّب مرة يقوؿ )): كقاؿ كذلك 

 4(.(ٝبع ىذا الكتاب ػ يعِب مستخرجو على مسلم ػ 
للحافظ الفقيو أيب الوليد حساف بن ٧بمد " ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 11

 5.( ىػ349ت)بن أٞبد القرشي، اْلموم، القزكيِب، النيسابورم 

                

 

. 1/133، طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة 15/490 سير أعبلـ النببلء 1
. 3/88 طبقات علماء الحديث 2
. 15/490 سير أعبلـ النببلء 3
 …15/467 سير أعبلـ النببلء 4
. 2/380، شذرات الذىب 15/494، سير أعبلـ النببلء 89:  صيانة صحيح مسلم ص5
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 للحافظ اجملود أيب سعيد أٞبد بن ٧بمد 1" ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 12
بن سعيد بن إ٠باعيل ا٢بًػّبم ػ بكسر ا٢باء ا٤بهملة كسكوف الياء ا٤بنقوطة باثنتْب 

. ( ىػ353ت) ػ النيسابورم 2كيف آخرىا راء 
للفقيو أيب حامد أٞبد بن ٧بمد بن شارؾ " ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 13

 3.(ىػ355ت)ا٥بركم، الشاركي، الشافعي 
، ْليب علػي ٧بمد بن عبد العزيز بن عبد "  ػ ا٤بستخرج على صحيح مسلم14

 4.(ىػ359ت)اهلل بن إبراىيم، ا٤بعركؼ بابن الزغورم 
 ْليب علي حسْب بن ٧بمد ا٤باسرجسي 5" ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 15

ػ كقد تقدـ ذكره ضمن ا٤بستخرجات علىالصحيحْب ػ  (ىػ365ت)ا٤باسرجسي 
 .

 : 7"التحبّب" ، ك٠باه السمعاين يف 6" ا٤بستخرج على صحيح مسلم" ػ 16
للحافظ ". ا٤بسند ا٤بنتخب على اْلبواب ا٤بستخرج من كتاب مسلم بن ا٢بجاج"

                

 

. 1/73، طبقات المفسرين، للداودي 16/29 سير أعبلـ النببلء 1
. 2/297 األنساب، البن السمعاني 2
. 28: ، الرسالة المستطرفة ص88: صيانة صحيح مسلم ص3
. 71: ، صيانة صحيح مسلم ص3/158 األنساب، البن السمعاني 4
. 1/306 ينظر ػ باإلضافة إلى ما تقدـ سابقا ػ ىدية العارفين 5
،  130:  صيانة صحيح مسلم ص6
. ىامش. 2/606لمشهور بن حسن آؿ سلماف ...اإلماـ مسلم بن الحجاج ومنهجهو في الصحيح" عن 7
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 (أيب الشيخ)أيب ٧بمد عبد اهلل بن ٧بمد بن جعفر بن حياف ، ا٤بعركؼ ب 
 1.(ىػ369ت)

 بن أٞبد 2، ْليب عبد اهلل ا٢بسْب "مستخرج على صحيح مسلم"ػ  17
 3. ( ىػ372ت)الشماخي 

، للحافظ أيب بكر ٧بمد بن عبد 4" الصحيح ا٤بخرج على صحيح مسلم" ػ 18
   5.( ىػ388ت )عبد اهلل بن ٧بمد بن زكرياء الشيباين، ا١بوزقي 

، للحافظ أيب نعيم أٞبد بن عبد اهلل اْلصبهاين " ا٤بستخرج على مسلم" ػ 19
ػ تقدـ ذكره يف ا٤بستخرجات على الصحيحْب ػ كذكره ابن  ( ىػ430ت)

 6. ، كىو مطبوع "ا٤بستخرج على كتاب مسلم: "الصالح باسم 

                

 

. 3/69 شذرات الذىب 1
. (الحسن)، في األعبلـ (الحسين) في ميزاف االعتداؿ 2
. (كذاب ال يشتغل بو):  نقل الذىبي عن الحاكم أنو قاؿ في الشماخي ىذا 3

(. 2/179، األعبلـ، للزركلي 1/372ميزاف االعتداؿ ): وانظر 
، الرسالة المستطرفة 16/493، سير أعبلـ النببلء 3/1013، تذكرة الحفاظ 89:  صيانة صحيح مسلم ص4

. 27:ص
.  ، وقد تقدـ ذكره في المستخرجات على الصحيحين"المتفق الكبير" وىو صاحب 5
بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل " المسند المستخرج على صحيح اإلماـ مسلم: " طبع تحت اسم 6

. ـ1996 ىػ ػ 1417.الشافعي، ونشرتو دار الكتب العلمية
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: ا٤بستخرجات على الكتب الستة 

: ا٤بستخرجات على سنن أيب داكد 
، للحافظ العالمة أيب عبد اهلل ٧بمد " السنن ا٤بستخرج على سنن أيب  داكد" ػ 1

.  ( ىػ330ت)بن عبد ا٤بلك بن أٲبن القرطيب 
كاف ضابطا لكتبو ، ثقة يف ركايتو، كألف مصنفا على السنن : قاؿ ابن الفرضي 

 1(. (على أيب داكد، أخذه الناس عنو
ا٤بعركؼ ]قاؿ لنا أبو ٧بمد علي بن أٞبد )): كقاؿ ا٢بميدم يف كصف الكتاب 

مصنف ابن أيػمن مصنف رفيع، احتػول مػن صحيح ا٢بديث كغريبو  : [بابن حـز
 2(.(على ما ليس يف كثّب من ا٤بصنفات

 3.((صنف كتابا يف السنن، خرجو على سنن أيب داكد)): كقاؿ الذىيب 
صنف كتابا يف )): كذكر ابن عبد ا٥بادم السبب الباعث على تصنيفو لو؛ فقاؿ 

 4(. (السنن ٨برجا على سنن أيب داكد، ْلنو رحل إليو ففاتو
للحافظ أيب ٧بمد قاسم بن أصبغ، القرطيب، " : ا٤بستخرج على سنن أيب دكد" ػ 2

 1.(ىػ340ت)موُف بِب أمية 
                

 

. 2/53 تاريخ علماء األندلس 1
. 1/117 (تحقيق إبراىيم األبياري) جذوة المقتبس، ألبي عبد اهلل محمد بن أبي  نصر الحميدي  2
. 3/837، تذكرة الحفاظ 15/242 سير أعبلـ النببلء 3
. 3/26 طبقات علماء الحديث 4



 77 

 2.((صنف يف السنن كتابا حسنا)): قاؿ ا٢بميدم 
 3 .((صنف مستخرجا على أيب داكد)): كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 4.((فاتو السماع من أيب داكد ، فصنف سننا على كضع سننو)): كقاؿ الذىيب 
، للحافظ أيب بكر أٞبد بن علي بن ٧بمد 5" ا٤بستخرج على سنن أيب داكد" ػ 3

  6. ( ىػ428ت )بن إبراىيم بن منجويو ، اليػىْزدم 
 7.كقاؿ خرجها على أيب  داكد ((السنن))ك٠باىا السيوطي 

:  ا٤بستخرجات على جامع الَبمذم 
للحافظ . 9"مستخرج الطوسي على جامع الَبمذم" أك 8" ٨بتصر اْلحكاـ" ػ 1

. ( ىػ312ت)أيب علي ا٢بسن بن علي بن نصر الطوسي 
                                        

 

.  تقدـ ذكره1
. 2/527 (تحقيق األبياري) جذوة المقتبس، للحميدي 2
. 4/458 لساف الميزاف 3
. 15/473 سير أعبلـ النببلء 4
. 17/440 سير أعبلـ النببلء 5
.  تقدـ ذكره في المستخرجات على الصحيحين6
. 421: طبقات الحفاظ ص7
وكانت رحلة أبي  علي الطوسي بعد رحلة الترمذي، فلم يلق عوالي شيوخو كقتيبة، )):  قاؿ ابن حجر العسقبلني 8

كتاب األحكاـ، والدليل على : ولكنو شاركو في أكثر مشايخو، واستخرج على كتابو ػ كما قاؿ شيخنا ػ وسمى كتابو 
. (..صحة كوف كتابو مستخرجا على الترمذي أنو يحكم على كل حديث بنظير ما يحكم عليو الترمذي سواء

..(. 1/430النكت البن حجر )
(. …30:ص) سماه كذلك صاحب الرسالة المستطرفة 9
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 1.(ىػ428ت) ػ مستخرج ا٢بافظ أيب بكر أٞبد بن علي بن منجويو 2

:  ا٤بستخرجات على غّب الكتب الستة 
، كمنهم "كسلم عليو اهلل صلى ا٤بنتقى من السنن ا٤بسندة عن رسوؿ اهلل،" ػ 1

للحافظ " ا٤بنتقى" ، أك 2"ا٤بنتقى يف اْلحكاـ"أك " ا٤بنتقي يف السنن: "من ٠باه 
 صرح ا٢بافظ 3.(ىػ307ت)أيب ٧بمد عبد اهلل بن علي بن ا١باركد النيسابورم 

.  مستخرجا يف التحقيق على صحيح ابن خزٲبة" ا٤بنتقى"ابن حجر بأف 
ىو كا٤بستخرج على صحيح ابن خزٲبة يف )): كقاؿ صاحب الرسالة ا٤بستطرفة 

 4(. (٦بلد لطيف
 5.((يف ٦بلد يف السنن، كىو نظيف اْلسانيد"  ا٤بنتقى")):كقاؿ ابن عبد ا٥بادم

                                        

 

وقد حقق الكتاب من طرؼ الباحث أنيس بن أحمد بن طاىر األندنوسي ػ وىو بحث مقدـ لنيل شهادة الدكتورة ػ 
 ىػ، وقد اختار الباحث الجمع بين االسمين المذكورين للكتاب 1415الطبعة األولى . ونشرتو مكتبة الغرباء األثرية 

. (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي: مختصر األحكاـ "): 
.. 30:، الرسالة المستطرفة ص421: ، طبقات الحفاظ ص17/440 سير أعبلـ النببلء 1
. 2/570، إيضاح المكنوف 3/794 تذكرة الحفاظ 2
طبعة دار القلم ػ ببيروت ػ ذكر فيها أنها بتحقيق لجنة من العلماء، وطبعة :  وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها 3

ـ بمطبعة الفجالة، وطبعة أخرى مخرجة أحاديثها من طرؼ 1963/ ىػ1382بتحقيق عبد ىاشم اليماني المدني 
الناشر دار الكتاب ". غوث المكدود بتخريج أحاديث منتقى ابن الجارود: "أبي إسحاؽ الحويني األثري تحت اسم 

. ـ1988 ىػ ػ 1408األولى . العربي ط
. 25: الرسالة المستطرفة ص4
. 2/469 طبقات علماء الحديث 5
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٦بلد كاحد يف اْلحكاـ، ال " ا٤بنتقى يف السنن")): ككصف الذىيب الكتاب بقولو 
ينػزؿ عن رتبة ا٢بسن أبدا، إال يف النادر يف أحاديث ٱبتلف فيها اجتهاد 

 1(.(النقاد
 2. ضمن مركياتو عن شيوخو" ا٤بنتقى"كذكر ابن خّب اإلشبيلي كتاب 

 ػ 4"الػمجتنػى"ك٠باه بعضهم ػ بالباء قبل اْللف ا٤بقصورة ػ  3" الػمجتبػى" ػ 2
للحافظ أيب ٧بمد قاسم بن أصبغ " ا٤بنتقى: "بالنوف ػ على كتاب ابن ا١باركد 

 5.(ىػ430ت)
على كتاب أبواب ابن ا١باركد " اجملتىب"ق كتاب ػكؿ)): دم ػاؿ ا٢بميػكؽ

 6(.("ا٤بنتقى"
 7.((البن ا١باركد" ا٤بنتقى"صنفا كتابا نظّب )): كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

كىو خّب منو انتقاء ، كأنقى حديثا ، )): قاؿ أبو ٧بمد علي بن أٞبد بن حـز 
 1(.(كأعلى سندا، كأكثر فائدة

                

 

. 14/239 سير أعبلـ النببلء 1
.. 122:  فهرسة ما رواه عن شيوخو ص2
،  311:الحميدي في جذوتو ػ تحقيق الطنجي ػ ص: كل من  (المجتبى) ذكره بالباء 3
، ياقوت الحموي في معجم األدباء، والمقري 125:ابن خير اإلشبيلي ص: كل من  (المجتنى):  ذكره بالنوف 4

(. 30:ص)، الكتاني في الرسالة المستطرفة 2/36في نفح الطيب، والداودي في طبقات المفسرين 
.  تقدـ ذكره5
. 311: ص (تحقيق محمد بن تاويت الطنجي) جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس 6
. 4/458 لساف الميزاف 7
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 كرقة ، تنقصو أكراؽ من 307كقد عثر على اجمللد اْلكؿ من الكتاب ، كيقع يف 
 2.بدايتو ، ٖبزانة ا١بامع الكبّب ٗبدينة مكناس ، با٤بغرب

 ، للحافظ أيب نعيم 3" ا٤بستخرج على كتاب التوحيد البن خزٲبة"ػ 
 4. (ىػ430ت)
 ػ ا٤بستدرؾ أك ا٤بستخرج على اإللزامات كالتتبع ، ْليب ذر عبد بن أٞبد بن 3

. ( ىػ434ت)٧بمد ا٥بركم 
ركاه أبو ذر ا٥بركم يف )): فقاؿ "  التلخيص ا٢ببّب"ف حجر يف ػق ابػذكره ؿ

 5(. (مستدركو الذم خرجو على إلزامات الدارقطِب للشيخْب
: على بشر بن سحيم الغفارم قاؿ " هتذيب التهذيب"ك٤با تكلم ابن حجر يف 

أخرج أبو ذر ا٥بركم حديثو يف مستدركو الذم استخرجو على .. لو صحبة))
 6(. (..إلزامات الدارقطِب

 7. يف عدة مواضع" هتذيب التهذيب"كقد تكرر البن حجر ذكره يف 
                                        

 

. 2/527 (تحقيق األبياري) جذوة المقتبس 1
. 103:ص.  ىػ 1402، سنة 3 نشر ذلك في بحث لؤلستاذ محمد المنوني بمجلة دار الحديث الحسنية العدد 2
. 1/57 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، المقدمة 3
.  تقدـ ذكره4
. 1/32 التلخيص الحبير 5
. 1/394 تهذيب التهذيب 6
 (ترجمة دكين بن سعيد)، وكذا 3/32 (ترجمة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي)تهذيب التهذيب :  انظر 7
3/183 .
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، لإلماـ ا٢بافظ أيب الفضل زين الدين 1"ا٤بستخرج على ا٤بستدرؾ للحاكم" ػ 4
أماِف ا٢بافظ : "، كتسمى كذلك( ىػ806ت)عبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي 

 3". ا٤بستدرؾ على ا٤بستدرؾ: "، ك٠باه الكتاين 2"العراقي
أملى ا٢بافظ أبو الفضل العراقي على ا٤بستدرؾ مستخرجا َف )): كقاؿ ا٤بباركفورم 

 4(. (يكمل

فوائد ا٤بستخرجات 
حرص احملدثوف على تنويع التصنيف يف السنة النبوية ، كما من مصنف من ىذه 

 عليو اهلل صلى ا٤بصنفات إال كلو دكر كأثر كاضح يف خدمة حديث رسوؿ اهلل،

، كللمستخرجات فوائد مهمة جدا؛ ٚبدـ " ا٤بستخرجات"كسلم، كمن ىذا التنويع 
  : اْلسانيد كا٤بتوف معا، كمن ىذه الفوائد 

فا٤بصنف ا٤بستخرج لو ركم حديثا مثال من البخارم لوقع  :  ػ علو اإلسناد1
أف أبا نعيم لو ركل حديثا : أنزؿ من الطريق الذم ركاه بو يف ا٤بستخرىج، كمثالو

                

 

. . 1990 ىػ ػ 1410 وقد طبع بتحقيق أبي عبد الرحمن محمد عبد المنعم بن رشاد، ونشرتو مكتبة السنة سنة 1
.  سميت أمالي ألف الحافظ العراقي أمبلىا في مجالس بلغت سبعة2
. 2/816 فهرس الفهارس 3
. 1/57 مقدمة تحفة األحوذي 4
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ة، كإذا ركاه عن ػق إال بأربعػصل إِفػعن عبد الرزاؽ من طريق البخارم ،َف م
 2.  ػ بفتح ا٤بوحدة ػ  عنو كصل باثنْب فقط1الطرباين، عن الدَّبىرم 

 ػ الزيادة يف قدر الصحيح؛ ٤با قد يقع فيها من زيادات يف ا٤بًب عن اْلصل 2
. ا٤بخرج عليو، بسبب التزامهم باللفظ الوارد عن رجاؿ سندىم

فرٗبا ساؽ ا٤بصنف ا٤بستخرج طرقا أخرل إُف   ػ تقوية ا٢بديث بكثرة طرقو؛ 3
 أك قد يقع 3كما كاف يصنع أبو عوانة،  الصحايب بعد فراغو من استخراجو،

التعارض بْب ركايتْب، كال يستطيع الَبجيح بينهما، فيأيت ا٤بستخرًج بطريق تتقول 
.  هبا إحدل الركايتْب السابقتْب

.  ػ ركاية ا٢بديث الصحيح عن مدلس بالعنعنة، كيف ا٤بستخرج التصريح بالسماع4
 ػ الركاية يف اْلصل ا٤بستخرج عليو عن مبهم، مثل جاء رجل إُف النيب صلى اهلل 5

عليو كسلم فسألو عن كذا ، فيأيت ا٤بستخرج بركاية فيها تعيْب ا٤ببهم بالتنصيص 
 4. على اسم ذلك الرجل

                

 

بَِري 1 قرية من قرى صنعاء اليمن، وىو أبو يعقوب  (َدبَر)بفتح الداؿ المهملة، بعدىا راء، منسوب إلى :  الدَّ
اللباب البن األثير ). إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد الدبري، راوي كتب عبد الرزاؽ عنو، روى عنو الطبراني وغيره

1/489 .)
.  1/115:  تدريب الراوي2
.  1/115:  تدريب الراوي3
. 1/116:  تدريب الراوي4
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حدثنا ٧بمد، :  ػ قد يرد يف سند الركاية يف اْلصل رجل مهمل؛ كقوؿ البخارم 6
٧بمد بن ٰبٓب الذىلي ، أك ٧بمد بن : فيشتبو على القارئ، أك السامع ىل ىو 

سالـ البيكندم أك غّبٮبا ؟ فيعْب ا٤بستخرج ىذا الراكم بكونو الذىلي ، أك ابن 
 …سالـ
 ػ ركاية ا٢بديث عمن اختلط يف آخر عمره دكف التصريح ىل كانت الركاية قبل 7

يف حْب يعْب ا٤بستخػرج كقت السماع بكونو قبل  ده،ػالط أك بعػاالخت
 1...االختالط

 ػ رفع ظن التفرد؛ كأف يقع ا٢بديث يف الصحيحْب من طرؽ متعددة كلها ترجع 8
إُف مالك، أك سفياف بن عيينة مثال عن الزىرم؛ فيظن أف مالكا أك سفيانا قد 
تفرد هبذا ا٢بديث عن الزىرم، كَف يتابعو عليو غّبه، فّبكيو ا٤بستخرج من طريق 

 2.غّبه عن الزىرم، فّبتفع عنو اسم التفرد
 ػ ا٢بكم بعدالة من أخرج لو فيو، إف كاف يستخرج على صحيح، ْلف ا٤بخرج 9

. على شرط الصحيح يلزمو أف ال ٱبرجو إال عن ثقة عنده
 ػ ما يقع يف ا٤بستخرجات من التمييز للمًب احملاؿ بو على ا٤بًب احملاؿ عليو، 10

كىذا كاقع يف كتاب مسلم كثّبا جدا، فإنو ٱبرج ا٢بديث على لفظ بعض الركاة، 

                

 

. 1/116:  تدريب الراوي1
. 12:  حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ص2
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مثلو فيحمل : كٰبيل بباقي ألفاظ الركاة على ذلك اللفظ الذم يورده، فتارة يقوؿ 
. على أنو نظّبه سواء

٫بوه أك معناه، فتوجد بينهما ٨بالفة بالزيادة كالنقص، كيف ذلك من : كتارة يقوؿ 
 1. الفوائد ما ال ٱبفى

  : ا٤بستدركات
ٝبع مستدرؾ، كىو كتاب يستدرؾ فيو مؤلفو ما فات مؤلفا آخر من اْلحاديث 

:  الٍب على شركطو، كمنها 
ػ كتاب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب للحافظ أيب ذر عبد ػ بغّب إضافة ػ ابن أٞبد  

 2 .( ىػ434ت )اْلنصارم ا٥بركم 
: كمن أشهرىا ىذه ا٤بستدركات 

ا٤بعتُب فيو بضبط الزائد عليهما ٩با ىو على " مستدرؾ ا٢باكم على الصحيحْب"ػ 
 شرطهما، أك شرط أحدٮبا، أك ىو صحيح يف ا١بملة؛ حيث يعرب عن اْلكؿ بقولو

 3ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب، أك شرط البخارم، أك مسلم، :

                

 

.. 1/322 النكت على ابن الصبلح، البن حجر 1
. 23  الرسالة المستطرفة2
إف :  اختلف العلماء في مقصود الحاكم بشرط الشيخين أو أحدىما، وقد تبنى الحافظ الذىبي الرأي القائل 3

 كوف سلسلة رجاؿ اإلسناد من الصحابي إلى طبقة شيوخ الشيخين ىم ممن ُأْخِرج لهم :شرط الشيخين أو أحدىما 
. في الصحيحين، أو أحدىما على حسب تصحيح الحاكم للحديث
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كرٗبا ساؽ ا٢بديث ا٤بوجود . ىذا حديث صحيح اإلسػناد : كعن الثاين بقولو
 1. فيهما

: ترتيب مستدرؾ ا٢باكم 
رتب ا٢باكم كتابو ا٤بستدرؾ على اْلبواب، كيف ذلك يسّب على نسق ترتيب 

. البخارم كمسلم يف صحيحيهما 

:  أنواع أحاديث ا٤بستدرؾ 
: كقد ذكر ا٢باكم يف كتابو ىذا ثالثة أنواع، كىي 

اْلحاديث الصحيحة الٍب على شرط الشيخْب البخارم كمسلم، أك على ( 1
. شرط أحدٮبا، كَف ٱبرجاىا يف صحيحيهما

اْلحاديث الصػػحيحة عنده، كإف َف تكن على شرطهما أك شرط أحدٮبا، ( 2
". صحيحة اإلسناد: "كىذه عادة ما يعرب عنها بأهنا 

.   أحاديث َف تصح عنده، كلكنو ذكرىا يف معرض التنبيو عليها( 3

                                        

 

ابن : ، للعبلمة ((مختصر استدارؾ الحافظ الذىبي على مستدرؾ أبي عبد اهلل الحاكم )): ػ عن مقدمة محقق كتاب 
. 1/21 …عبد اهلل بن حمد اللحيداف: تحقيق ودراسة . الملقن

. 1/105 التدريب 1
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: تساىل ا٢باكم يف ا٢بكم على ا٢بديث بالصحة 
٩با ال شك فيو أف ا٢باكم توسع يف الشرط، كتساىل يف ا٢بكم على أحاديث 

 1. بالصحة مع أف يف أسانيدىا من رماه ىو بالكذب
تعقب كثّبا من أحاديثو " ا٤بستدرؾ "2 ( ىػ748ت )ك٤با ٣بص ا٢بافظ الذىيب 

كٝبع منو ٫بوا من مائة حديث عدىا يف سلك  فحكم عليها بالضعف كالنكارة،
. ا٤بوضوع

طالعت ا٤بستدرؾ الذم صنفو ا٢باكم  : ))(  ىػ412ت )قاؿ أبو سعد ا٤باليِب 
  3( .(من أكلو إُف آخره فلم أر فيو حديثا على شرطهما

.  غلو كإسراؼ من ا٤باليِب كما ذكره ا٢بافظ الذىيب كىذا

                

 

أخبرنا أبو الطيب محمد ):  الحديث الذي رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من مستدركو : ومن أمثلة ذلك 1
سمعت البهي ػ عبد : ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، ثنا وائل بن داود سهل بن عمار العتكيبن أحمد الزاىد، ثنا 

 ما بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم زيد بن حارثة :اهلل بن يسار ػ يحدث أف عائشة رضي اهلل عنها كانت تقوؿ 
.  (في جيش قط إال أمره، ولو بقي بعده الستخلفو

. (صحيح اإلسناد ولم يخرجاه) :قاؿ الحاكم عقبو 
قاؿ الحاكم في تاريخو كذاب، وىنا يصحح لو، فأين  [بن عمار العتكي]سهػل : قلت ): فتعقبو الذىبي بقولو 

. (الدين؟
البن الملقن …، مختصر استدراؾ الحافظ الذىبي 3/215ػ تلخيص المستدرؾ  ػ المطبوع بذيل المستدرؾ ػ  

.  648 الحديث رقم 4/1834
.  1/263 التبصرة والتذكرة 2
. 1/106 التدريب 3
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كقد تتبعت ": اؿػكمن الذين أنصفوا ا٢باكم يف مستدركو كِف اهلل الدىلوم حيث ؽ
 1...". ما استدركو فوجدتو قد أصاب من كجو كَف يصب من كجو

كإ٭با كقع للحاكم التساىل ْلنو  : ))( ىػ852ت )قاؿ شيخ اإلسالـ ابن حجر 
، كيدؿ على ذلك أف ما يؤاخذ عليو فيو 2( (سود الكتاب لينقحو فأعجلتو ا٤بنية

إُف ىنا انتهى " :قليل جدا يف ا٣بمس اْلكؿ من الكتاب حيث كجد عنده
. ، أما يف اْلجزاء التالية فيكثر فيها ما تعقب عليو فيو3"إمالء ا٢باكم

: طبعات الكتاب 
طبع الكتاب يف ا٥بند يف أربع ٦بلدات كبّبة، كبذيلو تلخيص ا٤بستدرؾ للحافظ 
الذىيب، كقامت دار ا٤بعرفة بتصويره، لكن ٛبتاز طبعتها بإضافة جزء خامس لو 

قسم لَبتيب : خاص بفهرسة أحاديث ا٤بستدرؾ، كىو مقسم إُف قسمْب 
اْلحاديث حسب أطرافها، كالقسم الثاين ذكر فيو مسانيد الصحابة كمواقع 

. أحاديثهم يف كتب ا٤بستدرؾ، مع ذكر ا١بزء كالصفحة
ػ ٨بتصر استدراؾ ا٢بافظ الذىيب على مستدرؾ أيب عبد اهلل ا٢باكم، للعالمة سراج 

 . ( ىػ804ت)الدين عمر بن علي بن أٞبد ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن 

                

 

. 1/134 في كتاب حجة اهلل البالغة 1
. 1/106 التدريب 2
. 1/35 عن السخاوي 3
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كىو عبارة عن تلخيص الذىيب ٤بستدرؾ ا٢باكم مع زيادات كإضافات من ابن 
ا٤بلقن، كقػد قاـ بتحقيقو كدراستو عبد اهلل بن ٞبد اللحيداف، كسعد بن عبد اهلل 

، كقد 1بن عبد العزيز آؿ ٞبيد، كطبعتو دار العاصمة بالرياض، يف سبعة ٦بلػػػدات 
، (1182)قاـ احملققاف بَبقيم أحاديثو فبلغت اثنتْب كٜبانْب كمائة كألف حديث 

كقد اعتُب احملققاف بدراسة ىذه اْلحاديث فقسما تعليقهما على كل حديث من 
:  أحاديث الكتاب إُف ثالثة أقساـ 

القسم اْلكؿ ٚبريج ا٢بديث، كالثاين دراسة اإلسناد، كالثالث ا٢بكم على 
. ا٢بديث

: اجملامػػع 
كا٤بقصود باجملمع كل كتاب ٝبع فيو مؤلفو أحاديث عدة من " ٦بمع"اجملامع ٝبع 

.  ا٤بصنفات، كرتبو على ترتيب تلك ا٤بصنفات الٍب ٝبعها فيو
: كىذه الصنف من ا٤بؤلفات كثّب ٲبكن أف نذكر منو 

ْليب عبد اهلل ٧بمد بن أيب نصر فتوح ا٢بػيميدم " ا١بػمػع بْب الصحيحْب"( 1
.  ( ىػ488ت)

                

 

.  ىػ1411 صدرت الطبعة األولى للكتاب سنة 1
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أيضا للحسن بن ٧بمد ا٤بشهور بالصاغػاين " ا١بمع بْب الصحيحْب"( 2
مشارؽ اْلنوار النبوية من صحاح اْلخبار : كقد سػماه  (ىػ650ت)

 1.ا٤بصطفوية
، ْليب ا٢بسن رىزين ػ بوزف أمّب ػ بن معاكية "ا١بمع بْب اْلصوؿ الستة"( 3

 2". التجريد للصحاح كالسنن: "، كقد ٠باه صاحبو (ىػ535ت)اْلندلسي 
، لعبد ا٢بق بن عبد الرٞبن اإلشبيلي "ا١بمع بْب ا٤بصنفات الستة"( 4
، ٝبػع فيو بْب الصػحػيحْب، كسػنن أيب داكد، كالَبمذم، كالنسائي، (ىػ582ت)

 .كموطأ مالك
، ْليب السعادات ا٤بعركؼ بابػن اْلثّب ا١بزرم "ا١بمع بْب اْلصوؿ الستة"( 5
 3". جامع اْلصوؿ يف أحاديث الرسوؿ: "، كقد ٠باه صاحبو ( ىػ606ت)
، حملمد بن ٧بمد بن سليماف "ٝبع الفوائد من جامع اْلصوؿ ك٦بمع الزكائد"( 6

: ، جػمع فيو مؤلفو أربعة عشػػر مصنفا حديثيا كىي (ىػ1094ت)ا٤بغريب 
الصحيحاف، كا٤بوطأ، كالسنن اْلربعة، كمسػػند الدارمي، كمسند أٞبد، كمسند أيب 

. يعلى ا٤بوصلي، كمسند البزار، كمعاجم الطرباين الثالثة

                

 

. 173: ص.  الرسالة المستطرفة1
… 173: ص.  الرسالة المستطرفة2
لو ترتيب خاص؛ حيث رتبت أحاديثو حسب " جامع األصوؿ من أحاديث الرسوؿ" تجدر اإلشارة إلى أف 3

. األبواب، لكن رتبت أبوابو على أحرؼ المعجم 
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فهػذه ا٤بصػػنفات كغّبىا من أمثا٥با مرتبة على اْلبواب كَبتيب ا١بوامع، كبإمكاف 
. الباحث أف ٰبدد موضوع ا٢بديث، مث يقصد ا٤بوضوع يف ىذه الكتب

: الػػزكائػػد 

: تعريف كتب الزكائد 
ىي ا٤بصنفات الٍب ٯبمع فيها مؤلفها اْلحاديث الزائدة يف بعض الكتب عن 

. اْلحاديث ا٤بوجودة يف كتب أخرل
: أما تعريف علم الزكائد فيمكن أف يقاؿ فيو 

علم يتناكؿ إفراد اْلحاديث الزائدة يف مصنف ركيت فيو اْلحاديث بأسانيد  ))
مؤلفو، على أحاديث كتب اْلصوؿ الستة أك بعضها، من حديث بأسانيد مؤلفو، 
من حديث بتمامو ال يوجد يف الكتب ا٤بزيد عليها، أك ىو فيها عن صحايب آخر، 

أك من حديث شارؾ فيو أصحاب الكتب ا٤بزيد عليها أك بعضهم، كفيو زيادة 
 1(. (مؤثرة عنده

: الكتب ا٤بؤلفة يف زكائد ا٢بديث 
: الكتب ا٤بصنفة يف زكائد ا٢بديث كثّبة، كال ٲبكن حصرىا، كلكن ىذه بعضها 

                

 

. 12: ص.  ىذا التعريف لخلدوف األحدب ذكره في كتابو علم زوائد الحديث1
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، ْليب العباس أٞبد بن ٧بمد البوصّبم "مصباح الزجاجة يف زكائد ابن ماجة" ( 1
، كىو كتاب يشتمل على زكائد ابن ماجة على الكتب ا٣بمسة 1(ىػ840ت )

 2. الصحيحاف للبخارم كمسلم، كسنن الَبمذم، كأيب داكد، كالنسائي: 
، للحافظ بن "ا٤بطالب العػالية يف زكائد ا٤بسانيد الثمانية على الكتب الستة"( 2

:  كىذه ا٤بسانيد ىي  (852ت)حجر 
.  أ ػ مسند ٧بمد بن ٰبٓب العدين
. ب ػ مسند أيب بكر ا٢بميػدم
. ج ػ مسند مسػدد بن مسرىد
. (ىػ203ت)د ػ مسند أيب داكد الطيالسي 

. ىػ ػ مسند أٞبد بن منيع
. كػ مسند أيب بكر بن أيب شيبة

. ز ػ مسند عبد بن ٞبيد
 3.  بن ٧بمد بن أيب أسامة ح ػ مسند ا٢بارث

                

 

. 128   المستطرفة1
 وقد قاـ بتحقيقو والتعليق عليو موسى محمد علي، وعزت علي عطية، ووصلت مجػموع أحاديثػػػو إلى إحدى 2

وقامت بطباعتو دار الكتب اإلسبلمية بمصر ػ في ثبلث . (4341)وأربعين وثبلث مائة وأربعة آالؼ حديثا 
. ـ1985ىػ الموافق 1405مجلدات  ػ عاـ 

. 66:  المستطرفة3
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، للحافظ نور الدين "م زكائد مسند أٞبد على الكتب الستةػاية الػػمقصد ؼػغ"( 3
 1. ( ىػ807ت )أيب ا٢بسن علي بن أيب بكر بن سليماف ا٥بيثمي 

، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر "كشف اْلستار عن زكائد البزار"( 4
البحر "، كىو عبارة عن زكائد البزار يف كتابو ا٤بسمى ب( ىػ807ت)ا٥بيثمي 
على الكتب الستة، كقد رتػب الكتاب على اْلبواب، كساؽ اْلحاديث " الزخػار

بأسانيدىا؛ فبلغ عددىا ٜبػانية كتسعػػْب كست مائة كثالثة آالؼ حديث 
(3698 .)2 
، للحافظ نور الدين علي بن أيب "ا٤بقصد العلي يف زكائد أيب يعلى ا٤بوصلي"( 5

كذلك، كقد ٝبع فيو مؤلفو زكائد مسند أيب يعلى ػ  ( ىػ807ت)بكر ا٥بيثمي 
الركاية ا٤بختصرة ػ على الكتب الستة، كأضاؼ إليو زكائد مسانيد العشرة ا٤ببشرين 

با١بنة مػن الركاية ا٤بطولة الٍب ٠باىا ا٤بسند الكبّب، كرتبو على اْلبواب، موردا 
.  اْلحاديث بأسانيدىا

 3. كبلغت عدد أحاديثو زىاء أربع مائة كألفي حديث

                

 

. 171 المستطرفة1
.  وقد حقق الكتاب حبيب الرحمن األعظمي، وطبع في أربعة مجلدات من طرؼ مؤسسة الرسالة2
 ىذا حسب طبعة الكتاب بتحقيق الدكتور نايف الدعيس، والذي نشرتو مؤسسة تهامة في المملكة العربية 3

السعودية، أما حسب طبعة دار الكتب العلمية، وبتحقيق سيد كسروي حسن فعدد أحاديثو يصل إلى ثبلثين وألفي 
. حديث من غير المكرر
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، لإلماـ ا٥بيثمي، كىي موسوعة حديثية قل "٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد"( 6
نظّبىا بْب موسوعات كتب السنة النبوية؛ حيث ٝبع فيها ا٤بصنف بْب كتبو 

، بعد حذؼ أسانيدىا، كالكالـ على مراتبها قبوال كردا، 1ا٣بمسة يف الزكائد 
 2. مرتبا لو على اْلبواب

: السنػػػن
ىػي الكتػب الٍب تذكر اْلحاديث النبوية ٦بردة عن ا٤بوقوفات كالفتاكل، :  السنػن

. كغالبا ما يكوف ترتيبها حسب اْلبواب الفقهية 
كإذا كانت لفظة السنن ٝبعا للسنة فهي يف اصطالحهم تطلق مرادفة للحديث 

ْليب داكد، كالنسائي، ). كمن الكتب الٍب اشتػهرت هبذا االسم السنن اْلربعة
 3.(كالَبمذم، كابن ماجة

كقد حاكؿ صاحب الرسػالة ا٤بػستطرفة ذكػر أغػلبها فأكصلها إُف ٟبسة كعشرين 
 1. كتابا

                

 

المقصد العلي في زوائد أبي "، و"كشػف األسػػتار عن زوائد البزار"، و"غاية المقصد في زوائد المسند: " وىػي 1
ػ األوسط " مجمع البحرين في زوائد المعجمين "، و"البدر المنػير في زوائد المعجم الكببير"، و"يعلى الموصلي

والصغير ػ 
… 49:ص. ػ علم زوائد الحديث، لخلدوف األحدب

دراسة ومنهج ومصنفات، تأليف عبد السبلـ محمد علوش، كتب : علم زوائد الحديث :  ينظر فػي الزوائد كذلك 2
. نشأتها، وأىميػتها، وسبل خدمتها، لمحمد عبداهلل أبي صعيلكيك: الزوائد 

. 25  المستطرفة3
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كىي الكتب ا٢باضػة على اتباعها كالعمل هبا " بكػتب السنػػة"كمنها كتب تعرؼ 
 2. كترؾ ما حدث بعد الصدر اْلكؿ من البدع كاْلىواء

: ا٤بصنفػػات 
من التصنيف ٗبعُب التأليف، كيعرب هبا علماء ا٢بديث على الكتب  : ا٤بصنفات

الٍب ٝبعت فيها أحاديث مرتبة على حسب اْلبواب الفقهية، كلكن َف يلتـز فيها 
كىػي ال تػخلوا بصػفة عامة من فتاكم التابعْب كأقواؿ  ال بالصحة كال باالستيعاب،

. كٲبكن أف نقوؿ إهنا كانت حجر الزاكية بالنسبة إُف ا١بوامع فيما بعد. الصحابة
 3 .( ىػ على الراجح198ت)مصنف أيب سفياف ككيع بن ا١براح  : كمنها

 4. ( ىػ167ت )كمصنف أيب سلمة ٞباد بن سلمة 

" : مفتاح كنوز السنة"كتاب 
من أنواع الفهرسة أف يفهرس حسب ا٤بعُب كا٤بضموف؛ كىو أف يستخلص معاين 

اْلحاديث كمضموهنا ك٘بعل كعنواف للباب، مث ترتب تلك العناكين ترتيبا ىجائيا ، 

                                        

 

. 29  الرسالة المستطرفة1
. 29  الرسالة المستطرفة2
 وأرخ الخطيب البغدادي 197، أو أوائل (196أواخر )أف وكيعا ت  (30:ص) ذكر في الرسالة المستطرفة 3

 . 198موتو في سنة  
. 13/512: ػ تاريخ بغداد 

. 31  الرسالة المستطرفة4
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تذكر اْلحاديث الٍب تنطوم ٙبت ذلك الباب مع العزك إُف أماكن كجودىا يف 
من جنس ىذا النوع من الفهرسة، ك٩بن " مفتاح كنوز السنة"كتب السنة، ككتاب 

سبق لو أف سلك ىذا السبيل يف الفهرسة اإلماـ ٦بد الدين أبو السعدات مبارؾ 
كذلك  يف كتابو جامع  ( ىػ606ت)بن ٧بمد ا١بزرم ا٤بعركؼ بابن اْلثّب 

 1اْلصوؿ 
" : ا٤بفتاح"كىذه بعض التفصيالت ا٤بتعلقة ب

، (ـ1939ت)ندم الدكتور أرند جاف فنسنك ػ ألفو ا٤بػستشرؽ ا٥بوؿ:الػمؤلف 
كىو أحد أساتذة اللغات السامية يف جامعة ليدف، ألف الكتاب باللغة اْل٪بليزية، 

 2.ـ، ككانت مدة تأليفو عشر سنوات 1927ق أكؿ طبعة هبا سنة ػدرت ؿػكص
كقد قاـ بنقلو إُف العربية مع تصحيحو كمراجعة أخطائو فضيلة اْلستاذ ٧بمد فؤاد 

عبد الباقي، ككػػلفو ذلك أربع سنوات من ا١بهد كالعمل ا٤بتواصل، ككاف نشره 
. ـ 1933ىػ ا٤بوافق 1352ْلكؿ مرة باللغة العربية بالقاىرة عاـ 

: أٮبية كتاب مفتاح كنوز السنة 
تبدك أٮبية ا٤بفتاح يف كونو ييسر على الباحثْب استخراج اْلحاديث من أربعة عشر 
كتابا من كتب السنة ، كىذا يوفر ٥بم ا١بهد كالوقت، ك٤با ظهر الكتاب استبشر 

                

 

(. 61..1/56) انظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب جامع األصوؿ 1
مفتاح كنوز : "مقدمة كتاب : ، كذلك 164: عبد الحميد صالح حمداف ص. طبقات المستشرقين، د:  انظر 2

. (ث:صفحة )" السنة
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خّبا بكونو قد يكوف سببا يف إقباؿ ا٤بتعلمْب من ٝبيع الطبقات على االشتغاؿ 
بالسنة النبوية كاالستفادة من كتب ا٢بديث؛ ْلف الصارؼ عنو إما العجز عن 

كإذا ارفع العائق اْلكؿ قد يكوف سببا . ا٤بتابعة كا٤براجعة عند ا٢باجة، أك ا١بهل بو
.  يف رفع الثاين فاإلنساف عدك ما ٯبهل

 إف البحث يف كتب السنة ال يتيسر إال للراسخْب يف علم حديث رسوؿ اهلل ،

كسلم، ككلما اتسع حجم الكتاب كتشعبت طرؽ ترتيب  عليو اهلل صلى
اْلحاديث فيو، كلما صعب العثور على ا٢بديث ا٤براد منو؛ ككلما جعل للكتاب 

.   مفتاح لَبتيبو فتح مغاليقو كتيسر مطلبو

: تقدًن الكتاب 
يعترب ىذا الكتاب دليال لألحاديث ا٤بوجودة يف أربعة عشر مؤلفا؛ من مشاىّب 

: كتب السنة كأمهاهتا، كىي 
. (ىػ256ت) ػ صحيح البخارم 1
. (ىػ261ت) ػ صحيح مسلم 2
. (ىػ275ت) ػ سنن أيب داكد 3
. (ىػ279ت) ػ سنن الَبمذم 4
. (ىػ303ت) ػ سنن النسائي 5
. (ىػ275ت) ػ سنن ابن ماجة 6
(. 255ت) ػ سنن الدارمي 7
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. (ىػ179) ػ موطأ مالك 8
. (ىػ241ت) ػ مسند أٞبد 9
. (ىػ203ت) ػ مسند الطيالسي 10
 1.(ىػ122ت) ػ مسند زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب11
. (ىػ122ت) ػ الطبقات الكربل حملمد بن سعد 12
. (ىػ218ت) ػ سّبة ابن ىشاـ 13
. (ىػ207ت) ػ ا٤بغازم حملمد بن عمر الواقدم 14

: طػريػقػتو 
كتب اْلستاذ أٞبد ٧بمد شاكر مقدمة للتعريف بالكتاب كطريقتو؛ فكاف أف قاؿ 

كقد رتب اْلستاذ فنسنك كتابو على ا٤بعاين كا٤بسائل العلمية كاْلعالـ )): 
                

 

 ىػ، وىذا 122 ىذا المسند منسوب إلى اإلماـ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المتوفى سنة 1
الكتاب عمدة في فقو علماء الزيدية من الشيعة، ولو صحت نسبتو إلى اإلماـ زيد، لكاف أقدـ كتاب موجود من 

كتب األئمة المتقدمين، إال أف الراوي لو عن زيد رجل ال يوثق بشيء من روايتو عند أئمة الحديث، وىو أبو خالد 
: عمرو بن خالد الكوفي، ثم الواسطي؛ رماه العلماء بالكذب في الرواية؛ قاؿ اإلماـ أحمد بن حنبل في شأنو 

. (كذاب؛ يروي عن زيد بن علي عن آبائو أحاديث موضوعة)
عمرو بن خالد يروي عنو أبو حفص األبار شيخ كوفي كذاب؛ ): ونقل ابن عدي عن يحيى بن معين أنو كاف يقوؿ 

. (يروي عن زيد بن علي عن آبائو عن علي رضي اهلل عنو
ولعمرو بن خالد غير ): ذكر ابن عدي طائفة من األحاديث المروية من طريق عمرو بن خالد ىذا، ثم أعقبها بقولو 

. (ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويو موضوعات
. 1289ترجمة … 5/123ػ الكامل البن عدي  
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التارٱبية، كقسم كل معُب أك ترٝبة إُف ا٤بوضوعات التفصيلية ا٤بتعلقة بذلك، مث 
رتب عناكين الكتاب على حركؼ ا٤بعجم، كاجتهد يف ٝبع ما يتعلق بكل مسألة 

 1(.(من اْلحاديث كاآلثار الواردة يف ىذه الكتب
كمعُب ىػػذا أف الكتػاب مرتب أكال على ا٤بوضوعات كا٤بعاين، ال على اْللفاظ 
كا٤بباين، مث إف كل موضػوع مػػنها مقسم إُف فقرات رتبت داخلو مادة أحاديثو 

.  كآثاره على حركؼ ا٤بعجم، ٩با ىو موجود منها يف الكتب اْلربعة عشر ا٤بذكورة
: كيف صدد التعريف ٗبوضوع الكتاب كبياف طريقتو قاؿ ٧بمد رشيد رضا 

موضوع ىذا الكتػػاب داللة القارئ علػػى ما أكدع يف كتب الصحاح كالسنن ))
كا٤بسانيد كالسّب كالطبقات كا٤بغازم ػ ا٤بػبينة يف أكلو ػ من اْلحاديث كاآلثار 

كا٤بناقب بالصفة الٍب شرحها، فهو ال يدلك على مواضع اْلحاديث الٍب ٙبفظها 
أك ٙبفظ أكائلها يف تلك الكتب كمفتاح أحاديث الصحيحْب، كإ٭با يدلك على 
ما كرد فيها من كل موضوع ٗبراجعة أخص كلمة بو تدؿ على أصل ا٤بوضوع، مث 

 2(.(ما يليها من فركعو
الحظ ا٤بؤلف أف من راـ موضوعا معينا من السنة، أك ا٤بغازم كالسّب، أك تراجم 

الرجاؿ، كاف عليو أف يتصفح عددا كثّبا من الصفحات يف كتب ٨بتلفة، كأف ىذه 
الطريقة مضنية، ككثّبا ما ال توصل إُف البغية إال بشق اْلنفس، فأقبل على 

                

 

. (ع:ص)". مفتاح كنوز السنة" مقدمة 1
. (ش…ر:ص)" مفتاح كنوز السنة: " مقدمة 2
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ا٤بؤلفات اْلربعة عشر ا٤بذكورة فقرأىا كفهرسها حسب ا٤بواد العلمية ا٤بوجودة 
فيهػا، كٝبع شتات كل موضوع منها يف موضع كاحد كعنونو بعنواف شامل ٤با ٙبتو 

.  من فركع
كالذم يرجع إُف الكتاب يلحظ أنو قسم عملو تراجم رئيسية، كجعل ٙبت كل 

: كاحدة منها ما يدخل ٙبتها؛ كىي 
. كالبيوع، كالدعاء، كالزكاة، كالصالة، كالطعاـ : ٤بوضوعاتا

. كآدـ، كأيب بكر، كأٞبد، كأنس، كداكد، كيوسف : كاْلشخاص
. كأيحد، كبدر، كخيرب، كالساعة، كصفْب : كاْلحداث
.  كدمشق، كالشاـ، كالصراط، كالكعبة، كا٤بدينة : كاْلماكن

: كمن خاللو يتضح الباقي للموضوعات، كىذا مثاؿ 
"  البيوع: "فمثال موضوع 

: جعل ٙبتو العناكين التالية 
: كذكر ا٤بواضع الذم ذكر فيها ذلك فكانت .  منزلة التاجر اْلمْب

. 4 ب12تر ػ ؾ
. 1 ب12مج ػ ؾ
. 8 ب18مي ػ ؾ

كباقي ما ٙبت البيػوع من عناكين ىو كاآليت ػ كٙبت كل عنواف منها أماكن كجود 
: ذلك يف الكتب اْلربعة عشر ا٤بذكورة ػ 
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. عقوبة التاجر ا٣بائن
. من باع بيعا فليبينو

. ال بركة يف كسب غّب طيب
. ما يرجى من الربكة يف البكور

. الصدقة كفارة عما يف البيع من حلف أك لغو
. فضل اإلقالة

. السماحة يف البيع
. اْلمر باْلمانة يف البيع كعدـ الغش فيو

 …أٍف. النهي عن اإلكثار من ا٢بلف
 إُف 86أخذ من ىذا ا٤بؤلف من الصفحة " البيوع: "كىكذا ٪بد أف موضوع 

. 94غاية الصفحة 
: رموز الكتاب 

جرل كثّب من الباحثْب على استعماؿ بعض الرموز للداللة على ما يتكرر عندىم  
من اْلمور، كا٤بؤلف فنسنك من ىؤالء؛ فقد رمز لكل مصنف من الكتب اْلربعة 

: عشر برمز ٨بتصر؛ كىي كاآليت 
 1.أم صحيح البخارم، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم الباب (بخ) ػ 1

                

 

 ػ فإنو يذكر فيو السورة 65 وىذا في كل كتاب من كتب البخاري، باستثناء كتاب التفسير ػ وىو المرقـو برقم 1
. ورقمها في المصحف، ثم يذكر رقم الحديث
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 1.أم صحيح مسلم، كفيبو يذكر رقم الكتاب، كرقم ا٢بديث فيو (مس) ػ 2
. أم سنن أيب داكد، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم الباب (بد) ػ 3
 2.أم سنن الَبمذم، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم الباب (تر) ػ 4
. أم سنن النسائي، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم الباب (نس) ػ 5
. أم سنن ابن ماجة، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم الباب (مج) ػ 6
. أم سنن الدارمي، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم الباب (مي) ػ 7
. أم موطأ مالك، كفيو يذكر رقم الكتاب، كرقم ا٢بديث (ما) ػ 8
. أم مسند أٞبد، كفيو يذكر رقم ا١بزء، كرقم الصفحة (حم) ػ 9
. أم مسند الطيالسي، كفيو يذكر رقم ا٢بديث (ط) ػ 10
. أم مسند زيد بن علي، كفيو يذكر رقم ا٢بديث (ز) ػ 11
أم طبػػقات ابن سعد، كفيو يذكر رقم القسم ػ إف كجد ػ كرقم ا١بزء،  (عد) ػ 12

. كرقم الصفحة
. أم سّبة ابن ىشاـ، كفيو يذكر رقم الصفحة (ىش) ػ 13
. أم مغازم الواقدم، كفيو يذكر رقم الصفحة (قد) ػ 14
. أم كتاب (ؾ) ػ 15
. أم باب (ب) ػ 16

                

 

. 44 نفس ما اتبعو في كتاب التفسير من صحيح البخاري فعلو في صحيح مسلم ػ رقم الكتاب فيو 1
.  وذلك في كل كتب الكتاب ما عدا كتاب التفسير، كما في البخاري2
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. أم حديث (ح) ػ 17
. أم صفحة (ص) ػ 18
. أم جزء (ج) ػ 19
. أم قسم (ؽ) ػ 20
. أم قابل ما قبلها ٗبا بعدىا  (قا) ػ 21
. أم أف ا٢بديث مكرر مرات (ـ ـ ـ) ػ 22
 ػ كقد يضع رقما صغّبا فوؽ رقم الصفحة، كىذا معناه أف ا٢بديث مكرر 23

. الصفحة صاحبة الرقم اْلصلي بقدر الرقم الصغّب يف الباب أك

: طريقة التخريج بواسطة الكتاب 
تبْب لنا من خالؿ ما تقدـ أف ىذا الكتاب يدلك على حديثك من خالؿ 

الرجوع بو إُف أصل موضوعو، كأنو ال ٰبتاج الباحث فيو إُف معرفة لفظ ا٢بديث، 
: كإ٭با عليػو أف يتبْب ا٤بعُب الذم يندرج فيو معناه، كبا٤بثاؿ يتضح اْلمر 

. ( الناس حفاة عراة غرالٰبشر): أردت أف إٔبث عن قولو صلى اهلل عليو كسلم 
  .(ا٢بشر): موضوع ا٢بديث حسب اجتهادم ىو 

، (ا٢بشر): ؛ ىكذا 160: فلجأت إُف ىذا ا٤بوضوع، فوجدتو يف صفحة 
. (البعث): انظر : كٙبتو 

موضوعا كاحدا، فرجعت إُف موضوع  (البعث)ك (ا٢بشر)كمعناه أف ا٤بؤلف اعترب 
:   من الكتاب، فوجدت نص ا٢بديث 80، فوجدتو يف الصفحة (البعث): 
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. ( الناس حفاة عراة غرالٰبشر)
: كٙبتو 

 45ب81بخ ػ ؾ
 قا 58ػ56ح51مس ػ ؾ

. 2 ح80 كسورة 4 ح21 كسورة 7ح17 سورة 44؛ ؾ 3ب35تر ػ ؾ
. 118 ك117 ب 21نس ػ ؾ
. 33 ب 37مج ػ ؾ
. 82ب20مي ػ ؾ

 قا؛ ثالث 398 ك235 ك229 ك223 ك220: ػ أكؿ ص حم
. 89 ك53: ؛ سادس ص 495:ص

. 2638ط ػ ح
: كبياف ذلك أف ا٢بديث موجود يف 

. 45الباب . 81رقم الكتاب  : صحيح البخارم 
كتاب الرقاؽ، باب كيف ا٢بشر، فتح البارم . صحيح البخارم: أم ]

[.  6527 إُف 6524اْلحاديث . 11/377
 كقابلو با٢بديث رقم 56رقم ا٢بديث . 51رقم الكتاب  : صحيح مسلم 

58 .
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 داخل الباب، كرقمو العاـ 56رقم ا٢بديث . كتاب ا١بنة: صحيح مسلم : أم ]
[. 4/2194. باب فناء الدنيا كبياف ا٢بشر يـو القيامة. 2859

السورة . 44 ككذلك رقم الكتاب 3الباب . 35رقم الكتاب : جامع الَبمذم 
. 2 رقم ا٢بديث80، كسورة 4 رقم ا٢بديث 21 كسورة 7  رقم ا٢بديث 17

باب ما جاء يف شأف ا٢بشر . كتاب صفة القيامة: جامع الَبمذم : أم ]
، ككتاب تفسّب القرآف، باب تفسّب سورة بِب 2423 رقم ا٢بديث 4/615

باب .  ككتاب التفسّب كذلك1 ، 3143: ا٢بديث رقم 5/305إسرائيل 
[. 3332 ا٢بديث رقم 5/432تفسّب سورة عبس 

. 118 كالباب 117الباب . 21رقم الكتاب : ٦بتىب النسائي 
. 2باب أركاح ا٤بػؤمنْب كغّبىم. سنن النسائي الصغرل، كتاب ا١بنائز: أم ]

[. 2082 ك2081 ك2080رقم اْلحاديث … 4/419كباب البعث
. 33الباب  .37رقم الكتاب : سنن ابن ماجة 

 رقم ا٢بديث 2/1429باب ذكر البعث . كتاب الزىد. سنن ابن ماجة: أم ]
4276 .]

                

 

. (إنكم محشوروف رجاال وركبانا ويجروف على وجوىهم):  لكن في لفظو 1
 لكن لم أجد الحديث المقصود في ىذا الباب، ولعلو يختلف حسب تجزئة أبواب الكتاب، ألف الحديثين معا 2

. يوجداف في الباب الذي يليو
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 253 ك235 ك229 ك223 ك220صفحة . ا١بزء اْلكؿ:مسند أٞبد
 53، كا١بزء السادس صفحة 495 كقابل ذلك بالػجزء الثالث صفحة 398ك
. 89ك

. 2638رقم ا٢بديث : مسند الطيالسي 
باب سعيد بن جبّب عن عبد اهلل بن عباس رض اهلل . أم مسند الطيالسي]

[. 343صفحة . عنهما

: الطبعات ا٤بعتمدة للمؤلفات اْلربعة عشر يف الكتاب 
ىناؾ فركؽ بْب طبعة كأخرل للكتب اْلربعة عشر الٍب فهرست موضوعاهتا يف 

، كيظهر الفرؽ جليا خاصة بالنسبة للكتب الٍب "مفتاح كنوز السنة: "كتاب 
أحيل على أرقاـ صفحاهتا، أما بالنسبة للٍب أحيل على أرقاـ كتبها ككذا أبواهبا 

 (ب): من صفحة " مفتاح كنوز السنة: "فاْلمر أىوف، إذ بالرجوع إُف مقدمة 
، ٪بد ذكر عدد الكتب ا٤بذكورة يف كل مؤلف من ا٤بؤلفات (ـ):إُف صفحة 

. اْلربعة عشر، كأماـ اسم كل كتاب رقمو الَبتييب، كعدد اْلبواب الٍب ٙبتو
: كىذه ىي الطبعات ا٤بعتمدة يف الكتاب 

 ػ 1907 ـ، ك1868 ػ 1862طبعة بوالؽ :  ػ صحيح البخػارم 1
.   ـ1908

ىػ  1290 ػ صحيح مسلم طبعة بوالؽ سنة 2
 ىػ 1280 ػ سنن أيب داكد  طبعة القاىرة سنة 3
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 ىػ 1292 ػ سنن الَبمذم طبعة بوالؽ سنة 4
 ىػ 1312 ػ سنن النسائي طبعة القاىرة سنة 5
 ىػ  1313 ػ سنن ابن ماجة طبعة القاىرة سنة 6
 ىػ  1337 ػ سنن الدارمي  طبعة د٥بي سنة 7
 1 ىػ 1379 ػ موطأ مالك طبعة القاىرة سنة 8
 ىػ  1321 ػ مسند الطيالسي طبعة ا٥بند سنة 9
 ىػ 1313 ػ مسند أٞبد طبعة القاىرة سنة 10
.  ـ1919 ػ مسند زيد بن علي طبعة ميالنو سنة 11
 ـ 1908 ػ 1904 ػ طبقات ابن سعد طبعة ليدف سنة 12
.  ـ1860 ػ 1859 ػ سّبة ابن ىشاـ طبعة غوتنغن سنة 13
.  ـ1882 ػ مغازم الواقدم طبعة برلْب ا٤بَبٝبة سنة 14

فإف استطعت أف تقف على ىذه الطبعات فقد مت لك اْلمر، كإال فانظر إُف 
طبعات متقاربة معها، كيف ىذه ا٢بالة إذا َف ٘بد مطلوبك يف الكتاب ا٤بذكور، أك 
يف الباب الذم أحاؿ ا٤بؤلف عليو، فانظر قبل ذلك الكتاب أك الباب، بكتاب أك 

أك بعدٮبا كذلك؛ فإنك ٘بد مرغوبك ٕبوؿ اهلل مع … كتابْب، أك باب أك بابْب
. قوتو

                

 

لمالك ػ بتحقيق األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ػ المعتمدة في " الموطأ" ولعل من األنسب أف يشار إلى أف طبعة 1
. ىذه الطبعة موافقة لػرواية يحيى الليثي األندلسي
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 1: تنبيهات حوؿ الطبعات كطريقة عمل ا٤بؤلف يف العزك إليها 
طبعة بوالؽ ا٤بعتمدة يف ىذا ا٤بفتاح مرقمة الكتب :  ػ بالنسبة لصحيح البخارم 1

كاْلبواب من طرؼ مصححها، كىذا الَبقيم متوافق مع جل طبعات صحيح 
. البخارم

َف يضع فيو صاحبو تراجم لألبواب، كإ٭با ىي من :  ػ بالنسبة لصحيح مسلم 2
كضع من جاء بعده، كاإلماـ النوكم كغّبه، كَف يعترب صاحب ا٤بفتاح ذلك، كإ٭با 

. اعترب ذكر رقم ا٢بديث بعد رقم الكتاب مباشرة
كيوجد يف صحيح مسلم كثّب من ا٤بتابعات ػ كىي اْلسانيد الٍب يركل هبا نفس 

ا٢بديث السابق ػ ٠بيت متابعة ْلف الراكم الثاين يتابع الراكم اْلكؿ يف ركايتو 
.  كيؤيده

فكاف من مذىب صاحب ا٤بفتاح أف يعترب اْلحاديث اْلصوؿ يف كل كتاب من 
. كتب  صحيح مسلم بأرقاـ كمتسلسلة يشّب إليها يف كتابو

كالطبعة احملققة من صحيح مسلم من طرؼ ٧بمد فؤاد عبد الباقي، ككذا كتابو 
ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ  ا٢بديث "ك" مفتاح كنوز السنة"تيسّب ا٤بنفعة بكتايب "

 : باستثناء اآليت يف ىذا ا١بدكؿ " مفتاح كنوز السنة"كالٮبا موافق ؿ" النبوم
 

                

 

 ىذا المبحث مستفاد في مجملو من بحث بنشره الدكتور محمد عبد اهلل حياني في مجلة البحوث اإلسبلمية 1
.  بعض ما يبلحظ على كتاب مفتاح كنوز السنة: تحت عنواف  (253: ص) 34 ىػ العدد 1412 …عدد رجب 
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عدد أحاديث الكتاب عند ٧بمد اسم الكتاب 
فؤاد عبد الباقي مث رقم الصفحة من 

تيسّب ا٤بنفعة 

عدد أحاديث الكتاب 
عند صاحب ا٤بفتاح مث 

رمز الصفحة 
ا١بنائز 
 النكاح 16
 الرضاع 17
1 

 الطالؽ 18
اللعاف 

الفرائض 
التوبة 

107/35 
143/55 
63/56 
67/58 
20/58 
18/63 
59/104 

 ػ ىػ 108
 ػ ىػ 110
 ػ ىػ 134
 ػ ىػ 32
 ػ ىػ 19
 ػ ىػ 21
 ػ د 60

 ك٩با يالحظ أف صاحب ا٤بفتاح كقع يف أخطاء أثناء ترقيمو ْلحاديث صحيح 
مسلم؛ فقد رقم اْلحاديث اْلصوؿ كأغفل ا٤بتابعات ٥با؛ ىذا يف الغالب اْلعم؛ 

لكنو َف يلتـز بذلك يف ٝبيع الكتاب؛ حيث رقم يف بعض اْلحياف أحاديث أخر؛ 
كىي متابعات، بل بعضها ليس فيو مًب؛ كإ٭با ىو عبارة عن سند بعده قولو 

أم مثل ا٤بًب السابق، مث إنو يف أحياف أخر أغفل ترقيم اْلحاديث  (مثلو)
اْلصوؿ؛ كل ىذا حدث لو إما بسبب السهو، أك بسبب عدـ االحَباـ الكامل 

                

 

. 17 والطبلؽ 18 تػرتيب ىػػذا الكػتاب عند صاحب المفتاح بعد كتاب الطبلؽ، فرقم الرضاع 1
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للمنهج الذم ر٠بو لنفسو أكال، أك بسبب ضعفو يف علم ا٢بديث لكونو مستشرقا؛ 
.  فقراء مزاليطالشرعية كا٤بستشرقوف يف اْلمور العلمية 

كقد ٯبتهد يف الَبقيم كعدمو تبعا لزيادة يف مًب ا٢بديث، أك نقص فيو، أك 
اختالؼ يف ا٤بعُب، أك اتفاؽ فيو، بل قد ٱبضع ذلك عنده الختالؼ الطريق إُف 

... الصحايب الواحد
:  كمن أمثلة ىذا االضطراب يف الَبقيم 

كتاب اإلٲباف ، باب نقصاف اإلٲباف ):  من صحيح مسلم 76ػ صفحة  أ
رقم ما ال ٰبتاج إُف  (با٤بعاصي كنفيو عن ا٤بتلبس با٤بعصية، على إرادة نفي كمالو

 مقارنا 100ترقيم؛ حيث رقم طريقا جاءت بنقص عن الطريق اْلكُف، انظر رقم 
، مث جاء إُف زيادات جيدة من طرؽ أخرل بعد 103 ك102 ك101مع 

 فلم يرقمها، مث جاء إُف ركاية بعدىا؛ ىي ٦برد مغايرة يف الطريق، فرقمها 103
.  105ب رقم 

كتاب اإلٲباف، باب بياف حاؿ إٲباف من ) من صحيح مسلم 79ب ػ صفحة 
ىذا الباب اشتمل على حديث كاحد عن عبد اهلل . (ياكافر : قاؿ ْلخيو ا٤بسلم 

:  بن عمر مرفوعا، ساقو مسلم من طريقْب 
. (إذا كفر الرجل أخاه فقد باء هبا أحدٮبا): يف الركاية اْلكُف 
فقد باء هبا أحدٮبا؛ إف كاف . يا كافر: أٲبا امرئ قاؿ ْلخيو ): كيف الركاية الثانية 

. (كما قاؿ، كإال رجعت عليو
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، كَف يرقم الثانية، يف حْب لو عكس لكاف (111)فرقم الركاية اْلكُف، برقم 
. أفضل كأكُف؛ ٤با يف الركاية الثانية من زيادة تبْب ا٤براد

كتاب اإلٲباف، باب ٙبرًن ضرب ) من صحيح مسلم 100ت ػ يف صفحة 
 طريقْب متغايرين 166رقم ب  (ا٣بدكد كشق ا١بيوب كالدعاء بدعول ا١باىلية

، كلو 165دكف زيادة أك نقص يف متوهنما، عن آخر طريق ذكرىػا للحػديث رقم 
كاف صاحب ا٤بفتاح يهتم بالصناعة ا٢بديثية ٤با كاف ىنا موضع لالستدراؾ عليو؛ 
ْلف مسلما إ٭با أكرد الطريقْب ا٤بتقدمْب لبياف لفظ ركايتيهما كالفرؽ بْب من كرل 

.  الٍب ىي ْلحد الشيئْب (أك)، كمن ركل بلفظ (ك): ٕبرؼ العطف 
كتاب اإلٲباف، باب بياف غلظ ٙبرًن ) من صحيح مسلم 101ث ػ يف صفحة 

حديثا كاحدا عن حذيفة بن اليماف كرد من  (170 ػ 169)رقم ب  (النميمة
. طريقْب، كلفظو كاحد فيهما

رقم  (كتاب اإلٲباف، باب ىل يؤاخذ بأعماؿ ا١باىلية؟) 111جػ  ػ يف صفحة 
إسنادا متابعا للحديث الذم قبلو دكف زيادة أك نقص، كإ٭با ىو  (191)ب 

. ٦برد طريق آخر فقط
ىذه بعض اْلمثلة ٤با كقع لصاحب ا٤بفتاح من اضطراب يف الَبقيم يف صحيح 

. مسلم
ػ أما بالنسبة لسنن أيب  داكد، فيمكن االطمئناف إُف كتاب تيسّب ا٤بنفعة،  3

: باستثناء اآليت 
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عدد أحاديث الكتاب عند ٧بمد اسم الكتاب 

فؤاد عبد الباقي مث رقم الصفحة من 
تيسّب ا٤بنفعة 

عدد أحاديث الكتاب عند 
صاحب ا٤بفتاح مث رمز 

الصفحة 
 ػ ز 39 40/34ا٢بركؼ كالقراءات  

:  ػ كبالنسبة لسنن النسائي يطمأف إُف كتاب تيسّب ا٤بنفعة باستثناء اآليت 4
عدد أحاديث الكتاب عند ٧بمد فؤاد اسم الكتاب 

عبد الباقي مث رقم الصفحة من تيسّب 
ا٤بنفعة 

عدد أحاديث الكتاب عند 
صاحب ا٤بفتاح مث رمز 

الصفحة 
الرقى 
الزينة  

2/42 
123/54 

 ػ ط 1
 ػ م 122

باستثناء " تيسّب ا٤بنفعة" ػ كبالنسبة لسنن ابن ماجة ٲبكن أف يطمأف إُف كتاب 5
: اآليت 

عدد أحاديث الكتاب عند ٧بمد فؤاد اسم الكتاب 
عبد الباقي مث رقم الصفحة من تيسّب 

ا٤بنفعة 

عدد أحاديث الكتاب عند 
صاحب ا٤بفتاح مث رمز 

الصفحة 
أبواب اآلذاف 

الزكاة 
اللباس 

7/5 
28/14 
47/30 

 ػ م 6
 ػ م 27
 ػ ؾ 36
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 ػ كبالنسبة ٤بوطأ مالك ٲبكن االطمئناف إُف النسخة احملققة من طرؼ ٧بمد فؤاد 6
: باستثناء اآليت " …تيسّب ا٤بنفعة"عبد الباقي ، ككذا كتابو 

عدد أحاديث الكتاب عند ٧بمد اسم الكتاب 
فؤاد عبد الباقي مث رقم الصفحة 

من تيسّب ا٤بنفعة 

عدد أحاديث الكتاب 
عند صاحب ا٤بفتاح مث 

رمز الصفحة 
الصالة يف 

رمضاف 
القبلة 
القرآف 
الزكاة 

االعتكاؼ 
الرضاع 
ا٢بدكد 

7/7 
15/12 
50/14 
56/17 
16/19 
17/35 
35/43 

 ػ ؿ 6
 ػ ؿ 14
 ػ ؿ 49
 ػ ؿ 55
 ػ ؿ 17
 ػ ؿ 18
 ػ ـ 23
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:  ػ كبالنسبة لسنن الدارمي يطمأف إُف كتاب تيسّب ا٤بنفعة باستثناء اآليت 7
عدد أحاديث الكتاب عند اسم الكتاب 

٧بمد فؤاد عبد الباقي مث رقم 
الصفحة من تيسّب ا٤بنفعة 

عدد أحاديث الكتاب 
عند صاحب ا٤بفتاح مث 

رمز الصفحة 
 ػ ؾ 37 38/10الزكاة 

 ػ ؾ 41 42/15اْلطعمة 
 ػ ؾ 11 12/18النذكر كاْلٲباف 

 ػ ؾ 39 40/19ا١بهاد 
 ػ ؾ 81 83/21السّب 

 ػ ؾ 55 56/28الفرائض 
: االختالؼ بْب عدد اْلحاديث يف الكتب 

إف الػػذم يرجػع إُف االختالؼ بْب طبعة ٧بمد عبد الباقي لصحيح مسلم، 
كا٤بفتاح يلحظ اختالفا بينهما كذلك يف عدد اْلحاديث ا٤بشتملة عليها يف 
أبواهبا؛ فالتقدًن كالتأخّب لكتاب الرضاع ككتاب الطالؽ انعكس على عدد 
اْلحاديث ا٤برقمة يف الكتابْب ا٤بذكورين، ىذا باإلضافة إُف التصرؼ يف عد 

. ا٢بديث متابعة أك أصال
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: كىذا تفصيل لعدد اْلحاديث فيهما 
عدد أحاديثو عند ٧بمد اسم الكتاب 

فؤاد عبد الباقي 
عدد أحاديثو عند 

" ا٤بفتاح"صاحب 
 110 143النكاح 
 32 67الطالؽ 
 134 63الرضاع 
 276 273اجملموع 

 كهبذا يتبْب أف ٦بموع اْلحاديث يف ىذه اْلبواب الثالثة متقارب فليس بينها من 
حيث العد إال فارؽ ثالثة أحاديث، كىذا اْلمر ال يضر باعتبار أف أسلوب العد 
قد يقع فيو اختالؼ، كلكن أٮبية معرفة ذلك تتمثل يف اإلحالة ؛ فليتنبو لذلك 

 134كيف ٰبيل صاحب ا٤بفتاح على ا٢بديث رقم : الباحث؛ حٌب ال يقوؿ 
من كتاب الرضاع، كعند الرجوع إُف كتاب مسلم بتحقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي 

.    حديثا مثال63ال ٯبد يف الكتاب إال 
" : مفتاح كنوز السنة"ا٤بقصد العاـ من تأليف 

يقع يف جزء كاحد، كَف يقصد بو كاضعو أف ٰبيط " مفتاح كنوز السنة"كتاب 
بسائر اْلحاديث الٍب ٰبيل عليها يف الكتب اْلربعة عشر الٍب فهرس ٥با، كلو فعل 

ذلك ١باء الكتاب يف ٦بلدات كثّبة، لذا كاف مقصده من تأليفو أنو هنج 
 الٍب ٯبمعها أصوؿ اْلحاديثاالقتضاب يف إحاالتو؛ كذلك عن طريق النظر يف 
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باب كاحد ، كصياغتها يف معُب عاـ ينطوم ٙبتو أحاديث متعددة يف كتب السنة 
. السالفة الذكر، مع ترتيب تلك ا٤بعاين العامة على حركؼ ا٤بعجم

راجع : كحٌب ال يعيد تفاصيل اإلحاالت كاف يلجأ إُف اإلشارة إُف ا٤بقصود بقولو 
كذا، كهبذا يتمكن من ذكر ا٤بعُب ا٤بستفاد من ا٢بديث يف موضع مفصال، يف 

. حْب ٰبيل عليو يف مواطن أخرل

" : مفتاح كنوز السنة"ا٤بوطأ ك
إف الغاية من ترقيم اْلحاديث يف سائر كتب ا٢بديث ىي معرفة ٦بموع اْلحاديث 

. الواردة يف تلك الكتب أكال، مث تيسّب استخراج ىذه اْلحاديث منها ثانية
كعملية الَبقيم لألحاديث قد تكوف سهلة يف الكتب الٍب ال تشتمل إال على 
أحاديث، لكنها قد تصعب يف الكتب الٍب ٘بمع بْب الفقو كا٢بديث كما يف 

. موطأ اإلماـ مالك
كالقاعدة العامة الٍب سار عليها فنسنك أنو أٮبل يف ترقيم النصوص الٍب كانت 
فقهية غّب حديثية، لتناسب ذلك مع الغاية من كضع ىذا ا٤بفتاح، كقد صرح 

: بذلك الشيخ أٞبد شاكر رٞبو اهلل حيث قاؿ 
كأما موطأ مالك فإف اْلستاذ فنسنك قسمو إُف كتب؛ ْلنو َف يكن مقسما ))

تقسيما كاضحا، مث كضع أرقاما متتابعة للكتب كلألحاديث فقط، كترؾ ما ال 
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ٰبتوم إال على آراء مالك كغّبه من اْلئمة؛ ْلهنا ليست من مقاصد 
 1(.(الفهرس

َف يؤخذ من ا٤بوطأ ما ليس من أصل ))كقاؿ اْلستاذ ياف يوست كيتكاـ  
  2(. (اْلحاديث؛ كآراء اإلماـ مالك كغّبه من الفقهاء

كمن منهجو الذم سار عليو أنو َف يرقم ٝبيع اْلحاديث اْلصوؿ ْلجل 
االختصار؛ فقد اجتهد يف تعيْب اْلحاديث الٍب تعتبػر أصػال يف باهبا فرقمها، 

. كأغفل كل حديث اعتربه شاىدا أك متابعا للحديث اْلصل
أثرا ؛ أربػعة منها مرفوعة،  (87)كىذا ٯبعلنا نسجل أنو قد أٮبل من الَبقيم 

. كالباقي بْب موقوؼ كمقطوع
يف حْب أقدـ على ترقيم ٦بموعة من النصوص الفقهية الٍب ال يستفاد من ترقيمها 

عند التخريج؛ ْلف الغايػػة الػوصوؿ إُف اْلحاديث، ال إُف اْلبواب كا٤بباحث 
. الفقهية

كىذا ذكر لطائفة من اْلبواب ا٤بتمحضة لفقو مالك باإلحاالت ا٤ببينة ٤بوقعها 
:  ػ 3كتابا كبابا كصفحة كرقما ػ الرقم ىنا يشّب إُف رقم صاحب ا٤بفتاح 

                

 

.  مقدمة مفتاح كنوز السنة صفحة أ أ1
. صفحة ؾ:  مقدمة المجلد الثامن من المعجم المفهرس 2
 أسماء الكتب، واألبواب، وأرقاـ الصفحات، وأرقاـ األحاديث؛ كل ذلك متفق مع ما في طبعة محمد فؤاد عبد 3

. الباقي لموطأ مالك، وباألخص طبعة دار إحياء الكتب العربية
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اسم الكتاب كالباب رقم 

حة 
رقم صف

 12 106كتاب ا١بمعة، باب ما جاء فيمن رعف يـو ا١بمعة   1
كتاب ا١بمعة، باب ما جاء يف اإلماـ ينزؿ بقرية يـو ا١بمعة  2

يف السفر 
107 14 

 13 182كتاب العيدين، باب غدك  اإلماـ يـو العيد كانتظار ا٣بطبة  3
 16 252كتاب الزكاة، باب زكاة ا٤بّباث  4
 25 263كتاب الزكاة، باب صدقة ا٣بلطاء  5
 27 266كتاب الزكاة، باب العمل يف صدقة عامْب إذا اجتمعا  6
 36 274كتاب الزكاة، باب ما ال زكاة فيو من الثمار  7
 56 285كتاب الزكاة، باب من ال ٘بب عليو زكاة الفطر  8
 64 345كتاب ا٢بج، باب ما ال ٯبب فيو التمتع  9
 86 355كتاب ا٢بج، باب أمر الصيد يف ا٢بـر  10
 87 355كتاب ا٢بج، باب ا٢بكم يف الصيد  11
كتاب ا٢بج، باب كقوؼ الرجل كىو غّب طاىر ككقوفو على  12

دابة 
389 168 

 204 403كتاب ا٢بج، باب صالة ا٤بقيم ٗبكة كمُب  13
 241 419كتاب ا٢بج، باب جامع الفدية  14
 254 425كتاب ا٢بج، باب حج ا٤برأة بغّب ذم ٧بـر  15
 19 499كتاب الصيد، باب ما جاء فيمن يضطر إُف أكل ا٤بيتة  16
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 69 581كتاب الطالؽ، باب ما جاء يف عدة اْلمة من طالؽ زكجها  17
 26 627كتاب البيوع، باب جامع بيع الثمر  18
 27 631كتاب البيوع، باب بيع الفاكهة  19
 67 656كتاب البيوع، باب بيع اللحم باللحم  20
 3 709كتاب ا٤بساقاة، باب الشرط يف ا٤بساقاة  21
 6 795كتاب ا٤بكاتب، باب جراح ا٤بكاتب  22
 3 812كتاب ا٤بدبر، باب الوصية يف التدبّب  23
 6 814كتاب ا٤بدبر، باب بيع ا٤بدبر  24

 8 818كتاب ا٤بدبر، باب ما جاء يف جراح أـ الولد  25
كىذا بياف ٤با رقمو صاحب ا٤بفتاح يف موطأ مالك ٩با عقب بو مالك على اآلثار 

: ضمن اْلبواب 
رقم صفحة الكتاب كالباب رقم 
 4 19كتاب الطهارة، باب العمل يف الوضوء  1
 7 20كتاب الطهارة، باب العمل يف الوضوء  2
 8 20كتاب الطهارة، باب العمل يف الوضوء  3
 99 59كتاب الطهارة، باب طهر ا٢بائض  4
 200 402كتاب ا٢بج، باب صالة مُب  5
 36 747كتاب اْلقضية، باب القضاء يف قسم ا ْلمواؿ  6
 35 935كتاب صفة النيب، باب ما جاء يف الطعاـ كالشراب  7
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: كىذا ذكر ٤با حكاه مالك عن أىل العلم، كرقمو صاحب ا٤بفتاح 
رقم صفحة الكتاب كالباب رقم 
 37 300كتاب الصياـ، باب صياـ يـو الفطر كاْلضحى كالدىر  1
 40 301كتاب الصياـ، باب صياـ الذم يقتل خطأ أك يتظاىر  2
 41 302. كتاب الصياـ، باب ما يفعل ا٤بريض يف صيامو 3
 55 309كتاب الصياـ، باب صياـ الذم يشك فيو  4
 60 311كتاب الصياـ، باب جامع الصياـ  5
 37 463كتاب ا١بهاد، باب العمل يف غسل الشهيد  6
 4 492كتاب الصيد، باب ترؾ قتل ما قتل ا٤بعراض  7
 4 393كتاب الصيد، باب ما جاء يف صيد ا٤بعلمات  8
 15 497كتاب الصيد، باب ما يكره من أكل الدكاب  9
 

: كىناؾ نوع آخر من االضطراب يف الَبقيم 
من ا٤بوطأ، كتاب ا٢بج، باب مواقيت  (..330)كونو يف صفحة : فمن ذلك 

اإلىالؿ جىزَّءى حديثا كاحدا ػ بإسناد كاحد كمًب كاحد ػ إُف جزئْب، فجعل لػو 
:   ؛ كا١بزء اْلكؿ منو ىو 24 كللجزء الثاين رقم 23رقمْب، للجزء اْلكؿ رقم 

أمر : ما ركاه مالك من حديث عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر أنو قاؿ 
كسلم، أىل ا٤بدينة أف يهلوا من ذم ا٢بليفة،  عليو اهلل صلى رسوؿ اهلل ،

. كأىل الشاـ من ا١بحفة، كأىل ٪بد من قرف
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:  كا١بزء الثاين منو ىو 
 اهلل صلى أما ىؤالء الثالث فسمعتهن من رسوؿ اهلل،: قاؿ عبد اهلل بن عمر 

كيهل أىل : كسلم، قاؿ  عليو اهلل صلى كسلم، كأخربت أف رسوؿ اهلل، عليو
.  اليمن من يلملم

 كىو حديث كاحد فصل فيو عبد اهلل بن عمر بْب ما ٠بعو من رسوؿ اهلل،: قلت 

كسلم، مباشرة كىي ا٤بواقيت الثالثة اْلكُف، كبْب ما أخرب بو؛  عليو اهلل صلى
. كىو ميقات أىل اليمن

كمن عادة صاحب ا٤بفتاح ػ كىو ما سار عليو ٧بمد فؤاد عبد الباقي يف ا٤بوطأ ػ أنو 
إذا جاء حديث بإسناد، مث جاء نفس ا٤بعُب بإسناد آخر بعده فإنو يرقػم اْلكؿ 

كيػهمل الثاين؛ ْلنو يعتبػره داخال ٙبت معُب ا٢بديث اْلكؿ؛ كىذا ما سار عليو يف 
: كتابو؛ كمن ىذا القبيل 

كتاب قصر الصالة، باب صالة ا٤بسافر إذا ] من ا٤بوطأ 149ػ ما يف صفحة 
. ، كيف الذم بعده َف يرقمو19حيث رقم ا٢بديث  [كاف إماما أك كاف كراء إماـ

كتاب الصياـ، باب من أٝبع ] من ا٤بوطأ 288ػ كفعل نفس اْلمر يف صفحة 
. ، كالذم بعده َف يرقمو5حيث رقم ا٢بديث  [الصياـ قبل الفجر

كتاب الصالة، باب ما يفعل ] من ا٤بوطأ 94ػ كلكنو َف يلتـز بذلك يف صفحة 
، مث ركاه مالك من 60حيث رقم حديث ذم اليدين برقم [من سلم من ركعتْب
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، فرقم اإلسناد الثاين (مثل ذلك)طريق آخر، كَف يذكر ا٤بًب كعادتو؛ كاكتفى بقولو 
.  مع أنو ال يرقم مثل ىذا اإلسناد ما داـ معُب ا٢بديث كاحدا61برقم 

 1. كىذا ٨بالف ٤با التـز بو من ترقيم اْلحاديث اْلصوؿ فقط عنده
كتاب النكاح، باب ما جاء ] من ا٤بوطأ 538ػ كنفس ا٣بطأ ارتكبو يف الصفحة 

حيث رقم حديثا برقم  [يف كراىية إصابة اْلختْب ٗبلك اليمْب، كا٤برأة كابنتها
أحلتهما آية، : "؛ كىو قوؿ عثماف يف ا١بمع بْب اْلختْب ٗبلك اليمْب 34

". كحرمتهما آية ، أما أنا فال أحب أف أصنع ذلك
: مث ركل ىذا ا٢بكم بإسناده عن الزبّب بن العواـ دكف ذكر ا٢بكم؛ كإ٭با قاؿ 

. ، كمن عادتو أال يرقم مثل ىذا35كمع ذلك رقمو برقم . (مثل ذلك)

: ٭باذج من اْلخطاء الٍب حدثت يف منهجية العزك يف كتاب ا٤بفتاح 
فضل )ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح" ػ العمود الثالث من كتاب 2 ػ يف صفحة 1

ػ من كتاب الصالة ػ كالعزك  (46 ػ 44)عػزا إُف ا٤بوطأ أحاديث أرقاـ  (التػأمْب
، كإ٭با (فضل التأمْب) خطأ كاضح؛ ْلنػو ال يدخل ٙبت معُب 44إُف حديث 

باب ترؾ القراءة جهرا خلف اإلماـ فيما )كرد يف القراءة جهرا خلف اإلماـ يف 
(.  86)كتاب الصالة صفحة  (جهر فيو

                

 

مسألة التفرقة بين الشاىد والمتابع ال تطرح ىنا؛ ألف المستشرقين غير متخصصين في مصطلح :  قلت 1
. الحديث، وإنما ذلك ألرباب الصنعة من أىل الحديث



 122 

يف باب ما جاء يف التأمْب  (46 ػ 45)أما أحاديث فضل التأمْب فهي برقمي 
..(. 87)خلف اإلماـ صفحة 

عقل )ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح" ػ العمود اْلكؿ من كتاب 349 ػ كيف صفحة 2
َف يعز إُف أم حديث يف ا٤بوطأ ٙبت ىذا ا٤بعُب؛ مع كجود باب مستقل يف  (ا٤برأة

 ، كإ٭با عزل ٙبت معُب عقل ا٤برأة يف 853ا٤بوطأ يف عقل ا٤برأة كىو يف صفحة 
 كا٢بديث 851يف باب دية ا٣بطأ يف القتل صفحة  (4)كتابو إُف حديث رقم 

. كرد يف قصة رجل كليس يف فيو ذكر للمرأة
ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح" أيضا ػ العمود اْلكؿ من كتاب 349 ػ كيف صفحة 3
َف يعز إُف أم باب يف ا٤بوطأ من أبواب ا٤بكاتب، مع أف يف ا٤بوطأ  (دية ا٤بكاتب)

 كينتهي يف 787 بابا يبدأ من صفحة 13كتابا خاصا يف ا٤بكاتب كٙبتو 
 ، كقد ترؾ ذلك كلو، كعزا دية ا٤بكاتب إُف كتاب ا٤بدبر من 809صفحة 

  كىو يف جراح ا٤بدبر، ككم ىناؾ من فارؽ بْب ا٤بكاتب 7ا٤بوطأ ا٢بديث رقم 
 باب جراح 816كا٤بدبر، كبْب جراح ا٤بكاتب كجراح ا٤بدبر، انظر صفحة 

. ا٤بدبر
ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح"  ػ العمود الثاين من كتاب 507 ػ كيف صفحة 4
( 35)عزا ىذا ا٤بعُب إُف حديث  (ال يزكج الرجل ابنو من أمتو الٍب تسرل هبا): 

من كتاب النكاح، باب ما جاء يف كراىة إصابة اْلختْب ٗبلك اليمْب كا٤برأة 
. كابنتها
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ىػو إسناد دكف مًب، كإ٭با كرد موافقا للحديث الذم قبػلو،  (35)كحديث 
كا٢بديث الذم قبلو كرد يف حكم ا١بمع بْب اْلختْب ٗبلك اليمْب، ككاف عليو أف 

النهي عن أف يصيب الرجل أمة كانت )يعزك ىذا ا٤بعُب ٛباما؛ كىو ٙبت باب 
(. 539)صفحة  (ْلبيو
إذا ): ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح" ػ العمود الثالث من كتاب 529 ػ كيف صفحة 5

من  (8 ػ 7)عزا ىذا ا٤بعُب إُف فقو مالك رقم (أخطأ يف مواالة أعماؿ الوضوء
ككالـ مالك ٙبت ىذين الرقمْب يدكر . كتاب الطهارة، باب العمل يف الوضوء

حوؿ ترتيب أعماؿ الوضوء ال ا٤بواالة، كفرؽ كبّب بينهما، إذ الَبتيب ال يستلـز 
.  من ا٤بوطأ20ا٤بواالة، انظر الصفحة 

: العزك إُف فقو مالك 
يف ا٤بوطأ أبواب للحديث كالفقو، كفيها ما ىو خالص للفقو، ك٦بموع اْلبواب 

بابا، كقد اشتملت على عمل أىل ا٤بدينة ، أك  (101)ا٤بستقلة بالفقو يصل إُف 
استنباطات أحكاـ فقهية ٤بالك، أك ما ىو نقل عن أىل العلم، كقد رقم صاحب 

. بابا منها، كأٮبل الباقي (53)ا٤بفتاح 
كينتج عن ىذا الَبقيم كوف  صاحب ا٤بفتاح رقمها ليعزك إليها، أما ما َف ترقم فال 
تدخل يف باب العزك، كلذلك سيؤثر الَبقيم كعدمو على العػزك مباشرة، كىذا من 

. سلبياتو كخاصة إذا ا٫برؼ عن ا٤بنهج الذم رسم أكال ْلجل اتباعو
: كىذه أمثلة ٤با ىو من قسم العزك إُف الفقو 
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ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح" ػ العمود الثالث من كتاب 335 ػ كيف صفحة 1
عزا ىذا ا٤بعُب إُف كالـ مالك يف باب خالص للفقو، كىو باب  (دية ا٤بكاتب): 

مع عزكه ىذا ا٤بعُب إُف أحاديث  ( من ا٤بوطأ795انظر صفحة )جراح ا٤بكاتب 
عند أٞبد كأيب داكد كالنسائي، ككاف عليو أف يكتفي يف العزك ٗبا يف ذلك من 

. اْلحاديث خارج ا٤بوطأ
: ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح"أيضا  ػ العمود الثاين من كتاب  (295) ػ كيف صفحة 2
عزا ىذا  (ال بأس بأكل ما قتل البازم كما أشبهو؛ إذا ذكر اسم اهلل على إرسا٥با)

(  8 ػ يعِب كتاب الصيد ػ برقم 25: ؾ )ا٤بعُب إُف ما حكاه مالك عن أىل العلم 
من ا٤بوطأ؛ مع العلم أنو من  (493)باب ما جاء يف صيد ا٤بعلمات صفحة 

. الفقو ا٣بالص، كَف يعز إُف غّب ا٤بوطأ
: ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح"  ػ العمود اْلكؿ من كتاب 42 ػ كيف صفحة 3
 ٩با عقب بو على بعض اآلثار 4عزا ىذا ا٤بعُب إُف فقو مالك رقم  (االستنشاؽ)

 يف 2يف باب العمل يف الوضوء، مع أنو عزا معُب االستنشاؽ إُف حديث رقم 
 .19انظر ا٤بوطأ صفحة . نفس الباب ا٤بذكور، فما كجو ا٢باجة إُف فقو مالك

: ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح"  ػ العمود الثاين من كتاب 170 ػ كيف صفحة 4
 ٩با 99 رقم 2ؾ )عزا إُف فقو مالك  (ا٢بائض تتيمم إذا طهرت كَف ٘بد ا٤باء)

 59رقم بو مالك على اآلثار يف باب طهر ا٢بائض من كتاب الطهارة صفحة 
يف : من ا٤بوطأ مع عزكه ىذا ا٤بعُب إُف حديثْب موقوؼ كمقطوع عند الدارمي 
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كال حاجة  (1/256)كتاب الطهارة، باب ا٢بائض إذا تطهرت كَف ٘بد ا٤باء 
.   لفقو مالك كما ىو بْب

إذا ): ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح"  ػ العمود الثالث من كتاب 529 ػ كيف صفحة 5
٩با عقب بو  (7 رقم 22ؾ )عزا إُف فقو مالك  (أخطأ يف مواالة أعماؿ الوضوء

 كَف 20مالك على اآلثار يف باب العمػل يف الوضوء من كتاب الطهارة صفحة 
. يعز إُف غّبه مطلقا

من ): ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح" ػ العمود الثالث من كتاب 258 ػ كيف صفحة 6
: ؾ )عزا إُف ما حكاه مالك عن أىل العلم  (ركل عدـ الصالة على الشهيد

باب العمل يف غسل الشهيد صفحة  (37 ػ يعِب كتاب ا١بهاد ػ رقم 21
. من ا٤بوطأ، مع أنو عزا ىذا ا٤بعُب إُف أحاديث يف كتب السنة (463)
: ػ ٙبت معُب " ا٤بفتاح"ػ العمود اْلكؿ من كتاب   (295) ػ كيف صفحة 7
ؾ )عزا ىذا ا٤بعُب إُف ما حكاه مالك عن أىل العلم  (آالت الصيد كقتلو كطرائقو)

( بػاب تػرؾ أكل ما قتل ا٤بعراض كا٢بجر (4 ػ 1 ػ يعِب كتاب الصيد ػ 25: 
.  من ا٤بوطأ مع أنو عزا ىذا ا٤بعُب إُف أحاديث من الكتب الستة491صفحة 
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: ا٤بوطػػػػػآت 

: معُب ا٤بوطأ 
أف : أصلو  (رجل موطأ اْلكناؼ): ا٤بذلل كا٤بمهد، يقاؿ : ا٤بوطأ يف اللغة 

جوانب داره كطيئة، يسهل الوصوؿ إليها، ك٦باز ذلك أف الناس ال ٯبدكف صعوبة 
. يف الوصوؿ إليو، لسهولة أخالقو، كلْب جانبو، ككـر ضيافتو

ا٤بصنف ا٤برتب على اْلبواب : أمػا معػُب  ا٤بوطأ يف اصطالح احملدثْب فهو 
 1. الفقهية، كيشتمل على اْلحاديث ا٤برفوعة كا٤بوقوفة كا٤بقطوعة

: سبب تسميتو 
لعل مالكا ػ رٞبو اهلل ػ قد راعى يف أصل ىذه التسمية ٛبهيده كتذليلو للناس؛ كقد 

قلت ): نقل الزرقاين عن أيب عبد اهلل ٧بمد بن إبراىيم الكتاين اْلصفهاين قاؿ 
شيء صنعو ككطأه : موطأ مالك؛ َف ٠بي ا٤بوطأ ؟ فقاؿ : ْليب حامت الرازم 

 2. (للناس
٠بعت بعض ا٤بشايخ يقوؿ : ركل أبو ا٢بسن بن فهر عن علي بن أٞبد ا٣بىلىْنًجي 

عرضت كتايب ىذا على سبعْب فقيها من فقهاء ا٤بدينة، فكلهم :  قاؿ مالك :
. كاطأين عليو، فسميتو ا٤بوطأ

                

 

.  الموطآت والمصنفات معناىما  في اصطبلح المحدثين واحد، وإف اختلفا في التسمية1
. 1/7 شرح الزرقاني على الموطإ 2
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: ذكر بعض ا٤بوطآت 
 1.(ىػ158ت)ػ ا٤بوطأ البن أيب ذئب ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بدين 

 2.(ىػ164ت)ػ ا٤بوطأ لعبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة ا٤باجشوف 
. (ىػ179ت )ػ موطأ مالك بن أنس 

 3.(ىػ184ت)ػ ا٤بوطأ إلبراىيم بن ٧بمد بن أيب ٰبٓب 
ػ ا٤بوطأ ، للحافظ أيب ٧بمد عبد اهلل بن كىب الفهرم ، مث ا٤بصرم 

 4.(ىػ197ت)
ػ ا٤بوطأ ، لشيخ اإلسالـ أيب إسحاؽ إ٠باعيل بن إسحاؽ بن إ٠باعيل، اْلزدم، 

 5.(ىػ282ت)
" عبداف"ػ ا٤بوطأ ْليب ٧بمد عبد اهلل بن ٧بمد ا٤بركزم ا٤بعركؼ ب

 6.(ىػ293ت)

                

 

. 7/147 سير أعبلـ النببلء 1
.  (موطؤه أضعاؼ موطأ مالك، وأحاديثو كثيرة):  قاؿ الذىبي 2

. 66: ص. ، لنذير حمداف"الموطآت لئلماـ مالك رضي اهلل عنو: "ػ عن 
 8/450 سير أعبلـ النببلء 3
.  قلت عبد اهلل بن وىب وإف كاف من تبلميذ مالك إال أنو لو كذلك موطأ من تأليفو 4

. 203(/18)، 225(/9)سير أعبلـ النببلء : ػ انظر 
. 13/340 سير أعبلـ النببلء 5
. 14/13 سير أعبلـ النببلء 6
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كيف القسم الثاين من ىذه ا٤بصنفات نذكر ا٤بؤلفات الٍب ٚبتص ٔبانب من جوانب 
: الدين، أك باب من أبوابو، كنذكر منها 

اْلجزاء، ككتب الرقائق، ككتب اْلحكاـ، ككتب التخريج، ككتب الشركح ا٢بديثية 
. كالتعليقات عليها

: اْلجػػػػػزاء 
ىي عبارة عن كتب صغّبة ا٢بجم، أك رسائل تضم ٦بموعة من  :اْلجزاء

كجزء أيب بكر، أك جزء مالك . اْلحاديث ركيت عن صحايب كاحد أك من بعده
 ....

كقد ٱبتار فيها بسط موضوع معْب؛كما فعل اإلماـ البخارم يف جزء رفع اليدين 
يف الصالة، أك يف جزء القراءة خلف اإلماـ لو أيضا، أك اإلماـ السيوطي يف جزء 

...  صالة الضحى
كقد تكوف الغػاية منو تنػػػاكؿ فائدة من الفوائد ا٢بديثية كما يف الوحدانيات، 

... كالثنائيات
  :كاْلجزاء ا٢بديثية كثّبة؛ منها 

ػ جزء البطاقة، ْليب القاسم ٞبزة بن ٧بمد بن علي بن العباس الكناين 
. (ىػ357ت)

. (ىػ281ت)ػ جزء يف حديث ا٢بافظ بن ديزؿ 
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ػ جزء ابن الغطريف، للحافظ أيب أٞبد ٧بمد بن أٞبد بن الغطريف ا١برجاين 
. (ىػ377ت)

ػ جزء يف فوائد حديث أيب عمّب، لإلماـ أيب العباس أٞبد بن أيب أٞبد الطربم، 
. (ىػ335ت)البغدادم، الشافعي، ا٤بعركؼ بابن القاص 

مٌب يلجأ إُف اْلجزاء ا٢بديثية ؟ 
إذا كنت تريد البحث عن حػػديث ْلحد الصحابة ػ أك من جاء بعده ػ ككاف من 

الذين أفردت أحاديثهم ٔبزء خاص، أك إذا كاف لديك حديث يتعلق ٗبوضوع ا١بزء 
. الذم بْب يديك

: كتب الرقائق 
الرقة الرٞبة : كٯبمع كذلك على رقاؽ، كأىل اللغة يقولوف  (رقيقة)الرقائق ٝبع 

مٌب كانت : كقاؿ الراغب . استحيا: كرؽ كجهو . رٞبتو: ضد الغلظة، كرقىػْقت لو 
الرقة يف جسم فضدىا الصفاقة؛ كثوب رقيق كثوب صفيق، كمٌب كانت يف نفس 

كترقيق الكالـ : كقاؿ ا١بوىرم . 1فضدىا القػسوة، كػرقيق القػلب كقاسي القلب
. ٙبسينو

. ك٠بيت اْلحاديث بذلك؛ ْلف يف كل منها ما ٰبدث يف القلب رقة

                

 

. 10/122: مادة رقق .  لساف العرب، البن منظور1
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كصف ا١بنة كالنار، كا٢بساب كا١بزاء، : كعػادة مػا ينػدرج ضمن أحاديث الرقائق 
… كالزىد يف الدنيا، كالبكاء من خشية اهلل، كأبواب الَبغيب كالَبىيب عامة 

كىذه مٌب كاف ا٢بديث ا٤برغوب يف البحث عنو يف موضوع معْب منها، يلجأ 
إليها، فلو فرضنا أف ا٢بديث يف اْلدعية ا٤بأثورة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، 

. فإننا نبحث عنو يف الكتب ا٤بختصة بذلك
: كىذه ٦بموعة من الكتب ا٤بدرجة ٙبت كتب الرقائق 

. ػ التخويف من النار كالتعريف ٕباؿ دار البوار، للحافظ ابن رجب ا٢بنبلي
. ػ التذكار يف أفضل اْلذكار، للقرطيب

. ػ الَبغيب كالَبىيب، للحافظ عبد العظيم ا٤بنذرم
. ػ ا١بواب الكايف ٤بن سأؿ عن الدكاء الشايف، لإلماـ ابن القيم ا١بوزم

. ػ الكبائر، لإلماـ الذىيب
. ػ الكفارات كالدرجات كالدعوات، البن رجب ا٢بنبلي

. ػ الكلم الطيب، للشيخ تقي الدين ابن تيمية
. ػ النصيحة يف اْلدعية الصحيحة، للحافظ عبد الغِب ا٤بقدسي

. ػ الوابل الصيب من الكلم الطيب، لإلماـ ابن القيم ا١بوزم
. ػ ٙبفة الذاكرين بعدة ا٢بصن ا٢بصْب، لإلماـ الشوكاين

. ػ جالء اْلفهاـ يف الصالة كالسالـ على خّب اْلناـ، البن القيم
. ػ حادم اْلركاح إُف بالد اْلفراح، لإلماـ بن القيم ا١بوزم
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. ػ ذـ الغيبة، البن أيب الدنيا
. ػ رياض الصا٢بْب من كالـ سيد ا٤برسلْب، لإلماـ النوكم

. ػ كتاب الزىد، لإلماـ أٞبد بن حنبل
. ػ ٨بتصر الَبغيب كالَبىيب، البن حجر العسقالين

: كتب اْلحكاـ 
اىتم احملدثوف يف فَبات غّب قليلة بذكر سند ا٢بديث، كىم إذا ذكركه قد تفصوا 

من عػهدتو، لشيػػوع ا٤بعرفة بالرجاؿ؛ جرحهم كتعديلهم، سػابقهم كالحقهم، 
ك٤بعرفة من ٠بع مػن ىذا الراكم، كمن َف يسمع منو، كمن يدلس كمن ال يدلس، 

كمن يركم ا٤بناكر، كمػن يتحاشاىا، من لو علم بشيوخو عامة، كبركاة عصره، كمن 
ىو مقصور العلم ٗبعرفة حاؿ شيوخو الذين أخذ عنهم، كٗبن اختلط يف فَبة من 
عمره، كٗبػن َف يػختلط، كما كاف ٥بم علم كمعرفة بعلل اْلخبار، كناسخها من 

. منسوخهػػا، كمتقدمها من الحقها
ككانت دائرة العلـو اإلسالمية ٧بصورة يف الكتاب كالسنة، مث اتسعت ىذه الػدائرة 
لتتفرع إُف علـو أخرل؛ من فقو كأصوؿ كحديث كتفسّب ككالـ، كأصبح كل علم 

منها قائما بػذاتو، لو أسسو كقواعده الٍب تضبط مسػػاره كٙبدد ا٘باىو، فغلبت 
إحدل ىذه الفركع ا٤بعرفية على كل طائفة من العلماء، كشاع التخصص يف 

الدراسة كالتحصيل، كأصبح أىل كل ٚبصص ال ينازعوف أىل التخصص اآلخر، 
لكن التداخل بْب العلـو اإلسالمية يفرض احتػػياج كل طائفة إُف اْلخرل، ككتاب 
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اهلل ىو أصل ىذه العلػـو كإليو مرجعها، لكنو أٝبل يف مواطن كثّبة، كترؾ للسنة 
اـ يف ٦باالت أخرل باعتبار أف الرسوؿ ػُف أحكػىا، كَف يعرج عػػػػػػػػػػػػػالتفصيل يف

انت أحاديث رسوؿ اهلل صلى ػف ىنا ؾػـ... سيتكفل ببياهنا صلى اهلل عليو كسلم
قطب الرحى للعلـو اإلسالمية، فال يستعاض عنها بشيء، كال  اهلل عليو كسلم

، فهي ا٣بادمة ١بميع العلـو الشرعية بدكف استثناء . يقـو مقامها علم من العلـو
ك٤با كانت ٝبيع أفعاؿ اإلنساف كأقوالو كتصرفاتو ٧بكومة بشرع اهلل احتاج الناس 
٤بعرفة ىذا الشرع، كال ٦باؿ ٤بعرفتو إال بالرجوع إُف ما صػػػح عن رسوؿ اهلل صلى 

ف اْلقواؿ كاْلفعاؿ كالتقريرات الٍب تبْب ذلك، مث إف ٦باؿ اتساع ػـ اهلل عليو كسلم
العلـو من جهة، كضعف ا٥بمة من جهة ثانية، َف يعد يسمح ْلىل الفقو مثال أف 

يعودكا إُف دكاكين السنة ككتبها الكثّبة النتقاء الصحيح منها دكف غّبه، لبناء 
اْلحكاـ الفقهية عليو، فكانت ا٢باجة ا٤بلحة للمحدثْب ػ كىم فرساف ىذا العلم ػ 

أف يدلو بدلوىم لييػيىسِّركا  للفقهػاء النصوص ا٢بديثية الٍب تكوف مرتكز عملهم، 
كىكذا برزت ا٤بؤلفات يف أحاديث اْلحكاـ ٧بذكفة السند، مبينة الرتبة، منصوص 

: على ما فيو علة منها، مع اإلشارة إُف ٨برجيها، كىذه بعضها 
ػ ا١بامع يف صحيح اْلحاديث باختصار اْلسانيد، كاالقتصار على أصحها، 
كاجتالب أكمل ألفاظها، كأصح معانيها، للحافظ أيب ٧بمد علي بن سعيد، 

 1.   ىػ456ا٤بعركؼ بابن حـز اْلندلسي ا٤بتوىف سنة 
                

 

. 3/356، إيضاح المكنوف في الذيل على كشف الظنوف، إلسماعيل باشا 3/1152  تذكرة الحفاظ 1
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ا٤بستخرج من الكتب ا٤بشهورة يف اإلسالـ، ْليب " ا١بامع لنكت اْلحكاـ"ػ 
القاسم زيدكف بن علي القّبكاين، الشهّب بأيب القاسم الزيدكين ػ ك٤با كاف مؤلفو 

فقيها، فإنو َف يكن موفيان بالناحية الفنية ا٢بديثية؛ الٍب كضع الكتاب من أجلها، 
 :  (ىػ582ت)كيف ىذا الصدد يقوؿ عبد ا٢بق اإلشبيلي 

كإف أبا القاسم ػ رٞبو اهلل ػ أخػذ اْلحػاديث غػثها ك٠بػينها، صحيحها كسقيمها، )
فأخرجها ٔبملتها، كَف يتكلم يف شيء من عللػػها إال الشيء اليسّب كالنادر القليل، 

كقد ترؾ أحاديث يف اْلحكاـ َف ٱبرجها، إذ َف تكن يف الكتب الٍب أخرج 
كأيضا فإف ... حديثها، كإف كاف فيها أحاديث معتلة فقد أخرج أمثا٥با يف الوىن

أبا القاسم عمد إُف ا٢بديث فأخرجو من كتب كثّبة، كترجم عليو بأ٠باء عديدة، 
كَف يذكر إال لفظا كاحدا، كَف يبْب لفظ من ىو، كال من انفرد بو، كقلما ٯبيء 

ا٢بديث الواحد يف كتب كثّبة إال باختالؼ يف لفظ أك مػعُب، أك زيادة أك 
نقصاف، كَف يبْب ىو شيئا من ذلك إال يف النزر القليل، أك يف ا٢بديث من ا٤بائة، 

أك يف أكثر، أك فيما كاف من ذلك، كليس االختػالؼ يف اللفظ ٩با يقدح يف 

                                        

 

، حيث كاف كتابو (ولعلها أوؿ محاولة في ىذا المجاؿ): إبراىيم بن الصديق بشأف كتاب ابن حـز ىذا . ويقوؿ د
. جامعا لصحيح الحديث، مختصر األسانيد، مشتمبل على أكمل ألفاظها وأصح معانيها

. 1/97ػ علم العلل في المغرب 
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ا٢بديث إذا كاف ا٤بعُب متفقا، كلكن اْلكُف أف ينسػػب كل كالـ إُف قائلو، كيعزل 
 1. (كل لفظ إُف الناطق بو

كيف نفس ا٤برحلة التارٱبية ػ تقريبا ػ كانت ٧باكلة أخرل يف التأليف يف أحاديث 
اْلحكاـ يف ا٤بشرؽ العريب، للحافظ احملدث أيب ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم 

(. مصابيح السنة)تتجلى يف كتابو الشهّب ب ( ىػ 516ت )
كىو كتاب انتخبو البغوم من صحيحي البػخارم كمسلم، كسنن أيب داكد، 

كالَبمػذم، كالػنسػائي، كالدارمي، ذاكرا أحاديثو ٧بذكفة اْلسانيد، كَف يهتم بذكر 
. من أخرج كل حديث على حدة، كال ذكر صحابيو

:  يقوؿ يف مقدمة كتابو عن أحاديث الكتاب 
ٝبعتها للمنقطعْب إُف العبادة، لتكوف ٥بم بعد كتػػاب اهلل تعاُف حظا من السنن، )

كعونا على ما ىم فيو من الطاعة، كتركت ذكر أسانيدىا حذرا من اإلطالة عليهم، 
الذم يركيو عن رسوؿ  كاعتمادا على نقل اْلئمة، رٗبا ٠بيت يف بعضها الصحايب

ك٘بد أحػاديث كػل باب منػهػػا تنقسم إُف صحاح  …  اهلل صلى اهلل عليو كسلم

                

 

علم العلل في : ، وكذلك(...ب.3:ؿ/1)خزانة ابن يوسف  :   األحكػاـ الشرعية الوسطػى، لعبد الحق، مخ 1
. 99، 1/98المغرب 

ىذا الكتاب ػ الجامع لنكت األحكاـ ػ  من مرويات القاضي عياض؛ فقد رواه عن الوزير أبي جعفر أحمد بن سعيد 
. بن خالد بن بشتغير اللخمي، عبد القادر بن الحناط، عن أبي حفص بن الحذاء، عن مؤلفو

. 166: ص  (محمد بن عبد الكريم. د: تحقيق)انظر ػ غير مأمور ػ  الغنية، للقاضي عياض ترجمة أحمد بن سعيد 
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غريب أشرت إليو  كأعرضت عما  كما كاف فيها من ضعيف، أك... 1كحساف 
 2.  (كاف منكرا أك موضوعا

أبو جعفر : كمن الذين ساٮبوا يف تثبيت مسّبة التصنيف يف أحاديث اْلحكاـ  
 (ىػ549ت )أٞبد بن عبد ا٤بلك اْلنصارم اإلشبيلي، ا٤بعركؼ بابن أيب مركاف 

:  يقوؿ ابن اْلبار : قاؿ ابن اْلبار 
حافظا عارفا با٢بديث كرجالو، فقيها ظاىرم ا٤بذىب،  [أم ابن أيب مركاف]كاف )

، كلو تأليف مفيد يف ا٢بديث ٠باه  ٝبع " ا٤بنتخب ا٤بنتقى: "على طريقة ابػن حـز
 3.(فيو ما افَبؽ من أمهات ا٤بسندات من نوازؿ الشرع

ك٤با كػػاف عبد ا٢بق اإلشبيلي من خواص تالمذة أيب جعفر بن أيب مركاف فقد 
.  (اْلحكاـ): فجعلو نواةن لكتابو " ا٤بنتخب ا٤بنتقى"استفاد منو كمن كتابو 
كعليو بُب كتابو أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن عبد الرٞبن ): كقاؿ ابن اْلبار كذلك 

 4.  (اإلشبيلي، كمنو استفاد، ككاف صاحبا ْليب جعفر ىذا، كمالزما لو

                

 

  للبغوي اصطبلح خاص في تقسيم األحاديث إلى صحاح وحساف، فهو يعني بالصحاح ما كاف مخرجا في أحد 1
. الصحيحين، وبالحساف ما كاف في غيرىا

. 2:   مقدمة مصابيح السنة  2
(. 1/134عن علم العلل في المغرب )، 1/58 التكملة، البن األبار 3
(. 1/135عن علم العلل في المغرب )، 1/58   التكملة، البن األبار 4

، الشروح ..1/41، مقدمة األحكاـ الشرعية الصغرى 20/249سير أعبلـ النببلء : وينظر في الموضوع كذلك 
. 85، عبػد الحق وآثاره 1/52والتػعليقات، ألبي عبد الرحمن بن عقيل 
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بل إف الشيخ أٞبد بن الصديق، رٞبو اهلل، ادعى أف عبد ا٢بق قد أغار على 
:  مركاف كنسبو إليو؛ حيث قاؿ  كتاب ابن أيب

 مد بن عبد ا٤بلك اْلنصارم ا٤بعركؼ بابن أيبػعفر أحػفائدة يف ترٝبة أيب ج)

كاف حافظا عارفا با٢بديث كرجالو، فقيها ظاىرم : مركاف من تكملة ابن اْلبار 
، كلو تأليف مفيد ٠باه  ٝبع فيو ما افَبؽ " ا٤بنتقى: "ا٤بذىب على طريقة ابن حـز
٧بمد عبد ا٢بق اإلشبيلي  يف أمهات ا٤بسندات من نوازؿ الشرع، بُب كتابو أبػػو

يف اْلحكاـ عليو، كمنو استفاد، ككاف صػػاحبا ْليب جعفػر ىذا كمالزما لو، 
فضاع ىذا  : [أٞبد ابن الصديق]قلت ..... كاستشهد بلبلة عند ثورة أىلها 

 كحاز الشهرة عبد ا٢بق بكتاب اْلحكاـ، كلكػن إف كانت تلػك اْلكىػاـ ؛ا٤بسكْب
منػو فػقد سلمو اهلل مػن ابن القطاف، ككقػع يف يده عبػػد ا٢بق؛ كذلك جػزاء من 

 1اىػ  . (يغػيػر على كتب الناس كيدعي ما ليس لو

: كتب التخريج 
 ألفت طائفة من العلماء كتبا لتخريج أحاديث معينة، كٲبكن تقسيم ىذه الكتب 

: حسب مواضيع إُف اآليت 

                

 

. 2/67. ، ألحمد بن الصديق"جونة العطار في طرؼ الفوائد واألخبار"  مخطوط 1
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:  أ ػ كتب يف ٚبريج أحاديث العقائد 
٤با كانت للعقيدة أٮبية كبّبة يف حياة ا٤بسلم، فإف احملدثْب عمدكا إُف اْلحاديث 

الواردة يف كتب العقيدة فخرجوىا حٌب تتبْب ا٢بجة فيما لو حجة ٩با ليس لو منها 
: شيء، كىذه طائفة من ىذه الكتب 
 2، لقاسم بن قطلوبغا 1" العقائد النسفية"ػ بغية الرائد يف ٚبريج أحاديث شرح

شرح : "ػ كيسمى كذلك " 3شرح العقائد النسفية للتفتازاين"ػ ٚبريج أحاديث 
ػ ١بػػالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي " السعد التفتازاين

 4.(ىػ911ت)
                

 

نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي، كاف إماما فاضبل مبػرزا متفننا، :  نسبة إلى النسفي؛ ىو 1
ػ طبع ضمن مجموع " العقائد النسفية: "صنف في كل نوع من العلم في التفسير والحديث والعقيدة؛ من مصنفاتو 

 ىػ 537من أمهات المتوف في مصر ػ، توفي رحمو اهلل تعالى سنة 
. 2/1145، كشف الظنوف 219: ، تاج التراجم ص20/126ػ سير أعبلـ النببلء 

قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهلل السودوني، كنيتو أبو العدؿ، ولقبو زين الدين، إماـ، حافظ، عبلمة، أصولي، :  ىو 2
.  ىػ879لو مصنفات كثيرة، كانت وفاتو سنة . مؤرخ، باحث، انتهت إليو الرياسة في عصره لمذىب أبي حنيفة

. 5/180، األعبلـ، للزركلي ...972، فهرس الفهارس 7/326ػ شذرات الذىب 
 ىو سعد الدين؛ مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتػػػازاني، عالم مشارؾ فػي النحو والتصريف والمعاني والبياف 3

.   ىػ791والفقو واألصوؿ والمنطق وغير ذلك، لو مصنفات كثيرة انتفع الناس بها كثيرا، كانت وفاتو سنة 
. 3/849ػ معجم المؤلفين لرضا كحالة 

 حديث، ونسخة في الرباط، وأخرى 1125األولى في المكتبة الظاىرية :  تػوجد منو عدة نسخ مخطوطة منهػػػا 4
. في مكتبة الشيخ أبي محمد بديع ا لدين الراشدي

، أخبار التراث اإلسبلمي العدد التاسع 57:ص… ػ دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودىا أحمد الخازندار
. 73 الرقم 20: ص
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 ػ أم النسفية ػ ٤بال علي ابن 1ػ فرائد القالئد يف ٚبريج أحاديث شرح العقائد 
 2. (1014ت )سلطاف القارم 

 ، تصنيف ٧بمد 3البن أيب عاصم الضحاؾ " السنة"ػ ظالؿ السنة يف ٚبريج 
 4.ناصر الدين اْللباين، رٞبة اهلل عليو

:  ب ػ كتب يف ٚبريج أحاديث مصنفات يف التفسّب 
:  كىذه بعضها 

، للػحافظ أيب ٧بمد عبداهلل "الكشاؼ للػز٨بشرم "ػ اإلسعاؼ بتخريج أحاديث 
 1.( ىػ762ت) 5بن يوسف الزيلعي

                

 

. 2/184، إيضاح المكنوف في الذيل على كشف الظنوف 185: ص.  الرسالة المستطرفة 1
، ولد بهراة، ورحل إلى  (ىػ1014ت ) علي بن سلطاف الهروي القاري، الحنفي 2 عالم مشارؾ في أنواع العلـو

. مكة، واستقر بها إلى أف توفي، لو تصانيف كثيرة
. 9525 عدد 2/446ػ معجم المؤلفين 

اإلماـ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاؾ بن مخلد الشيباني البصري الحافظ، قاضي :  ىو 3
وكاف إماما فقيها، ظاىريا صالحا ورعا، كبير القدر، صاحب ): أصبهاف، وصاحب التصانيف، قاؿ ابن عماد 

.  ىػ287ولي القضاء بعد صالح بن أحمد بن حنبل، مات رحمو اهلل تعالى سنة . (مناقب
، تذكرة الحفاظ 3/380 (تحقيق عبد الغفور البلوشي)ػ طبقات المحدثين بأصبهاف، أبو الشيخ األنصاري 

. 2/195، شذرات الذىب 13/430، سير أعبلـ النببلء 1/413، العبر 2/640
حديثا، وىي في مجملها في  (1559)طبع مع كتاب السنة، في مجلدين، بلغت عدد أحاديثو " ظبلؿ الجنة" و4

. أحاديث العقيدة
.   نسبة إلى زيلع موضع محط السفن على ساحل بحر الحبشة بالصوماؿ5

. 4/147، األعبلـ، للزركلي 185:ػ الرسالة المستطرفة ص
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 ( ىػ879ت)ػ ٚبريج أحاديث تفسّب أيب الليث السمرقندم، لقاسم قطلويغا 
ػ الكاؼ الشاؼ يف ٚبريج أحاديث الكشاؼ، البن حجر العسقالين 

 2.(ىػ852ت)
ػ الفتح السماكم يف ٚبريج أحاديث البيضاكم، لزين الدين عبد الرؤكؼ ا٤بناكم 

 3. (ىػ1031ت)

                                        

 

 قاـ الحافظ جماؿ الدين الزيلعي بتخريج أحاديث الكشاؼ للزمخشري، استوعب ما فيو من األحاديث 1
. المرفوعة، وأكثر من تبيين طرقها، لكن فاتو كثير من األحاديث المرفوعة التي ذكرىا الزمخشري بطريق اإلشارة

 192 ؽ في سفر وأخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم 455توجد نسخة مخطوطة منو بالخزانة العامة بالرباط 
. حديث، وقد حقق وأعد للطبع في السعودية

(. 49:فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشاىر الخزائن المغربية ص)
. 185:الرسالة المستطرفة ص: وانظر 

 لخص الحافظ ابن حجر تخريج الزيلعي ألحاديث الكشاؼ، وزاد عليو ما أغفلو من األحاديث المرفوعة 2
المذكورة في الكشاؼ على طريق اإلشارة، وكذلك اآلثار الموقوفة التي لم يخرجها الزيلعي، وبين مرتبة كل حديث 

.  ورد في ىذا التفسير
وقد طبع الكاؼ الشاؼ مع الكشاؼ عن غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري 

. 298 ػ 1 ؽ 304، وفي الظاىرية نسخة جيدة من مختصر تخريج أحاديث الكشاؼ تحت رقم (ىػ528ت)
، فهرس 1/231لشاكر محمود عبدالمنعم  … ، وابن حجر العسقبلني، مصنفاتو186: ػ الرسالة المستطرفة ص

… 227:،وطرؽ تخريج حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ص45: مخطوطات الظاىرية 
 حقق ىذا الكتاب في نطاؽ الحصوؿ على درجة الماجستير من الجامعة اإلسبلمية بالمدينة النبوية، من طرؼ 3

ربيع ىادي المدخلي، ومحمود أحمد : الباحث أحمد محبتي بن نذير عالم السلفي، وذلك تحت إشراؼ الدكتورين 
. ىػ1409ميرة، وطبعتو دار العاصمة بالرياض عاـ 
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ػ ٙبفة الراكم يف ٚبريج أحاديث البيضاكم، للشيخ ٧بمد ٮبات زادة بن حسن 
 2. (ىػ1175ت) ، الَبكماين 1ا٢بنفي 

:  ت ػ كتب يف ٚبريج أحاديث مصنفات حديثية 
:  كىذه بعضها 

، للخطيب "3ٚبريج الفوائد ا٤بنتخبة الصحاح كالغرائب، ْليب القاسم ا٤بهركاين"ػ 
. (ىػ463ت )البغدادم 

 للقضاعي، ْليب الفضل ٧بمد بن طاىر ا٤بقدسي 4ػ ٚبريج أحاديث الشهاب 
 5. ( ىػ507ت)

                

 

 ىو شمس الدين، أبو عبد اهلل محمد بن حسن الػمعػروؼ بابػن ىمات زاده، التركماني األصل، الشامي مولدا، 1
.   ىػ1175من أجود كػتبو مات سنة ... " تحفة الراوي"يعتبر كتابو 

. 6/91، األعبلـ، للزركلي 2/930ػ فهرس الفهارس 
. 186: ص.  الرسالة المستطرفة 2
.  ىػ 468الشيخ اإلماـ أبو القاسم يوسف بن محمد المهرواني المتوفى سنة :  ىو 3

. 166 ترجمة 18/346انظر ترجمتو في سير أعبلـ النببلء 
لشهاب الدين أبي عبد اهلل محمد بن سبلمة ابن جعفر بن علي   كتاب الشهاب في المواعظ واآلداب، وىو4

القضاعي، نسبة إلى قضاعة، قاضي مصر، الفقيو المحدث الشافعي، ذي التصانيف، وكتابو المذكور لطيف جمع 
فيو أحاديث قصيرة من أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، وىي ألف حديث ومائتاف في الحكم والوصايا، 

.  ىػ 454كانت وفاة القضاعي بمصر سنة  . محذوفة األسانيد، مرتبة على الكلمات من غير تقيد بحرؼ
. 76:ػ الرسالة المستطرفة ص

 أبو الفضل محمد بن طاىر بن علي المقدسي، المعروؼ بابن القيسراني ػ نسبة إلى قيسرية بلدة بالشاـ ػ قاؿ أبو 5
كاف ابن طاىر أحد الحفاظ، حسن االعتقاد، صدوقا عالما بالصحيح والسقيم، كثير التصانيف، : زكرياء بن منده 

. توفي سنة سبع وخمس مائة للهجرة. مبلزما لؤلثر
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. (ىػ509ت)ػ ٚبريج أحاديث كتاب الفردكس، أيب منصور شّبكيو بن شهردار 
1 

، للحافظ أيب ٧بمد عبد اهلل ابن 2ػ ٚبريج اْلحاديث الضعاؼ من سنن الدارقطِب 
 3.( ىػ682ت )ٰبٓب الغساين ا١بزائرم 

. 2(ىػ742ت) تصنيف ا٣بطيب التربيزم 1 للبغوم، 4ػ مشكاة مصابيح السنة 

                                        

 

 1245...4/1242ػ تذكرة الحفاظ 
 شيرويو بن شهردار بن شيرويو بن فنػَّا خػسرو الديػلمي، الهمداني، مؤرخ ىمداف، وكتاب الفردوس يضم عشرة 1

آالؼ حديث من األحاديث القصار، مرتبة على نحو عشرين حرفا من حروؼ المعجم، من غير ذكر إسناد، توفي 
 ىػ 509سنة 

. 75:، الرسالة المستطرفة ص4/1259ػ تذكرة الحفاظ 
.  خرج فيو المؤلف األحاديث الضعيفة في سنن الدارقطني، وأباف عن سبب ضعفها2
. 4/145، األعبلـ للزركلي 5/376،  شذرات الذىب 4/1492 انظر ترجمتو في تذكرة الحفاظ3
:  مصابيح السنة؛ قاؿ أبو محمد البغوي في التعريف بكتابو ىذا 4
ىػذه ألفػػػاظ صػدرت عػن صدر النبوة، وسنن صارت عن معدف الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين ))

وخاتم النبيين من مصابيح الدجى، خرجت عن مشكاة التقوى؛ مما أورده األئمة في كتبهم جمعتها للمنقطعين 
للعبادة لتكوف لهم بعد كتاب اهلل تعالى حظا من السػػػػنن، وعونا على ما ىم فيو من الطاعة، وتركت أسانيدىا خوفا 

وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحساف؛ أعني ... من اإلطالة عليهم، واعتمادا على نقل األئمة 
بالصحاح ما أخرجو الشيخاف؛ أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج 

وأعني بالحساف ما أورده أبػو داود سليماف ابن . القشيري النيسابوري ػ رحمهما اهلل ػ في جامعيهما، أو أحدىما
وما ... األشعث السجستاني، وأبو عيسػى محػمد بن عػيسى بن سػورة التػػرمذي وغيرىما من األئمة في تصانيفهم 
(. (كاف فيها من ضعيػف أو غريب أشرت إليو، وأعرضت عن ذكر ما كاف منكرا أو موضوعا، واهلل المستعاف

. 177: الرسالة المستطرفة ص... 2/1698ػ كشف الظنوف 
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 ، من تصنيف صدر 3ػ كشف ا٤بناىج كالتناقيح يف ٚبريج أحاديث ا٤بصابيح 
 1.( ىػ803ت )الدين؛ أيب ا٤بعاِف ٧بمد بن إبراىيم بن إسحاؽ ا٤بناكم 

                                        

 

أبو محمد؛ الحسين بن مسعود الفراء ػ نسبة إلى بيع الفرو ػ البغوي، الشافعي، اإلماـ المفسر :  ىو محيي السنة 1
، متسع الدائرة نقبل وتحقيقا، وكػػاف جامعا بين العلم والعمل، سالكا  المحدث، كاف، رحمو اهلل، بحرا من العلػػػـو

، "شرح السنة"في الفقػػو، و" التهذيب"، و"معالم التنزيل"سبيل السلػػف، عػػابدا ورعا زاىدا متقشفا، من تصانػػيفو 
".  مصابيح السنة"، و"الجمع بػػين الػصحػيحين"و

وىرات، وىي نسبة شاذة على خبلؼ  ، بين مػرو"بغشور"و" بػغ"والبػػغوي نسبػة إلى بلدة بخراسػاف، يقاؿ لػػها 
.  ىػ516توفي رحمو اهلل سنة . األصل

 2/259، األعبلـ، للزركلي 42: ، الرسالة المستطرفة ص4/48ػ شذرات الذىب 
 ىو ولي الدين، أبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل الخطيب العمري، التبريزي، كاف من أىل العلم والصبلح؛ من 2

.  ىػ742، وكبلىما مطبوع، توفي سنة "اإلكػمػاؿ في أسماء الػرجاؿ"و" مشكاة المصابيػح"مصنفاتو 
، كشف اللثاـ عن 14244 عدد 3/437، معجم المؤلفين 2/1699، كشف الظنوف 2/83ػ  االعبلـ، للزركلي 

. 1/355أسرار تخريج حديث سيد األناـ 
" :  مشكاة المصابيح"التعريف ب

، بينما عدد  أحاديث (4719)ىو كتاب أكمل فيو كتاب مصابيح السنة؛ حيث إف عدد أحاديث المصابيح ىو 
حديثا كما ذيل أبوابػو؛ فذكر الصحابي  (1566)فيكوف اإلماـ التبريزي زاد عليها  (6285)المشكاة يصل إلى 

الذي روى عنو، وكاف البغػوي قد ترؾ ذلك، وذكر الكتاب الذي أخرجو منو؛ ألف البغوي كاف قد اكتفى بأنو من 
أنو صحح بعض أوىاـ البغوي فيما قاؿ فيو إنو من " المشكاة"الصحاح أو الحساف، ومن عمل التبريزي في 

. الصحاح، وىو من الحساف أو العكس
. 1/355بتحقيق الشيخ األلباني، كشف اللثاـ عن أسرار تخريج حديث سيد األناـ " المشكاة"ػ انظر كتاب 

 ذكر صدر الدين المناوي في مقدمة كتابو الباعث على تأليفو لو؛ ومن جملة ذلك أف اإلماـ البغوي التـز 3
بمصطلحو؛ وىو أف ما كاف في الصحيحين أو في أحدىما ذكره ضمن الصحاح، وبأف ما ورد في غيرىما مما ليس 

أخل بما التـز بو؛ فعد من الصحاح بعض ما " المصابيح"ضعيفا أو منكرا عده من الحساف، لكنو لما صنف كتابو 
ليس في الصحيحين، وذكر بعض األحاديث ضمن الحساف؛ وىي في الصحيحين أو أحدىما، ولم ينبو على 
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، للمنذرم، تصنيف "أربعوف حديثا يف اصطناع ا٤بعركؼ: "ػ ٚبريج أحاديث كتاب 
 2.(ىػ803ت)صدر الدين؛ أيب ا٤بعاِف ٧بمد بن إبراىيم بن إسحاؽ ا٤بناكم 

ػ ٚبريج أحاديث اْلربعْب للنوكم، تصنيف ا٢بافظ ابن حجر العسقالين 
 3.(ىػ852ت)

، تصنيف ا٢بافظ ابن حجر "كيف الباب: "ػ العجاب يف ٚبريج ما يقوؿ الَبمذم 
 4 .( ىػ852)العسقالين 

                                        

 

أحاديث واىية، بل ربما ذكر منها ما ىو من الموضوع، فعمل صدر الدين المناوي على االستدراؾ على الػبػغوي 
. والتنبيو على أوىامو

بدار الكتب المصرية، وأخرى بػمكتبة السلطاف أحمد الثالث " كشف المناىج والتنػػاقيح"توجد نسخة مخطوطة من 
. 421بإسطانبوؿ تحت رقم 

محدث،  (صدر الدين، أبو المعالي) ىو محمد بن إبراىيم بن إسحاؽ السلمي المناوي، ثم القاىري، الشافعي 1
، درس وأفتى، وولي القضاء، وحمدت سيرتو، "كشف المنهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح"من تصانيفو 

سافر مع الناصر فرج إلى ببلد الشاـ لقتاؿ تيمورلنك، فأسر ومات غريقا في الفرات، وىومقيد، وذلك سنة 
. ىػ803

 3/25، معجم المؤلفين 5/299، األعبلـ، للزركلي 2/1701ػ كشف الظنوف 
.  ـ1986 ىػ 1406الطبعة الثانية .  طبع بتحقيق سمير طو المجذوب 2
. 336:  لحظ األلحاظ ص3
أحاديث "، وتوجد نسخة منو تحت عنواف (...اللباب في شرح) ، أو(...اللباب في تخريج):  ومنهم من سماه 4

 ؽ، وعنها نسخة مصورة في 112ػ 111 /56/16بخط الحافظ ابن حجر في مكتبة شهيد علي " عن الترمذي
. 53 /1انظر فهرس المخطوطات المصورة ج. معهد المخطوطات العربية 

عن ابن حجر العسقبلني، مصنفاتو ) 1/333، فهرس الفهارس 50 أ، نظم العقياف 153ػ الجواىر والدرر ورقة 
( 1/235ودراسة في منهجو لشاكر محمود عبد المنعم 
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ػ ٚبريج اْلذكار الواردة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، أك نتائج اْلفكار يف 
، كَف يكملو فكملو 1، تصنيف ابن حجر العسقالين "ٚبريج أحاديث اْلذكار

 2.تلميذه السخاكم 
ػ تسديد القوس زىر الفردكس، كىو ٨بتصر الفردكس ْليب منصور شهر دار 

، كيشتمل ( ىػ852ت )، تصنيف ابن حجر العسقالين (ىػ558ت)الديلمي 
على اْلحاديث ا٤بخرجة من غّب الكتب ا٤بشهورة، كىو مرتب على حركؼ ا٤بعجم 

 3.ليسهل الكشف عن ا٢بديث
ػ ىداية الركاة إُف ٚبريج أحاديث ا٤بصابيح كا٤بشكاة، للحافظ ابن حجر العسقالين 

  4.، كىذا ا٤بصنف ٣بصو من كتاب شيخو الصدر ا٤بناكم( ىػ852ت)
 5. ػ اْلحاديث ا٤بوضوعة الواردة يف مصابيح السنة للبغوم، كىو سؤاؿ أجاب عنو

                

 

 مجلسا كانت بدايتها في يـو الثبلثاء 660 ىو عبارة عن مجالس عقدىا لتخريج كتاب األذكار للنووي فبلغت 1
وانقطع بسبب المرض، وكاف معظمها في .  ىػ 852 ىػ واستمرت إلى ذي القعدة سنة 837 من صفر عاـ 17

البيبرسية، والباقي في دار الحديث الكاملية، وىػذه المجالس تقـو على أساس ذكر سند الحديث، ثم متنو وتبياف 
. تضعيفا، وعلى رجالو جرحا وتعديبل درجػتو، والكبلـ عليو تصحيحا أو

 ؼ، وأخرى في المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية 114وتوجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
 ورقة 26 ىػ كما تػػوجد قػطعة منو في المكتبة األزىرية في 843 حديث يعود تاريخ نسخها إلى عاـ 117تحت رقم 

.  حديث137 حديث، ومصورة عن ىذه النسخة في مػعهد المخطوطات تحت رقم 103تحت رقم  (13/18)
. 187:  الرسالة المستطرفة ص2
… 1/226… ابن حجر العسقبلني مصنفاتو3
(. 410)ومنو نسخة في حميدية كتبخانة تحت رقم عمومي  . 187الرسالة المستطرفة :  انظر 4
. 2/425فهرس الخزانة التيمورية : انظر  . 359 توجد نسخة منو بالخزانة التيمورية تحت رقم 5
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ػ الداعي البشّب لتخريج أحاديث ابن بشّب، للحافظ ابن حجر العسقالين 
 1. ( ىػ852ت)

، كىو يف كصل ( ىػ852ت)ػ تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر العسقالين 
اْلحاديث ا٤برفوعة كاآلثار ا٤بوقوفة كا٤بقطوعة الواقعة يف صحيح البخارم، ذكر ابن 

 2. ىػ804حجر أنو أمت تصنفيو عاـ 
ػ التشويق إُف كصل ا٤ببهم من التعليق، للحافظ ابن حجر العسقالين 

  3".تغليق التعليق: "، كىو عبارة عن ٨بتصر كتابو (ىػ852ت)
، كىو ( ىػ852ت)ػ التوفيق يف كصل التعليق، للحافظ ابن حجر العسقالين 

٨بتصر ا٤بختصر، كقد اقتصر فيو على ذكر اْلحاديث الػمعلقة الٍب َف يوصلها 
 4. البخارم يف مكاف آخر من جامعو
                

 

(. 1/236عن ابن حجر لشاكر محمود عبد المنعم ) أ 153 الجواىر والدرر ورقة 1
 كاف عملو في ىذا الكتاب أنو يسوؽ التعاليق المرفوعة واآلثار الموقوفة في الجامع الصحيح للبخاري، ويشير 2

إلى من وصلها بأسانيده ىو إلى المكاف المعلق، ولم يفتو من وصل ذلك إال القليل، وقد لخصو في مقدمة الفتح؛ 
. حيث حذؼ األسانيد ذاكرا من خرجو موصوال

 1405وقد حققو مؤخرا لنيل درجة الدكتورة الباحث سعيػػد عبػد الرحمن موسى القزقي، ونشره المكتب اإلسبلمي 
. ـ1985ىػ ػ 

. 1/333، فهرس الفهارس ...7/270شذرات الذىب : ػ وينظر كذلك 
. 1/333 فهرس الفهارس 3
من المتوف التي لم تخرج في  [أي صحيح البخاري]وليس فيو ))": التوفيق" قاؿ الحافظ ابن حجر عن كتاب 4

الكتاب، ولو من طرؽ أخرى إال مائة وستوف حديثا، قد أفردتها في كتاب لطيف متصل األسانيد إلى من علق 
(. (عنو



 146 

ػ ٚبريج أحاديث العادلػْب ْليب نعيػم اْلصبهػاين، تصنيف ا٢بافظ ٧بمد ابن عبد 
 1. ( ىػ902ت )الرٞبن السخاكم 

  2.( ىػ911ت)ػ ٚبريج أحاديث ا٤بوطأ، ١بالؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي 
للقضاعي، تصنيف رضواف ا١بنوم الفاسي " الشهاب"ػ ٚبريج أحاديث 

 3. ( ىػ991ت)
 حملمد عبد الرؤكؼ ا٢بدادم ا٤بناكم   4ػ إسعاؼ الطالب بتخريج الشهاب، 

 5 ( ىػ1031ت)

                                        

 

. 332لحظ األلحاظ البن فهد : وانظر 
 ويتضمن الكتاب األحاديث التي تحث على فضيلة التحلي بالعدالة والقػسط وأداء الحقوؽ والواجبات، 1

. وقد طبع بتحقيق مشهور حسن سلماف، نشر دار البشائر اإلسبلمية. واألحاديث التي تحذر من تضييع األمانة
. 57:  دليل مخطوطات السيوطي ص2
، لو مصنفات عدة منها (مػػحدث فاس وورعها وزاىدىا)رضػواف بن عبد اهلل الجػنػوي، نعتو الكتاني ب:  ىو 3
".  تخريج أحاديث الشهاب"

...  1/434ػ فهرس الفهارس 
.  توجد نسخة مخطوطة منو في خزانة تطواف 4
 محمد ػ ىذا اسمو، لكنو دعي عبد الرؤوؼ؛ كػذلك ذكػر عػن نػفسو ىو ػ عبد الرؤوؼ بن تاج العارفين بن علي بن 5

زين العابدين، الحدادي، ثم المناوي، القاىري، زين الدين من كبار العلماء، انزوى للبحث والتصنيف، وكاف قليل 
إسعاؼ الطبلب بتخريج "و" اليواقيت و الدرر"و" كنوز الحقائق: "الطعاـ كثير السهر، لو نحو الثمانين مصنفا؛ منها 

.  ىػ1031، توفي رحمو اهلل سنة "أحاديث الشهاب
. 3/410، معجم المؤلفين 6/204، األعبلـ، للزركلي 2/1936ػ كشف الظنوف 
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ػ ٚبريج أحاديث الشهاب، تصنيف ا٢بافظ أيب العالء إدريس بن ٧بمد العراقي 
 1. ( ىػ1183ت)الفاسي 

 2.( ىػ1345ت )، حملمد بن جعفر الكتاين " الشهاب"ػ ٚبريج أحاديث 
ػ منية الطالب ٚبريج أحاديث الشهاب للقضاعي، ْلٞبد بن الصديق الغمارم 

 3. ( ىػ1380ت )

                

 

 ىو الحافظ  أبو العبلء؛ إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني الفاسي، كاف إماما في علم الحديث 1
فتػح البصػير في التعريف : "محققا فيو، وانفرد بذلك في وقتو؛ فكاف ال يقاومو فيو أحد، لو مصنفات حديثية منها 

الدرر اللوامع : "، وآخر في الكبلـ على أحاديثو بالصحة والحسن؛ سماه "بالرجاؿ المخرج لهم في الجامع الكبػيػر
.  ىػ 1183، لكنو لم يكمل، وتخريج أحاديث الشفا،  وكانت وفاتو سنة "في الكبلـ على أحاديث جمع الجوامع

، فهرس 33: ص. ، حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج، ألحمد بن الصديق الغماري 183: ػ الرسالة المستطرفة ص
. 825...2/818الفهارس 

. 187:  الرسالة المستطرفة ص2
، اىتم ( ىػ1380 ػ 1320) ىو أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الحسني، اإلدريسي، المغربي، الطنجي 3

بو والده؛ فعمل على تحفيظو القرآف والمتوف وعلـو اآللة، ثم توجو إلى القاىرة؛ فكاف شديد الحرص على متابعة 
العلم، فما لبث أف صار من كبار علمائها، فػعقدت لو المجالس في عدة جوامع؛ كجامع الكخيا، ومسجد الحسين، 
غير أف الشيخ أحمد بن الصديق كاف إلى جانب ما ذكػػر صوفيا مغاليا، كارىا لمن يحمل عقيدة السلف كابن تيمية 

شأنو ... جريء، ولكن في محاربة الحق : فهو والحق يقاؿ ))وابن القيم وأضرابهما، حتى قاؿ فيو الشيخ األلباني 
لو (. (في ذلك شأف المبتدعة في رد النصوص المحكمات بالمتشابهات، نعوذ باهلل من الخذالف واهلل المستعاف

، "الهداية بتخريج أحاديث البداية"، "المستخرج على شمائل الترمذي: "مصنفات كثيرة فاقت المائتين؛ منها 
إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد "، "البرىاف الواضح الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي"

.  ىػ بالقاىرة بعد مرض عضاؿ1380وكانت وفاتو سنة " ...  والقباب على القبور
: مقدمة تحقيق  (...1/21)الهدابة في تخريج أحاديث البداية : ، مقدمة تحقيق 1/253ػ األعبلـ، للزركلي 

. (...و)تحقيق عبد الجليل جودات صفحة . حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج، ألحمد بن الصديق 
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ت )فتح الوىاب بتخريج أحاديث الشهاب، ْلٞبد بن الصديق الغمارم 
 1.(ىػ1380

 3. ، ْليب إسحاؽ ا٢بػويِب2" ابن ا١باركد"ػ غوث ا٤بكدكد بتخريج أحاديث 
 ، تصنيف 4ْليب حفص ا٤بوصلي"ا٤بغِب عن ا٢بفظ كالكتاب"ػ جنة ا٤برتاب بنقد 

 1.أيب إسحاؽ ا٢بويِب 

                

 

 ىػ 1408.  طبع ببيروت في مجلدين بتحقيق حمدي السلفي 1
، لئلماـ أبي "كتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " اسػم الكتاب األصل 2

قاؿ اإلماـ . ، المجاور بمكة، من حفاظ الحديث( ىػ307ت)محمد عبد اهلل بن علي بن الجارود النيسابوري 
مجلد واحد في األحكاـ، ال ينزؿ فيو عن رتبة الحسن أبدا، إال في النادر في )): الذىبي بشأف كتابو في السير 

(.  (أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد
. حديثا  (1114)بابا، أما أحاديثو فعددىا  (162)يصل عدد أبوابو إلى 

. 4/104، األعبلـ، للزركلي 14239، سير أعبلـ النببلء 3/794تذكرة الحفاظ : ػ انظر ترجمة ابن الجارود في
 ىو تخريج جيد ومفيد يصدر أبو إسحاؽ الحويني كبلمو على كل حديث من أحاديث المنتقى بالحكم عليو، ثم 3

يذكر من أخرج الػػحديث غير ابن الجارود، وينقل كبلـ المحدثين فيو، وفي رواياتو وطرقو، كل ذلك في اختصار تاـ 
.  ودوف إخبلؿ

.  ىػ1408سنة . والكتاب يقع في ثبلثة أجزاء طبعتو دار الكتاب العربي
أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد بن محمد الموصلي، الحنفي، كاف حسن السمت، طيب  المحاضرة، لو :  ىو 4

فصل الخطاب بنقد الكتاب "، و"العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة: "مصنفات في الحديث وغيره؛ منها 
، كانت وفاتو رحمو اهلل تعالى (اإلماـ المحدث المفيد الفقيو): حبله الذىبي بقولو " المغني عن الحفظ والكتاب

. ( ىػ622)سنة 
، تاج التراجم 22/287، سير أعبلـ النببلء 2072 عدد 3/162ػ التكملة لوفيات النقلة، عبد العظيم المنذري 

. 180 رقم 217: ص
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، ْليب حفص ا٤بوصلي، "ا٤بغِب عن ا٢بفظ كالكتاب"ػ فصل ا٣بطاب بنقد كتاب 
 2. تصنيف أيب إسحاؽ ا٢بويِب

 4.  ، لناصر الدين اْللباين3"ا٢بالؿ كا٢براـ"ػ غاية ا٤براـ يف ٚبريج أحاديث 
،  5" جزء رفع اليػدين"ػ جالء العينْب بتخريج أحاديث ركايات البخارم يف 

                                        

 

لم يصح في ىذا الباب :  تعقب فيو المصنف أبو إسحاؽ الحويني أبا حفص الموصلي في األبواب التي قاؿ فيها 1
حديث عن النبي صلى اهلل عليو وسلم، فقاـ الحويني بذكر األحاديث الواردة في األبواب المذكورة وخرجها تخريجا 

.  علميا
...  10: ػ انظر مقدمة المصنف ص

، صدر ألبي إسحاؽ الحوينػي قبل "المغني عن الحفظ والكتاب"  ىو عبارة عن تخريج ونقد لمختصر كتاب 2
". جنة المرتاب"إصداره لكتاب 

. للدكتور يوسف القرضاوي" الحبلؿ والحراـ في اإلسبلـ: " كتاب 3
 غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ والحراـ وضعو الشيخ األلباني لتخريج كتاب الحبلؿ والحراـ، وىو 4

تخريج علمي بين فيو فضيلتو مرتبة كل حديث من صحة، أو ضعف حسبما تقتضيو قواعد علم الحديث، وتراجم 
رجالو، ونصوص أئمتو؛ ليكوف الواقف على كتابو على بينة من حاؿ أحاديثو، السيما وأكثرىا في األحكاـ، وىي مما 
ال يجوز التساىل فيو على اإلطبلؽ؛ ألف اهلل ال يعبد إال بعلم، ويزيد من قيمة الكتاب أف الشيخ األلباني، رحمو اهلل 
تعالى، علق على مسائل ذكرىا الدكتور القرضاوي في كتابو كمسألة التخػتم بخاتم الحديد، ونمػص الشعر، ووصل 

الشعر، والخضاب بالسػواد، والتصوير والصور، وإيجار األرض، والغناء وآالت الطرب، وحقوؽ أىػل الػذمة، 
. وغيرىا

. (ىػ1400المكتب اإلسبلمي ). وقد نشر الكتاب مستقبل عن الحبلؿ والحراـ
تنوير العينين برفع اليدين "، أو "قرة العينين في فع اليدين: "، ويقاؿ لو كذلك "جزء في رفع اليدين: " األصل ىو 5

ومػػوضوعو إثػبات صحة سنية . (ىػ256ت )، وىو لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري  "في الصبلة
رفع اليدين عند الركوع والرفع منو وعند القياـ من الركعتين، اىتم فيو البخاري بجمع الروايات الواردة فػػي ىذا 
الباب، وناقش وانتقد الروايات الدالة على عدـ الرفع، ويرويو عن اإلماـ البخاري محمود بن إسحاؽ الخزاعي، 

. وىومن أواخر من تتلمذ عليو في مدينة بخارى
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 1.لبديع الدين شاه الراشدم السندم
: ث ػ ٚبريج أحاديث مصنفات يف السّبة 

:  كمن ىذه الكتب 
 4( ىػ879ت)، لقاسم قطلوبغا 3 للقاضي عياض 2"  الشفا"ػ ٚبريج أحاديث 

                                        

 

.  307 رقم 1/604ذكر بروكلماف أف نسخة منو بآصفية 
ىذا فهو تخريج لؤلحاديث الواردة في الكتاب مع بعض الفوائد التي علقها بديع الدين " جبلء العينين" أما 1

. السندي على روايات البخاري، وقد كتب تخريجاتو وتعليقاتو في الحاشية السفلى من صفحاتو مفصوال بخط
، 3/179، تاريخ األدب العربي، لبروكلماف 46: ، الرسالة المستطرفة ص492: ػ ىدي الساري، البن حجر ص

.  153: سيرة اإلماـ البخاري، للعبلمة عبد السبلـ المباركفوري ص
 قاؿ القاضي عياض أنو ألف كتاب الشفا للػػتعريف بػقدر المصطفػى عليو الصبلة والسبلـ وما يجب لو من توقير 2

وإكراـ، وما حكم من لم يوؼ واجب عظيم ذلك القدر، أو قصر في حق منصبو الجليل قبلمة ظفر، وىو كتاب 
لوال ما قد حشاه من األحاديث " الشفا"تواليفو نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب )): ممتع حتى قاؿ فيو الذىبي 

وكذا فيو من التأويبلت ... المفتعلة، عمل إماـ ال نقد لو في فن الحديث وال ذوؽ، واهلل يثيبو على حسن قصده 
البعيدة ألواف ونبينا صلوات اهلل عليو وسبلمو غني بمدحة التنزيل وبما تواتر من األخبار عن اآلحاد، وباآلحاد 

النظيفة األسانيد عن الواىيات، فلماذا يا قـو نتشبع بالموضوعات، فيتطرؽ إلينا مقاؿ ذوي الغل والحسد ؟ ولكن 
(.  (من ال يعلم معذور

. ىذا ما حمل العلماء على االىتماـ باألحاديث الواردة في الشفا حتى يتبين ما ىو حجة مما ىو واه: قلت 
... 20/212: ػ سير أعبلـ النببلء 

عياض بن موسى بن عياض بن عمروف القاضي، العبلمة، عالم المغرب أبو الفػضل اليجصبي السبتػي، قاؿ :  ىو 3
واللغة وكبلـ العرب وأيامهم  ىو إما الحديػػػث في وقتػو، وأعرؼ الناس بعلومو، وبالنحو)): عنو ابن خلكاف 

، وغيرىا، "اإللماع"، و"مشػػارؽ األنوار"، و "اإلكماؿ في شرح صحيح مسلم: "، لو تصانيف كثيػرة مػنها ((وأنسابهم
.  ىػ544و كانت وفاتو بمراكش سنة 
... 4/1304، تذكرة الحفاظ 101: ػ المرقبة العليا، للنباىي ص

 30:ص" حصوؿ التفريج"، 187:الرسالة المستطرفة ص:  انظر 4
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ت )ػ ٚبريج اْلحاديث النبوية ا٤بنقطعة يف السّبة ا٥بشامية، البن حجر العسقالين 
، كفيو خرج ما يرد يف السّبة النبوية البن ىشاـ من اْلحاديث ( ىػ852
 1. ا٤بنقطعة

كفاية الطالب اللبيب يف خصائص : ػ ا٣بصائص الكربل، كيسمى كذلك 
 2.(ىػ911ت). ا٢ببيب، للسيوطي 

 3 .ػ مناىل الصفا يف ٚبريج أحاديث الشفاء، للسيوطي 
 4. ػ التنكيت كاإلفادة يف ٚبريج أحاديث خاٛبة سفر السعادة للفّبكزابادم

 5 .(ىػ1175ت)تصنيف ٧بمد ٮبات زادة 
ػ موارد أىل السداد كالوفاء بتكميل مناىل الصفا يف ٚبريج أحاديث الشفاء 

 1.(ىػ1184ت)للحافظ إدريس بن ٧بمد العراقي 
                

 

... 1/235" : ابن حجر العسقبلني لشاكر محمود عبد المنعم" عن 1
... 144:ص...  دليل مخطوطات السيوطي و أماكن وجودىا، أحمد الخازندار 2
. 89: ص. ، دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودىا1847، كشف الظنوف 1/341:  حسن المحاضرة 3
من أئمة اللغة  ( ىػ817ت )ىو محمد بن يعقوب بن إبراىيم بن عمر الشيرازي، الفيروزابادي :  الفيروزابادي 4

القامػػوس المحيط ط ػ في : واألدب، كاف مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، لو مصنفات كثيرة جدا؛ منها 
. اللغة ػ وسفر السعادة ط ػ في الحديث والسيرة النبوية ػ توفي قاضيا بزبيد اليمن 

  930، 2/907، فهرس الفهارس 7/147، األعبلـ، للزركلي ...2/180ػ ىدية العارفين 
 محمد بن حسن المعروؼ بابن ىمات زادة، من علماء الحديث، الدمشقي المولد،  التركماني األصل، 5

التنكيت و اإلفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة، نشرت مقتطفات منو : قسطنطيني، لو مصنفات؛ منها 
" . انتقاد المغني عن الحفظ و الكتاب بقولهم لم يصح شيء من األحاديث في الباب: "في كتاب 

  6/91، اإلعبلـ، للزركلي 186: ػ الرسالة المستطرفة ص
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:  جػ ػ كتب يف ٚبريج أحاديث مصنفات يف الفقو 
:  كىذه بعضها 

أبو بكر أٞبد بن : للشافعي، تصنيف اإلماـ ا٢بافظ " اْلـ"ػ ٚبريج أحاديث 
 2 .( ىػ458ت)ا٢بسْب البيهقي 

 من تصنيف ٧بمد بن موسى ا٢بازمي 3ػ ٚبريج أحاديث ا٤بهذب 
 4.(ىػ584ت)

 ، للحافظ أيب الفرج عبد الرٞبن بن ا١بوزم 1ػ التحقيق يف أحاديث التعليق 
 2. (ىػ597ت)

                                        

 

. 33:حصوؿ أىل التفريج ص:  انظر 1
 911 مخطوط المجلد األوؿ منو في مكتبة جستريتي بإرلندة، و المجلد الثاني منو في دار الكتب المصرية رقم 2

. حديث
، قاؿ (ىػ486ت) و كتاب المهذب في الفقو الشافعي، للشيخ أبي إسحاؽ إبراىيم بن علي الفيروزبادي 3

ىذا كتاب مهذب أذكر فيو إف شاء اهلل أصوؿ مذىب الشافعي، رحمو اهلل بأداتها، و ما )): الشيرازي في مقدمتو 
أملى طرؽ األحاديث التي في المهذب للشيخ : ))وقػاؿ الذىبي (. (تفرع على أصولو من المسائل المشكلة بعللها

. و الكتاب مطبوع و عليو شروح؛ منها المجموع للنووي(.  (أبي إسحػاؽ، و أسندىا، ولم يتمو
. 514:ص. ، مرجع العلـو اإلسبلمية، لمحمد الزحيلي21/168ػ سير أعبلـ النببلء : انظر 

، الهمداني، ولد سنة :  الحازمي4 ، قدـ بغداد، و تفقو بها 548ىو أبو بكر محمد بن موسى بن عثماف بن حاـز
: على المذىب الشافعي، و كاف من أحفظ الناس للحديث و أسانيده ورجالو، مع زىد و تعبد، نعتو الذىبي بقولو 

االعتبار في الناسخ و المنسوخ من اآلثػػار، و تخريج أحاديث : ، لو مصنفات منها (اإلماـ الحافظ البارع النسابة)
. 584إنو لم يتمو، كانت وفاتو سنة : المهذب، قاؿ الذىبي 

. 4/1363ػ تذكرة الحفاظ 
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 ، لعلي بن أٞبد الرازم 3" خالصة الدالئل"ػ الطرؽ كالوسائل يف ٚبريج 
  4. (ىػ598ت)

، ْليب عبد اهلل ٧بمد بن 5" ا٤بهذب"ػ الطراز ا٤بذىب يف الكالـ على أحاديث 
 6.( ىػ741ت)عبد ا٤بنعم ا٤بنفلوطي، ا٤بعركؼ بابن معْب 

 ، تأليف ا٢بافظ ٧بمد بن أٞبد ا٤بقدسي 1ػ تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
 2 . (ىػ744ت)ا٤بعركؼ بابن عبد ا٥بادم 

                                        

 

 فقو حنبلي، و قد طبع بتحقيق 2نسخة في دار الكتب المصرية رقم :  تػوجػد مػنو نسخ مخطوطة كثيرة؛ منها 1
. دار الكتب العلمية. ىػ 1415التحقيق في أحاديث الخبلؼ سنة : مسعد عبد الحميد السعدني تحت عنواف 

".  الموضوعات" تأتي ترجمتو عند ذكر كنابو 2
ت )، لئلماـ أحمد بن محمد الُقدوري،  البغدادي "مختصر القدوري"، و ىو المعروؼ ب"خبلصة الدالئل "3

. و ىو في الفقو الحنفي  ( ىػ428
. 1/212، األعبلـ، للزركلي 1/74، ىدية العارفين ...2/1631ػ كشف الظنوف 

 ىػ، من 598 ىو علي بن أحمد بن مكي الرازي، حساـ الدين الفقيو الحنفي نزيل دمشق، المتوفى بها سنة 4
...". الطرؽ و الوسائل: "مصنفاتو 

. 1/703ػ ىدية العارفين 
و ىو في فقو اإلماـ  (ىػ476ت)للشيخ أبي إسحاؽ إبراىيم بن علي الفيروزاباذي، الشيرازي " المهذب: " كتاب 5

الشافعي، جػمع فػػيو أصوؿ ىػذا الػمػذىب ونصوصو في المسائل الفقهية، و أمهات األحكاـ الشرعية بعبارة أدبية و 
. أسلوب سهل عليو شروح كثيرة؛ منها المجموع للنووي، و لم يتم

. 514: ، مرجع العلـو اإلسبلمية ص190: ػ الرسالة المستطرفة ص
 محمد بن عبد المنعم بن عمر بن حماد المنفلوطي، الشافعي، المعروؼ بابن معين، فاضل مصري، لو مصنفات؛ 6

. مختصر تهذيب األسماء و اللغات للنووي، و الطراز المذىب في الكبلـ على أحاديث المهذب، و لو نظم: منػها 
... 6/250، األعبلـ، للزركلي 4/33ػ الدرر الكامنة، البن حجر 
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ا٤بشهور " فتح العزيز"ػ ٚبريج أحاديث اْلحكاـ الفقهية كاآلثار الواقعة يف كتاب 
 ْليب القاسم عبد الكرًن بن ٧بمد الرافعي، تصنيف شهاب 3، "الشرح الكبّب"ب

 4.( ىػ749ت)الدين بن أيبك بن عبد اهلل ا٢بسامي 
، للحافظ علي بن عثماف ا٤بارديِب "الكفاية يف معرفة أحاديث ا٥بداية"ػ 
  5. (ىػ751ت)

                                        

 

 عاـ، و أخرى في المكتبة الظاىرية بدمشق رقم 2968 نسخو كثيرة؛ منها نسخة في مكتبة أحمد الثالث رقم 1
 حديث، و قد حقق النصف األوؿ منو الدكتور عامر حسن صبري لنيل درجة الدكتورة من كلية الشريعة 301

. ىػ1409ىػ و طبعتو المكتبة الحديثة باإلمارات العربية المتحدة 1406بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة سنة 
 شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، المقدسي، الحنبلػي، قاؿ ابن كثير 2
كاف حافظا عبلمة ناقدا حصل من العلـو ما لم يبلغو الشيوخ وال الكبار، و برع في الفنوف، و كاف جببل في ): 

تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، تنقيح : من مصنفاتو  (العلل و الرجاؿ، حسن الفهم جدا، صحيح الذىن
. ( ىػ744 ػ 705). التعليق على أحاديث التعليق

. 1147رقم ... 524:، طبقات الحفاظ، للسيوطي ص4/1508ػ تذكرة الحفاظ 
 ( ىػ623ت)كتاب شرح فيو اإلماـ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي " فتح العزيز في شرح الوجيز "3

". الشرح الكبير"للغزالي، و اشتهر ىذا الشرح عند العلماء ب" الوجيز"كتاب 
. 519: ػ مرجع العلـو اإلسبلمية ص

الحافظ المخرج المفيد، ): أبو الحسين، نعتو السيوطي بقولو   أحمد بن أيبك بن عبد اهلل الحسامي الدمياطي،4
كانت موتو . لو ذيل في الوفيات، وذكر غير واحد أنو شرع في تخريج أحاديث الرافعي و لم يتمو (محدث مصر

.  ىػ رحمو اهلل749بالطاعوف في شهر رمضاف سنة 
. 1151رقم ... 527:، طبقات الحفاظ، للسيوطي ص1/108ػ الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، البن حجر 

قاض حنفي، من : علي بن عثماف بن إبراىيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن الشهير بابن التركماني :  ىو 5
الجوىر النقي في الرد على البيهقي، و الكفاية في تخريج : علماء الحديث واللغة، من أىل مصر، مصنفات؛ منها 

.  أحاديث الهداية 
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، للحافظ ٝباؿ الدين عبد اهلل الزيلعي 1" ا٥بداية"ػ ٚبريج أحاديث 
 2.(ىػ762ت)
، للحافظ ٝباؿ الدين عبد اهلل الزيلعي " الراية يف ٚبريج أحاديث ا٥بداية"ػ 
 3. ( ىػ762ت)

للرافعي، للحافظ عز الدين عبد العزيز بن ٧بمد " الشرح الكبّب"ػ ٚبريج أحاديث 
 4 .( ىػ767ت )ابن إبراىيم بن ٝباعة 

                                        

 

. 4/311، األعبلـ، للزركلي 211: ، تاج التراجم، لقاسم قطلوبغا ص125: ػ لحظ األلحاظ، البن فهد ص
، و ىػو أشهر كتاب، ( ىػ593ت)لعلي بن أبي بكر االمرغيناني ػ نسبة إلى مرغيناف من نواحي فرغانة ػ " الهداية "1

الذي " بداية المبتدئ"و أىم مختصر في الفقو على المذىب الحنفي و ىو في ذاتو شرح لكتاب المرغيناني نفسو 
، ثم شرح المرغيناني البداية شرحا مطوال في "الجامع الصغير"وبين " مختصر القػدوري"جمع فيو المؤلف بين 

الهداية شرح بداية "و لما وجده كبيرا شرحو بشرح مختصر و سماه " كفاية المنتهي"ثمانين مجلدا، و سماه 
. ، و بقي في تصنيف الهداية ثبلث عشرة سنة"المبتدي

 489: ، مرجع العلـو اإلسبلمية ص4/266ػ األعبلـ، للزرركلي 
تخريج : "محدث أصولي، من  آثاره . (جماؿ الدين، أبو محمد) عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي، الحنفي 2

". الراية في تخريج أحاديث الهداية"، و "أحاديث الهداية
،  2/307، معجم المؤلفين 24:، حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ص2/557ػ ىدية العارفين 

نصب الراية في تخريج "، و ىو الذي نشر خطأ بعنواف "تخريج أحاديث الهداية" ىو عبارة عن تلخيص لكتاب 3
". أحاديث الهداية

 ىو عبد العزيز بن محمد بن إبراىيم بن سعد اهلل بن جماعة بن صخر الكناني الشافعي، القاضي، نشأ في العلم، 4
، و "تخريج أحاديث الشرح الكبير: "و محبة أىل الخير، و درس و أفتى، و صنف تصانيف حسػانا؛ مػنها 

". المناسك الكبرى و الصغرى"
. 363: ، ذيل طبقات الحفاظ، للسيوطي ص...2/378، الدرر الكامنة 1/187ػ طبقات الشافعية، لؤلسنوي 
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، للحافظ عماد الدين (التنبيو للشّبازم فقو شافعي)" إرشاد النبيو إُف أدلة التنبيو"ػ 
  1.(ىػ774ت)ابن كثّب 

ػ العناية بتخريج أحاديث ا٥بداية ،للحافظ ٧بيي الدين عبد القادر بن ٧بمد القرشي 
 2.( ىػ775ت )ا٢بنفي 

 للحػػػافظ ٧بيي الدين عبدالقادر 3ػ الوسائل يف ٚبريج أحاديث خالصة الدالئل، 
 4.( ىػ775ت )ابن ٧بمد القرشي ا٢بنفي 

                

 

 ىو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء، الُبْصَروي األصل، الدمشقي النشأة، تلقى العلم 1
على كبار شيوخ دمشق، و الـز جماؿ الدين يوسف بن الزكي المزي، وتزوج ابنتو، و قرأ على شيخ اإلسبلـ ابن 

اشتغل بالحديث مطالعة في متونو و : قاؿ ابن حجر . تيمية و الزمػػو، و انتفع بو كػثيرا، و كػذا شمس الدين الذىبي
من . (رجالو، و كاف كثير االستحضار حسن المػفاكهة، سػارت تصػانيفو في حياتػػو، و انتفع الناس بها بعد وفاتو

.  ىػ774توفي رحمو اهلل سنة ... تفسير القرآف العظيم، و البدايػػة و النهاية، و اختصار علـو الحديث: مؤلفاتو 
: ، طبقات الحفاظ، للسيوطي ص944 رقم 1/373، الدرر الكامنة 57:ػ ذيل تذكرة الحفاظ، للحسيني ص

. 515، مرجع العلـو اإلسبلمية ...533
و توجد نسخة مخطوطة منو بمكتبة فيض اهلل أفندي " تخريج أحاديث أدلة التنبيو: "و يسمى كتابو المذكور كذلك 

.  283رقم 
عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر اهلل بن سالم بن أبي الوفاء القرشي، الحنفي، اإلمػػاـ الحافظ محيي :  ىو 2

العناية بتخريج : "الدين، أجازه كبار شيوخ عصره، تفقو و بػرع و أفتى، ودرس و صنف و جمع؛ من مصنفاتو 
و مات رحمو اهلل بالقاىرة " ... األجوبة المنيفة عن اعتراضات ابن أبي شيبة على أبي حنيفة"، و "أحاديث الهداية

.  ىػ775سنة 
. 188: ، الرسالة المستطرفة ص196: ، تاج التراجم ص...157: ػ لحظ األلحاظ ص

 خبلصة الدالئل في تنقيح المسائل، لعلي بن أحمد بن مكي الرازي، حساـ الدين، الذي شرح فيو مختصر 3
.  القدوري، في الفقو الحنفي

. 158: ، ىػ لحظ األلحاظ ص196: تاج التراجم ص:  انظر 4
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ػ ا٢باكم يف بياف آثار الطحاكم، للحافظ ٧بيي الدين عبد القادر بن ٧بمد القرشي 
 1. ( ىػ775ت )ا٢بنفي 

 للحافظ بدر الدين ٧بمد بن 2ػ الذىب اإلبريز يف ٚبريج أحاديث فتح العزيز، 
 3. (ىػ794ت)هبادر الزركشي 

ػ البدر ا٤بنّب يف ٚبريج اْلحاديث كاآلثار الواقعة يف الشرح الكبّب للرافعي، تصنيف 
 4. ( ىػ804ت)سراج الدين عمر بن علي بن ا٤بلقن 

                

 

ىذا يخرج فيو الحافظ عبد القادر بن محمد القرشي أحاديث معاني اآلثػار، و يبين من أسندىا " الحاوي" كتاب 1
من أصحاب الكتب الستة و غيرىم، كما يػذكر صحيحها وحسنها و ضعيفها، و منو يستمد البدر العيني في شرحو 

. الكبير على معاني اآلثار كثيرا 
، ىػ لحظ ...186: ، الرسالة المستطرفة ص2472 عدد 2/392، الدرر الكامنة 196: ػ تاج التراجم ص

. 158: األلحاظ ص
، و ىػػو من خيرة (ىػ623ت)، لئلماـ أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي"فتح العزيز في شرح الوجيز "2

. التلخيص الحبير: الكتب المؤلفة في فقو المذىب الشافعي، و عليو وضع ابن حجر تخريجو المسمى 
. 519: ػ مرجع العلـو اإلسبلمية ص

 2973في مكتبة طبقوسراي رقم " الذىب اإلبريز" تأتي ترجمة بدر الدين الزركشي، و توجد نسخة مخطوطة من  3
. عاـ
عمر بن علي بن أحمد األنصاري، الشافعي، سراج الدين، أبو حفص بن النحوي، المعروؼ بابن الملقن، :  ىو 4

لو  من أكابر العلماء بالحديث و الفقو و تاريخ الرجاؿ، أصلو من وادي آشي باألندلس، و مولده و وفاتو بالقاىرة،
تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، : "و منهم من يسميو ... " البدر المنير: "نحو ثبلث مائة مصنف؛ منها 

في خزائن " البدر"، و قد توسع فيو غاية، و أتى فيو بالعجب العجاب، و توجد نسخ مخطوطة من "البن الملقن
. ، و أخرى بالجامع الكبير بصنعاء474نسخة منو في مكتبة أحمد الثالث رقم : عدة منها 

. 5/57، األعبلـ، للزركلي 27:، حصوؿ التفريج ص199:ػ لحظ األلحاظ ص
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 1.( ىػ804ت)، لسراج الدين عمر بن علي بن ا٤بلقن "خالصة البدر ا٤بنّب"ػ 
، لسراج الدين عمر بن علي بن ا٤بلقن "خالصة البدر ا٤بنّب"ػ منتقى 

 2.(ىػ804ت)
  تأليف سراج الدين عمر بن 3من اْلخبار، " الوسيط"ػ تذكرة اْلخيار ٗبا يف 

 4. ( ىػ804ت)علي ابن ا٤بلقن 
ْليب إسحاؽ الشّبازم، لسراج الدين عمر بن علي ابن " ا٤بهذب"ػ ٚبريج أحاديث 

 5.( ىػ804ت )ا٤بلقن 
ػ شايف العي بتخريج أحاديث الرافعي ، للحافظ شهاب الدين أٞبد بن إ٠باعيل 

  1. ( ىػ815ت)ا٢بسباين 

                

 

و قد طبع ". البدر المنير"أف ىذا الكتاب مختصر من  [189:ص]" الرسالة المستطرفة" و قد ذكر صاحب 1
. (مكتبة الرشد). مؤخرا بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي

".  خبلصة البدر المنير" و ىذا الكتاب انتقاه من 2
. 189: ػ الرسالة المستطرفة ص

و ىو في فقو فروع الشافعية،  ( ىػ505ت)ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الطوسي " الوسيط" كتاب 3
من الكتب الهامة المتداولة عند الشافعية، لذلك علػػػيو " الوسيط"، و "البسيط"اختصره الغزالي من كتابو الكبير 
.  شػروح و تلخيصات و تخريجات

. 518: ػ مرجع العلـو اإلسبلمية ص
. و قد طبع ػ محققا ػ في مجلدين بمكة المكرمة. 473 توجد نسخة مخطوطة منو في مكتبة أحمد الثالث رقم 4

 190الرسالة المستطرفة : و انظر 
. 514: ، مرجع العلـو اإلسبلمية ص190:  الرسالة المستطرفة 5
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 من تصنيف ا٢بافظ قاسم بن 2" االختيار"ػ التعريف كاإلخبار بتخريج أحاديث 
 3. (ىػ879ت)قطلوبغا 

، للحافظ ابن حجرالعسقالين "التلخيص ا٢ببّب يف ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب"ػ 
.  4( ىػ852ت)

 5.( ىػ852ت)ػ الدراية يف ٚبريج أحاديث ا٥بداية ، البن حجر العسقالين 

                                        

 

حافظ مؤرخ، من أىل دمشق مولدا و :  أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العاؿ، المعروؼ بابن الحسباني 1
".  شافي العي"، و "جامع التفاسير: "وفاة، ولي القضاء بها، كما ناب في الحكم مدة بها، من كتبو 

. 1/97، األعبلـ، للزركلي ...244: ػ لحظ األلحاظ ص
في فروع "  المختار للفتوى"، و ىو شرح "االختيار لتعليل المختار: "، و اسمو الكامل "االختيار" كتاب 2

، و قد ( ىػ683ت )الحنفية، و االختيار و شرحو ألبي الفضل مجد الدين عبد اهلل بن محمود الموصلي الحنفي 
بيض التخريج في مجلدين  

... 4/135، األعبلـ، للزركلي ...176، 19: ػ تاج التراجم ص
.  292 نسخة مػػػنو في مكتبة فيض اهلل رقم 3

. 5/180، و األعبلـ، للزركلي 2/648ػ معجم المؤلفين 
.  طبع عدة طبعات، و ىو في أجزاء أربعة 4
تخريج أحاديث "لخص فيو ابن حجر " نصب الراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية: " و يسمى كذلك 5

 ىػ و قد طبع في جزء ين 827الهداية، لئلماـ جماؿ الدين الزيلعي، ذكر في الػػجواىر و الدرر أنو فرغ منو سنة 
و تخللتها فوائد، و  (كتب، ثم فصوؿ، ثػم أبواب) حديثا بوبها على أساس فقهي 389اشتمل الجزء األوؿ على 

 حديثا رتبها كترتيب األوؿ، و منهجو في ىذا التخريج أف يذكر األدلة على كل حديث 386الثاني يشتمل على 
مبينا مرتبتو تػصحيحا و تضعيفا و رجالو تجريحا و تعديبل، و قد أظهر ابن حجر براعة فائقة في التلخيص للكتاب 

". تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي"األصل 
... 1/229، ابن حجر العسقبلني لشاكر محمود عبد المنعم 1/10" الدراية"ػ مقدمة ابن حجر لكتابو 
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، تأليف قاسم بن قطلوبغا " ا٥بداية"ػ منية اْل٤بعي فيما فات من ٚبريج أحاديث 
 1. ( ىػ879ت )

 ، تأليف ١بالؿ الدين 3 للسهيلي2" الكفاية"ػ ٘بريد العناية يف ٚبريج أحاديث 
 4 . (ىػ911ت)عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي 

، ١بالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر "نشر العبّب باختصار التلخيص ا٢ببّب"ػ 
 5. ( ىػ911ت )السيوطي 

، تصنيف أٞبد بن الصديق الغمارم "ا٥بداية يف ٚبريج أحاديث البداية البن رشد"ػ 
 1.(ىػ1380ت )

                

 

 كتاب استدرؾ فيو الحافظ قاسم قتلوبغا على جماؿ الدين الزيلعي ما فاتو في الراية في تخريج أحاديث الهداية، 1
" المنية: "و قد طبع كتاب . حديث غريب: و كذا في األحاديث التي لم يقف الزيلعي على تخريجها؛ فقاؿ فيها 

". نصب الراية"في ملحقا بآخر الكتاب الموسـو ب
  2/1885كشف الظنوف : ػ انظر 

". الكفاية في فروع الشافعية: " اسم الكتاب كامبل 2
. 2/1498 ػ كشف الظنوف 

محمد بن إبراىيم بن أبي الفضل السهيلي، الجاجرمي ػ نسبة إلى جاجـر بلدة بين جرجاف و نيسابور ػ :  ىو 3
 ىػ، من تصانيفو 613، فقيو سكن نيسػابور و درس بػػهػا، و توفي بها سنة (معين الدين، أبو حامد)الشافعي، 

". إيضاح الوجيز للغزالي"، و "الكفاية"
. 3/36، معجم المؤلفين 1/182ػ طبقات الشافعية، لؤلسنوي 

.  لكن ىذا الكتاب لم يتم 4
، و دليل مخطوطاف السيػػوطي و أماكن وجودىا، 2/1498، و كشف الظنوف 1/342حسن المحاضرة : ػ انظر 

. 56:ص… ألحمد الخازندار 
. 250 عدد 92: ، دليل مخطوطات السيوطي ص189:  الرسالة المستطرفة ص5
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، حملمد بن إ٠باعيل اْلمّب "در السحابة بتخريج اإلصابة يف الدعوات اجملابة"ػ 
 3.  ، تصنيف أيب عبد الرٞبن تركي2الصنعاين 

 ، تصنيف ٦بدم ابن 4، البن تيمية "ا٢باكم يف ٚبريج أحاديث ٦بموع الفتاكم"ػ 
. منصور

 ، ٚبريج الشيخ ناصر الدين 5" منار السبيل"ػ إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث 
 1. اْللباين

                                        

 

.  طبع في ثمانية مجلدات، عالم الكتب1
 محمد بن إسماعيل بن صبلح بن محمد، الكحبلني، ثم الصنعاني، أبو إبراىيم، عز الدين، المعروؼ كسلفو 2

، شرح تنقيح "توضيح األفكار: "باألمير، أصيب بمحن كثيرة من الجهبلء و العواـ، لو نحو من مائة مصنف؛ منها 
 ىػ  1182كانت وفاتو رحمو اهلل سنة ". سبل السبلـ شرح بلوغ المراـ"، و (في مصطلح الحديث)األنظار 

. 73: ، مقدمة تحقيق توضيح األفكار ص6/38ػ األعبلـ، للزركلي 
. ىػ1416 نشرتو دار الحرمين بالقاىرة عاـ 3
 ىو شيخ اإلسبلـ تقي الدين أحمد بت عبد الحليم بن عبد السبلـ الحراني، الدمشقي، كاف مشهورا بالزىد و 4

الورع و العبادة مع الشجاعة والفروسية، كاف قواال للحق، ال تأخذه في اهلل لومة الئم، يدافع عن الحق بالحجة و 
البياف و الكتاب والسنة و البرىاف، ال يعرؼ المداىنة و ال المواربة، فتألب عليو الخصـو و نسبوه إلى التجسيم و 

معاداة األولياء، واستعدوا عليو السلطاف؛ فسجن عدة مرات، و صنف ما ال يحصى من الكتب والرسائل، و كأف 
الكتاب و السنة و مذاىب سلف األمة بين عينيو يأخذ منها ما يشاء، و يترؾ ما يريد، وكانت وفاتو، رحمو اهلل في 

.  ىػ728سجن قلعة دمشق عاـ 
  .1/144 األعبلـ، للزركلي …1/144ػ الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة 

، و ىو كتاب في الفقو (ىػ1353ت)للشيخ إبراىيم بن محمد بن سالم َضْويػاف  ("الدليل"منار السبيل في شرح ) 5
". دليل الطالب لنيل المطالب"على المذىب الحنبلي، شرح فيو المؤلف متن 
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: حػ ػ ٚبريج أحاديث يف كتب أصوؿ الفقو 
: كىذه بعضها 

                                        

 

ت )ىذا عبارة عن مختصر في الفقو، ذكر فيو مؤلفو الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي، الحنبلي " الدليل"و 
القوؿ الذي جـز أىل التصحيح بصحتو، و عليو الفتوى في المذىب الحنبلي عند أىل الترجيح؛ كاف  ( ىػ1033

.  حيث اقتصر فيو على المسائل الراجحة ( ىػ972ت )اختصره من متن المنتهى البن النجار الفتوحي 
. 542: ، مرجع العلـو اإلسبلمية ص...1/13ػ مقدمة اإلرواء 

:   ذكر الشيخ األلباني األسباب الداعية إلى تخريج أحاديث منار السبيل؛ فذكػر منها 1
. ػ أف منار السبيل من أمهات كتب مذىب اإلماـ أحمد إماـ السنة 

ػ غزارة األحاديث التي في ىذا الكتاب بحيث تصل إلى ثبلثة آالؼ حديث أو تزيد على ذلك، و جلها مرفوعة إلى 
. النبي صلى اهلل عليو وسلم 

. ػ ال يوجد بين أيدي أىل العلم و طبلبو كتاب مطبوع في تخريج كتاب في الفقو الحنبلي كما للمذاىب األخرى
ػ رفع الخلط و االلتباس الذي يصيب من يقع بين يديو حديثاف متعارضاف أحدىما صحيح و اآلخر ضعيف ػ و ىػو 

ال يدري صحة ىذا و ضعف ىذا ػ فيضطرب نظره و يظن أف الحق يتعدد، أو أف ىذا االختبلؼ محمود، و يبني 
. على ذلك كثيرا من األحكاـ

ػ تصفية كتب الفقو خاصة و الشريعة عامة من األحاديث الضعيفة و الموضوعة؛ ليكوف المسلم على بينة مما يقولو، 
. أو يقدـ عليو من أعماؿ 

ػ من النتائج المتوخاة للتصفية المذكورة أف توضح مكانة السنة النبوية و حجيتها في الشريعة اإلسبلمية، و تقطع 
. الطريق على من يريد االكتفاء بالقرآف، و االقتصار عليو دوف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

جريت في ىذا التخريج كغيره على بياف مرتبة كل ): و قد بين الشيخ األلباني منهجو في كتابو ىذا حيث قاؿ 
حديث في أوؿ السطر، ثم أتبع ذلك بذكر من خرجو، ثم بالكبلـ على إسناده تصحيحا و تضعيفا، و ىذا إذا لم 

. (...يكن في مخرجو الشيخاف أو أحدىما، و إال استغنيت بذلك عن الكبلـ
 . 11...1/7" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"مقدمة 
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 تصنيف ٧بمد بن أٞبد بن 1" ا٤بختصر الكبّب البن ا٢باجب"ػ ٚبريج أحاديث 
 2. ( ىػ744ت)عبد ا٥بادم 

 ، لتاج الدين عبد الوىاب 3" منهاج البيضاكم يف اْلصوؿ"ػ ٚبريج أحاديث 
 4.( ىػ771ت)السبكي 

، تأليف ا٢بافظ عماد الدين "ٙبفة الطالب ٗبعرفة أحاديث ٨بتصر ابن ا٢باجب"ػ 
  5. (ىػ774ت)ابن كثّب 

                

 

اإلحكاـ في : "، اختصر ابن الحاجب كتاب ( ىػ646ت )اإلماـ أبو عمرو، عثماف بن عمر :  ابن الحاجب ىو 1
منتهى السؤؿ و األمل في علمي األصوؿ و الجدؿ، "، فسمى كتابو ذلك ب ( ىػ631ت)" أصوؿ األحكاـ لآلمدي

مختصر ابن "، وىذا اشتهر ب"مختصر المنتهى"فلما رأى قصور الهمم اختصر المنتهى بكتاب آخر سماه 
". الحاجب

.   622: ػ مرجع العلـو اإلسبلمية ص
. 188:  الرسالة المستطرفة ص2
منهاج الوصوؿ إلى علم األصوؿ، ويقاؿ لو : ، ويقاؿ لو كذلك "منهاج الوصوؿ إلى علم األصوؿ: " اسم الكتاب 3

منهاج الوصوؿ إلى : "إف كتابنا ىذا يسمى : وجاء في مقدمتو ". مختصر القاضي البيضاوي في األصوؿ"كذلك 
، وىو مرتب على مقدمة وسبعة "عػػػلم األصوؿ الجامع بين المشروع والمعقوؿ والمتوسط بين الفروع واألصوؿ

 . ( ىػ685ت)كتب، صنفو اإلماـ ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي 
. 2/266ومعجم المؤلفين ... 2/1878ػ كشف الظنوف 

فقيو  (أبو نصر تاج الدين) عبد الوىاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تماـ األنصاري، الشافعي، السبكي، 4
أصولي، مؤرخ وأديب، ناظم وناثر، ولد بالقاىرة، و قدـ دمشق، والـز الذىبي حتى تخرج عليو، ولي القضاء بها، 

الكبػرى، " : طبقات الشافعية: "لو مصنفات؛ منها .  ىػ771ودرَّس في أغلب مدارسها كانت وفػاتو بها سنة 
... والوسطى، والصغري، وشرح منهاج الوصوؿ إلى علم األصوؿ للبيضاوي 

... 2/343، معجم المؤلفين 2/425ػ الدرر الكامنة 
.  حديثا 977وطبع محققا بمكة، وعدد أحاديثو . 283 مخطوط نسخة منو في مكتبة فيض اهلل رقم 5
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 ، لبدر الدين ٧بمد بن هبادر 2"  كا٤بختصر1ا٤بعترب يف ٚبريج أحاديث ا٤بنهاج "ػ 
. (ىػ794ت)الزركشي 

 ، تصنيف سراج الدين عمر بن علي بن ا٤بلقن 3" ٙبفة احملتاج إُف أدلة ا٤بنهاج"ػ 
 4. ( ىػ804ت)
، سراج الدين عمر بن علي ابن "ٚبريج أحاديث ٨بتصر ابن ا٢باجب يف اْلصوؿ"ػ 

 5. ( ىػ804ت)ا٤بلقن 
، للحافظ زين الدين عبدالرحيم "ٚبريج أحاديث ٨بػتصر الػمنهاج يف أصػوؿ الفقو"ػ 

 6. ( ىػ806ت)العراقي 
، تأليف قاسم بن ( ىػ482ت)7" ٚبريج أحاديث أصوؿ الفقو للبزدكم"ػ 

.  ، طبع على حاشية كتاب اْلصوؿ للبزدكم1( ىػ879ت )قطلوبغا 
                

 

. منهاج البيضاوي في األصوؿ:  المراد 1
. مختصر ابن الحاجب في األصوؿ:  المراد 2
.  منهاج البيضاوي في األصوؿ 3
، وتوجد مخطوطة من الكتاب في مػػكتبة أيا صوفيا 2/566، ومعجم المؤلفين 2/1879كشف الظنوف :  انظر 4

وقد طبع مؤخرا بتحقيق عبد اهلل بن سعاؼ اللحياني، نشر دار حراء بمكة . ، وأخرى في جستريتي463رقم 
. المكرمة

. 28:  حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ص5
. 1397عاـ . ، وقد حققو صبحي السامرائي، طبعتها دار الكتب السلفية بالقاىرة2/1880 كشف الظنوف 6
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى، فخر اإلسبلـ البزدوي، انتهت إليو رياسة المذىب :  ىو 7

ال يعرؼ إال بأصوؿ " أصوؿ الفقو: "تابو ؾالحنفي فيما وراء النهر، كاف لو باع بالفقو، لكنو اشتهر بعلم األصوؿ، و
.  ىػ482توفي رحمو اهلل سنة . البزدوي، وىو من أشهر المؤلفات األصولية لدى الحنفية
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، للحافظ أٞبد بن علي الشهّب "ٚبريج أحاديث ٨بتصر ابن ا٢باجب يف اْلصوؿ"ػ 
 2. ( ىػ852ت )بابن حجر العسقالين 

، ْليب إسحاؽ إبراىيم بن علي الشّبازم، "ٚبريج أحاديث اللمع يف أصوؿ الفقو"ػ 
 3.تصنيف عبد اهلل بن الصديق الغمارم 

، لعبد اهلل بن الصديق "االبتهاج بتخريج أحاديث ا٤بنهاج ، للبيضاكم"ػ 
 4.الغمارم

: خػ ػ كتب يف ٚبريج أحاديث مصنفات يف التصوؼ كعلم الكالـ 
: كمن ىذه الكتب 

ػ إخبار اْلحياء بأخبار اْلحياء ، كىو الكتاب اْلكؿ الذم ألفو ا٢بافظ أبو الفضل 
يف ٚبريج أحاديث اإلحياء للغزاِف،  (ىػ806ت )زين الدين عبد الرحيم العراقػي

.  ىػ 751ككاف قد أٛبو سنة 

                                        

 

. 585: ، مرجع العلـو اإلسبلمية ص162 عدد 205: ػ تاج التراجم ص
قد خرجت : ))في ترجمة علي بن عمر البزدوي  (206:ص) قاؿ قاسم بن قطلوبغا في كتابو تاج التراجم 1

(.  (أحاديثو، و لم أسبق إلى ذلك، و اهلل الموفق
.   ىػ836 رجب سنة 17مجلسا، كاف آخرىا مجلس  (230) أمبله الحافظ ابن حجر في 2

، ترجمة الحافظ ابن 188: ، الرسالة المستطرفة ص2/1856، كشف الظنوف 337: لحظ األلحاظ ص: ػ انظر 
حجر الملحقة بآخر طبعة دار الفكر لتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقبلني مصنفاتو ودراسة في منهجو لشاكر 

.  1/225: محمود عبد المنعم 
.  ىػ1405عالم الكتب . ط.  حققو الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي 3
.  طبع ببيروت 4
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ػ الكشف ا٤ببْب عن ٚبريج إحياء علـو الدين، للزين العراقي كذلك، كىو مصنف 
.  متوسط يف التخريج، ليس با٤بطوؿ كال ا٤بختصر

للزين . 1"ػ ا٤بغِب عن ٞبل اْلسفار يف اْلسفار يف ٚبريج ما يف اإلحياء من اْلخبار
. العراقي كذلك، كىو ٨بتصر، كقد طبع يف ذيل اإلحياء ، كما طبع مستقال

 2.(ىػ879ت)ػ ٙبفة اْلحياء ٗبا فات ٚباريج اإلحياء ، لقاسم قطلوبغا 
 3ػ ٚبريج أحاديث عوارؼ ا٤بعارؼ، ْليب حفص عمر بن ٧بمد السهركردم

 4.(ىػ879)تأليف قاسم بن قطلوبغا 
ػ االستدراؾ على ا٢بافظ العراقي يف ٚبريج اإلحياء تصنيف ابن حجر العسقالين 

 5.(ىػ852ت)

                

 

، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 229: لحظ األلحاظ البن فهد ص:  انظر في مؤلفات العراقي الػثبلثة المذكورة 1
. 1/360، وحسن المحاضرة لو أيضا 371:ص
المغنى عن حمل األسفار ) خرج فيو قاسم قطلوبغا األحاديث التي فات زين الدين العراقي تخريجا في كتابو 2

. (بتخريج ما في اإلحياء من األخبار
. 972:، فهرس الفهارس ص30: ػ حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ص

صاحب عوارؼ المعارؼ، كتاب في  ( ىػ632ت ) ىو الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اهلل السهروردي 3
. باب كلها في سير القـو  (63)التصوؼ اشتمل على 

. 718:، مرجع العلـو اإلسبلمية ص2/1177ػ كشف الظنوف 
. 190: ، والكتاني في الرسالة المستطرفة ص2/1178 ذكره لو حاجي خليفة في كشف الظنوف 4
 ابن حجر العسقبلني، مصنفاتو ودراسة في منهجو وموارده في كتابو اإلصابة، لشاكر محمود عبد المنعم 5
1/224 .
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 تصنيف ا٢بافظ ٞبد بن 1ػ البغية بتخريج أحاديث الغنية،  لعبد القادر ا١بيالين
 .(ىػ902ت)عبد  الرٞبن السخاكم 

، ١بالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي "ٚبريج أحاديث شرح ا٤بواقف"ػ 
 2 .(ىػ911ت)

 ، لعلي بن صدقة 3" الطريقة يف ا٤بوعظة"ػ إدراؾ ا٢بقيقة يف ٚبريج أحاديث 
 4. ا٤بصرم 

ٚبريج أحاديث النصيحة الكافية ٤بن خصو اهلل بالعافية ، للشيخ أٞبد بن أٞبد "ػ 
 1. ( ىػ1143ت )، تصنيف علي بن أٞبد ا٢بػيرىيشي الفاسي 5" زركؽ

                

 

 عبد ا لقادر بن موسى بن عبد اهلل بن جنكي دوست الحسني، الجيبلني، أو الكيبلني، أو الجيلي، مؤسس 1
. الغنية لطالب طريق الحق، والفتح الرباني: الطريقة القادرية، زاىد متصوؼ، لو مصنفات؛ منها 

. 4/74، األعبلـ، للزركلي ...4/198ػ شذرات الذىب 
، وحققو صبحي السامرائي، ونشرتو عالم الكتب عاـ 1034 منػػو نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم 2

. ىػ1406
، صنفو المولى محمد بن بػيػر علي "الطريقة المحمدية في الموعظة"أو " الطريقة في الموعظة" يسمى ىذا الكتاب 3

 . ( ىػ981ت )بِػرَْكِوي، الرومي الحنفي "المعروؼ ب
. 3/176، معجم المؤلفين 2/1111ػ كشف الظنوف 

 ىو علي بن حسن بن صدقة المصري األصل، ثم اليماني، إماـ جامع محمد أغا المعروؼ بإماـ بيػراـ باشا، فرغ 4
.  ىػ1050من تأليف التخريج المذكور سنة 

. 2/1112ػ كشف الظنوف 
لشهير بزروؽ، فقيو محدث صوفي، تفقو ا ىو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، أبو العباس، 5

". شرح مختصر خليل"، و"النصيحة الكافية لمن خصو اهلل بالعافية: "ببلده وقرأ بمصر والمدينة، من مصنفاتو 
.  ىػ 899كانت وفاتو بتكرين ػ من قرى مسراتة، من أعماؿ طرابلس الغرب ػ سنة 
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 ، لعبد الستار عبد الوىاب الديقي 2ػ ٚبريج أحاديث كشف الغمة للشعراين 
 3. ( ىػ1354ت )ا٥بندم 

، ْلٞبد بن "عواطف اللطائف بتخريج أحاديث عوارؼ ا٤بعارؼ للسهركردم"ػ 
 4. ( ىػ1380ت )الصديق 

: د ػ ٚبريج أحاديث مصنفات يف اللغة كالنحو كغّبٮبا 
: كمن ىذه الكتب 

 ، تصنيف 1"يف ٚبريج أحاديث الصحاح للجوىرم (اإلصباح)فلق الصباح "ػ 
 2. (ىػ911ت)جالؿ الدين السيوطي 

                                        

 

. 1/91، األعبلـ، للزركلي 267: ػ شجرة النور الزكية ص
 أبو الحسن علي بن أحمد الُحَريشي، المغربي، الفقيو المحدث الرحاؿ العمدة المفضاؿ، أخذ عن الشيخ عبد 1

تخريج أحاديث : "القادري الفاسي، وأبي سالم العياشي، واليػوسي، وأبو العبلء الحافظ العراقي، لو مصنفات منها 
. في ثماني مجلدات" شرح موطأ مالك"، و"النصيحة الزروقية

. 4/259، األعبلـ، للزركلي ...1/342، فهرس الفهارس 336: ػ شجرة النور الزكية ص
 عبد الوىاب بن أحمد بن علي الحنفي ػ نسبة إلى محمد بن الحنفية ػ الشعراني، أبو محمد، ولد في قلشندة 2

ط، " كشف الغمة"بمصر، ونشأ بساقية أبي شعرة، وإليها نسب، لو مصنفات كثيرة؛ جلها في التصوؼ ورجالو، منها 
.  ىػ 973توفي بالقاىرة سنة  وطبقات الشعراني الكبرى ط، وفيها من الطامات الكبرى الشيء الكثير،

. 4/180ػ األعبلـ، للزركلي 
 عبد الستار بن عبد الوىاب بن خدايار بن عظيم حسين يار بن أحمد يار المباركشاىوري، البكري، الصديقي، 3

، "أعذب الموارد في برنامج كتب األسانيد: الحنفي، الدىلوي، عالم بالتراجم، مولده و وفاتو بمكة، من مصنفاتو 
. 1355، توفي سنة "تخريج أحاديث كشف الغمة"، "سرد النقوؿ في تراجم الفحوؿ"

. 3/354، األعبلـ، للزركلي 34: ػ حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ص
. 34:  حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ص4
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، تأليف 4"  يف النحػو3ٚبريج اْلحاديث كاآلثار الٍب كردت يف شرح الكافية "ػ 
 5 .(ىػ1093ت)عبد القادر بن عمر البغدادم، مث ا٤بصرم 

 تأليف عبد القادر بن عمر 6" ٚبريج اْلحاديث الواقعة يف التحفة الوردية"ػ 
 7. ػ ا٤بتقدـ ػ  ( ىػ1093ت )البغدادم 

: كتب الشركح ا٢بديثية 
اىتم العلماء ببعض الكتب العلمية؛ فقاموا بشرحها، كٚبتلف ىذه الشركح بْب 

مطوؿ ك٨بتصر، كبعضها اىتم بإيراد اْلحاديث الكثّبة مع بياف ٨بارجها من 
: مصادرىا؛ كلذا تعترب ىذه اْلخّبة مصدرا خصبا من مصادر التخريج؛ منها 

                                        

 

 إسػماعيل بن حماد الجوىري الفارابي ػ من فاراب ػ أخذ عن خالو إبراىيم الفرابي، وعن السيرافي، و الفارسي، 1
ودخل ببلد ربيعة و مضر، فأقاـ بها مدة في طلب علم اللغة، ثم عاد إلى خراساف، و أقاـ بنيسابور مدة، من 

قيل تغير عقلو، فمات مترديا من سطح داره، و " . الصحاح في اللغة: "صحاح اللغة، و يقاؿ لو كذلك : مصنفاتو 
. ىػ393ذلك سنة 

 2/1071ػ كشف الظنوف 
 79: ص. ، دليل مخطوطات السيوطي و أماكن وجودىا2/1073 كشف الظنوف 2
 . (ىػ672ت) و منظومة الكافية و شرحها؛ كبلىما البن مالك محمد بن عبد اهلل النحوي 3

. 2/1369ػ كشف الظنوف 
. 2509 مخطوط، نسخة منو في مكتبة شهيد علي باشا مجموع رقم 4
. 2/192، ومعجم المؤلفين 4/41، األعبلـ للزركلي 1/602ىدية العارفين :  انظر5
 . (ىػ749ت) منظومة في النحو للشيخ زين الدين عمر بن مظفر الوردي 6

. 1/376ػ كشف الظنوف 
. 2509 توجد نسخة منها في مكتبة شهيد علي باشا مجموع 7
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. ػ فتح البارم بشرح صحيح البخارم، للحافظ ابن حجر العسقالين
ػ عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ْليب ٧بمد ٧بمود أٞبد العيِب 

. (ىػ855ت)
.  ػ شرح اإلحياء، ْليب الفيض ٧بمد مرتضى الزبيدم

، لكماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد، الشهّب بابن ا٥بماـ 1ػ فتح القدير 
. ( ىػ861ت)

: ىذه بعض ىذه لشركح ا٢بديثية، كأكتفي بذكر أ٭بوذج منها 

. فتح البارم شرح صحيح البخارم، للحافظ بن حجر العسقالين 

: التعريف بصاحب الكتاب
:  ا٠بو كنسبو 

ىو أٞبد بن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن ٧بمود بن أٞبد بن أٞبد، اشتهر 
. 3 العسقالين 2بابن حجر

كلد يف مصر القدٲبة يف الثػػػاين عشر من شهر شعباف ػ على  :مولده كنشأتو 
، كنشأ ابن حجر يتيما، ( ىػ773)الراجح ػ سنة ثالث كسبعْب كسبع مائة 

                

 

. الهداية في فقو الحنفية:  ىو عبارة عن شرح لكتاب 1
. 2/36الضوء البلمع . لقب لبعض آبائو (حجر) أشار السخاوي إلى أف 2
.   والعسقبلني نسبة إلى عسقبلف؛ قرية بفلسطين على الساحل، منها أصل أجداده3
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حفظ القرآف كىو ابن تسع، كصلى بو الَباكيح ٗبكة ػ حْب زارىا ػ كىو ابن اثِب 
.  عشر سنة

ككػاف لديو ذكاء كسرعة حافظة، اىتم بأحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، 
كاعتُب بالنظر يف كتب التاريخ كأحواؿ الرجاؿ، كتولع بالنظم، كقاؿ الشعر الكثّب 

. ا٤بليح
من أىم شيوخو يف ا٢بديث حافظ العصر زين الدين العراقي، كقد الزمو مدة عشر 

. سنوات، حٌب ٚبرج بو، كقرأ عليو ألفيتو كشرحها
 ىػ، مث زار 800كاف البن حجر رحالت كثّبة؛ فقد رحل إُف القاىرة قبيل سنة 

. الشػػاـ، كا٢بجاز، كاليمن، كما بينها من البلداف
: التعريف بالكتاب

ا١بامع الصحيح ا٤بسند ا٤بختصر من أمور : "عبارة عن شرح لكتاب " فتح البارم"
، ا٤بعركؼ بصحيح البخارم، كىو  "رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو

قاؿ . من أجل شركحو، كىو أفضل مصنفات ابن حجر كأكثرىا نفعا كشهرة
لوال خشية اإلعجاب لشرحت ما يستحق أف يوصف بو ىذا ): ا٢بافظ ابن حجر 

. (الكتاب، لكن هلل ا٢بمد على ما أكُف، كإياه أسأؿ على إكمالو منا كطوال
ككاف ابتداء العمل بإمالئو أكائل سنة سبع عشرة كٜباف مائة، مث صػار يكتب ٖبطو، 

كخصص يوما يف اْلسبوع للمقابلة كالتصحيح، ككاف االنتهاء منو يف رجػب سنة 
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اثنتْب كأربعْب كٜباف مائة، لكنو كاف يلحق بو ما عن لو من الشركح كاإلضافات؛ 
. فلم يتم الكتاب إال قبيل كفاتو بيسّب

قسمها إُف " ىدم السارم: "يشتمل ىذا الشرح على مقدمة للكتاب ٠باىا 
. عشرة فصوؿ

سيجد أهنا غّب كافية، كأهنا ال " الفتح"إف الذم يرجع إُف شركح البخارم قبل 
تستويف النكات العلمية كالفنية الٍب تتعلق بعلم الرجاؿ، أك بالدقائق الفقهية، أك 

: الفوائد اإلسنادية، كلعل خّب ما يبْب ذلك ما قالو ابن خلدكف 
. ((شرح كتاب البخارم دين على اْلمة: ٠بعت كثّبا من شيوخنا يقولوف ))

لعل ذلك الدين قضي بشرح احملقق )): ككثّب ٩بن نقل كالـ ابن خلدكف ىذا يقوؿ 
 1(.(ابن حجر

: ك٤با طلب من العالمة ٧بمد بن علي الشوكاين أف يشرح صحيح البخارم، قاؿ 
 2". ال ىجرة بعد الفتح"

بقي ٰبتفظ ٗبكانتو من عصر مؤلفو إُف كقتنا " فتح البارم"كىذا كلو يوضح لنا أف 
. ا٢باضر

                

 

. 2/640 كشف الظنوف 1
. 1/238 فهرس الفهارس 2
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: طريقتو يف التخريج 
.  ػ يهتم ا٢بافظ ابن حجر ٔبمع طرؽ ا٢بديث يف كثّب من أحيانو1
.  ػ يغلب على ابن حجر يف العزك أف يذكر ا٤بصدر صراحة، دكف رمز أك إشارة2
 ػ ٯبمل يف العزك، كال يذكر موقع ا٢بديث بالتفصيل يف الكتب كاْلبواب الٍب 3

. تكوف مصادره الٍب نقل منها ا٢بديث
 ػ كل حديث احتج بو ابن حجر يف ثنايا شرحو، فهو حديث صحيح عنده، أك 4

 .ال ينزؿ عن درجة ا٢بديث ا٢بسن

: ا٤بصادر الٍب يعتمد عليها يف التخريج
تنوعت مصادر ىذا الشرح، حيث مشلت ٨بتلف العلـو كالفنوف ا٤بعركفة يف عصر 
صاحبو، كىو عبارة عن ذخّبة حية منتزعة من كتب الرجػاؿ، ككتب ا٤بصطلح، 
ككذا مصنفات النصوص ا٢بديػثية كشركحهػا، كمؤلفات الفقو كأصولو، كال ٱبلو 
ىذا الشرح من فوائد يف اللغة كاْلدب؛ كقد بلغ عدد مصادر ىذا الشرح ثالثْب 

 1(.1430)كأربع مائة كألف مصنفا 

                

 

، ألبي عبيدة مشهور بن حسن بن سلماف، و أبي حذيفة رائد (معجم المصنفات الواردة في فتح الباري):  انظر 1
. 440: ص. بن صبري
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: كيفية ٚبريج ا٢بديث على ضوء الكتاب 
التخريج هبذا الكتاب يعتمد على قوة معرفة الباحث باالستنباط الفقهي من 

ا٢بديث، فإذا أفلح الباحث يف تعيْب موقع ا٢بديث من الصحيح، كاٙبد استنباطو 
مع صاحبو،  فإنو يستطيع أف يقف على من ركل ا٢بديث غّب اإلماـ البخارم، 

فإف كانت ىذه ا٤بصادر ا٤بعزك إليها مطبوعة ػ أك ٨بطوطة كلكنها متيسرة للباحث ػ 
سهل اْلمر، كمت الرجوع إليها، مث معرفػػة موضع اْلحاديث منها كتابا، كبابا، 

كجزء، كصفحة، كرقما للحديث ػ إف كاف مرقما ػ كيسجل كل ذلك يف التخريج 
مفصال، كإف كاف الكتاب ا٤بعزك إليو مفقودا، اكتفي يف التخريج بذكر أف ا٢بافظ 

… أف الػحديث كذا أخرجو كل من فالف كفالف" الفتح"ابن حجر قد ذكر يف 

: الكتب ا٤بؤلفة يف اْلحاديث ا٤بشتهرة 
ػ التذكرة يف اْلحاديث ا٤بشتهرة، لبدر الدين ٧بمد بن هبادر الزركشي 

. (ىػ794ت)

: التعريف با٤بؤلف 
ىو ٧بمد بن هبادر بن عػبد اهلل الزركشي، بدر الدين أبو عبد اهلل، كلد سنة ٟبس 

كأربعْب كسبعمائة، من أصل تركي، كمولده ككفاتو ٗبصر، لو لقاءات مع جلة 
الشيوخ، كرحالت إُف منها رحلتو إُف حلب، كاف لو باع طويل يف الفقو الشافعي 
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ككذا اْلصوؿ، كلو إ٤باـ باللغة كاْلدب، كاف منقطعا لالشتغاؿ بالعلم، كلو أقرباء 
. يكفونو أمر دنياه

اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة على الصحابة، كإعالـ الساجد : من مصنفاتو 
بأحكاـ ا٤بساجد، كالنكت على كتاب ابن الصالح، كالتذكرة يف اْلحاديث 

. ا٤بشتهرة

: التعريف بالكتاب 
ىو كتاب ٝبع فيو اإلماـ بدر الدين الزركشي اْلحاديث الٍب اشتهرت على ألسنة 

الناس، كبْب ٨بارجها، كطرقها عند أئمة ىذا الشأف، مث نقل أقواؿ نقاد ا٢بديث 
. فيها، كعادة ما ٱبتم ٕبكمو على ا٢بديث
: كالكتاب مرتب على أبواب تسعة؛ كىي 

. فيما اشتهر على ألسنتهم من أحاديث اْلحكاـ: الباب اْلكؿ 
. (كٙبتو كاحد كثالثوف حديثا)

. (كٙبتو ستوف حديثا). يف ا٢بكم كاآلداب: الباب الثاين 
. (كٙبتو كاحد كثالثوف حديثا). يف الزىد: الباب الثالث 
. (كٙبتو ٜبانية عشر حديثا). يف الطب كا٤بنافع: الباب الرابع 

. (كٙبتو اثنتاف كٟبسوف حديثا). الباب ا٣بامس يف الفضائل
. (كٙبتو أربعة أحاديث). يف اْلدعية ا٤بأثورة: الباب السادس 
. (كٙبتو أربعة عشر حديثا). يف القصص كاْلخبار: الباب السابع 
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. (كٙبتو تسعة أحاديث). يف الفًب: الباب الثامن 
. (كٙبتو ثالثة أحاديث). يف أمور منثورة: الباب التاسع 
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طريقة ترتيب اْلحاديث حسب الراكم اْلعلى من الصحابة،  : ثالثا 

. أك ترتيب اْلحاديث على اْلطراؼ
. الراكم اْلعلى ىو الذم ينتهي إليو ا٢بديث سواء كاف صحابيا أك تابعيا 

مٌب يلجأ إُف ىذه الطريقة ؟  
يلجأ إُف ىذه الطريقة إذا كاف معلوما لدينا الراكم اْلعلى للحديث، فإذا كنا 

نعرؼ صحايب ا٢بديث ػ إذا كاف ا٢بديث متصال ػ  أك كنا نعرؼ التابعي الذم 
ركاه ػ إذا كاف ا٢بديث مرسال ػ سهل علينا الوصوؿ إُف ا٢بديث يف كتابو، ْلف 

. طائفة من ا٤بصنفات رتبت اْلحاديث على راكيو اْلعلى

:  مزايا ىذه الطريقة 
 ػ ىذه الطريقة تعتمد على معرفة الراكم اْلعلى للحديث، فمٌب علمنا ذلك 1

جاز لنا أف نبحث عن ا٢بديث لتخرٯبو بواسطتها، لكننا ال نستطيع استخدامها 
. دكف معرفة ذلك

 ػ ٛبكن ىػذه الطريقة من تتبع طرؽ ا٢بديث يف سائر الكتب ا٤برتبة حسب 2
. ا٤بسانيد، كتكشف للباحث كثّبا من الفوائد اإلسنادية للحديث

 ػ ٛبكن الباحث من ٝبع متابعات ا٢بديث ا٤براد ٚبرٯبو من خالؿ ا٤بسند الذم 3
. يبحث فيو
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:  سلبيات ىذه الطريقة 
 ػ ال ٲبكن للباحث أف يستفيد منها إذا َف يكن معركفا عنده الراكم اْلعلى 1

. للحديث الذم يريد ٚبرٯبو
.  ػ ال يهتم فيها بلفظ ا٢بديث، كال ٗبػػا يػستنبط منو من أحكاـ فقهية كغّبىا2
 ػ يصل الباحث بواسطتها إُف حديثو ا٤براد ٚبرٯبو بسرعة يف مسانيد ا٤بقلْب، 3

. لكنو قد يعسر الوصوؿ إليو إذا كاف صحابيو من ا٤بكثرين
: كا٤بؤلفات الٍب ٲبكن أف تستخدـ فيها ىذه الطريقة تقسم إُف ثالثة أقساـ 

. ا٤بسانيد: ػ القسم اْلكؿ 
. ا٤بعاجم: ػ القسم الثاين 

. كتب اْلطراؼ: ػ القسم الثالث 
: كىذا تفصيل ٥بذه اْلقساـ الثالثة 

: ا٤بسانيد 
ا٤بسانيد ىي الكتب ا٢بديثية الٍب ألفها أصحاهبا، معتمدين يف ترتيب أحاديثها 
على مسانيد الصحابة الذين رككا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فيجمع 

ا٤بصنف ٝبيع اْلحاديث الٍب تركل من طريق الصحايب أيب بكر ػ رضي اهلل عنو ػ يف 
موضع، مث يتبعها بأحاديث صحايب آخر، كىكذا، كيف اْلحاديث ا٤برسلة يكوف 
أعلى راك فيها ىو التابعي، لذا فإهنا ترتب كذلك ٝبيع مركيات كل تابعي على 

. حدة
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: ترتيب ا٤بسانيد 
رتب أصحاب ا٤بسانيد كتبهم حسػػب مسانيد الصحابة، لكن ترتيب أ٠باء 

الصحابة ٱبتػػلف من مصنف إُف آخػر؛ فبعضهػم راعى يف الَبتيب نسق حركؼ 
ا٤بعجم، كبعضهم راعػػى السابقة يف الدين، كآخركف آثركا الَبتيب حسب الطبقات، 

. أك القبائل، أك البلداف، إُف غّب ذلك
كلذا يلـز الباحث أف يعرؼ نسق الَبتيب ْلصحاب ا٤بسانيد يف كل مؤلف من 

. ىذه ا٤بؤلفات قبل أف يبحث عن حديثو ا٤براد
كا٤بسانيد كثّبة ال تكاد ٙبصى، ذكر منها الكتاين اثنْب كٜبانْب مسندا منها، مث 

:  كىذه بعضها 1. (كا٤بسانيد كثّبة سول ما ذكرناه): قاؿ 
. (ىػ203ت)ػ مسند أيب داكد سليماف بن داكد الطيالسي

. (ىػ210ت)ػ مسند أيب إسحاؽ إبراىيم بن نصر ا٤بطوعي 
ػ مسند أسد بن موسى بن إبراىيم، اْلموم، ا٤بصرم، ا٤بعركؼ بأسد السنة 

. (ىػ212ت)
ػ مسند أيب بكر عبػد اهلل بػػن الزبّب بن عيسى ا٢بميدم، القرشي، ا٤بكي 

. (ىػ219ت)
. (ىػ228ت)ػ مسند ٰبٓب بن عبد ا٢بميد ا٢بماين الكويف 

. (ىػ228ت)ػ مسند أيب ا٢بسن مسدد بن مسرىد 
                

 

. 74: الرسالة المستطرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني ص1
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  1.(ىػ234ت)ػ مسند أيب خيثمة زىّب بن حرب النسائي 
. (ىػ241ت)ػ مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل

. (ىػ249ت)ػ مسند عبد بن ٞبيد 
. (ىػ256ت)ػ ا٤بسند الكبّب للبخارم 

. (ىػ261ت)ػ ا٤بسند الكبّب على الرجاؿ ٤بسلم 
. (ىػ280ت)ػ مسند أيب سعيد عثماف بن سعيد بن خالػد السجػستػاين، الػػدارمي 

ػ مسند أيب ا٢بسن علي بن عبد العزيز بن ا٤برزبػاف بن سابػور البغػػوم 
. (ىػ286ت)

: ػ مسند أيب بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق البزار، البصرم، لو مسنداف 
 كالثاين ا٤بسند الصغّب 2البحر الزخار، : أحدٮبا الكبّب ا٤بعلل ك٠باه 

. (ىػ292ت)
ػ مسند أيب جعفر ٧بمد بن عبد اهلل بن سليػماف ا٢بضرمي، الكويف، ا٤بعركؼ ٗبطْبَّ 

. (ىػ297ت)
. (ىػ307ت)ػ مسند أيب يعلى أٞبد بن علي بن ا٤بثُب ا٤بوصلي 

                

 

. 11/491 سير أعبلـ الببلء 1
 البحر الزخار طبع عبر عدة سنوات، و قد تمت طباعتو فخرج في ثماني مجلدات، قامت بنشره مكتبة العلـو و 2

. الحكم بالمدينة النبوية
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:  مسندات ذات ترتيب ٨بالف ٤با ذكر 
قد يطلق ا٤بسند عندىم على كتاب مرتب على اْلبواب الفقهية أك ا٢بركؼ أك 

ػ : الكلمات ال على الصحابة، فهذه اعترب فيها معُب آخر؛ كمن ىذا القبيل 
ا١بامػػع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ : "صحيح البخارم؛ فإنو يسمى 

". اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو
 . 1"ا٤بسند الصحيح ٤بسلم: "ػ ككذا 

ػ كسنن الدارمي فػػإنو يػسمى مسنػد الدارمي، ْليب ٧بمد عبد اهلل بن عبد الرٞبن، 
كأما كتاب السنن : ))قػػاؿ ابن حجر . ( ىػ255ت)الدارمي، السمرقندم 

ا٤بسمى ٗبسند الدارمي ، فإنو ليس دكف السنن يف ا٤برتبة ، بل لو ضم إُف ا٣بمسة 
 2(.(لكاف أكُف من ابن ماجة؛ فإنو أمثل منو بكثّب

                

 

، والصػػواب أف يذكر باسمو الذي سماه بو صاحبو، و قد ذكر مسلم اسػػم "صحيح مسلم" اشتهر كتاب مسلم ب1
، و ابن خلكاف في (13/101)خارج كتابو، وقد نقلو عنو الػخطيب فػي تػاريخ بغداد " المسند الصحيح"كتابو 

: ؛ وىذا نصو (1/144)، وابن عماد في الشذرات (93:ص)، و التجيبي في برنامجو (5/194)وفيات األعياف 
ولذا فبل يغتر بما طبع بو الكتاب، قاؿ . (من ثبلث مائة ألف حديث مسموعة" المسند الصحيح"صنفت ىذا )

أو يطبعو أف يعنونو بتسمية المؤلف محافظة على اإلعبلـ، وتحرسا " الصحيح"وينبغي لكل من ينسخ )): القاسمي 
(.  12:حياة البخاري ص(. )(من االقتضاب، فيما ال محل لو من اإلعراب

 …2/1682 كشف الظنوف 2
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، قاؿ ( ىػ276ت )ػ كمسند أيب عبد الرٞبن بقي بن ٨بلد القػرطيب ، اْلندلسي
ركل فيو عن ألف كثػػالث مائة صحايب كنيف ، رتب حديث كل )): ابن حـز 

 1(.(صاحب على أبواب الفقو، فهػػػو مسند كمصنف ليس ْلحد مثلو
ػ كمسند أيب العباس ٧بمد بن إسحاؽ بن إبراىيم بن مهراف السرَّاج،الثقفي، 

 2 .، فإنو مرتب على اْلبواب الفقهية( ىػ313ت )موالىم النيسابورم 
ػ كمسند كتاب الشهاب يف ا٤بواعظ كاآلداب ، كىو عشرة أجزاء يف ٦بلد كاحد 

لشهاب الدين أيب عبد اهلل ٧بمػد بن سالمة بن جعفر بن علي القضاعي 
 3.، كىو كتاب مرتب علػػى الكلمات من  غّب تقيد ٕبرؼ( ىػ454ت)

ػ كمسند كتاب الفردكس، ْليب منصور شهردار بن شّبكيو الديلمي، ا٥بمداين 
لوالده ػ رتبو على " فردكس اْلخبار"ػ كىو عبارة عن أسانيد كتاب  (ىػ558ت)

 4.حركؼ ا٤بعجم
ػ ٨بتصر مسنػػد الفردكس للديلمي؛ لشهاب الدين أٞبد بن علي بن  حجر 

 5".تسديد القوس يف ٨بتصر مسند الفردكس"، ك٠باه ( ىػ852ت)العسقالين 

                

 

.. 74: ، الرسالة المستطرفة ص2/1679 كشف الظنوف 1
. 75: الرسالة المستطرفة ص2
الرسالة المستطرفة . )(ىػ1031ت) ورتبو على الحروؼ الشيخ عبد الرؤوؼ المناوي، المصري، الشافعي 3

(. 184:ص
. 75:، الرسالة المستطرفة ص1/419 ىدية العارفين في أسماء المؤلفين، إلسماعيل باشا البغػدادي 4
. 76:، الرسالة المستطرفة ص2/1684 كشف الظنوف 5
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: كسأتكلم على مسند أٞبد 

: مسند اإلماـ أٞبد 
 1 :التعريف باإلماـ أٞبد بن حنبل 

ىو اإلمػاـ أٞبد بن ٧بمد بن حنػبل بن ىالؿ بن أسد بن إدريس، الشيباين، كنيتو 
. أبو عبد اهلل

كلد اإلماـ أٞبد يف ربيع اْلكؿ سنػة أربع كسػتْب كمائة، كما بلغ من العمر ثالث 
سنوات حٌب تويف أبوه، فكفلتو أمو، كتعهدتو ٕبسن الَببية، فطلب العلم كأخذ عن 

عفػػػاف بن مسلم، كككيع بن ا١براح، ك٧بمد : كبار شيػػوخ عصره من احملدثْب؛ منهم 
بن جعفر، غيندر، كعبد الرزاؽ بن ٮباـ، كٰبٓب بن سعيد القطاف، كيزيد بن ىػاركف، 

 2. كعبد الرحػمن بن مهدم، كسفياف بن عيػيػىْيػنة، كىشيم بن بشّب، كغّبىم كثّب

                

 

سيرة اإلمػاـ أحمد بن حنبل، ألبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل :  انظر ترجمة اإلماـ أحمد في اآلتي 1
، ومناقػب (ىػ581ت)، وخصائص المسند، ألبي موسى المديني (ىػ463ت)، وتػاريخ بغػداد، للخطيب (ىػ265ت)

، وسير أعبلـ النببلء، للذىبي (ىػ597ت)اإلماـ أحمد بن حنبل، ألبي الفرج عبػػد الرحمن بػن الجوزي 
والمصعد األحمد، لئلماـ الجزري . ، وترجمة اإلماـ أحمد من تاريخ اإلسبلـ، للذىبي كذلك(ىػ748ت)
، وأحمد بن حنبل إماـ أىل السنة، لعبد الغني (ىػ852ت)، وتهذيب التهذيب، البن حجر العسقبلني (ىػ833ت)

.  1/203الدقر، وأحمد بن حنبل إماـ أىل السنة والجماعة، للشيخ كامل محمد محمد عويضة، واألعبلـ، للزركلي 
… 75: ص. معجم شيوخ اإلماـ أحمد في المسند، عامر حسن صبري:  انظر 2
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:  رحػػػالتو 
الكوفة، : سػػافر اإلماـ أٞبد من أجل الركايػػة كالسماع إُف بالد كثّبة؛ منها 

: كالبصرة، كمكة كا٤بدينة، كاليمن، كالشاـ، كفارس، كخراساف، قاؿ ابن كثػػػّب 
طػاؼ يف البالد كاآلفاؽ، ك٠بع من مشايػخ؛ ككػانوا ٯبػػلونو كٰبَبمونو يف حاؿ ٠باعو 

 1. منهم
ككاف اإلماـ أٞبد، رٞبو اهلل، ٯبمع طرؽ اْلحاديث حٌب يضبطها؛ فقد ركل عنو 

٫بن كتبنا ا٢بديث من ستة كجوه كسبعة كجوه، َف ): أٞبد الدكرقي أنو قاؿ 
  .)2نضبطو، كيف يضبطو من كتبو من كجو كاحد

خذ أم كتاب شئت من كتب ): قاؿ ِف أيب : كقاؿ عبد اهلل بن اإلماـ أٞبد 
ككيع، فإف شئت أف تسألنػػي عن الكالـ حٌب أخربؾ اإلسناد، كإف شئت باإلسناد 

 3. (حٌب أخربؾ عن الكالـ

: مصنفاتو 
:  لإلماـ أٞبد مصنفات كثّبة؛ منها 

كتاب التفسّب، كالناسخ كا٤بنسوخ، ككتػاب التػػاريخ، ككتاب حديث شعبػػة، ككتػػاب 
ا٤بػقدـ كا٤بؤخر يف القػػرآف، ككتاب جوابات القرآف، ككتاب ا٤بناسك الكبّب كالػػصغّب، 

                

 

. 10/326 البداية 1
. 46:ص. للحافظ الذىبي (تاريخ اإلسبلـ) ترجمة أحمد من كتاب 2
. 47:ص. للحافظ الذىبي (تاريخ اإلسبلـ) ترجمة أحمد من كتاب 3
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 كا٤بسند من 1ككتاب الصالة كما يلـز فيها، ككتاب الػرد على ا١بهمية كالزنادقة، 
 ككتاب 3 ككتاب أصوؿ السنة، 2مسائل أٞبد، ككتاب اْلمر، ككتاب الورع، 

 ككتاب علل ا٢بديث، ىذا ذكػػر لطائػػػفة من كتب ىذا 4ا٤بسائل، ككتاب اْلشربة، 
". ا٤بسند: "اإلماـ، كلكن أشهرىا كأٮبها كتابو 

مسند اإلماـ أٞبد من أعظم ما دكف يف اإلسالـ، كمن أجػمع كتب ا٢بديث، 
سلك فيو مصنفو مسلك ٝبع أحاديث كل صحايب على حدة، بلغ عدد أحاديث 

ا٤بسند ٫بو من ثالثْب ألف حديث، ٝبعها من ٫بو سبعمائة كخػػمسْب ألف 
 . 5حديث، قسمها اإلماـ أٞبد على ستة كٟبسْب كألف مسند 

، ففيو أحاديث صحيحة 6كأحاديث ا٤بسند تدكر بْب الصحيح كا٢بسن كالضعيف 
٩با أخرجو أصحاب الكتب الستة، كأخرل َف ٱبرجوىا، كفيو ا٢بسن، كالضعيف 

                

 

. حققو أحمد بكير محمود، و طبعتو دار ابن قتيبة" …الرد على الجهمية "1
. حققو محمد السيد زغلوؿ، و طبعػتو دار الكتاب العربي" الورع "2
. حققو عمرو بن محمد عبد المنعم سليم، و طبعتو دار السبلـ" : أصوؿ السنة "3
. عالم الكتب: حققو صبحي السامرائي، و قاـ بطبعو " : األشربة "4
ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم : "مسندا وىذا حسب كتاب  (1056) بلغ عد مسانيد اإلماـ أحمد 5

، لئلماـ الحافظ أبي القاسم علي بن الحسين بن ىبة اهلل، المعروؼ بابن عساكر "اإلماـ أحمد في المسند
. عامر حسن صبري، نشر دار البشائر اإلسبلمية.تحقيق د. (ىػ571ت)
.. 44: ص. أحمد بن حنبل إماـ أىل السنة، لعبد الغني الدقر:  انظر كذلك 6
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ككل ما كاف يف مسند أٞبد فهو مقبوؿ، ): احملتج بو، حٌب إف اإلماـ السيوطي قاؿ 
 1.(فإف الضعيف الذم فيو يقرب من ا٢بسن

، 2أما ا٤بوضوع فإف الزين العراقي ادعى أف يف ا٤بسند بعض اْلحاديث ا٤بوضوعة 
قاؿ إنو ٝبعها يف جزء، لكن تلميػػذه ا٢بػافظ ابن حجر ألف كتابا للرد عليو، 

".  القوؿ ا٤بسدد يف الدب عن ا٤بسند: "كاالنتصار للمسند ٠باه 
ك٤با تناكؿ ا٢بافظ ابن حجر الرد على شيخو يف اْلحاديث التسعة ا٤بذكورة انتقل 

إُف ا١بواب على ابن ا١بوزم الذم ادعى ىو اآلخر كجود ٟبسة عشر حديثا نسبها 
. إُف الوضع كذلك
مضافا إليو ذيل آخر للعاَف " القوؿ ا٤بسدد يف الدب عن ا٤بسند"كقد طبع كتاب 

احملدث قاضي ا٤بلك ٧بمد صبغة اهلل ا٤بدارسي الذم استدرؾ على ا٢بافظ ابن 
حجر نسيانو ْلحاديث من ا٤بسند، كاف عليو أف يدرجها يف كتابو لّبد على من 

 3.زعم أنػها موضوعة كذلك، كعددىا اثناف كعشركف حديثا

                

 

.  1/172 انظر تدريب الراوي 1
" . القوؿ المسدد في الدب عن المسند: " عددىا تسعة كما في 2
مع مستدرؾ محمد صبغة اهلل المدارسي من طرؼ عالم " القوؿ المسدد في الدب عن المسند: " طبع كتاب 3

. ـ1984 ىػ ػ 1404الكتب، عاـ 
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: ترتيب ا٤بسانيد يف مسند اإلماـ أٞبد 
كتل اإلماـ أٞبد مسنده يف أكراؽ متفرقة، كَف يتمكن من ٝبعو حٌب تويف، فقاـ 

: كلده عبد اهلل بَبتيبو، كقد راعى يف ىذا الَبتيب ما يلي 
. أ ػ السابقة يف اإلسالـ، فافتتح ٗبسانيد العشرة ا٤ببشرين با١بنة

. ب ػ مث ذكر بعدىم من لو شرؼ القرابة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
. ج ػ ذكر بعدىم مسانيد ا٤بكثرين من الركاية عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

د ػ رتب مسانيد الصحابة بعد ذلك على مسانيد البلداف؛ فذكر مسند ا٤بكيْب، 
فمسند ا٤بدنيْب، فمسند الشاميْب، فمسند الكوفيْب فمسند البصريْب، مث مسند 

. اْلنصار
. ىػ ػ مسانيد النساء الصحابيات

ىذا كقد يكوف للصحايب أكثر من نسبة، فيضعو يف أكثر من مكاف، ك٥بذا فإف 
  1. العثور على مسند الصحايب ال يتأتى إال بصعوبة كمشقة 

كنز العماؿ يف "طبع ىذا السفر الضخم يف ست ٦بلدات، كطبع على ىامشو 
، لعلي بن حساـ الدين؛ الشهّب با٤بتقي، كذلك ٗبصر سنة "سنن اْلقواؿ كاْلفعاؿ

ىػ، كما طبع يف ا٥بند، ككػاف من الضركرم أف ٰبقق الكتاب كٚبرج 1313
أحاديثو، فقاـ هبذا العمل ا١بليل الشيخ أحػػمد ٧بمد شاكر، فخرج أحاديث 

                

 

تحقيق .  انظر مقدمة كتاب ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، البن عساكر1
. 10: ص. عامر حسن صبري
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الكتاب كرقمها، كجعل لو فهارس للموضوعات، كخدـ ا٤بسند خدمة علمية جليلة 
بتعليقاتو القيمة، غّب أف ا٤بنية َف ٛبهلو ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ فما أٛبو، كقد طبع القسم 

 1.مل ٫بو ثلث ا٤بسندشاْلكرب من عملو؛ فجاء يف ٟبسة عشر جزء، كىي ت
كقد اىتم با٤بسند فضيلة الشيخ أٞبد بن عبد الرٞبن البنا الشهّب بالساعايت ػ رٞبو 

اهلل تعاُف ػ  فرتبو على اْلبواب الفقهية، كشرح بعض ما ٰبتاج للشرح، كخرج 
القوؿ ا٤بسدد يف الدب : "أحاديثو، كأشار إُف زكائد عبد اهلل بن أٞبد، كأدرج كتاب

. ضمن كتابو، عند الكالـ على كل حديث حديث يف موطنو" عن ا٤بسند
: إُف أقساـ سبعة، كىي " الفتح الرباين"قسم الساعايت كتابو 

. قسم التوحيد كأصوؿ الدين: ػ القسم اْلكؿ 
: قسم الفقو، كٙبتو أربعة أنواع : ػ القسم الثاين 

. النوع اْلكؿ من فقو العبادات
. النوع الثاين من فقو ا٤بعامالت

. النوع الثالث من الفقو اْلقضية كاْلحكاـ
. النوع الرابع من الفقو اْلحواؿ الشخصية كالعادات

. ػ القسم الثالث من الكتاب قسم تفسّب القرآف 
. ػ القسم الرابع من الكتاب كيضم قسم الَبغيب

. ػ القسم ا٣بامس من الكتاب قسم الَبىيب
                

 

. 329: ص.  أصوؿ الحديث، لمحمد عجاج الخطيب1
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ػ القسم السادس من الكتاب قسم التػاريخ من أكؿ ا٣بليقة إُف ظهور الدكلة 
: العباسية، كفيو ثالث حلقات 

. ا٢بلقة اْلكُف خلق العاَف
. ا٢بلقة الثانية كتاب السّبة النبوية

. ا٢بلقة الثالثة كتاب مناقب الصحابة
 1. ػ القسم السابع من الكتاب يف أحواؿ اآلخرة، كما يتقدـ ذلك من الفًب

 2. كقد طبع الكتاب يف أربعة كعشرين جزء
أنو استوعب ٝبيع أحاديث ا٤بسند " الفتػح الرباين"كقد ذكر الشيخ البنا يف مقدمة 

كما ترؾ حديثا أك أثرا أك شيئا منو قصدا، إال إذا كاف عن سهو أك خطأ، فإف 
 كمعُب ىذا أف الذم يريد ٚبريج 3اإلنساف غّب معصـو من ا٣بطأ كالنسياف، 

ا٢بديث الواقع يف ا٤بسند إذا ٛبكن من معرفة طريقة الساعايت يف ترتيبو أمكنو 
.  الوصوؿ إُف مطلبو من خاللو حٌب كإف َف يكن يعرؼ صحايب ا٢بديث

                

 

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بن حنبل : " انظر تفصيل ما تحت كل قسم من ىذه األقساـ في كتاب 1
. 30…1/25" الشيباني

.  طبعتو دار إحياء التراث العربي2
. 1/17 الفتح الرباني 3
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: ا٤بعاجػػػػػم 

: التعريف با٤بعجم 
ا٤بعجم ىو الكتاب الذم ترتب فيو اْلحاديث على حسب أ٠باء الصحابة، أك 

الشيوخ، أك البلداف، كالغالب أف تكوف مرتبة على حركؼ ا٥بجاء، كا٤بعاجم كثّبة 
: غّب أف أشهرىا

:  ػ ا٤بعجم الكبّب 
للحافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن ميطّب اللخمي، الشامي، 

  2. (ىػ360ت) 1الطرباين
للطرباين ثالثة معاجم، أما معجمو الكبّب فقد رتبو على أ٠باء الصحابة، حسب  

، فقد أفرده بتأليف مستقل 3ترتيب حركؼ ا٤بعجم، ما عدا مسند أيب ىريرة 
لكربه، كقد قاـ ٞبدم عبد اجمليد السلفي بتحقيق الكتاب، كنشرتو كزارة اْلكقاؼ 
العراقية، مث طبع ثانية من طرؼ دار إحياء الَباث العػريب بنفس التحقيق مع زيادة 

                

 

.  نسبة إلى طبرية، و ىي بلدة بينها و بين بيت المقدس فرسخاف1
، و شذرات 917…3/912، و تذكرة الحفاظ …1/335 انظر ترجمة الطبراني في أخبار أصػػبهاف ألبي نعيم 2

. 3/30الذىب، البن عماد 
ال يقدـ :  نعم رتبو على حروؼ المعجم باستثناء العشرة المبشرين بالجنة؛ فقد افتتح معجمو بهم؛ ألنهم كما قاؿ 3

طبعة دار . بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 1/51" المعجم الكبير" انظر مقدمة المؤلف  من . عليهم أحد
. إحياء التراث العربي 
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ٙبقيقات كتعليقات، كقد بلغت عدد أجزائو ا٤بنشورة تسعة عشر جزء، كمن ا٤بعلـو 
ىو أكرب معاجم ):  كفيو قاؿ ابن دحية 1. أف بعضها ال زاؿ يف عداد ا٤بفقود

. (الدنيا، كإذا أطلق يف كالمهم ا٤بعجم فهو ا٤براد، كإذا أريد غّبه قيد

: ػ ا٤بعجم اْلكسط 
، فقد رتبو على أ٠باء شيوخو، كلكنو يركم من طريق "الطرباين اْلكسط"أما معجم 

كل شيخ عددا من اْلحاديث قػد تػزيد حديثا، كقد تقل حٌب تكوف بضعة 
كػثػرة الركاية عن ىػػذا : أحاديث، كيعود السبب يف ذلك إُف عدة أمور منها 

الشػيخ، أك اإلقالؿ منها، كمنها أغراضو يف إيراد تلك اْلحاديث كإخراجها، فكثّبا 
بياف التفرد الذم يقع يف بعض الػػركاة عن : ما يكوف غرضو من إخراج ا٢بديث 

، فيأيت (َف يركه عن فالف إال فالف): بعض، فال يكاد يورد حديثا إال كيقوؿ عقبو 
يف ىذا الكتاب عن كل شيخ ٗبا لو من الغرائب، فالكتاب يف ا٢بقيقة كتاب 

غرائب، أم ١بمع اْلحاديث الٍب تفرد هبا بعض الركاة عن بعض، كىو ما يسمى 
" اْلفراد"فهذا الكتاب يشبو كتاب " الغريب النسيب: "يف اصطالح احملدثْب 

 2. للدارقطِب

                

 

. 21، 16، 15، 14، 13 األجزاء المفقودة ىي 1
… 1/6محمود الطحاف . المعجم األوسط، للطبراني، بتحقيق د:  مقدمة كتاب 2
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كقد ظهر يف ىذا الكتاب سعة ركايتو، ككػثرة اطػالعو على طرؽ ا٢بديث، كٛبييز 
الطرؽ الٍب اشَبؾ فيها عدد من الركاة عن ىذا الراكم، عن الطرؽ الٍب انفرد هبا 

بعض الركاة عن بعض، كقد تعب كثّبا يف إخراج ىذا الكتاب على ىذه الطريقة؛ 
 1. (ىذا الكتاب ركحي): لذلك كاف يقوؿ 

أما عدد أحاديثو فقد كصل إُف ٟبسة كٜبانْب كأربعمائة كتسعة آالؼ حديث 
(9485.)2 

: ػ ا٤بعجم الصغّب 
أما ا٤بعجم الصغّب فقد رتبو على أ٠باء شيوخو، لكنو أخرج من طريق كل شيخ 

حديثا كاحدا يف الغالب، كقد ٱبرج لبعضهم حديثْب، كقد زاد عدد شيوخو على 
  3. ألف شيخ

(. 1198)أما عدد أحاديثو فيصل إُف ٜبانية كتسعْب كمائة كألف حديث 

                

 

. 16/124 سير أعبلـ النببلء 1
محمود الطحاف  . و ىذا حسب تحقيق د2
 حقق ىذا الكتاب عبد الرحمن بن محمد عثماف، ونشرتو المكتبة السلفية بالمدينة المنورة في مجلد واحد، كما 3

الروض الداني إلى : "حققو محمد شكور محمود الحاج أمرير، ونشره المكتب اإلسبلمي في مجلدين تحت اسم 
". المعجم الصغير للطبراني
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: أحاديث ا٤بعاجم الثالثة كدرجتها 
قد يظن ظاف أف ا٤بعجم الكبّب يشتمل على أحاديث ا٤بعجم اْلكسط كلها، كأف 

اْلكسط يشتمل على أحاديث الصغّب، كىذا غّب صحيح؛ فإف يف بعضها ما ليس 
يف البعض اآلخر، كبعضها مشَبؾ بينها، كالذم يرجع إُف ٦بمع الزكائد يلحظ 

.  ذلك جليا
أما درجػة أحاديث ىذه ا٤بعاجػم الثالثة فهي تدكر بْب الصحيح، كا٢بسن، 

كفيو كل نفيس ): كالضعيف، كالواىي، بل كا٤بوضوع أيضػػػا، ك٥بذا قاؿ الذىيب 
 2(. 1كعزيز كمنكر

: كتب اْلطػػراؼ 
:   أما الطَّرىؼ يف اللغة فيطلق على معاين منها 

لًيػىْقطىعى طىرىفنا ًمنى الًَّذينى }: كمنو قولو تعاُف : القطعة أك الطائفة، قاؿ ابن منظور 
فماؿ طرؼ من ا٤بشركْب على : ))، كيف ا٢بديث [127: آؿ عمراف] {كىفىريكا

 3(.(كسلم عليو اهلل رسوؿ اهلل، صلى
كيأيت ٗبعُب ا٤بختار من الشيء؛ فكل ٨بتار طرؼ، كا١بمع أطراؼ  

:  قاؿ 
                

 

.  قاؿ الذىبي ذلك في أحاديث المعجم األوسط، ولكن األمر ينطبق أيضا المعجمين اآلخرين1
. 3/912:  تذكرة الحفاظ 2
. ولم أقف عليو في غيره ،(34:ص)" النهاية من غريب الحديث واألثر" ذكره ابن األثير في 3
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كمسَّح باْلركاف من ىو مػاسح ك٤با قضينا من مُب كل حاجة  
كسالت بأعناؽ الػمىطيِّ اْلباطح أخذنا بأطراؼ اْلحاديث بيننا  

عنػى بأطراؼ اْلحاديث ٨بتارىا، كىو ما يتعاطاه احملبوف ): قػػاؿ ابن سيده 
 1.(..كيتفازضو ذكك الصبابة ا٤بتيموف من التعريض كالتلويح، كاإلٲباء دكف التصريح

اليػداف : أطراؼ البدف، كيراد هبا : كيأيت ٗبعُب البعض من الكل؛ ك٥بذا يقاؿ 
 2.كالرجالف  كالرأس 

:  قاؿ الكتاين " كتب اْلطراؼ"كيف التعريف ٗبصطلح 
كتب اْلطراؼ ىي الٍب يقتصر فيها على ذكر طرؼ ا٢بديث الداؿ على بقيتو ))

مع ا١بمع ْلسانيده، إما على سبيل االستيعاب، أك على جهة التقيد بكتب 
 3(.(٨بصوصة

ككتب اْلطراؼ ٘بمع أحاديث كتاب أك أكثر، على أف تذكر فيها أحاديث كل 
صحايب على حدة، كيكتفى يف ا٤بًب ٗبا يدؿ عليو، إما بسوؽ مطلع ا٢بديث، كإما 

.   أك حكاية فعل ك٫بو ذلك4بذكر أىم ما فيو كما يف اْلحاديث الٍب هبا قصة 
 التصنيف على اْلطراؼ أف يذكػر طرؼ ا٢بديث الداؿ على بقيػتو،: كقاؿ بعضهم 

  1.ك٘بمع طرقو كأسانيده إما استيعابا أكتقييدا بكتب ٨بصوصة
                

 

. 9/218لساف العرب :  انظر 1
. 748:  القاموس المحيط، للفيروزآبادي ص2
. 167:  الرسالة المستطرفة ص3
((. حديث قصة الربػيّْع بنت النضر : ))(766:  ح1/206) كقوؿ المزي في تحفة األشراؼ 4



 195 

: ا٤بؤلفات يف اْلطراؼ 

: بداية التصنيف على ىذه الطريقة 
ػ قد اىتم احملدثوف هبذا النوع من الفهارس يف مرحلة جد مبكرة؛ إذ يرجع ذلك إُف 

:  ىجرية؛ فقد أخرج اإلماـ الدارمي بسنده عن ابن عوف قولو 96ما قبل سنة 
ت ]يكتب عن إبراىيم النخعي  [ىػ120ابن أيب سليماف الكويف ت]رأيت ٞبادا 

. إ٭با ىي أطراؼ : أَف أهنك ػ يعِب عن الكتابة ػ؟ قاؿ : فقاؿ لو إبراىيم [ىػ96
 2اىػ 

:  ا٤بصنفات يف أطراؼ الصحيحْب 
، للحافظ أبو مسعود إبراىيم بن ٧بمد بن عيبيد الدمشقي "أطراؼ الصحيحْب"ػ 
 . 3( 401ت)
للحافظ أيب ٧بمد خلف بن ٧بمد بن علي ٞبدكف ": أطراؼ الصحيحْب"ػ 

ٲبتاز ىذا الكتاب عن اْلكؿ بأنو أجود منو؛ ٢بسن ترتيبو  (ىػ401ت)الػواسطي 
.  كيوجد بدار الكتب ا٤بصرية يف أربعة ٦بلدات1كقػلػة خطأه كندرة كٮبو، 

                                        

 

. 167: الرسالة المستطرفة ص1
. 1/120 سنن الدارمي 2
: ص. ، الرسالة المستطرفة 1/116،كشف الظنوف 17228، سير أعبلـ النببلء 3/1068 تذكرة الحفاظ 3

. 1/66. ، معجم المؤلفين167
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، للحافظ أيب نعيم أٞبد بن عبد اهلل اْلصبهاين "أطراؼ الصحيحْب"ػ 
 2. (ىػ430ت)
 كقد 3،(ىػ852ت)، للحافظ ابن حجػر العسقػػالين "أطراؼ الصحيحْب"ػ 

عمل ا٢بافظ فيو على االستدراؾ على أكىاـ كقعت يف أطراؼ الصحيحْب؛ كلذا 
 4". االعَباؼ بأكىاـ اْلطراؼ: "يسمى كذلك 

: ا٤بصنفات أطراؼ الكتب الستة أك بعضها 
 : (ىػ507ت)، ْليب الفضل ٧بمد بن طاىر ا٤بقدسي "أطػراؼ الكتب الستػة"ػ 
5 

ألف ا٢بافظ مشس الدين أبو الفضل ٧بمد بن طاىر ا٤بقدسي الشيباين، الشهّب 
كتابو يف أطراؼ الكتب الستة، كلكنو مشتمل على  (ىػ507ت)بابن القيسراين 

أكىاـ كثّبة، كترتيبو ٨بتل، كلذا قاـ بتهذيبو كتلخيصو كترتػيػبو على اْللفاظ ا٢بافظ 

                                        

 

، ..169: ػ الرسالة  المستطرفة ص1/116، كشف الظنوف 17/260، سير أعبلـ النببلء 8/334تاريخ بغداد  1
 .2/311، األعبلـ، للزركلي 1/675، معجم المؤلفين 433الحديث و المحدثوف، أبو زىو 

  .433، الحديث و المحدثوف، أبو زىو 168:   الرسالة المستطرفة ص 2
 . 168: ، الرسالة المستطرفة ص1/116 كشف الظنوف 3
التي قاـ بها سعيد عبد الرحمن القزقي " تغليق التعليق على صحيح البخاري"المقدمة والدراسة ؿ:  انظر 4
1/192  .
، 5/207، لساف الميزاف 3/578، ميزاف االعتداؿ 4/1244، تذكرة الحفاظ 19/365 سير أعبلـ النببلء 5

 6/171األعبلـ، للزركلي 
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مشس الدين أبو احملاسن ٧بمد بن علي بن ا٢بسن بن ٞبزة ا٢بسيِب، الدمشقي 
 1".الكشاؼ يف معرفة اْلطراؼ: "، كقد ٠باه (ىػ765ت)

 مؤلف ْليب العباس أٞبد بن ثابت بن ٧بمد 2ػ كيف أطراؼ الكتب ا٣بمسة 
، كىو أكؿ من ذكر أطراؼ اْلحاديث، مث يسوؽ ٥با (ىػ521ت ) 3الطَّػْرًقي

  4.اْلسانيد
، كىو للحافظ "اإلشراؼ على معرفة اْلطراؼ"ػ كيف أطراؼ السنن اْلربعة ألف 

كنسختو . 5(ىػ571ت)أيب القاسم علي بن ا٢بسػن، ا٤بشهور بابن عسػاكر 
. ا٣بطية بدار الكتب ا٤بصرية

مث جاء دكر ا٢بافظ أيب ا٢بجاج يوسف ابن " : ٙبفة اْلشراؼ ٗبعرفة اْلطراؼ"ػ 
: ليتوج ىذه اْلعماؿ ٝبيعها بكتابو  (ىػ742ت )عبد الرٞبن ا٤بعركؼ با٤بػزم 

                

 

، مقدمة الناشر لذيل تذكرة الحفاظ للذىبي، ألبي المحاسن 4/61 الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة 1
، الرسالة 1/116، كشف الظنوف 364: أ ب ج ذيل طبقات الحفاظ للذىبي، للسيوطي ص:الحسيني ص

 6/286، األعبلـ، للزركلي 168: المستطرفة ص
. البخاري ومسلم و أبو داود والنسائي والترمذي:  المراد بالكتب الخمسة 2
 نسبة إلى طَػْرؽ، بفتح الطاء وسكوف الراء بعدىا قاؼ، قرية كبيرة مثل البليدة من أعماؿ أصبهاف، على عشرين 3

. فرسخا منها
. 168: ، الرسالة المستطرفة ص19/528، سير أعبلـ النببلء 4/62ػ األنساب، للسمعاني 

 . 46:  تاريخ فنوف الحديث، لمحمد عبد العزيز الخولي ص4
. 2/427، معجم المؤلفين 1/103، كشف الظنوف 169:  الرسالة المستطرفة ص5
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. ٝبع فيػػػو أطراؼ الكتب الستة كبعض ملحقاهتا" ٙبفة اْلشراؼ ٗبعرفة اْلطراؼ"
 1. كالكتاب مرتب على تراجم الصحابة حسب حركؼ ا٤بعجم

: مصنفات متنوعة يف اْلطراؼ 
، تصنيف ا٢بافظ أيب ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد 2ػ أطراؼ موطأ مالك 

. (ىػ385ت)الدارقطِب 
ػ أطراؼ الغرائب كاْلفراد للدارقطِب، ْليب الفضل ٧بمد بن طاىر ا٤بقدسي 

 3. (ىػ507ت)
ػ أطراؼ صحيح ابن حباف، ْليب الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي 

 4.(ىػ806ت)
ػ اإلشراؼ على اْلطراؼ، ْليب حفص عمر بن نور الدين علي بن أٞبد 

 5.(ىػ804ت )اْلنصارم، اْلندلسي، مث ا٤بصرم، ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن 
 (ىػ840ت)كْليب العباس أٞبد بن ٧بمد البوصّبم : 1ػ أطراؼ ا٤بسانيد العشرة 

مسند أيب داكد الطيالسي، : كتاب أطراؼ ا٤بسانيد العشرة، كىي  (ىػ840ت)

                

 

 .  سيأتي مزيد تفصيل لو1
. 86، 8/52 سير أعبلـ النببلء 2
 6/171، األعبلـ، للزركلي 170: الرسالة المستطرفة ص3
 170:  الرسالة المستطرفة ص4
. 1/103 كشف الظنوف 5
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كمسند أيب بكر ا٢بميدم، كمسند مسدد بن مسرىد، كمسند ٧بمد بن ٰبٓب 
العدين، كمسند إسحاؽ بن راىوية، كمسند أيب بكر بن أيب شيبة، كمسند أٞبد 
بن منيع، كمسند عبد بن ٞبيد، كمسند ا٢بارث بن ٧بمد بن أيب أسامة، كمسند 

. أيب يعلى ا٤بوصلي
ػ إٙباؼ ا٤بهرة بأطراؼ العشرة، للحافظ أٞبد بن علي بن حجر العسقالين 

يف ٜباف ٦بلدات، كقد رأيت )):  قاؿ ٧بمد بن جعفر الكتاين 2. (ىػ852ت)
  3(. (مقيدا ما نصو إٙباؼ ا٤بهرة بالفوائد ا٤ببتكرة من أطراؼ العشرة

ا٤بوطأ، كمسند الشافعي، كمسند أٞبد، كمسند الػدارمي، : كىػذه العشرة ىي 
كصحيح ابن خزيػمة، كمنتقى ابن ا١باركد، كصحيح ابن حباف، كمستدرؾ ا٢باكم، 

  4.كمستػخرج أيب عوانة، كشرح معاين اآلثار، للطحاكم، كسنن الدارقطِب

                                        

 

، الرسالة …7/233، شذرات الذىب البن عماد 1/363، حسن المحاضرة 1/110معجم المؤلفين :  انظر 1
.  1/124، ىدية العارفين، إلسماعيل باشا 170:المستطرفة ص

. 1/7 كشف الظنوف 2
ابن حجر العسقبلني مصنفاتو و دراسة في منهجو و موارده في كتابو اإلصابة، لشاكر محمود عبد : و ينظر كذلك 

… 1/243: المنعم
. 169: الرسالة المستطرفة ص3
.  (و إنما زاد العدد واحدا ألف صحيح ابن خزيمة لم يوجد سوى قدر ربعو):  قاؿ ابن فهد المكي4

(. 333:ص)ػ لحظ األلحاظ بذيل تذكرة الحفاظ 
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: كمن كتب اْلطراؼ كذلك 
ػ أطراؼ ا٤بسند اإلماـ ا٤بعتلي بأطراؼ ا٤بسند ا٢بنبلي، ٦بلداف للحافظ أٞبد بن 

 ككاف ا٢بافظ زين الدين العراقي 1، (ىػ852ت)علي بن حجر العسقالين 
 2. كثّب االعتماد عليو يف إمالئو [شيخ ابن حجر]

 3. أطراؼ اْلحاديث ا٤بختػارة للضياء ا٤بقدسي، للحافظ ابن حجر العسقالين
 4".اإلنارة يف أطراؼ ا٤بختارة للضياء: "كيطلق عليها كذلك 

تسديد القوس يف :"، البن حجر العسقالين، ك٠باه الكتاين 5ػ أطراؼ الفردكس 
 6".أطراؼ مسند الفردكس

ػ الفوائد اجملموعة بأطراؼ اْلجزاء ا٤بسموعة، البن حجر العسقالين، كىو على 
 1. اْلبواب يف ٦بلد 

                

 

… 169، الرسالة المستطرفة 1/117 كشف الظنوف 1
، 255 نسختين من أطراؼ مسند ابن حنبل تحت رقم 19، 18وذكر أف في دفتر كتبخانة داماد إبراىيم باشا 

(. 244…ابن حجر العسقبلني مصنفاتو و دراسة في منهجو: انظر ). 256
. 49:  نظم العقياف ص2
. 170: الرسالة المستطرفة ص3
… ابن حجر العسقبلني مصنفاتػو ودراسة في منهجو: "، و ينظر كػذلك 1/334 فهرس الفهارس، للكتاني 4
… 1/192، مقدمة تغليق التعليق لسعيد عبد الرحمن القزقي "1/247
فردوس األخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب ألبي شجاع شيرويو بن شهردار بن " وىو كتاب 5

. (ىػ509ت )شيرويو بن فناخسرو الهمداني 
 1/823معجم المؤلفين : انظر 

. 1/333 فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني 6
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ػ اْلجزاء بأطراؼ اْلجزاء، البن حجر العسقالين، كىو أطراؼ على ا٤بسانيد، 
 2. كيقع يف ٦بلدين

 3.ػ أطراؼ شرح معاين اآلثار للطحاكم كسنن الدارقطِب، البن حجر العسقالين
، للحافظ جالؿ الدين عبد الرٞبن "إطراؼ اْلشراؼ باإلشػراؼ علػى اْلطػراؼ"ػ 

 4. (ىػ911ت)السيوطي 
  6. (، للحافظ السيوطي كذلك5" َف اْلطراؼ كضم اْلتراؼ"ػ 

"  ٙبفة اْلشراؼ ٗبعرفة اْلطراؼ: "الكالـ على 
 7 :التعريف با٤بؤلف 

                                        

 

" 1/248… ابن حجر العسقبلني مصنفاتو و دراسة في منهجو: " عن 1
" 1/248… ابن حجر العسقبلني مصنفاتو: " عن 2
. 1/333 فهرس الفهارس، للكتاني 3
. 1/103، كشف الظنوف 1/341 حسن المحاضرة 4
، ولكن لم يقم "إطراؼ األشراؼ باإلشراؼ على األطراؼ: " وادعى الدكتور بديع السيد اللحاـ أنو ىو كتاب 5

و الذي يترجح أنو ليس كذلك؛ ألف السيوطي عند ذكره لمؤلفاتو في الحديث و متعلقاتو : دليبل على ذلك، أقوؿ 
[.  1/341حسن المحاضرة ]ذكرىما معا الواحد بعد اآلخر 

. 259:اإلماـ الحافظ جبلؿ الدين السيوطي و جهوده في الحديث وعلومو، ص: انظر 
، دليل مخطوطات السيوطي 1/542، ىدية العارفين 2/1560، كشف الظنوف 1/341 حسن المحاضرة 6

 84:وأماكن وجودىا، ألحمد الخازندار ومحمد إبراىيم الشيباني ص
، معجم شيوخ الذىبي، للذىبي 4/1498تذكرة الحفاظ :  انظر في ترجمة الحافظ أبي الحجاج المزي 7

، مقدمة 4/166، معجم المؤلفين 6/136، شذرات الذىب 1261 عدد 4/457، الدرر الكامنة 657:ص
… 9المحقق لكتاب تهذيب الكماؿ 
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يوسف بن الزكي عبد الرٞبن بن يوسف بن علي بن عبد ا٤بلك بن علي بن أيب 
، الدمشقي، الشافعي، حفظ القرآف، كقرأ شيئا 1الزىر القضاعي، الكليب، الػًمزِّم

من الفقو على مذىب الشافعي كحصل طرفا من العربية، كبرع يف التصريف كاللغة، 
 ىػ كلو عشركف سنة، فتلقى أمهات كتب 674كشرع يف طلب ا٢بديث سنة 

ا٢بديث على حامليها، ككانت لو رحالت إُف الشاـ، كا٢برمْب، كمصر، 
. كاإلسكندرية كغّبىا 

كِف دار ا٢بديث اْلشرفية ثالثا كعشرين سنة كنصفا، ك٤با كِف تدريسها قاؿ ابن 
 2.(َف يلها من حْب بنيت إُف اآلف أحق بشرط الواقف منو): تيمية 

: حفظو كإتقانو 
فيؤدم ): كاف للحافظ ا٤بزم ذكاء كقاد كحفظ شديد؛ حٌب قاؿ الذىيب فيو 

ا٢بديث كما يف النفس متنا كسندا، كإليو ا٤بنتهى يف معرفة الرجاؿ كطبقاهتم، كمن 
نظر يف كتابو هتذيب الكماؿ علم ٧بلو من ا٢بفظ، فما رأيت مثلو، كال رأل ىو 

. (مثل نفسو

                

 

، اللباب 5/282األنساب ). نسبة إلى المزة، وىي قرية الصحابي دحية الكلبي، و تقع قرب دمشق:  المزي 1
3/206  )
. (فإف اجتمع من فيو الرواية، ومن فيو الدراية،  قدـ من فيو الرواية):  ألف الواقف قاؿ 2
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ككاف يطالع كينقل الطباؽ إذا حدث، كىو يف ذلك ال يكاد ٱبفى ): كقاؿ كذلك 
عليو شيء ٩با يقرأ، بل يرد يف ا٤بًب كاإلسناد ردا مفيدا بتعجب منو فضالء 

 1.(ا١بماعة
ما رأيت أحدا يف ىذا : ٠بعت شيخنا الذىيب يقوؿ : كقاؿ تاج الدين السبكي 

ما رأيت أحفظ ): الشأف أحفظ من اإلماـ أيب ا٢بجاج ا٤بزم، كبلغ عنو أنو قاؿ 
فاْلكؿ أعرفهم بالعلل . ابن دقيق العيد، كالدمياطي، كابن تيمية، كا٤بزم: من أربعة 

. (كفقو ا٢بديث، كالثاين باْلنساب، كالثالث با٤بتوف، كالرابع بأ٠باء الرجاؿ
يقرأ عليو القارئ : كاف شيخنا ا٤بزم أعجوبة زمانو ): كقاؿ التاج السبكي كذلك 

هنارا كامال، كالطرؽ تضطرب، كاْلسانيد ٚبتلف، كضبط اْل٠باء يشكل، كىو ال 
يسهو كال يغفل؛ يبْب كجو االختالؼ، كيوضح ضبط ا٤بشكل، كيعْب ا٤ببهم، يقظ 

ال يغفل عند االحتياج إليو، كلقد شاىدتو الطلبة ينعس، فإذا أخطأ القارئ رد 
قاؿ ىذا القارئ كيت ككيت، ىل ىو : عليو، كأف شخصا أيقظو كقاؿ لو 
 2. (صحيح؟ كىذا من عجائب اْلمور

                

 

. 4/1499 تذكرة الحفاظ 1
. 6/252 طبقات الشافعية الكبرى 2
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: موضوع الكتاب 
صحيح البخارم، كصحيح مسلم، : كضع الكتاب يف أطػراؼ الكتب الستة 

كسنن أيب داكد، كجامع الَبمذم، كسنن النسائي، كسنن ابن ماجة، كبعض 
 1. ملحقاهتا

: الغرض من تصنيف الكتاب 
الغرض اْلساسي من تصنيف ىذا الكتاب ىو ٝبع أحاديث الكتب الستة، كما 
يلحق هبا، بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدىا ا٤بختلفة ٦بتمعة يف موضع 
كاحد، فَبل مسانيد ىذا الكتاب مرتبة على تراجم أ٠باء الصحابة، كالتابعْب، 

كأتباع التابعْب، كأحيانا أتباع أتباع التابعْب، فدكنت ٝبيع أحاديث الكتب الستة 
ٙبت ىذه الطبقػات، فجػاء على نسق منظم علمي بديع يقبلو الطبع، كينشرح لو 

.  ا٣باطر مع سهولة التناكؿ ككماؿ اإلفادة

: مزية كتاب ٙبفة اْلشراؼ ٗبعرفة اْلطراؼ 
استفاد ا٢بافظ ا٤بزم من سائر من سبقو ٩بن ألف يف اْلطراؼ، كخاصة من أيب 

مسعود الدمشقي، كخلف الواسطي، كابن عساكر، مث أضاؼ إُف ذلك من 

                

 

معلقات البخاري، ومقدمة صحيح مسلم، وكتاب السنن الكبرى، للنسائي، وكتاب عمل :  ىذه الملحقات مثل 1
اليـو والليلة، لو أيضا، وكتاب فضائل علي، لو كذلك، وكتاب المراسيل ألبي داود، وكتاب العلل الصغير للترمذي، 

. وىو الذي في آخر الجامع، وكتاب الشمائل، للترمذي أيضا 
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٦بهوده ا٣باص، كقد ميز عملو من عملهم،  كلذا ٪بده يرمز إُف زياداتو ٕبرؼ 
، كما ٲبتاز ىذا الكتاب بأف (ؾ)، كإُف استدراكاتو على ابن عساكر ٕبرؼ (ز)

ا٢بافظ ا٤بزم قد رجع إُف عدة نسخ من أصولو الٍب خرج اْلحاديث منها ػ الكتب 
الستة كما يلحق هبا ػ كلذا أضاؼ من نسخ بعض الكتب ما َف يكن يف نسخ 

أخرل منها، كأصلح ما فيها من أكىاـ، أك أخطاء، معتمدا على ركايات الكتب 
عن أصحاهبا حسب اختالؼ الركاة كاٙبادىم، كتقدًن ركاية الضابطْب على 

. غّبىم

: مدة تأليف الكتاب 
يف يـو عاشوراء من سنة ست كتسعْب " ٙبفة اْلشراؼ"كػاف الشػركع فػي تأليف 

كستمائة، كخػتم يف الثالث من ربيع اآلخر سنة اثنتػْب كعشرين كسبعمائة، كمعُب 
(. 26)ىذا أنو قضى يف تصنيفو مدة ست كعشرين سنة 

:  ترتيب الكتاب 
  ٝبع ا٢بافظ ا٤بزم مسانيد أ٠باء الصحابة الذين ٥بم ركاية عن النيب صلى اهلل

عليو كسلم، فػي الكػتب الستة كما يلحػق بػها، فػبلغ عددىم ستة كٜبانْب 
 1(.986)كتسعمائة صحايب كصحابية 
                

 

حفصة بنت سيرين : ، و آخرىا مسند (1/7)أبيض بن حماؿ الحميري :  أوؿ ىذه المسانيد مسند 1
(13/128 .)
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  ٝبع أ٠باء التابعْب كمن بعدىم ٩بن ٥بم ركاية مرسلة أك مقطوعة يف الكتب
 1(.405)الستة كما يلحق هبا؛ فبلغ عددىم ٟبسة كأربعمائة تابعي 

  كضع ا٢بافظ ا٤بزم ٙبت كل اسم من أ٠باء الصحابة أك التابعْب ما يف الكتب
 2. حديثا كأثرا 19626الستة كملحقاهتا من أحاديث كآثار؛ فبلغت 

  ،َف يرتب ا٢بافظ ا٤بزم اْلحاديث ٙبت اسم الصحايب الذم ركاىا على أم ٫بو
لكن إذا كاف الصحايب من ا٤بكثرين فإنو يرتب أحاديثو حسب أ٠باء الركاة عنو 

. على حركؼ ا٤بعجم
  إذا كثر عدد الركاة من أتباع التابعْب، عن أحد التابعي، فإف ا٢بافظ ا٤بزم يرتب

أ٠باءىم حسب حركؼ ا٤بعجم، مث يذكر ٙبت كل اسم ما ركاه من 
 3.اْلحاديث

  أما قاعدة ا٢بافظ ا٤بزم فهي ترتيب سياؽ الركايات ٙبت كل ترٝبة، فيقدـ ما
كثر عدد ٨برجيو على ما قل عددىم فيو، فما ركاه الستة يسبق ما ركاه 

. ا٣بمسة، كما ركاه ا٣بمسة يسبق ما ركاه اْلربعة، كىكذا يسّب على ىذا النسق

                

 

(. 13/456). مليكة بنت عمرو الزيدية، السعدية:  آخر اسم من أصحاب المراسيل 1
.  و ىذا العدد بالمكرر، إذ يصعب ضبطها دوف المكرر منها2
 يمتاز عمل المحقق لهذا الكتاب عبد الصمد شرؼ بأنو ميز أسماء الصحابة؛ فكتبها بحروؼ بارزة، أما أسماء 3

، أما أسماء أتباع (**)، وأسماء أتباع التابعين فجعل قبلها نجمتين (*)التابعين، فقد جعل قبلها عبلمة نجمة واحدة 
. وبهذا تتبين كل طبقة مميزة عن األخرى من رواة الحديث (***)أتباع التابعين فقد جعل قبلها ثبلث نجمات 
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  ال ٱبضع ا٢بافظ ا٤بزم متوف اْلحاديث ْلم ترتيب، كإ٭با ىي خاضعة لسياؽ
.  ترتيب أ٠باء ركاهتا؛ سواء كانوا من الصحابة، أك التابعْب، أك أتباع التابعْب

  سلك ا٢بافظ ا٤بزم يف ذكر أ٠باء من أخرج اْلحاديث ذكر البخارم أكال، مث
. مسلما، مث اْلربعة 

  جرت عادة ا٢بافظ ا٤بزم أف يذكر طرفا من أكؿ ا٢بديث بقدر ما يدؿ على
إما أف يكوف من قولو صلى اهلل عليو كسلم إف : ؛ كىذا الطرؼ 1بقية لفظو 

كاف ا٢بديث قوليا، أك من كالـ الصحايب إذا كاف ا٢بديث فعليا، كقد يورد 
حديث هني النيب صلى اهلل : ىذا طرؼ ا٢بديث بألفاظ دالة عليو؛ كأف يقوؿ 

عليو كسلم عن بيع الثمرة حٌب تزىو، كقد يشّب إُف حديث طويل ٗبا يعرؼ بو 
: ، كالغالب اْلعم أف يعقب ذلك بقولو 2" حديث العرنيْب"كقولو 

. أم اقرأ ا٢بديث إُف آخره" …ا٢بديث"
  إذا تكرر ا٢بديث يف أكثر من كتاب من ا٤بؤلف ا٤بخرَّج منو ػ أك تكرر يف نفس

الكتاب بإسناد آخر ػ فإنو يذكره يف ٝبيع تلك الكتب مع إسناده يف كل كاحد 
ثالث من كن فيو كجد هبن حالكة ): منها، مثالو حديث أنس بن مالك 

( 4)ركاه من طريق ابن علية عن ٞبيد الطويل عنو يف كتاب اإلٲباف  (اإلٲباف
، كركاه من طريق (598: ح1/178ٙبفة اْلشراؼ )من سنن النسائي 

                

 

". األطراؼ" و لهذا سمي الكتاب ب1
. 597: ح1/178 انظر الحديث في تحفة األشراؼ 2
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من  (2)طلق بن حبيب العنػزم البصرم عن أنس يف كتاب اإلٲباف كذلك 
(. 928: ح1/245ٙبفة اْلشراؼ )نفس السنن 

  إذا تعددت طرؽ ا٢بديث كاجتمع بعض ركاة ا٢بديث على شيخ مشَبؾ بينهم
" ثالثتهم: "ساؽ اْلسانيد إُف أكالئك الركاة ا٤بشَبكْب فقط، مث قاؿ يف اْلخّب 

. عن فالف ػ أم الشيخ ا٤بشَبؾ ػ" أربعتهم"أك 

: رموز الكتاب 
استعمل ا٢بافظ ا٤بزم رموزا للداللة على ا٤بصنفات الٍب خرج منها اْلحاديث، 

: كىي كاآليت 
. ا١بميع، أم أخرجو أصحاب الكتب الستة: ع 
. أخرجو البخارم يف صحيحو: خ 

. أخرجو البخارم تعليقا: خت 
. أخرجو مسلم بن ا٢بجاج يف صحيحو: ـ 
. أخرجو أبو داكد يف سننو: د 

.  أخرجو الَبمذم يف سننو:ت 
. أخرجو الَبمذم يف الشمائل: مت 
. أخرجو النسائي يف السنن: س 

. أخرجو النسائي يف عمل اليـو كالليلة: سي 
. أخرجو ابن ماجة القزكيِب يف سننو: ؽ 
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. توضع يف أكؿ ما زاده ا٤بزم على سابقو، للداللة على زيادتو لذلك: ز 
توضع يف أكؿ ما استدركو ا٢بافظ ا٤بزم على ابن عساكر، للداللة على : ؾ 

 1. االستدراؾ
ىذه كتب رمز إليها هبذه ا٢بركؼ الدالة عليها، كىناؾ كتب أخرل يذكرىا ا٢بافظ 

ا٤بزم بنصها، ْلنو ال يكثر من ذكػرىا كالعػػلل الصغّب، للَبمذم، كا٤براسيل ْليب 
. داكد

: للنسائي" السنن الصغرل"ك" السنن الكربل"مسألة التمييز بْب 
لػما قدـ ا٢بافظ ا٤بزم لكتابو كتكلم على موضوع الكتاب قاؿ عنو بأنو يف أطراؼ 
الكتب الستة؛ فذكر يف الكتاب السادس منها سنن أيب عبد الرٞبن النسائي، دكف 

عمل اليـو "كتاب : أف يفصل ذلك، مث إنو ذكر ضمن ملحقات ىذه الكتب 
، كمن ا ٤بعلـو أف النسائي لديو السنن الكربل، ككذا اجملتىب، فأم الكتابْب "كالليلة

يعنػي ؟ 
بالرجوع إُف ثػنايا الكتاب نػجد ا٢بافظ ا٤بزم تارة ٱبرج ا٢بديث من الكربل، 

كأخرل من الصغرل، دكف أف يعْب يف أيهما ىو، فهل ٲبكن أف نفرؽ بينهما يف 
ٚبريج ا٤بزم عنهما ؟  

: نعم ٲبكن ذلك ٗبا يأيت 

                

 

. وقد أحسن صنعا محقق الكتاب؛ حيث وضع ىذه الرموز مع دالالتها في أسفل كل صفحتين متقابلتين  1
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 يعلم أهنا يف 1 ػ أينما ذكر ا٢بافظ ا٤بزم سنن النسائي من طريق ابن اْلٞبر، 1
السنن الكربل؛ ْلف ا٢بافظ ا٤بزم اعتمد يف السنن اْلربعة على أطراؼ أيب القاسم 

ابن عساكر، كابن عساكر َف يرك سنن النسائي من طريق ابن اْلٞبر، فكاف 
ا٢بافظ ا٤بزم يستدرؾ عليو ما كقع من زيادات يف ركاية ابن اْلٞبر ٥بذه السنن، مث 

إف أبا بكر بن اْلٞبر اشتهر بركاية السنن الكربل عن النسائي؛ قاؿ ابن عماد 
 2.((ككاف عنده السنن الكبّب للنسائي)): ا٢بنبلي عند الَبٝبة البن اْلٞبر 

 ػ يوجد يف الكربل زيادة كتب ليست موجودة يف اجملتىب؛ كتصل إُف  اثنْب 2
 3. كعشرين كتابا

                

 

محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، أبو بكر األموي المرواني، األندلسي، القرطبي، المعروؼ :  ابن األحمر، ىو 1
مكثر ثقة جليل، رحل إلى المشرؽ، ثم الهند، واشتغل في رجوعو منها بطلب العلم  ( ىػ358ت)بابن األحمر 

ورواية الكتب، فحصل لو علم غزير، وبورؾ لو فيو، وسمع أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وىو أوؿ من 
، 2/70تاريخ العلماء و الرواة باألندلس البن الفرضي ). أدخل األندلَس مصنفو في السنن، وحدث بو وانتشر عنو

، 82: ، جذوة المقتبس للحميدي ػ تحقيق الكوثري ػ ص116، 17: مدريد ػ ص. بغية الملتمس، للضبي ػ ط
(. 1/20مقدمة تحفة األشراؼ 

. 3/27 شذرات الذىب 2
: و ىي " الصغرى"على " السنن الكبرى" الكتب الزائدة في 3
 العارية 5 إحياء الموات، 4 المواعظ، الحدود، 3 العتق والمدبر والمكاتب وأـ الولد، 2 كتاب االعتكاؼ، 1

 12 الوليمة، 11 الفرائض، 10 العلم، 9 الركاز، المواعظ، الرقاؽ، 8 اللقطة، 7 الضواؿ، 6والوديعة، الشروط، 
 الخصائص 19 المناقب، 18 فضائل القرآف، 17 النعوت، 16 التعبير، 15 الطب، 14 الرجم، 13الوفاة، 

.  التفسير22 عمل اليـو والليلة، 21 السير، 20، (خصائص علي رضي اهلل عنو)
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 ػ تزيد الكربل عن اجملتىب بعدد اْلبواب، كمن مت بعدد اْلحاديث، فلو أخذنا 3
فإنػو يشتمل على ٟبسة كٜبانْب باب " اجملتبػى"على سبيل الػمثاؿ كتاب الصـو يف 

 2،(216)يضم ستة عشر كمائٍب باب " الكربل" يف حْب ىو يف 1،(85)
(.   131)كمعُب ىذا أنو يزيد عليو ٗبائة كإحدل كثالثْب بابا 

 3. ػ ال تنقص الكربل عن اجملتىب من الكتب سول اإلٲباف كشرائعو، كالصلح5
 ػ يدخل يف الكربل كتب ألفت مستقلة، مث ضمها إليها مصنفها ككضعها فػي 6

ا٤بكاف الذم يناسبها مثل كتاب فضائل القرآف، ككتاب خصائص علي، ككتاب 
. التفسّب، ككتاب عمل اليـو كالليلة

مبينا ما فيها " الكربل" ػ يستتبع ذلك زيادة يف تعليل اْلحاديث حْب يوردىا يف 7
من العلل كالوقف كاإلرساؿ كغّب ذلك، كمع ىذا قد ٪بد يف اجملتىب كػلمة موضحة 

لفظة زائدة يف اإلسناد أك يف ا٤بًب، كال ٪بدىا يف الكربل، كإف كاف ىذا قليال،  أك
. مع كجود أحاديث يف اجملتىب ليست يف الكربل

                

 

. مكتب تحقيق التراث اإلسبلمي:  اعتمد في عدد ىذه األبواب على سنن النسائي ػ المجتبى ػ التي أشرؼ عليها 1
.   دار المعرفة بيروت

 اعتمد في عدد ىذه األبواب على كتاب السنن الكبرى للنسائي، بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليماف البنداوي و 2
. نشر دار الكتب العلمية. سيد كسروي حسن

. 116: فهرس ابن خير اإلشبيلي ص:  انظر 3
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يستعمل يف مطلع إسناده من الصيغ الٍب " اجملتىب" ػ من ا٤بالحظ أف النسائي يف 8
" الكربل"تفيد اتصاؿ السند مثل أخربنا كأخربين، يف حْب يتوسع يف الصيغ يف 

 1. حيث يأيت هبا كٗبا ال يفيد االتصاؿ يف السند مثل البالغات

: اختالؼ نسخ الكتب الستة يف التقسيم من حيث أ٠باء الكتب 
عند الرجوع إُف إحاالت ٙبفة اْلشراؼ يالحظ أف نسخ ا٢بافظ ا٤بزم ٥بذه 

الكتب قد ٚبتلف عن النسخ ا٤بوجودة بْب أيدينا حاليا؛ نظرا الختالؼ الركايات 
من جهة، كاختالؼ عدد الكتب يف كل كتاب من الكتب الستة، كقد ٪بد احملتول 

كاحدا يف بعضها إال أنو يف ثنايا تقسيماتو، ٪بد كتبا تدرج ضمن كتاب فتصّب 
أبوابا من أبوابو، أك العكس، أك قد يسمى ا٢بافظ ا٤بزم الكتاب باسم، بينما 

   2.يكوف لو اسم آخر يف النسخ ا٤بتداكلة بْب أيدينا من ىذه ا٤بصنفات

                

 

عمل اليـو و : " انظر ىذه الفروؽ بين الكبرى و المجتبى في مقدمة  الدكتور فاروؽ حمادة ػ في تحقيقو لكتاب 1
. 76..73: للنسائي ص" الليلة

 من أمثلة ذلك أف المزي يحيل على كتاب المحاربين في صحيح البخاري، و الذي بين أيدينا من نسخ البخاري 2
: كتاب المرتدين، أو يحيل على كتاب المرضى ػ منو كذلك ػ بينما ىو في النسخ المتداولة اآلف : حاليا إنما فيو 

".  كتاب الطب"
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كىذا بياف لالختالؼ من حيث تقسيم أ٠باء الكتب كأرقامها بْب ٙبفة اْلشراؼ، 
 : 1كالنسخ ا٤بتداكلة بْب أيدينا من صحيح البخارم 

 
ما يقابلو يف النسخ ا٤بتداكلة منو اسم الكتاب كرقمو يف ٙبفة اْلشراؼ  

 بدء الوحي 1 بدء الوحي 1
 اإلٲباف 2 اإلٲباف  2
 العلم 3 العلم 3
 ا٢بيض، 6 الغسل، 5 الوضوء، 4 الطهارة  4

 التيمم 7
 10 مواقيت الصالة،9 الصالة، 8 الصالة  5

 صالة 12 ا١بمعة، 11اآلذاف، 
 الوتر، 14 العيدين، 13ا٣بوؼ، 
 الكسوؼ، 16 االستسقاء، 15
 تقصّب 18 سجود التالكة، 17

 الصالة 20 التهجد، 19الصالة، 

                

 

على أسماء الكتب المذكورة عنده، و " التحفة" و فائدة ذكر أسماء ىذه الكتب أف الحافظ المزي يحيل في 1
ترتيبها ىو المذكور في الجدوؿ على اليمين، و قد تفضل محقق الكتاب عبد الصمد شرؼ فذكرىا مسلسلة 

.   بأرقامها، و ذكر ما يقابلها في غيرىا من الطبعات ييسر العثور على المطلوب بسهولة
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 العمل 21يف مسجد مكة كا٤بدينة، 
.  السهو 22يف الصالة، 

 ا١بنائز 23 ا١بنائز 6
 الزكاة 24 الزكاة 7
 27 العمرة، 26 ا٢بج، 25 ا٢بج 8

 29 جزاء الصيد، 28احملصر، 
. فضائل ا٤بدينة

، 30 الصـو 9  صالة الَباكيح، 31 الصـو
 33 فضل ليلة القدر، 32

. االعتكاؼ
 البيوع 34 البيوع 10
 السلم 35 السلم 11
 الشفعة 36 الشفعة 12
 اإلجارة 37 اإلجارة 13
 ا٢بواالت 38 ا٢بواالت 14
 الكفالة 39 الكفالة 15
 الوكالة 40 الوكالة 16
 ا٢برث كا٤بزارعة 41 ا٢برث كا٤بزارعة 17
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 ا٤بساقاة 42 الشرب كا٤بساقاة 18
 االستقراض كأداء الديوف 43 االستقراض 19
 ا٣بصومات 44 اإلشخاص كا٣بصومات 20
 اللقطة 45 اللقطة 21
 ا٤بظاَف كالغصب 46 ا٤بظاَف 22
 الشركة 47 الشركة 23
 الرىن 48 الرىن 24
 العتق 49 العتق 25
 ا٤بكاتب 50 ا٤بكاتب 26
 ا٥ببة 51 ا٥ببة كفضلها 27
 الشهادات 52 الشهادات 28
 الصلح 53 الصلح 29
 الشركط 54 الشركط 30
 الوصايا 55 الوصايا 31
 ا١بهاد كالسّب 56 ا١بهاد كالسّب  32
 فرض ا٣بمس 57 فرض ا٣بمس 33
 ا١بزية كا٤بوادعة 58 ا١بزية 34
 بدء ا٣بلق 59 بدء ا٣بلق 35
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 أحاديث اْلنبياء 60 أحاديث اْلنبياء 36
 فضائل أصحاب 62 ا٤بناقب، 61 ا٤بناقب 37

 مناقب اْلنصار 63النيب، 
 ا٤بغازم 64 ا٤بغازم 38
 تفسّب القرآف 65 التفسّب 39
 فضائل القرآف 66 فضائل القرآف 40
 النكاح 67 النكاح 41
 الطالؽ 68 الطالؽ 42
 النفقات 69 النفقات 43
 اْلطعمة 70 اْلطعمة 44
 العقيقة 71 العقيقة 45
 الذبائح كالصيد كالتسمية عليها 72 الذبائح كالصيد 46
 اْلضاحي 73 اْلضاحي 47
 اْلشربة 74 اْلشربة 48
 ا٤برضى 75 ا٤برضى 49
 الطب 76 الطب 50
 اللباس 77 اللباس 51
 الدب 78 اْلدب 52
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 االستئذاف 79 االستئذاف  53
 الدعوات 80 الدعوات 54
 الرقاؽ 81 الرقاؽ 55
 القدر 82 القدر 56
 اْلٲباف كالنذكر 83 اْلٲباف كالنذكر 57
 الكفارات 84 كفارات اْلٲباف 58
 الفرائض 85 الفرائض 59
 ا٢بدكد 86 ا٢بدكد 60
   احملاربْب من أىل الكفر كالردة 61
 الديات 87 الديات  62
 استتابة ا٤برتدين 88..  استتابة ا٤برتدين كا٤بعاندين 63
 اإلكراه 89 اإلكراه 64
 ا٢بيل 90 ا٢بيل 65
 تعبّب الرؤيا 91 التعبّب 66
 الفًب 92 الفًب 67
 اْلحكاـ 93 اْلحكاـ 68
 التمِب 94 التمِب 69
 أخبار اآلحاد 95 أخبار اآلحاد 70
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 االعتصاـ بالكتاب كالسنة 96 االعتصاـ بالكتاب كالسنة 71
 التوحيد 97 التوحيد 72

كىذا بياف لالختالؼ من حيث تقسيم أ٠باء الكتب كأرقامها بْب ٙبفة اْلشراؼ 
: كالنسخ ا٤بتداكلة بْب أيدينا من صحيح مسلم 

ما يقابلو يف النسخ ا٤بتداكلة من اسم الكتاب كرقمو يف ٙبفة اْلشراؼ  
صحيح مسلم 

مقدمة مسلم مقدمة مسلم 
 اإلٲباف 1 اإلٲباف 1
 ا٢بيض 3 الطهارة، 2 الطهارة 2
 صالة 6 ا٤بساجد، 5 الصالة، 4 الصالة 3

 صالة 8 ا١بمعة، 7ا٤بسافرين، 
 10 ػ صالة االستسقاء، 9العيدين، 
الكسوؼ 

 ا١بنائز 11 ا١بنائز 4
 الزكاة 12 الزكاة 5
 االعتكاؼ 14 الصياـ، 13 الصياـ 6
 ا٢بج 15 ا٢بج 7
 الرضاع 17 النكاح، 16 النكاح 8
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 الطالؽ 18 الطالؽ 9
 اللعاف 19 اللعاف 10
 العتق 20 العتق 11
 ا٤بساقاة كا٤بزارعة 22 البيوع، 21 البيوع 12
 الفرائض 23 الفرائض 13
 ا٥ببات 24 ا٥ببات 14
 الوصية 25 الوصية 15
 اْلٲباف 27 النذر، 26 اْلٲباف كالنذكر 16
 ا٢بدكد 29 القسامة، 28 ا٢بدكد 17
 اْلقضية 30 القضاء 18
 اللقطة 31 اللقطة 19
  ا٤بغازم 20
 اإلمارة 33 ا١بهاد، 32 ا١بهاد 21
 الصيد 34 الصيد كالذبائح 22
 اْلضاحي 35 اْلضاحي 23
 اْلشربة كاْلطعمة 36 اْلشربة 24
  اْلطعمة 25
 اللباس 37 اللباس 26
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.  السالـ39 اآلداب، 38 االستئذاف 27
  الطب 28
  ا٢بيواف 29
 ألفاظ من اْلدب 40 اْللفاظ من اْلدب كغّبىا 30
 الشعر 41 الشعر 31
 الرؤيا 42 الرؤيا 32
 فضائل 44 الفضائل، 43 الفضائل 33

الصحابة 
 الرب كالصلة 45 اْلدب 34
 القدر 46 القدر 35
 العلم 47 العلم  36
 الذكر كالدعاء 48 الدعوات 37
 التوبة  49 التوبة 38
 ا١بنة 51 صفات ا٤بنافقْب، 50 صفة ا١بنة كالنار 39
 الفًب 52 الفًب 40
 الزىد 53 الزىد كالرقائق 41
 التفسّب 54 التفسّب 42
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كىذا بياف لالختالؼ من حيث تقسيم أ٠باء الكتب كأرقامها بْب ٙبفة اْلشراؼ 
: كالنسخ ا٤بتداكلة بْب أيدينا من سنن أيب داكد 

ما يقابلو يف النسخ ا٤بتداكلة من سنن اسم الكتاب كرقمو يف ٙبفة اْلشراؼ  
أيب داكد 

 الطهارة 1 الطهارة 1
 ا١بماعة، 4 اآلذاف، 3 الصالة، 2 الصالة 2

 أثواب ما يصلى فيو، 6 اإلمامة، 5
 استفتاح 9 السَبة، 8 الصفوؼ، 7

 11 الركوع كالسجود، 10الصالة، 
 13 العيدين، 12ا١بمعة، 

 15 الكسوؼ، 14االستسقاء، 
 17 صالة ا٣بوؼ، 16السفر، 
 شهر 19 قياـ الليل، 18التطوع، 
 21 سجود السهو، 20رمضاف، 

.  ثواب قراءة القرآف22الوتر، 
 الزكاة 23 الزكاة 3
 اللقطة 24 اللقطة 4
 ا٤بناسك 25 ا٤بناسك 5
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 النكاح 26 النكاح 6
 الطالؽ 27 تفريع أبواب الطالؽ 7
، 28 الصـو 8  االعتكاؼ 29 الصـو
 ا١بهاد 30 ا١بهاد 9
 اْلضاحي 31 الضحايا 10
 الصيد 32 الصيد 11
 الوصايا 33 الوصايا 12
 الفرائض 34 الفرائض 13
 ا٣براج كاإلمارة كالفيء 35 ا٣براج كاإلمارة كالفيء 14
 ا١بنائز 36 ا١بنائز 15
 اْلٲباف كالنذكر 37 اْلٲباف كالنذكر 16
 اإلجارة 39 البيوع، 38 البيوع 17
 اْلقضية 40 اْلقضية 18
 العلم 41 العلم 19
 اْلشربة 42 اْلشربة 20
 اْلطعمة 43 اْلطعمة 21
 (الكهانة كالتطّب) الطب 44 الطب 22
 العتق 45 العتق 23
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 ا٢بركؼ كالقراءات 46 ا٢بركؼ كالقراءات 24
 ا٢بماـ 47 ا٢بماـ 25
 اللباس 48 اللباس 26
 الَبجل 49 الَبجل 27
 ا٣بامت 50 ا٣بامت 28
 الفًب 51 الفًب 29
 ا٤بهدم 52 ا٤بهدم 30
 ا٤بالحم 53 ا٤بالحم  31
 ا٢بدكد 54 ا٢بدكد 32
 الديات 55 الديات 33
 السنة 56 السنة 34
 اْلدب 57 اْلدب 35
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كىذا بياف لالختالؼ من حيث تقسيم أ٠باء الكتب كأرقامها بْب ٙبفة اْلشراؼ 
: كالنسخ ا٤بتداكلة بْب أيدينا من جامع الَبمذم 

 
ما يقابلو يف النسخ ا٤بتداكلة منو اسم الكتاب كرقمو يف ٙبفة اْلشراؼ  

 الطهارة 1 الطهارة 1
 5 ا١بمعة، 4 الوتر، 3 الصالة، 2 الصالة 2

 8 الكسوؼ، 7 السفر، 6العيدين، 
 10 االستسقاء، 9صالة ا٣بوؼ، 
. سجود القرآف

 الزكاة 11 الزكاة 3
، 12 الصـو 4  االعتكاؼ 13 الصـو
 ا٢بج 14 ا٢بج 5
 ا١بنائز 15 ا١بنائز 6
 النكاح 16 النكاح 7
 الرضاع 17 الرضاع 8
 الطالؽ كاللعاف 18 الطالؽ كاللعاف 9
 البيوع 19 البيوع 10
 ا٢بكاـ 20 اْلحكاـ 11
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 الديات 21 الديات 12
 ا٢بدكد 22 ا٢بدكد 13
 الصيد 23 الصيد 14
 اْلضاحي 24 اْلضاحي 15
 النذكر كاْلٲباف 25 النذكر كاْلٲباف 16
 السّب  26 السّب 17
 ا١بهاد 28 فضائل ا١بهاد، 27 ا١بهاد 18
 اللباس 29 اللباس 19
 اْلطعمة 30 اْلطعمة 20
 اْلشربة 31 اْلشربة 21
 الرب ك الصلة 32 الرب كالصلة 22
 الطب 33 الطب 23
 الفرائض 34 الفرائض 24
 الوصايا 35 الوصايا 25
 الوالء كا٥ببة 36 الوالء كا٥ببة 26
 القدر 37 القدر 27
 الفًب 38 الفًب 28
 الرؤيا 39 الرؤيا 29
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 الشهادات 40 الشهادات 30
 الزىد 41 الزىد  31
 صفة القيامة كالرقائق كالورع، 42 صفة ا١بنة 32

 صفة ا١بنة 43
 صفة جهنم 44 صفة جهنم 33
 اإلٲباف 45 اإلٲباف 34
 العلم  46 العلم 35
 االستئذاف كاآلداب 47 االستئذاف 36
 اْلمثاؿ 49 اْلدب 48 اْلمثاؿ 37
 ثواب القرآف  50 ثواب القرآف 38
 (القراءات) القرآف 51 القراءات 39
 تفسّب 52 تفسّب القرآف 40
 الدعوات 53 الدعوات 41
 ا٤بناقب 54 ا٤بناقب 42

العلل العلل 
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الكربل مث الصغرل : بالنسبة لسنن النسائي الكربل، مث اجملتىب نذكرٮبا على التتابع 
:  ػ على سبيل التقريب فقط ػ 

السواؾ ، الفطرة، ا٣بالء ، ا٤بياه، الوضوء، الغسل، ا٢بيض، شبو :  الطهارة1
النجاسات، التيمم 

 الصالة ، فرضية الصالة، عدد الركعات، السهو كغّبه، التطبيق، ا٤بساجد، 2
السَبة، ثياب ا٤بصلي، اإلمامة كا١بماعة، القبلة، االفتتاح، سجود القرآف، صفة 
الصالة، قياـ الليل، الوتر، التطوع، ا٤بواقيت، الساعات ا٤بمنوعة، صالة ا١بمع، 

الفوات، اآلذاف، ا١بمعة، العيدين، االستسقاء، الكسوؼ، القصر، ا٣بوؼ 
 ا١بنائز  3
 الزكاة 4
 الصياـ، الرؤية، السحور، صـو الشك، فضل الصياـ، صياـ السفر، كضع 5

الصياـ، نية الصياـ، صياـ التطوع، صياـ الشهور، صياـ اْلياـ، صياـ العيدين 
. ، صياـ ا٢بي عن ا٤بيت..كعرفة، صياـ عاشوراء، صياـ شواؿ 

 االعتكاؼ 6
 احملاربة  7
، الطواؼ، 8 ، ذكر ا٢بـر  ا٤بناسك، ا٤بيقات، اإلحراـ، ا٥بدم، أحكاـ احملـر

السعي، الرمي، يـو النحر، أحكاـ النحر، أياـ مُب، العمرة، الرجوع، فضائل 
. مكة كا٤بدينة
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 ا١بهاد  9
 ا٣بيل  10
 قسم ا٣بمس 11
 الضحايا  12
 العقيقة 13
 الفرع كالعتّبة 14
 (ا٤بزارعة) كراء اْلرض 15
 اْلٲباف كالنذكر 16
 الصيد، ما قذفو البحر 17
 العتق، ا٤بدبر ، ا٤بكاتب، أـ الولد 18
 اْلشربة، ذكر اْلكعية، النبيذ، ا٢بد يف ا٣بمر 19
 النكاح، الرضاع، الصداؽ 20
.  الطالؽ، اللعاف، العدة21
 إحياء ا٤بوات 22
 العارية كالوديعة 23
 الضواؿ 24
 اللقطة 25
 الركاز 26
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 العلم 27
 القضاء 28
 البيوع  29
 الفرائض 30
 اإلحباس 31
 الوصايا 32
 النحل 33
 ا٥ببة 34
 الرقىب 35
 العمرل 36
 الوليمة، اْلطعمة، اللحماف، البقوؿ، اآلداـ، الفواكو، آداب الكل، 37

. اْلشربة احملظورة، اْلكعية، اْلشربة ا٤بباحة، آداب الشرب، الدعاء بعد اْلكل
 القسامة، القود كالقصاص، الديات كالعقوؿ 38
 الوفاة  39
 الرجم، الزنا كعقوبة الزاين، االعَباؼ، ما يفعل عند الرجم، إقامة ا٢بد، 40

تأخّب ا٢بد، السَب، التجاكز كالتخفبف، التعزيرات كالشهود 
 السرقة  41
 الطب، العيادة، الرقية، اْلدكية 42
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 التعبّب 43
 النعوت، اْل٠باء ا٢بسُب، صفات اهلل تعاُف 44
 البيعة 45
 االستعاذة 46
 فضائل القرآف 47
.  ا٤بناقب ، أبواب الرجاؿ، أبواب النساء48
 ا٣بصائص 49
 السّب ، الراية ، اإلحراؽ كالقتل، اللقاء كالتعبئة كالفرار، اْلسر كاْلماف، 50

البيعة، طاعة اإلماـ، اإلمارة ، السفر 
 عشرة النساء، القسم ، ا٤بالعبة، إتياف النساء، حقوؽ الزكجْب، النفقة، 51

أحكاـ 
 الزينة، الشعر، الطيب، ا٢بلي كا٣بامت، اللباس، التصاكير 52
 يـو كليلة، دعاء الصباح، دعاء اآلذاف، ا٣بالء كالوضوء كالبيت كا٤بسجد 53

كدبر الصلوات، آداب ا٤بسلم، العطس، الذـ كا٤بدح، النكاح، اْلكل كالشرب، 
الَبحيب كالتسليم، اجمللس، االستغفار، االستخارة، السفر، دعاء ا٤بساء، لقاء 

 ، ، دعاء النـو العدك، دعاء ا٤بكركب، قراءة القرآف، الدعاء بعد الوتر، آداب النـو
، الدعاء إذا انتبو، دعاء قياـ  ، التسبيحات عند النـو الطهارة كالذكر عند النـو

الليل، ، الرؤيا، السحاب كا٤بطر، الرعد كالريح، البهائم كالديك، الدجاؿ، ا١بن 
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كالشياطْب، ا١باىلية، التعوذ كالرقية، العيادة، آداب ا٤بريض، ا٤بيت، ا١بنازة، 
. حسن ا٣باٛبة

.  التفسّب54
 

" :  اجملتىب"كىذا فهرس كتب 
 الطهارة، ذكر الفطرة، صفة الوضوء، ما ينقض الوضوء كماال ينقض، ذكر ما 1

يوجب الغسل كما ال يوجبو، ا٤بياء، ا٢بيض كاالستحاضة، الغسل كالتيمم 
 الصالة، ا٤بواقيت، اآلذاف، ا٤بساجد، القبلة، اإلمامة، االفتتاح، سجود 2

، ا١بمعة، تقصّب الصالة يف (التطبيق كالسهو كالتسليم)القرآف، صفة الصالة 
السفر، الكسوؼ، االستسقاء، ا٣بوؼ، صالة العيدين، قياـ الليل كتطوع النهار 

 ا١بنائز 3
 الصياـ 4
 الزكاة 5
 مناسك ا٢بج 6
 ا١بهاد 7
 النكاح 8
 عشرة النساء 9
 الطالؽ 10
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 ا٣بيل كالسبق كالرمي 11
 اإلحباس 12
 الوصايا 13
 النحل 14
 ا٥ببة 15
 الرقىب 16
 العمرل 17
 اْلٲباف كالنذكر 18
 ا٤بزارعة 19
 (ٙبرًن الدـ) احملاربة 20
 قسم الفيء 21
 البيعة 22
 العقيقة 23
 الفرع كالعتّبة 24
 الصيد كالذبائح 25
 الضحايا  26
 البيوع  27
 القسامة كالقود كالديات 28
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 قطع الطريق 29
 اإلٲباف كشرائعو 30
 الزينة 31
 آداب القضاء 32
 االستعاذة 33
 اْلشربة 34

 
كىذا بياف لالختالؼ من حيث تقسيم أ٠باء الكتب كأرقامها بْب ٙبفة اْلشراؼ 

: كالنسخ ا٤بتداكلة بْب أيدينا من سنن ابن ماجة 
ما يقابلو يف النسخ ا٤بتداكلة منو اسم الكتاب كرقمو يف ٙبفة اْلشراؼ  

ا٤بقدمة   كتاب السنة 1
 الطهارة 1 الطهارة 2
 ا٤بساجد 4 اآلذاف، 3 الصالة، 2 الصالة 3

 إقامة الصالة كالسنة 5كا١بماعات، 
. فيها

 ا١بنائز 6 ا١بنائر 4
 الصياـ 7 الصياـ 5
 الزكاة 8 الزكاة 6
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 النكاح 9 النكاح 7
 الطالؽ 10 الطالؽ  8
 الكفارات 11 الكفارات 9
 التجارات 12 التجارات 10
 15 ا٥ببات، 14 اْلحكاـ، 13 اْلحكاـ 11

 17 الرىوف، 16الصدقات، 
 العتق 19 اللقطة، 18الشفعة، 

 ا٢بدكد 20 ا٢بدكد 12
 الديات 21 الديات 13
 الوصايا 22 الوصايا 14
 الفرائض 23 الفرائض 15
 ا١بهاد 24 ا١بهاد 16
 ا٤بناسك 25 ا٤بناسك 17
 اْلضاحي 26 اْلضاحى 18
 الذبائح 27 الذبائح 19
 الصيد 28 الصيد 20
 اْلطعمة 29 اْلطعمة 21
 اْلشربة 30 اْلشربة 22
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 الطب 31 الطب 23
 اللباس 32 اللباس 24
 اْلدب 33 اْلدب 25
 الدعاء 34 الدعاء 26
 تعبّب الرؤيا 35 التعبّب 27
 الفًب 36 الفًب 28
 الزىد 37 الزىد 29

" : ٙبفة اْلطراؼ: "فوائد كتاب 
كلكتب اْلطراؼ فوائد جػمة كخاصة يف ىذا العصر الذم تقاصرت فيو ا٥بمم، 

  : كمن ىذه الفوائد كفَبت فيو العزائم، 
.  ػ تيسيػر معػرفة أسػانيد الػحديث كطرقو عند أصحاب الكتب الستة، كملحقاهتا1
.  ػ الداللة على مواضع اْلحاديث ا٤بخرجة يف ىذه الكتب كتعيْب أبواهبا2
 ػ الوقػػوؼ على اْلحاديػث الغػريبة أك العزيزة أك ا٤بشهورة، كمعرفة اْلحاديث الٍب 3

. ركهتا بعض كتب ا٢بديث كلكنها ال توجد يف الكتب الستة
عن مطالعة الكتب الستة كما " ٙبفة اْلشراؼ" ػ يكتفي الباحث بػمطالعة كتاب 4

.  يلحق هبا؛ ْلف طرؽ ا٢بديث الواحد ٝبعت يف موضع كاحد من سائرىا
 ػ يعترب كتاب ٙبفة اْلشراؼ فهرسا دقيقا للكتب الستة، بل بو التنبيو يف بعض 5

. اْلحياف على اختالؼ الركايات أك بعض الزيادات الٍب ىي يف ركاية دكف ركاية
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 ػ يشّب ا٢بافظ ا٤بزم يف ثنايا كتابو إُف كثّب من اللطائف اإلسنادية ذات اْلٮبية 6
. يف ىذه اْلحاديث

 ػ عن طريق الكتاب ٲبكن للباحث أف يقف على ما شذ بو راك أك انفرد فيما 7
ركاه سواء بالزيادة، أك النقص ضمن الكتب الستة كملحقاهتا، كيبقى عليو أف يتابع 

. البحث يف غّبىا؛ ليصل إُف ا٢بكم النهائي يف الركاية الٍب بْب يديو
 ػ عن طريق الكتاب ٲبكن أف نتتبع اْلحاديث الٍب هبا ٦باىيل، أك مبهمْب، أك 8

. أصحاب ا٤براسيل

" : ٙبفة اْلشراؼ"اىتماـ العلماء ب
احتل ا٢بافظ ا٤بزم مكانة عظيمة بْب علماء ا٢بديث يف القرف الثامن ا٥بجرم، كقد 

". هتذيب الكماؿ"ك" ٙبفة اْلشراؼ: "قامت شهرتو على تصنيفو لكتابْب ٮبا 
، كىو إف كاف "ٙبفة اْلشراؼ"بذؿ ا٢بافظ ا٤بزم جهودا مشكورة يف تأليفو ؿ

قضى يف تأليفػو ستة كعشرين سنة إال أنو الحظ أف عملو ٰبتاج إُف استدراؾ 
تتبع فيو ٦بموعة من " لىػْحػق اْلطراؼ: "كمتابعة، لذا أتبعو بتصنيف ذيل عليو ٠باه 

ذكر ا٢بافظ ابن . اْلحاديث الٍب انفرد بركايتها ابن اْلٞبر من كتاب النسائي
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 1حجر أنو شاىده يف جزء لطيف، مث شاىد نسخة ا٢بافظ عماد الدين ابن كثّب
 2.من ٙبفة اْلشراؼ، كعليها ىذا اللحق ٖبط ا٤بؤلف ٗبدينة دمشق

يتبْب لو مدل اىتماـ " ٙبفة اْلشراؼ"كالذم يرجع إُف ا٤بصنفات الٍب ألفت حوؿ 
. العلماء الكبّب هبذا ا٤بؤلف

: كىذه بعض مظاىر ىذا االحتفاء كاالىتماـ بتحفة اْلشراؼ 
قاـ تلميذ ا٢بافظ ا٤بزم كرفيقو مؤرخ اإلسالـ الذىيب بتلخيص الكتاب يف ٦بلدين 

 كالزركشي، كسبط ابن 4 كابن شاكر، كالسبكي، 3عػػلى ما ذكر الصفدم، 
. حجر

كما اختصره أبو العباس أٞبد بن سعد بن ٧بمد اْلندىرشي، اْلندلسي، مث 
  5". العمدة يف ٨بتصر اْلطراؼ"ك٠باه  (ىػ750ت)الدمشقي  

                

 

صاحب التفسير و التاريخ، الـز شيخو  (ىػ774ت) ىو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 1
. المزي، و تزوج ابنتو، و سمػع عليػو أكػثر تصانيفػو، و كانت لو عناية خاصة بتحفة األشراؼ و لحقها

. 1/373، معجم المؤلفين …1/373ػ الدرر الكامنة 
. 5: ص" النكت الظراؼ على األطراؼ: " مقدمة 2
. 243: ، نكت الهمياف ص2/164:  الوافي بالوفيات 3
. 9/105 الطبقات الكبرى 4
[  : 2/1170] ىكذا سماه الدكتور بشار عواد معروؼ وأحاؿ على كشف الظنوف، لكن الذي في الكشف5
، ولكن ابن حجر [1/144]، وكذلك ىو في معجم المؤلفين "العمدة في مختصر تهذيب الكماؿ واألطراؼ"

إنما ذكر لو مختصر تهذيب الكماؿ فقط، وكذلك فعل ابن عماد في شذرات الذىب  [1/135]الدرر الكامنة 
[5/166   . ] 
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كلشمس الدين ٧بمد بن علي بن ا٢بسن بن ٞبزة بن ٧بمد بن ناصر ا٢بسيِب، 
: تلخيص على ٙبفة اْلشراؼ رتبو على اْللفاظ، ك٠باه  ( ىػ765ت)الدمشقي 

 1".الكشاؼ يف معرفة اْلطراؼ"
مستدركا على ٙبفة  (ىػ762ت) 2كلعالء الدين مغلطام بن قليج ا٢بنفي

 4. ، ذكر ابن حجر أف فيو أكىاما3"أكىاـ اْلطراؼ:"اْلشراؼ ٠باه 
استدراكات علقها على  (ىػ806ت)كللحافظ أيب الفضل زين الدين العراقي 

 5.ىامش نسختو
، فألف (ىػ826ت)مث جاء العالمة كِف الدين أٞبد بن عبد الرحيم العراقي 

 6". اإلطراؼ بأكىاـ اْلطراؼ: "ك٠باه " ٙبفة اْلشراؼ"مستدركو على 
مث جاء ا٢بافظ ابن حجر فجمع كل ىذه االستدراكات، كأضاؼ إليها من عنده 

 1".النكت الظراؼ على اْلطراؼ: "ما رآه من جنسها؛ ك٠بى كتابو 

                

 

، ذيل 4/61، الدرر الكامنة، البن حجر 151: لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ، البن فهد المكي ص1
 365:طبقات الحفاظ، للسيوطي ص

، تاج التراجم، 133:لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لتقي الدين ابن فهد الهاشمي ص:  تنظر ترحمتو في 2
.  7/275، األعبلـ للزركلي 4/352، الدرر الكامنة 304: ألبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا ص

… 365: ذيل طبقات الحفاظ للذىبي، لجبلؿ الدين عبد الرحمن السيوطي ص3
. 4/ 1. النكت الظراؼ على األطراؼ :  انظر مقدمة ابن حجر لكتابو 4
. 1/5" النكت الظراؼ" استفاد منها تلميذه الحافظ ابن حجر، كما نص على ذلك في مقدمة 5
 342بالخزانة األحمدية بحلب تحت رقم " اإلطراؼ بأوىاـ األطراؼ" و قد عثر على نسخة من مخطوط 6

. ـ1986 ىػ ػ 1406تراجم، و قاـ بتحقيقها كماؿ يوسف الحوت، وتم نشرىا من طرؼ دار الجناف سنة 



 239 

، كىو عبارة "أطراؼ اْلشراؼ باإلشراؼ على اْلطراؼ: "كألف السيوطي كتابو 
 2. عن تلخيص لكتاب ٙبفة اْلشراؼ للمزم، كَف يتم

ذخائر "كتاب أ٠باه  (ىػ1143ت)كلعبد الغِب النابلسي : ػ ذخائر ا٤بواريث 
كىو كػتاب قيم تناكؿ فيو صاحبو " ا٤بواريث يف الداللة على مواضع ا٢بػديث

ككأنو تلخيص ْلطراؼ ا٤بزم، كلكن يبقى عمل  أطراؼ الكتب الستة كا٤بوطأ، 
 …ا٤بزم يفوقو من حيث التقسػيم كالتبويب كالتفصيل 
: كىذا مثاؿ للتخريج بواسطة كتاب ٙبفة اْلشراؼ 

إذا أردنا ٚبريج حديث أيب أيوب اْلنصارم يف جواز غسل احملـر رأسو، فإننا ننظر 
فنجد يف موضعو من " ٙبفة اْلشراؼ"أين ذكر مسند أيب أيوب اْلنصارم يف 

:  ما نصو  (9/128)قسم الكُب 
كمن مسند أيب أيوب اْلنصارم، كا٠بو خالد بن زيد، تقدـ يف حرؼ ا٣باء ))
اىػ (. (3502 ػ 3451"

:  على الشكل اآليت 3خالد بن زيد ٪بد ٚبريج ا٢بديث : كبالرجوع إُف ا٠بو 

                                        

 

. في أسفل الصفحات" تحفة األشراؼ" وقد طبع مع 1
، دليل مخطوطات السيوطي 1/535، ىدية العارفين 1/103، كشف الظنوف 1/341حسن المحاضرة :  انظر 2

،  اإلماـ الحافظ جبلؿ الدين السيوطي 52:وأماكن وجودىا، ألحمد الخازندار ومحمد إبراىيم الشيباني ص
. 244:وجهوده في الحديث وعلومو، بديع السيد اللحاـ ص

 . 3463: ح3/91 تحفة األشراؼ 3
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أف ابن عباس كا٤بسور اختلفا يف احملـر يغسل رأسو فأرسلوين : حديث . خ ـ د س ؽ))
. ا٢بديث…إُف أيب أيوب 

عن عبد اهلل بن يوسف، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن  (196)خ يف ا٢بج 
. إبراىيم بن عبد اهلل بن حنْب، عن أبيو بو

عن قتيبة، كأيب  (1: 13)ك. عن قتيبة، عن مالك بو (1: 13ا٢بج )ـ فيو 
بكر ابن أيب شيبة، كعمرك الناقد، كزىّب بن حرب؛ أربعتهم عن سفياف بن عيينة ػ 

عن إسحاؽ بن إبراىيم، كعلي بن خشـر ، كالٮبا عن عيسى ابن  (2: 13)ك
. يونس، عن ابن جريج ػ كالٮبا عن زيد بن أسلم بو

عن عبد اهلل بن مسلمة القعنيب ػ   (38ا٢بج )د فيو 
عن قتيبة ػ  (27ا٢بج )س فيو 
عن أيب مصعب أٞبد بن أيب بكر الزىرم ػ ثالثتهم عن مالك  (22ا٢بج )ؽ فيو 

(. (بو
: كىذا تطبيق ذلك 

باب االغتساؿ  : 1 14الباب رقم . ػ ا٢بديث ركاه البخارم يف كتاب ا٢بج
، كقاؿ ابن عباس ػ رضي اهلل عنو ػ  يدخل احملـر ا٢بماـ، كَف ير ابن عمر  للمحـر

. 1840:  ح4/55فتح البارم .  كعائشة با٢بك بأسا

                

 

. ، كما ذكر محقق تحفة األشراؼ196 و ليس رقم الباب 1
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باب جواز غسل احملـر بدنو  : 13الباب رقم . ػ أما مسلم فركاه يف كتاب ا٢بج
، كركاية إسحاؽ بن إبراىيم 91: ح2/864: الػػحديث اْلكؿ منها . كرأسو

. 92كعلي بن خشـر يف نفس الباب كا١بزء كالصفحة، رقم ا٢بديث 
. باب احملـر يغتسل  : 38الباب رقم . ػ أما أبو داكد فأخرجو يف كتاب ا٢بج

(. 1840: ح2/420)سنن أيب داكد بتعليق الدعاس 
باب غسل  : 27الباب رقم . ػ أما النسائي فأخرجو يف كتاب مناسك ا٢بج

. احملـر
(. 2664: ح5/137)سنن النسائي 

باب احملـر يغسل  : 22الباب رقم . ػ أما ابن ماجة فأخرجو يف ا٤بناسك كذلك
. رأسو

(. 2934: ح2/978)سنن ابن ماجة 
ػ ك٤با كاف ا٢بديث مشهورا من طريق مالك فقد رجعت إُف ا٤بوطإ، فوجدتو يف 

. باب غسل احملـر. كتاب ا٢بج منو
. 2/224ا٤بوطأ بشرح الزرقاين 
ك٤با كاف ا٢بديث من مسند أيب أيوب اْلنصارم، كقد ذكر : ػ مسند اإلماـ أٞبد 

بكنيتو، فينبغي الرجوع إُف ا٠بو، فإف كنت تعرؼ ا٠بو هبا كنعمت، كإال عد إُف 
" ترتيب أ٠باء الصحابة الذين أخرج حديثهم أٞبد بن حنبل يف ا٤بسند: "كتاب 

خالد بن زيد، كىو مذكور يف ا١بزء : قسم الكُب، فإنو ٰبيلك على ا٠بو؛ كىو 
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، فبتتبع أحاديث خالد بن زيد ٘بد 412ابتداء من صفحة  (5)ا٣بامس 
طريق زيد بن : كىو فيو من نفس الطريق . 418ا٢بديث ا٤بطلوب يف الصفحة 

. أسلم
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  : كىذه خريطة لطرؽ ا٢بديث                                         
عبد اهلل بن يوسف  :خ
قتيبة بن سعيػد   :ـ
أبو بكر بن أيب شيبة  :ـ

 زيد بن أسلم  مالك ػ                                    قتيبػػػػػة :س
أبو مصعب أٞبد بن أيب بكر الزىرم :ؽ
عبد اهلل بن مسلم القعنيب :د
قتيبة  :ـ
أبو بكر بن أيب شيبة                                                    :ـ

زيد بن أسلم عمرك الناؽ                               ابن عيينة ػ : ـ
زىّب بن حرب                                  : ـ
إسحاؽ بن إبراىيم                                                           :ـ
 زيد بن أسلمعلي بن خشـر          عيسى بن يونس ػ ابن جريج ػ :ـ

 ، فهو ٧بور ىذه اْلسانيد، كىو الذم يطلق عليو زيد بن أسلمكيلتقي الركاة ىكذا يف 
. ٨برج ا٢بديث: عند احملدثْب 

مالك  : أم 
سفياف بن عيينة              زيد بن أسلم ػ إبراىيم بن عبد اهلل بن حنْب ػ أبو أيوب 

 اْلنصارم
ابن جريج 
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  1(ىػ826ت)لوِف الدين العراقي " اإلطراؼ بأكىاـ اْلطراؼ: "الكالـ على 
كاف كِف الدين العراقي شغوفا بكتاب ٙبفة اْلشراؼ للمزم، كثّب االستفادة منو، 

كأثناء قراءاتو لو ٘بمعت لو استدراكاتو عليو؛ فجمعها يف أكراؽ عديدة، إُف ما كاف 
 مث كقف على مصنف اإلماـ عالء الدين مغلطام، 2أفاده من كالده زين الدين، 

 3". اإلطراؼ بأكىاـ اْلطراؼ: "فلم شعت ىذه االستداركات يف كتابو 
إف كتاب اْلطراؼ للحافظ )): قاؿ كِف الدين العراقي يف مقدمة كتابو ا٤بذكور 

ٝباؿ الدين ػ ا٤بزم ػ رٞبو اهلل كتاب كثرت فائدتو، كعادت على سائر أىل العلم 
عائدتو؛ فأم علم ٥بم ٝبع، كأم كد عنهم رفع، كَف أزؿ عند التصنيف لو مراجعا 
ك٤با ينقلو عن الكتب الستة راجعا، فعثرت لو على مواضع كىم فيها، كأخرل أىل 

فجمعت تلك ا٤بواضع تسهيال على ا٤بطالع، فطا٤با .. ذكرىا فيفقدىا مقتفيها 
تعبت يف الكشف عنها لظِب ٙبرير نقلو، فأردت توفرة التعب على غّبم كإراحتو 

مث كقفت على مصنف يف ذلك لإلماـ عالء الدين مغلطام ػ رٞبو اهلل ػ .. من كىلِّو 

                

 

".  المستفاد من مبهمات المتن و اإلسناد: " تأتي ترجمتو عند الكبلـ على مصنفو 1
. للحافظ المزي" لحق األطراؼ"مغلطاي والزين وولده لم يطلعوا على :  ويبدو أف الثبلثة 2

وكذا مقدمة كتاب تحفة األشراؼ، للمحقق عبد الصمد . 1/4،5مقدمة النكت الظراؼ على األطراؼ : انظر 
. 1/20شرؼ الدين 

 تراجم، 342بالخزانة األحمدية بحلب تحت رقم " اإلطراؼ بأوىاـ األطراؼ" وقد عثر على نسخة من مخطوط 3
. ـ1986 ىػ ػ 1406وقاـ بتحقيقها كماؿ يوسف الحوت، وتم نشرىا من طرؼ دار الجناف سنة 
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، كما كىم فيو  فتتبعتو فيما ذكر، كضممت إُف ما عندم ما طابق فيو ا٣بيبػْري ا٣بىربى
  1(.(نبهت عليو لئال يغَب فيو ٗبا يقاؿ

:  ترتيب الكتاب 
حيث " ٙبفة اْلشراؼ: "كقد تبع كِف الدين العراقي مسلك ا٢بافظ ا٤بزم يف كتابو 

رتبو على ا٤بسانيد كما عند ا٢بافظ ا٤بزم، فكاف أكؿ ترٝبة كقع لو فيها استدراؾ 
يزيد بن عبد اهلل بن "، كآخػرىا تػرٝبة"أبيض بن ٞباؿ"ىي ترٝبة الصحايب 

". الشخّب

" ذخائر ا٤بواريث يف الداللة على مواضع ا٢بديث: "الكالـ على 

 2: التعريف با٤بؤلف 
ألفو الشيخ عبد الغِب بن إ٠باعيل بن عبد الغػنػي بن إسػماعيل النابلسي بن أٞبد 

ا٢بنفي الدمشقي، كلد بدمشق يف خامس ذم ا٢بجة سنة ٟبسْب كألف 
، كطلب العلم مبكرا، كجلس للدرس كالتصنيف كىو ابن عػشػرين (ىػ1050)

. سنة، كلو أشعار كثّبة
                

 

تحقيق كماؿ يوسف ). 31: ص. ، لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي"اإلطراؼ بأوىاـ األطراؼ "1
. (الحوت

، و فهرس …3/30سلك الدرر في أعياف القرف الثاني عشر لمحمد خليل المرادي :  انظر ترجمتو في 2
… 4/32، األعبلـ، للزركلي …2/756الفهارس، للكتاني 



 246 

كرحلة طرابلػس،  إزالة ا٣بفا عن حلية ا٤بصطفى، : لو ٫بو من مائٍب مصنف؛ منها 
كالذىػب اإلبريز يف الرحلة إُف بعلبك كبقاع العزيز، كا٢بقيقة كاجملاز يف الرحلة إُف 

بالد الشاـ كمصر كا٢بجاز، كا٢بضرة اْلنسية يف الرحلة القدسية، ككنػز ا٢بػػق ا٤ببْب 
يف أحاديث سيد ا٤برسلْب، كهناية السؤؿ يف حلية الرسوؿ، كذخائر ا٤بواريث يف 

. الداللة على مواضع ا٢بديث
ككػانت كفاة الشيخ عبد الغِب النابلسي بدمشق سنة  ثالث كأربعْب كمائة كألف 

. عن ٫بو التسعْب (ىػ1143)ىجرية 

: التعريف بذخائر ا٤بواريث 
حملمد بن إ٠باعيل البخارم، ك : كتايب الصحيح :عمد ا٤بصنف إُف الكتب السػتة 

٤بسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم، ككتاب السنػػن للحافظ أيب داكد سليماف 
بن اْلشعث السجستاين، ككتاب السنن للحافػظ أيب عيسى ٧بمد بن سورة 

الَبمذم، ككتاب السنن الصغرل ا٤بسماة اجملتىب من السنن للحػافظ أيب عبد الرٞبن 
كتاب : عند ا٤بشارقة    ك٤با اختلف يف السادس فهو1أٞبد بن علي النسائي، 

 لإلماـ 2السنن ْليب عبد اهلل ٧بمد بن ماجة القزكيِب، كعند ا٤بغاربة كتاب ا٤بوطأ 

                

 

.  علل المصنف اعتماده للمجتبى للنسائي دوف السنن الكبرى، لندرة الكبرى1
. 4:ص. خطبة كتاب ذخائر المواريث : انظر 

.  اعتمد المصنف الموطأ برواية يحيى بن يحيى اللػيثي األندلسي، ألنها المشهورة بين الممالك2
. 4:ص. خطبة كتاب ذخائر المواريث : انظر 
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مالك بن أنس اْلصبحي أخذٮبا معا؛ فكانت سبعة كتب، فوضع ٥با أطرافا على 
طريقة الفهرسة ٤بعرفة مػوضع كل حديث منها، كمكاف كل ركاية مأثورة، كقػد كػاف 

. مػن أىدافو تقريب ىذه الكتب بشكل ٨بتصر من غّب إخالؿ كال إمالؿ
كإذا كاف يف ىذه الكتب ا٤بفهرسة ركايات مصرح هبا كأخرل مػرموزة فإنو يكتفي 

بذكر اْلكُف، كحٌب ٰبَـب النابلسي ضابط االختصار الذم التـز بو نػراه قد حذؼ 
سلسلة السند، كاقتصر على ذكر مشايخ أصحاب الكتب ا٤بذكورة، فلػيس يف ىذه 
اْلطراؼ يف كل حديث حديث إال صحابيو كشيخ مصنف الكتاب الذم كرد بػو 
ذكره، كما أنو َف يكرر ركاية؛ فإذا ركم ا٢بديث يف مسند صحابيْب أك أكثر ذكره 

. يف مسند كاحد منهم كذكر أ٠باءىم بكاملهم يف نفس ا٤بوطن
كقد اعترب ا٤بعُب أك بعضو ػ دكف اللفظ ػ يف ٝبيع الركايات ٕبيػث تذكر الركاية لفظا 

 1. أك معُب، كيرمز إُف ما يوافقها يف الكتب اْلخرل ٗبا يف معناىا دكف كلماهتا

: طريقة ترتيب ذخائر ا٤بواريث 
رتب النابلسي كتابو على سبعة أبواب، كٙبت بعض اْلبواب فصوؿ، كىذا جدكؿ 

: ٗبواقع ىذه اْلبواب من الكتاب 

                

 

.  رجب من نفس العاـ 25 ىػ والفراغ منو في 1102 ربيع الثاني عاـ 20 كاف بداية تصنيف ىذا الكتاب في 1
(. 4/340)آخر الكتاب : انظر 
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موقعو ٧بتول الباب رقم الباب 
 1/6مسانيد الرجاؿ من الصحابة أىل الكماؿ اْلكؿ  

 3/133مشاىّب من اشتهر بالكنية من الصحابة الثاين 

 4/157مسانيد ا٤ببهمْب من أ٠باء الرجاؿ من الصحابة الثالث 

 4/171الكُب من ا٤ببهمْب من الرجاؿ أ ػ فصل يف  

فيمن اشتهر بنسبتو إُف أبيو أك جده من ب ػ فصل يف 
ا٤ببهمْب 

4/173 

 4/175… فيما ركتو النساء عمن انبهم من الرجاؿج ػ فصل يف 

 4/175فيما ركاه من َف يسم عمن َف يسم عن النيب  د ػ فصل يف 

 4/177يف مسانيد النساء من الصحابيات الرابع 

 4/302فيمن اشتهر بالكُب من النساء الصحابيات ا٣بامس 

 4/308يف ا٤بنبهم من النساء الصحابيات السادس  

 4/310النساء الراكيات عمن انبهم من النساء أ ػ فصل يف 

 4/311فيما ركاه ٦بهوؿ عن ٦بهوؿ من النساء ب ػ فصل يف  

 4/312يف ا٤براسيل من اْلحاديث كأ٠باء رجا٥با السابع 

 4/337الكُب  أ ػ فصل يف  

 4/339ا٤ببهمْب ب ػ فصل يف 

 4/340النساء ج ػ فصل يف  
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:  رموز الكتاب 
استعمل ا٤بصنف يف إحاالتو رموزا للكتب السبعة الٍب فهرس أطرافها، كىي على 

: الشكل اآليت 
رمػػػػزه اسػػػػػم الػمػصػػػػػػػدر   
 (خ)صحيح البخارم 

 (ـ)صحيح مسلم 
 (د)سنن أيب داكد 
 (ت)سنن الَبمذم 
 (س) (اجملتىب)سنن النسائي 

 (ق)سنن ابن ماجة 
 (ط)موطأ مالك بركاية ٰبٓب بن ٰبٓب الليثي 

: كيفية ٚبريج ا٢بديث بواسطة ذخائر ا٤بواريث 
تنظر إُف الراكم اْلعلى للحديث، مث تنظػر ىل ىو صحايب أك تابعي، فإذا كاف 

مث تنظر يف … تنظر ىل ذكر با٠بو أك بكنيتو، أك ىو مبهم (أك صحابية)صحابيػا 
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ا١بدكؿ ا٤بذكور، فإذا عرفت أكؿ ترٝبتو فإبث يف ثناياىا عن حديثك مراعيا معناه 
.  إُف أف تصل إُف بغيتك1فقط، 

" : ذخائر ا٤بواريث"ك" ٙبفة اْلشراؼ"مقارنة بْب 
٤با " ٙبفة اْلشػراؼ"ػ أكؿ مػا يالحظ الفارؽ الكبّب بْب حجمي الكتابْب؛ ؼ

ذكرت أحاديثها مفػػصلة، كما ذكرت أحاديثها حسب ركاهتا من الصحابة، ككلما 
تكرر مًب ا٢بديث مع صحايب جديد تكرر عده برقم جديد كصل عد أحاديثها 

حديثا يف حْب َف تصل أحاديث ذخائر ا٤بواريث إال إُف  (19595)إُف 
  2.حديثا (12302)

ػ يعترب من حسنات ٙبفة اْلشراؼ تكرار اْلحاديث حسب ركاهتا من الصحابة؛ 
ْلف الصناعة ا٢بديثية تقتضي ىذه اإلعادة، يف حْب قد ال يستطيع الباحث معرفة 

أين ذكر ا٢بديث يف ذخائر ا٤بواريث إذا تكرر صحابيو، ْلف النابلسي يذكره يف 
موطن كاحد، كبالتاِف عليو أف يراجع ٝبيع ا٤بسانيد الٍب ذكر فيها ا٢بديث، كإذا 
. كاف الباحث ال يعرؼ أف ا٢بديث لعدد من الصحابة يتعذر كصولو إُف مطلوبو

                

 

اليهودية التي " ال يتقيد النابلسي في ذخائر المواريث بألفاظ الحديث، و كثيرا ما يذكر ما يدؿ عليو؛ كحديث 1
. 469رقمو " بوؿ األعرابي في المسجد"، أو كحديث 1243رقمو " سمت الشاة

 كما أف تحفة األشراؼ طبعت في ثبلثة عشر جزءا، و عمل لها كشاؼ لؤلبواب في جزء خاص ىو الرابع عشر ػ 2
.  من عمل المحقق عبد الصمد شرؼ الدين ػ أما ذخائر المواريث فهي مطبوعة في أجزاء أربعة
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يسهل عليو ا٢بكم على ا٢بديث إذا " ٙبفة اْلشراؼ"ػ ا٤بستخرج للحديث بواسطة 
كاف من أىل الصنعة ا٢بديثية؛ ْلنو يكوف بْب يديو سائر طرؽ ا٢بديث بأسانيده 

كاملة، كٲبكنو أف ينظر إُف سالسل السند؛ ما كاف منها يشتمل على سائر شركط 
الصحة، كما كاف منها فيو راك ضعيف ضعفا قابال لال٪ببار، كما كاف ضعفو ال 

ٰبتمل، أك فيو راك ٦بركح، يف حْب ال يتأتى ذلك لو إال بالرجوع مباشرة إُف 
ذخائر "اْلحاديث يف مواطنها كلها من كتبها إذا استخرج ا٢بديث بواسطة 

". ا٤بواريث

: ػ مزايا ذخائر ا٤بواريث 
.  ػ دقة الَبتيب كالٍب تيسر للباحث الوقوؼ على مطلوبو بسرعة1
 ػ االختصار الذم تعمده النابلسي جعل الكتاب يف حجم ٲبكن االستفادة منو 2

. بيسر
.  ػ معرفة ما لكل صحايب من حديث يف الكتب السبعة3
.  ػ معرفة ا٤براسيل يف الكتب السبعة4
.  ػ معرفة اْلحاديث الٍب يف إسنادىا مبهم5

" : ذخائر ا٤بواريث"ا٤بؤاخذات على 
.  ػ ال يستفاد من الكتاب إال بعد معرفة الراكم اْلعلى ٢بديثو1
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 ػ َف ترتب أحاديث الكتاب داخل ترٝبة الراكم اْلعلى لو على نسق معْب 2
ٲبكن من الوقوؼ على مكاف ا٢بديث ا٤براد دكف تتبع كاستقراء، ٩با ٯبعل اْلمر 

 1. يأخذ بعض الوقت يف مسانيد ا٤بكثرين من الصحابة
 ػ يعتمد على معُب ا٢بديث، كليس على لفظو كال طرفو اْلكؿ، ٩با ٲبكنو من 3

ذكره يف الكتب السبعة، كلعل ىذا ما جعل أمر ترتيب اْلحاديث داخل الَبٝبة 
.   أمرا عسّبا

 2. ػ كقع النابلسي يف بعض اْلكىاـ الٍب كقع فيها سلفو ا٢بافظ ا٤بزم 4

. طريقة ترتيب اْلحاديث حسب حركؼ ا٤بعجم: رابعا 
تعتمد ىذه الطريقة على معرفة مطلع ا٢بديث بلفظو بالضبط، ذلك أف الكتب 

ا٤بفهرسة لألحاديث حسبها ترتب ألفاظ ا٢بديث حسب حركؼ ا٤بعجم، 

                

 

 للتمثيل لذلك خذ مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ فإذا أردت أف تبحث عن حديث فيو فعليك أف تقرأ ابتداء من 1
 صفحة ػ و أوؿ حديث في 158 من الجزء الرابع ػ يعني 155 من الجزء الثالث إلى غاية الصفحة 229صفحة 

 حديثا ػ و ليس لك سبيل إلى 2216 ػ يعني 10457 و آخر حديث فيو رقمو 8241مسند أبي ىريرة يحمل رقم 
. معرفة أين يقع حديثك الذي تريد تخريجو إال باالستقراء 

:  وضع أمامو " كيف نصلي عليك"حديث كعب بن عاصم  (6115:ح) خذ مثاال على ذلك أنو في الحديث 2
" الصبلة"، و ىذا الحديث ال يوجد في كتاب ((....في الصبلة عن قيس بن حفص و موسى بن إسماعيل  (خ) ))

، و نفس الوىم عند المزي (3370: ح6/408فتح الباري )أحاديث األنبياء "في صحيح البخاري، و إنما ىو في 
.  في أطرافو

. النكت الظراؼ، البن حجر العسقبلني: ، و كذا 11113:  ح8/299تحفة األشراؼ : انظر 
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فاْلحاديث الٍب أك٥با حرؼ اْللف تسبق ما ابتدأ ٕبرؼ الباء، كما كاف أكلو حرؼ 
. التاء يأيت بعدىا كىكذا 

ك٥بذا إذا كاف لدينا حديث ككدنا ٚبرٯبو باعتمادىا فإننا نظر إُف مطلعو، كما ىو 
من كذب علي ): ا٢برؼ اْلكؿ منو، فلو افَبضنا أنو قولو صلى اهلل عليو كسلم 

مث ( من: )أم ( ف)كمعو ( ـ)، فإننا نظر إُف حرؼ (متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
، كىكذا نقف على ا٢بديث يف الكتب ا٤بصنفة (ب)مث  (ذ)مع  (ؾ)بعدىا حرؼ 

. حسب ىذا الَبتيب

: مزايا ىذه الطريقة 
.  ػ سرعة الوصوؿ إُف ا٢بديث ا٤براد ٚبرٯبو يف الكتب ا٤بصنفة هبذا الَبتيب1
.  ػ كثرة ا٤بصنفات ا٤بفهرسة لألحاديث حسب ىذه الطريقة2

:  من عيػػوهبا 
 ػ أف الباحث إذا َف يعرؼ ترتيب حركؼ ا٤بعجم ال يهتدم إُف مكاف ا٢بديث 1

بسرعة، مث إنو ٯبب عليو كذلك أف يعرؼ خصوصيات ىذا الَبتيب عند بعض 
ا٤بصنفْب، فبعضهم يعتمد الَبتيب ا٤بشرقي ٢بركؼ ا٤بعجم، كبعضهم يسلك بو 
ترتيب حركؼ ا٤بعجم ا٤بغريب، كبعضهم يرل ترتيب أحاديثو باعتبارات ا٢بركؼ 

… ا٤بنطوؽ هبا، أك باعتبار فك ا٢بركؼ ا٤بشددة
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 ػ مشقة الوصوؿ إُف ا٢بديث ا٤براد ٚبرٯبو إذا َف يكن الباحث على يقْب تاـ 2 
إذا أتاكم من ترضوف دينو كخلقو ): بألفاظ ا٢بديث، فلو كاف لفظ ا٢بديث 

فإنو يصعب الوصوؿ إليو ( إذا جاءكم)، أك (لو أتاكم)، كتذكرتو با٤بعُب (فزكجوه
. بقدر ما ابتعدت عن ألفاظو

 ػ ىذه الطريقة ٦بدية إذا كاف ا٢بديث قوليا، أما إذا كاف فعليا أك بعضو قوليا 3
كبعضو فعليا، أك سيق ا٢بديث مع قصة َف يتميز هبا أكؿ ألفاظو، فإنو يف ىذه 

. ا٢بالة يعسر الوصوؿ إليو باستعماؿ مصنفات ىذه الطريقة
 ػ جرت عادة العلماء أهنم يوردكف ا٢بديث بلفظ كاحد، ككثّبا ما يراعى فيو 4

معناه فقط دكف لفظو، مث قد ٚبتلف الركايات يف ألفاظو، كيتبْب ىذا اْلمر جليػػا 
يف ا٤بستخرجات على الكتب؛ فإنو يهتم فيها ٗبعُب ا٢بديث دكف لفظو، كىذه 

. الطريقة ال تسعف كثّبا يف الوصوؿ إُف ا٤بقصود أماـ ىذا االختالؼ
 ػ سار ا٤بصنفوف لكتب ا٢بديث على ىذه الطريقة ػ يف الغالب اْلعم ػ على 5

حذؼ اْلسانيد، اللهم إال بالنسبة للراكم اْلعلى؛ فإف طائفة منها نصت عليو، 
كال ٱبفى أف ذكر ا٢بديث ٗبعزؿ من سنده ال يقرب من معرفة كجو ا٢بق يف ا٢بكم 

… عليو كمعرفة درجتو من الصحة أك الضعف
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 ػ ٚبتلف ا٤بصنفات حسب ىذه الطريقة يف العزك؛ فالقسم اْلكرب منها ٯبمل يف 6
، كالقسم اآلخر يفصل، كيف حالة اإلٝباؿ يضطر الباحث إُف جهد جديد 1العػػػزك

. لتتمة التخريج

: الكتب ا٤بؤلفة على حسب ىذه الطريقة 
الكتب الٍب تستخدـ ىذه الطريقة كثّبة جدا، كٲبكن أف تقسم إُف أقساـ ثالثة؛ 

: كىي 
.  ػ الكتب ا٤برتبة أحاديثها على حركؼ ا٤بعجم1
 ػ الفهارس الٍب كضعها أصحاهبا لكتب معينة قصد تيسّب الوصوؿ إُف 2

. أحاديثها
.  ػ الكتب ا٤بصنفة يف اْلحاديث ا٤بشتهرة على اْللسنة3

 : (حسب حركؼ ا٤بعجم)كىذا ذكر لطائفة من كتب القسم اْلكؿ 
. ػ ا١بامع الصغّب من حديث البشّب النذير، للسيوطي

. ػ زيادة ا١بامع، للسيوطي
. ػ صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو، لأللباين

                

 

، و ىذا يجعل الباحث ملزما بمعرفة مػوضع الحديث من الصحيح؛ في أي كتاب، (أخرجو البخاري):  كأف يقوؿ 1
و في أي باب، بل في أي جزء و صفحة ؟ 
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. ػ ضعيف ا١بامع الصغّب كزياداتو، لأللباين
. ػ ا١بامع الكبّب أك ٝبع ا١بوامع، للسيوطي

. ػ ا١بامع اْلزىر من حديث النيب اْلنور، للمناكم
. ػ مؤلفات علي ا٤بتقي ا٥بندم

: تفصيل الكالـ على ىذه ا٤بؤلفات 

:  ا١بامع الصغّب 
: التعريف با٤بؤلف 

ىو اإلماـ ا٢بافظ جالؿ الدين أبو الفضل عبد الرٞبن بن أيب بكر بن ٧بمد 
  الشافعي، كلػد يف القاىرة، كنشأ يتيما، مات كالده 1ا٣بضّبم، السيوطي، 

كعمػره خػمس سنوات، كحفظ القرآف كلو ٜباين سنوات، درس التفسّب كا٢بديث 
كالفقو كأصولو كسائر العلـو اإلسالمية، ككذا علـو اآللة، كأذف لو عدد من شيوخو 
بالتدريس كاإلفتاء كإمالء ا٢بديث، ك٤با بلغ أربعْب سنة اعتزؿ الناس، كخال بنفسو 
يف ركضة ا٤بقياس على النيل بالقاىرة، كانزكل للعبادة كٙبرير مؤلفاتو، فبلغت تآليفو 
٫بوا من ٟبس مائة مصنف؛ منها اإلتقاف يف علـو القرآف، ككشف ا٤بغطى يف شرح 

                

 

. نسبة إلى مدينة أسيوط:  يقاؿ السيوطي و األسيوطي 1
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ا٤بوطأ، كتدريب الراكم يف شرح تقريب النوكم، كحسن احملاضرة يف تأريخ مصر 
 1. ىػ911ككانت كفاتو عاـ .. كالقاىرة

: التعريف بكتاب ا١بامع الصغّب من أحاديث البشّب النذير 
كسلم، ثالثة  عليو اهلل صلى للحافظ السيوطي يف ٝبع أحاديث الرسوؿ ،

:  كتب ىي 
. أ ػ ا١بامع الصغّب من أحاديث البشّب النذير

. ب ػ زيادات ا١بامع الصغّب
. ج ػ ا١بامع الكبّب، كيسمى كذلك ٝبع ا١بوامع

ا١بامع الكبّب، مث ظهر لو أف ٱبتصر منو كتابا آخر : ألف السيوطي كتابو الكبّب 
فاقتضب منو ا١بامع الصغّب، كلكن ينبغي أال يفهم من ىذا أف ٝبيع أحاديث 

.  ا١بامع الصغّب موجودة يف أصلو، ففيو زيادات ليست يف اْلصل
قد شاع عند كثّب من الباحثْب أف السيوطي ألف ا١بامع الكبّب، ): كقاؿ بعضهم 

مث اختصر منو ا١بامع الصغّب، كىذا ليس بصحيح، كأف العكس ىو الصحيح 
بدليل أف السيوطي صرح يف مقدمة كتابو ا١بامع الصغّب أنو أمت تأليفو يف ربيع 

                

 

 …8/51، شذرات الذىب 1/335 حسن المحاضرة 1
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، يف حْب تويف كا١بامع الكبّب ال زاؿ يف ( ىػ907)ْلكؿ سنة سبع كتسعمائة ا
  1. مسودتو، كأنو غّب تاـ

: موضوع الكتاب 
:  يعرفنا السيوطي، رٞبو اهلل تعاُف، ٗبوضوع ىذا الكتاب فيقوؿ 

 …ىذا كتاب أكدعت فيو من الكلم النبوية ألوفا، كمن ا٢بكم ا٤بصطفوية صنوفا))
(. (اقتصرت فيو على اْلحاديث الوجيزة، ك٣بصت فيو من معادف اْلثر إبريزه

 صلى كظاىر ىذه العبارة أنو ٝبع فيو اْلحاديث القصّبة من أحاديث رسوؿ اهلل،

كسلم، ا٤بشتملة على ا٢بكم كا٤بواعظ كاآلداب، كىذا يف الغالب اْلعم،  عليو اهلل
العقػائد : غّب أنو عند الرجوع إليو ٘بد فيو من اْلحاديث ما يندرج ٙبت أبػواب 

 …كاْلحػكاـ كالطب كالتفسّب كالعلم كالشمائل النبوية كأخبار الفًب كأشراط الساعة
. لذلك ٤با قاـ ا٤بتقي ا٥بندم بَبتيبو مشل ىذا الَبتيب كل أبواب الدين دكف استثناء

 عليو اهلل صلى أما من حيث ٚبصيص الكتاب ٗبا ىو من جوامع كلمو،

كسلم، من اْلحاديث؛ فهذا صحيح، لكنو أغليب؛ إذ فيو من اْلحاديث ٦بموعة 

                

 

أف من عادة السيوطي رحمو اهلل أف يؤلف كتابا مختصرا في العلم الذي يريد أف يؤلف فيو، ثم ):  و قاؿ كذلك 1
، وضرب مثبل لذلك أيضا (130: ص)بعد ذلك يتوسع فيو، وأف ذلك ما مشار إليو في كتابو التحدث بالنعمة 

الفوائد المتكاثرة في : "، ثم شرع في تأليفو لكتاب "األزىار المتناثرة في األخبار المتواترة: "بتأليفو لكتاب 
.  ((كتبت منو كراريس والعمدة على مختصره المتقدـ)): ، ولذا قاؿ السيوطي بعد ذكره "األحاديث المتواترة

قد يكوف ىذا صحيحا لو لم يصرح السيوطي نفسو ػ في مقدمة كتابو الجامع الصغير ػ أنو اقتضبو من الجامع : قلت 
. الكبير
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إف هلل عز كجل تسعة كتسعْب ا٠با من أحصاىا دخل )): طويلة مثل حديث 
الذم ( (1…ا١بنة، ىو اهلل الذم ال إاله إال ىو الرٞبن الرحيم، ا٤بلك القدكس

. أكرده بركاياتو الثالث
كسلم، الٍب كردىا  عليو اهلل صلى كمن اْلحاديث الطويلة كذلك بعض خطبو،

أما بعد، فإف أصػدؽ ا٢بديث كتاب اهلل، )): السيوطي يف جامع الصغّب، مثل 
 2((. …كأكثق العرل كلمة التقول، كخّب ا٤بلل ملة إبراىيم

، (10031)كعػػدد أحاديثو يصل إُف كاحد كثالثْب كعشرة آالؼ حديث 
كىذا حسب ترقيم طبعة الشيخ ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد كطبعة شرح ا٤بناكم 

". فيض القدير: "ا٤بسماة  
ىل خال ا١بامع الصغّب من ا٢بديث ا٤بوضوع ؟ 

ا١بامع الكبّب "كمػن الكػتب الٍب تػأثر هبا السيوطي يف تأليفو لكتابيو : قلت 
فردكس اْلخبار لإلماـ أيب شجاع الديلمي الذم أكرد فيو عشرة آالؼ " كالصغّب

حديث قصّبة ٦بردة عن اْلسػانيد، مػرتبة على حركؼ ا٤بعجم، كعدتو عشرة آالؼ 
. حديث

                

 

.  2369، و2368، وكذا 2367 انظر الحديث 1
. 1610، وكذا 1609 الحديث رقم 2
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 كلذا ادعى السيوطي أنو فاقهما؛ 2" الفائق" ك1، "الشهاب"كما تأثر بكتايب، 
من حيث حسن التخريج، كترؾ القشر، كأخذ اللباب كالصيانة عن أف يذكر فيو 

. كذابا أك كضاعا
كذا قاؿ، لكنو يبدك أنو ند عنو طائفة من ىذه اْلحاديث الٍب حكم عليها بعض 

احملدثْب بالوضع، كبعض ىذه اْلحاديث حكم عليها السيوطي نفسو بالوضع، 
. لكنو غفل عنها أثناء التصنيف ٥بذا الكتاب فأدرجها فيو

:  كىذه أمثلة لذلك 
 ػ أبغض العباد إُف اهلل من كاف ثوباه خّبا من عملو، أف تكوف ثيابو ثياب 56

. (ض)عن عائشة  (عق فر ). اْلنبياء، كعملو عمل ا١ببارين 
 ككافقو السيوطي على 1كىذا ا٢بديث ذكره ابن ا١بوزم يف كتابو ا٤بوضوعات، 

.  ا٢بكم بوضعو يف كتابو الآللئ ا٤بصنوعة

                

 

مسند الشهاب، و ىو لئلماـ شهاب الدين أبي عبد اهلل محمد بن سبلمة بن جعفر بن علي :  و اسم الكتاب 1
وسلم، وصل تعدادىا إلى  عليو اهلل صلػى ، جمع فيو أحاديث قصيرة من أحاديث رسػػوؿ اهلل،(ىػ454ت)القضاعي 

.   حديثا و جلها في الحكم و الوصايا، كلها محذوفة األسانيد، مرتبة على الحروؼ1200
. 76: ػ الرسالة المستطرفة ص

الفائق في الكبلـ الرائق لجماؿ الدين عبد اهلل بن علي بن محمد بن سليماف بن حمائل، الشهير :  اسم الكتاب 2
وسلم، في  عليو اهلل صلى جمع فيو عشرة آالؼ كلمة مما سمعو و رواه عن النبي، ( ىػ744ت) (ابن غنائم)ب

اآلداب و الػػحكم والوصايا واألمثاؿ و المواعظ على نحو مسند الشهاب، مجردة عن األسانيد، مرتبة على 
.  الحروؼ

. 181: ، الرسالة المستطرفة  ص1/464، ىدية العارفين 2/154، إيضاح المكنوف 2/1217ػ كشف الظنوف 
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.  ػ اٚبذكا ىذه ا٢بماـ ا٤بقاصيص يف بيوتكم؛ فإهنا تلهي ا١بن عن صبيانكم102
. (ض)عن أنس  (عد)عن ابن عباس  (خط فر)الشّبازم يف اْللقاب 

 كأقره على ىذا ا٢بكم 2كىذا ا٢بديث ذكره كذلك ابن ا١بوزم يف موضوعاتو، 
. السيوطي يف لآللئو

كجل كحكم من حكم اهلل يقذفو يف   ػ علم الباطن سر من أسرار اهلل عز5473
. (ض)عن علي  (فر). قلوب من يشاء من عباده

كأكرده السيوطي . ىذا ا٢بديث ذكره الذىيب يف تلخيص الواىية، كقاؿ ىذا باطل
 عػن 3" العلل ا٤بتناىية"كذلك يف ذيل الآللئ ا٤بصنوعة من طريق ابن ا١بوزم يف 

ال يصح كعامة ركاتو ال )): أيب عبد الرٞبن السلمي عن ابن شاىْب، كقػاؿ 
يعرفوف، كمن طريق الديلمي مسلسال بسؤاؿ كل راك ٤بن فوقو عن علم الباطن ؟ مث 

كبْب أف . ((ىذا ا٢بديث موضوع)): نقل قوؿ ا٢بافظ ابن حجر يف زىر الفردكس 
. يف سنده انقطاعا أيضا

: كىذا ما جعل ا٤بناكم يقوؿ يف مقدمة شرحو على ا١بامع الصغّب 
مث إف ما ذكر من صونو عن ذلك ػ أم عما تفرد بو كضاع أك كذاب ػ غاليب أك ))

ادعائي، كإال فكثّبا ما كقع لو أنو َف يصرؼ النقد االىتماـ، فسقط فيما التـز 

                                        

 

. 3/51 الموضوعات 1
 …3/11 الموضوعات 2
. 90 رقم الحديث 1/83 العلل المتناىية 3
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الصوف عنو يف ىذا ا٤بقاـ، كما سَباه موضحا يف مواضعو، لكن العصمة لغّب 
اْلنبياء متعذرة، كالغفلة على البشر شاملة منتشرة،  كقد أعطي ا٢بفظ حقو، كأدل 

 1(.(من تأدية الغرض مستحقو
كقد قاـ ا٤بناكم يف أثناء شرحو للكتاب بالتنبيو على ما قيل إنو موضوع من 

أحاديثو، كناقش تلك اْلحاديث مناقشة علمية حديثية مع ما التـز بو من أدب 
رفيع يف نقده إليراد السيوطي ٥بذا الصنف من ا٢بديث يف كتابو ىذا؛ كيتمثل ذلك 

يف عدـ التجريح، كالتماس العذر لو يف ذلك، بل كثّبا ما كاف يعقب ذلك 
. بالدعاء لو

ك٩بن تعقب اْلحاديث ا٤بوضوعة يف ا١بامع الصغّب السيد أٞبد بن الصديق 
ا٤بغّب على اْلحاديث ا٤بوضوعة "يف جزء مفرد ٠باه  ( ىػ1380ت )الغمارم 

 2". يف ا١بامع الصغّب
كالذم يرجع إُف ىذا الكتاب يالحظ أف الشيخ الغمارم قد كاف فعال مغّبا على 

ا١بامع الصغّب، ٕبيث كاف كأنو ينازؿ خصما يف ساحة القتاؿ، فتارة يصفو 
بالغفلة، كتارة بقلة العقل، أك بفقده با٤برة، أك بقلة ا٢بياء، أك با١برأة كالتهور، 
كأخرل ٯبعلو ال يػصلح أف يكوف طالب علم، فأحرل أف يكوف من العلماء، 

كيتلطف يف النقد يف بعض اْلحياف بالدعاء لو با٤بسا٧بة، لكن انتقاده كاف عنيفا 

                

 

. 1/21 فيض القدير 1
.  حديثا457 بلغ عدد األحاديث التي في الجامع الصغير، و حكم  عليها الشيخ الغماري بالوضع إلى 2
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يف ا١بملة، كالشيخ الغمارم ال يتورع عن كسم السيوطي بكونو متساىال يف ا٢بكم 
على ا٢بديث؛ كأنو ال يكاد ٰبكم على حديث ما بالوضع إال إذا دعتو الضركرة 

إُف ذلك يف االحتجاج على خصمػو، كإبطاؿ دليلو، كما يتهمو بأنو كثّبا ما يذكر 
جزءا من ا٢بديث فيو نكارة خفيفة أك ال نكارة فيو؛ كٱبفي قسما منو، لو ذكره 

  أك يتهم السيوطي 1لظهر عواره لعامة الناس فضال عن ا٤بشتغلْب بعلم ا٢بديث،
بأنو ما أكرد بعض اْلحاديث إال ٢بب اإلكثار، كأنو إ٭با يتبع البيهقي كغّبه يف 

  2.ا٢بكم على ا٢بديث، كأنو ليس لو نقد يف صناعة ا٢بديث
ما قىػدَّْمتي أبػا بكر كعمر، كلكن ))كلعل أشنع ما كصفو بو ما ذكره عند حديث 

:  فقد اهتمو بتعمد حذؼ جزء من ا٢بديث؛ حيث قاؿ 3؛ ((اهلل قدمهما
كا٤بؤلف حذؼ ىذه البقية عمػػدا؛ ْلهنا صرٰبة يف الداللة على كضعو، كىذا ...)

. (مع كونو خيانة يف العلم مشاركة يف الوضع؛ فما أدرم ما أقوؿ فيو ؟ سا٧بو اهلل
4 

كمن طبيعة الشيخ الغمارم يف تعقيبو أف ينتقد ا٢بديث ببياف الوضاع ا٤بتفرد بركايتو 
يف سنده، كذكر من حكم على ا٢بديث بالوضع من العلماء، كقد ينتقده ٗبخالفتو 
للواقع، أك مناقضتو للتاريخ، أك ركاكة لفظو، أك ٠باجة معناه، أك معارضتو للقرآف 

                

 

. 65، ..6:  انظر المغير على األحاديث الموضوعة في الجامع الصغير ص1
. 102، 92، 85، 59، 54، 50، 47، 37، 35، 24: الصفحات " المغير" انظر بعض ذلك في 2
( .  7960) رقم الحديث في فيض القدير 3
. 121: المغير ص:  انظر 4
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الكرًن، أك ٤با ىو ثابت يف السنة الصحيحة، كإف كاف يف أحياف أخرل ٰبكم على 
ا٢بديث بالوضع دكف أف يعلل، كىو حريص على ذكر ا٢بكم على ا٢بديث 

بالوضع من طرؼ السيوطي إف كجده يف الآللئ ا٤بصنوعة، أك يف ذيل السيوطي 
 1. عليها

لكنو ما ترؾ بكالمو ا١بارح إال من َف ٯبد لو سبيال من قريب أك بعيد، بل قد 
 كسلم، كعلى عليو اهلل ُفػػػػػػػػػػػػػػػص ىجـو على صحابة رسوؿ اهللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

. الصحيحْب كابن الػجوزم، كا٤بناكم بكالـ ال يرعى فيو حرمة ْلحد
عليكم بالشاـ فإهنا صفوة بالد اهلل يسكنها خّبتو من ))فعند الكالـ على حديث 

، ليجمع عليو بأمرهكضعو أنصار معاكية )):  قاؿ الشيخ الغمارم 2(.(..خلقو
 كىكذا سهل عليو أف يدخل الصحايب ا١بليل 3(. (الناس لقتاؿ اإلماـ علي

معاكية رضي اهلل عنو يف حركة الوضع، كما راعى حرمة صحبتو، كال تعديل اهلل 
.  كسلم، ٥بم عليو اهلل صلى تعاُف ٥بم، كال تعديل رسولو،
كمنها أحاديث الصحيحْب، فإف فيها ما ىو )): كبالنسبة للصحيحْب يقوؿ 

مقطوع ببطالنو، فال تغَب بذلك، كال تتهيب ا٢بكم عليو بالوضع ٤با يذكركنو من 
                

 

 ىناؾ نحو من عشرين حديثا ذكرىا السيوطي في الآللئ و الذيل، و ىي موجودة في كتاب الجامع الصغير، 1
، 44، 40، 32، 29، 21، 20، 14، 13، 12، 11، 9: ؛ الصفحات "المغير"ذكرىا أحمد بن الصديق في 

55** ،58 ،91 ،93 ،98 ،109 ،120 ،135 .
(. 5533) رقم  الحديث في فيض القدير 2
... 93:  المغير ص3
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اإلٝباع على صحة ما فيها، فإهنا دعول فارغة، ال تثبت عند البحث كالتمحيص، 
 1(.(فإف اإلٝباع على صحة الصحيحْب غّب معقوؿ كال كاقع

ىكذا يضرب بعرض ا٢بائط كالـ العلماء كإٝباعػهم لقركف عدة؛ فال حوؿ كال قوة 
. إال باهلل العلي العظيم

إف اْلرض لتعج إُف اهلل تعاُف من الذين يلبسوف )): كأثناء الكالـ على حديث 
ىػػػػو كذب، يف سنده ضعفاء كمَبككوف، :  قاؿ الشيخ الغمارم 2(.(الصوؼ رياء

عليو مع أنو ٰبكم " تلبيس إبليس"كمن قلة حياء ابن ا١بوزم استداللو بو يف 
(. (بالوضع على ما ىو أنظف سندا منو ٗبراحل

ىكذا عنده أف العلماء ال يستحيوف الجتهادو اجتهدكه؛ فعوض أف يرل بأنو 
اجتهد يف ا٢بكم على ا٢بديث، أك َف ينتبو ٤با يف سنده، أك غّب ذلك من أكجو 

.  اْلعذار للعلماء يسمهم بقلة ا٢بياء
 3.((استفرىوا ضحاياكم فإهنا مطاياكم على الصراط))كعند الكالـ على حديث 

حكم على ا٢بديث بأنو من كضع الزنادقة، مث كسم الشيخ ا٤بناكم بأنو سخيف 
فلوال كثوقنا من إسالمو الهتمناه )): العقل كبليده، بل ما أبلده، إُف أف قاؿ 

                

 

. 138:  المغير ص1
(. 1949) رقم الحديث في فيض القدير 2
(. 692) رقم الحديث في فيض القدير 3
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بالزندقة كاالستهزاء بالدين يف ىذا الكالـ البليد، كلكنو يقوم قوؿ من اهتمو بأنو 
 1(. (كاف يتعاطى ا٤بخدرات ا٤ببلدة للعقوؿ

ىذا نصيب العلماء من لساف ىذا الشيخ الغمارم إذا خالفهم يف ا٢بكم على 
.  حديث أك فهم أك استنباط
: كىنا يساؽ لو قوؿ القائل 

. ما ىكذا يا سعد تورد اإلبل***  أكردىا سعد كسعد مشتمل    
فما أحرانا أف نرعى ا٢برمة لسلفنا الصاٌف كلعلمائنا ا٤بعاصرين، فال نتهجم عليهم 

لغاية التهجم، أك نرل ْلنفسنا ا٤بزية كالفضل عليهم، كأف نكيل لو التهم كيال، كأف 
٪برحهم بكل أنواع ا١برح؛ فرحم اهلل سلف ىذه اْلمة من احملدثْب الذين كانوا 
يقفوف عند حدكد ا١برح ٗبا يؤدم ا٤بهمة ا٤بنوطة بو؛ كىو رد ركاية الراكم، ال 

ال )): يتعدكف ذلك إُف غّبه، كيف ذلك ٪بدىم كضعوا القاعدة الذىبية يف ا١برح 
 2(. (ٯبوز التجريح بشيئْب إذا حصل بواحد

كإذا )): كقد أشار ا٢بافظ السخاكم كذلك إُف ىذا الضابط يف ا١برح بقولو 
أمكنو ا١برح باإلشارة ا٤بفهمة أك بأدىن تصريح، ال ٘بوز لو الزيادة على ذلك، 

 3(.(فاْلمور ا٤برخص فيها للحاجة ال يرتقي فيها لزائد على ما ٰبصل الغرض

                

 

.. 27:  المغير ص1
. 57:  ذكرىا السخاوي في فتح المغيث، و نقلها عنو اللكنوي في الرفع و التكميل ص2
.. 124:  اإلعبلف بالتوبيخ لمن ذـ التأريخ، للسخاوي ص3
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ال ٯبوز للشاىد أف ٯبرح بذنبْب مهما ))" : قواعده"كالعز بن عبد السالـ يقوؿ يف 
 1(.(أمكن االكتفاء بأحدٮبا، فإف القدح إ٭با ٯبوز للضركرة فيقدر بقدرىا

ىذا فيمن كاف يستحق ا١برح، كٰبتاج إُف ذكره بو نصيحة لدين اهلل كحديث 
كسلم، فما بالك فيمن يكاؿ لو ا١برح كيال؛  عليو اهلل صلى رسوؿ اهلل ،

كليس لو ذنب إال أنو اجتهد فأصاب، أك اجتهد فأخطأ، كىو أحد رجلْب إما 
اللهم إنا نعوذ بك من ا٣بذالف اللهم إنا نعوذ . صاحب أجرين أك صاحب أجرين

.  بك من ا٣بذالف
: الرموز ا٤بستعملة يف الكتاب كدالالهتا 

. للبخارم يف صحيحو (خ) ػ 1
. ٤بسلم يف صحيحو (ـ) ػ 2
. للبخارم كمسلم يف صحيحيهما (ؽ) ػ 3
. ْليب داكد يف سننو (د) ػ 4
. للَبمذم يف جامعو (ت) ػ 5
. للنسائي يف سنو (ف) ػ 6
. حرؼ ا٥باء ؛ البن ماجة يف سننو (ىػ) ػ 7
. رمز ْلصحاب السنن اْلربعة (4) ػ 8

                

 

نقل ذلك عنو . ( ىػ660ت) قواعد األحكاـ في مصالح األناـ، ألبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ 1
.  من كتاب الرفع و التكميل57عبد الفتاح أبو غدة في ىامش صفحة 
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. رمز للَبمذم كأيب داكد كالنسائي (3) ػ 9
. لإلماـ أٞبد يف مسنده (حم) ػ 10
. لعبد اهلل بن اإلماـ أٞبد يف زكائده على مسند أبيو (عم) ػ 11
. للحاكم ، كذلك إذا كاف يف ا٤بستدرؾ أطلقو، كإال بْب (ؾ) ػ 12
. للبخارم يف كتابو اْلدب ا٤بفرد (خد) ػ 13
. للبخارم يف التاريخ (تخ) ػ 14
. البن حباف يف صحيحو (حب) ػ 15
. للطرباين يف الكبّب (طب) ػ 16
. للطرباين يف اْلكسط (طس) ػ 17
. للطرباين يف ا٤بعجم الصغّب (طص) ػ 18
. لسعيد بن منصور يف سننو (ص) ػ 19
. البن أيب شيبة  (ش) ػ 20
. لعبد الرزاؽ يف ا١بامع (عب) ػ 21
. ْليب يعلى يف مسنده (ع) ػ 22
. للدارقطِب ، فإف كاف يف السنن أطلق كإال بْب (قط) ػ 23
. للديلمي يف مسند الفردكس (فر) ػ 24
. ْليب نعيم يف ا٢بلية (حل) ػ 25
. للبيهقي يف شعب اإلٲباف  (ىب) ػ 26
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. للبيهقي يف السنن الكربل (ىق) ػ 27
. البن عدم يف كتابو الكامل يف ضعفاء الرجاؿ (عد) ػ 28
. للعقيلي يف ضعفائو الكبّب (عق) ػ 29
. للخطيب البغدادم فإف كاف يف التاريخ كإال بْب (خط) ػ 30

: درجات أحاديث الكتاب كرموزىا يف ا١بامع الصغّب 
على أف يشّب إُف درجة ا٢بديث؛ فكاف " ا١بامع الصغّب"عمل السيوطي يف كتابو 

، ك٤با ىو ضعيف (ح)، ك٤با ىو حسن ب (صح)يشّب ٤با ىو صحيح عنده ب 
، كىذه اْلحكاـ أغلبية كإال فإف طائفة من اْلحاديث َف يذكر ٥با (ض)ب 

السيوطي حكما، كالكتاب َف يشتمل على اْلحػػاديث ا٤بػرفوعة كا٤بتصلة فقط؛ بل 
منها ما ىو موقوؼ أك مرسل، أك منقطع، أك معضل، أك بالغ، كمنها ما ىو 

 كقد أحسن السيوطي صنعا حيث نبو بعض ىذه …معلوؿ أك غريب أك منكر
   1. اْلحكاـ يف كتابو

ىل ٯبوز االعتماد على رموز السيوطي يف كتابو ؟ 
الذم يرجع إُف نسخ الكتاب كالنقوؿ ا٤بنقولة عنو ال يطمئن إُف ىذه الرموز؛ فهي 

٨بتلفة من نسخة إُف أخرل، بل خلت منها بعض النسخ على اإلطالؽ، مث إف 
 (صػ)أك مع ىكذا  (ص)بعض النسخ استعمل فيها حرؼ الصاد فقط ىكذا 

لإلشارة  (ضػ)أك ىكذا  (ض)مشّبا بذلك للصحيح، كحرؼ الضاد ىكذا 
                

 

. 1647، 1628، 1168، 866، 12، 7:  انظر األحاديث ذات األرقاـ التالية 1
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للضعيف، كقد التبس على بعض النساخ  ا٢برؼ ىل ىو صادا أك ضادا؛ إذ ليس 
بينهما إال النقطة الفوقية، مث كقع التحريف ٥بذه الرموز عند طائفة أخرل من 
النساخ، كلذا كاف اْلكُف يف ىذه ا٢بالة أال ٱبتصر كأف تكتب الكلمة كاملة 

. (صحيح ، أك حسن، أك ضعيف)
مث إف اإلماـ السيوطي معركؼ بتسهالو يف التصحيح كالتحسْب، كالدليل على 

سيجد فيو سائر أصناؼ ا٢بديث من " ا١بامع الصغّب"ذلك أف ا٤براجع لكتابو 
 1.صحيح كحسن كضعيف، بل حٌب ا٤بوضوع

: القيمة العلمية للجامع الصغّب للسيوطي 
 شعر السيوطي، رٞبو اهلل، با٢باجة إُف تأليف كتاب ٯبمع أحاديث رسوؿ اهلل،

كسلم، كيقرهبا من طلبة العلم مع بياف من خرجها كدرجة ىذه  عليو اهلل صلى
، كحٌب ٰبقق الغاية ا٤برجوة "ا١بامع الصغّب"اْلحاديث؛ فأقدـ على تصنيف كتابو 

منو قاـ بَبتيب أحاديثو على حركؼ ا٤بعجم مراعيا أكؿ ا٢بديث فما بعده لتيسّب 
الوصوؿ إليو، كقد لقي الكتاب إقباال ىاما عليو، ما بْب مشتغل بو، كشارح لو، 

.  مستدرؾ عليو أك منتقد ك٨بتصر لو، أك
: شركح ا١بامع الصغّب 

                

 

.  سيأتي في منهج السيوطي في الحكم على الحديث في الجامع الكبير بياف ذلك1
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، لتلميذ السيوطي مشس الدين العلقمي "الكوكب ا٤بنّب بشرح ا١بامع الصغّب" ػ 1
، كىو شرح يقع يف ٦بلدين، لكنو ليس شرحا ١بميع أحاديث ( ىػ929ت)

 1.الكتاب، فما رأل الشارح أنو كاضح تركو، كما الحظ ا٢باجة إُف شرحو شرحو
كىو من إمالء السيوطي على تلميذه ٝباؿ :  ػ شرح غريب ما يف ا١بامع الصغّب 2

 2 . ( ىػ958ت)الدين يوسف اْلرميوين 
لشهاب الدين أٞبد ا٤بتبوِف :  ػ االستدراؾ النضّب على ا١بامع الصغّب 3
، كىو شرح مفيد استفاد منو ا٤بناكم يف شركحو على ا١بامع ( ىػ1003ت)

 3. الصغّب
 4. (ىػ1014ت ) ػ شرح ا٤بال علي القارم ا٢بنفي 4
 ػ فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب لزين الدين ٧بمد ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ ا٤بناكم 5
: كىو أشهر شركحو كأجودىا كأكثرىا تداكال، قاؿ فيو ا٤بقرم  (ىػ1031ت)
 5. (مزج فيو الشرح با٤بشركح امتزاج ا٢بياة بالركح)

                

 

. 1/560 كشف الظنوف 1
ذكر ذلك صاحب فهرس مجاميع . (أ78 ػ 70.  ؽ 144: مجاميع ) منو نسخة خطية في خزانة الظاىرية 2

. (المنظمة العربية للثقافة والعلـو و الفنوف بالكويت/ط) 717: المدرسة العمرية ص
. 1/245، معجم المؤلفين 1/560 كشف الظنوف 3
. 1/561 كشف الظنوف 4
. 1/561، كشف الظنوف ...2/560 فهرس الفهارس 5



 272 

.  ػ التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ، للمناكم أيضا، كىذا ٨بتصر من فيض القػدير6
اختصره بعضهم ك٠باه ): كقد كىم فيو صاحب كشف الظنوف حيث قاؿ 

 1. (التيسّب
 ػ فتح ا٤بوُف النصّب بشرح ا١بامع الصغّب، ْليب عبد الرٞبن ٧بمد بن عبد اهلل 7

كىو شرح كبّب يف اثِب  (ىػ1053ت )القلقشندم، الشهّب ٕبجازم الواعظ 
 2. عشر ٦بلد

 ػ السراج ا٤بنّب بشرح ا١بامع الصغّب، لعلي بن أٞبد العزيزم البوالقي، 8
.  كقد طبع ىذا الشرح عدة مرات3.(ىػ1070ت)
 ػ شرح ا١بامع الصغّب، ْليب بكر بن عبد اهلل ا٤بعركؼ بابن اْلخـر 9
 4. (ىػ1091ت)

 5 . ػ حاشية على ا١بامع الصغّب، ْليب بكر بن اْلخـر أيضا10
 6. (ىػ1181ت) ػ حاشية حملمد ساَف ا٤بصرم ا٢بنفي 11

                

 

 1286و قد طبع الكتاب ببوالؽ سنة . 2/561، و قارنو بما في كشف الظنوف 2/561 انظر فهرس الفهارس 1
. في جزئين

. 2/1127 فهرس الفهارس 2
.  2/399 معجم المؤلفين 3
. 1/240، ىدية العاريفين 1/87 خبلصة األثر، للمحبي 4
. 1/439، معجم المؤلفين 1/240، ىدية العارفين 1/87 خبلصة األثر 5
.  ىػ1304 طبع مع السراج المنير عاـ 6
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 ػ شرح مائة حديث من ا١بامع الصغّب ػ على طريقة احملدثْب ػ  للحافظ أيب 12
 1.(ىػ1183)العالء إدريس بن ٧بمد بن ٞبدكف العراقي الفاسي 

 ػ حاشية الشيخ أيب العباس أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بهدم، الشهّب بابن عجيبة 13
 2. (ىػ1224ت )

:  كمن ٨بتصرات ا١بامع الصغّب 
 ػ نور اْلخبار كركض اْلبرار من حديث النيب ا٤بختػار، لعبد الرٞبن بن عبد اهلل 1

اقتصر فيو على ما عزاه السيوطي للكتب الثالث  (ىػ1192ت )البعلي 
فتح "البخارم كمسلم كأٞبد يف ا١بامع الصغّب، مث شرح ىذا ا٤بختصر بكتاب ٠باه 

 3". الستار ككشف اْلستار شرح نور اْلخبار
 ػ العرائس ا٢بساف من نفائس أحاديث سيد اْلناـ، إلبراىيم بن سعيد بن سند 2
. ىػ1280؛ كىو ٨بتارات منو، أمت تأليفو عاـ (ىػ1308ت)
 ػ نيل ا٤براـ من أحاديث خّب اْلناـ ، حملمد بن عبد اهلل ا١برداين 3
، كىو ٦بموعة من أحاديث ا١بامع الصغّب، كللمؤلف عليها شرح (ىػ1331ت)

 4.(مصباح الظالـ شرح نيل ا٤براـ)٠باه 

                

 

. 2/821 فهرس الفهارس 1
. 2/854 فهرس الفهارس 2
. 2/95، معجم المؤلفين 2/737 فهرس الفهارس 3
. ىػ1335 طبع بالقاىرة عاـ 4
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 ػ الكنز الثمْب من أحاديث النيب اْلمْب، لعبد اهلل بن ٧بمد بن الصديق 4
الغمارم، جرد ا١بامع الصغّب عما رأل أنو موضوع أك ضعيف، كرتبو على ترتيب 

 1.اْلصل، كأضاؼ إليو بعض الصحيح
: كمن ا٤بصنفات حوؿ ا١بامع الصغّب 

 ػ جوامع الكلم السنة ا٤بنتصرة يف لوامع حكم السنة ا٤بختصرة، لعلي بن سليماف 1
رتب فيو أحاديث ا١بامع الصغّب على مراتبها،  (ىػ1306ت)الدمنٍب البجمعوم 

فجعل الصحيحة على حدة، كا٢بساف كالضعاؼ على حدة، على حسب ما 
 2. كجده يف نسخة كقف عليها يف خزانة زاكية ٛبكركت

 ػ إٙباؼ الناقد البصّب بقوم أحاديث ا١بامع الصغّب، لعلي بن أٞبد باصرين 2
أفرد فيو ما حكم السيوطي بصحتو فقط، كتوجد نسخة خطية  (ىػ1304ت)

..   حديث3817منو يف مكتبة ا٢بـر ا٤بكي، كأخرل باْلزىر ٙبت رقم 
 من ٝبع صحيح أحاديث …ىذا ما اشتد إليو حاجة احملدثْب)): قاؿ يف مقدمتو 

بعد ٘بريدىا عن ا٢بسن، كعما ال ٰبتج بو مطلقا، أك إال يف " ا١بامع الصغّب"
(. (فضائل اْلعماؿ، كال ينسب إال مقيدا إُف البشّب النذير

اطلع الشيخ اْللباين رٞبو اهلل على بعض الصفحات من نسخة مكتبة ا٢بـر 
 …فرأيتو أكرد فيو أحاديث يف حسنها نظر فضال عن صحتها )): ا٤بكي؛ فقاؿ 

                

 

.  طبعتو مكتبة عالم الكتب، بيروت1
. 1/177 فهرس الفهارس 2
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كمن العجيب أنو أكرد فيو بعض اْلحاديث ا٤برسلة عن ا٢بسن البصرم كغّبه، مثل 
 فتبْب ِف أف مؤلفو …"على النساء ما على الرجاؿ"ك" صلوا من الليل أربعا: "

حاطب ليل، ال دراية عنده يف ىذا العلم الشريف، فال ينبغي الركوف إليو، أك 
 1(. (االعتماد عليو

اختار . (ىػ1369ت) ػ ٨بتارات اْلحاديث النبوية، ٤بصطفى ٧بمد عمارة 3
كسار على منهجو يف الَبتيب، كلكنو جعل ما رمز " ا١بامع الصغّب"اْلحاديث من 

طائفة من اْلحاديث )إليو السيوطي بالصحة أك ا٢بسن يف فصل ٙبت عنواف 
، كما رمز إليو بالضعف يف فصل آخر ػ بعد الفصل اْلكؿ  ػ (الصحيحة كا٢بسنة

 2. (صفوة معاف سامية كحكم جليلة): ٙبت عنواف 
 ػ ا٤بداكم لعلل ا١بامع كشرحي ا٤بناكم، للشيخ أٞبد بن الصديق ػ صاحب 4

ا٤بغّب على اْلحاديث ا٤بوضوعة يف ا١بامع الصغّب ػ توجد منو عدة نسخ ٨بطوطة، 
. كقد بلغِب أف طبع مؤخرا

 ػ ا٤بشّب ٤با فات ا٤بغّب على اْلحاديث ا٤بوضوعة يف ا١بامع الصغّب، للشيخ عبد 5
. العزيز بن ٧بمد بن الصديق الغمارم، يف ٦بلد، ال زاؿ ٨بطوطا

                

 

 …1/14 صحيح الجامع الصغير 1
. ـ1950 طبع بمصر سنة 2



 276 

 ػ فتح القدير بَبتيب ا١بامع الصغّب، ْلمّب أٞبد بن كتخدا مستحفظاف؛ أحد 6
 1. أمراء ا٤بماليك يف أكاخر القرف الثاين عشر ا٥بجرم

ػ فتح القدير بَبتيب ا١بامع الصغّب، إلبراىيم بن ٧بمد السوىائي  7
 2.(ىػ1080ت)

: ا٤بآخذ الٍب على ا١بامع الصغّب 
إذا كاف كتاب ا١بامع الصغّب قد استفاد منو العلماء كطلبة العلم، كال زالوا كػػذلك، 

: فهذا ال ٲبنع من بياف أكجو ما فيو من ا٤بآخذ للتنبيو عليها؛ كىي كاآليت
:   ػ عدـ التقصي يف العزك 1

من ا٤بعلـو عند احملدثْب أف ا٢بديث إذا أخرجو البخارم أك مسلم، فال ٯبوز أف 
: يعزك إُف من ىو دكهنما ما داـ ا٢بديث عندٮبا أك عند أحدٮبا، كمن أمثلة ذلك 

 (د،ىػ)صح : كتب بعده . ((إذا صليتم ا١بمعة فصلوا بعدىا أربعا)): ا٢بديث 
.  عن أيب ىريرة

 3(.1/19صحيح ا١بامع ). كالصواب أنو أخرجو مسلم، كذلك
                

 

.  حديث763 توجد نسخة خطية منو باألزىر تحت رقم 1
. 1078:  معجم المطبوعات العربية لسركيس2
و أشار إلى أنو مػػن الزيادة على الجامع الصغير، و تبعو في ذلك الشيخ " الفتح" ىذا الحديث ذكره صاحب 3

و الصواب : ػ باعتباره من الزيادة ػ قلت . (308ػ668)األلباني، رحمو اهلل تعالى، لذا رقمو في صحيح الجامع ب
، و ((إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل بعدىػا أربعا)): أنو ليس من الزيادة، بل ىو في الجامع الصغير، لكنو بلفظ 

عن أبي ىريرة ( حم ـ ف: ")و جعل بعدىا رموز  (722)ىو في الجامع الصغير ػ حسب ترقيم فيض القدير ػ برقم 
(.  640)كذلك برقم " الجامع الصحيح"و الشيخ األلباني، رحمو اهلل تعالى، ذكره في ". (صح)
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كمن ضركب التقصّب يف العزك كذلك عنده أف يعزك إُف طبقة أنزؿ أك أقل شهرة 
كما يف اْلحاديث الٍب أخرجها أٞبد، كتركها عنده، كعزاىا إُف ابن خزٲبة، أك ابن 

.  حباف، أك ا٢باكم
مع أهنا يف الكتب " ا١بامع الصغّب" ػ ٦بموعة من اْلحاديث فاتو ذكرىا يف 2

. الستة
 ػ َف ترتب اْلحاديث ترتيبا دقيقا؛ ففي قسم اْلقواؿ يبدك أنو اعترب حركؼ 3

: الكلمة اْلكُف يف الَبتيب فقط، كَف يعترب ما جاء بعدىا، كمن أمثلة ذلك 
نص متنو  1رقم ا٢بديث

 …آخر من يدخل ا١بنة رجل  3
 …آخر قرية من قرل اإلسالـ 4
 …آخر من ٰبشر راعياف من مزينة 5
آخر ما أدرؾ الناس من كالـ النبوة اْلكُف  6

ككذا فيما يتعلق بأفَّ ا٤بشددة فقد ذكرىا قبل أف ا٤بخففة، ككاف حرم بو أف 
. يعكس ذلك

اتبع السيوطي نظاما سار عليو يف تقسيم كل حرؼ إُف قسمْب؛ القسم اْلكؿ منو 
للحرؼ الذم خصصو للباب، يف حْب جعل القسم الثاين لنفس ا٢برؼ لكن ٤با 

لكنو َف يتبع ذلك يف حريف الكػػاؼ كالنوف؛  [أم ب أؿ]٧بال منو باْللف كالالـ 
                

 

". فيض القدير" رقم الحديث حسب نسخة المناوي التي عليها شرحو المسمى ب1
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فإنو جعل لكل من ىذين قسما ثالثا؛ حيث ذكر يف القسم الثالث ٢برؼ الكاؼ 
كىي أحاديث الشمائػػل النبوية كالشريفة، كالقسم " كاف"اْلحاديث ا٤بصدرة ب

. الثالث من حرؼ النوف خصو أحاديث ا٤بناىي
. جعلها يف آخر الكتاب قبل حرؼ الياء مباشرة" ال"اْلحاديث ا٤بصدرة ب

كىكذا إذا َف تعرؼ ىذه ا٣بصوصيات عند السيوطي يف الَبتيب ال ٲبكن أف 
. هتتدم إُف ا٢بديث ا٤براد عنده بسهولة

 1. ػ حشر عدد غّب قليل من اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة يف الكتاب4

                

 

:   قاـ الشيخ األلباني رحمو اهلل بتتبع األحاديث التي قواىا السيوطي وانتقدىا عليو المناوي فكانت أرقامها كالتالي1
، 847، 840، 728، 696، 668، 581، 507، 486، 231، 202، 62، 53): في المجلد األوؿ 

871 ،919 ،924 ،926 ،934 ،950 ،1006 ،1017 ،1018 ،1032 ،1060 ،1071 .)
، 1405، 1404، 1399، 1397، 1363، 1267، 1262، 1234، 1222): وفي المجلد الثاني 

1412 ،1452 .)
(. 4345، 4336، 4321، 4305، 4287، 4283، 4228، 4244، 4141): وفي المجلد الثالث 
  4687  4682  4678، 4674، 4642، 4515، 4511، 4432، 4412، 4385): وفي المجلد الرابع 

4701  4702  4703  4704  4705  4749  4767 4777  4785   4792   4796   4801  
4881  4999  5002  5003  5005  5006  5024  5058  5068  5133  5134  5260  
5261  5299  5307  5349  5389  5417  5430  5475  5480  5577  5892  5997  
6021  6039  6068  6093 .)

  6371  6318  6315  6300  6299  6293  6276  6271  6256): وفي المجلد الخامس 
6373  6396  6493  6541  6565  6596  6613  6623  6630  6637  6638  6651  
6671  6683  6686  6687  6696  6735  6791  6846  6864  6880  6881  6981  
6982  6985  6997  7003  7040  7069  7072  7156  7086  7196  7208  7223  
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: زيادات ا١بامع الصغّب 
شعر بنوع التقصّب لعدـ " ا١بامع الصغّب"٤با ألف جالؿ الدين السيوطي كتاب 

اشتماؿ كتابو على أحاديث كاف ٯبب أف تدرج فيو كَف تدرج، فصنف ذيال لو؛ 
. فهو من حيث ا٤بوضوع كالَبتيب كالرموز ال ٱبتلف عنو

ا١بامع "كىو ذيل على كتايب ا٤بسمى )): قاؿ السيوطي يف مقدمة ىذا الكتاب 
، رمػػوزه كرموزه كالَبتيب "زيادة ا١بامع: "من حديث البشّب النذير، ٠بيتو " الصغّب

(. (كالَبتيب، كما توفيقي إال باهلل عليو توكلت كإليو أنيب
كرغم شدة ا٢باجة إُف ىذه الزيادة؛ فإف الكتاب َف ٰبظ ٗبا حظي بو أصلو 

، فلم يفرده بالعناية ػ على ما يظهر ػ سول عبد الرؤكؼ ا٤بناكم "ا١بامع الصغّب"
مفتاح السعادة بشرح : ))الذم شرح قطعة منو ك٠بى عملو  (ىػ1031ت)

(. (الزيادة
" : زيادة ا١بامع الصغّب"عدد أحاديث 

اختلف العلماء يف عدد أحاديث ىذه الزيادة بسبب اختػالؼ النسخ من جهة، 
ككذا بسبب كوف السيوطي، رٞبو اهلل، ٤با ألف ىذه الزيادة كىم يف أحاديث ظن 

                                        

 

7271  7278  7396  7397  7485  7636  7703  7764  7769  7086  7544  7811  
7812  7819  7820  7930  7982  8049  8093  8140  8160 .)

، 9003، 8900، 8768، 8498، 8463، 8439، 8400، 8385، 8273): و في المجلد السادس 
9249 ،9336 ،9558 ،9875 ،9878 .)
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أهنا َف تذكر يف الكتاب اْلصل؛ فذكرىا مرة ثانية، فمن عدىا من الزيادة دكف 
رجوع إُف اْلصل سيكوف معو زيادة، كمن حذفها لوجودىا يف اْلصل نقص العدد 

. عنده
 حديثا، كذلك باالعتماد على صحيح 4503كأقرب اْلعداد إُف الصحة كوهنا 

ا١بامع الصغّب كزيادتو، كضعيف ا١بامع الصغّب كزيادتو، كالٮبا للشيخ اْللباين 
. رٞبو اهلل تعاُف

: مع زيادتو " ا١بامع الصغّب"جهود العلماء يف االىتماـ ب
كزياداتو عند طائفة منهم؛ يف " ا١بامع الصغّب"برزت جهود العلماء يف ا١بمع بْب 

: كتب صنفوىا منها 
للشيخ العالمة علي بن حساـ الدين ا٥بندم " منهج العماؿ من سنن اْلقواؿ" ػ 1

، كيف ىذا ا٤بؤلف ضم الزيادة إُف أصلها، (ىػ977ت)الشهّب با٤بتقي ا٥بندم 
كرتب اْلحاديث على اْلبواب، كرتب اْلبواب على ا٢بركؼ ػ كَبتيب أبواب 

جامع اْلصوؿ البن اْلثّب ا١بزرم ػ فكاف يورد ٙبت كل فصل من فصوؿ كتابو ما 
أكال، مث يتبعها ٗبا كرد من أحاديث يف زيادة " ا١بامع الصغّب"كرد من أحاديث 

 1.ا١بامع

                

 

. 1/561 كشف الظنوف 1
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" : الفتح الكبّب يف ضم الزيادة إُف ا١بامع الصغّب" ػ 2
 ٝبع فيو النبهاين يف كتابو 1، ( ىػ1350ت)للشيخ يوسف بن إ٠باعيل النبهاين 

بْب ا١بامع الصغّب كزيادتو، كرتب ما ٝبعو على ا٢بركؼ، كقد التـز الدقة يف ترتيبو، 
: كىذا ما جعلو يقوؿ يف مقدمتو 

كقد اعتنيت كماؿ االعتناء بَبتيب اْلحاديث على ا٢بركؼ، معتربا حركؼ ))
الكلمة اْلكُف، مث الٍب تليها، كىكذا إُف آخر ا٢بديث، كقد كقع يف ا١بامع الصغّب 

عدـ مراعاة الَبتيب يف كثّب من اْلحاديث كما ىو مشاىد، كنبو عليو الشيخ 
(. (ا٢بفِب يف حاشيتو، كيف الزيادة أكثر

أف مؤلفو نقل ا١بامع الصغّب أكال ، مث انتقل إُف الزيادة " الفتح الكبّب"كمن مزية 
فكاف ال ينقل ا٢بديث منها حٌب يتحقق من عدـ كجوده يف ا١بامع الصغّب، كىذا 
ما جعلو يقف على أحاديث ذكرت فيهما معا، فاكتفى بذكرىا مرة كاحدة، كاعترب 

. ذكرىا ثانية الغيا

                

 

شاعر أديب، من رجاؿ القضاء، من عرب بادية فلسطين، ولد عاـ :  يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني 1
ػ صيغة األمر ػ التابعة لحيفا في شماؿ فلسطين، وتعلم باألزىر بمصر، ورحل إلى اإلستانة؛  (إجـز) ىػ بقرية 1265

و رجع إلى الشاـ، ثم انتقل إلى المدينة مجاورا بها، ثم عاد إلى قريتو، " الجوائب"فاشتغل بها في تحرير جريدة 
وتوفي بها؛ لو مؤلفات كثيرة، خلط فيها الصالح بالطالح، وحمل على أعبلـ اإلسبلـ كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، 

وتلميذه ابن القيم، وكاف يدعو بصراحة إلى وحدة الوجود واالستعانة بالمخلوقين، وكاف يتزلف إلى العامة والخاصة 
. الذين على شاكلتو
. 4/145، معجم المؤلفين 8/218ػ األعبلـ، للزركلي 
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كيف الفرع " ا١بامع الصغّب"كمن مزيتو كذلك أنو يغنيك عن النظر يف اْلصل 
. من توفّب الوقت" الزيادة على ا١بامع الصغّب"

كمن حيث الرموز فقد اتبع الشيخ النبهاين نفس الرموز الٍب للسيوطي يف ا١بامع 
. الصغّب كزيادتو

لكن على الشيخ النبهاين مؤاخذة يف عمل الفتح الكبّب؛ ذلك أف السيوطي رمز 
لكل حديث من أحاديث ا١بامع أك زيادتو إُف درجتو؛ لكن الشيخ النبهاين قد 

. حذؼ ىذه الرموز، فبقيت اْلحاديث غفال عن أحكاـ درجتها

:  ػ صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو 3

:  ػ ضعيف ا١بامع الصغّب كزياداتو 4
الحظ العالمة ناصر الدين اْللباين ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ أف الشيخ النبهاين قد تكفل 
بعمل من شأنو يوفر لطلبة العلم كالعلماء على حد سواء قدرا من الوقت كا١بهد 

، كأصبح من ا٤بيسور على الباحث أف "ا١بامع الصغّب"بضمو الزيادة إُف أصلها 
، لكن قضية "الفتح الكبّب"يبحث عن ا٢بديث ىل ىو موجود، أك غّب موجود يف 

ا٢بكم على ا٢بديث َف تتقدـ، بل كال بقي ٥با ذكر يف الكتاب؛ فأراد الشيخ 
اْللباين، رٞبو اهلل تعاُف، أف يعاًف ىذا النقص حٌب يتمكن عامة الناس من 

االستفادة من الكتاب؛ كىكذا قسم كتاب الفتح الكبّب إُف قسمْب؛ قسم جعلو 
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خاصا باْلحاديث الصحيحة، كآخر جعلو خاصة باْلحاديث الضعيفة 
. كا٤بوضوعة

(. 8202)كقد بلغ عدد اْلحاديث الصحاح يف القسم اْلكؿ 
يف حْب بلغ عدد اْلحاديث ػ يف القسم الثاين ػ ما بْب ضعيف كموضوع 

(6452 .)
كطريقة البحث يف الكتابْب أف تنظر يف مطلع ا٢بديث، كتبحث عنو حسب 
حركؼ كلمتو اْلكُف كترتيبها يف حركؼ ا٤بعجم؛ فإف كاف ا٢بديث مذكورا يف 

فإنك ٘بده يف أحد القسمْب فإف حكم عليو الشيخ اْللباين " الفتح الكبّب"
بالصحة أك ا٢بسن كجدتو يف القسم اْلكؿ، كإذا حكم عليو بالضعف أك الوضع 

. كجدتو ضمن القسم الثاين
كقد صدر ا٢بديث برقم متسلسل حسب رتبتو، فإف كضع بعد ذلك الرقم رقم 

آخر؛ فذلك للداللة على أف ا٢بديث من الزيادة على ا١بامع الصغّب، كىذا الرقم 
الثاين متسلسل ىو اآلخر، كبعد ذلك ٘بد نص مًب ا٢بديث، كىو مطبوع بْب 

، كيعقب ذلك حكم الشيخ اْللباين على ا٢بديث بيم قوسْب؛ مثال ((.…))أقواس 
، يلي ذلك ذكر رموز  من أخرج الكتاب، مث اسم راكيو اْلعلى ػ من (صحيح)

الصحابة أك من دكهنم ػ كعادة ما ٱبتتم الشيخ اْللباين بذكر الكتاب الذم توسع 
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فيو يف الكالـ على ذلك ا٢بديث؛ سواء كاف ذلك يف السلسلػػة الصحيحػة أك 
 1. الضعيفػة، أك إركاء الغليػل، أك غّبىا من كتبو كٚبرٯباتو

: ، للسيوطي " ٝبع ا١بوامع"أك " ا١بامع الكبّب"
أراد السػيوطي، رحػمو اهلل، أف يػجمع للناس كتابا يستوعب فيو اْلحاديث بػأسرىا؛ 

: كىذا ما جعلو يقوؿ يف مقدمتو 
ىذا كتاب حافل، كلباب منيف رافل، ٔبميع اْلحاديث الشريفة النبوية كافل، ))

(. (قصدت فيو استيفاء اْلحاديث النبوية، كأرصدتو مفتاحا ْلبواب ا٤بسانيد العلية
كلكن اهلل سبحانػو كتعاُف َف يكتب للسيوطي أف يتم  عملو ىذا؛ فوافتو ا٤بنية 
كالكتاب َف يتم بعػد، كقد بلغ عدد أحاديث ا١بامع الكبّب مع ا١بامع الصغّب 

للمتقي ( كنز العماؿ)حديثا، كذلك حسب ترقيم كتاب  (46624)كزيادتو 
  2. ا٥بندم

: موضوع كتاب ا١بامع الكبّب 
استعمل السيوطي، رٞبو اهلل، ا٢بديث يف كتابو ا١بامع الكبّب با٤بعُب العاـ؛ فاشتمل 

كسلم، كما ىو موقوؼ  قػػػػػػػعلي اهلل ُفػػػػػػػػػػػص كتابو على ما ىو مرفوع إُف النيب،

                

 

... 1/6مقدمة صحيح الجامع الصغير و زيادتو :  انظر 1
.  حديثا فقط 31624 ىذا الرقم يشمل كذلك ما ىو مكرر، و لو حذؼ منو المكرر، لبقي منو 2

. 13: ػ بقي بن مخلد القرطبي، للدكتور أكـر ضياء العمري ص
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ُف الصحابة، كما ىو مأثور عن التابعْب، كىو ما اصطلح عليو احملدثوف ع
. با٤بقطوع

: تقسيم كتاب ا١بامع الكبّب كترتيبو 
 1: قسم السيوطي كتابو ا١بامع الكبّب إُف قسمْب 

 عليو اهلل صلى قسم اْلقواؿ، كقد جعلو خاصا ٤با رفع إُف النيب،: القسم اْلكؿ 

كسلم، دكف سواه، كيورد يف ىذا القسم كذلك مػا اختػلف فيو بْب الرفع كالوقف، 
.  مع بياف ا٤برجح فيو منهما سواء بصريح العبارة أك بالتلميح

: ترتيب ىذا القسم 
رتب السيوطي ىذا القسم على غرار ترتيبو للجامع الصغّب على حركؼ ا٤بعجم، 

إال أنو حصل اضطراب يف ترتيب اْلحاديث ضمن ا٢برؼ الواحد، كىذا 
االضطراب يظهر جليا  يف ا٢بركؼ اْلخّبة، كلعل ذلك يعود إُف موت السيوطي 

. رٞبو اهلل قبل أف يبيض الكتاب كيراجعو
قسم اْلفعاؿ، كىذا القسم تضمن ما كاف من اْلحاديث الفعلية أك : القسم الثاين 

جزء منو فعل كآخر قوؿ، أك ما كاف فيو سبب للوركد، أك مراجعة، أك قصة أك ٫بو 
. ذلك

                

 

 ىذا التقسيم أغلبي، وإال فإف السيوطي رحمو اهلل قد جعل أحاديث من القسم األوؿ في القسم الثاني وكذا 1
. العكس، وبسب ذلك تكررت أحاديث لو في القسمين معا، مع أنها ينبغي أف تجعل في أحد القسمين فقط
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 عليو اهلل صلى َف ٯبعل السيوطي ىذا القسم خاصا ٤با ىو مرفوع إُف النيب،

كسلػم، أك ىو من قبيل ا٤برفوع، بػل فيو الكثّب من أقواؿ الصحابة كالتابعْب كأفعا٥بم 
. كأحكامهم كقضاياىم كفتاكيهم
:  ترتيب ىذا القسم من الكتاب 

:  رتب ىذا القسم على مسانيد الصحابة مث التابعْب؛ كذلك على الشكل اآليت 
:  ػ مسانيد العشرة ا٤ببشرين با١بنة، كىي على ىذا الَبتيب 

 ػ سعد بن أيب 5 ػ أبو بكر الصديق 1
كقاص 

 ػ عبد الرٞبن بن عوؼ 9

 ػ أبو عبيدة بن ا١براح 10 ػ سعيد بن زيد 6 ػ عمر بن ا٣بطاب  2
 ػ طلحة بن عبيد 7 ػ عثماف بن عفاف 3

اهلل 
 

  ػ الزبّب بن العواـ 8 ػ علي بن أيب طالب 4
 

مث رتب مسانيد بقية الصحابة، فأكرد أكال ا٤بعركفْب بأ٠بائهم مرتبْب على حركؼ 
ا٤بعجم، مث ذكر ا٤بشهورين بكناىم على ترتيب ا٢بركؼ أيضا، مث ذكر ا٤ببهمْب، مث 
ذكر النساء على نفس الَبتيب السابق يف الرجاؿ، مث ذكر اْلحاديث ا٤برسلة مرتبا 
.  ركاهتا ػ الذين أرسلوىا ػ على حسب حركؼ ا٤بعجم يف أ٠بائهم ككناىم، كىم قلة

: رموز كتاب ا١بامع الكبّب 
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إال ما " ا١بامع الصغّب"استعمل السيوطي يف كتابو ىذا نفس الرموز ا٤بستعملة يف 
: يأيت 

: الرموز الٍب استغُب عنها 
داللتو الرمز 

الٍب كاف عنده فيو ْلصحاب السنن اْلربعة (  4)
لصحاب السنن اْلربعة عدا ابن ماجة ( 3)
البيهقي يف السنن  (ىق)

: الرموز الٍب غّب داللتها 
داللتو يف ا١بامع الكبّب داللتو يف ا١بامع الصغّب الرمز 

البيهقي يف السنن حيث يطلق كإال بْب اتفق عليو الشيخاف ؽ 
الضياء ا٤بقدسي يف ا٤بختارة ٤با حكم بضعفو ض 

 
: الرموز الٍب استعملها يف ا١بامع الكبّب، كَف يسبق لو استعما٥با يف الصغّب 

داللتو الرمز 
الطيالسي يف مسنده  (ط)
 1أبو حامد ٰبٓب بن بالؿ البزار (ز)أك  (بز)

                

 

فػػي مقدمة الجامع الكبير، ولكن المتقي الهندي  (ز)بز و ) لم ينبو السيوطي على المراد من ىذين الرمزين 1
(. 1/13). استظهر ذلك بناء على اشتغالو في الكتاب في كنز العماؿ
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: طريقة السيوطي يف إيراد أ٠باء ا٤بخرجْب ْلحاديث 
اتبع السيوطي ا٤بنهج ا٤بعركؼ يف ىذا الصدد بتاريخ اْلفكار فإذا كاف ا٢بديث 

٨برجا عند الطيالسي، كمالك، كأٞبد، كالشافعي، كعبد الرزاؽ، فإنو يذكر ذلك 
، مث الشافعي (ىػ204ت)، مث الطيالسي  (ىػ179ت)مالك : على ىذا النحو 

. (ىػ241ت)، مث أٞبد (ىػ211ت)، مث عبد الرزاؽ (ىػ205ت)
. كقد يشذ رٞبو اهلل تعاُف عن ذلك يف القليل النادر

: منهج السيوطي يف بياف درجة ا٢بديث يف ا١بامع الكبّب 
لبياف درجة " ا١بامع الصغّب"تقدـ أف السيوطي سلك بياف الَبميز يف كتابو 

ا٢بديث، كما تقدـ أنو التـز فيو أال يورد فيو ما ركم من طريق كضاع، لكنو يف 
َف يلتـز بعدـ ذكر ا٤بوضوع، كما أنو َف يذكر الرموز ا٤بشّبة " ا١بامع الكبّب"كتابو 

إُف درجة ا٢بديث، إال أنو استعاض عن ذلك بتقسيم مصادره الٍب استقى منها 
اْلحاديث إُف ثالث ٦بموعات، ككل ٦بموعة منها جعل ٥با درجة معينة؛ كىذا 

: بياف ذلك 
: اجملموعة اْلكُف 

تشتمل اجملموعة اْلكُف على كتب التـز أصحاهبا بإخراج اْلحاديث الصحيحة، لذا 
فالعزك إليها عند السيوطي يعلم بصحة ىذه اْلحاديث؛ إال إذا كاف لو يف ذلك 

: تعقيب فإنو يذكره، كىذه الكتب ىي 
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 1صحيح البخارم، كصحيح مسلم، كصحيح ابن حباف، كا٤بستدرؾ للحاكم،
كا٤بختارة للضياء ا٤بقدسي، كموطأ مالك، كصحيح ابن خزٲبة، كصحيح أيب عوانة، 

. كابن السكن، كا٤بنتقى البن ا١باركد، كا٤بستخرجات
: اجملموعة الثانية 

ككتب ىذه اجملموعة تشتمل على الصحيح كا٢بسن كالضعيف، كقد يوجد فيها 
الواىي كا٤بنكر كا٤بَبكؾ كا٤بوضوع، ككثّبا ما يعقب السيوطي على اْلحاديث الٍب 
خرجت فيها ٗبا يبْب درجة ا٢بديث، لكنو ال يعقب على اْلحاديث الٍب خرجها 

اإلماـ أٞبد يف مسنده باعتبار أف ما يف ا٤بسند من اْلحاديث الضعاؼ فهي قريبة 
من رتبة ا٢بسن، ككذا أحاديث أيب داكد باعتبار أف ما سكت عنو فهو مقبوؿ، 

.  كما ذكره الَبمذم أكرد عقبو حكم أيب عيسى عليو مكتفيا بذلك
: اجملموعة الثالثة 

كىذه اجملموعة إذا انفرد كاحد منها أك أكثر بإخراج ا٢بديث؛ فإف ذلك مشعر 
بضعفو، إال ما تعقبو منها برفعو من درجة الضعف، أك ا٫بط عنها إُف الوىاء أك 

. الوضع؛ فإنو يبْب ذلك كينص عليو تارة بالتصريح كأخرل بالتلويح
: كتضم ىذه اجملموعة الكتب التالية 

الضعفاء الكبّب للعقيلي، كالكامل يف ضعفاء الرجاؿ البن عدم، ككتب ا٣بطيب 
البغدادم، كتاريخ ابن عساكر، كنوادر اْلصوؿ للحكيم الَبمذم، كالتاريخ للحاكم 

                

 

.  ومن عادة السيوطي أنو ينبو على األحاديث المنتقدة عند الحاكم في مستدركو1
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النيسابورم، كتاريخ ابن النجار، ككتب ابن جرير الطربم، كمسند الفردكس 
.. للديلمي

كمن ا١بدير بالذكر أف السيوطي رٞبو اهلل كثّبا ما يرجع يف اْلحكاـ على 
اْلحاديث إُف طائفة من احملدثْب ا٤بتأخرين كأمثاؿ الذىيب كابن حجر كا٥بيثمي 

. كغّبىم
: طريقة التخريج بواسطة كتاب ا١بامع الكبّب 

إذا رمت التخريج بواسطة الكتاب فعليك أف تنظر إُف حديثك ىل ىو من قسم 
اْلقواؿ أك مػن قسم اْلفعاؿ، فإف كاف من اْلحاديث القولية، فانظر إُف بدياتو 

. كإبث عنو فيو؛ فإنك ستجده إف شاء اهلل تعاُف
كإف كاف من اْلحاديث الفعلية فاعرؼ راكيو اْلعلى ػ يعِب صحابيو الذم رفع 

كسلم ػ مث انظر ىل ىو من العشرة ا٤ببشرين  عليو اهلل صلى الفعل إُف النيب،
با١بنة، فإف كاف منهم؛ فهو أكؿ ما يطالعك يف ىذا القسم من الكتاب، كإال 
. فانظر ا٠بو حسب ترتيب اْل٠باء على حركؼ ا٤بعجم، ككذا كناىم، مث النساء

كسلم،  عليو اهلل صلى فإف كاف ا٢بديث مرسال ػ أم أف الذم أضافو إُف النيب،
تابعي فمن دكنو ػ فإنك ٘بده ضمن ا٤براسيل؛ كىي يف آخر الكتاب مرتبة على 

. كسلم عليو اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصل حركؼ ا٤بعجم يف أ٠باء من رفع ا٢بديث إُف النيب،
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فإذا كجدت حديثك فإنك ستجد بعده الرموز الٍب تقدـ بياف مدلوالهتا، فكها مث 
اعرؼ ضمن أم ٦بموعة كتبها لتعرؼ ا٢بكم على ا٢بديث عند السيوطي كما 

. تقدـ
:  ما للكتاب 

كسلم، إذ  عليو اهلل صلى  ػ يعترب الكتاب موسوعة ىامة من أحاديث النيب،1
. يتضمن أكثر من ستة كأربعْب ألف حديث

 ػ مزج ا٤بػؤلف فيو بػْب طريقتْب من حيث الَبتيب؛ طريقة مطلع ا٢بديث كىذه 2
كطريقة ا٤بسانيد، كىذه يف قسم اْلفعاؿ، كىي . يف قسم اْلقواؿ، كىي ا٤بناسبة لو

. اْلنسب لو
 ػ أف ا٤بؤلف ٝبع أحاديث كتب كثّبة يندر أف تتوفر أغلبها عند العلماء، 3

. فأحرل أف تتوفر بكاملها عندىم
 ػ ٯبد الباحث بْب يديو حكما مبدئيا على ا٢بديث، فإف كاف يريد ا٢بكم على 4

كجو التقريب، اكتفى بو؛ كإف كاف يريد الدقة رجع إُف أىل ىذا الشأف من ذكم 
. ا٤بعرفة كالتخصص

: ا٤بآخذ على الكتاب 
 ػ أف من أراد استعماؿ الكتاب عليو أف يعرؼ بدايتو بالضبط، فإف َف يهتد 1

. إليها لن ٯبد ضالتو
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 ػ ال يصلح الكتاب ٤بن أراد أف يبحث عن ا٢بديث يف موضوع من ا٤بواضيع أك 2
. يف باب من اْلبواب الفقهية

:  ا٤بؤلفات حوؿ ا١بامع الكبّب 

" : ا١بامع اْلزىر من حديث النيب اْلنور: "أكال 
صاحب شرح ا١بامع الصغّب ا٤بسمى  (ىػ1031ت )حملمد عبد الرؤكؼ ا٤بناكم 

". فيض القدير"
ذكر السيوطي رٞبو اهلل يف مقدمة قسم اْلقواؿ من كتاب ا١بامع الكبّب أنو قصد 

: استيفاء اْلحاديث النبوية، ك٤با انتقل إُف قسم اْلفعاؿ قاؿ يف مقدمتو 
أتبعتو ببقية اْلحاديث ا٣بارجة عن ىذه الشريطة، كىي الفعلية احملضة، أك ...))

ا٤بشتملة على فعل كقوؿ، أك سبب ، مراجعة، أك ٫بو ذلك؛ ليكوف الكتاب 
اىػ (. (جامعا ١بميع ما ىو موجود من اْلحاديث النبوية إف شاء اهلل

ككالـ السيوطي يف مقدمٍب القسمْب ػ قسم اْلقواؿ، كقسم اْلفعاؿ ػ يوحي بأنو 
راـ استيعاب ٝبيع اْلحاديث النبوية ا٤بوجودة على اإلطالؽ، لكنو كاف يعلم أنو 

قد ٰباؿ بينو كبْب إٛباـ ذلك، ك٥بذا كتب على غالؼ كتابو أ٠باء الكتب الٍب 
ىذه تذكرة مباركة بأ٠باء الكتب )): أكدع أحاديثها كتابو ٝبع ا١بوامع حيث قاؿ 

الٍب أهنيت مطالعتها، على تأليف ٝبع ا١بوامع، خشية أف هتجم ا٤بنية قبل ٛبامو، 
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على الوجو الذم قصدتو، فيقيض اهلل من يذيل عليو، فإذا عرؼ ما انتهى 
  1اىػ (. (مطالعتو، استغُب عن مراجعتو، كنظر ما سواه

ا١بامع اْلزىر من حديث النيب ): فجاء ا٤بناكم ليقـو هبذا التذييل يف كتابو 
كقد صرح ٧بمد عبد الرؤكؼ ا٤بناكم يف مقدمة كتابو ىذا أنو فات  .(اْلنور

السيوطي ٫بو الثلث من اْلحاديث حسب ما بْب يديو ٩با كصل إليو، كأف ما َف 
. يصل إليو أكثر من ذلك بكثّب

: ترتيب الكتاب 
: ىذه أمور ينبغي التنبيو عليها 

على حركؼ " ا١بامع اْلزىر من حديث النيب اْلنور" ػ رتب ا٤بناكم كتابو 1
. حسب ترتيب ا٤بعجم، كقد عمل على احَباـ ىذا الَبتيب فوفق، إال يف النادر

 ػ بعد أف ينتهي من أحاديث ا٢برؼ، يذكر عقبو اْلحاديث ا٤ببدكءة بنفس 2
" .  اؿ"ا٢برؼ لكنها مصدرة ب

يف مكاهنا،  (قضى) ػ يف باب حرؼ القاؼ َف ٯبعل ٙبتو اْلحاديث الٍب أك٥با 3
كسلم، كضعو بْب  عليو اهلل صلى كإ٭با افرد ٥با بابا جعلو ْلقضية رسوؿ اهلل،

.  اْلحاديث ا٤ببدكءة بالقاؼ، كبْب اْلحاديث احملالة باؿ كمبدكءة بالقاؼ
أفرد أحاديث مشائل  (أم اْلحاديث ا٤ببدكءة ٕبرؼ الكاؼ) ػ يف باب الكاؼ 4

يف باب خاص جعلو بعد " كاف"كسلم، الٍب تبدأ ب عليو اهلل صلى النيب، 
                

 

. 56: ص. وسلم، للدكتور عبد المهدي بن عبد القادر عليو اهلل صلى  نقبل عن طرؽ تخريج حديث رسوؿ اهلل،1
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االنتهاء من ٝبيع اْلحاديث ا٤ببدكءة ٕبرؼ الكاؼ سواء منها اجملرد أك احمللى 
 عليو اهلل صلى كليست من مشائلو، " كاف"، أما اْلحاديث ا٤ببدكءة ب"اؿ"ب

. كسلم، فقد جعلها يف موضعها
 ػ جعل الـ ألف يف باب مستقل بعد حرؼ الواك كقبل ا٢برؼ ا٣بّب الذم ىو 5

. حرؼ الياء
يف مكاهنا، كإ٭با  (هنى) ػ يف باب حرؼ النوف َف ٯبعل اْلحاديث الٍب أك٥با  6

جعلها بعد أف انتهى من حرؼ النوف بدكف أؿ، مث بأؿ؛ حيث جعلها يف باب 
. ذكر فيو اْلحاديث الٍب أك٥با هنى (باب ا٤بناىي)مستقل عنونو 
: رموز الكتاب 

اتبع ا٤بناكم رٞبو اهلل أسلوبْب يف الداللة على ٨برج ا٢بديث؛ حيث ذكر أ٠باء 
:  الكتب بالتنصيص، إال يف اآليت فقد استعمل الرموز 

داللتو الرمز  داللتو الرمز 
معجما الطرباين طكص مسند أٞبد حم 

الكبّبكالصغّب 
معاجم الطرباين الثالثة طكص زكائد عبد اهلل على ا٤بسند عم 

مسند البزار بز معجم الطرباين الكبّب طك 
مسند أيب  يعلى ا٤بوصلي ع معجم الطرباين اْلكسط طس 
مستدرؾ ا٢باكم ؾ معجم الطرباين الصغّب طص 
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معجما الطرباين الكبّب طكس 
كاْلكسط 

  

: مدل استيعاب التخريج يف ا١بامع اْلزىر 
إف ا٤بتتبع لكتاب ا٤بنػػاكم يتبْب أنو َف يهتم يف كتابو باالستيعاب يف التخريج، كإ٭با 

كاف حريصا على ٝبع طرؽ للحديث قد ٚبفى على الكثّبين، كىذا ما جعلو 
كَف أكرد فيو ٩با يف الكتب الستة إال النادر، لشهرهتا، ككثرة )): يقوؿ يف مقدمتو 

(. (تداك٥بػا، كسهولة الوقوؼ عليها، فعمدت إُف ٝبع الشوارد، كاالعتناء بالزكائد
اىػ 

كمن عادة ا٤بناكم أف ٰبكم على ا٢بديث كيتكلم على إسناده إف توفر لو ذلك؛ 
. فإذا كاف بو راك ٦بهوؿ، أك ضعيف بينو

:  طبعات الكتاب 
للكتاب نسخة خطية بدار الكتب ا٤بصرية، عمل ا٤بركز العريب للبحث كالنشر 

 ـ 1980بالقاىرة على تصويرىا فنشرت سنة 
جامع اْلحاديث من ا١بامع الصغّب كزياداتو كا١بامع الكبّب : مث طبع كتاب 

ترتيب أٞبد عبد ا١بواد، مطبعة ٧بمد ىاشم : للسيوطي، كا١بامع اْلزىر للمناكم 
. الكتيب ، بدمشق

كالعنواف يوحي أف كتاب ا١بامع اْلزىر موجود بكاملو ضمنو ، لكن ا٤برتب قاـ 
ٕبذؼ ما رآه مكررا من اْلحاديث يف الكتاب، مع أف ا٤بناكم يف كثّب من 
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اْلحياف إ٭با يسوؽ ا٢بديث ال لعدـ كجوده بل لزيادة فيو، فالذم ال يتنبو لذلك  
قد يعده مكررا، ىذا عالكة على حذؼ كالـ ا٤بناكم على أسانيد اْلحاديث، يف 

حْب أفرد يف آخر الكتاب أبوابا خاصة لألحاديث ا٤بتكلم فيها، ففصل هبذا 
. العمل بْب ا٢بديث كالكالـ عليو ٩با قلل االستفادة منو

كقد بلغ عدد أحاديث ا١بامع اْلزىر ػ حسب جامع اْلحاديث ىذا ػ  إُف 
. حديثا (5681)

: مؤلفات علي ا٤بتقي ا٥بندم : ثانيا 
لعل الذم ينقب كيبحث ال ٯبد من اىتم بكتاب ا١بامع الكبّب مثل العالمة علي 

حيث قاـ بَبتيب ا١بامع على اْلبواب، كقد أمت ترتيبو  (ىػ975ت)ا٤بتقي ا٥بندم 
: على مراحل

رتب فيها ما زاد ا١بامع الكبّب على ا١بامع الصغّب كزيادتو من : ا٤برحلة اْلكُف 
. (اإلكماؿ ٗبنهج العماؿ)قسم اْلقواؿ، ك٠بى ىذا الَبتيب 

الذم ربت فيو ا١بامع الصغّب كزيادتو،  (منهج العماؿ)ٝبع بْب : ا٤برحلة الثانية 
. (غاية العماؿ من سنن اْلقواؿ)ك٠بى ىذا اجملموع  (اإلكماؿ ٗبنهج العماؿ)كبْب 

مستدرؾ اْلقواؿ )قاـ بَبتيب قسم اْلفعاؿ من ا١بامع الكبّب ك٠باه : ا٤برحلة الثالثة 
. (بسنن اْلفعاؿ
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مستدرؾ اْلقواؿ )كبْب  (غاية العماؿ من سنن اْلقواؿ)ٝبع بْب : ا٤برحلة الرابعة 
 1(.كنػز العماؿ من سنن اْلقواؿ كاْلفعاؿ: )ك٠بى ىذا اجملموع   (بسنن اْلفعاؿ

كىي مرحلة هتذيب لكنز العماؿ ا٤بذكور ؛ حيث حذؼ منو : ا٤برحلة ا٣بامسة 
منتخب كنػز العماؿ من سنن اْلقواؿ )سائر اْلحاديث ا٤بكررة، ك٠بى كتابو 

  3(. 2كاْلفعاؿ 
: مؤلفات ا٢بافظ إدريس العراقي الفاسي : ثالثا 

ْليب العالء إدريس بن ٧بمد بن ٞبدكف العراقي ا٢بسيِب " ذيل ا١بامع الكبّب"
فيو استدراؾ على ا٢بافظ السيوطي يف جامع الكبّب، قدر  (ىػ1183ت)الفاسي 

تلميذ العراقي ٧بمد بن عبد السالـ الناصرم عدد مستدركاتو بنحو عشرة آالؼ 
 4.حديث، قيدىا يف طرة نسختو

، كىو كتاب " فتح البصّب يف التعريف بالرجاؿ ا٤بخرج ٥بم يف ا١بامع الكبّب"
  5.خصصو أبو العالء العراقي للتعريف بأئمة ا٢بديث ا٤بخرج ٥بم يف ا١بامع الكبّب

                

 

. بالهند ثم بحلب (كنػز العماؿ من سنن األقواؿ و األفعاؿ) طبع 1
. (ذات المجلدات الستة). على ىامش مسند اإلماـ أحمد، الطبعة الميمنية (منتخب كنز العماؿ):  طبع كتاب 2
 …4: مقدمة منتخب كنز العماؿ ص:  انظر 3
 وىي نسخة كاملة 3872بالخزانة الملكية : وتوجد منو عدة مجلدات؛ وىي كالتالي . 2/821 فهرس الفهارس 4

وبالخزانة العامة بالرباط . للجامع الكبير في تسع مجلدات، تتوزع استدراكات العراقي بينها باستثناء المجلد الرابع
:  المجلداف الرابع و الخامس من تجزئة عشرة، مع أخذ بعين االعتبار أف ىذه التعاليق 1935قسم حرؼ الكاؼ 

.  تتجاوز أحيانا استدراؾ األحاديث، و تضيف تعليقات أخرى موضوعية
. 2/320، فهرس الفهارس 183:  الرسالة المستطرفة ص5
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تناكؿ فيو أبو العالء العراقي " الدرر اللوامع يف الكالـ على أحاديث ٝبع ا١بوامع"
الكالـ على أحاديث ا١بػػامع الكػػبّب من حيث الصحة كا٢بسن كالضعف كغّب 

 1. ذلك

 (الفهارس): كىذا ذكر لطائفة من كتب القسم الثاين 
اجتهد طائفة من الباحثْب يف كضع فهارس لبعض الكتب ا٢بديثية؛ فبعضهم كضع 

فهرسا كتاب معْب، كبعضهم أخذ ٦بوعة من الكتب فوضع ٥با فهارس لتقريب 
: أحاديثها، ٤بن أراد الداللة بواسطتها على مواضع ا٢بديث؛ منها 

. ػ مفتاح الصحيحْب ٖبارم كمسلم، للشيخ ٧بمد الشريف بن مصطفى التوقادم
كىو كتاب رتب فيو صاحبو أطراؼ اْلحاديث القولية على حركؼ ا٤بعجم؛ من 

صحيح البخارم، مث من مسلم، فبدأ بصحيح البخارم، كقد أ٢بق بو بعض 
. شركحو، مث فعل نفس الشيء مع صحيح مسلم

: الطبعات ا٤بعتمدة 
ىػ 1226 ػ صحيح البخارم ، طبعة مصر بتاريخ 1
 ىػ 1293 ػ إرشاد السارم طبعة مصر عاـ 2
 ىػ  1031 ػ فتح البارم، البن حجر العسقالين طبعة مصر عاـ 3

                

 

توجد قطعة من أولو، الزالت في مسودتها، بالخزانة . 2/819، فهرس الفهارس 183:  الرسالة المستطرفة ص1
.  ضمن مجموع12647الملكية بالرباط تحت رقم 



 299 

 ىػ 1309 ػ عمدة القارم ، للعيِب، طبعة الشركة الصحافية العثمانية 4
 ىػ 1290 ػ صحيح مسلم، الطبعة ا٤بصرية بتاريخ 5
.  ىػ1293 ػ شرح النوكم على مسلم هبامش القسطالين، طبعة مصر لعاـ 6

: ما للكتاب كما عليو 
من حسنات الكتاب أنو يرشد إُف موضع ا٢بديث يف الصحيحْب حسب الكتاب 

. كالباب، كلكنو إذا انتقل إُف الشركح اعتمد ا١بزء كالصفحة
. كمن سلبياتو أنو تعامل مع نسخ مطبوعة قدٲبة قل أف توجد

ػ فهارس صحيح البخػارم يف فتػح البػػارم، من إعداد مكتب البحوث كالدراسات، 
. لدار الفكر

: التعريف هبذا الفهرس 
ٛبتاز ىذه الفهارس بأهنا مفهػرسة لألحاديث القوليػػة كالفعلية كالوصفية كالتقريرية 

 إف :كاْلكامر كالنواىي النبوية، كاستند كاضع ىذه الفهارس إُف القاعدة الٍب تقوؿ 
. مًب ا٢بديث ىو أكؿ لفظ يلي اإلسناد 

كقد ذكر ا٤بفهرس رقم ا٢بديث ػ حسب ترقيمو يف فتح البارم كما كضع ذلك 
. ٧بمد فؤاد عبد الباقي ػ، مث مطلعو، فراكيو، فالكتاب، فالباب

: ىكذا 
الباب الكتاب راكيو طرفو رقم ا٢بديث  

. مث فهرس لألحاديث ا٤بعلقة
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. كفهرس لآلثار النبوية
. كفهرس أٔبدم للكتب الفقهية
. كفهرس أٔبدم لألبواب الفقهية

ػ دليل القارئ إُف مواضع ا٢بديث يف صحيح البخارم، للشيػخ عبد اهلل بن ٧بمد 
 1. الغنيماف

:  التعريف با٤بؤلف 
من "  الشماسية"ىػ يف قرية 1349ىو عبد اهلل بن ٧بمد الغنيماف، كلد عاـ 

با٤بملكة العربية السعودية، كتعلم يف بعض كتاتيب " القصيم" يف " بريدة"قرل 
ككذا " بريدة"القرية على طريقتهم القدٲبة، مث درس على بعض ا٤بشايخ يف 

مث التحق بكلية " بريدة" ىػ التحق با٤بعهد العلمي يف 1377كيف سنة " الرياض"
 ىػ، مث عْب مدرسا با١بامعة 1387كٚبرج منها يف سنػة " الرياض"الشريعة يف 
 2. اإلسالمية

                

 

، و قد تولت "الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة"للشيخ عبد اهلل غنيماف من منشورات …  طبع دليل القارئ 1
. بالمملكة العربية السعودية. دار األصفهاني للطباعة بجدة: طباعتو 

 كشف اللثاـ عن أسرار تخريج حديث سيد األناـ صلى اهلل عليو وسلم، لعبد الموجود محمد عبد اللطيف 2
2/173  …
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: التعريف بالكتاب 
: ذكر الشيخ عبد اهلل غنيماف أنو جعل ىذا الفهرس على النحو اآليت 

 ػ كضع فهرسا للكتب يف ٝبيع الصحيح من بدء الوحي إُف كتاب التوحيد، 1
. مرقمة على حسب كضعها يف الكتاب

:  ػ كضع فهرسا لألبواب من أكؿ الكتاب إُف هنايتو مرقما ترقيمْب2
أ ػ رقما خاصا للكتاب ا٣باص كاإلٲباف مثال بدأه برقم أكؿ باب فيو، مث تتسلسل 

اْلرقاـ إُف هناية كتاب اإلٲباف كىكذا، كأحيل على ىذا الرقم يف فهرسة 
. اْلحاديث

ب ػ كرقما عاما بالنسبة ٤با يف الصحيح من أبواب، كيعتمد يف كضعو فهرس 
الكتب كاْلبواب على النسخة الٍب طبعتها مكتبة النهضػة، لعبػد ا٢بفيظ كعبد 

. الشكور، كىذا ْلهنا من أصح ما طبع من طبعات الصحيح
 ػ كضع فهرسا لألحاديث مرتبا على حركؼ ا٥بجاء على حسب أكؿ ا٢بديث، 3

سواء كاف أكلو من لفظ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، أك من كالـ الراكم عنو، كَف 
يلتـز با٢برؼ اْلصلي، ْلف بعض الباحػْب ٱبفى عليو ذلك، كتػػرقم اْلحػاديث 
اْلصلية دكف ا٤بكررة أرقاما مسلسلة، كذلك يف كل حرؼ، فإذا كاف ا٢بديث 

قصػّبا ذكر ا٢بديث بكاملو، كإف كاف طويال ذكر طرفا من أكلو، مث يذيلو بذكر 
اسم الراكم، مث يذكر مواضعو يف الصحيح مستقصيا لذلك، بادئا با٤بوضع الذم 
أخذ منو لفظ ا٢بديث ػ كإف كػاف قد ذكر قبل ذلك يف الكتاب، كيضع الشيخ 
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غنيماف بعد ذلك ا١بزء كالصفحة من فتح البارم عند كل موضع من مواضع 
. ا٢بديث من الطبعة السلفية

 ػ إذا تكرر ا٢بديث يف غّب موضع من الصحيح، فإف اٙبد أكلو يف كل موضع 4
اكتفى بذكره يف موضع كاحد مستوعبا أطرافو فيو، كإف َف يتحد ذكره أك طرفا منو 
يف احملل ا٤بناسب لو، مث أحاؿ على ا٤بوضع الذم استقصى أطرافو فيو ذاكرا رقمو 

. تقدـ يف ا٥بمزة مع التاء، انظر رقم كذا: يف ذلك الباب؛ حيث يقوؿ مثال 
 ػ يضع ا٤بفهرس أرقاما تبْب عدد أحاديث الكتاب من أكلو إُف هنايتو عدا 5

. ا٤بكرر، كبذلك يعرؼ عدد اْلحاديث بالدقة ال بالتقريب
 ػ إذا انتهى الشيخ غنيماف من ذكر اْلحاديث ا٤بسندة ا٤برفوعة، أتبعها 6

باْلحاديث ا٤بتصلة السند، كلكنها موقوفة، كحسبو أف يكوف ا٢بديث موقوفا يف 
. صحيح البخارم دكف غّبه

 ػ ٤با كاف حرؼ ا٥بمزة مع النوف كثّبا، كقد يتطلب البحث فيو عن ا٢بديث كقتا 7
جعلو على مسانيد الصحابة رضي اهلل عنهم باإلضافة إُف ترتيبو على ا٢بركؼ 

. تسهيال للباحث، كتقريبا للعثور على ا٢بديث يف أقل كقت ٩بكن
 ػ  كضع الشيخ فهرسا لألحاديث ا٤بعلقات، كآخر لآلثار، غّب أنو إذا كرد 8

. ا٢بديث معلقا يف موضع كمسندا يف موضع آخر، اعتربه مسندا
طبع يف آخر . ػ فهرس ترتيب أحاديث موطأ مالك، ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي

. ا٤بوطأ ا٤برقم كاحملقق من طرؼ نفس احملقق
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التمهيد، ا٤بنتقى، تنوير ا٢بوالك، ): ػ فهارس أحاديث ا٤بوطأ كمواضعها يف شركحو 
. ، ٝبع كترتيب خالد بن ٝبعة ا٣براز، كفيصل بن فارس الشامي(شرح الزرقاين

. نشرتو مكتبة الرشد بالرياض
، (ىػ463ت)ػ فهارس التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاْلسانيد، البن عبد الرب 

كضعت ىذه الفهارس يف ا١بزأين  ا٣بامس كالعشرين، . إعداد سعيد أعراب
. (طبعة كزارة اْلكقاؼ ا٤بغربية). كالسادس كالعشرين

ػ فهرس أحاديث مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، ْليب ىاجر ٧بمد السعيد بن بسيوف 
. كىو فهرس ْلطراؼ أحاديث مسند اإلماـ أٞبد، حسب الطبعة ا٤بيمنية. زغلوؿ

. (ذات اجمللدات الستة)
كقد كضع ىذا . ػ فهارس الفتح الرباين، ْليب ىاجر ٧بمد السعيد بن بسيوف زغلوؿ

الفهرس حسب كتاب الفتح الرباين لشرح مسند اإلماـ أٞبد الشيػباين، كيػمػتاز 
بكونو يذكر طرؼ ا٢بديث، مث راكيو كرقم ا٢بديث كا١بزء كالصفحة، كمن أخرج 

. ا٢بديث غّب اإلماـ أٞبد
ػ فهارس كتاب العلل كمعرفة الرجاؿ، لإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل 

. ا٤بكتب اإلسالمي. كصي اهلل بن ٧بمد عباس. ، من عمل د(ىػ241ت)
ػ فهارس الطبقات الكربل، حملمد بن سعد ، طبع مع الطبقات الكربل يف آخرىا 

. أٞبد مشس الدين، كإبراىيم مشس الدين، كٰبٓب مقلد: من إعداد  (9ا١بزء )
.  طبعتو دار الكتب العلمية
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.  ػ فهارس البخارم، لألستاذ رضواف ٧بمد رضواف
. ػ فهرس ترتيب أحاديث صحيح مسلم حملمد فؤاد عبد الباقي

ػ ىداية البارم إُف ترتيب أحاديث البخارم، للسيد عبد الرحيم عنرب الطهطاكم، 
. مطبعة االستقامة، نشر ا٤بكتبة التجارية الكربل ٗبصر
القسم اْلكؿ : يشمل قسمْب . ػ فهارس التاريخ الكبّب، حملمد بن إ٠باعيل البخارم

الفهرس من . لفهرس أطراؼ اْلحاديث كاآلثار، كالثاين لفهرس اْلعالـ كالركاة
. كضع دار الكتب العلمية

. ػ فهارس سنن الَبمذم، لدار الكتب العلمية
. ػ فهارس سنن أيب داكد، لعبيد الدعاس

. ػ فهرس سنن النسائي، من كضع مكتب ٙبقيق الَباث اإلسالمي بدار ا٤بعرفة
ػ فهارس السنن الكربل، للنسائي؛ إعداد ٝباعة من اْلساتذة ٙبت إشراؼ أٞبد 

. مشس الدين، نشر دار الكتب العلمية
. ػ البغية يف ترتيب أحاديث ا٢بلية، لألستاذ عبد العزيز الغمارم

. ػ مفتاح الَبتيب ْلحاديث تاريخ ا٣بطيب، للسيد أٞبد الغمارم
. ػ فهرس لَبتيب أحاديث سنن ابن ماجة، حملمد فؤاد عبد الباقي

. ػ فهارس صحيح ابن خزٲبة، صنعو أبو يعلى القويسِب 
ػ جامع فهارس الثقات، لإلماـ ا٢بافظ ٧بمد بن حباف بن أٞبد أيب حامت البسٍب 

. دار الفكر. صنعو حسْب إبراىيم زىراف. (ىػ354)
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ػ فهرس كتاب اجملركحْب كالضعفاء لإلماـ ابن حباف البسٍب، من إعداد أيب بكر 
. عبد الباقي

ػ فهرس أحاديث موارد الظمآف إُف زكائد ابن حباف، للحافظ نور الدين علي ابن 
. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي: أيب بكر ا٥بيثمي، الفهرس من إعداد 
قسم إُف قسمْب؛ قسم . يوسف ا٤برعشلي: ػ فهارس سنن الدارقطِب، من إعداد د
. طبع كنشر دار ا٤بعرفة. ْلطراؼ اْلحاديث، كالثاين للمسانيد

ػ فهارس ا٤بؤتلف كا٤بختلف، لإلماـ أيب ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب 
. دار الغرب اإلسالمي. موفق بن عبد اهلل بن عبد ا لقادر. ، د(ىػ385ت)

ػ فهارس كتاب السنة، للحافظ أيب بكر عمرك بن أيب  عاصم الضحاؾ بن ٨بلد 
الشيباين، كمعو ظالؿ ا١بنة يف ٚبريج السنة بقلم ٧بمد ناصر الدين اْللباين رٞبو 

. نشر ا٤بكتب اإلسالمي. اهلل تعاُف، من إعداد رجب قمرية
. من إعداد د. ػ فهارس أحاديث ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، للحاكم النيسابورم

دار . يوسف ا٤برعشلي؛ قسم إُف قسمْب قسم لألحاديث كاآلخر للمسانيد
. ا٤بعرفة

. ٝبع ٧بمد اللحيداف. ػ ترتيب أحاديث معرفة علـو ا٢بديث ْليب عبد اهلل ا٢باكم
. نشر دار العاصمة، الرياض

، ٝبع (ىػ219ت)ػ ترتيب أحاديث كآثػار ا٤بسند لإلماـ أيب بكر ا٢بميدم 
. نشر دار العاصمة. كترتيب ٧بمد اللحيداف
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إعداد . ػ فهارس كتاب ا١برح كالتعديل، ْليب ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب  حامت الرازم
. نشر دار الكتب العلمية. أبو ىاجر ٧بمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ: 

ػ فهارس معاين اآلثار، لإلماـ أيب جعفر أٞبد بن ٧بمد بن سالمة الطحاكم، أعده 
. نشر دار ا١بيل. ربيع أبو بكر عبد الباقي

أبو ىاجر ٧بمد السعيد بن : إعداد . ػ فهارس تاريخ بغداد، للخطيب البغدادم
. نشر دار الكتب العلمية. بسيوين زغلوؿ

ػ فهارس كتاب ا٤بوضوعات، لإلماـ ا٢بافظ أيب الفرج عبد الرٞبن بن علي بن 
. نشر دار البشائر. رياض عبد اهلل عبد  ا٥بادم : أعده  (ىػ597ت)ا١بوزم 

. ػ معجم الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، لإلماـ أيب أٞبد عبد اهلل بن عدم ا١برجاين
. من إعداد دار الفكر، بّبكت

جػمعو كرتبو .  ػ بلوغ اآلماؿ يف ترتيػب أحاديث ميزاف االعتداؿ، للحافظ الذىيب
. نشر ا٤بكتب اإلسالمي. أبو عبد الرٞبن ٧بمود ا١بزائرم

ػ فهارس أحاديث كآثار ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي ابن 
، أعد ٙبت إشراؼ الشيخ الدكتور ٠بّب طو (ىػ807ت)أيب  بكر ا٥بيثمي 

قسم إُف قسمْب؛ القسم اْلكؿ خاص بفهرسة اْلحاديث على حركؼ . اجملذكب
نشرتو عاَف الكتب يف أربع ). ا٤بعجم، كالقسم ا لثاين رتب حسب ا٤بسانيد

. (٦بلدات
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ػ فهارس التلخيص ا٢ببّب يف ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب، البن حجر العسقالين 
. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي. أعده د. 

ػ فهارس فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث، لإلماـ ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكم 
نشر . حسب النسخة احملققة من طرؼ الشيخ علي حسْب علي (ىػ902ت)

. مكتبة السنة
ػ فهارس مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين، من إعداد مكتب التصحيح يف ا٤بكتب 

فهرس اْلحاديث، كآخر : كىو يشتمل على ثالث فهارس. بّبكت. اإلسالمي
. لأللفاظ الفقهية، كثالث لألعالـ

. ػ فهارس الكتاب ا٤بصنف يف اْلحاديث كاآلثار، للحافظ أيب بكر بن أيب  شيبة
.  من إعداد الدار السلفية، بومبائي ا٥بند

. فهارس علل ا٢بديث ، لإلماـ ا٢بافظ أيب ٧بمد عبد الرٞبن الرازم ، إعداد د
. نشر دار ا٤بعرفة. يوسف ا٤برعشلي

من إعداد قسم . ػ فهرس أحاديث إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار السبيل
.  التصحيح يف ا٤بكتب اإلسالمي بإشراؼ زىّب الشاكيش

، للحافظ (عشرة آالؼ حديث شريف)ػ كنوز ا٢بقائق من حديث خّب ا٣بالئق 
.  دار ا١بيل بّبكت. الفقيو زين الدين عبد الرؤكؼ ا٤بناكم

ػ موسوعة أطراؼ ا٢بديث النبوم الشريف، أعدىا أبو ىاجر ٧بمد السعيد بن 
كىي أضخم موسوعة حديثيػة تؤلف إُف الوقت ا٢باضر، كقد رتب . بسيوين زغػلوؿ
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ا٤بؤلف أحاديثها حسب مطلع ا٢بديث ترتيبا ىجائيا، كقد اشتملت على مائة 
كٟبسْب مصنفا، مث ذيلها بذيل مصنفاتو كذلك، كهبذا يبلغ عدد مصادرىا ٫بو 

. الثالٜبائة مصنفا
كقد أكضح ا٤بؤلػف يف مقدمتها أٮبية ىذه ا٤بوسوعة، كالرموز ا٤بستعملة فيها، 

كالطريقة الٍب سار عليها يف الَبتيب،  كا٤بصادر الٍب فرست ا٤بوسوعة أحاديثها، 
.  كما أ٤بع إُف الطبعات ا٤بعتمدة فيها

كقد طبع الكتاب يف اْلصل يف أحد عشر ٦بلدا، مث أ٢بق بو الذيل يف أربع 
٦بلدات، كمن ا١بدير بالذكر أف طالب العلم ينبغي لو أال ٚبلو مكتبتو من ىذه 

ا٤بوسوعة؛ ْلهنا توفر لو من ا١بهد كالوقت ما يستغِب بو عن مراجعتو ٥بذه ا٤بصادر 
الٍب فهرست أحاديثها، فلم يبق عليو بعد ذلك إال أف يرجع ٤بصادر حديثو الٍب 

  …أحيل عليها ليدرسها كيتبْب ركاياهتا كأسانيدىا

اْلحاديث ا٤بشتهرة على ): كىذه بعض الكتب ا٤بصنفة باعتبار القسم الثالث 
 : (اْللسنة

 . (ىػ902ت)ػ كتاب ا٤بقاصد ا٢بسنة، للسخاكم 
:  التعريف با٢بافظ السخاكم 

٧بمد بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن أيب بكر عثماف بن ٧بمد السخاكم، أبو ا٣بّب، 
مشس الدين، أصلو من سخا من أعماؿ ٧بافظة كفر الشيخ ٗبصر، مولده بالقاىرة 
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 ىػ، لو رحالت كمصنفات، من  تالميذ ا٢بافظ ابن حجر، كمن أقراف 831سنة 
.  ىػ رٞبة اهلل عليو902ا٢بافظ السيوطي، تويف با٤بدينة ا٤بنورة سنة 

: التعريف بالكتاب 
 (ا٤بقاصد ا٢بسنة يف بياف كثّب من اْلحاديث ا٤بشتهرة على اْللسنة): كتاب 

( 1356)كتاب ٝبع فيو مصنفو ستا كٟبسْب كثالٜبائة كألف حديث 
بأسانيدىا، مع بياف درجة كل حديث منها، كقػد أطػػاؿ النفس يف ٚبرٯبها، كبْب 
ما كاف منها من كالـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٩با ليس من كالمو، كقد 

كاف الباعث لو على تأليفو تسارع كثّب ٩بن ينسب لألىل العلم، كليس منهم إُف 
. النقل كالنسبة إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دكف تثبت أك معرفة

عرج ا٤بؤلف يف آخر الكتاب على ذكر أمور شائعة، لكنها ٙبتاج إُف تصحيح؛ 
مثل ما اشتهر من لقػاء بعض اْلئمة لبعضهم اآلخر، كتصانيف تنسب إُف أئمة 

. كال يصح ذلك، كقبور ْلقواـ ذكم جاللة، كأناس يشيع عنهم أهنم من العلماء
كلقد رتب السخاكم أحاديث كتابو ىذا على حركؼ ا٤بعجم  دكف مراعاة ٢برؼ 

كإذا اشتهر ا٢بديث بلفظْب ذكره هبما، كأحاؿ يف أحد ا٤بوضعْب على  (اؿ)
. اآلخر

ىذا كٲبكن االستفادة من كتاب ا٤بقاصد ا٢بسنة حسب الَبتيب ا٤بذكور، كما أنو 
. ٲبكن أف يستفاد منو ٗبا جعلو يف آخر من ترتيب نفس اْلحاديث على اْلبواب



 310 

ػ الغماز على اللماز يف ا٤بوضوعات ا٤بشهورات، لإلماـ نور الدين أيب ا٢بسن 
. (ىػ911ت)السمهودم 

: التعريف با٤بؤلف 
ىو نور الدين أبو ا٢بسن علي بن القاضي عفيف الدين عبد اهلل بن أٞبد بن علي 
بن عيسى بن ٧بمد بن عيسى السمهودم، الشافعي، كيوصل نسبو بعلي ابن أيب 

" أبو طشت"طالب ػ رضي اهلل تعاُف عنو ػ كلد بقرية ٠بهود؛ إحدل أعماؿ ٧بافظة 
 ىػ، لو رحالت كمصنفات، تويف با٤بدينة ا٤بنورة يف السنة 844ٗبصر العربية سنة 

. ا٢بادية عشر كتسعمائة ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ
: التعريف بالكتاب 

:  قاؿ أبو ا٢بسن السمهودم يف التعريف بكتابو 
٤با رأيت من ال ٱباؼ، من كل حاؼ كجاؼ، ٱبلط اْلحاديث الصحيحة ))

بالواىية، كَف يلق لوعيو ٔبعل الباطل صحيحا أذنا كاعية، فاستغفرت اهلل تعاُف يف 
٘بريد الضعيف كا٤بوضوع كالذم ال أصل لو عند اْلئمة ا٢بفاظ، ليكف عنو من 
ىىوىل يف دركو، ال سيما ما بأيدم جهلة الوعاظ، كرتبتو على معجم ا٢بركؼ، 

 1(. (ليسهل الكشف يف ذلك عند الوقوؼ
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كىو كتاب صغّب، يف ا٢بكم على كل حديث من اْلحاديث الٍب أكردىا بعبارة 
٨بػػتصرة بْب السطر كالسطرين كالثالثة، أك ٫بوىا، تصل أحاديثو إُف إحدل 

(. 351)كٟبسْب كثالٜبائة حديث 
. (ىػ911ت)ػ الدرر ا٤بنتثرة يف اْلحاديث ا٤بشتهرة، للحافظ السيوطي

التػذكرة ): ىو كتاب ٣بص فيو ا٢بافظ السيوطي كتاب اإلماـ بدر الدين الزركشي 
، بعد أف نقحو كىذبو كزاد عليو زيادات كنبو على ما فيو (يف اْلحػاديث ا٤بشتهرة

: يف أكؿ تنبيهو كٱبتم كالمو بقولو  (قلت): اعَباض منػو عليو، كميز ذلك بقولو 
. (انتهى)

أما الغرض من تأليفو فلبياف ما لو أصل من غّبه من اْلحاديث الٍب اشتهرت على 
. ألسنة العامة، كمن ضاىاىم من الفقهاء الذين ضعف زادىم يف علم ا٢بديث

ػ كتاب ٛبييز الطيب من ا٣ببيث فيما يدكر على ألسنة الناس من ا٢بديث، البن 
. (ىػ944ت)الديبع 

: التعريف با٤بؤلف 
ىو ا٢بافظ كجيو الدين أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد بن علي بن 

يبع ػ بكسر الداؿ  يوسف، الشيباين، العبدرم، الزبيدم، الشافعي ا٤بعركؼ بابن الدِّ
ا٤بهملة كسكوف الياء ا٤بثناة كيف آخره عْب مهملة ػ كلد يف مدينة زبيد يف سنة ست 

كنشأ هبا، كأخذ عن شيوخ ال ٰبصوف، كحفظ القرآف  ( ىػ866)كستْب كٜبا٭بائة 
الكرًن، كتاله بالسبع إفرادا كٝبعا على خالو أيب النجا، كاشتغل بالفقو كالفرائض، 
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ككذا ا٢بديث كالتفسّب على طائفة، كقرأ ٗبكة على ا٢بافظ السخاكم كعلماء 
تيسّب : ا٢برمْب، مث برع يف ا٢بديث حٌب اشتهر بو، لو مصنفات كثّبة؛ منها 

الوصوؿ إُف جامع اْلصوؿ يف ا٢بديث، ىذب فيو جامع اْلصوؿ كٝبع فيو 
أعظم ا٤بنة فيما يغفر اهلل بو : الكتب الستة، كلو مصباح ا٤بشكاة، ككذا كتاب 

الذنوب كيوجب بو ا١بنة، كٛبييز الطيب من ا٣ببيث فيما يدكر على ألسنة الناس 
 1.. من ا٢بديث

:  التعريف بالكتاب 
قاـ ا٢بافظ ابن الديبع بتجريد كتاب ا٤بقاصد ا٢بسنة للسخاكم، كحذؼ أسانيده 

كاختصاره يف كتابو ىذا، كلو بعض اإلضافات، عمل على ٛبييزىا بعبارة سابقة ٥با؛ 
. ، كقد رتبو على حركؼ ا٤بعجم تبعا لألصل(قلت)كىي 

. ػ كتاب كشف ا٣بفاء، للعجلوين
: التعريف با٤بؤلف 

ىو إ٠باعيل بن ٧بمد بن عبد ا٥بادم بن عبد الغِب الشافعي، الشهّب با١براحي، 
أبو الفداء العجلوين، كلد بعجلوف سنة سبع كٜبانْب كألف للهجرة، كنشأ بدمشق، 
كطلب العلم على علمائها كاشتغل با٢بديث كالفقو كاللغة، لو مصػنفات كثّبة؛ من 

 1162)، تويف بدمشق سنة اثنتْب كستْب كمائة كألف "كشف ا٣بفػػػاء: "أٮبها 
. (ىػ
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اىتم ا٤بصنف ػ رٞبو اهلل تعاُف ػ ٔبمع مادة ا٢بديث فيما اشتهر على ألسنة الناس 
: من سائر ا٤بصادر الٍب كقعت بْب يديو، كقد ٣بص فيو الكتب اآلتية 

.  أ ػ الآللئ ا٤بنثورة يف اْلحاديث ا٤بشهورة، للحافظ ابن حجر
. (يف الآللئ)كيعزك إليو بقولو 

. ب ػ ا٤بقاصد ا٢بسنة، للسخاكم 
. (يف اْلصل): كيعزك إليو بقولو 

. ج ػ ٛبييز الطيب من ا٣ببيث، البن الديبع
. (يف التمييز): كيعزك إليو بقولو 

. د ػ  الدرر ا٤بنتثرة، للسيوطي
. (يف الدرر): كيعزك إليو بقولو 

كقد استفاد ا٤بصنف من كتب أخرل ذكرىا يف مقدمة كتابو، كبْب رموزه ا٤بستعملة 
: فيػهػا، كىي 

. ركاه أبو نعيم: أ  ػ ا٢بلية، ْليب نعيم، كيعزك إليو بقولو 
. ب ػ  صحيح البخارم 

.  ج ػ صحيح مسلم
. ركاه الشيخاف، أك اتفق عليو الشيخاف: فإف اتفقا على حديث قاؿ 

. ركاه أٞبد: د ػ مسند اإلماـ أٞبد، كيعزك إليو بقولو 
. ركاه البيهقي: ىػ ػ شعب اإلٲباف، للبيهقي، كيعزك إليو بقولو 
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. أبو داكد، كالَبمذم، كالنسائي، كابن ماجة: كػ السنن اْلربعة 
. ركاه اْلربعة: كيعزك إليو بقولو 

. ز ػ الصحيحاف كالسنن اْلربعة
ركاه الستة، كإذا ذكر أحدىم، فا٤براد يف كتابو من الكتب : كيعزك إليها بقولو 

. الستة
ح ػ اتفاؽ ما ٰبسن من اْلخبار الدائرة على اْللسن، للشيخ ٧بمد بن ٧بمد 

قاؿ : كإليو يعزك بقولو . (ىػ1061ت)الغزم، الشهّب بنجم الدين الغزم 
. النجم

ط ػ اْلسرار ا٤برفوعة يف اْلخبار ا٤بوضوعة ػ كىي ا٤بوضوعات الكربل ػ للمال علي 
. قاؿ القارم: القارم، كإليو يعزك بقولو 

م ػ ا٤بصنوع يف معرفة ا٢بديث ا٤بوضوع ػ كىو ا٤بوضوعات الصغرل ػ للقارم، كيعزك 
. قاؿ القارم: إليو بقولو كذلك 

ؾ ػ مشارؽ اْلنوار النبوية من صحاح اْلخبار، لإلماـ ا٢بسن الصاغاين،  
. قاؿ الصاغاين: كيعزك إليو بقولو 

كما استفاد ا٤بؤلف من كتب أخرل، كىو عند ذكرىا ينػػص عليها بأ٠بائها كأ٠باء 
. مؤلفيها

كالكتاب يشتمل على اْلحاديث الضعيفة كا٢بسنة ككذا الصحيحة، كتصل ٦بموع 
(. 3281)أحاديثو إُف كاحد كٜبانْب كمائتْب كثالثة آالؼ حديث 
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. ترتيب اْلحاديث بناء على صفة ظاىرة فيها: خامسا 
إذا كاف عندؾ حديث تريد ٚبرٯبو، كالحظت فيو صفة ظاىرة، سواء كانت يف 

سنده أك متنو، كقد ألف العلماء رسائل أك كتبا أك أجزاء مستقلة يف ذلك الفن، أك 
تلك الصفة الظاىرة، فإنك ٲبكػن أف تتوجػػو إُف ما ألف فيها للتخريج، كيضرب 

: مثاال ٥بذه الصفات يف السند 
. كتب ا٤براسيل، كا٤بسلسالت، ركاية اآلباء عن اْلبناء

: كيف ا٤بًب 
كتب اْلحاديث ا٤بوضوعة، ككتب اْلحاديث ا٤بشتهرة على اْللسنة، ككتب 

. اْلحاديث القدسية، ككتب الرقائق، ككتب الَبغيب كالَبىيب
: كيف السند كا٤بًب 

. كتب اْلحاديث ا٤بتواترة، ككتب علػػل ا٢بػػديث، ككتب مبهمات ا٤بًب كاإلسناد
: كىذا ذكر لبعض ىذه الكتب 

: فمن كتب ا٤براسيل 
، كقد طبع (ىػ275ت)ػ ا٤براسيل، ْليب داكد سليماف بن اْلشعث السجستاين 

: عدة طبعات؛ منها 
ا٤براسيل مع اْلسانيد، : كاحدة بتحقيق عبد العزيز السّبكاؿ، كىي مطبوعة بعنواف 

كىذه الطبعة تعتمد على نسخة ذكرت فيها ىذه ا٤براسيل بأسانيدىا، لكنها من 
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النسخ الغّب تامة، كاحملقق َف يزد على شرح اْللفاظ الٍب ٙبتاج إُف شرح، مع ذكر 
 1. موقع كل حديث من ٙبفة اْلشراؼ، كالكتاب مرتب حسب اْلبواب الفقهية

. كقد اعتُب هبا كراجعها كفهرس أحاديثها د (ا٤براسيل): كطبعة أخرل بعنواف 
يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي، كىذه َف يذكر فيها سند ا٢بديث، كإ٭با اقتصر فيها 

 كميزة ىذه الطبعة أهنا مرقمة اْلحاديث من 2على ذكر التابعي ا٤برسل للحديث، 
ا٢بديث اْلكؿ إُف آخر الكتاب، كما أهنا ٛبتاز بفهرسة لألحاديث الواردة فيو، 

كضعت يف آخره، مع فهرس آخر للتابعْب ا٤برسلْب ػ مرتب على حركؼ ا٤بعجم ػ 
 3. كمركياهتم

طبعة بتحقيق شعيب اْلرناؤكط، ك٥بذه مزايا متعددة؛ منها  (ا٤براسيل)كمن طبعات 
مقدمة لدراسة أحكاـ ا٤براسيل تقع يف ٫بو سبعْب صفحة، كىي ٧بققة ٙبقيقا : 

جيدا، ىذا باإلضافة إُف أهنا تعتمد على نسخة ٨بطوطة لكتاب ا٤براسيل كاملة، 
إحداىا ْلطراؼ اْلحاديث مع : أحاديثها مرقمة، كضعت ٥با فهارس ثالثة 

مرسليها مرتبة حسب حركؼ ا٤بعجم، كالفهرس الثاين للركاة ا٤برسلْب على نسق 
حركؼ ا٤بعجم، مع ذكر كل راك، كرقم ا٢بديث ا٤برسل ضمن ىذه ا٤براسيل، 

 4.كالثالث فهرس للكتب كاْلبواب
                

 

. ـ1986ىػ، 1406 طبعتو دار القلم، الطبعة األولى 1
.  دوف ذكر بقية السند2
. ـ1986 ىػ ػ 1406 طبعتو دار المعرفة، الطبعة األولى 3
. ـ1988ىػ ػ 1408 طبع الكتاب بتحقيق األرناؤوط من طرؼ مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 4
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ػ كتاب ا٤براسيل، من تأليف أيب ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب حامت ٧بمد بن إدريس 
.  (ىػ327ت)ا٢بنظلي الرازم 

من ا٤بعلـو عند أىل ا٢بديث أف ا٢بديث ا٤برسل ىو ما قاؿ فيو التابعي قاؿ رسوؿ 
كسلم، كلكن ابن أيب حامت يف ىذا الكتاب يستعمل  عليو اهلل صلى اهلل ،

ا٤برسل ٗبعُب أعم حيث يعد ا٢بديث مرسال ْلم انقطاع كاف يف سنده، سواء من 
أسفلو أك من أعاله، كىذا جريا على ما ذكر بعض احملدثْب من أف اإلرساؿ ىو 

  1. ركاية الرجل عمن َف يسمع منو
: كقد طبع الكتاب عدة طبعات منها 

  2. طبعة بتعليق أٞبد عصاـ الكاتب
كمنها طبعة أخرل بعناية شكر اهلل بن نعمة اهلل قوجاين، كٛبتاز ىذه بأهنا مقابلة 

 كالثانية النسخة ا٥بندية، ىذا مع 3على نسختْب إحداٮبا نسخة استانبوؿ بَبكيا، 
 4. الرجوع إُف موارد ا٤بؤلف الٍب استقى منها نقولو

                

 

.   ذكر ذلك ابن القطاف الفاسي1
. ـ1983 ىػ ػ 1403سنة .  طبع الكتاب بدار الكتب العلمية2
التركية بأف بها زيادات في التراجم والنصوص، كما أنها أقدـ من نسخة الهند،  (المراسيل)  تمتاز نسخة مخطوط 3

الحافظ تقي الدين، أبو طاىر إسماعيل بن عبد اهلل الشافعي، المصري، ثم : فضبل عن أنها بخط عالم ىو 
 ترجمو الذىبي في …الدمشقي، صاحب الهمة الوافرة واالجتهاد المتواصل مع الحفظ والفصاحة وسرعة الفهم 

(. 5/84: )، وكذا في العبر (4/1403)تذكرة الحفاظ 
. ـ1982 ىػ ػ 1402:  طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 4
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ذكره ا٢بافظ ابن حجر . ػ كتاب بياف ا٤برسل، ْليب بكر أٞبد بن ىاركف الربدٯبي
. يف فتح البارم

. ػ التفصيل ٤ببهم ا٤براسيل، للخطيب البغدادم
 1.ػ ٨بتصر التفصيل ٤ببهم ا٤براسيل، للنوكم 

. ػ ٛبييز ا٤بزيد يف متصل اْلسانيد، للخطيب البغدادم
. ػ تعليقات ا٢بافظ العراقي على جامع التحصيل

. ػ ٙبفة التحصيل يف ذكر ركاة ا٤براسيل، للحافظ العراقي االبن
. ػ حواشي سبط بن العجمي على جامع التحصيل

ػ رسالة يف ا٤برسل، للحافظ ٧بمد بن أٞبد ا٤بقدسي؛ ا٤بعركؼ بابن عبد ا٥بادم 
 2. (ىػ744ت)

جامع التحصيل يف أحكاـ ا٤براسيل، للحافظ صالح الدين أيب سعيد : ػ كتاب 
 3. (ىػ761ت)خليل بن كيكلدم العالئي 

: كمن كتب ا٤بسلسالت 
يف اْلحاديث ا٤بسلسلة حملمد بن عبد الباقي اْليويب  (ا٤بناىل ا٤بسلسلة)ػ 
.  حديثا 212كقد ٝبع فيو  (ىػ1364ت)

                

 

. 1957 توجد نسخة منو في األسكولاير تحت رقم 1
.  توجد نسخة منها في معهد المخطوطات في جامعة الدوؿ العربية2
 طبع الكتاب بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، وقامت بطباعتو وزارة األوقاؼ العراقية، الطبعة األولى 3

. ـ1978ىػ ػ 1398
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.  حديثا 85، للسيوطي، ٝبع فيو (ا٤بسلسالت الكربل)ػ 
: كمن كتب ركاية اآلباء عن اْلبناء 

، ْليب بكر أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم (ركاية اآلباء عن اْلبناء)كتاب 
. (ىػ463ت)

: كمن كتب اْلفراد 
:  كتب اْلحاديث اْلفراد، بفتح ا٥بمزة، ٝبع فرد كىو قسماف 

فرد مطلق، كىو ما تفرد بو راكيو عن كل أحد من الثقات كغّبىم، بأف َف يركه 
. أحد من الثقات مطلقا إال ىو

كفرد نسيب، كىو ما تفرد بو ثقة بأف َف يركه أحد من الثقات إال ىو، أك تفرد بو 
أىل بلد؛ بأف َف يركه إال أىل بلدة كذا، كأىل البصرة، أك تفرد بو راك ٨بصوص 
بػػأف َف يركه عن فالف إال ىو، كإف كاف مركيا من كجوه عن غّبه، كمن الكتب 

:  ا٤بصنفة يف ذلك 
 1. ػ كتاب اْلفراد، للدارقطِب

 2. ػ كتاب اْلفراد، ْليب حفص بن شاىْب
ػ كتاب اْلفراد ا٤بخرجة من أصوؿ أيب ا٢بسن أٞبد بن عبد اهلل بن ٞبيد بن رزيق 

 1. (ىػ391ت)البغدادم، نزيل مصر 

                

 

. 114:  الرسالة المستطرفة، للكتاني ص1
. 114:  الرسالة المستطرفة ص2
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ػ كتاب أفراد السنن، ْليب داكد السجستاين، كىو يف السنن الٍب تفرد هبا أىل كل 
 2. بلدة على حدة

: كمن كتب اْلماِف 
أماِف ا٢بافظ العراقي، لإلماـ أيب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي 

 3.، حققو كعلق عليو أبو عبد الرٞبن ٧بمد عبد ا٤بنعم بن رشاد(ىػ806ت)
نشر بتحقيق ٞبدم عبد اجمليد . ػ اْلماِف ا٤بطلقة، أٞبد بن حجر العسقالين

 4.السلفي
 5. كقد ألف يف اْلماِف طائفة من العلماء ال ٰبصوف كثرة

: كمن كتب الثالثياث 
ػ ثالثيات اإلماـ أٞبد، كىي ثالٜبائة كاثنتْب كثالثْب حديثا، على ما يف نفثات 

، من تأليف 1صدر ا٤بكمد، كقرة عْب ا٤بسعد لشرح ثالثيات مسند اإلماـ أٞبد 
 3. (ىػ1188ت) ا٢بنبلي 2العالمة ٧بمد السفاريِب، 

                                        

 

. 114:  الرسالة المستطرفة ص1
وحديث عائشة في صبلتو صلى اهلل عليو . حديث طلق بن علي في مس الذكر، تفرد بو أىل اليمامة:  من أمثلتو 2

.  وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، قاؿ الحاكم تفرد بو أىل المدينة
. 114: ػ الرسالة المستطرفة ص

. ـ1990ىػ ػ 1410 نشرتو مكتبة السنة، الطبعة األولى سنة 3
. ـ1995ىػ ػ 1416 نشره المكتب اإلسبلمي سنة 4
: ، صلة الخلف، للروداني ص163…160: الرسالة المستطرفة ص:  انظر بعض كتب األمالي في 5

. 3/254، فهرس الفهارس واألثبات 100…93
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 ٝبعها ا٢بافظ ابن حجر 4ػ ثالثيات البخارم، كىي اثناف كعشركف حديثا، 
 5.(ىػ939ت)كغّبه، كشرحها غّب كاحد؛ منهم ٧بمد شاه بن حاج حسن 

ػ ثالثيات سنن الدارمي، لإلماـ أيب ٧بمد عبد اهلل بن عبد الرٞبن السمرقندم، 
 6، كىي ٟبسة عشر حديثػا كقعت يف مسنده بسنػده،(ىػ255ت)الدارمي 

ضمن .  ؾ442كتوجد نسخة ٨بطوطة منها يف ا٣بزانة العامة بالرباط ٙبت رقم 
. ٦بموع

، كىي كاحد كٟبسوف (ىػ249ت)ػ ثالثيات مسند عبد بن ٞبيد الكسي 
 7. حديثا

: كمن كتب اْلربعْب حديثا 
: ؛ منها 8ألفت طائفة من احملدثْب كتبا ضمنتها أربعْب حديثا 

                                        

 

. 2/1003 فهرس الفهارس واألثبات، لعبد الحي الكتاني 1
. 98: ، الرسالة المستطرفة ص.من أعماؿ نابلس (سفارين) نسبة إلى قرية 2
.  نشر شرح ثبلثيات أحمد للسفرايني من طرؼ المكتب اإلسبلمي بدمشق في مجلدين ضخمين3
. 28/2 توجد نسخة مخطوطة من ثبلثيات البخاري في الخزانة الحسنية بالرباط برقم 4
. 1/522، كشف الظنوف 97: ، الرسالة المستطرفة ص195: صلة الخلف، للروداني ص:  انظر 5
  1/522، كشف الظنوف 97: ، الرسالة المستطرفة ص195:  صلة الخلف، للروداني ص6
. 1/522، كشف الظنوف 98: ، الرسالة المستطرفة ص195:  صلة الخلف، للروداني ص7
 أصل الحافز في التأليف وجمع أحاديث أربعين ىو الحديث الذي ورد من طرؽ كثيرة بروايات متنوعة أف رسوؿ 8

من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثو اهلل تعالى يـو القيامة في زمرة )): اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 
.  واتفقوا على أنو حديث ضعيف، وإف كثرت طرقو(. (الفقهاء و العلماء
.  1/52ػ كشف الظنوف 
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ػ اْلحاديث اْلربعوف، لعبد اهلل بن ا٤ببارؾ ا٢بنظلي، كىو أكؿ من صنف يف 
  1. اْلربعينات

، كىو مػن أشهر ما ( ىػ676ت)ػ اْلربعوف حديثا، لإلماـ ٰبٓب بن شرؼ النوكم 
ألف فيها؛ كقد ذكر يف مصنفو أف كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد 
 2. الدين، كقاؿ غّبه بأنو دار اإلسالـ على ىذه اْلحاديث اْلربعْب ا٤بنتقاة فيو

: كمن الكتب يف أسباب النزكؿ 
ىو أكؿ من صنف : ػ أسباب النزكؿ، لشيخ احملدثْب علي بن ا٤بديِب، قاؿ بعضهم 

 3. فيو
، كىو (ىػ468ت)ػ أسباب النػزكؿ، ْليب ا٢بسن علي بن أٞبد الواحدم ا٤بفسر 

 4. أشهر ما صنف فيو
 5. ػ أسباب النزكؿ، ْلٞبد بن علي بن حجر العسقالين

ػ لبػاب النقوؿ يف أسباب النزكؿ، ١بالؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي 
 1. ، كىو كتاب حافل(ىػ911ت)

                

 

. 102:  الرسالة المستطرفة ص1
، صلة 102: الرسالة المستطرفة ص: األحاديث األربعوف طائفة كبيرة ال تحصر، انظر بعضها في :  ألف في 2

، فهرس الفهارس واألثبات 61…1/52، كشف الظنوف 92 …72: الخلف، إلبراىيم الروداني ص
3/246…248 .
. 1/76 كشف الظنوف 3
. 1/76، كشف الظنوف 79:  الرسالة المستطرفة ص4
. 1/76 كشف الظنوف 5
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: كمن الكتب يف أسباب الوركد 
ػ كتاب البياف كالتعريف يف أسباب كركد ا٢بديث الشريف، للشريف إبراىيم ابن 

٧بمد بن كماؿ الدين الشهّب بابن ٞبزة، ا٢بسيِب، ا٢بنفي، الدمشقي، 
 2 .، كيقع يف ثالثة ٦بلدات( ىػ1120ت)

: كمن الكتب يف اْلشربة 
عاَف : ػ كتاب اْلشربة، ْلٞبد بن حنبل، كقد حققو صبحي السامرائي، كنشرتو 

 3. الكتب
 4. ػ كتاب اْلشربة، للبخارم

 5. ػ كتاب اْلشربة، ْليب بكر بن عاصم
: كمن كتب الضعفاء 

قد يكوف يف سند ا٢بديث راك ضعيف، فيبحث عنو يف كتب الضعفاء كا٤بتكلم 
: فيهم، كمنها 

.  ػ الضعفاء الكبّب، للعقيلي

                                        

 

. إف السيوطي اختلسو من شيخنا الحافظ ابن حجر:  ذكر بعضهم أف السخاوي قاؿ 1
. 2/1545ػ كشف الظنوف 

. ـ1980ىػ ػ 1400 نشرتو المكتبة العلمية سنة 2
. ـ1985ىػ ػ1405 الطبعة الثانية 3
. 49:  ذكرىا لو الكتاني في الرسالة المستطرفة ص4
. 49:  الرسالة المستطرفة ص5
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: ترٝبة ا٤بؤلف 
ىو أبو جعفر ٧بمد بن عمرك بن موسى بن ٞباد العقيلي، عداده يف أىل ا٢بجاز، 

٠بع جده ْلمو يزيد بن ٧بمد العقيػلي، أكثر عنو من الركاية يف كتابو، ك٠بع من 
٧بمد بن إ٠باعيل الصائغ، ك٧بمد بن أٞبد بن الوليد بن برد اْلنطاكي، كعلي بن 
عبد العزيز البغوم، كإمػػاـ اْلئػمة ٧بمد بن خزٲبة، كخلقا كثّبين، ككاف مقيما ٗبكة 

كا٤بدينة، كقػػد حفػظ القرآف كا٤بتوف كاْلسانيد حٌب عال شأنو، كاتسع يف اآلفاؽ 
ذكره، كقصده الناس من كل حدب كصوب، قاؿ مسلمة بن القاسم بن إبراىيم 

كاف العقيلي جليل القدر عظيم ا٣بطر ما رأيت مثلو، ككاف كثّب : اْلندلسي 
اقرأ من كتابك، كال ٱبرج أصلو، : التصانيف؛ فكاف من أتاه مػػن احملدثْب يقوؿ لو 

إما أف يكوف من أحفظ الناس، كإما أف يكوف من : فتكلمنا يف ذلك؛ كقلنا 
أكذهبم، فاجتمعنا فاتفقنا على أف نكتب لو أحاديث من ركايتو، كنزيد فيها 

اقرأ، فقرأهتا عليو، فلمػػا أتيت بالزيادة : كننقص، فأتيناه لنمتحنػو؛ فقػاؿ ِف 
كالنقص، فطن لذلك، فأخذ مِب الكتاب كأخذ القلم، كأصلح ما فيو من خلل، 
. من حفظو، فانصرفنا من عنده؛ كقد طابت أنفسنا، كعلمنا أنو من أحفظ الناس

 1.ككانت كفتو سنة اثنتْب كعشرين كثالٜبائة
: التعريف بالكتاب 

                

 

، مقدمة المحقق لكتاب الضعفاء …15/236، سير أعبلـ النببلء، لو أيضا 3/833 تذكرة الحفاظ، للذىبي 1
… 1/47الكبير 
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، كيف نسخة ٨بطوطة جاء ا٠بو "كتاب بالضعفاء الكبّب"٠بى العقيلي مصنفو 
:  كاآليت 

كتاب الضعفاء، كمن نسب إُف الكذب ككضع ا٢بديث، كمػػن غلب على "
حديثو الوىم، كمن يتهم يف بعض حديثو، ك٦بهوؿ ركل ما ال يتابع عليو، 

 1".كصاحب بدعة يغلو فيها كيدعو إليها كإف كانت حالو يف ا٢بديث مستقيمة
من يػػػعتمد قولو يف : "كالعقيلي من أئمة ا١برح كالتعديل، ذكره الذىيب يف رسالتو 

. (لو مصنف مفيد يف معرفة الضعفاء): ، كقاؿ كذلك "ا١برح كالتعديل
كالعقيلي عرؼ بتشدده يف ا١برح، فإنو يذكر يف كتابو كل من تكلم فيو، من غّب 
فرؽ يف الكالـ، من جهة ضبطو أك عدالتو، بل جرح ٝباعة من ا٢بفاظ فذكرىم 

 2. يف الضعفاء؛ كذلك بسبب إجابتهم يف ٧بنة خلق القرآف أك اهتامهم بالبدع
 ك٥بذا َف يرض العلماء ا٤بنصفوف كالـ العقيلي يف ىؤالء اْلئمة، فهذا الذىيب ندد 

يف ترٝبة علي بن ا٤بديِب، ٤با : ، منها "ا٤بيزاف"بالعقيلي يف عدة مواضع من كتابو 
: ذكره يف الضعفاء قاؿ فيو 

أفما لك عقل يا عػقيلي ؟ أتدرم فيمن تتكلم، كإ٭با تبعناؾ يف ذكر ىذا النمط )
لنذب عنهم، كلنػزيف ما قيل فيهم، ككأنك ال تدرم أف كل كاحد من ىؤالء أكثق 

 1.(…منك بطبقات

                

 

.  ىكذا في المخطوط الذي اعتمده عليو الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي عند تحقيقو للكتاب1
. 340:ص.  دراسات في الجرح والتعديل، لمحمد ضياء الرحمن األعظمي2
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. ػ الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، البن عدم
: التعريف با٤بؤلف 

ىو عبد اهلل بن عدم بن عبػد اهلل ا١برجاين، كاف يعرؼ يف بلده بابن القطاف، 
. كعرؼ عند احملدثْب بأيب أٞبد بن عدم

. ٠بع با٢برمْب، كمصر، كالشاـ، كالعراؽ كخراساف، كطاؿ عمره، كعال سنده
اشتهر ابن عدم بْب احملدثْب ٗبعرفة العلل كالرجاؿ، كيعد من كبار أئمة ا١برح 

. كالتعديل
. ككانت كفاتو سنة ٟبس كستْب كثالٜبائة

: التعريف بالكتاب 
عرؼ ابن عدم ٗبنهج االستقراء كالتتبع ْلحاديث الرجاؿ، فال ٰبكم عليهم إال 

بعد ا٤بسابرة كالتمييز ْلحاديثهم، كمقابلة الركايات بعضها ببعض، كىذا ما طمأف 
. العلماء كجعلهم يركنوف يف كثّب من اْلحياف ْلحكامو

. سألت أبا ا٢بسن الدارقطِب أف يصنف كتابا يف ضعفاء احملدثْب): يقوؿ السهمي 
. (قاؿ فيو كفاية، ال يزاد عليو. نعم: أليس عندؾ كتاب ابن عدم ؟ قلت : فقاؿ 
2 

                                        

 

. 3/140 ميزاف االعتداؿ، للذىبي 1
. 266: تاريخ جرجاف، للسهمي ص2
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، كىو أكمل الكتب كأجلها "الكامل"كْليب أٞبد بن عدم كتاب ): كقاؿ الػػذىيب 
 1.(يف ذلك

كلكن يؤخذ على ابن عدم أنو ذكر الكثّب من الثقات يف كتابو، كىذا ْلنو التـز 
يف أكؿ الكتاب بذكر كل من ذكر بضرب من الضعف، كمن اختلف فيهم، 

 2.فجرحهم البعض، كعد٥بم آخركف
. ػ ميزاف االعتداؿ، للذىيب

: التعريف با٤بؤلف
: ىو أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قيماز الذىيب، قاؿ فيو ابن عماد 

كاف مولده يف سنة ثالث كسبعْب كستمائة بناحية دمشق، كتعلم يف الكتاب على 
يد عالء الدين علي بن ٧بمد ا٢بليب، مث صػار إُف حضور ٦بالس العلماء، كما بلغ 

سنو الثامنة عشرة حٌب توجو بعنايتو إُف القراءات كا٢بديث الشريف، فأخذ عن 
الشيوخ، كصار لو قدـ راسخ يف ىذين العلمْب، ككانت لو رحالت إُف بلداف 

… كثّبة؛ منها الشاـ كمصر كا٢برمْب 
دكؿ "، ك"العرب يف خرب من غرب"، ك"سّب أعالـ النبالء: "لو مصنفات كثّبة؛ منػػها 

تذكرة "، ك"الكاشف"، ك"ذكر من يعتمػػد قولو يف ا١برح كالتعديل"، ك"اإلسػػػػالـ
 …"ا٢بفاظ

                

 

 1/2 ميزاف االعتداؿ 1
. 348: دراسات في الجرح و التعديل، لمحمد ضياء الرحمن األعظمي ص2
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. ككانت كفاتو عاـ ٜباف كأربعْب كسبعمائة
عبد اهلل فبصر ال نظّب لو، ككنز ىو ا٤بلجأ إذا نزلت ا٤بعضلة، إماـ  أما أستاذنا أبو)

الوجود حفظا، كذىػب العصر حفظا كمعُب، كشيخ ا١برح كالتعديل، كرجل الرجاؿ 
يف كل سبيل، كأ٭با ٝبعت اْلمة يف صعيد كاحد فنظرىا مث أخذ ٱبرب عنها إخبار 

. (من حضرىا
: التعريف بالكتاب 

ىذا كتاب بسط فيو الذىيب إيضاح نقلة العلم النبوم، كٞبلة اآلثار، كأصل 
موضوعو يف الضعفاء، كفيو خلق من الثقات ذكرىم الذىيب للذب عنهم، أك ْلف 

الكالـ غّب مؤثر فيهم ضعفا، كقد رتبو على حركؼ ا٤بعجم حٌب يف اآلباء، ليقرب 
 1. تناكلو

ألف ا٢بفاظ يف أ٠باء اجملركحْب كتبا كثّبة، كل منهم ): قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
على مبلغ علمو، كمقدار ما كصل إليو اجتهاده، كمن أٝبع ما كقفت عليو يف 

الذم ألفو ا٢بافظ أبو عبد اهلل الذىيب، كقد كنت أردت " ا٤بيزاف"ذلك كتاب 
نسخو على كجهو فطاؿ علي، فرأيت أف أحذؼ منو أ٠باء من أخرج ٥بم اْلئمة 
الستة يف كتبهم أك بعضهم، فلما ظهر ِف ذلك استخرت اهلل ككتبت منو ما ليس 

 2. (يف هتذيب التهذيب

                

 

. 2/409 كشف اللثاـ 1
. 4:ص.  مقدمة لساف الميزاف2
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: أقساـ الكتاب 
:  قسم ا٤بؤلف الكتاب إُف ٜبانية أقساـ، كىي كاآليت 

يف تراجم الرجاؿ كالنساء، كىو مرتب على حركؼ ا٤بعجم من : القسم اْلكؿ 
. اْللف إُف الياء
. ػ " أبو:"يف الكُب ػ ما صدر ب : القسم الثاين 

. ػ " ابن"من عرؼ بأبيو ػ ما بدئ ب: القسم الثالث 
. فصل اْلنساب: القسم الرابع 

. ٦باىيل االسم: القسم ا٣بامس 
. الكُب للنسوة: القسم السابع 
". كالدة: "فيمن َف تسم، كيبدؤىا بكلمة : القسم الثامن 

. ػ لساف ا٤بيزاف، البن حجر العسقالين
: التعريف بالكتاب 

لإلماـ الذىيب " ا٤بيزاف"ىذا الكتاب التقط فيو مؤلفو ا٢بافظ ابن حجر من كتاب 
الَباجم الٍب ليست يف هتذيب الكماؿ، للحافظ ا٤بزم، كزاد عليها ٝبلة كثّبة من 

.  الَباجم
الذيل على : "، كاستفاد ا٢بافظ من كتاب (ز)كقد رمز ا٢بافظ ٥بذه الزيادة برمز 

إشارة إُف الذيل، أما أضافو أثناء  (ذ)ا٤بيزاف، للحافظ العراقي، كجعل أمامو رمز 



 330 

إشارة إُف انتهاء كالـ ا٢بافظ الذىيب، كما بعده " انتهى: "الَباجم فإنو يذكر قبػلها 
. فهو من كالمو

: كىو مرتب على حركؼ ا٤بعجم، ك٤با انتهى من اْل٠باء ذكر بعدىا 
(. 7/5: ا١بزء السابع، صفحة )ػ الكُب 

(. 7/124)ػ ا٤ببهمات 
(. 7/125)ػ اْلنساب 
(. 7/143) (االبن إُف غّبه)ػ ا٤بضاؼ 

" ميزاف االعتداؿ: "مث يذكر ا٢بافظ بعد ذلك اْلسػػماء الٍب حذفها من كتابو 
كا٤بذكورة يف هتذيب الكماؿ، للحافظ ا٤بزم، كجعل يف ىذا القسم اصطالحات 

: خاصة، كىي 
. يعِب بو من تكلم فيو بال حجة (صح)
. ٯبعلها أماـ من ىو ٨بتلف فيو، كالعمل على توثيقو (مخ)

: كىذا ا١بزء مرتب على الشكل اآليت 
(. 7/168) ػ اْل٠باء 1
(. 7/450) ػ الكُب 2
(. 7/490) ػ من عرؼ بأبيو 3
(. 7/503) ػ فيمن قيل ابن أخي فالف 4
(. 7/504) ػ يف اْلنساب 5
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(. 7/522) ػ يف النساء اجملهوالت 6
 1(. 7/531) ػ يف كناىن 7

:  كمن كتب اْلحاديث ا٤بوضوعة 
. ػ ا٤بوضوعات، البن ا١بوزم

: التعريف با٤بؤلف 
ىو أبو الفرج ٝباؿ الدين، عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد بن علي بن عبيد اهلل ابن 
ا١بوزم، القرشي، التيمي، البكرم، من بِب ٧بمد بن أيب بكر الصديق، البغدادم، 

. ا٢بنبلي
. كلد عاـ عشرة كٟبسمائة، كتويف رٞبو اهلل عاـ سبع كتسعْب كٟبسمائة

كاف ابن ا١بوزم أعجوبة دىره، كحجة زمانو علما ككرعا كتقى، ككاف عػػدًن النظّب 
. حفظا كجاللة، ككاف أكثر أىل عصره تأليفا

: قاؿ ابن ا١بوزم عن نفسو 
مث َف ٰببب إِف فن .. إين رجل حبب إِف العلم من زمن الطفولة فتشاغلت بو )

بل فنونو كلها، مث َف تقتصر ٮبٍب يف فن على بعضو، بل أرـك . كاحد منو
 2. (استقصاءه

: التعريف بالكتاب 

                

 

… 2/412 كشف اللثاـ 1
. 37: صيد الخاطر ص2
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، غّب أف طائفة من نقاد ا٢بديث عابوا "ا٤بوضوعات: "صنف ابن ا١بوزم كتابو 
عليو تساىلو يف ا٢بكم علػػى ا٢بػديث بالوضع، يف أحاديث بعضها صحيح، 

.  كاآلخر حسن، أك بعضها ضعيف
بل رٗبا أدرج ابن ا١بوزم يف )): قاؿ السخاكم يف شرحو ْللفية العراقي 

 فضال عن غّبٮبا، 1ا٢بسن كالصحيح ٩با ىو يف أحد الصحيحْب، " ا٤بوضوعات"
كىو مع إصابتو يف أكثر ما عنده توسع منكر؛ ينشأ عنو غاية الضرر ًمْن ظىػنِّ ما 

ليس ٗبوضوع ػ بل ىو صحيح ػ موضوعا ٩با قد يقلده فيو العارؼ ٙبسينا للظن بو 
 2(. (حيث َف يبحث فضال عن غّبه

                

 

إف طالت بك مدة أوشك أف ترى قوما يغدوف في سخط اهلل، ويروحوف )):  وذلك مثل حديث أبي ىريرة مرفوعا 1
باب النار يدخلها الجبػاروف والجنة يدخلها ..كتاب الجنة. رواه مسلم(. (في لعنتو، في أيديهم مثل أذناب البقر

وتعقبو  (3/101" )الموضوعات"فقد ذكره ابن الجوزي في . (2/323)، وأحمد (54: ح4/2193)الضعفاء، 
.  (ىذا خبر باطل، وأفلح كاف يروي عن الثقات الموضوعات، ال يحل االحتجاج بو: قاؿ ابن حباف ): بقولو 

ال واهلل ما ىو بباطل، بل صحيح في نهاية الصحة، أخرجو مسلم في جماعة من : وقاؿ السيوطي في الآللئ متعقبا 
.  مشايخو عن أبي عامر العقدي، وأخرجو من وجو آخر

ولم أقف على شيء في كتاب الموضوعات حكم عليو بالوضع، وىو في أحد الصحيحين غير ىذا الحديث، وإنها 
. لغفلة شديدة منو

. وأفلح المذكور ثقة مشهور؛ وثقو ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وأبو حاتم، وروى عنو ابن المبارؾ وطبقتو
والبلية التي ابتلي بها ابن الجوزي في ىذا الحديث إنما جاءتو من قبل تقليده البن حباف؛ لذلك قاؿ الذىبي في 

.  حديث أفلح صحيح غريب، و ابن حباف ربما جرح الثقة حتى كأنو ال يدري ما يخرج من رأسو): الميزاف 
…(. 2/173الوضع في الحديث لعمر فبلتة : انظر )
 …1/296 فتح المغيث 2
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كقد اشتمل الكتاب على أبواب أربعة أساسية، عدا ما تضمنو من شرح ٨بتلف 
: القضايا ا٥بامة، كاإلٲباءات الذكية ا٤بتعلقة بفنوف ا٢بديث، كاْلبواب ا٤بذكورة ىي 

. الباب اْلكؿ يف ذـ الكذب
… الباب الثاين يف حديث من كذب علي

. الباب الثالث يف الوصية بالعناية بانتقاد الرجاؿ
الباب الرابع فيما اشتمل عليو كتػػاب ا٤بوضوعات من اْلحاديث ا٤بوضوعة، كىذا 

 1.الباب ٰبتوم على ٟبسْب كتابا، مرتبة على نسق كتب الفقو
 2. كمن كتب اْلحاديث ا٤بشتهرة على اْللسنة

: كمن كتب اْلحاديث القدسية 
. اإلٙبافات السنية يف اْلحاديث القدسية، للمناكم

: التعريف بالكتاب 
ىو كتاب ٝبع فيو ما كقف عليو من اْلحاديث القدسية الواردة على لساف خّب 

 3. الربية ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم
 : اإلٙبافات السنية يف اْلحاديث القدسية، للشيخ ٧بمد ا٤بدين

: التعريف با٤بؤلف 

                

 

… 23: ص" الموضوعات: " مقدمة المحقق لكتاب 1
.  تقدـ ذكر طائفة منها2
. 2/248كشف اللثاـ :  ينظر مفتاحو في 3
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ىو ٧بمد بن ٧بمود بن صاٌف بن حسن الطربزكين الشهّب با٤بدين، أصلو من ا٤بدينة 
. (ىػ1200ت)النبوية، كانت كفاتو، رٞبو اهلل، سنة مائتْب كألف للهجرة 

: التعريف بالكتاب 
للسيوطي، كقد ضم " ا١بامع الكبّب: "ٝبع ا٤بؤلف القسم اْلكرب من كتابو من  

، فيها الصحيح، كالضعيف، (863)ىذا ا٤بصنف ثالثة كستْب كٜبا٭بائة حديث 
كا٤بنكر، كا٤بوضوع، كقد انتهج ا٤بؤلف طريقة حسنة يف التنبيو على اْلحاديث 

 1. الضعيفة أك ا٤بناكّب كا٤بوضوعات تربئة للذمة، كٙبقيقا لألمانة العلمية
. ككتب الرقائق، كالَبغيب كالَبىيب، ككتب اْلحاديث ا٤بتواترة 

: كمن الكتب ا٤بوسومة بالصحة 
صدر منها ستة . ، للعالمة ناصر الدين اْللباين(سلسلة اْلحاديث الصحيحة)ػ 

 2.أجزاء، ٙبتوم على ٟبسمائة كألفي حديث
: كمن الكتب ا٤بوسومة بالضعف 

ػ سلسلة اْلحاديث الضعيفة، كأثرىا السيء يف اْلمة، للعالمة ناصر الدين 
  3. اْللباين، صدر منها ٟبسة ٦بلدات، ٙبتوم على ٟبسمائة كألفي حديث

: كمن كتب علل ا٢بديث 

                

 

. 2/248 كشف اللثاـ 1
. المكتب اإلسبلمي، في ستة مجلدات " سلسلة األحاديث الصحيحة" نشر كتاب 2
. ، المكتب اإلسبلمي، في خمس مجلدات"سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرىا السيء على األمة" نشر كتاب 3
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. (ىػ234ت)ػ العلل، لعلي بن ا٤بديِب
: التعريف با٤بؤلف 

ىو علي بن عبد اهلل بن ٪بيح السعدم، موالىم ا٤بعركؼ بابن ا٤بديِب، أبو ا٢بسن، 
، لو (ىػ161ت)أصلو من ا٤بدينة، كلد بالبصرة سنة إحدل كستْب كمائة للهجرة 

الكوفة، كبغداد، ككاسط، : رحالت إُف بلداف عػدة لألخذ عن شيوخها؛ منها 
  1. كمكة، كا٤بدينة، كاليمن، كٮبداف، كالرم، كمصر

لعلي بن ا٤بديِب مؤلفات كثّبة يف علـو ا٢بديث، كيف الرجاؿ كغّب ذلك من 
: الفنوف؛ منها 

تسمية من ركم عنو من أكالد العشرة كغّبىم من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل "
اْلحاديث "، ك"سؤاالت ا٤بديِب ليحٓب بن سعيد القطاف"، ك"عليو كسلم

، "آراؤه يف علماء البصرة الذين كصػػػفهم ٰبٓب بن معْب بالقدرية"، ك"ا٤بعلالت
 2.ػ ىذا ػ كغّبه " كتاب العلل"، ك"كتاب اْل٠باء كالكُب"ك

: التعريف بالكتاب 

                

 

… 148: ص.  اإلماـ علي بن المديني ومنهجو في نقد الرجاؿ، إلكراـ اهلل إمداد الحق1
علي بن المديني ومنهجو في نقد "، و71:ص" معرفة علـو الحديث، للحاكم النيسابوري: " تنظر مؤلفاتو في 2

… 7:ص" العلل"، مقدمة المحقق محمد مصطفى األعظمي لكتاب …264: ص" الرجاؿ
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اإلماـ علي بن ا٤بديِب ليس لو كتاب كاحد يف العلل، بل الذم يَبجح أنو لو كتبا 
 صفحة 70يف ٫بو " العلل: "كثّبة يف ىذا العلم؛ كقد طبع لو كتاب ٙبت اسم 

. بالكتب اإلسالمي ببّبكت بتحقيق اْلستاذ ٧بمد مصطفى اْلعظمي 
 يف مكتبة سرام أٞبد الثالث 624ق اْلستاذ فؤاد سزكْب ٙبت رقم ػلكن ذكر ؿ

". علل ا٢بديث كمعرفة الرجاؿ: "كتابا ٰبمل عنواف 
 1. اؿ ا٢باكم إنو يقع يف ثالثْب جزءػ، كؽ"عػلل ا٤بسند: "تاب ػكذكر لو ا٢باكم ؾ

 2.ذكر ا٢باكم أنو كذلك ثالثوف جزء" العلل ا٤بتفرقة: "كلو كذلك 
 3.أربعة عشر جزء " العلل إل٠باعيل القاضي: "كلو 
 4. ثالثة عشر جزء" علل حديث ابن عيينة: "كلو 

" :  العلل، لعلي بن ا٤بديِب: "قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب يف كصف 
لعلي بن "  العلل: "كمن أحسن كتاب كضع يف ذلك كأجلو كأحفلو كتاب )

ا٤بديِب شيخ البخارم، كسائر احملدثْب بعده يف ىذا الشأف على ا٣بصوص عياؿ 
 5. (عليو

:  علل ابن أيب حامت فقاؿ "ب" علل ابن ا٤بديِب"مث إف علم الدين البلقيِب قارف 
                

 

 71: ص.  معرفة علـو الحديث، للحاكم النيسابوري1
. 71: ص.  معرفة علـو الحديث2
. 71: ص.  معرفة علـو الحديث3
. 71:  معرفة علـو الحديث ز ص4
. 61: ص.  الباعث الحثيث شرح اختصار علـو الحديث للحافظ ابن كثير، تأليف أحمد محمد شاكر5
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 1. (العلل كتاب ابن ا٤بديِب كابن أيب حامت كا٣بالؿ"أجل كتاب صنف يف )
كأماـ ما كصف بو ابن كثّب كتاب العلل البن ا٤بديِب، مع ىذه ا٤بقارنة بْب أفضل 

ما ألف يف العلل للبلقيِب يذىب الدكتور إبراىيم بن الصديق إُف أف الكتاب 
، كيعلل ذلك بأف الكتاب ا٤بطبوع ال ٰبتوم "علل ابن ا٤بديِب: "ا٤بطبوع ليس ىو 

 صفحة بينا الكتاب ا٤بقارف بو، كىو العلل 33إال على ٫بو ستْب حديثا يف ٫بػػو 
 2…  حديثا كقد طبع يف ٦بلدين2840البن أيب حامت احتول على تعليل 

: (ىػ327ت)ػ علل ا٢بديث، البن أيب حامت الرازم 
: التعريف با٤بؤلف 

ىو عبد الرٞبن بن ا٢بافظ أيب حامت ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر ا٢بنظلي، يكُب أبا 
٧بمد، ٠بع من أيب سعيد اْلشج، كأيب زرعة، كابن كارة، كخالئق من طبقتهم، لو 

صنف ابن أيب حامت يف . رحالت إُف ا٢بجاز، كالعراؽ، كمصر، كالشاـ، ك غّبىا
، "ا١برح كالتعػػديل"قو كاختالؼ الصحابة كالتابعْب كعلماء اْلمصار، كلو كتاب ػالف

 3.، كغّبىا"علل ا٢بديث"، ك"الػرد على ا١بهمية: "ككتػاب 
: التعريف بالكتاب 

                

 

. 1/258 تدريب الراوي، للسيوطي 1
بياف الوىم واإليهاـ الواقعين في كتاب األحكاـ آلبي الحسن بن القطاف :  علل علم الحديث من خبلؿ كتاب 2

… 1/71إعداد األستاذ إبراىيم بن الصديق  ( ىػ628ت)الفاسي 
. 2367 ترجمة 1/523تهذيب سير أعبلـ النببلء للذىبي، كذلك، : ، وكذا 3/829 تذكرة الحفاظ، للذىبي 3
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ىو كتاب ٰبتوم على ٝبلة من اْلحاديث ا٤بعلولة، رتبت على الكتب كاْلبواب 
الفقهية، يبْب ابن أيب حامت علة كل حديث منها، ككثّبا ما ينقل التعليل عن أبيو، 

كيذكر يف الرجاؿ ما يقدح فيهم، تصل أحاديثو ا٤بعللة إُف أربعْب كٜبا٭بائة كألفي 
 1.رىا باب النذر ػباب الطهارة، كآخ: كابو ػ، أكؿ أب(2840)حديث 

: (ىػ279ت)ػ العلل الصغّب، للَبمذم 
. كىذا يف آخر ا١بامع، كىو الذم شرح ابن رجب ا٢بنبلي

: ػ علل ا٢بديث الكبّب، للَبمذم كذلك 
ىذا الكتاب يظهر أنو مفقود، لكن من ا٤بؤكد أنو كاف موجودا با٤بغرب يف القرف 

بياف : "السابع ا٥بجرم؛ جيث يكثر ابن القطاف الفاسي من النقل عنو يف كتابو 
". الوىم كاإليهاـ

، كإذا أطلق كتاب العلل للَبمذم كاف "العلل ا٤بفرد: "كىذا الكتاب يسمى كذلك 
، كقد أثُب عليو العلماء كثّبا، ككاف موضع ثقتهم، "العلل الكبّب: ا٤بقصود ىذا 

لكن يد ا٢بدثاف طوتو عنا، كقد يسر اهلل الوقوؼ على الكتاب لكن بَبتيب أيب 
 2. طالػب القاضي، كطبػػػع بتحػقيق السيد صبحي السامرائي كآخرين

                

 

ـ في مجلدين، ثم وضع لو الدكتور يوسف المرعشلي 1985 ىػ، 1405 طبعت الكتاب دار المعرفة سنة 1
. فهرس أوائل األحػػػاديث واآلثار، وفهرس أسماء الرواة ومروياتهم، في مجلد مستقل: فهػارس

. ـ1989 ىػ، 1409األولى . ط.  طبعة عالم الكتب2
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كالكتاب عبارة عن ٦بموعة مهمة من التعليالت لألحػػاديث ا٤بذكورة فيو، ككثّبا ما 
. ٧بمد بن إسػماعيل البخارم، كجوابو عليها: يسجل فيها الَبمذم سؤالو لشيخو 

: ػ علل ا٢بديث النبوم، للدارقطِب 
: التعريف با٤بؤلف 

ىو اإلماـ أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد الدارقطِب، البغدادم ػ كدار القطن 
٧بلة كانت ببغداد ػ  

كاف كالد الدارقطِب رجل علم، كمن احملدثْب الثقات، لذا حرص على تعليم كلده 
كىو صغّب، ككاف ٰبضر ٦بالس كبار الشيوخ منذ نعومة أظفاره؛ قاؿ يوسف 

كنػا ٭بر إُف البغوم كالدارقطِب صيب ٲبشي خلفنا بيده رغيف عليو كامخ ): القواس 
1 .) 

. لو رحالت علمية إُف البصرة، كالكوفة، كالشاـ، كمصر، كا٢بجاز، كغّبىا
: قاؿ ا٣بطيب البغدادم يف الدارقطِب 

ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كإماـ كقتو، انػتهػػى إلػيو علم اْلثر كا٤بعرفة بعلل )
ا٢بديث كأ٠باء الرجاؿ كأحواؿ الركاة، مع الصدؽ كاْلمانػة، كالػفػػقو كالعػدالة، 

كقبوؿ الشهادة كصحة االعتقاد كسالمة ا٤بذىب، كاالطالع بعلـو سول علـو 
 2.(ا٢بديث

                

 

. 235:القاموس المحيط، للفيروزابادي ص (وىو لفظ معرب). الذي يؤتدـ بو:  الكاَمخ 1
… 16/452، وسير أعبلـ النببلء 12/34 تاريخ بغداد 2
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:  لو مصنفات كثّبة منها 
ا٤بؤتلف "، ك"اإللزامات، كالتتبع"، ك"أحاديث النزكؿ"، ك"أحاديث الصفات"

. ، كغّبىا كثّب"العلل الواردة يف اْلحاديث النبوية”، ك"السنن"، ك"كا٤بختلف
 1 :التعريف بالكتاب 

:  قاؿ ابن كثّب يف كصفو للكتاب 
كقد ٝبع أزمة ما ذكرنا كلو ا٢بافظ الكبّب أبو ا٢بسن الدارقطِب يف كتابو يف ذلك، )

كىو من أجل كتاب، بل أجل ما رأينا كضع يف ىذا الفػن، َف يسبق إُف مثلو، كقد 
أعجز من يريد أف يأيت بعده، فرٞبو اهلل كأكـر مثواه، كلكن يعوزه شيء ال بد منو، 

يرتب على اْلبواب، ليقرب تناكلو للطالب، أك أف تكوف أ٠باء الصحابة : كىو 
الذين اشتمل عليهم مرتبْب على حركؼ ا٤بعجم، ليسهل اْلخذ منو، فإنو مبدد 

 2.(جدا، ال يكاد اإلنساف يهتدم إُف مطلوبو منو بسهولة
:  أما الذىيب فيقوؿ 

                

 

توجد نسخ مخطوطة منو في كثير من خزائن المخطوطات، وقد صدر منو بالتتابع "  العلل، للدارقطني: " كتاب 1
محفوظ الرحػمن زين اهلل السلفي، ولكن قدر اهلل سبحانو وماشاء فعل حيث توفي . أجزاء بعد أجزاء، بتحقيق د

وقد أشار المحقق رحمو اهلل في . مجفوظ الرحمن ولم يتم الكتاب بالتحقيق ولعلو يهيء اهلل لو من يواصل تحقيقو
.  ـ1985 ىػ، 1405األولى . ط. نشرتو دار طيبة. مقدمة تحقيقو إلى أف سائر النسخ التي بين يديو غير تامة

… 61: ص.  الباعث الحثيث شرح اختصار علـو الحديث للحافظ ابن كثير، تأليف أحمد محمد شاكر2
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كإف شئت أف تبْب براعة ىذا اإلمػاـ الػفرد، فطالع العلل لو، فإنك تندىش كيطوؿ )
 1. (تعجبك

: ػ شرح علل الَبمذم 
: التعريف با٤بؤلف 

ىو عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب البغدادم ا٢بنبلي، أبو الفرج ا٤بعركؼ بابن 
أخذ العلم عن كالده يف أكؿ نشأتو، مث رحل إُف كثّب  (795 ػ 736)رجب 

دمشق، كمصر، كمكة، رافق حافظ العصر زين : من اْلقطار اإلسالمية؛ منها 
الدين العراقي، كما الـز ابن القيم، قرأ القرآف بالركايات كأكثر عن الشيوخ، كبرز 
يف علـو القرآف، كا٢بديث، كالفقو، كاْلصوؿ، كالتصوؼ كمهر يف فنوف ا٢بديث 

. كأ٠باء الرجاؿ
: لو مصنفات كثّبة يف ٨بتلف جوانب علـو الشريعة؛ منها 

فتح البارم يف شرح البخارم ػ َف يتمو كصل إُف كتاب ا١بنائز ػ، ككشف الكربة يف 
كصف حاؿ أىل الغربة، كٙبقيق كلػمة اإلخالص، كجوامع العلـو كا٢بكم، كشرح 

. علل الَبمذم
  :2التعريف بالكتاب 

                

 

…  3/993 تذكرة الحفاظ 1
. ط. عالم المكتب: البن رجب بتحقيق صبحي السامرائي، ونشرتو دار " شرح علل الترمذي: " طبع كتاب 2

. ـ1985  ىػ ػ 1405الثانية عاـ 
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على اْلبواب الفقهية، مث ختمو " ا١بامع"صنف اإلماـ الَبمذم كتابو ا٤بسمى 
بكتاب صغّب يف العلل؛ بيػػن فيػػو مػقاصده، كمصػادره، كرجالو، كمصطلحاتو، كىذا 

. الكتاب من أكائل الكتب ا٤بؤلفة يف علـو ا٢بديث 
سار كثّب ٩بن كتب يف عصر ابن رجب على شػرح الكتب السابقة يف العقيدة 

كالتفسّب كا٢بديث كالفقو، كحل رموزىا ككانت السمة العامة يف ىذه الشركح بث 
كالـ اْلصل بْب عبارات الشارح، كيف كثّب من اْلحياف يكوف الشرح عبارة عن 

حل ْللفاظ اْلصل كتراكيبو، كقد ٛبتزج ىذه اْللفاظ بتلك بطريقة ال يستطاع 
. معها معرفة الكالـ ٤بن

، مث "العلل الصغّب"أما ابن رجب فقد سار على سوؽ كالـ الَبمذم أكال من 
تعقيبو بالشرح كالتمثيل كاإليضاح، مع االكتفاء باإلشارة إُف أصل ا٤بوضوع عند 

الَبمذم، كٲبتاز أسلوبو بالسهولة كالوضوح، مع العمق يف البسط كالتحليل 
.  كاالستدراؾ

: ػ العلل ا٤بتناىية يف اْلحاديث الواىية، البن ا١بوزم 
: التعريف بالكتاب 

                                        

 

. ونشرتو مكتبة المنار باألردف. كما طبع الكتاب مع التحقيق والدراسة من طػرؼ الػدكتور ىماـ عبد الرحيم سعيد
. ـ1987 ىػ ػ 1407األولى . ط



 343 

: ألف أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد بن ا١بوزم كتابو يف ا٤بوضوع ٠باه  
ق أف من اْلحاديث ػر ؿػقػ، مث ظ1" كتاب ا٤بوضوعات من اْلحاديث ا٤برفوعات"

،  كىو ما ضمنو يف كتابو ىذا، 2ما ال يصل إُف ا٢بكم عليو بالوضع، كلكنو كاه 
كقد ٝبعت يف ىذا الكتاب اْلحاديث الشديدة التزلزؿ الكثّبة )): كفيو يقوؿ 

 3(. (العلل
: ترتيب الكتاب 

: رتب ىذا الكتاب على اْلبواب الفقهية، كىذا ذكر ٥بذه اْلبواب 
كتاب التوحيد، كتاب اإلٲباف، كتاب ا٤ببتدأ، كتاب العلم، كتاب السنة، كتاب 
الفضائل كا٤بثالب، كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصدقة، 
، كتاب ا٢بج،  كتاب فعل ا٤بعركؼ كالرب كالصلة، كتاب السخاء، كتاب الصـو

كتاب السفر كا١بهاد، كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب اْلطعمة، كتاب 
، كتاب اْلدب، كتاب معاشرة الناس، كتاب  اْلشربة، كتاب الزينة، كتاب النـو

ا٥بدايا، كتاب اْلحكاـ كالقضايا، كتاب اْلحكاـ السلطانية، كتاب ذـ ا٤بعاصي، 
كتاب ا٢بدكد، كتاب الزىد، كتاب الذكر، كتاب الدعاء، كتاب ا٤بالحم، كتاب 

                

 

.  وقد تقدـ الكبلـ عليو 1
. (وىي: لساف العرب مادة ) وىي من الوىي، وىو الشق في األرض، والواىي ىو الضعيف 2
. 17: ص" العلل الواىية في األحاديث الواىية:  مقدمة المؤلف لكتابو 3
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ا٤برض، كتاب الطب، كتاب ذكر ا٤بوت، كتاب القبور، كتاب البعث كالقيامة، 
. كتاب صفة ا١بنة، كتاب صفة النار، كتاب ا٤بستبشع من ا٤بنقوؿ عن الصحابة

:  ا٤بؤاخذات على الكتاب 
ابن ا١بوزم كاسع ا٣بطو يف ا٢بكم على ا٢بديث بشدة الضعف أك بالوضع، ْلدىن 

 1. ضعف يف الركاة
مث إف من العجب إيراد ابن ا١بوزم )): كمن ا٤بؤاخذات ما ذكره السخاكم بقولو 

كثّبا ٩با أكرده يف ا٤بوضوعات، كما " العلل ا٤بتناىية يف اْلحاديث الواىية"يف كتابو 
أف يف ا٤بوضوعات كثّبا من اْلحاديث الواىية، بل قد أكثر يف تصانيفو الوعظية 

مث عقب السخاكم على ذلك بأنو لو (. (كما أشبهها من إيراد ا٤بوضوع كشبهو
انتدب شخص لتهذيب الكتاب مث إ٢باؽ ما فاتو لكاف حسنا، كإال فا٤بتقرر أنو ال 

 2. ينتفع بالكتاب إال الناقد لعدـ سالمة الكتاب من ىذا االضطراب
 :  3ػ اْل٠باء ا٤ببهمة يف اْلنباء احملكمة، للخطيب البغدادم 

 :التعريف با٣بطيب البغدادم 

                

 

فتح : إدخالو حديث أبي زكرياء، يحيى بن محمد بن قيس البصري، ضمن الموضوعات انظر :  ومن أمثلة ذلك 1
.  (بتحقيق الشيخ علي حسين علي).1/296وكذا ... 1/237المغيث 

… 1/297 فتح المغيث 2
. عز الدين علي السيد.  حقق الكتاب د3
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أبو بكر أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد البغدادم، ا٤بعركؼ با٣بطيب، صاحب 
تاريخ بغداد، الفقيو ا٢بافظ، أحد اْلئمة اْلعالـ ا٤بشهورين، ا٤بصنفْب ا٤بكثرين، 

. حافظ مربز ختم بو ديواف ا٢بفاظ
كلد سنة اثنتْب كتسعْب كثالٜبائة، نشأ ا٣بطيب يف بيت يظلو القرآف كينّبه العلم؛ 

فقد كاف أبوه خطيب جامع درزٯباف، حفظ ا٣بطيب القرآف يف صغػػره، كاعتنػى بػو 
. أبوه؛ فسمع على أكابر العلماء يف من ذكم الضبط كاإلتقاف

كاف ا٣بطيب كثّب الرحلة لتحصيل علو اإلسناد، كللقاء ا٢بفاظ كاإلفادة منهم، 
كاف شديد ا٢برص االستفادة من كقتو؛ حٌب كاف ال يرل كىو ٲبشي إال كبيده 

جزء يقرأه، عرؼ ا٣بطيب بشدة زىده، كعظم ذكائو، كاتساع حفظو، حٌب َف ير 
. مثل نفسو

. كانت كفاتو رٞبو اهلل سنة ثالث كستْب كأربعمائة ببغداد
: التعريف بالكتاب 

أكثػر،  ٰبتوم الكتاب على ٜبانية كثالثْب كمائٍب حديث، ٩با كقع فيو مبهم أك
كمنهجو فيو أف يذكر الركاية الٍب كقع فيها ا٤ببهم بالسند من لدنو إُف ا٤بصدر، مث 

يبْب ا٤ببهم ٗبا عرؼ، مث يقيم ا٢بجة على صحة ما بينو بركاية أك أكثر متصلة 
السند بو، من الركايات ا٤بصرح فيها بالبياف، كقد جاء يف مقدمة الكتاب ما يشّب 

ىذا كتاب أكردت فيو أحاديث تشتمل )): حيث يقوؿ ا٣بطيب : إُف ىذا ا٤بنهج 
على قصص متضمنة ذكر ٝباعة من الرجاؿ كالنػساء، أهبمت أ٠باؤىم ككِب عنهػػا، 
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كجػاءت يف أحاديث أخر ٧بكمة، فجمعت بينها كجعلت إثر كل حديث فيو 
 1(. (مبهم حديثا فيو بيانو، كرتبت ذلك على نسق حركؼ ا٤بعجم 

: قيمة الكتاب 
ك٤با كاف الكتاب ذا أٮبية بالغة، كال يغِب غّبه غناءه، لكن تنظيمو أحاديثو على 

حركؼ ا٤بعجم قد ال يسعف الباحث يف الوقوؼ على حديثو بيسر كبدكف عناء، 
.  فإف النوكم رأل أف ٱبتصره

كقد ألفت العلماء يف ذلك ٝبال من ا٤بصنفات )): كىذا ما جعلو يقوؿ 
ا٤بشهورات، من أحسنها كتاب اإلماـ ا٢بافظ أيب بكر أٞبد علي بن ثابت 

ا٣بطيب البغدادم ذم التحقيقات، كصاحب النفائس من مستجادات 
 2(.(…كآثرت اختصار كتابو لرجحػػانو عنػد أىػل ا٤بػعرفػػة كالدرايات.. ا٤بصػنفات

ػ اإلشارات إُف بياف اْل٠باء ا٤ببهمات، حمليي الدين أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم 
  3. ( ىػ676ت)

السابق " اْل٠باء ا٤ببهمة يف اْلنباء احملكمة"ىو ٨بتصر  (…اإلشارات))كتاب 
: الذكر، كقد بْب اإلماـ النوكم خطتو يف هتذيب كتاب ا٣بطيب كاختصاره فقاؿ 

فقصدت اختصاره متوسطا بْب البسط كاإلطاالت، أذكر فيو طرفا من …))

                

 

. األسماء المبهمة في األنباء المحكمة:  من كتاب 3: مقدمة المؤلف ص1
. 532: ص. اإلشارات إلى بياف السماء المبهمات، لمحيي الدين النووي:  مقدمة كتاب2
. عز الدين علي السيد.  حقق الكتاب د3
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ا٢بديث، ٕبيث يعرؼ ٗبا فيو معرفة سا٤بة من الَبددات، كأزيد فيو ٝبال نفيسة َف 
يػذكرىا، مػن ضػبط ما يشكل كٱباؼ تصحيفو من اْل٠باء كاللغات كأنبو على ما 
خولف فيو ا٣بطيب، رٞبو اهلل، أك كاف فيو خالؼ َف يذكره يف معظم ا٢باالت، 

كأ٢بق يف أثنائو أ٠باء قليلة َف يذكرىا ا٣بطيب، منبها على أهنا من الزيادات، كأزيد 
 1(. (يف آخر الكتاب فصوال نفيسة  يف لطائف ما ٰبتاج إليو متعرؼ ا٤بستبهمات

ػ ا٤بستفاد من مبهمات ا٤بًب كاإلسناد، ْلٞبد بن عبد الرحيم العراقي 
 2 (ىػ826ت)

 : 3التعريف با٤بؤلف 
ىو ا٢بافظ كِف الدين أبو زرعة أٞبد بن ا٢بافػظ زين الديػػن أيب الفضل عبد الرحيم 

بن ا٢بسْب، الشافعي، ا٤بعركؼ بابن العراقي، كلد يف القاىرة سنة اثنتْب كستْب 
كسبعمائة، عرؼ با٢برص على الطلب كاالجتهاد يف استيفاء الشيوخ، كانت لو 

رحلة مع أبيو إُف دمشق، كلو رحالت أخرل؛ منها إُف بيت ا٤بقدس، كمكة 
. كا٤بدينة، مث استقر بو ا٤بقاـ يف القاىرة

                

 

الثانية . نشرتو مكتبة الخانجي بمصر ط)… 532: ص. للنووي.  اإلشارات إلى بياف األسماء المبهمات1
. (ـ1992ىػ ػ 1413

. عبد الرحمن عبد الحميد البر.  حقق الكتاب د2
. 7/173، شذرات الذىب 548: ، طبقات الحفاظ ص1/363 حسن المحاضرة 3
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بػرع كِف الػدين العراقي، رٞبو اهلل، فػي الػػحديث كالػفقو كأصولو كالعربية كا٤بعاين 
كالبياف، كظهرت ٪بابتو، كاشتهرت نباىتو حٌب أجازه شيوخو كأذنوا لو باإلفتاء 

. كالتدريس كىو شاب
البياف كالتوضيح ٤بن خرج لو يف الصحيح كقد مس : لو مصنفات كثّبة؛ منها 

بضرب من التجريح، كأخبار ا٤بدلسْب، اإلطراؼ بأكىاـ اْلطراؼ، كا٤بستفاد من 
…  مبهمات ا٤بًب كاإلسناد

. ككانت كفاتو، رٞبو اهلل، بالقاىرة سنة ست كعشرين كٜبا٭بائة
: التعريف بالكتاب 

يتناكؿ ىذا الكتاب ذكر اْلحاديث الٍب يف متنها أك سندىا مبهم، مث بياف ىذا 
. ا٤ببهم

رتب الكتاب على اْلبواب الفقهية، كقد افتتحو كِف الدين العراقي بػمقدمة ذكر 
.  فيها فوائد معرفة ا٤ببهم، كا٤بصنفات فيو، كخطتو يف كتابو، كالرموز الٍب استخدمها
: يصل عدد مباحث الكتاب كأبوابو كفصولو إُف ثالثة كسبعْب بابا أكمبحثا؛ أك٥با 

. ػ كتاب اإلٲباف، كآخرىا كتاب ذكر القيامة
، للخطيب، كاختصار النوكم "اْل٠باء ا٤ببهمة: "ٝبع فيو ا٤بؤلف بْب الكتب اآلتية 

إيضاح "، البن بشكواؿ، ك"غوامػض اْل٠باء ا٤ببػػهمة"، ك"اإلشارات"ا٤بسمى 
، البن طاىر ا٤بقدسي، مع زيادات لو، ك٥بذا يعترب الكتاب موسوعة يف "اإلشكاؿ

. معرفة ا٤ببهمات الٍب تناثرت يف مصنفات عديدة
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ك٤با كاف الكتاب مرتبا على اْلبواب الفقهية سهل على الباحث الوقوؼ على 
كىو أحسن ما )): بغيتو، كقد قاؿ السيوطي كابن جعفر الكتاين يف الكتاب 

 1(. (صنف يف ىذا النوع

                

 

. 124: ، الرسالة المستطرفة ص2/342 تدريب الراوي 1
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. ترتيب اْلحاديث على ألفاظ ا٤بعاجم: سادسا 

: نبذة كجيزة عن تاريخ ىذه الطريقة 
ىذه الطريقة ذات صلة كثيقة ٗبعاجم اللغة الٍب رتبت ألفاظها على حركؼ ا٤بعجم 

: بعد ٘بريدىا إُف أصل مادهتا اللغوية، كمن الكتب الٍب سارت على ىذا النسق 
، ( ىػ321ت)، ْليب بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد اللغوم "ا١بمهرة يف اللغة "
 393ت)، ْليب نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب "الصحاح يف اللغة" ك1
 2. (ىػ

كإذا كاف للعرب كتب مصنفة على ىذا النحو يف اللغة، فإهنم َف يصنفوا مثيالهتا 
أرندجاف "الدكتور : يف ا٢بديث النبوم الشريف، كجاء أحد ا٤بستشرقْب كىو 

ا٤بعجم ا٤بفهرس : " ليعمل على تأليف معجم لألحاديث النبوية، ٠باه 3" فنسنك
، كذلك ٗبؤازرة لفيف من ا٤بستشرقْب، كيشارؾ ىؤالء "ْللفاظ ا٢بديث النبوم

. الشيخ ٧بمد فؤاد عبد الباقي

                

 

. 2/32، ىدية العارفين 1/605كشف الظنوف :  انظر ترجمة الجوىري في 1
.  تقدمت ترجمة إسماعيل بن حماد الجوىري2
(. تقدمت ترجمتو. )(ـ1939ت) أستاذ العربية بجامعة ليدف بهولندا 3
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: ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث النبوم 

: ا٢باجة إُف كضع ىذا ا٤بعجم 
شعر ا٤بستشرقوف بصعوبة البحث يف أمهات كتب ا٢بديث، كبكوف ما كضع من 
فهارس ٥با ال يفي با٤براد، كخاصة أهنا تلـز الباحث ببعض اْلمور الٍب ليست يف 
يده، أك يصعب عليو أف يصل إليها، فالفهرسة على حركؼ ا٤بعجم توجب على 
الباحث أف يكوف حافظا ٤بطلع ا٢بديث، كأم تغيّب فيو يبعده عن الوصوؿ إُف 
مبتػغاه، مث إف كتب ا٢بديث ا٤برتبة على ا٤بسانيد ٘بعل ٕبثك عن حديثك فيها 
صعبا إذا كنت  ال تعرؼ راكيو اْلعلى، أما إذا كاف ىذا الصحايب من ا٤بكثرين 
فإنك قد تعثر على حديثك يف أكؿ مسنده، كقد يطوؿ بك البحث حٌب آخر 
ا٤بسند، كقد ال ٘بده يف ىذا الكتاب با٤برة؛ ْلف ىذا ا٤بصنف َف يشتمل عليو، 
لكل ذلك كلغّبه، رأل ىؤالء ا٤بستشرقوف تأليف كتاب يسعفهم إُف الوصوؿ 

.  لتخريج ا٢بديث على طريقة ألفاظ ا٤بعاجم
: الكتب الٍب يفهرسها الكتاب 

: يفهرس الكتب التسعة اآلتية " ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث النبوم"
 ػ سنن الَبمذم 3 ػ صحيح مسلم 2 ػ صحيح البخارم  1
 ػ سنن ابن ماجة 6 ػ سنن النسائي 5 ػ سنن أيب داكد 4
 ػ مسند أٞبد 9 ػ موطأ مالك  8 ػ سنن الدارمي 7
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يتألف ىذا ا٤بعجم من ٜبانية ٦بلدات ضخمة، خصصت اجمللدات السبعة اْلكُف 
لَبتيب ألفاظ ا٤بعجم، حسب اْللفاظ النادرة الواقعة يف اْلحاديث، أما اجمللد 

: الثامن فهو خاص بالفهارس اآلتية 
 300.………………………فهرس أ٠باء اْلعالـ من الصػفحة 

 301.. ……….………فهرس اْل٠باء ا١بغرافية ابتداء من الصػفحة
 343…. ...…فهرس أ٠باء سور القرآف الكرًن كآياتو ابتداء من الصفحة

. 369: فهرس آم القرآف الكرًن على ترتيب السور كآياهتا ابتداء من الصفحة
: فهرس أ٠باء اْلعالـ 

: ٪بد " فهرس أ٠باء اْلعالـ"يف الفهرس اْلكؿ 
. (اسم الصحايب: مبدئيا ).  ػ اسم الشخص اْلخّب من كل إسناد1
.  ػ كل اْلشخاص الواردة أ٠باؤىم يف مًب ا٢بديث2
.  ػ أ٠باء الشعوب كالقبائل كالبطوف كا١بماعات القبلية أك الدينية3
 ػ أ٠باء ا٤بالئكة كا١بن كالشياطْب كاْلكثاف كا٢بيوانات كالسيوؼ، ككذا كل ذم 4

. اسم خاص
.  ػ صفات النسب إذا أسندت إُف أشخاص، أك ٦بموعات أشخاص5
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: الرموز ا٤بستعملة ٥بذه ا٤بصادر ككيفية ٙبديد ا٢بديث فيها 
رقم الباب أك الصفحة ذكر الكتاب أك ا١بزء  رمزه اسم الكتاب 

كرقم الباب يذكر الكتاب خى صحيح البخارم 
كرقم ا٢بديث يذكر الكتاب ـى صحيح مسلم 
كرقم الباب يذكر الكتاب تى سنن الَبمذم 
كرقم الباب يذكر الكتاب دى سنن أيب داكد 
كرقم الباب يذكر الكتاب فى سنن النسائي 

كرقم الباب يذكر الكتاب جةى سنن ابن ماجة 
كرقم ا٢بديث يذكر الكتاب دلى سنن الدارمي 
كرقم ا٢بديث يذكر الكتاب طى موطأ مالك 
كرقم الصفحة يذكر رقم ا١بزء حمى مسند أٞبد 

كقد كضعت ىذه الرموز كما تدؿ عليو، يف أسفل كل صفحتْب متقابلتْب من 
. ا٤بعجم تسهيل على ا٤براجع، ليكوف على ذكر منها دائما

: مثاؿ تطبيقي للمراجع 
: أخذ يف ىذا ا٤بثاؿ أ٭بوذج عن كل كتاب من الكتب التسعة 

معناىا الرموز  
.  من كتاب اْلدب من سنن الَبمذم15الباب  15تى أدب 

.  من كتاب التجارات، من سنن ابن ماجة31الباب  31جوى ٘بارات 
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، 3خى شركة 
16 

.  من كتاب الشركة، من صحيح البخارم16 ك3الباب 

.  من ا١بزء الرابع من مسند أٞبد175الصفحة  4،175حمى 
.  من كتاب الطهارة، من سنن أيب داكد72الباب  72دى طهارة 

.  من كتاب الصالة من مسند الدارمي79الباب  79دمى صالة 
 من كتاب صفة النيب صلى اهلل عليو كسلم 3ا٢بديث رقم  3طى صفة النيب 

يف موطأ مالك 
ـى فضائل 
 165الصحابة 

 من كتاب فضائل الصحابة، من 165ا٢بديث رقم 
. صحيح مسلم

.  من كتاب الصياـ، يف سنن النسائي78الباب  78فى صياـ 
: مالحظة 

سار مصنفو الكتاب على ىذا االصطالح يف كل الكتاب باستثناء الصفحات 
اْلربع كالعشركف اْلكُف من ا١بزء اْلكؿ، فإهنم استعملوا يف سنن ابن ماجة رمز 

. ، كبقية الرموز كما ىو يف ا١بدكؿ(حل)، كيف مسند أٞبد رمز (ؽ)
كبالنسبة ٤بوطأ مالك ينبغي اإلشارة إُف أنو َف يؤخذ منو إال اْلحاديث الواردة فيو، 

. أما أقواؿ مالك كغّبه من الفقهاء فلم تدخل يف ىذا ا٤بعجم
. كبالنسبة لصحيح مسلم َف يؤخذ منو إال ما ركم مسندا 

: الطبعات ا٤بعتمدة للكتب التسعة 
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٤با َف يكن بد من اعتماد بعض الطبعات ٥بذه الكتب التسعة، ككاف فيما بينها 
تفاكت يف موقع بعض اْلبواب بالزيادة أك النقص بباب أك بابْب، كجب التنبيو إُف 

: الطبعات ا٤بستعملة يف ىذا ا٤بعجم، كىي اآلتية 
. 1345 ٦بلدات، القاىرة 9صحيح البخارم 
 1374القاىرة .  ٦بلدات5ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم  

 1956 ػ 1955/ 1375ػ 
القاىرة .  ٦بلدات4طبعة ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد سنن أيب داكد  

بدكف تاريخ  
 ػ 1350القاىرة .  ٦بلد13بشرح ابن العريب ا٤بالكي سنن الَبمذم  

 1934 ػ 1931 /1352
 8. طبعة السيخ حسن ٧بمد ا٤بسعودم. بشرح السيوطيسنن النسائي  

. القاىرة بدكف تاريخ. ٦بلدات
 ػ 1372القاىرة . ٦بلداف. ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجة  

 1953 ػ 1952/ 1373
بدكف . ٦بلداف. بّبكت. مطبعة دار إحياء السنة النبويةسنن الدارمي  

تاريخ 
. القاىرة. ٦بلداف. ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقيموطأ مالك  

1370/1951 .
 1313/1895القاىرة .  ٦بلدات6مسند أٞبد بن حنبل  
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تيسّب : "إذا َف يتوفر على ىذه الطبعات أك ما يقارهبا، فيمكن االستعانة بكتاب ك
للشيخ ٧بمد " ا٤بنفعة بكتايب كنوز السنة كا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث النبوم

. فؤاد عبد الباقي  

 1: نظاـ ترتيب ا٤بواد يف ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث النبوم 
أكرد ا٤بصنفوف الفعل مث االسم لكل مادة ٗبراعاة الَبتيب حسب تسلسل : أكال 

. االشتقاؽ كتنوع ا٤بعُب طبقا ٤با ىو مقرر يف علمي الصرؼ كالنحو
أكرد ا٤بصنفػػوف ا٢بػديث كأتبع بذكر ا٤بكاف الذم يوجد فيو لفظو، كاْلماكن : ثانيا 

. اْلخرل باعتبار ا٤بعُب فقط
 :كالتفصيل لذلك كاآليت 

، كتذكر الصيغ التالية لكل (اسم الفاعل)ا٤باضي، ا٤بضارع، اْلمر، : أ ػ اْلفعاؿ 
: ضمّب 

.  ػ صيغ اْلفعاؿ ا٤ببنية للمعلـو دكف لواحق 1              
.  ػ صيغ اْلفعاؿ ا٤ببنية للمعلـو مع اللواحق2              
. (دكف لواحق، مث مع اللواحق) ػ صيغ اْلفعاؿ ا٤ببنية للمجهوؿ 3              

. (يذكر اجملرد أكؿ مث بعد ذلك ا٤بزيد، بالَبتيب ا٤بتداكؿ عند الصرفيْب)       
:  ب ػ أ٠باء ا٤بعاين 

                

 

… 5:ص.  نص على ىذا في أوؿ المجلد السابع1
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.  ػ االسم ا٤برفوع ا٤بنوف 1        
. (كدكف لواحق) ػ االسم ا٤برفوع بدكف تنوين 2        
.  ػ االسم ا٤برفوع مع الحقو3        
.   ػ االسم اجملركر باإلضافة منونا4        
. (كدكف لواحق) ػ االسم اجملركر باإلضافة دكف تنوين 5        
.  ػ  االسم اجملركر باإلضافة مع الحقو 6        
.  ػ االسم اجملركر ٕبرؼ ا١بر 7        
.  ػ االسم ا٤بنصوب ا٤بنوف 8        
. (كدكف لواحق).  ػ االسم ا٤بنصوب دكف تنوين9        
.  ػ االسم ا٤بنصوب مع لواحقو10        

. (مث يذكر ا٤بثُب كذلك، مث ا١بمع كذلك)   
: ج ػ ا٤بشتقات 

. دكف إضافة ا٢بركؼ الساكنة  (ا٤بشتقات) ػ 1        
. بإضافة ا٢بركؼ الساكنة (ا٤بشتقات) ػ 2        

. التطابق ا٢بريف يكوف بْب النص كبْب ا٤برجع ا٤بشار إليو أكال:    مالحظة 
يدؿ على تكرر اللفظ يف ا٢بديث ا٤بنقوؿ، أك يف **                النجم ا٤بزدكج 

 1. الباب، أك يف الصفحة
                

 

". المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي: "أوؿ الجزء السابع من :  انظر 1
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:  الَبتيب ا٥بجائي 
: َف يؤخذ بعْب االعتبار ما يلي من العناصر 

. اؿ، أكالت، ذك، ذات، فالف 
: كما َف تؤخذ يف ا٢بسباف العناصر التالية حْب كركدىا يف كسط القيد 

. أبو، آؿ، أـ، ابن، ابنة، بنو، بنت، كلد 
ترتيب : "انظر )كحْب ٦بيء تلك العناصر على رأس القيد مت ترتيبها بطريقة خاصة 

. ("فهرس أ٠باء اْلعالـ
َف تعترب كأداة تعريف، بل ال تتجزأ من ىذا " اهلل"اْللف كالالـ يف لفظة ا١باللة 

. االسم
 :ترتيب فهرس أ٠باء اْلعالـ 

، ككذلك البدء ٔبميع الكػػُب الٍب تتضمن ا٠با معيناانتهج يف ترتيب أ٠باء اْلعػالـ 
. كل اْلشخاص ا٤بعركفْب هبذه الكُب

: مثال 
. أبو سلمة 

. اٍف… آؿ، ابن، ابنة أيب سلمة
. أبو سلمة بن فالف الفالين

. ابن، أخت أيب سلمة بن فالف الفالين
. أـ سلمة 
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. ابن أـ سلمة
. أـ سلمة بنت فالف الفالين

. ابن أـ سلمة بنت فالف الفالين
 .قبلو ضابط نسيب" سلمة"تايت متبوعة باسم " سلمة"الكُب الٍب تتضمن اسم 

: مثال 
. ابنا سلمة.  ابن سلمة 
. أخت سلمة. ابنة سلمة
. بنت سلمة. آؿ سلمة
. كلد سلمة. بنو سلمة

 . أـ كلد سلمة
 

 :كملحقاهتا " سلمة"كأخّبا ذكر اْلشخاص ذكم االسم ا٣باص 
. (االسم من حيث ىو)سلمة 
. (لشخص ٦بهوؿ اللقب كالسلف، أك ال ٲبت إُف ا٤بوضوع بصلة)سلمة 

. سلمة بن أباف
. سلمة بن بكر
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 1. أٍف… ابن سلمة بن بكر
: ٙبقيق ىوية اْلشخاص كعالمات اإلحالة 

حاكؿ ا٤بصنفوف أف يعودكا بكل علم إُف ا٠بػػو الشخصي كلما أمكن ذلك، كبعد 
. االسم الشخصي يايت اسم اْلب، فا١بد أٍف، مث النسبة، فاللقب، فالكنية

: مثال 
. جابر بن زيد البصرم أبو الشعثاء

كبدائل " ابن فالف"كعندما يرد يف أحد ا٤بصادر اسم أك كنية أك لقب أك فقط 
، كلذا ٘بد مذكورا "راجع"السم ما، فإف القارئ ٰباؿ على ذلك االسم بكلمة 

. أقصى ما ٲبكن من ا٤بواضع ا٤بتعلقة بشخص كاحد ٙبت قيد كاحد
:  مثال 

 [راجع ٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىرم]ابن شهاب 
 [راجع ٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىرم]الزىرم 

 [راجع خالد بن الوليد]أبو سليماف 
كإذا تعلق اْلمر بشخص غّب معركؼ ا٠بو بالتأكيد، فإنو يذكر مع ا٤بواضع الٍب 

. يرد فيها يف النصوص ٙبت العنصر الذم اشتهر بو 

                

 

المعجم "إرشادات للقارئ، من وضع ويم رافن، و قد نشرت ىذه اإلرشادات في الجزء الثامن من :  انظر 1
. ؾ ػ ؿ ػ ـ ػ ح ػ س ػ ع:ضمن الصفحات " المفهرس أللفاظ الحديث النبوي

. و جل ىذه التوضيحات في طريقة استعماؿ المعجم ػ السابقة و البلحقة ػ مستفادة من ىذه اإلرشادات
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:  مثال 
 [راجع أبو جهيم]عبد اهلل بن ا٢بارث بن الصمة 

. لإلحالة الٍب تقدمت مباشرة " راجع"ال تستعمل كلمة 
كعندما يتعلق اْلمر بشخص اشتهر بكنية أك لقب أك غّبٮبا، حٌب صارت غالبة 

. عليو فال يعرؼ إال هبا، فإنو يذكر ٙبت ما اشتهر بو كعرؼ بو
:  مثال 

. أبو ىريرة، أبو بكر الصديق
. تقدـ بديال السم أك لكنية أك للقب أك لنسبة" كيقاؿ: "الكلمة 

:  مثال 
. ا٢بسن كيقاؿ ا٢بسْب

ْلف ا٤بصادر تضاربت آراؤىا حوؿ ىذا االسم، كلكن يف أكثرىا يرد اسم 
كيف ). أكثر احتماال" ا٢بسن"، أك ْلسباب أخرل، مثل أف يكوف اسم "ا٢بسن"

. ("راجع"إحالةن بكلمة " ا٢بسْب"ىذه ا٢بالة ٘بد ٙبت اسم 
". ا٤بقصود هبا"أك " ا٤بقصود بو: "الكلمات 

. تػيستعمل للتنبيو إُف ا٤براد بذلك االسم، أك الكنية أك اللقب أك غّبه
: مثال 

ا٢بسْب بن علي بن أيب : "كيراد بو " جعفر"تىستعمل أحيانا بعض ا٤بصادر اسم 
:  ، فتجد يف ىذا ا٤بعجم ا٤بفهرس "طالب
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. (جعفر ا٤بقصود بو ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب)
ال تدؿ على أم ٘بانس بْب شخصْب أك قبيلتْب أك غّبٮبا، " راجع أيضا: "العبارة 

: كلكنها تعِب أنو من ا٤بفيد للقارئ أيضا استشارة القيد اآلخر 
. ػ نظرا ْلف كركدىا كذلك ٲبكن أف يكوف من اْلٮبية ٗبكاف للقارئ

ػ كقد يستعمل ذلك يف أ٠باء اْلعالـ أك القبائل أك غّبىا الٍب كقع فيها 
االختالؼ؛ سواء يف ا٤بخطوطات، أك ا٤بصادر ا٤بعتمدة، أك على مستول الطبعات 

أك التحقيقات، أك كوف ىوية الشخص غّب ثابتة، كيتجلى ذلك يف نقل قصة 
، كتارة "عبد اهلل بن ٧بمد"كاحدة؛ ٕبيث ٘بد فيها شخصا كاحدا تارة يسمى 

"  . ٧بمد بن عبد اهلل"
: مثال 

. (ىوية مائعة) [راجع أيضا ىشاـ بن إ٠باعيل]إ٠باعيل بن ىشاـ 
متبوعة بصفة عددية ترتيبػة ٙبيل على اْلجزاء السبعة من " راجع اجمللد"العبارة 

كىذه اإلحالة تستخدـ يف حالة عدـ كضوح . ا٤بعجم ا٤بفهرس للحديث النبوم
ىل يراد هبا اسم خاص أك ٦برد اسم ذات، فإذا كانت اجمللدات السبع : كلمة ما 

َف تف يف بعض ا٢باالت باإلشارة إُف تلك ا٤بواضع، كاف ما يربر إدراج ىذه 
. اإلحالة يف اجمللد الثامن

يشّباف إُف إضافاتنا ا٣باصة، كىي غّب كاردة يف ا٤بصادر  [   ]القوساف ا٤بعقوفاف 
. اْلصلية
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طريقتاف مبسطتاف لإلشارة إُف متحوالت اْل٠باء، " ،"كالفاصػلة  (   )القوساف 
:  كلذا فهي تعادؿ يف قيمتها الكلمات 

" . كيقاؿ لو"
: مثال 

ابن أيب "كما كجدنا " ابن ربعي"يعِب أننا كجدنا يف النصوص " ربعي (أيب)ابن "
" . ربعي

ػْيد، أىًسيػد" ػْيػد"يعِب أننا كجدنا يف النصوص " ابن أيسى ابن "كما كجدنا " ابن أيسى
". أىًسػيد

يتضمناف مالحظات ا٤بصنفْب للمعجم ا٤بفهرس   (        )القوساف الصغّباف 
. ا٣باصة 

: مثال 
. (زكجة أيب موسى)أـ عبد اهلل 

: فهرس اْل٠باء ا١بغرافية 
يتضمن فهرس اْل٠باء ا١بغػػرافية أ٠بػاء اْلماكن كالبلداف كا١بباؿ كاْلكثاف كالبحور 

كالعيوف كاْلهنار، ككذلك أ٠باء اْلجراـ السماكية كصفات النسب حينما تعود 
. على ظواىر غّب إنسانية ٗبا يف ذلك اللغات كا٤بالبس كغّب ذلك

: مثال 
. (؛ يطلق على ا٤بعطف"معافر"مشتق من )" معافرم"



 364 

إف ما قيل بصدد الفهرس اْلكؿ ٖبصوص الَبتيب ا٥بجائي كعالمات اإلحالة 
. ينطبق، يف ٝبلتو، على الفهرس ا١بغرايف أيضا 

: فهرس أ٠باء السور كاآليات القرآنية 
ما ىو إال فهرسة لغوية صغّبة، حيث " فهرس أ٠باء سور القرآف الكرًن كآياتو"إف 

أما ترتيبها يف ا٤بواد فعلى . رتبت فيها أ٠باء السور كاآليات حسب ترتيب ىجائي
: حسب موضوعاهتا، تبعا 

.  ػ السم السورة1
.  ػ أسباب نزك٥با2
.  ػ أسباب أك طرؽ قراءهتا 3
.  ػ طرؽ السجود خالؿ قراءهتا 4
.  ػ فضل السورة أك دكرىا يف باب الشفاعة5
. (العوذ أك الرقي) ػ استعما٥با يف التطبيب أك يف طرد الشركر 6
.  ػ مسائل الناسخ كا٤بنسوخ7

كقد كضع يف هناية كل مادة النصوص ا٤بتعلقة بالسورة أك باآلية كالٍب ترجع إُف 
. صحايب من صحابة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أك إُف فقيو، إف ذكر

: فهرس الشواىد القرآنية 
ٰبيل على الشواىد القرآنية " فهرس آم القرآف الكرًن على ترتيب السور كآياهتا"إف 

. الوارد ذكرىا يف مًب اْلحاديث، كباستعمالو تظهر فائدتو
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: أ٭بوذج للتخريج بواسطة كتاب ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث النبوم 
 عليو اهلل صلى قولو ،: أردنا ٚبريج ىذا ا٢بديث من الكتب التسعة ، كىو 

إذا أقيمت الصالة ، فال تأتوىا كأنتم تسعوف، كأتوىا ٛبشوف كعليكم )): كسلم 
(.  (السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، كما فاتكم فأٛبوا

ككاف الدافع إُف ٚبرٯبو ىو معرفة ما ٥بذا ا٢بديث من ركايات، أك ما ىي الركاية 
: الصحيحة، كبالتاِف فقو ىذه الركاية، مع العلم أف ا٢بديث ركم بركايتػْب؛ ركاية 

(. (كما فاتكم فاقضوا…)): ، كأخرل ((فما أدركتم فصلوا، كما فاتكم فأٛبوا))
: حللنا ألفاظ ا٢بديث ٤بعرفة موقع ذكره يف ا٤بعجم ا٤بفهرس فكاف كاآليت 

 تسعوف، ك[أتى] فأتوىا، ك [قـو] أقيمت،اْللفاظ الٍب ال يوجد فيها ا٢بديث 
. [سعى]

: اْللفاظ الٍب ذكر فيها ا٢بديث يف ا٤بعجم 
إذا أقيمت ))ٙبت ٝبلة  [3/387كاقعة يف ا٤بعجم يف ]" صىلىوى " مادة الصالة
: كىي كاآليت ( (الصالة

. 18 ٝبعة. 38، 28، 23، 22خ آذاف 
. 34فًب . 64، 63مسافرين . 156، 151ـ مساجد 

. 62، ٝبعة 127، مواقيت 108ت طهارة . 1، أشربة 55، 45د صالة 
. 14، مساجد 103جو إقامة ** . 60، إمامة 42ف آذاف 

**. 149، 71، 47دم صالة 
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. 308، 307 ، 304/ 5، 489، 2/455حم 
ا٤بعجم ] ((فصلوا))كيف نفس ا٤بادة لكن كيف مادة لكن يف فعل اْلمر منها 

:  ٪بد  [3/384
 **. 55 ، د صالة 18 ، ٝبعة21، 20 خ آذاف

. 57ف إمامة . 127ت مواقيت 
: ٪بد  [6/231ا٤بعجم ] ((مشى))كيف مادة 
 127 ، ت صالة 55د صالة . 153، 151 ، ـ مساجد 18 خ ٝبعة
،  59 ، دم الصالة 14 ، جو مساجد 57ف إمامة 

. 452، 270، 318/ 2حم 
. 532، 489، 282، 2/229حم  . 21خ آذاف : كذلك 

: ٪بد  [2/494ا٤بعجم ] ((سكن))كيف مادة 
. 155، 154، 153، 151ـ مساجد . 23، 20، آذاف 18 خ ٝبعة
، ط نداء 14، جو مساجد 57 ، ف إمامة 54، ت صالة 55د صالة 

 4(الصالة)
، 382، 318، 282، 270، 239، 238، 237/ 2حم 

386 ،387 ،452 ،460 ،472 ،489 ،529 ،532 ،
533 ،5 /306 ،310 .

:  ٪بد  [2/122ا٤بعجم ] ((درؾ))كيف مادة 
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. 57، 2، ف إمامة 127ت صالة . 18، ٝبعة 21، 20خ آذاف 
. 4 (الصالة) ، ط نداء 14جو مساجد 

: ٪بد  [5/204ا٤بعجم ] ((فوت))كيف مادة 
 18 ٝبعة 21 ، 20خ آذاف 
، ط نداء 59 ، دم صالة 14، جو مساجد 57، ف إقامة 55د صالة 

 4 (الصالة)
، 460، 452، 318،  **270، 239، 238، 237/ 2حم 

472 ،489 ،529 ،533 .
: ٪بد  [1/277ا٤بعجم ] ((مت))كيف مادة 
. 155، 153، 151ـ مساجد . 18ٝبعة . 21، 20خ آذاف 

**. 59 ، دم صالة 14، جو مساجد 127ت صالة 
، 472، 460، 452، 387، 270، 239، 237/ 2حم 

529 ،533 ،5 /306 .
: ٪بد  [5/412ا٤بعجم ] ((قضى))كيف مادة 

. 386، 382/ 2، حم 55، د صالة 154ـ مساجد 
بعد نقل ما يف ا٤بعجم ا٤بفهرس أنتقل إُف حذؼ ا٤بكرر؛ كيف نفس الوقت أنظر إُف 

ضمن حديثي الذم إٔبث عنو؛ فأبقيو ما كاف ليس منو فألغيو؛ فيكوف  ما ىو
: ذلك كاْليت 
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،  153 ، 151ـ مساجد . 21، 20 خ آذاف. 18 ٝبعة. خ آذاف
154 ،155  .

. 14جو مساجد . 57ف إمامة  . 127ت الصالة  **. 55د صالة 
، 239، 238 ، 237/ 2حم . 4 (الصالة)ط نداء **. 59دم الصالة 

270**  ،282 ، 318 ،382 ،386 ،452،460 ،472 ،
489 ،529 ،532 .5 /306 .
فاقضوا فأٛبوا الصحايب ح رقم   ص /جالباب الكتاب ا٤بصنف 

 * أبو ىريرة  908 2/390 18ٝبعة خ 
 * أبو ىريرة  635 2/116 20آذاف خ 
 * أبو ىريرة  636 2/117 21آذاف خ 
 * أبو ىريرة  151 1/420 مساجد ـ 
 * أبو ىريرة  153 1/421 مساجد ـ 
*  أبو ىريرة  154 1/421 مساجد ـ 
 * أبو قتادة  155 1/421 مساجد ـ 
 * أبو ىريرة  572 1/384 55الصالة د 

12الصالة ت  

7 
 * أبو ىريرة  327 2/148

*  أبو ىريرة  860 2/449 57إمامة  ف 
 * أبو ىريرة  775 1/255 14مساجد جو 

 * أبو ىريرة   1/293 59الصالة دم  
 * أبو ىريرة   1/294 59الصالة دم 
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 * أبو ىريرة  4 1/68 الصالة ط 
: بالنسبة ٤بسند أٞبد ك

فاقضوا فأٛبوا ص /جا٤بسند 
، **2/237،239،270أبو ىريرة 

452،460، 472 ،529  ،
 * 

/2أبو ىريرة 
238،282،318،382،386

،489 ،532 

  *

 *  5/306أبو قتادة 
: فقو التخريج ٥بذا ا٢بديث 

، بل ٪بده يَبجم يف ((فأتػموا)) ػ اإلماـ البخارم َف يعتمد يف صحيحو إال ركاية 1
باب ال يسعى إُف الصالة كليأت بالسكينة كالوقار )) حيث قاؿ 1كتاب اآلذاف 

 اهلل صلى ما أدركتم ، فصلوا ، كما فاتكم فأٛبوا، كقالو قتادة عن النيب،: كقاؿ 

(. (كسلم عليو
 ػ أما مسلم فقد ركل ا٢بديث يف صحيحو عن أيب ىريرة كأيب قتادة كيف إحدل 2

، إال إحدل الركايات عن ((كما فاتكم فأٛبوا))الركايات عن أيب ىريرة كيف بأٝبعها 
. ((صل ما أدركت كاقض ما سبقك))أيب ىريرة ففيها 

                

 

. 2/117 فتح الباري 1
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، أما ما ركايتو ((فأٛبوا))الصواب عند اإلماـ مسلم أنو إ٭با يصحح ركاية : قلت 
ا٤بتقدمة الٍب فيها لفظ القضاء؛ فهذه خرجت ٨برج مذىب مسلم يف عدـ السماح 

لنفسو بتغيّب لفظ ا٢بديث ، كبالتاِف ركايتو كما ٠بعو، كلو اعترب صاحبو كاٮبا يف 
ركايتو تلك ، كنظّب ذلك حديث السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظلو يـو ال ظل إال 

، كمن ا٤بعلـو أف ((حٌب ال تعلم ٲبينو ما تنفق مشالو..)) ففي السابع قاؿ 1ظلو 
يده اليمُب ىي ا٤بنفقة كليس مشالو، كلكن مسلما كقعت لو الركاية كذلك، فلم ٯبز 
لنفسو أف يغّبىا بناء على منهجو يف كجوب احَباـ لفظ الركاية كعدـ تغيّبه، ك٩با 

على " التمييز"أنو ذىب يف كتابو  ((فأٛبوا))يدؿ على اعتماده كتصحيحو لركاية 
 2. ((فاقضوا))ا٢بكم بالوىم على ابن عيينة حيث ركاىا عن الزىرم 

كذا قاؿ الزبيدم ، : ))قاؿ عقبو  (572:ح) ػ ٤با ركل أبػػو داكد ا٢بديث 3
: كابن أيب ذئب ، كإبراىيم بن سعد ، كمعمر ، كشعيب بن أيب ٞبزة، عن الزىرم 

(.  ("فاقضوا"، كقاؿ ابن عيينة عن الزىرم كحده "كما فاتكم فأٛبوا"

                

 

عن أبي ىريرة عن النبي صلى اللهم …[: ))1031:ح] رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة 1
عليو وسلم قاؿ سبعة يظلهم اهلل في ظلو يـو ال ظل إال ظلو اإلماـ العادؿ وشاب نشأ بعبادة اهلل ورجل قلبو معلق 

في المساجد ورجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عليو وتفرقا عليو ورجل دعتو امرأة ذات منصب وجماؿ فقاؿ إني أخاؼ 
(.  ( ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناهحتى ال تعلم يمينو ما تنفق شمالواهلل ورجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا 

وقد اجتهد شراح صحيح مسلم في توجيو ىذه الرواية؛ بتأويبلت بعيدة ذكرىا بعضها النووي في منهاجو : قلت 
.  بما ال طائل تحتو؛ ألنهم لم يتنبهوا إلى منهجو في الرواية (7/122)
. 2/118فتح الباري :  انظر 2
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كمعُب ىذا أف ركاية ابن عيينة عن الزىرم شاذة ٤بخالفتو سائر من ركل ا٢بديث 
. عن الزىرم

: بقولو " فأٛبوا"ٗبتابعات أخر كشواىد لركاية " فاقضوا"كيؤكد أبو داكد شذكذ ركاية 
كقاؿ ٧بمد بن عمرك عن أيب سلمة عن أيب ىريرة كجعفر بن ربيعة عن اْلعرج ))

كسلم، كأبو  عليو اهلل صلى كابن مسعود عن النيب ،" فأٛبوا: "عن أيب ىريرة 
(. ("فأٛبوا"كسلم؛ كلهم قالوا  عليو اهلل صلى قتادة كأنس عن النيب ،

ذكر االختالؼ  (636:ح) ػ كا٢بافظ ابن حجر ٤با شرح حديث أيب ىريرة 4
مث ساؽ اْلدلة على ترجيح الركاية " فاقضوا"ك" فأٛبوا"بْب الركاة بْب اللفظتْب 

، كأقلها بلفظ "فأٛبوا"ا٢باصل أف أكثر الركايات كرد بلفظ )): اْلكُف، كختم بقولو 
كذكر حديث أيب قتادة ؛ كأشار إُف كقوع ركاية ٤بعاكية بن ىشاـ فيو ( ("فاقضوا"

". فأٛبوا"كعقب على ذلك بأف ا١بمهور على أف الصواب فيو ركاية " فاقضوا"بلفظ 
 ػ إف ا١بمع بْب الركايتْب ٩بكن إذا ٞبل معُب القضاء على اإلٛباـ ، كأنو ال 5

 2، }فقضاىن سبع ٠باكات{:  بدليل قولو تعاُف 1اختالؼ بينهما يف ا٤بعُب؛ 

                

 

إف اإلتماـ ال يكوف إال لشيء قد تقدـ فعل جزء منو، وىو دليل على :  الذين رأوا االختبلؼ بين الروايتين؛ قالوا 1
أف ما أدركو المصلي يكوف أوؿ صبلتو، وما فاتو يأتي بو بعد سبلـ اإلماـ؛ فهو يتم ما بدأه معو؛ قالوا أما القضاء؛ 

فإنما يكوف للفائت فقط؛ فما صبله مع اإلماـ عده من آخر صبلتو؛ ألنو إنما أدرؾ آخرىا معو، ولم يدرؾ أولها، و 
. ىذا المعنى  أخذ بو طائفة من الفقهاء

. 12 سورة فصلت، اآلية 2
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فإذا قضيتم {:  كقولو تعاُف 1، }فإذا قضيت الصالة فانتشركا يف اْلرض{
كليس يف ىذا . قضى فالف ما عليو من ديوف :  كيقاؿ كذلك 2، }مناسككم

. كلو شيء من قضاء الفوائت ، كإ٭با معناه اْلداء كاإلٛباـ كاالنتهاء منو
إف القضاء ال يكوف إال لفائت، : من قاؿ بالػمنافاة بْب اإلٛباـ كالقضاء ؛ قاؿ 

كىذا صحيح إذا كانت اللفظة ال تستعمل إال يف ىذا ا٤بعُب ، لكن الصواب أف 
من معانيها كذلك اإلٛباـ كاْلداء كالفراغ من الشيء، فحملها على أحد معنييها 

 3.كتقدير االختالؼ بناء على ىذا ا٢بمل ال يسوغ بوجو

                

 

. 10 سورة الجمع، اآلية 1
. 200 سورة البقرة، اآلية 2
:  و قد استدؿ الحافظ ابن حجر على وجوب الرجوع إلى الجمع بحمل القضاء على اإلتماـ بأمور منها 3
 ػ إف المصلي يجب عليو أف يتشهد في آخر صبلتو على كل حاؿ، فلو كاف ما يدركو مع اإلماـ آخرا لو لما احتاج 1

. إلى إعادة التشهد
 ػ نقل ابن حجر عن ابن المنذر أنو استدؿ على ذلك بكوف تكبيرة اإلحراـ ال تكوف إال في الركعة األولى؛ فكيف 2

لو أف يعد ما صبله أوال آخرا، و قد افتتحو بتكبيرة اإلحراـ؟  
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: صياغة التخريج كاختصاره 
: تقدـ أف التخريج ينبغي أف يكوف مشتمال على اآليت 

. مثال (أخرجو مسلم).  ػ اسم ا٤بخػرِّج1
. (ككتاب الصالة مثال: داخل ا٤بصنف ) ػ اسم الكتاب 2
.  ػ اسم الباب 3
.  ػ ا١بزء كالصفحة4
.  ػ ذكر رقم ا٢بديث5

كىذا عند ذكر التخريج مفصال، لكن بعد الفراغ ٲبكنك أف تصوغ عملك ٨بتصرا، 
:  على سبيل التذكرة كاإلٯباز، كىذا ٦بمل ذلك 

:  أ ػ اختصار التخريج 
ٲبكنك التخلص من بعض العناصر ا٣بمسة ا٤بذكورة يف عمػلك الػػمفصل، 

كاالكتفاء با٤بهم منها، فيمكنك أف هتمل رقم ا١بزء كالصفحة، كىكذا تبقى عندؾ 
اسػم ا٤بخػِّرج، كاسم الكتاب، كرقم الباب، كرقم : عناصر أربعة فقط؛ ىي 

ا٢بديث؛ لكن ٯبدر اإلشارة إُف أف بعض الكتب غّب مرقمة اْلحاديث؛ فهذه ال 
. يستػغنػي عن ذكر ا١بزء كالصفحة فيها

كمن الباحثْب من يفضل االختصار أكثر؛ فيذكر اسم ا٤بخرج كرقم ا٢بديث فقط، 
كىذا جيد، لكن لو عيب كبّب، كذلك يف حالة ما إذا كقع خطأ يف رقم ا٢بديث، 
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سواء منك أك من الطابع، ففي ىذه ا٢بالة يعسر الوصوؿ إُف الرقم الصحيح، 
. كيضيع كقت كبّب قبل أف يصل القارئ إُف مطلوبو

: ب ػ أما اختصار اْلسانيد 
تنظر يف سند حديثك إُف ٨بىْػرىجو،  كىو أكؿ راك تلتقي ٝبيع طرؽ ا٢بديث عنده، 

. ابتداء من شيخ ا٤بخػِّرج فصاعدا
؛ (…)كفالف  (…)تقوؿ أخرجو فالف " ٨برج ا٢بديث"فإذا ٛبكنت من ٙبديد 

.  من طريق فالف عن فالف إُف هناية السند

: ج ػ أما اختصار ا٤بًب 
أخرجو فالف : فيتبع فيو ألفاظ التحويل، فإذا تطابق اللفظاف، قلت يف االختصار 

. كفالف مرفوعا إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم مثلو، أكبلفظو 
: كإذا تقاربت الركايتاف يف اْللفاظ، كَف يكن بينهما إال اختالؼ يسّب فيها، قلت 

. بنحوه
. كإذا اختلف اْللفاظ كاٙبد ا٤بعُب، تقوؿ ٗبعناه

ذكر ما َف يذكر يف الركاية  كإذا كاف االختالؼ من حيث الطوؿ كاالختصار، أك
… بنحوه كفيو قصة، أك بنحوه ٨بتصرا: اْلخرل، قلت 
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كحٌب يسهل تصور ىذا االختصار بأقسامو الثالثة ٲبكن أف نعود إُف حديث أيب 
أيوب اْلنصارم يف جواز غسل احملـر رأسو ػ ا٤بخرج سابقا ػ لنطبق عليو عملية 

: االختصار؛ فنقوؿ 
، كأبو داكد (2/864)، كمسلم (1840)يركيو البػخارم فػي ا٢بج 

شرح )، كمػالك (2934)، كابن ماجة (2664)، كالنسػائي (1840)
(. 5/418)، كأٞبد (2/224الزرقاين

 عن إبراىيم بن عبد اهلل بن حنْب، عن أبيو، عن 1كلهم من طريق زيد بن أسلم 
. أيب أيوب اْلنصارم بلفظ كاحد

كينبغي على الطالب ػ عند التبييض ػ أف يعود نفسو على عدـ نقل كل ما يف 
مسودتو؛ إذ يف فَبة التبييض سيلحظ أنو ٕباجة ماسة إُف ترؾ أشياء تعب يف 

    2. إ٪بازىا، كلكن تبْب لو بعد أف موضوعو ليس ٕباجة إليها

                

 

.   و ىو النقطة التي تلتقي جميع األسانيد عندىا، و ىو المسمى بػمخرج الحديث1
.. 198: ص3وليد بن حسن العاني. د: …  منهج دراسة األسانيد و الحكم عليها2
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مصادر كمراجع كتاب مناىج التخريج عند احملدثْب                
. ػ القرآف الكرًن

الثانية . ط. عبد الغِب الدقر دار القلم : ػ أٞبد بن حنبل إماـ أىل السنة 
(. 1988ىػ ػ 1408)

ناصر الدين اْللباين رٞبو اهلل  : ػ إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار السبيل تأليف 
. (ـ1985)ػ  ( ىػ1405) ا٤بكتب اإلسالمي 2ط

دار الفكر  . ٧بمد عجاج ا٣بطيب:  ػ أصوؿ ا٢بديث، علومو كمصطلحو 
. ا٤بكتبة العلمية. ػ ألفية السيوطي شرح ْلٞبد شاكر

ػ إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف، إ٠باعيل باشا دار الفكر 
. (ـ1982)ػ  (ىػ1402)

ػ اْلحكػػاـ الشرعية الوسطى عبد ا٢بق اإلشبيلي ٨بطوط اْلجزاء اْلكؿ كالثالث 
 545 ك540 ك525كالرابع كالثامن من خزانة ابن يوسف ٗبراكش بأرقاـ 

. 5380كاْلجزاء الثاين كا٣بامس كالسادس كالسابع من ا٣بزانة ا٤بلكية ٙبت رقم 
أبو بكر أٞبد بن علي بن ثابت ا٣بطيب : ػ اْل٠باء ا٤ببهمة يف اْلنباء احملكمة 

. مكتبة ا٣با٪بي ٗبصر ط. عز الدين علي السيد: إخراج  (ىػ463ت)البغدادم 
. (ـ1992 ىػ ػ 1413)الثانية 

الثانية . ط. عاَف الكتب  . ٙبقيق صبحي السامرائي . اٞبد بن حنبل: ػ اْلشربة 
. (ـ1985 ىػ ػ 1405)
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ػ ٙبقيق  ( ىػ826ت )أٞبد بن عبد الرحيم العراقي : ػ اإلطراؼ بأكىاـ اْلطراؼ 
 1986)ػ  ( ىػ1406)كماؿ يوسف ا٢بوت،  نشر دار ا١بناف، ط اْلكُف 

. (ـ
ا٣بامسة . دار العلم للماليْب بّبكت ط. خّب الدين الزركلي: ػ اْلعالـ 

 . (ـ1980)
 (ىػ902ت )٧بمد بن عبد الرٞبن السخوم : ػ اإلعالف بالتوبيخ ٤بن ذـ التاريخ 

. دار الكتب العلمية لبناف. حققو فرانز ركزنثاؿ
القاضي عياض اليحصويب السبٍب : ػ اإل٤باع إُف معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع 

ػ  ( ىػ1398. )دار الَباث القاىرة ط. ٙبقيق السيد صقر ( ىػ544ت )
. ( ـ1978)

ػ تقدًن كتعليق عبد  ( ىػ562ت )ابن سعد عبد الكرًن السمعاين : ػ اْلنساب 
. ( ـ1988)ػ  ( ىػ1408)دار الكتب العلمية ط اْلكُف . اهلل عمر الباركدم

ت )ا٢بافظ إ٠باعيل بن كثّب : ػ الباعث ا٢بثيث شرح اختصار علـو ا٢بديث 
ػ  ( ىػ1403)دار الفكر ط اْلكُف . أٞبد ٧بمد شاكر: تأليف  ( ىػ774

. ( ـ1983)
أبو بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق : ا٤بعركؼ ٗبسند البزار . ػ البحر الزخار
مكتبة العلـو . ٧بفوظ الرٞبن زين اهلل . ٙبقيق د (ىػ292ت)العتكي البزار 

  (ـ1988ىػ ػ 1409)اْلكُف  . ط. كا٢بكم  ا٤بدينة 



 378 

دار . بكر عبد اهلل أبو زيد  : ػ التأصيل ْلصوؿ التخريج كقواعد ا١برح كالتعديل
.  (ىػ1413)اْلكُف . ط. العاصمة 

( فتح ا٤بغيث = )(ىػ806ت)زين الدين عبد الرحيم العراقي : ػ التبصرة كالتذكرة  
. دار الكتب العلمية . تصحيح كتعليق ٧بمد بن ا٢بسْب العراقي ا٢بسيِب . 

ٙبقيق مسعد عبد . ( ىػ597ت )ابن ا١بوزم : ػ التحقيق يف أحاديث ا٣بالؼ 
ػ  ( ىػ1415)دار الكتب العلمية بّبكت ط اْلكُف . ا٢بميد ٧بمد السعدم

. ( ـ1994)
زين الدين عبد الرحيم العراقي  : (شرح مقدمة ابن الصالح)ػ التقييد كاإليضاح

. ٙبقيق عبد الرٞبن ٧بمد عثماف. دار الفكر  (ىػ806ت)
. ابن حجر العسقالين: ػ التلخيص ا٢ببّب يف ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب 

. ( ـ1964)ػ  ( ىػ1384)تصحيح كتعليق عبد اهلل ىاشم اليماين 
كزارة اْلكقاؼ . يوسف بن عبد الرب ط: ػ التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين اْلسانيد 

. ا٤بغربية
ت )أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم : ػ ا١بامع ْلخالؽ الراكم كآداب السامع 

 ىػ ػ 1403)مكتبة ا٤بعارؼ . ٧بمود الطحاف .ٙبقيق د. ( ىػ 463
.  (ـ1983

عالء الدين ابن علي بن عثماف ا٤بارديِب، الشهّب البن الَبكماين : ػ ا١بوىر النقي 
. طبع بذيل السنن الكربل للبيهقي ( ىػ745ت )



 379 

. ٧بمد ٧بمد أبو زىو: عناية اْلمة اإلسالمية بالسنة النبوية  ػ ا٢بديث كاحملدثوف أك
. (ـ1984 ىػ ػ 1404)دار الكتاب العريب بّبكت 

ا٢بافظ أٞبد بن علي بن ٧بمد بن حجر : ػ الدراية يف ٚبريج أحاديث ا٥بداية 
. دار ا٤بعرفة. ( ىػ852ت)العسقالين 

.  دار ا١بيل. ا٢بافظ ابن حجر العسقالين : ػ الدرر الكامنة يف أعياف ا٤بائة الثامنة 
إبراىيم بن علي ف : ػ الديباج ا٤بذىب يف معرفة أعياف علماء ا٤بذىب ا٤بالكي 

. ( ىػ799ت)الشهّب بابن فرحوف ا٤بالكي 
نصب الراية يف ٚبريج : ػ الراية يف ٚبريج أحاديث ا٥بداية ا٤بطبوع ٙبت عنواف 

 762ت )ٝباؿ الدين أبو ٧بمد عبد اهلل بن يوسف الزيلعي : أحاديث ا٥بداية 
.  (ىػ

٧بمد بن جعفر الكتاين : ػ الرسالة ا٤بستطرفة لبياف مشهور كتب السنة ا٤بشرفة 
قدـ لو ٧بمد بن ا٤بنتصر بن ٧بمد الزمزمي بن ٧بمد جعفر . ( ىػ1345ت)

. دار الفكر دمشق (ـ1964 ىػ ػ 1383)الثالثة . ط. الكتاين
٧بمد عبد ا٢بي اللكناكم ا٥بندم : ػ الرفع كالتكميل يف ا١برح كالتعديل 

ىػ ػ 1407)الثالثة  . ط. ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة  (ىػ1304ت)
دار البشائر    (ـ1987

ٙبقيق ٧بمد شكور ٧بمود ا٢باج أمرير . ػ الركض الداين إِف ا٤بعجم الصغّب للطرباين
. ( ـ 1985 ىػ ػ 1405اْلكُف . ط. ا٤بكتب االسالمي
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عبد . ٙبقيق د. أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب النسائي : ػ السنن الكربل  
 ىػ ػ 1411اْلكُف . دار الكتب العلمية  ط... الغفار سليماف البندارم 

.   ـ1991
اْلكُف . ط ( ىػ458ت )ػ السنن الكربل أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي  

 ىػ 1344ا٥بند 
ػ الشركح كالتعليقات ، ْليب عبد الرٞبن بن عقيل الظاىرم ، على كتب اْلحكاـ 

الصغرل كالوسطى كالكربل لإلماـ أيب ٧بمد عبد ا٢بق بن عبد الرٞبن البجائي، : 
. ط.مطابع الفرزدؽ التجارية ، الرياض .  ( ىػ581:ت)الشهّب بابن ا٣براط 

 ىػ  1403اْلكُف 
ٙبقيق عبد ا٤بعطي  أمْب . ػ الضعفاء الكبّب،  ْليب جعفر ٧بمد بن عمرك العقيلي

.  ـ1984 ىػ ػ 1404اْلكُف . قلعجي دار الكتب العلمية   ط 
. الدار العربية للكتاب . ٙبقيق ٧بمد بن عبد الكرًن . ػ الغنية للقاضي عياض

ػ الفتح الرباين لَبتيب مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباين أٞبد عبد الرٞبن البنا 
. اْلكُف دار إحياء الَباث العريب. ط.الشهّب بالساعايت

. زين الدين عبد الرؤكؼ ا٤بناكم: ػ الفتح السماكم يف ٚبريج أحاديث البيضاكم 
 1398. دار الفكر . ػ القاموس احمليط ، جملد الدين ٧بمد يعقوب الفّبكزآبادم 

. ـ1978ىػ ػ 
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مع مستدرؾ ٧بمد صبغة اهلل ا٤بدارسي من " ػ القوؿ ا٤بسدد يف الدب عن ا٤بسند
. ـ1984 ىػ 1404طرؼ عاَف الكتب، عاـ 

ٙبقيق صبحي . ( ىػ365ت )عبد اهلل بن عدم . ػ الكامل يف ضعفاء الرجاؿ
. بغداد. البدرم السامرائي

. (ىػ235ت). بكر بن أيب شيبة أبو: ػ الكتاب ا٤بصنف يف اْلحاديث كاآلثار 
الدار السلفية ػ ا٥بند  . ٙبقيق عبد ا٣بالق اْلفغاين

مكتبة عاَف . ط. عبد اهلل بن الصديق: ػ الكنز الثمْب من أحاديث النيب اْلمْب 
. الكتب بّبكت

ػ اللباب يف هتذيب اْلنساب ، لعز الدين بن اْلثّب ا١بزرم ػ دار صادر  
 ـ 1980 ىػ ػ 1400.ط

، حققو ( ىػ 275ت )ػ ا٤براسيل، ْليب دكاد سليمػاف بن اْلشعت السجستاين 
ىػ  ػ 1408 1ط. مؤسسة الرسالة. كعلق عليو كخرج أحاديثو شعيب اْلرناؤكط

.   ـ 1988
يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي، دار . ػ ا٤براسيل، ْليب دكاد، راجعو كفهرس أحاديثو د

. ا٤بعرفة ، بّبكت
 ىػ بعناية شكر 327ت )ػ ا٤براسيل، ْليب ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب حامت الرازم 

. (ـ1982 ىػ 1402 2ط)، (اهلل قوفاين مؤسسة الرسالة
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ػ ا٤براسيل، البن أيب حامت الرازم، بتعليق أٞبد عصاـ الكاتب، دار الكتب العلمية 
. ( ـ1983ىػ 1403  1ط). بّبكت

زين الدين عبد  (أماِف ا٢بافظ العراقي)= ػ ا٤بستخرج على ا٤بستدرؾ للحاكم 
اْلكُف . مكتبة السنة  ط. ٙبقيق ٧بمد عبد ا٤بنعم بن رشاد . الرحيم العراقي 

. (ـ1990 ىػ ػ 1410)
دار ( ىػ405ت )أبو عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم . ػ ا٤بستدرؾ على الصحيحْب

. ا٤بعرفة بدكف تاريخ 
. ( ىػ826ت )أٞبد عبد الرحيم العراقي : ػ ا٤بستفاد من مبهمات ا٤بًب كاإلسناد 

. أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، الطبعة ا٤بيمنية: ػ ا٤بسند 
بتحقيق ٧بمد حسن ٧بمد حسن " ػ ا٤بسند ا٤بستخرج على صحيح اإلماـ مسلم

. ـ1996 ىػ 1417.دار الكتب العلمية. إ٠باعيل الشافعي 
. أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل اْلصبهاين: ػ ا٤بسند ا٤بستخرج على صحيح مسلم 

ا٤بكتب . ٙبقيق حبيب الرٞبن اْلعظمي. عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين: ػ ا٤بصنف 
. ـ1983 ىػ ػ 1403الثانية .". اإلسالمي

 360: ت)ػ ا٤بعجم اْلكسط، للحافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين 
اْلكُف . الرياض ط. مكتبة ا٤بعارؼ . ٧بمود الطحاف . بتحقيق د. (ىػ
. (ـ1985ىػ ػ 1405)
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 ( ىػ360: ت)ػ ا٤بعجم الكبّب ، للحافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين 
الثانية   . ط. دار إحياء الَباث العريب. ٙبقيق ٞبدم عبد ا٢بميد السلفي . 

 ىػ  360: ػ ا٤بعجم الكبّب ، للحافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين ت
 ـ 1983 ىػ ػ 1404الثانية . ط. ٙبقيق ٞبدم عبد اجمليد السلفي

. دار الدعوة . ٝباعة من ا٤بستشرقْب: ػ ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث النبوم 
(. 1986)استانبوؿ 

ػ ا٤بغِب عن ٞبل اْلسفار يف اْلسفار يف ٚبريج ما يف اإلحياء من اْلخبار، للحافظ 
. أشرؼ عبدا٤بقصود: اعتُب بنشره مستقال عن اإلحياء . زين الدين العراقي 

أٞبد بن ٧بمد بن الصديق : ػ ا٤بغّب على اْلحاديث ا٤بوضوعة يف ا١بامع الصغّب 
. (ـ1982 ىػ ػ 1402)بّبكت . دار الرائد العريب . (ىػ1380ت)الغمارم 

٧بمد بن عبد . ػ ا٤بقاصد ا٢بسنة يف بياف كثّب من اْلحاديث ا٤بشهورة على اْللسنة
دار . عبد اهلل ٧بمد الصديق: تصحيح كتعليق  ( ىػ902ت )الرٞبن السخاكم 

.  ـ1979 ىػ ػ 1399اْلكُف . ط.الكتب العلمية
 597: ت )ػ ا٤بوضوعات، ْليب الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم لبقرشي 

 1403الثانية . ط. دار الفكر . تقدًن كٙبقيق عبد الرٞبن ٧بمد عثماف  . (ىػ
.  ـ 1983ىػ ػ 

 1408ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي ، ا٤بكتبة الثقافية، . ػ ا٤بوطأ ٤بالك بن أنس
. ىػ
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. ط. دمشق . دار القلم . نذير ٞبداف: ػ ا٤بوطآت لإلماـ مالك ، رضي اهلل عنو، 
.  (ـ1992ىػ ػ 1412)اْلكُف 

هبامش ٙبفة اْلشراؼ ). ػ النكت الظراؼ على اْلطراؼ، البن حجر العسقالين
. (ـ1983 ىػ 1403ط ا٤بكتب االسالمي . (للمزم

 (ىػ852ت)ػ النكت على كتاب ابن الصالح ، ا٢بافظ ابن حجر العسقالين 
. (ـ1984 ىػ ػ 1404)اْلكُف . ط. ربيع بن ىادم عمّب. ٙبقيق كدراسة د

ربيع بن .ٙبقيق كدراسة د. ابن حجر العسقالين. ػ النكت علىكتاب ابن الصالح
ىػ ػ 1404اْلكُف . ط. ا٤بدينة ا٤بنورة. ا١بامعة اإلسالمية. ىادم عمّب
. ـ1984

ت )ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزرم، الشهّب بابن اْلثّب . ػ النهاية يف غريب ا٢بديث كاْلثر
.  ىػ 1311. ط.ا٤بطبعة العثمانية ٗبصر ( ىػ606

ػ ا٥بداية يف ٚبريج أحاديث البداية ، ْليب الفيض أٞبد بن ٧بمد بن الصديق 
اْلكُف . ط. عاَف الكتب .  ٙبقيق يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي . الغمارم 
. ـ1987 ىػ ػ 1407

عاَف . ط.٧بمد بن ٧بمد أبو شهبة. د: ػ الوسيط يف علـو كمصطلح ا٢بديث 
.  (ـ1983ىػ ػ 1403)ا٤بعرفة 
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عدد ما لكل كاحد من )كمقدمة مسنده   (ىػ276ت). ػ بقي بن ٨بلد القرطيب
ىػ ػ 1404. )ط. أكـر ضياء العمرم . دراسة كٙبقيق د. (الصحابة من ا٢بديث

. (ـ1984
ػ بياف الوىم كاإلىاـ الواقعْب يف كتاب اْلحكاـ للحافظ الناقد ابن القطاف الفاسي 

.  ٨بطوط مكتبة ٧بـر أفندم بَبكيا ( ىػ628  ػ 562)
ػ بياف الوىم كاإلىاـ الواقعْب يف كتاب اْلحكاـ للحافظ الناقد ابن القطاف 

اْلكُف . دار طيبة ط. آيت سعيد ا٢بسْب: دراسة كٙبقيق الدكتور. الفاسي
(. 1997 ػ 1418)

. حققو ٧بمد خّب رمضاف يوسف . السودكين .قاسم بن قطلوبغا: ػ تاج الَباجم 
. (ـ1992 ىػ ػ 1413)اْلكُف . ط. دمشق. دار القلم 

أبو الوليد عبد اهلل بن ٧بمد بن يوسف .ػ تاريخ العلماء  كالركاة للعلم باْلندلس 
ٙبقيق السيد العطار ا٢بسيِب مكتبة .(ىػ403ت)اْلزدم، ا٤بعركؼ بابن الفرضي 

.  (ـ1954ىػ ػ 1373)ا٣با٪بي ٗبصر 
. ا٤بكتبة السلفية ( ىػ 463ت )ػ تاريخ بغداد، أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم 

. ا٤بدينة ا٤بنورة
: الرابعة .ط. عاَف الكتب : ت. ػ تاريخ جرجاف، ٞبزة بن يوسف السهمي

.  ـ1987 ىػ ػ 1407
. دار القلم .ػ تاريخ فنوف ا٢بديث حملمد عبد العزيز ا٣بوِف
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علي بن عبد اهلل بن ٧بمد  : (ا٤برقبة العليا للنباىي)= ػ تاريخ قضاة اْلندلس 
 ( ىػ793: كاف حيا إُف سنة )ا١بذامي ، ا٤بالقي ، الشهّب بابن ا٢بسن النباىي 

.  ـ1983 ىػ ػ 1403ا٣بامسة . ط. دار اآلفاؽ ا١بديدة . 
أبو العالء ٧بمد عبد الرٞبن بن عبد : ػ ٙبفة اْلحوذم بشرح جامع الَبمذم  

. (ـ1990ىػ ػ 1410)اْلكُف . ط. دار الكتب العلمية . الرحيم ا٤بباركفورم
ٙبقيق  ( ىػ742ت )يوسف بن الزكي ا٤بزم . ػ ٙبفة اْلشراؼ ٗبعرفة اْلطراؼ

 ىػ ػ 1403الثالثة . ط. بّبكت . اإلسالمي. عبد الصمد شرؼ الدين ا٤بكتب
.  ـ 1983

. ػ ٚبريج أحاديث اللمع يف أصوؿ الفقو، ْليب إسحاؽ إبراىيم بن علي الشّبازم
. زين الدين عبد الرحيم العراقي: ػ ٚبريج أحاديث ٨بتصر ا٤بنهاج يف أصوؿ الفقو 

مطبوعات دار الكتب . حققها صبحي البدرم السامرائي. (ىػ806ػ 725)
. السلفية بالقاىرة 

ٙبقيق عبد  ( ىػ911ت )ػ تدريب الراكم عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي 
. ا٤بكتبة السلفية. الوىاب عبد اللطيف

دار إحياء  ( ىػ748: ت )ػ تذكرة ا٢بفاظ ، ْليب عبد اهلل مشس الدين الذىيب 
. السابعة. ط. الَباث العريب 
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، لإلماـ "ػ ترتيب أ٠باء الصحابة الذين أخرج حديثهم اإلماـ أٞبد يف ا٤بسند
ا٢بافظ أيب القاسم علي بن ا٢بسْب بن ىبة اهلل، ا٤بعركؼ بابن عساكر 

. عامر حسن صربم، نشر دار البشائر اإلسالمية.ٙبقيق د. (ىػ571ت)
: ابن حجر العسقالين دراسة كٙبقيق . ػ تغليف التعليق على صحيح البخارم

 1985 ىػ ػ 1405اْلكُف . ط. ا٤بكتب اإلسالمي. سعيد عبد الرٞبن القزقي
. ـ 

اْلكُف .ط. دار الكتب العلمية. زين الدين عبد الرحيم العراقي : ػ تقريب اْلسانيد 
.. (ـ1984ىػ ػ 1404)

طبع مع ا٤بستدرؾ )٧بمد بن أٞبد الذىيب . ػ تلخيص ا٤بستدرؾ على الصحيحْب
. دار ا٤بعرفة بّبكت. (للحاكم

. د. ٧بمد بن أٞبد بن عبد ا٥بادم  ا٢بنبلي: ػ تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
: ٙبقيق عامر حسن صربم، ا٤بكتبة ا٢بديثة ػ اإلمارات العربية ا٤بتحدة ػ ط 

.  ـ1989/  ىػ 1409
 ػ 1984 ىػػ ػ 1404اْلكُف . ط.ابن حجر العسقالين : ػ هتذيب التهذيب 

. دار الفكر
يف أ٠باء الرجاؿ ، ١بماؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم ، ت . ػ هتذيب الكماؿ

.  ـ 1992 ىػ 1413اْلكُف . ط. بشار عواد معركؼ . ىػ ، ٙبقيق د742
.  مؤسسة الرسالة 
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ا٤بعجم ا٤بفهرس ْللفاظ ا٢بديث "ػ تيسّب ا٤بنفعة بكتايب مفتاح كنوز السنة ك
ىػ ػ 1409)القاىرة . دار ا٢بديث . ٧بمػد فػػؤاد عبد الباقي" : النبوم

. (ـ1988
ا٤بكتب اإلسالمي بدمشق . ػ ثالثيات اإلماـ أٞبد للسفرايِب

ػ جامع التحصيل يف أحكاـ ا٤براسيل صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدم 
كزارة اْلكقاؼ العراقية . ٞبيد عبد اجمليد السلفي ط: ٙبقيق  ( ىػ761ت )
. (ـ1978)ػ  (ىػ1398)

حقق قسما منو أٞبد ٧بمد  (279ت )٧بمد بن عيسى : ػ جامع الَبمذم 
. دار الَباث العريب بّبكت. شاكر

ػ جامع بياف العلم كفضلو ك ما ينبغي يف ركايتو كٞبلو، ْليب عمر ؛ يوسف بن عبد 
. بدكف تاريخ. دار الفكر . ( ىػ463: ت)الرب النمرم القرطيب 

ػ جذكة ا٤بقتبس يف تاريخ علماء اْلندلس ، ْليب عبد اهلل ٧بمد بن أيب نصر 
الثانية . مكتبة دار الكتاب اللبناين ط. ٙبقيق إبراىيم اْلبيارم . ا٢بميدم
.  ـ1983 ىػ ػ 1403

  (ٙبقيق ٧بمد بن تاكيت الطنجي)ػ جذكة ا٤بقتبس يف ذكر كالة اْلندلس 
تنوير "، أك " قرة العينْب يف فع اليدين: "، كيقاؿ لو كذلك " ػ جزء يف رفع اليدين

، كىو لإلماـ أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل "العينْب برفع اليدين يف الصالة
. (ىػ256ت )البخارم  
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ْليب عبد اهلل ٧بمد . ػ جالء العينْب بتخريج ركايات البخارم يف جزء رفع اليدين
صنعو أبو ٧بمد بديع الدين شاه الراشدم  . (ىػ256ت)بن إ٠باعيل البخارم 

. (ـ1989 ىػ ػ 1409)اْلكُف . ط. مؤسسة الكتب التقافية . السندم 
ػ جونة العطار يف طرؼ الفوائد كنوادر اْلخبار ، تأليف الشيخ أٞبد بن ٧بمد بن 

 ، مصور عن نسخة ٨863بطوط رقم . ( ىػ1380ت )الصديق ا٢بسِب 
. الشيخ الفاضل ٧بمد أبو خبزة 

. بّبكت. دار ا٤بعرفة . كِف اهلل بن عبد الرحيم الدىلوم .ػ حجة اهلل البالغة
ٙبقيق ٧بمد أبو . جالؿ الدين السيوطي. ػ حسن احملاضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة

. نشر عيسى البابلي ا٢بليب كشركاؤه . الفضل إبراىيم
ٙبقيق عبد ا١بليل . ػ حصوؿ التفريج بأصوؿ التخريج ، ْلٞبد بن الصديق 

جودات  
ا٢بافظ أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل اْلصفهاين : ػ حلية اْلكلياء كطبقات اْلصفياء 

. (ـ1988ىػ ػ 1409. )دار الكتب العلمية ط. (ىػ430ت)
. عاَف الكتب ط. ٧بمد ضياء الرٞبن اْلعظمي . د: ػ دراسات يف ا١برح كالتعديل 

(.  1995ىػ ػ 1415)اْلكُف 
ا١بامعة اإلسالمية "للشيخ عبد اهلل غنيماف من منشورات … ػ دليل القارئ 
با٤بملكة العربية . دار اْلصفهاين للطباعة ٔبدة: ، كقد تولت طباعتو "با٤بدينة ا٤بنورة

. السعودية
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ػ دليل ٨بطوطات السيوطي كأماكن كجودىا، ْلٞبد ا٣بازندار ك٧بمد إبراىيم 
. (ـ1983 ىػ ػ 1403)اْلكُف . ط. مكتبة ابن تيمية . الشيباين

ت )عبد الغِب النابلسي . ػ ذخائر ا٤بواريث يف الداللة على أطراؼ ا٢بديث
. دار ا٤بعرفة ببّبكت ( ىػ1143

ػ ذيل تذكرة ا٢بفاظ للذىيب ، للحافظ أيب احملاسن ٧بمد بن علي بن ا٢بسن بن 
. دار إحياء الَباث العريب . ( ىػ765: ت)ٞبزة الدمشقي 

ػ ذيل طبقات ا٢بفاظ للذىيب ، تأليف جالؿ الدين عبد الؤٞبن بن أيب بكر 
. بدكف تاريخ. دار إحياء الَباث العريب . ( ىػ911:ت)السيوطي 

ػ سلسلة اْلحاديث الصحيحة ، اْلجزاء ا٣بمسة اْلكُف، حملمد ناصر الدين 
.  ـ1985 ىػ ػ 1405الرابعة .ا٤بكتب اإلسالمي  ط. اْللباين

ػ سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ يف اْلمة ، اْلجزاء اْلربعة 
اْلكُف،حملمد ناصر الدين اْللباين ا٤بكتب اإلسالمي  ػ الكتب اإلسالمي  

.  ـ1985 ىػ ػ 1405ا٣بامسة .ط
إعداد كتعليق عزت . سليماف بن اْلشعث السجستاين اْلزدم : ػ سنن أيب داكد 
. ذا رالكتب العلمية . عبيد الدعاس 

ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد  ( ىػ273ت )ػ سنن ابن ماجة، ٧بمد بن يزيد القزكيِب 
. الباقي ا٤بكتبة العلمية
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ا٤بدينة . ػ سنن الدارقطِب، لعلي بن عمر الدارقطِب تصحيح عبد اهلل ىاشم اليماين
.  ـ 1966 ىػ ػ 1386ا٤بنورة  

دار الكتب  ( ىػ255ت )ػ سنن الدارمي عبد اهلل بن عبد الرٞبن الدارمي 
. العلمية

ػ سنن النسائي  ػ اجملتىب ػ بشرح ا٢بافظ جالؿ الدين السيوطي كحاشية اإلماـ 
.  ـ1991 ىػ ػ 1411اْلكُف . السندم دار ا٤بعرفة ط 

ػ سّب أعالـ النبالء، ، اإلماـ مشي الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب 
. ط. أشرؼ على ٙبقيق الكتاب كٚبريج أحايثو شعيب اْلرنؤكط (ىػ748ت)

 . ـ مؤسسة الرسالة1990ىػ ػ 1410: السابعة 

. دار الفكر. ػ شجرة النور الزكية يف طبقات ا٤بالكية ٧بمد بن ٧بمد ٨بلوؼ
 1089)عبد ا٢بي بن العماد ا٢بنبلي . ػ شذرات الذىب يف أخبار من ذىب

.  ا٤بكتب التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيع بّبكت (ىػ
طبع  ( ىػ1122ت )ػ شرح الزرقاين على ا٤بوطإ االماـ مالك ٧بمد الزرقاين 

. ٗبصر
ٙبقيق   ( ىػ795)ػ شرح علل الَبمذم عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب ا٢بنبلي 

ـ ػ ككذلك طبعة 1985 ىػ 1405الثانية . ط.صبحي السمرائي عاَف الكتب
 ىػ ػ 1407اْلكُف . ط. ٮباـ عبد الرٞبن سعيد اْلردف:د. ثانية بتحقيق
. ( ـ1987
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عاَف : البن رجب بتحقيق صبحي السامرائي، كنشرتو دار " ػ شرح علل الَبمذم
. ـ1985  ىػ 1405الثانية عاـ . ط. ا٤بكتب

 ىػ دار 321: ، ْلٞبد بن ٧بمد بن سالمة الطحاكم  ت.ػ شرح معاين اآلثار
.  ـ 1987 ىػ ػ 1407الثانية . الكتب العلمية ط

اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف، أبو حامت ٧بمد بن = ػ صحيح ابن حباف 
 ( ىػ739ت )بَبتيب علي بن بلباف الفارسي  ( ىػ354ت )حباف البسٍب 

ػ  ( ىػ1408)مؤسسة الرسالة ط اْلكُف . خرج أحاديثو شعيب اْلرناؤكط
. (ـ1985)

مع فتح البارم ترقيم  (ىػ256ت )٧بمد بن إ٠باعيل البخارم .ػ صحيح البخارم
. ٧بمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بّبكت

ػ صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو، حملمد ناصر الدين اْللباين  ا٤بكتب اإلسالمي  
.  ـ1988 ىػ ػ 1408الثالثة . ط

ضبط كفهرسة ٧بمد فؤاد عبد  ( ىػ261ت )ػ صحيح مسلم بن ا٢بجاج القّبم 
. دار إحياء الَباث العريب. الباقي

 ( ىػ1094ت ). ػ صلة ا٣بلف ٗبوصوؿ السلف ، حملمد بن سليماف الركاداين
.  1988ػ دار الغرب االسالمي . ٧بمد حجي.ٙبقيق د
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ػ صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط كٞبايتو من اإلسقاط كالسقط ابن 
 ىػ 1404. ط. موفق عبد اهلل بن عبد القادر: ٙبقيق  ( ىػ643ت )الصالح 

.  دار الغرب االسالمي1984ػ 
. ٧بمد ناصر الدين اْللباين رٞبو اهلل تعاُف : ػ ضعيف ا١بامع الصغّب كزيادتو 

. (ـ1990ىػ ػ 1410)الثالثة . ا٤بكتب اإلسالمي ط
دار الكتب  ( ىػ911ت )ػ طبقات ا٢بفاظ عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي 

.  ـ 1983 ىػ ػ 1403اْلكُف . العلمية ط
ػ طبقات الشافعية ، ْليب بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر بن ٧بمد بن قاضي 

. (ـ1987 ىػ ػ 1407)اْلكُف . عاَف الكتب ط. شهبة الدمشقي 
 1014:ت). ػ طبقات الشافعية ، ْليب بكر بن ىداية اهلل ا٢بسيِب الشافعي 

.  ـ 1971اْلكُف . ط. دار اآلفاؽ ا١بديدة . ٙبقيق عادؿ نويهض (ىػ
. دار الكتب العلمية . ( ىػ772: ت)ػ طبقات الشافعية ، لعبد الرحيم اْلسنوم 

. ـ1987 ىػ ػ 1407اْلكُف . ط
. ػ طبقات الشافعية الكربل، لشيخ اإلسالـ عبد الوىاب بن  تقي الدين السبكي

الثانية  . دار ا٤بعرفة  ط
عبد بن ٧بمد بن جعفر ابن حياف : ػ طبقات احملدثْب بأصبهاف كالواردين عليها 

. ط.مؤسسة الرسالة. ٙبقيق عبد الغفور عبد ا٢بق ( ىػ369ت ). (أبو الشيخ)
.  ـ1987 ىػ ػ 1407اْلكُف 
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. مكتبة مدبوِف.  عبد ا٢بميد صاٌف ٞبداف: ػ طبقات ا٤بستشرقْب 
. دار الكتب العلمية ط ( ىػ945ت )ػ طبقات ا٤بفسرين ٧بمد بن علي الداكدم 

.   ـ1983 ىػػ ػ 1403اْلكُف  
ػ طرؽ ٚبريج حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لعبد ا٤بهدم بن عبد ا٥بادم 

. دار االعتصاـ . 
ٕبث لنيل دبلـو الدراسات العليا من إعداد . ػ عبد ا٢بق اإلشبيلي كآثاره ا٢بديثية 

رسالة مرقونة موجودة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية . اْلستاذ ٧بمد الوثيق 
. بالرباط

... ٙبقيق صبحي السامرائي. ػ علل الَبمذم الكبّب بَبتيب أيب طالب القاضي 
. ـ1989 ىػ 1409اْلكُف . ط. عاَف الكتب

دار  ( ىػ327:ت)ػ علل ا٢بديث ، ْليب ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب حامت الرازم 
. ـ1985 ىػ ػ 1405. ط. ا٤بعرفة 

بياف الوىم كاإليهاـ الواقعْب يف كتاب اْلحكاـ " ػ علم العلل يف ا٤بغرب من خالؿ 
ػ أطركحة لنيل دكتورة الدكلة يف  ( ىػ628:ت)، ْليب ا٢بسن بن القطاف الفاسي 

. العلـو اإلسالمية العليا ، من إعداد فضيلة الدكتور إبراىيم بن الصديق
اْلكُف . دار القلم دمشق ط. خلدكف اْلحدب.د. ػ علم زكائد ا٢بديث 

.  (ـ1992ىػ ػ 1413)
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. دراسة كمنهج كمصنفات، تأليف عبد السالـ ٧بمد علوش: ػ علم زكائد ا٢بديث 
.  (ـ1995ىػ ػ 1415)اْلكُف . دار ابن حـز ط

 (ىػ 643ت )ػ علـو ا٢بديػث، ْليب عمرك عثماف بن عبد الرٞبن الشهرزكرم 
. (ـ1981 ىػ ػ 1401)بّبكت . ا٤بكتبة العلمية . نور الدين عَب. ٙبقيق د

دراسة  ( ىػ303: ت)ػ عمل اليـو كالليلة ، لإلماـ أٞبد بن شعيب النسائي 
نشر الرئاسة العامة لإلفتاء كالبحوث ، ا٤بملكة . كٙبقيق الدكتور فاركؽ ٞبادة 

. ـ1981 ىػ ػ 1401اْلكُف . ط. العربية السعودية 
. ػ غوث ا٤بكدكد بتخريج منتقى ابن ا١باركد ، تأليف أيب إسحاؽ ا٢بويِب اْلثرم

.  ـ1988 ىػ ػ 1408اْلكُف . ط. دار الكتاب العريب 
 ىػ  رقم أحاديثو 852: ػ فتح البارم ْلٞبد بن علي بن حجر العسقالين  ت
. كأبوابو ٧بمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر  بدكف تاريخ

 925ت )ػ فتح الباقي على ألفية العراقي، للحافظ زكرياء بن ٧بمد اْلنصارم 
(. ط دار الكتب العلمية، بدكف تاريخ )(ىػ

ت )٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكم : ػ فتح ا٤بغيث ، بشرح ألفية ا٢بديث للعراقي 
كطبعة دار . دار الكتب العلمية.  ـ1983ىػ ػ 1403اْلكُف . ط ( ىػ902

 ـ 1992 ىػ 1412)ط الثانية . اإلماـ الطربم ، بتحقيق علي حسن علي
 .)
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ْليب حفص ا٤بوصلي : ػ فصل ا٣بطاب بنقد كتاب ا٤بغِب عن ا٢بفظ كالكتاب 
. تصنيف أيب إسحاؽ ا٢بويِب

. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي.د: ػ فهارس التلخيص ا٢ببّب إعداد 
٧بمد السعيد بن بسيوين : إعداد . ػ فهارس ا١برح كالتعديل، البن أيب حامت الرازم 

. زغلوؿ
. دار الكتب العلمية. صنعو أبو يعلى القويسِب. ػ فهارس الصحيح، البن خزٲبة

.  ـ1988 ىػ ػ 1408اْلكُف . ط
ػ فهارس ٙبفة اْلشراؼ ٗبعرفة اْلطراؼ، للحافظ يوسف بن زكي عبد الرٞبن بن 

مؤسسة الكتب . أعده ٧بمد عبد القادر عطا . ( ىػ724: ت)يوسف ا٤بزم 
.  ـ1990 ىػ ػ 1410اْلكُف . ط. الثقافية 

ػ فهارس شرح معاين اآلثار ، لإلماـ أيب جعفر ؛ أٞبد بن ٧بمد بن سالمة 
 ىػ ػ 1412اْلكُف . ط. أعده ربيع أبو بكر عبد الباقي ، دار ا١بيل . الطحاكم 
.  ـ1992

 ( ىػ 327: ت)ػ فهارس علل ا٢بديث، لإلماـ أيب ٧بمد عبد الرٞبن الرازم 
.  ـ1986 ىػ ػ 1406اْلكُف . ط. دار ا٤بعرفة . يوسف ا٤برعشلي. أعده د

ػ فهرس الفهارس كمعجم ا٤بعاجم كا٤بشيخات كا٤بسلسالت ، لعبد ا٢بي بن عبد 
الثانية . ط. دار الغرب اإلسالمي . إحساف عباس . باعتناء د. الكبّب الكتاين 

.  ـ1982 ىػ ػ 1402
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ٕبث أ٪بزه اْلستاذ . ػ فهرس ا٤بخطوطات ا٢بديثية احملفوظة بأشهر ا٣بزائن ا٤بغربية 
ٕبث مرقوف موجود ٖبزانة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ، . منتصر فالِف بابة 

.  بفاس
ت )٧بمد بن خّب بن عمر بن خليفة اإلشبيلي: ػ فهرسة ما ركاه عن شيوخو 

.  ـ1979ىػ ػ 1399الثانية . ط.دار اآلفاؽ ا١بديدة  ( ىػ575
شرح ا١بامع الصغّب ، للحافظ جالؿ الدين عبد الرٞبن : "ػ فيض القدير 

الثانية . ط. دار ا٤بعرفة . ، تأليف ٧بمد ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ ا٤بناكم "السيوطي
.  ـ1972 ىػ ػ 1391

ػ قواعد اْلحكاـ يف مصاٌف اْلناـ ، ْليب ٧بمد عز الدين عبد العزيز بن عبدالسالـ 
 .  ( ىػ660ت)

ػ كتاب السنة للحافظ أيب بكر عمرك بن أيب  عاصم الضحاؾ بن ٨بلد الشيباين 
بقلم ٧بمد ناصر الدين " ظالؿ السنة يف ٚبريج السنة: "، كمعو  (ىػ287ت)

ىػ ػ 1400)اْلكُف . ط.ا٤بكتب اإلسالمي . اْللباين رٞبو اهلل تعاُف 
.  (ـ1980

ػ كتاب ا٤بعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإل٠باعيلي، ْليب بكر أٞبد بن إبراىيم 
بن إ٠باعيل اإل٠باعيلي ػ ركاية اإلماـ أيب  بكر أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن غالب 

اْلكُف . ط. مكتبة العلـو كا٢بكم. زياد ٧بمد منصور: دراسة كٙبقيق . الربقاين
 . (ـ1990ىػ ػ 1410)
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تصنيف أيب بكر أٞبد بن .: ػ كتاب الورع عن اإلماـ أيب عبد اهلل أٞبد بن حنبل 
دراسة كٙبقيق ٧بمد السيد بسيوين . ٧بمد بن ىاركف ا٤بركزم ا٤بعركؼ با٣بالؿ 

.  (ـ1986 ىػ ػ 1406). ط. دار الكتاب العريب . زغلوؿ 
. نشأهتا، كأٮبيػتها، كسبل خدمتها، حملمد عبد اهلل أيب صعيلكيك: ػ كتب الزكائد 

ػ كشف اْلستار عن زكائد البزار على الكتب الستة ، للحافظ نور الدين علي بن 
 ىػ ٙبقيق حبيب الرٞبن اْلعظمي  مؤسسة الرسالة 807: أيب بكر ا٥بيثمي  ت

 ـ 1979 ىػ ػ 1399اْلُف . ط
. ػ كشف ا٣بفاء كمزيل اإللباس عما اشتهر من اْلحاديث على ألسنة الناس

: الثالثة . ط. مؤسسة الرسالة ( ىػ1162ت )إ٠باعيل بن ٧بمد العجلوين 
.  ـ1983 ىػ ػ 1403

ػ كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ، مصطفى بن عبد  اهلل ، ا٤بعركؼ 
. دار الفكر  (ىػ1067ت ). ٕباجي خليفة

ػ كشف اللثاـ عن أسرار ٚبريج حديث سيد اْلناـ صلى اهلل عليو كسلم، لعبد 
ا٤بوجود ٧بمد عبد اللطيف  

إسعاؼ الطالب بتخريج أحاديث "ك" اليواقيت كالدرر"ك" ػ كنوز ا٢بقائق
. ىػ103، تويف رٞبو اهلل سنة " الشهاب

. ػ ٢بظ اْل٢باظ بذيل طبقات ا٢بفاظ ، للحافظ تقي الدين ٧بمد بن فهد ا٤بكي 
. بدكف تاريخ. دار إحياء الَباث العريب 
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. دار صادر بّبكت ( ىػ711ت )٧بمد بن مكـر بن منظور . ػ لساف العرب
. ط. مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات بّبكت. ابن حجر العسقالين. ػ لساف ا٤بيزاف

.  ـ1971 ىػ ػ 390الثانية 
: ت )ػ ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي 

الثالثة . ط. دار الكتاب العريب. بتحرير ا٢بافظْب العراقي كابن حجر ( ىػ807
.  ـ1982 ىػ ػ 1402

: ، للعالمة ((ػ ٨بتصر استدارؾ ا٢بافظ الذىيب على مستدرؾ أيب عبد اهلل ا٢باكم 
عبد اهلل بن ٞبد اللحيداف : ٙبقيق كدراسة . ابن ا٤بلقن

. (ىػ751ت)ابن القيم ". إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب"ػ مدارج السالكْب بْب منازؿ 
. دار الكتاب العريب: ٙبقيق ٧بمد ا ٤بعتصم باهلل البغدادم ، الناشر 

ػ مرجع العلـو اإلسالمية ؛ تعريفها ، تارٱبها ، أئمتها ، علماؤىا ، مصادرىا ، 
. (ـ1992ىػ ػ 1412)الطبعة الثانية . دار ا٤بعرفة . ٧بمد الزحيلي. د: كتبها 

دار  (ىػ204ت )سليماف بن دكاد بن ا١باركد : ػ مسند أيب دكاد الطيالسي 
. ا٤بعرفة

ىػ ػ 1398الثانية . ط.دار الكتب العلمية. ػ مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل
.  ـ1978

. حبيب الرٞبن اْلعظمي: ٙبقيق . عبد اهلل بن الزبّب ا٢بميدم : ػ مسند ا٢بميدم 
. عاَف الكتب
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ٙبقيق ٧بمد ناصر الدين . ٧بمد بن عبد اهلل ا٣بطيب التربيزم: ػ مشكاة ا٤بصابيح 
 ىػ ػ 1405)الثالثة . ط. ا٤بكتب اإلسالمي . اْللباين رٞبو اهلل تعاُف 

. (ـ1985
. ـ1993 ىػ 1414الطبعة اْلكُف . ػ معجم ا٤بؤلفْب ، لعمر رضا كحالة 

. مؤسسة الرسالة
ػ معجم ا٤بصنفات الواردة يف فتح البارم ، صنعو أبو عبيدة مشهور بن حسن بن 

. دار ا٥بجرة للنشر كالتوزيع.  سلماف، كأبو حذيفة رائد بن صربم
دار البشائر . عامر بن حسن صرب: ػ معجم شيوخ اإلماـ أٞبد يف ا٤بسند 

.  (ـ1993 ىػ ػ 1413)اْلكُف . ط. اإلسالمية 
. ٧بمدضياء الرٞبن اْلعظمي . د. ػ معجم مصطلحات ا٢بديث كلطائف اإلسناد 

.  (ـ1999ىػ ػ 1410)اْلكُف . ط.أضواء السلف
ٙبقيق  ( ىػ405ت )أبو عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم . ػ معرفة علـو ا٢بديث

.  ا٤بكتب التجارم بّبكت.. حسن معظم
نقلو إُف العربية  ٧بمد . آم فننسك . كضعو باْل٪بليزية د: ػ مفتاح كنوز السنة 

. بّبكت ، دار إحياء الَباث العريب . ط. فؤاد عبد الباقي 
عبد الرٞبن السيوطي : ػ مناىل الصفا يف ٚبريج أحاديث الشفا للقاضي عياض 

ىػ ػ 1408. ط. دار ا١بناف. ٙبقيق الشيخ ٠بّب القاضي  (ىػ911ت)
.  (ـ1988
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ذات ). ػ منتخب كنز العماؿ طبع على ىامش مسند اإلماـ أٞبد ، الطبعة ا٤بيمنية
. (اجمللدات الستة

الثالثة . ط.الدكتور نور الدين عَب دار الفكر: ػ منهج النقد يف علـو ا٢بديث 
.. (ـ1992ىػ ػ 1412)

، شرح منظومة علم اْلثر للحافظ السيوطي، حملمد ٧بفوظ ابن "ػ منهج ذكم النظر
عبد اهلل التػَّْرًمػًسي 

ا٢بافظ قاسم بن قتلوبعا ): ػ منية اْل٤بعي فيما فات من ٚبريج أحاديث ا٥بداية 
طبع بآخر . ٙبقيق ٧بمد زاىد الكوثرم كحبيب الرٞبن اْلعظمي  (ىػ879ت

.  (ىػ1357)الطبعة اْلكُف . دار ا٤بأموف القاىرة. كتاب نصب الراية للزيلعي
عاَف الَباث ػ . أبو ىاجر ٧بمد سعيد بسيوين زغلوؿ . : ػ موسوعة أطراؼ ا٢بديث

 (ـ1989ىػ ػ 1410)اْلكُف . بّبكت ػ ط
ػ ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ، ٧بمد بن أٞبد الذىيب، ٙبقيق علي ٧بمد 

. دار الفكر. البجاكم
دار . ػ ىدية العارفْب يف أ٠باء ا٤بؤلفْب ك آثار ا٤بصنفْب، إل٠باعيل باشا البغدادم 

. ـ1982ىػ ػ 1402الفكر 
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