كتاب تصحيح العمدة
لإلمام الزركشي

أبو عبد اللّو بدر الدين محمد بن عبد اللّو المنهاجي الزركشي
( 794 -745ىـ)
دراسة وتحقيق

الدكتور مرزوق بن ىياس آل مرزوق الزىراني
أستاذ مساعد بقسم الدراسات العليا

المقدمـة

إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باللّو من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اللّو ،وحده ال
شريك لو ،وأشهد أن محم ًدا عبده ورسولو.
َّل ِ
آمنُوا اتَّلـ ُقوا اللَّلوَ َح َّلق تُـ َقاتِِو َوال تَ ُموتُ َّلن إِالَّل َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن} .1
ين َ
{يَا أَيـ َها ال َ
سوِ
ِ
َّل ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّل
ث ِم ْنـ ُه َما ِر َجاالً
النَّلاس اتَّلـ ُقوا َربَّل ُك ُم ال ي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
{يَا أَيـ َها ُ
ِ
َّل َّل ِ
ِ ِ
ام إِ َّلن اللَّلوَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيب} .2
اءلُو َن بِو َواأل َْر َح َ
سَ
سً
اء َواتَّلـ ُقوا اللوَ ال ي تَ َ
َكثيراً َون َ
3
ِ
َّل ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
آمنُوا اتَّلـ ُقوا اللَّلوَ َوقُولُوا قَـ ْوالً َسديداً يُ ْ
ين َ
{يَا أَيـ َها ال َ
َوَم ْن يُ ِ ِ اللَّلوَ َوَر ُسولَوُ فَـ َق ْد فَ َاز فَـ ْوزاً َع ِ يماً}.4
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إلى يوم
الدين.
أمـا بعـد:
فإف كتاب تصحيح العمدة لإلماـ بدر الدين الزركشي ألفيتو كتابان نافعان كمفيدان فهو أحد اٞتهود
 1اآلية ( )102من آؿ عمراف.
 2اآلية ( )2من النساء .
 3اآلية ( )70من األحزاب .
 4اآلية ( )71من األحزاب .

العظيمة اليت بذ٢تا ا١تصنف ُب خدمة ىذا الدين ففيو نكت جيدة تنبئ عن ٫تة عظيمة كعزـ ال ينثٍت لدل
علماء األمة احملمدية بتِوخي الدقة ُب النقل ،كسالمة الركاية كٖترير األلفاظ ،حىت تكوف السنة ا١تطهرة أقرب
ما تكوف للفظ رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم ،كال ٬توز أف ٗترج عن ا١تعٌت الذم أراد ،كال غرابة ُب
مطاردة العلماء كل شاردة من كنوز السنة كاستقبا٢تم كل كاردة منها ،فهي ا١تصدر الثػاين من مصػادر
الشريعة اإلسالمية لذا كجبت العناية بدقائقها كتوخي اؿ د قة كاألمانة ُب تلقيها كنقلها ىذا ما حفز اإلماـ
الزركشي رٛتو اللّو أف يعٍت بكتاب عمدة األحكاـ لإلماـ اٟتافظ عبد الغٍت ا١تقدسي رٛتو اللّو ،كيأخذ
شررو ميزانان يطبقو على كل حديث أكرده ُب العمدة كقد استطاع الزركشي رٛتو اهلل أف يستدرؾ ستة
كسبعُت موضعان من ٣تموع أربعمائة كسبعة أحاديث .كتلك ا١تواضع اليت سجل فيها الزركشي اعًتاضان أكافقو
فيها سول ستة مواضع فقد سجلت الرأم مدعمان ٔتا يؤيده كلقد كانت جولة ٦تتعة مع اٟتوار ا٢تادؼ ا١تفيد
ككانت ٤تاكر اٟتوار  5تارة تدفعنا إذل صحيح اإلماـ البخارم ،كأخرل إذل مسلم ،كثالثة إذل العمدة كإذل
عشرات ا١تصنفات كالشركح كل ذلك ْتثان عن الدقة كالسالمة ُب اللفظ كا١تعٌت كسيجد القارئ الكرمي ما
تسعد بو نفسو ُب اٞتانب اٟتديثي ،كاٞتانب اللغوم من ىذا الكتاب النفيس ،كقد رأيت تقسيم العمل ُب
ىذا الكتاب إذل ٘تهيد كثالثة أقساـ كخا٘تة.
التمهيد كفيو كلمة موجزة عن الصحيحُت كعناية األمة هبماٍ ،ب عمدة األحكاـ.
القسم األكؿ كفيو فصالف:
الفصل األكؿ ترٚتة اإلماـ الزركشي ُب مباحث.
الفصل الثاين ترٚتة موجزة للمقدسي.
القسم الثاين كفيو فصالف:
الفصل األكؿ بياف عملي ُب الكتاب .
الفصل الثاين تسمية الكتاب ككصف النسخ ا٠تطية.
القسم الثالث ٖتقيق نصوص الكتاب.
كلعلم القارئ الكرمي فإين استخدمت الرموز التالية:
أ -النسخة ا٠تطية ا١تعتمدة ُب التحقيق.
ب -النسخة ا٠تطية الثانية.
 5بكسر اٟتاء كمن ضمها فقد أخطأ فإنو بالضم كلد الناقة.

برىاف الدين ىو ابن خضر تلميذ اٟتافظ ابن حجر صاحب التعليقات على النسخة األصل ( أ ).
عبد الكرمي ىو عبد الكرمي بن عبد اهلل الشريف ا١تكي ،مالك النسخة األصل.
قاؿ شيخنا :اٟتافظ ابن حجر كالقائل قاؿ شيخنا برىاف الدين بن خضر.
ـ  -مسلم ُب صحيحو.
صف  -صحيح البخارم مع الفتح.
خ  -البخارم ُب صحيحو.
كليعلم القارئ الكرمي أف كل ترٚتة دل أذكر مصدرىا فهي من التقريب مع تصرؼ أحيانا.

تمهيـد
الحمد هلل أجل الحمد وأوفاه ،وصالة اللّو وسالمو على خليلو ومص فاه ،نبينا محمد وعلى
آلو وصحبو ومن اقتفى أثره وترسم خ اه.
أمـا بعـد:

فال أعتقد أف رالب ِعلم اليوـ مهما قلت بضاعتو ،كنأت بو الديار ،ال يعرؼ عن الصحيحػُت
شيئا ،أك على األقل َما ا١تراد بالصحيحُت؟ كمن ألف كالن منهما؟ فإف أخطأت ُب ىذا التصور قلت :إف

الصحيحُت كتاباف لشيخ كتلميذه ،انفرد كل منهما ٔتؤلف خاص.
األكؿ :صحيح البخػارم كسػماه اإلماـ البخارم (اٞتامع الصحيح ا١تسند من حديث رسوؿ اللّو
صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو).6
كالثاين :صحيح مسلم كٝتاه اإلماـ مسلم (ا١تسند الصحيح).7

ىذا ىو ا١تراد بالصحيحُت ك٫تا كتاباف عظيماف٘ ،تيزا بصحة النقل ،كدقة الركاية ،كشدة التحرم ،ففػاقت
قيمتهما العلمية كل تصور ،كرارت شهرهتما ُب ذلك العصر ،كربقت اآلفاؽ حىت ال يعذر اليوـ رالب علم
ّتهل ىذين الكتابُت ُب عصر الثقافة كالعلوـ اليت سخرت ٢تا كسائل ٝتعية كبصرية ،كسرعة إيصاؿ ا١تعلومات
بصور ٥تتلفة كأسباب مذىلة حىت دل تعد ا١تعلومة تأخذ أكػثر من بضع دقائق فليست عسَتة ا١تناؿ ،لكنها
افتقدت الرجاؿ كالسيما ُب ىذا العصر الذم كثرت فيو الصوارؼ الدنيوية.
أما ىذاف الكتاباف فيحسن إعطاء نبذة موجزة عن كل كتاب كمؤلفو لتكوف صورة مشرقة بُت يدم
 6ىدم السارم ص . 8
 7تاريخ بغداد .101 /13

القارئ الكرمي.
 -1صحيح البخارم أصح الكتب بعد كتاب اهلل عز كجل بذؿ فيو اإلماـ ٤تمد بن إٝتاعيل
البخارم أقصى درجات اٟتيطة كالتثبت منها.
جت الصحيح من ستمائة ألف حديث  .8كىذا ُب حد ذاتو
أ -االنتقاء فقد ركم عنو أنو قاؿَّ :
خر ُ

أخرج ُب ىذا الكتاب إال صحيحان ،كما تركت من الصحيح أكػثر.9
مهمة صعبة كشاقة .كقاؿ :دل َّ
ب -اؿتركم كالتثبت كدعم ذلك بالصالة كاالستخارة قاؿ البخارم :ما كتبت ُب كػتاب الصحيح
حديثان إال اغتسلت قبل ذلك كصليت ركعتُت  .10فما أعظمها من حيطة ُب دين أدتو يغتسل بعدد
األحاديث كيصلى ضعف عددىا كل ذلك لئال ،يكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

جػ -اشًتاط أف ٮترج اٟتديث ا١تتفق على ثقة نقلتو إذل الصحايب ا١تشهور من غَت اختػال ؼ بُت
الثقات األثبات ،كيكوف إسناده متصالن غَت مقطوع ،كإف كاف للصحايب راكياف فصاعدا فحسن ،كإف دل
يكن إال راك كاحد كصح الطريق إليو كفي  .11كدل يكتف البخارم ٔتعاصرة الراكم لشيخو بل اشًتط
اجتماعهما 12كاللقاء بينهما كىذه زيادة ُب اٟترص كالتثبت.
كا ِإلماـ البخارم هبذه الدقة قدـ لألمة اإلسالمية ما دل يسبقو مثيل ،كلن يلحقو مغَت ،فكاف كتابو

ْتق أصح الكتب بعد كتاب اللّو عز كجل 13لذا أٚتع علماء ىذه األمة على قبولو ،كصحة ما فيو.14
أما ا ِإلماـ البخارم فباختصار ىو أبو عبد اهلل٤ ،تمد بن إٝتاعيل ،البخارم إماـ احملدثُت بغَت منازع،
كسيد اٟتفاظ كا١تتقنُت دل نسمع بأحفظ منو كال أعلم ْتديث رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم كمقاصده ،كما
صنع ُب كتابو الصحيح خَت دليل على ما نقوؿ فلو الركاية كالدراية ،كلد ُب مدينة ٓتارل من بالد خراسافُ ،ب
سنة أربع كتسعُت كمائة من ا٢تجرةٖ ،تدث عنو األئمة ٔتا يذىل من بداية رلبو ىذا الشأف إذل كفاتو ،ككانت
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15
ا٢تجرة رٛتو اللّو.
بقرية من قرل ٝترقند ،سنة ست كٜتسُت كمائتُت من
 -2صػحيح مسػلم.
اقتدل اإلماـ مسلم بأستاذه الكبَت ا ِإلماـ البخارم ُب العناية بالصحيح من حديث رسوؿ اللّو صلى
اهلل عليو كسلم ،لكن مسلمان خالف أستاذه ُب الطريقة كا١تنهج كمن ىنا قاؿ بعض األئمة :ما ٖتػت أدمي

السػماء أصػح من كػتاب مسلم بن اٟتجاج  ،16كقد كانت عناية اإلماـ مسلم ٔتؤلفو ىذا شبيهة إذل حد
كبَت بعناية شيخو ٔتؤلفو .منها:
أٖ -تقيق جانب العلم هبذا الشػأف ركاية كدراية قاؿ اإلماـ مسلم رٛتو اللّو :إف الواجب على كل
أحد عرؼ التمييز بين صحيح الركايات كسقيمها ،كثقات الناقلُت ٢تا ،من ا١تتهمُت ،أال يركم منها إال ما
عرؼ صحة ٥تارجو ،كالستارة ُب ناقليو ،كأف يتقي منها ما كاف منها عن أىل التهم ،كا١تعاندين من أىل
البدع .17كىذا مبدأ التثبت ُب النقل.
ب -االنتقاء قاؿ اإلماـ مسلم رٛتو اهلل :صنفت ىذا ا١تسند الصحيح من ثالثػمائة ألف
حديث مسموعة .18
جػ -الًتكم كعدـ العجلة قاؿ اإلماـ مسلم :ما كضعت ُب كػتايب ىذا ا١تسند إال ْتجة ،كما

أسقطت منو شيئان إال ْتجة.19
د -كزيادة ُب الػدقػة كالتثبت يستخدـ اإلماـ مسلم أسلوب العرض على العلماء كاالستشارة العلمية
كىذا ىو اإلنصاؼ ُب رلب اٟتق كعدـ االغًتار بالثقة بالنفس ،كىي صفة نبل كتواضع .قاؿ اإلماـ مسلم
رٛتو اللّو :عرضت كػتايب ىذا على أيب زرعة الرازم ،فكل ما أشار :أف لو علة تركتو ،ككل ما قاؿ :إنو
صحيح كليس لو علة خرجتو.20
ىػ -شرط اإلماـ مسلم ُب صحيحو أف يكوف اٟتديث متصل ا ِإلسناد ،بنقل الثقة ،عن الثقػة من
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أكلو إذل منتهاه ،سا١تان من الشذكذ كالعلة  .21كاكػتفى ٔتطلق ا١تعاصرة بػُت الشيخ كالتلميذ كمن ىنا حاز
الكتاب الرتبة الثانية بعد كتاب اإلماـ البخارم كىذا ما عليو احملق قوف من أىل العلم ،قاؿ النوكم رٛتو
اللّو :ككتاب البخارم أصحهما كأكثر فوائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة ،كقد صح أف مسلمان كاف ٦تن
يستفيد من البخارم ،كيعًتؼ بأنو ليس لو نظَت ُب علم اٟتديث ،كىذا الذم ذكرناه من ترجيح كتاب

البخارم ،ىو ا١تذىب ا١تختار قالو اٞتػماىَت ،كأىل اإلتقاف ،كاٟتذؽ كالغوص على أسرار اٟتديث  .22قلت:
كدل يرك مسلم عن شيخو البخارم ُب الصحيح شيئان كال غرابة ُب ذلك فعذر اإلماـ مسلم كاضح ُب ذلك.
 -1أنو شارؾ ا ِإلماـ البخارم ُب كثَت من شيوخو فهو من أقرانو كإف كاف معًتفان بتقدمو كفضلو
لكنو رغب ُب رلب العلو ُب ا ِإلسناد .كىذا أبرز ُب بياف السبب ُب عدـ الركاية عن البخارم.
 -2اختط اإلمػاـ البخارم لنفسو منهجان ُب إخراج الصحيح فأراد اإلماـ مسلم إدراؾ الغاية نفسها
فسلك هنجان آخر ُب ا١توضوع .كاللّو أعلم.
أما اإلماـ مسلم فهو أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم ،كلد سنة أربع كمائتُت من ا٢تجرة،
كنشأ ُب بيت علم ،ترجم لو العلماء منذ كالدتو حىت كفاتو كذكركا من علمو كفػضلو ما ٬تعلو جديران بلقب
اإلماـ مقدمان على غَته من أئمة ىذا الشأف ،كتلقت األمة كتابو بالقبػوؿ كالثنػاء اٟتسن ،فاحتل صحيحو
الرتبة الثانية بعد صحيح البخارم رٛتهما اهلل ككانت كفاتو ُب سنة إحدل كستُت كمائتُت عن عمر ناىز
سبعان كٜتسُت سنة كانت حافلة بالفضل كالعلم كالذكر اٟتسن كأكرث األمة ا ِإلسالمية أعظم الكنوز اليت
تعتز هبا كتعتمد على قوة نصوصها كصحتها.23
ىذاف ٫تا الصحيحػاف ،كىذاف ٫تا ا١تؤلفاف أنْعِم كأ ْكرـ با١تؤلِّف كا١تؤلَّف قاؿ ابن الصالح رٛتو اهلل:
ككتابا٫تا أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز  .24كقاؿ النوكم رٛتو اللّو :اتفق العلماء رٛتهم اللّو على أف

أصح الكتب بعد القرآف العزيز الصحيحاف ،البخارم كمسلم.25
كهبذه النبذة ا١توجزة يعلم القارئ الكرمي اندفاع كل شبهة حوؿ ىذين اإلمامُت ككتػابيهما ،كيتأكػد لو أف
 21نفسػو.
 22النوكم .10/1
 23ترجم لو اٞتػم الغفَت من العلماء منهم ا٠تطيب ُب تاريخ بغداد
 ،588/2كهتذيب التهذيب .)126/2
 24ا١تقدمة ص .14
 25النوكم .10 /1
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تلك احملاكالت الفاشلة إنػما ىي افًتاءات يقصد منها النيل من اإلسػالـ كأىلو ،اجزاللّو عنػا اإلمامُت كػل خَت
كرحم اللّو أئمة ا ِإلسالـ كعلماء األمة ا١تخلصُت الصادقُت كغفر لنا ك٢تم أٚتعُت.

كتاب عمـدة األحكام

تقدمت اإلشارة إذل أف الصحيحُت كقعا من قلوب ا١تسلمُت موقعان عظيمان كذكرت أف األمة تلقت ما
فيهما بالقبوؿ نتج عن ىذه ا١تكانة العظيمة للكتابُت أف العلماء مشركا عن سواعد اٞتد كاالجتهاد ُب البحث
العلمي ا٢تادؼ إذل خدمة الكتابُت ببياف ما فيهما من كنوز كإيضػاح ما يشكػل على رالب العلم فكػاف من
ىؤالء من اعتٌت بالشرح كالتفصيل ُب اٞتوانب اٟتػديثية كالفقهية كاللغة كاٟتافظ ابن حجر ُب شػرحو صحيح
البخارم (فتح البارم) كالنوكم ُب شرحو صحيح مسلم كمنهم ا١تخرج عليهما ،كا١تستدرؾ ،كا١توازف بينهما،
َككاف من بُت ا١تشتغلُت بالصػحيحُت اإلماـ ا١تقدسي الذم رلب منو أف ٬ترد ما اتفق عليو الشيخاف ُب
كتاب مستقل ،فبادر رٛتو اللّو إذل إجابة رالبو كمشر للجد سواعده فدكف ٚتلة من األحاديث شرط على

نفسو أهنا ٦تا اتفق عليو الشيخاف ،أكدعها كتابو ا١توسوـ (بعمدة األحكاـ من كالـ خَت األناـ) فشاع ذكره
عند ا٠تاص كالعاـ ،كاعتٌت األئمة ٓتدمتو كال غرابة فالرابط بينو كبُت الصحيحُت كبَت جدا ،كا١تقدسي إماـ
يشار إليو بالبناف ،فكاف لكتابو ىذا حظ كافر من عناية األئمة فمنهم الشارح لو كابن العطار ،26كابن دقيق
العيد  ،27كابن ا١تلقن  ،28ك٦تن أدذل بدلولو ُب ىذا اجملاؿ اإلماـ الزركشي إذ َع ّن لو أف يتتبع عمل ا١تقدسي
كيطبق عليو شررػو ليخرج بتصحيحات مفيدة ،كنكت علمية نافعة أحسن اللّو مثوبتهم أٚتعُت ككفقنا ٠تدمة
كتابو كسنة نبيو الكرمي.

القسـم األول
الفصل األول :ترجمة اإلمام الزركشي

ب هبادر ،ا١تنهاجي ،30الزركشي.31
نسبو :ىو بدر الدين أبو عبد اللّو ٤تمد بن عبد اهلل  29ف
 26دل أقف عليو ،كذكر الشيح ٛتاد أنو مفقود ،كابن العطار ،ىو تلميذ النوكم.
 27شػرحو مطبوع ُب ثالثة أجزاء.
٥ 28تطوط مصور عند الشيخ ٛتاد.
 29اختلف ُب اسم كالده ،أىو عبد اهلل بن هبادر أك العكس؟ ك٦تن قاؿ باألكؿ ابن تغرم ُب النجوـ الزاىرة
 134/12كالسيوري ُب حسن احملاضرة ،206/1كالداكدم ُب ربقات ا١تفسرين 162/2كىذا ما رأيتو راجحان ،كأثبتو ُب
النسب ،مؤيدان بأف ٤تمد بن اإلماـ الزركشي قيد ٝتاعو من كالده الزركشي فقاؿ :بلغ السماع ٢تذا الكتاب على مؤلفو،

مولده :كلػد الزركشي ُب سنة ٜتس كأربعُت كسبعمائة من ا٢تجرة ُب مصر ،من أصل تركي.
نشـأتو:
نشػأ ا ِإلمػاـ الػزركشي ُب ظل أسرتػو كىي أسرة دل تكن ذات شهرة ُب األكساط االجتماعية كدل تذكر
بعلم ،كال كجاىة ،أسرة مسلمة تعيش ُب بالد إسالمية كذكر أف أباه كاف ٦تلوكا ،32كُب نظرم أف لوذه اٟتالة
االجتماعية بعد توفيق اللّو عز كجل دكران بارزان ُب بعث ىذا الفىت النابغ ،إذ بدأ حياتو بتعلم حرفة تعينو على
شئوف حياتو ،فربع ُب حرفة الػزركش ،لكن رموحو ك٫تتو العالية أبت عليو الوقوؼ عند ىذا اٟتد فبادر بفضل
اللّو كتوفيقو إذل رلب العلم ،كىذا ما سنعرفو فيما يلي من الدراسة.
سـعيو في طلب العلم:

يسر لو سبلو ،كبعث ُب نفسو ٫تة عالية إلدراؾ
ما من شك ُب أف اللّو عز كجل إذا أراد بعبد ا٠تَت َّ
ا١تراد ،كالزركشي رٛتو اهلل أجاد ِحرفة تُ ِد ّر عليو معاشان ُب حياتو ،لكن اللّو عز كجل أراد لو أفضل من ذلك،
فأثار ُب نفسو الرغبة الشديدة ُب العلم ،فأحبو ،كصرب على ٖتصيلو ،كبادر إذل منابع العلم فالزـ الشيوخ،
كنوع مصادر ا١تعرفة ،حىت ضرب ُب ذلك مثالن للجد كا١تثابرة ،كالصرب كا١تصابرة،
كعايش الكتبّ ،
فاستوعبت ذاكرتو العديد من العلوـ ،كاعتمد على ذاكرتو بعد توفيق اهلل ،كما يدكف من الكتب إذ دل يشًت
33
كػتابان ،بل كاف يقضي هناره ُِب حوانيت الكتب  ،يقرأ كيفهم ،كيدكف ما يركؽ لو ،كىكذا كاف ٚتَّاعان
للعلم حريصان عليو ،مقتحمان كل عؽبة كػؤكد ُب سبيلو ،إهنا بداية اٞتد كاالجتهاد كالصرب كا١تثابرة.
رحـالتو:

دل تتسع الػرحلة عنػد اإلماـ الزركشي كدل تزد ا١تصادر على أف ذكرت لنا رحلتُت قاـ هبما الزركشي

شيخي ككالدم الفقَت إذل اهلل تعاذل بدر الدين أىب عبد اهلل ٤تمد ابن الفقَت إذل ربو ٚتاؿ الدين عبد اهلل ،الشهَت
بالزركشي ،الشافعي عاملو اهلل بلطفو ( ،اإلجابة  )146كال شك أنو أعرؼ بنسب كالده .كقد قرر ىذا الدكتور السيد
أٛتد فرج ،كدكف ُب النسب العكس .كاستنتج أف عبد اهلل كهبادر اٝتاف لوالد الزركشي هبادر االسم الًتكي كتسمى عبد اهلل
بعد ذلك (زىر العريش  )6كىو استنتاج ال دليل عليو كالصواب عندم أف هبادر اسم اٞتد.
 30ألنو حفظ ا١تنهاج ُب الفقو.
 31نسبة إذل تزيُت اٟترير ٓتيوط الذىب كالفضة ،كزركش أعجمية مركبة من (زر) أم ذىب ك(كش) أم ذك.
كليس كما ذكر الدكتور السيد أنو اشتغل ٓتدمة أحد ا١تماليك كنسب إليو ( زىر العريش .)6
 32ا١تعترب .14 /1
 33الدرر الكامنة .398 /3

رٛتو اللّو األكذل من مصر إذل دمشق حيث أخذ عن العماد بن كثَت  34علم اٟتديث كالثػانية كانت من
دمشق إذل حلب حيث أخذ عن األذرعي  .35ىاتاف الرحلتاف أكسبتو السماع ـ ف عا١تُت كػبَتين يشار
إليهما بالبناف ُب عصره كقد نسبو ُب كشف الظنوف فقاؿ :ا١توصلي (  )448/1فلعلو رحل إليها .كلعل
السبب ُب عدـ سعة الرحلة كاهلل أعلم أف مصر كالشاـ كانتا أكثر البالد اإلسالمية من حيث الشهرة
العلمية ككثرة العلماء ُب ذلك العصر أك أنو آثر األخذ عن علماء مصر كالشاـ  ،كبدأ دراسة التصانيف
كاالشتغاؿ بالتأليف.
شـيوخو:
أفاد الزركشي رٛتو اهلل من مشاىَت علماء مصر كالشاـ كالزـ بعض شيوخو كمن أكلئك األعالـ عبد
اهلل بن يوسف بن أٛتد ا١تتوَب سنة  761ىػ ،كمغلطائي بن فليح اٟتنفي ا١تتوَب سنة  762ىػ ،كإٝتاعيل
بن كػثَت ا١تتوَب سنة  774ىػ ،كأٛتد بن ٤تمد بن ٚتعة ا١تتوَب سنة  774ىػ  ،36كأٛتد بن ٛتداف
األذرعي ا١تتوَب سنو  783ىػ كسراح الدين البلقيٍت ا١تتوَب سنة  805ىػ.
كمن أبرز شيوخو الذين تأثر هبم ُب منهجو العلمي ٚتاؿ الدين األسنوم ا١تتوَب سنة  772ىػ ،37
 790ىػ ،كاستفاد من منهج الزيلعي ُب بعض مصنفاتو.
كاألذرعي ،كبرىاف الدين بن ٚتاعة ا١تتوَب سنة
اآلخ ون عنـو:

تتلمذ عليو كٗترج بو ٤تمد بن عبد الدائم بن موسى الربماكم ا١تتوَب سنة  831ىػ ،كأخذ عنو أيضان
عمر بن حجي السعدم ا١تتوَب سنة  835ىػ ،كحسن بن أٛتد بن حرمي بن مكي ا١تتوَب سنة  833ىػ،
كقد أكمل الدكتور عبد الرحيم القشقرم العدد إذل ثػمانية كأعطى معلومات موجزة عن كل كاحد منهم.38
حـالتو االجتماعيـة:

عمػل الزركشي رٛتو اللّو بالسنة ُب ٖتصُت النفس بالزكاج ،الذم ندب إليو نيب ا٢تدم صلى اهلل عليو

كسلم ،فأ٧تب الزركشي ذكوران ىم ٤تمد كعلي كأٛتد ،كإناثان ىن عائشة كفارمة

 ،39ككػانت لو عناية

 34الدرر الكامنة .397 /3
 35ا١تصدر السابق.
 36فصل ُب ىذا الدكتور عبد الرحيم ( ا١تعترب . )21 -18 /1
 37الدرر الكامنة .398 ،397 /3
 38ا١تعترب .23-22/1
 39انظر :صورة السماع ا١تثبتة ُب هناية كتاب اإلجابة ص  146كقد عزا الدكتور السيد ا١تعلومة ُب اٟتاشية خطأ

بتعليمهم كتثقيفهم ذكوران كإناثا  ،40كلو أقارب ٬تلونو كيعتمد عليهم ُب كفالة أبنائو كتدبَت شئوف
معاشهم ،41كاعتٌت باٞتانب العلمي ،كتفرغ للعبادة ،كدل تكن عالقتو بالعلماء أقل حظان من عالقتو بأبنائو،
كانت عالقة حب ككفاء ،كصدؽ كإخاء ،كاف معًتفان بالفضل ألىلو كفيان ١تن أحسن إليو كمن ىذا الباب

كانت عالقتو مع برىاف الدين بن ٚتاعة عالقة مودة ككفاء ،ال كػما كصفو الدكتور السيد بأنو كاف
متزلفان 42لو ،كُب نظرم أف إرالؽ مثل ىذا اللفظ على عادل جليل اشتغل بالعلم كالتصنيف كترؾ الدنيا
كأىلها أمر فيو إجحاؼ ْتقو رٛتو اهلل فضالن عن كوف مثل ىذا ا٠تلق كصمة إف ٗتلق بو رجل من عامة
الناس فضالن عن عادل لو فضلو كجاللتو ،كلعل األسلوب دل يسعفو الدكػتور َّ
فزؿ قلمو فقد أشاد بالزركشي
كأثٌت عليو ،كقطعان دل يرد ما تدؿ عليو اللفظة.
عصـر اإلمـام الزركشـي:

إف أم باحث يرغب ُب الكتابة عن مثػل ىذا العنصر أكؿ ما ٭تضره أف عصر الشخص ينقسم إذل
قسمُت :ما سبقو من فًتة كالزمن الذم عاشو كأدل بأحداثو كتطورات األمور فيو كليس ىذا باألمر ا٢تُت ١تن
أراد االستقصاء لغزارة ا١تادة العلمية فيو كمنها كثرة األحداث ُب الداخل كا٠تارج كتشعبها غَت أنٍت أرل أف
البد من الكالـ عن ناحيتُت بإ٬تاز أل٫تية ىذين األمرين ُب حياة كل عادل يعٍت بأمور ا١تسلمُت.
 -1الناحيـة السياسـية:

كاف ا١تسلموف يعػانػوف من التفػرؽ السياسي كشتات األمر ،الشيء الذم أرمع األعداء ُب البالد
اإلسالمية ككانت ٛتالت ا١تغوؿ كالتًت تًت ل على ا١تسلمُت الذين أثخنهم األعػداء جراحان كأذاقوىم مرارة
العداكة كاٟتقد غَت أف أحواؿ ا١تسلمُت بدأت هتدأ قليال كتلتئم جراحاهتم بأمور منها:
أ -دخوؿ قبائل مغولية ُب ا ِإلسالـ ككاف ذلك قبيل مولد الزرؾشم رٛتو اللّو.
ب -نشاط الدكلة العثمانية ،كمد نفوذىا عذل كثَت من البالد اإلسالمية.
جػٖ -ترؾ الفتح اإلسالمي ،كىزٯتة زعماء البلقاف ،ككسر اٞتيش الصلييب.
كدل تكن ىذه األحداث سول كمضة أيقظت الشعور باألمل عند ا١تسلمُت على ٗتوؼ كحػذر

( زىر العريش ص .)15
 40يؤكد ىذا ما جاء ُب صورة السماع ا١تشار إليو آنفا غَت أف ابنو أٛتد كاف ُب الثانية فال يكوف متحمالن.
 41ربقات ا١تفسرين  ،162/2كالشذرات .335/6
 42زىر العريش ص .14

فأحػداث التيمورية ركعت ا١تسلمػُت كأعػاثت ُب األرض الفسػاد كالػدمػار ،كاالضػطرابػات الداخلية هتز كياف
ا١تسلمػُت ليل هنار ،كالسيما تلك الدكيالت ا١تتناثرة ا١تتناحرة ُب اليمن كاٟتجاز ،كبالد اٞتزيرة ،كبالد فارس
تتنازعها دكيالت عدة ،كالشاـ كمصر ٖتت حكم ا١تػماليك كأقػاليم إفريقيا ليست بأحسن حاالن ٦تا سبق،
فكانت اٟتالة السياسية بالنسبة للمسلمُت منذرة ٓتطر ،مهددة بكوارث ُب األنفس كا١تمتلكات ،إال أف
بارقة أمل الحت للمسلمُت ُب مصر حينما قيَّض اللّو ُب مطلع القرف الثامن ا٢تجرم ا١تلك الناصر ٤تمد
بن قالككف ككاف رجالن صاٟتان ذا حكمة كبعد نظر باشر األحداث السياسية ُب سن التاسعة كحدثت لو
تطورات ُب الشطر األكؿ من القرف الثامن استطاع ا١تلك الناصر أف يرفع ميزاف القول عند ا١تسلـ ين كيذكي
جذكة اإلٯتاف إال أف األجل دل ٯتهلو لتوريد الػدكلػة اإلسالمية بالصورة اليت توقف األعداء أك تقط ع دابرىم
إذ توُب ُب سنة إحدل كأربعُت كسبعمائة بعد أف كضع ركائز جيدة لدكلة إسالمية رشيدة استخلف عليها
ابنو سيف أبػو بكػر الػذم دل يقدر على دلّ شعت إخوتو كاحتواء خالفاهتم فانفرط العقد بينهم كبدأ
ا١تسلموف ا١تعاناة من جديد ،من كثرة نفوذ األمراء ،كتفشي الظلم ،ككثرت األسباب اليت أدت إذل سقوط
دكلة ا١تػماليك البحرية ُب سنة أربع كثػمانُت كسبعمائة ،كظهرت دكلة ا١تػماليك اٞتراكسة كأكؿ ملوكهم ا١تلك
الظاىر برقوؽ بن أنس الذم أشعل اٟترب بينو كبُت سابقيو ٦تا أدل إذل تفريق كلمة ا١تسلمُت كإضعافهم.
 -2حالة المجتم في ى ا العصر:
خالصة ا١تقاؿ ُب ىذا اٞتانب أف اجملتمع كاف يعاين من أمور كثَتة من أبرزىا ضعف الدكلة الشيء
الذم نتج عنو مشاكل ال حصر ٢تا مثل انتشار الظلم ،كالتعسف ،كالتالعب بأمواؿ ا١تسلمُت ،كاالستيالء
عليها بغَت كجو حق ،كظهور الفساد ا٠تلقي حىت راجت ٕتارة اٟتشيش كأخذ قانونان ٕتاريان ،يباع كيشًتل
على مرآل كمسمع من الدكلة  .43كانتشار الفقر ،كتفشي األمراض ،كاألكبئة ،النصراؼ الدكلة عن خدمة
اجملتمع إال ُب بعض ٤تاكالت إصالحية.
 -3الحالة العلمية:
رغم ما سبق تصويره من مشكالت سياسية ،كمتاعب اجتماعية ٚتة ،فإف اجملتمع اإلسالمي دل ٮتل
من رجاؿ جردكا أنفسهم هلل ،كخدموا العلم بأمانة كإخالص ،رغم أنوؼ الكثَتين من الوالة الذين فرروا ُب
األمانة كضيعوا حقوؽ العبادُ .ب ىذا العصر ضحى كثَتكف من العلماء باٞتاه كا١تاؿ كزىدكا ُب السلطاف،
كسخركا أنفسهم ٠تدمة الدين كالعقيدة كدل يبخلوا بنصح كال توجيو ،كدل يكتموا علمان عن رالبو ،ك٦تن سبق
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الزركشي اإلماـ ابن تيميو ،اإلماـ ا١تصنف اجملاىد ،الذم أشعل جذكة اٞتهاد لدل السلطاف كجنده كأبال
بالء حسنان ُب تلك ا١تعارؾ ،كمن أكلئك شيوخ الزركشي الذين أخذ عنهم كمنهم أفاد علمان ،كال ريب أف
ثبات أكلئك األفذاذ من العلماء أنقذ البالد من كيالت اٞتهل كالضالؿ ،ك٦تا كاف يهدد األمة اإلسالمية
من الفرؽ الضالة ذات ا١تبادئ ا٢تدامة ،ككانوا درعان كاقيان ٞتسد األمة من زحف الزندقة كاإلٟتاد ،كالوثنية
كل ىذه الصعوبات صمد أمامها أفذاذ العلماء ،كحطموا قواىا بصرب كثبات على اٟتق ،كاهلل ىو ا١تنقذ
كاٟتامي.
إفـادة الزركشي من ى ه األحـداث:
إف ا١تستوُب دراسة عصر الزركشي يتبُت لو أف تلك األحداث اٞتساـ اليت اكػتنفت حياة الزركشي
سابقان كالحقان ،دل تكن صعوباهتا ك٥تاكفها تثٌت عزـ ىذا الرجل الفذ عن شق رريقو ُب اٟتياة ٥تتاراَ -بعد
توفيق اللّو  -أسلم السبل كأشقها ُب نفس الوقت فانقطاعو إذل العلم ،كمػالزمة العلماء دليل قارع على
قوة شخصيتو ،كعدـ تأثرىا باألحداث اٞتوفاء فتحصيل العلم ىو السالح الواقي من الًتدم ُب ا١تهالك،
كىو األساس الذم تبٍت عليو األمم دك٢تا كقوهتا كحضارهتا ،ىذا جانب ـ ف شخصية الزركشي قد يستشفو
الباحث بعد إمعاف النظر.
اٞتػانب الثاين أف ا ِإلماـ الزركشي كإف كصف بالعزلة ع ِن الناس كالزىد ُب الدنيا كاالشتغاؿ بالتصنيف
فإنو دل يكن غافالن عن ٣تتمعو فقد كاف ٤تاربا لألعداء بقلمو السياؿ ،فقد كتب ُب جانب العقيدة حوؿ
الركن األكؿ من أركاف اإلسالـ ،كُب ىذا ٤تاربة للوثنية كاإلٟتػاد ،كصػد للزندقػة ،كصنف ُب ٖترمي اٟتشيش
الذم تفشى ُب اجملتمع بصورة مذىلة .كدرس ُب خانقاه كريػم الدين كأفىت.
كمن ىنا يلمس الباحث عناية الزركشي ٔتجتمعو الطبقة العامة من الناس كربقة العلماء ا١تصنفُت،
فطبقة العامة أخذت قدران من تفكَت ىذا اإلماـ لدراسة ا١تشكلة كٖتديد اٟتكم الشرعي فيها كذلك اٟتكػم
ىو ُب نظر الزركػثي اٟتل الوحيد ،كالعالج الناجع ا١تفيد ألدكاء اجملتمع السيما أنو قد بدأ االشتغاؿ هبذا
اجملاؿ ُب سن مبكر  .44أما ربقة العلماء فكاف مالزمان للشيوخ  45منهم ،متتبعان مؤلفات السابقُت عليو،
رس التصانيف ،فاستدرؾ ،كشرح ،كعلق ،كصوب ما رآه خطأ ،فكانت حياتو
فأفاد من علم شيوخوَ ،
كد َ
خدمة جلى بػُت أخػذ من منابع العلم ،كإفاضة من غزير الفوائد مع تتبع للنكت كالفرائد .كلعل من
 44كاف ذلك سنة 769ىػ ( الدرر الكامنة  )397/3أم ُب الرابع كالعشرين من عمره.
 45الدرر الكامنة .397 /3

األسباب الدافعة ٢تذا ا١تنهج غاية اٟترص على ا٠تَت كالبعد عن ٥تارر السلطاف ،كمهالك اجملتمع ،كقد
بسط القوؿ ُب دراسة عصره الشيخ علي ٤تي الدين علي أثابو اللّو.46
مكانتـو العلميـة:

إف شابػان يزىد ُب مهارة بيده تكسبو ماالن كيتجو إذل رريق العلم  ،47كالعيش على الكفاؼ كيعشق
الرحلة ُب رلب العلم كىو ُب الثامنة عشرة من عمره ،48كيصنف الكتب كىو ُب الرابعة كالعشرين ٞ 49تدير
با١تكانة العلمية العالية ،كانت حياتو مقصورة على ىذا الشأف قيّد كقتو بقوة العزٯتة فال يرل إال مع شيخ
يفيد منو علمان ،أك معتكفان ُب داره على كتػاب يدرس فيو كيؤلف ،أك ُب جولة علمية ُب أسواؽ الكتب

ليمتع فكره بفنوف العلم كفوائده  .50ىذا ا١تنهج الفريد ،أكسب الزركشي مكانة علمية عالية ،شهد لو
بذلك أعالـ كبار ،منهم اٟتافظ ابن حجر يقوؿ عن شرح الزركشي للمنهاج :ىو أنفع شركح ا١تنهاج على
51
كثرهتا  .صنف عشرات الكتب ُب فنوف من العلم شهد ّتودهتا كحسنها العلماء ،كأفادكا منها علمان
كمعرفة .فكاف ْتق فقيهان ،أصوليان٤ ،تدثا بارعان ،أديبان ناقدان ،كمن يشك ُب ذلك فليستقرئ مصنفاتو تتضح
من الزركشي ،ككيف استطاع أف يؤلف أكثر من أربعػُت كتابا.
لو اٟتقيقة ،كيعرؼ ْ
بـعض صـفاتو:

إف من أبرز ما ٬تد الباحث من صفات اإلماـ حرصو الشديد على كقتو ،كمثابرتو على خدمة العلم،
كػما ٬تد التواضع اٞتم صفة مالزمة لو رغم تلك اٞتهود العلمية اليت تسمو بو إذل درجات عُلى ،كاف رٛتو

اللّو ال يرل لنفسو مزية٬ ،تل من سبقو ُب ىذا ا١تيداف ،ك٬تهل من يدعي العلم ،كيًتؾ اإلفادة من جهود
السابقُت يقوؿ رٛتو اللّو :اعلم أف بعض الناس يفتخر كيقوؿ :كتبت ىذا كما رالعت شيئان من الكتب،
كيظن أنو فخر ،كال يعلم أف ذلك غاية النقص ،فإنو ال يعلم مزية ما قالو إذل ما قيل ،كال مزية ما قيل إذل
ما قالو ،فبماذا يفتخر؟!  52كقد ذكر الزركشي رٛتو اللّو أنو اجتمع عنده من مصنفات األقدمُت ما يزيد

 46معٌت ال إلو إال اهلل 32 -23كُب اإلعادة هبذا االختصار إفادة ١تن يطلع على ىذا البحث كعليو درج الباحثوف.
 47ا١تعترب .14/1
 48ألنو ُب سنة  763أك 762ىػ ( الدرر الكامنة .)137 -135/1
 49ألنو بدأ ُب سنة 769ىػ ( الدرر الكامنة .)397/3
 50الدرر الكامنة .398 ،397 /3
 51الدرر الكامنة .465 /2
 52نقلو عن الربىاف  16 /1د .عبد الرحيم (ا١تعترب .)17 ،16/1

على ا١تائتُت .53قلت :كال يعارض ما سلف من أنو دل يشًت كتابان فقد ٭تمل عدا الشراء على بداية الطلب.
كاالقتناء على حالة التصنيف أك على أنو رالع ىذا العدد من ا١تصنفات كاللّو أعلم .كيؤيد جانب التواضع
عند الزركشى قولو :كمع ىذا ما كتبت شيئان إالخائفان من اللّو مستعينان بو ،معتمدان عليو ،فػما كاف حسنان
فمن اهلل كفضلو ،كما كاف ضعيفان فمن النفس األمارة بالسوء  .54قلت :كىذا كرب الكػعبة ٢تو أساسا
النجاح ُب األعػماؿ كسر السعادة كالفالح ُب اآلخرة.
ككاف من صفاتو اٟتذؽ كتذكؽ العلوـ ،فقد كاف ناقدان بصَتان ،كدل يكن ٚتاعان دكف ٘تييز بُت
غث كٝتُت كمؤلفاتو خَت دليل على ىذا كمنها تصحيح العمدة ىذا ،كالنكت كلو ُب كل علم جولة
تشهد لو باٟتذؽ كاإلتقاف.
عقـيدتو:

أثبت فضيلة الػدكتػور عبد الرحيم ُب دراستو أف الزركشي رٛتو اهلل كاف أشعرم العقيدة كذلك من
خالؿ دراستو ١تؤلفُت من كتب الزركشي ٫تا لقطة العجالف ،كمعٌت ال إلو إال اللّو ،كقاؿ ما معناه :إنو دل
يسلك ُب تقريراتو أمورا ُب العقيدة مسلك أىل السنة ،بل ترسم خطى األشاعرة ُب ْتثو كمناقشتو لتلك

األمور  .55قلت :قد نسب إذل اعتقاده على الصفحة األكذل من كتابو "األزىية ُب أحكاـ األدعية" كُب
أشعرم ،عفى اللّو عنا كعنو،
موارن من الكتاب ا١تذكور عبارات ال تدع ٣تاالن للشك ُب أنو ُب العقيدة
ًّ
كالغريب أنو أخذ عن العماد بن كثَت كدل يتأثر ككذلك من ا١تعلوـ أنو شافعي ا١تذىب فكيف غفل عن ما
قاؿ األئمة ُب ىذا الباب أمثاؿ ابن خزٯتة كالاللكائي كعلى كل حاؿ فقد زؿ ُب ىذا الباب أئمة عفى اللّو
عنهم كغفر ٢تم ،كاللّو يهدم من يشاء إذل سواء السبيل.56
ألقابـو العلميـة ومناصـبو:

كصف الزركشي رٛتو اهلل من بعض من ترجم لو بأنو إماـ عادل عالَّمة  .57كقد ذكر لقب اإلفتاء
اٟتافظ ابن حجر  ،58كالداكدم  ،59كابن العماد  ،60فقالوا :ا١تفيت كىو لقب علمي رفيع ال يطلق إال على
 53البحر احمليط /1ؽ 2أ.
 54انظر( :ا١تعترب .)17/1
 55انظر( :ا١تعترب .)52 ،18 /1
 56دل نطل البحث ُب ىده ا١تسألة ألهنا معلومة ميسرة كليست من ا١تعضالت.
 57انظر( :ربقات ا١تفسرين  ،162 /2كالشذرات .335 /6
 58التلخيص  ،9 /1ربقات ا١تفسرين ،162/ 2كالشدرات .335 /6

من تأىل ٢تذه الرتبة كمارسها كال غرابة فالزركشي جدير ٔتثل ىذا.
كمن ألقابو العلمية أيضان ا١تصنف  ،61فقد اعتٌت هبذا اٞتانب كأبدع كآثاره شاىد عياف على
كاقعية ىذا اللقب.
كػما ذكر العلماء لقبان علميان ٗتصصيان أعٍت أف فيو إشارة إذل ٗتصص دقيق كىو حفظو كعنايتو

با١تنهاج حىت قيل عنو :ا١تنهاجي فهو أكثق من اعتٌت هبذا ا١تؤلف كأبدع ُب شرحو كػما قاؿ اٟتافظ :ىو
أنفع شركح ا١تنهاج على كثرهتا.
أمـا المناصـب العلميـة:
فمعلوـ أف اإلفتاء منصب علمي رفع كىو رتبة علمية ينا٢تا من تأىل ٢تا كإف دل تتبٌت الدكلة إشغالو
بذلك.

كقػد توذل الزركشي رٛتػو اللّو مشيخة خانقاه  62كرمي الدين بالقرافة الصغرل ٔ 63تصر ،كا١تشيخة
منصب علمي ال ينالو إال من فاؽ أقرانو ،كبزىم علمان كفطنة.
مصـنفاتو:

برع الزركػشي رٛتو اهلل ُب علوـ كثَتة كأثرت ٔتصنفاتو ا١تكتبة اإلسالمية كق ّدـ حصاد عمره كنفائس
ما خزنتو ذاكرتو ،كجاد بو فكرهٜ ،تسُت مؤلفان ُب ٥تتلف العلوـ اإلسالمية منها ا١تؤلف الضخم ،كاٞتزء
النافع ا١تفيد ،كتب عن أكػثرىا الشيخ سعيد األفغاف  ،64كالدكػتور السيد أٛتػد فرج  ،65كالشيخ علي ٤تِت
الػدين ،66كاستوعبها الػدكتػور عبػد الرحيم القشقرم  67كٖتدثت عنها كتب الًتاجم  68من غَت حصر ،كمن
 59نفسػو.
 60نفسػو.
 61الػنجوـ الزاىرة .134 /12
،225/2
 62نسبة إذل كرمي الدين ككيل السلطاف ،كإليو ينسب اٞتامع الكرٯتي بالقبيبات ( دكؿ اإلسالـ
 )230أما ا٠تانقاه ،فال تزاؿ موجودة ُب شارع اٞتمالية بالقاىرة باسم جامع بيربس ( النجوـ الزاىرة .)130/12
 63الدرر الكامنة  ،398/3ربقات ا١تفسرين  ،162/2كالشذرات .335/6
 64اإلجابة ص .15 -8
 65زىر العريش ص .38 -25

 66معٌت ال إلو إال اهلل ص .23-21
 67ا١تعترب .54-25 /1

تلك ا١تصنفات:
 -1ثالثة ُب القرآف كعلومو منها:
الربىاف ُب علوـ القرآف.
كتاب ُب التفسَت كصل فيو إذل سورة مرمي.
 -2أحد عشر كػتابان ُب اٟتديث كعلومو منها:
تصحيح العمدة (كتابنا ىذا).
شرح اٞتامع الصحيح تركو مسودة ،ك٠تص منو كتاب التنقيح.
النكت على ابن الصالح.
 -3سبعة عشر كتابان ُب الفقو منها:

خادـ الرافعي ،كالركضة ُب عشرين ٣تلدة ،كقيل ُب أربع عشرة ٣تلدة .كل منها ٜتس كعشركف كراسة.
شرح التنبيو للشَتازم ُب أربعة ٣تلدات.
 -4سبعة كتب ُب أصوؿ الفقو منها:
البحر احمليط من أىم الكتب ُب ىذا الفن ،كقد جاء نتيجة جهود مضنيو ،كْتػث متواصل ُب مائيت
مؤلف درس من خال٢تا آراء الشافعية كاألحناؼ كاٟتنابلة كالظاىرية.
تشنيف السامع ّتمع اٞتوامع ،تعليق كشرح للغريب علػى كتاب أيب اٟتسن السبكي.
 -5أربعة كتب ُب اللغة كاألدب منها:
التذكرة النحوية ،إعراب لبعض األحاديث النبوية كاألبيات الشعرية اليت استشهد هبا علماء اللغة
ربيع الغزالف ،كتاب ُب األدب.
 -6لو ٚتلة مؤلفات ُب جوانب من ىذه العلوـ.

،

كىكذا أمضى الزركسثي رٛتو اللّو حيا ة حافلة بالطاعة كاالجتهاد ُب خدمة العلوـ اإلسالمية،
كاإلفتاء ،كالتعليم٥ ،تلفان ثركة من األجر ا١تتواصل كالعلم النافع.
وفـاتو:

 68الدرر الكامنة  398 ،397/3ككذلك إنباء الغمر  ،140/3كحسن احملاضرة  ،437/1كربقات
ا١تفسرين  ،163/2كالشذرات .335/6

لقد تظافرت ا١تصادر  69على أنو رٛتو اهلل توُب ُب ثالث رجب من سنة أربع كتسعُت كسبعػمائة
ؼ بالقرافة الصغرل بالقرب من تربة األمَت بكتمر الساقي رٛتهما اهلل تعاذل.
كذكر الداكدم أنو د ف

الفصل الثاني
ترجمة موجزة للمقدسي رحمو اللّو

كل من ترجػم ٢تذا العلم بعد اإلماـ الذىيب فهو عالة عليو ،كإنػما ٭تدث نوع من التصرؼ
باالختصار أك إضافة كصف أك زيادة ُب ثناء لذا سأذكر ٥تتصر الًتٚتة مفيدان ٦تا ذكر اٟتافظ الذىيب ُب
ترٚتتو لعبد الغٍت ا١تقدسي.70
نسـبو:

عبػد الغٍت بن عبد الواحد بن علي بن سركر بن رافع بن حسن بن جعفر ،تقي الدين ،أبو ٤تمد،
ا١تقدسي ،71اٞت ّػماعيليٍ ،72ب الدمشقي.
مـولده:

ّتماعيل.
كلد ُب سنة إحدل كأربعيػن كٜتسمائة من ا٢تجرةّ ،

نشـأتو:

دل يتطرؽ الذىيب رٛتو اللّو إذل شيء من ىذا سول صحبتو البن خالتو موفق الدين عبد اللّو بن
أٛتد بن قدامة ككاف يكرب عبد الغٍت بأربعة أشهر .73كذكر ياقوت أنو نشأ ُب دمشق 74كدل يزد على ذلك.
سـعيو في طلب العلم:
تشَت ا١تصادر إذل أنو بدأ حياتو العلمية ُب دمشق فتلقى العلم عن علمائها منهم أبو ا١تكارـ بن
 69النجوـ الزاىرة (  ، )134/12الدرر الكامنة (  ،)398/3حسن احملاضرة (  ،)437/1ربقات ا١تفسرين
( ،)163/2الشذرات ( ،)335/6ىدية العارفُت (.)174/1
 70تذكرة اٟتفاظ .1381-1372/4
 71انتسب إذل بيت ا١تقدس ،لقرب ٚتّاعيل منها ،كألف نابلس كأعما٢تا ٚتيعان من مضافات بيت ا١تقدس -
كينسب إذل ٚتّاعيل أيضان  ( -معجم البلداف .)160/2
 72بتشديد ا١تيم ،قرية ُب جبل نابلس من أرض فلسطُت (معجم البلداف .)159/2
 73النجوـ الزاىرة .185/6
 74معجم البلداف .160 /2

ىالؿ.
رحـال تـو:

اتسعت الرحلة ُب رلب العلم عند اإلماـ ا١تقدسي رٛتو اهلل ،فبعد أف أفاد من علماء بلده تاقت
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نفسو إذل ا١تزيد فرحل إذل بغداد كٝتع من علمائها منهم ىبة اللّو بن ىالؿ ،كابن البطي ،كرحل إذل الثغر
حيث ٝتع من أيب راىر السلفي ،كأقاـ عليو ثالثة أعواـ ،ككتب عنو الكثَت ،كرحل إذل ا١توصل كفيها ٝتع أبا
الفضل الطوسيٍ ،ب رحل إذل ٫تذاف حيث ٝتػع من عبد الرزاؽ بن إٝتاعيل القومساين ،كرحل إذل أصبهاف
كفيها ٝتع من اٟتافظ أيب موسى ا١تديٍت ،كرحل إذل مصر حيث ٝتع ِمن علي بن ىبة اهلل الكاملي ،ىكذا
قطع الغياُب ،كجاب األمصارْ ،تثان ََ عن العلم ،كجهادان ُب سبيلو.
بعض شـيوخو:

تقدـ ذكر ا١تشاىَت منهم ُب الرحالت كال أرل مزيد حاجة ل ِإلعادة.
اآلخ ون عنـو:

تتلمذ عليو كلداه أبو الفتح ،كأبو موسى ،كأخذ عنو عبد القادر الرىاكم ،كموفق الػدين ابن خالتو،
كالضياء ٤تمد بن عبد الواحد بن أٛتد ،كابن خليل يوسف ،كالفقيو اليونيٍت ٤تمد بن أٛتد ،كعثماف بن
مكي الشارعي ،كأٛتد بن ٤تمد األرتاحي ،كآخر من أخذ عنو ٤تمد بن مهلهل اٞتييت كبقي بعده باإلجازة
أٛتد بن أيب ا٠تَت شيخ اٟتافظ الذىيب.
عصـر المقـدسي:
كلد ا١تقدسي رٛتو اللّو ُب خالفة ا١تقتفي ألمر اللّو٤ ،تمد ا١تستظهر باللّو ،كىو عبارة عن رمز
للخالفة ،كليس بيده من أمور الدكلة شيء ،كيعترب ىذا التاريخ عمق ضعف الدكلة العبػاسية ،فقد انفرط
عقد ا٠تالفة العباسية ،كبدأت اال٨تدار من أكج قوهتا بعد موت ا١تعتصم كإف كاف ابنو ا١تتوكػل جعفر أصلح
ما أفسده جده ا١تأموف ،كأخوه الواثق ىاركف من أمر العقيدة فأمات بدعة القوؿ ٓتلق القر آف كىذا العمل

أبرز حسناتو  ،76كمنذ ذلك الوقت كا١تسلموف يعانوف من الضعف السياسي ،كشتات األمر ،ككاف ظهور
الدكيالت ،كادلماؿؾ اإلسالمية كبػاالن على كحػدة ا١تسلمػُت ،كإضعافان لقوهتم ،فسادت الفوضى السياسية،

 75ىو كل موضع قريب من أرض العدك ( .معجم البلداف  .)79/2كلعل ا١تراد ىنا ثغر الشاـ بقرينة ذكره بعد
الرحلة إذل بغداد .كاهلل أعلم.
 76ىذه ا١تعلومات مقتبسة من كتاب دكؿ اإلسالـ بتصرؼ أحيانا ( .)107-52/2

كانػدلعت اٟتػركب بُت ا١تسلمػُت ،فأضرمت نار ا٢تالؾ ،ككػثر النهب كالسلب ،ككجد اإلفرنج فرصة سا٨تة
لضرب ا١تسلمُت ُب عقر دارىم ،كنشطت الفرؽ ا٢تدامة.
كػما عاصر ا١تقدسي رٛتو اللّو خالفة ا١تستنجد باللّو بن ا١تقتفي ،كدل يكن أحسن حاالن من أبيو،
فكاف من أبرز أعػمالو ُب بداية عهده االشتغاؿ بالصيدُ ،ب الوقت الذم كانت ا١تػمالك نشطة ُب الغارات
كاٟتركب كاالستنجاد بالفرنج.77
كقد عايش ا١تقدسي رٛتو اهلل خالفة ا١تستضيئ بأمر اهلل اٟتسن بن ا١تستنجد ،كاف خَتا من أبيو
كمن أحداث عهده ،إبطاؿ مظادل كثَتة ،كانقطاع الدعوة العبيدية كاٟتمد للّو.78
كعػاصر ا١تقػدسي رٛتػو اللّو أحداث ا١تلك نور الدين صاحب الشاـ ،ككاف ملكان ٣تاىػدان٤ ،تاسنػو

ٚتةُ ،ب دينو كشجاعتو ،كغزكاتو كفتوحاتو ،كمساجده كمدارسو ،كبره كعدلو ،كقد أبطل ا١تكوس ،كأبلى
بالء حسنان ُب دؾ حصوف الفرنج كاالستيالء عليها ،كلو آفاؽ قتالية كاسعة ،جرت أحداثها سجاالن ََ بينو
كبُت الفرنج.79
كعاصر ا١تقدسي رٛتو اللّو صالح الدين ا١تلك الناصر ،الذم رفػع راية اٞتهاد ،مؤيدان منصوران ّتيوش
اإلسالـ.
كشهد ا١تقدسي عصر خالفة الناصر لدين اهلل أٛتد بن ا١تستضيئ ،ك ؽد ٘تيز عهده بقوة صالح
الدين ا١تلك الناصر ،يوسف بن األمػَت ٧تم الدين أيوب ،الذم كاف سلطاف زمانو لو السيادة كالقيادة ،أذاؽ
الفرنػج الذؿ كا٢تواف ،كىو ْتق السلطاف الكبَت ،كاجملاىد ُب سبيل اهلل ،افتتح بسيفو كب إ خوتو بالدان ،من
اليمن إذل ا١توصل ،كمن ررابلس إذل أسواف ،80فارتفعت بو ىاـ ا١تسلمػُت كخدـ السنة كالدين.
ومن أحـداث عصـر المقـدسي:
 -1موقعو الزالقة ُب األندلس ،كاف جيش ا١تسلمُت فيها يقدر ٔتائيت ألف ،ما ب ين فارس كراجل،
كاجو جيش الفرنج ا١تقدر ٔتائتُت كأربعُت ألفا ،ككانت الدائرة ُب ىذه ا١توقعة على األعداء ،كنصر اللّو
 77دكؿ اإلسالـ .79 -72/2
 78كيقوؿ الذىيب رٛتو اهلل :ككانت دكلتهم من قبيل الثالٙتائة ( من ا٢تجرة) كعدهتم أربعة عشر متخلفان ،ال
خلفاء ،كيدعوف أهنم فارميوف ،كنسبتهم إذل يهودم ،أك ٣توسي ( دكؿ اإلسالـ .)80 -79 /2
 79دكؿ اإلسالـ .88 - 83/2
 80دكؿ اإلسالـ .101 - 88 /2

جيش ا١تسلمُت ،فقتلوا مائة كأربعُت ألفان من الفرنج كأسركا منهم ثالثُت ألفا ،كغنموا ثػمانُت ألف فرس،
كمائة ألف من البغاؿ حىت ٓتست أٙتاهنا عند بيعها .81
 -2ما حل ببالد مصر من القحط ،كالوباء ا١تؤدل ا١تفرط ،فخربت الديار ،كجلى عنها أىلها ،كاف
ذلك ُب سنة ست كتسعُت كٜتسمائة ،ك ُب الػيت تليها اشتد البالء ،حىت أكلوا ٟتوـ اآلدميُت ،كأكثر قرل
اإلقليم دل يبق هبا آدمي ،ككاف ٮترج من القاىرة ُب اليوـ ٨تو ٜتسمائة جنازة حىت سجل ُب ديواف ا٢تالكُت
٨تو مائة كأحد عشر ألف ُب ٨تو سنتُت . 82
 -3كقوع زلزلة بالشاـ ،كاف من ىو٢تا ما ال يوصف ،كادت ٢تا األرض تسَت سَتا ،كاٞتباؿ ٘تور
مورا ،كما ظن الناس إال أهنا القيامة ،جاءت دفعتُت ،دامت الواحدة مقدار ساعة أك أزيد ،كقيل إف صفد

دل يبق هبا سول رجل كاحد ،كنابلس دل يبق هبا حائط ،كمات ٔتصر خلق كثَت ٖتت الردـ  83كسبق أف
حدث لدمشق زلزلة عظمى ُب سنو ثالث كثالثُت كمائتُت ،دامت ثالث ساعات ،سقطت اٞتدراف،
كىرب الناس إذل ا١تصلى ٬تأركف إذل اهلل ،كمات خلق ٖتت ا٢تدـ ،كامتدت الزلزلة إذل أنطاكػية ،فقيل ىلك
هبا عشركف ألفا ٖتػت ا٢تدـ .84
 -4ماجت النجػوـ ُب بغداد ُب أكؿ سنة تسع كتسعُت كٜتسمائة ،كتطايرت شبو اٞتراد ،كداـ
كضج ا٠تلق باالبتهاؿ إذل اهلل تعاذل .85
ذلك إذل الفجرّ ،
الحـالة االجتماعيـة في عصـره:

إف سرد ما تقدـ من األحداث السياسية ٔتختلف صورىا ،كغَتىا من عجائب ذلك العصر ،يغٍِت
اللبيب عن القوؿ ُب ىذا اٞتانب ،فإف السياسة تنعكس آثارىا على اجملتمع سلبان كإ٬تابان ََ ،كسلبيات ىذا
العصر تكاد تفوؽ اإل٬تابيات فيو ،كدل ٮتل من قائم با٠تَت.
الحـالة العلميـة:

تكفل اللّو عز كجل ْتفظ دينو ،فجند لو جهابذة من عباده ا١تخلصُت الصاٟتػُت ،كمػا من مصػر من
 81دكؿ اإلسالـ .102/2
 82دكؿ اإلسالـ .106-150/2
 83دكؿ اإلسالـ .106/2
 84دكؿ اإلسالـ .141/1
 85دكؿ اإلسالـ .107/2

البػالد اإلسالمية إال كبػو من يقيم ىذا اٞتػانب ا٢تاـ ُب رقي األمم كالشعوب ،فتوارث العلم رجاؿ كقفوا
أنفسهم ٠تدمتو ،كاٟتفاظ عليو ،كبذلو لطالبيو ُب بعد عن ٣تازفة السلطاف ،كبلبلة العامة ،فكاف العلماء ُب
اٞتانب العلمي دعائم خَت كىدل ،كٛتاة لثغور الشريعة الغراء ،كإف كاف ا١تتتبع ألحوا٢تم٬ ،تد أهنم بعدكا
عن السلطاف ،كدل يشتغلوا بإيقاظ الركح اإلسالمية عند ا١تلوؾ كالسالرُت ،كلعل العذر ُب ذلك كصوؿ
اٞتهاؿ كبعػض أعداء اإلسالـ إذل قيادة الناس ،كإذا ساس العامة كاألعداء العلماء ،حلت الكارثة كصعب
التفاىم مع ىذا النوع من اٟتكاـ كالوالة ،فالعواـ كاألعداء ال يعرفوف إال لغة الظلم كالبطش.
مكانتـو العلميـة:

86ػو ليأخذ
إف شابان بدأ حياتو بطلب العلم فالزـ علماء بلده ٍب رحل إذل علماء األمصار ُب عنفواف شباب

عنهم ما دل ٬تده عند علماء بلده ،كعايش أحداث عصره اٞتساـ ٞتدير بتكوين شخصية علمية فذة ،كىو ما
يعلمو كػل باحث ُب حياة ىذا اإلماـ فألقابو العلمية تنبض بشهادة العلماء لو با١تكانة الرفيعة ،كتصانيفو العديدة
خَت شاىد على ما نقوؿ ،فهو اإلماـ اٟتافظ٤ ،تدث اإلسالـ ،ال يكاد أحد يسألو عن حديث إال ذكره لو
كبينو ،كال يسأؿ عن رجػل -من أىػل العلم -إال قاؿ ىو فالف بن فالف  ،87ذكػر أنػو ٭تفظ مائػة ألف

89
الدارقطٍت.
حديث ،88كفضل ُب حفظو كعلمو على أيب موسى ا١تديٍت ،ك

بعـض صـفاتو:

كصف ا١تقػدسي باٟتفظ كالتصنيف  90كىػذا يدؿ على ذكائو ،كأ١تعيتو ،كػما كصف ٔتحاربة البدعة
كأىلها ،حىت تألب عليو ا١تبتدعوف كأخذت خطورهم على إىدار دمو  ، 91فلم يرعو ذلك كدل يًتدد ُب
األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،فكاف ال يرل منكران إال غَته بيده أك بلسانو ،ككاف ال تأخذه ُب اللّو
لومة الئم  ،92كىذا يدؿ على شجاعتو كقوة شخصيتو كمع ىذا كاف ٝتحان متواضعان ٬تتمع عليو الناس
إجالالن لو ،ككاف كرٯتان ال يدخر شيئان ،كقيل :كاف ٮترج ُب الليل بقفات الدقيق ،فإذا فتحوا ترؾ ما معو
 86كاف ذلك سنة 560ىػ كعمره إحدل كعشرين سنة حُت رحل إذل بغداد ( معجم البلداف .)160/2
 87تذكرة اٟتفاظ .1374 ،1372/4
 88تذكرة اٟتفاظ .1375 /4
 89تذكرة اٟتفاظ  ،1375/4كمعجم البلداف  ،160/2كالنجوـ الزاىرة .185 /6
 90تذكرة اٟتفاظ .1372/4
 91تذكرة اٟتفاظ  ،1377 ،1376/4كمعجم البلداف .160/2
 92تذكرة اٟتفاظ .1377 ،1376/4

كمضى لئال يعرؼ ،كربػما كاف عليو ثوب مرقع  .93كىذا يدؿ على أنو احتسب مالو للّو عز كجل كػما
احتسب علمو كعملو كمع ىذه اٞتوالت ُب ساحات ا٠تَت كالفضيلة كاف عابدان ،صوامان فكاف يصلي الفجر
كيلقن القػرآف ،كربػما لقن اٟتػديثٍ ،ب يقػوـ فيتػوضأ كيصلي ثالثػمائة ركػعة ،بالفاٖتة كا١تعوذتُت ،إذل قبيل
الظهر فيناـ نومة فيصلي الظهر ،كيشتغل بالتسميع أك النسخ إذل ا١تغرب فيفطر إف كاف صائػما ،كيصلي

إذل العشاء ٍب يناـ إذل نصف الليل ٍب يصلي إذل الفجر.94
عقيـدتو:

كاف رٛتػو اللّو معتمػدان على الكتػاب كالسنػة ُب عقيدتػو ال ٮترج عػما دلت عليو النصوص ،فقد أمر

أف يكتب اعتقاده فقاؿ :أقوؿ كػذا لقوؿ اهلل كذا ،كأقوؿ كذا لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اللّو عليو كآلو كسلم
كذا ،حىت فرغ من ا١تسائل ،فلما كقف عليها الكامل قاؿ :أيش أقوؿ ُب ىذا؟! يقوؿ بقوؿ اهلل كرسولو ،95
كىذا كرب الكػعبة ىو اٟتق ا١تبُت فاللّو أعلم بنفسو من خلقو ،ك٤تمد صلى اهلل عليو كسلم أعرؼ بربو من
الفقهاء ،ككاف ا١تقدسي رٛتو اللّو كرعان متمسكان بالسنة على قانوف السلف تكلم ُب الصفات كالقرآف
بشيء أنكره أىل التأكيل من الفقهاء ،كشنعوا عليو -كادعوا أنو يصرح بالتجسيم  -96فعقد لو ٣تلس بدار

السلطاف بدمشق ،فأصركا كأباحوا قتلو -كأخذت على ذلك خطورهم  - 97فشفع فيو أمراء األكراد ،على
أف يربح دمشق ،فذىب إذل مصر -كدل ٮتل ُب مصر عن نكد لو ُب مثل ذلك ،تكدرت عليو حياتو
بذلك  - 98فكاف لو كثَت من ا١تخالفُت لكن رائحة السلطاف كانت ٘تنعهم ،كجاء العادؿ كأخذ مصر،
فجاءه ا١تخالفوف للحافظ يستوغركنو عليو ،لكن اللّو قيض من عرؼ العادؿ بقدر اإلماـ ك مكانتو العلمية،

 93تذكرة اٟتفاظ .1377/4
 94تذكرة اٟتفاظ .1376/4
 95تذكرة اٟتفاظ .1380/4
 96معجم البلداف  .160/2مرادىم أنو يشبو ا٠تالق با١تخلوؽ حينما أثبت اليد كاالستواء كغَت ذلك من الصفات
الواردة ُب الكتاب كالسنة كىي فرية كدعول بارلة يعقد لواءىا أىل الزيغ كاالبتداع ُب كل زماف كمكاف ،ضد دعاة العمل
بالكتاب كالسنة ،ككثَتان ما تثار عند التعرض لألٝتاء كالصفات ،فكل من قاؿ ٔتا قاؿ اهلل ُب كتابو كٔتا قالو نبيو ُب سنتو ُب ٣تاؿ
الصفات اعتربه ا١تبتدعوف ٣تسمان كدل تع قلوهبم أف اهلل قاؿ ذلك ُب كتابو كقاؿ :ليس كمثلو شيء كىو السميع البصَت.
 97نفسػو.
 98نفسػو.

فتنبو للمكيدة ،99فكانت حالو ٔتصر أحسن منها بالشاـ إذ كجد حشدان من أىل السنة كأصحابان.100
بعض مـؤلفاتو:

كصف ا١تقدسي رٛتو اهلل بالتصنيف ،ككثرة الكتابة  ،101كىذا ليس بغريب على إماـ فذ ال يضيع

شيئان من زمانو .102كسأكتفي ٔتا ذكر الذىيب رٛتو اهلل كىي مرقمة على ما يلي:
 -1ا١تصباحُ .ب ٙتانية كأربعُت جزءان مشتمالن ،على أحاديث الصحيحُت.
 -2هناية ا١ترادُ .ب السنن ٨تو مائيت جزء كدل يبيضو.
 -3ا١تواقيت٣ .تلد.
 -4اٞتهاد٣ .تلد.
 -5الركضة .أربعة أجزاء.
 -6فضائل خَت الربية٣ .تلد.
 -7الذكر .جزءاف.
 -8اإلسراء .جزءاف.
 -9التهجد .جزءاف.
ثثة أجزاء.
 -10احملنة .ال
 -11صالة األحياء إذل األموات .جزءاف.
 -12الصفات .جزءاف.
 -13الفرح .جزءاف.
 -14فضل مكة .أربعة أجزاء.
 -15تصانيف كثَتة .جزء جزء.
 -16غنية اٟتفاظ ُب مشكل األلفاظ٣ .تلداف.
 -17اٟتكػايات .أزيد من مائة جزء.
 99تذكرة اٟتفاظ .1380 ،1376 ،1373/4
 100معجػم البلداف .160 /2
 101النجوـ الزاىرة .185 /6
 102تذكرة اٟتفاظ .1376 /4

ك٦تػا ألفػو بػال إسػناد:
 -18العمدة .جزءاف.
 -19األحكاـ .ستة أجزاء.
 -20كرد األثر .تسعة أجزاء.

 -21الكماؿ .عشرة ٣تلدات .كىو ُب أٝتاء رجاؿ الكتب الستة.103
وفـاتو:

مرض رٛتو اللّو أيامان كُب يوـ موتو قاؿ البنو عبد اللّو أيب موسى :صل بنا كخفف ،كصلى معهم
جالسانٍ ،ب رلب من ابنو أف يقرأ عند رأسو سورة يس  104فقرأىا ،كقاؿ :ىناء دكاء تشربو؟ فقاؿ :ما بقي

إذل ا١توت ،فقاؿ لو ابنو :ما تشتهي شيئان؟ قاؿ :أشتهي النظر إذل كجو اللّو الكرمي .ككانت كفاتو رٛتو اللّو
105
يوـ االثنُت الثاين كالعشرين من ربيع األكؿ سنة ستمائة من ا٢تجرة  ،عن عمر بلغ ستُت سنة٥ ،تلفان آثاران
٣تيدة ،كأعػماالن ٛتيدة سول ما قدـ من صاحل العمل كالدعوة إذل اللّو ،كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر،
كقمع البدعة كإحياء السنػة رٛتػو اهلل كغفر لنا كلو ،فقد صرب كصابر ،كاجتهد كثابر ،رلبان ١تا أعد اللّو
للمتقُت الصابرين.

القسم الثاني
الفصل األول:

بيـان عـملي في الكتـاب

 -1قمت بنسخ نصوص الكتاب من ا١تخطورة األصل.
 -2حرصت على مقابلة النسخة األصل بأخرل كأكضحت موارن التغاير بالزيادة أك النقػص.
 -3قمت بضبط النص كما كاف فيو من خطأ أثبت الصواب ُب ا١تنت ،كأذكر ا٠تطأ ُب اٟتاشية منبهان عليو.
 103تذكرة اٟتفاظ  .1374/4كدل أتعرض لدراسة ا١تؤلفات كتقييمها كبياف ا١تخطوط من ا١تطبوع أك ا١تفقود
منها ،لغرض االختصار كألف ا٢تدؼ إعطاء معلومات موجزة فقط.
489
 104لعل الشيخ رٛتو اهلل على رأم من يصحح حديث ( إقرؤا يس على موتاكػم ) كاٟتديث أخرجو أبو/3داكد
كغَته كُب سنده أبو عثماف عن أبيو ،كليسا ٔتشهورين كما قاؿ ا١تنذرم .كصحح اٟتديث ابن حباف ( ٘تييز ا٠تبيث من الطيب ص
ا٠تفا.)183/
 )28كنقل عنو العجلوين ( كشف 1
 105تذكرة اٟتفاظ .1380/4

 -4رجعت إذل كل مصدر عزا إليو ا١تصنف ،كحددت مكاف النقل باٞتزء كالصفحة.
 -5شرحت بعض األلفاظ الغريبة.
 -6ناقشت بعض االستدراكات ،كأكضحت اٟتق حسبما ظهر رل.
 -7ترٚتت للصحػابة بإ٬تاز شديد ،كالغرض استكماؿ اسم الصحايب ليسهل حفظو كالعلم بو.
 -8ترٚتت لبعض األعالـ الواردين ُب البحث حسبما يقتضيو ا١تقاـ.
 -9جعلت لألحاديث اليت استدركها الزركشي أرقامان مسلسلة من كاحد ك ىلم جرا.كأَثبت
 )3( 1فرقم كاحػد لتسلسل
رقػم اٟتديث ُب العمدة بُت قوسُت .لتسهل مراجعتو ١تن أراد .ىكذا
األحاديث عند الزركشي كثالثة لتسلسلها ُب العمدة نسخة مكتبة الرياض اٟتديثة.
 -10سجلت خا٘تة للبحث.
 -11أعددت فهارس للبحث.
كصلى اللّو على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم.
الفصل الثاني:

تسـمية الكتـاب ووصـف النسـخ الخ يـة

دل يتطرؽ الزركشي رٛتو اللّو ُب مقدمة كتابو ىذا إذل ٖتديد مسماه ،كقد حاكلت أف أجد ما أدعم

بو التسمية ا١تثبتة على إحدل النسخ ا٠تطية كىي األقرب ُب نظرم كْتثان عن ا١تستنػد رجعت أكالن ََ إذل
الػدارسػُت لبعض كتب الزركشي فوجدت الدكتور عبد الرحيم القشقرم يسميو (التعليق على عمدة
األحكاـ) 106كدل يذكر مستند ىذه التسمية فلما رجعت إذل دراسة الدكػتور السيد كجدتو يسميو (النكت
على عمدة األحكاـ)  107كدل يذكر مستنده ُب ىذا ،بل عزا إذل الداكدم تسمية أخرل ،كما علمت كجو
ترجيح الدكػتور ىذه التسمية على ما ذكر الداكدم ،فرمت الفائدة من دراسة الشيخ األفغاين ،فػما كجدتو

تعرض لذكره ضمن ا١تؤلفات  ،108فعدت إذل دراسة الشيخ على القره فلم يذكر شيئان ىو اآلخر عن
الكتاب ،109فرجعت إذل ا١تصادر ْتثان عن تأييد للتسمية ،أك تصحيح ٢تا كدل أقف على شيء ،إال ما عند
 106ا١تعترب .23/1
 107زىر العريش ص .38
 108اإلجابة ص .15-8
 109معٌت ال إلو إال اهلل ص .23-21

الداكدم رٛتو اللّو قاؿ :كشرح العمدة .كىذه التسمية كػتبت ٓتط صغَت جانيب ٖتت كػلمة ( صح ) على
كجو النسخة األصل ( أ ) ُب الطرؼ األيسر ،كىذه صورتو (صح شرح عمدة األحكاـ ) كُب نظرم أهنا
من عمل مالك النسخة ،كليست عنوانان أك تسمية من ا١تؤلف لكتابو ىذا ،كالذم تقرر لدم حىت اآلف أف
التسمية ا١توافقة ١تنهج الزركشي ُب كتابو ىذا ما أثبت على النسخة األخرل (ب) ُب كسط الصفحة من
كجو النسخة فقد كػتب أكالن كلمة (كتاب) كٖتتها كػتب (تصحيح العمدة) كٖتتها كػتب (ؿإلماـ الزركشي)
فتكوف التسمية ىكذا (كتاب تصحيح العمدة لإلماـ الزركشي) لذا اعتمدتو اٝتا للكتاب ،كاعتربتو
تصحيحان من النسخة (ب) للنسخة األصل ( أ ).
وصـف النسـخ:

النسخة األصل ( أ ) :ىذه النسخة صورهتا اٞتامعة اإلسالمية عن ا١تكتبة السعيدية ْتيدر آباد

ا٢تند ،كسجلت ٖتت رقم  98حديث .عدد صفحاهتا أربع كتسعوف صفحة ،مقاس 15×18سمُ ،ب
سبع كأربعُت لوحة خطيةُ ،ب كل صفحة كاحد كعشركف سطرا ،كػتبت ٓتط نسخي كاضػح جلي،ككتبت
عنػاكين األبواب باٟتمرة ،كقد كتب على كجو النسخة ُب أعلى الصفحة ٘تلك ىذه صورتو (اٟتمد هلل كقد

من 110اللّو على عبده بواسع فضلو بتمليك ىذا الكتاب ا١تبارؾ ،كأنا الفقَت إذل اهلل الغٍت ،عبد الكرمي بن
َّ
عبد اهلل الشريف ،ا١تكيُ ،ب ُ1177ب ذم القعدة اٟتراـ مضى منو ( 111)23كٖتتو خاًب.
كُب اٞتانب األٯتن كتبت عبارة (صح شرح عمدة األحكاـ) ك ُب أسفل الصفحة دكف ا١تنتصف
كتب الكالـ التارل.

(اعلم أف ما على النوع األكؿ من ىذا الكتاب من اٟتواشي ،نقلتها ٚتيعها من خط الشيخ ،اإلمػاـ
العادل ،العالمة برىاف الدين بن خضر ،أحد تالمذة شيخ اإلسالـ ابن حجر ،تغمد٫تا اللّو برٛتتو ،كأف ما
صرحت فيها بقورلٓ :تط ابن خضر ،كجدهتا ٓتطو من غَت نسبة ،كما قلت فيو قاؿ شيخنا ،كجدتو ٓتط
ابن خضر منسوبان كما نقلتو).
كأكؿ ىذه النسخة (بسم اللّو الرٛتن الرحيم ،كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كآلو كسلم ،اٟتمد للّو الذم

جعل اٟتديث النبوم العمدة ُب األحكاـ )...كآخرىا ( ...قالو صاحب ضياء اٟتلوـ كاللّو أعلم .فرغ ـ ف
كػتابتو ٤تمد بن خليل الصاٟتي ،اٟتنفيُ ،ب يوـ األحد تاسع عشر ذم القعدة اٟتراـ  ،عاـ إحدل كستُت
ُ 110ب األصل (أ) منا كىو خطأ.
 111ليست كاضحة ُب األصل.

كٙتا٪تائة ،كحسبنا اهلل كنعم الوكيل) .أسباب ترجيح ىذه النسخة ،كاعتمادىا أصالن للتحقيق:
 -1ألهنا أقل سقطا بينما يكثر السقط ُب األخرل السيما ُب النوع الثاين من الكتاب.
 -2كػتبت عليها حواشي مفيدة لتلميذ اٟتافظ ابن حجر.112
 -3عليها إشارة عرض كمقابلة بأصل كىي قولو( .صح شرح عمدة األحكاـ ).
من كتابتها ،ؾما سلف نقلو ككاف بعد كفاة ا١تصنف بسبع كستُت سنة.
 -4دكف تاريخ الفراغ ْ
 -5دل تكن ىذه ا١تيزات موجودة ُب النسخة األخرل.
النسـخة (ب).
كىي مطابقة لسابقتها من حيث ا١تقاس كعدد األسطر إال أف الكلمات ُب سطورىا أكثر األمر
الذم جعل عدد صفحاهتا أقل من سابقتها كىي ٙتاف كسبعوف صفحةُ ،ب تسع كثالثُت لوحة خطية،
كتبت ٓتط نسخي جيد ،ككتب على كجو النسخة اسم الكتاب ُب أعلى الصفحة كلمة (كتاب) كٖتتها
عبارة (تصحيح العمدة) كٖتتها عبارة ( لإلماـ الزركشي) كُب اٞتانب األيسر كتب ٘تلك ،كىذه صورتو (
من كتب ٤تمد بن عبد الوىاب الكندم) كٖتتو ُب نصف الصفحة ٘تلك آخر ،كصورتو ( ٦تا ملكو العبد
الفقَت إذل اهلل أٛتد اٟتضرمي غفر اهلل لو) كٖتت اسم الكتاب كتب الكالـ التارل:.
( منقبة عمدة األحكاـ:
ذكر القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية ُب تاريخ حلب أف بعض أىل حلب رأل شيخنا
سراج الدين البلقيٍت ُب ا١تناـ فقاؿ لو :قل لربىاف الدين احملدث يقرأ عمدة األحكاـ ،ليفرج اهلل عن أىل
حلب ،فقصها على الربىاف ،فاجتمع ٚتع فقرأه الربىاف ،كدعوا ،فاتفق أنو ُب آخر النهار ،كسركا فرقة
حاصرهتم ُب حلب ،كبعد يومُت رحلوا بأسرىم عن حلب ،كحصل الفرج ْتمد اهلل تعاذل) نقلو كاتبو من
إنباء الغمر البن حجر ،كنقل منو أيضان ترٚتة مصنف الكتاب ٖتت ىذا العنواف .كىذا من تصرؼ مالك
النسخة حيث سجل بنفس ا٠تط ّتانب الًتٚتة ( دخل ُب ملك الفقَت إذل اهلل علي بن. 113....
( 80-76صور ا١تخطوط)

القسـم الثالث
 112ىو الفقيو العالمة برىاف الدين بن خضر بن أٛتد ،كلد سنة 794ىػ كمات سنة 852ىػ .انظر :ترٚتتو
(نظم العقياف ُب أعياف األعياف ص .)15
 113بقية االسم دل تتضح رل قراءتو على غالؼ ا١تخطورة.

تحقيق نصوص الكتاب
مقدمـة المصـنف رحمـو اللّو

بسم اللّو الرحمن الرحيم .وصلى اهلل على سيدنا  114محمد وآلو وسلم.

الحمد هلل 115ال ي جعل الحديث النبوي العمدة في األحكام ،وبين بالسنة ما في الكتاب من

الحالل والحرام ،والصالة على سيدنا محمد ال ي أوتي جوام الكالم ،واختصر 116لو الكالم ،وقال:

"بلغوا عني ولو آية" 117خ اباً للرواة على ممر األيام ،صالة مشفوعة من السالم بالسالم ،وعلى آلو

روى مسلسل الغيث الغمام ،وأبكى على  118أوراق الغصون حمام،
الكرام ،وصحبو نجوم ال الم ،ما ّ

أما بعد:

يرقي إذل أرفػع مقاـ ،كاالعتناء ٔتعانيو يوجب الفوز بالسػالمػةُ ،ب دار
فإف حفظ اٟتػديث النبوم ّ
السػالـ ،ككػأف كتػاب العمػدة للحػافظ تقي الػدين ،أيب ٤تمػد عبد الغٍت بن عبد الواحػد بن علي  119بن

سركر ا١تقدسي ،رٛتو اللّو -تعاذل 120 -قد رار ُب ا٠تافقُت ذكره ،ك -ذاع 121 -بُت األئمة نشره ،كاعتٌت
الناس ْتفظو كتفهمو ،كأكػبوا على تعليمو كتعلمو ،ال جرـ اعتٌت األئمة بشرحو ،كانتدبوا إلبراز معانيو عن
سهاـ قدحو  ،122كاف من ا١تهم ُب ذلك بياف نوعُت مهمُت:

أحدىما :اعتبػار 123ما فيو ،فإف مصنفو رٛتو اهلل قد التزـ أف ٚتيع ما فيو ا١تتفق عليو  ،124كقد كجد

 114سقطت من (ب).
ُ 115ب (ب) قاؿ الشيخ اإلماـ ،العادل ،العالمة ،بدر الدين ،مفيت ا١تسلمُت ،أبو عبد اهلل٤ ،تمد ا١تنهاجي،
ا١تعركؼ بالزركشي ،الشافعي ،قدس اهلل ركحو ،كنور ضر٭تو ،اٟتمد هلل...
ُ 116ب (ب) كأخصر.
 117أخرجو البخارم من حديث عبد اهلل بن عمرك ( .صف .)496 /6
ُ 118ب (ب) ُب ىذا ا١توضع (غصو) كىو خطأ.
ُ 119ب (ب) عبد الواحد بن سركر.
 120زيادة من (ب).
ُ 121ب ( أ  /ب) ضاع .كىو مناقض ١تا بعده فالصواب ُب نظرم ما أثبتو.
 122األسطر األخَتة فيها تكلف كعدـ دقة ُب األسلوب كالربط بُت العبارات فيو ضعف.
 123أم تتبع ما اشًتط ا١تقدسي من االلتزاـ بإخراج ا١تتفق عليو.
 124بُت الشيخُت البخارم كمسلم كمعناه موافقة مسلم للبخارم على ٗتريج أصل اٟتديث بالسند عن صحابيو

فيو خالؼ ىذا الشرط ،كالتصريح ْتمل ىذا الربط ،فالبد من الوقوؼ على ٘تييز ذلك.
الثانيٖ :ترير ألفاظ يقع فيها التصحيف ،كيؤدم هبا ذلك إذل التحريف ،كال ٬تد اإلنساف سبيالن إذل
عرفاهنا كلو كشف عليها ،كال ُب كالـ أحد من الشراح ا ِإلشارة إليها ،كاالعتناء هبذا القدر أىم  125من

األكؿ ،ألنو ٖترير ُ 126ب األداء ،كاحتياط للسنة الغراء ،فاستخرت اللّو ُب إفراد ىذين النوعُت،
ٓتصوصهما ،كذكرت منهما ما تيسر الوقوؼ عليو ،بعد التنقيب كالتهذيب ،كاللّو سبحانو ا١تسئوؿ ُب
ا ِإلعانة ،إنو قريب ٣تيب ،ال مرجوان سواه.

النـوع األول
127

تبيُت

ما كقع فيو الوىم بالنسبة إذل التخريج ُب كتاب الطهارة إذل الصالة.

130

 )3( 1حديث عائشػة " 128كيل لألعقػاب من النارية " 129تفػرد بو مسلم
من حديثها ،131نبو عليو عبد اٟتقُ 132ب اٞتمع بُت الصحيحُت .133
 )4( 2حديث أىب ىريرة " 134إذا استيقظ أحدكم من نومو فال يغمس يده ُب اإلناء حىت
يغسلها ثالثا"  135ىذا لفظ مسلم ،136كدل يذكر البخارم التثليث.137

كدل ٮترجو البخارم

كإف كقعت بعض ا١تخالفة ُب السياؽ كا١تعٌت ىو ا١تعترب كىذا ما جرل عليو ا١تقدسي رٛتو اهلل كإف كنت الحظت أف
الزركشي رٛتو اهلل يعترب ا١تخالفة ُب السياؽ ناقضة لشركط االتفاؽ كليس كذلك .كاهلل أعلم.
 125ألف غاية ما ُب األكؿ إخراج األصح فإف كقع خلل ُب الشرط فال ٮترج اٟتديث عن كونو صحيحان ،أما
الثاين فكما ذكر ا١تصنف ،فإف ا٠تطأ فيو قد ٭تيل ا١تعٌت ،كيبعد بو عما أراد الشارع.
ٖترز ككال٫تا صحيح.
ُ 126ب (ب) ّ
ُ 127ب (ب) بياف.
 128بنت أيب بكر الصديق ،كزكج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأـ ا١تؤمنُت الطاىرة العفيفة.
 129العمدة ص.4
 130انظر ( :ـ.)213/1
 131كأخرجو من حديث عبد اهلل بن عمرك .كمن حديث أيب ىريرة .انظر( :صف.)267 ،265/1
 132ابن عبد الرٛتن بن عبد اهلل ،األشبيلي ابن ا٠تراط ،كاف فقيهان حافظان ،عا١تان باٟتديث كعللو كرجالو.
( فوات الوفيات .)256 /2
ُ 133ب باب ما جاء أف الطهور شطر اإلٯتاف .من كتاب الطهارة ( .اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 134عبد الرٛتن بن صخر ،عند األكثرين ،صحايب من قبيلة دكس ،أحد ا١تكثرين من ركاية اٟتديث.
 135العمدة .5 ،4

 )6( 3حديث أىب ىريرة "إذا لغلب  138الكلب ُب إنػاء أحػدكم فليغسلو سبعان"  139ك١تسلم
"أكالىن بالًتاب"  140انتهى .كذا  141رأيتػو ُب نسخػة عليهػا خط ا١تصنف  ،142كإ٪تا ركاه البخارم بلفظ
"شرب " 143كركاىا مسلم أيضا كركل "كلغ "  144كىذا الذم يعرفو أىل اللغة.

 )6( 4كقولو :كلو ُب حديث عبد اللّو بن مغفل  .145صريح ُب انفراد مسلم هبذه الركاية ،146
ككىم ابن اٞتوزم ُب كتاب التحقيق فقػاؿ :تفػرد هبا البخارم ،147كىو سبق قلم.

 136انظر( :ـ.)233 /1
 137انظر( :صف.)263 /1
 138لعل ا١تعٌت أفسد ،فإف الكلب إذا كلغ ُب اإلناء أفسد ما فيو كُب اللساف  :742/10لغب على القوـ إذا
أفسد عليهم ،كانظر( :الصحاح.)447 /2
 139الذم ُب العمدة "شرب" بدؿ" لغب" ص .5
 140ـ.234 /1
 141يعٍت (لغب).
 142دل أقف على ىذه النسخة.
 143انظر( :صػف.)274 /1
 144انظر( :ـ.)234/1
 145أحد الصحابة الذين بايعوا ٖتت الشجرة رضي اهلل عنهم ،كركايتو  ":إذا كلغ الكلب ُب اإلناء " ...العمدة
ص.6
 146انظر( :ـ  )235 /1غ َِت أنو قاؿُ( :ب إناء أحدكم).
 147التحقيق ُب مسائل التعليق ( ٣تلد .)13/1

 )8( 5حديث  148عمرك بن ٭تي ا١تازين  ،149عن أبيو  ،150قاؿ":شهدت عمرك بن أيب
اٟتسن ،151سأؿ عبد اللّو بن زيد  ،152عن كضوء  153رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ فدعا بتور  154من
ماء 155 " ...إذل آخره ،لفظة التور ليست ُب شيء من ركايات البخارم  ، 156كإنػما ىي من أفراد مسلم
 ، 157كقولو" :أتانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " ...إذل آخر الركاية ،من أفراد مسلم .158

 )10(6حديث أيب ىريرةُ ،ب إرالة الغرة  159كالتحجيل  ،160كقولو " :من استطاع منكػم أف
ُ 148ب (ب) قولو.
 149ابن بنت عبد اهلل بن زيد بن عاصم ،ثقة.
 150٭تي بن عمارة بن أيب اٟتسن ،األنصارم ،ثقة.
 151ىو عم ٭تي أخو أبيو ،ففي ركاية البخارم " كاف عمي يكثر من الوضوء" كانظر ( :الفتح .)304/1
 152ابن عاصم ،أبو ٤تمد ،األنصارم ،صحايب ،قيل :إنو قاتل مسيلمة.
 153مشتق من الوضاءة ،كىي اٟتسن كالنظافة ،كقد ذكر العلماء أنو بفتح الواك اسم للماء ،كبضمها اسم
للمصدر الذم ىو الفعل ،كا١تراد ىنا األخير .انظر ( :الصحاح  ،695/2كنيل األكرار .)155/1
 154قاؿ بعض علماء اللغة :إنو دخيل  -على العربية  -كىو إناء من صفر أك حجارة ( .اللساف . )96/4
 155العمدة ص .6
 156الواقع أف الوىم كقع للزركشي رٛتو اهلل ،كلعل السبب ُب ذلك كقوفو على بعض ركايات عبد اهلل بن زيد٦ ،تا ليست
فيها ىذه اللفظة ،كما ُب  197 ،289/1من الصحيح مع الفتح ،ككذلك ما ركم عن عثماف رضي اهلل عنو كما ُب
 250/11 ،158/4 ،266 ،259/1من ا١تصدر السابق ،كالواقع أف اللفظة ثابتة عند البخارم من ركاية عبد اهلل بن زيد
كما ُب  303 ،302 ،294/1من الصحيح مع الفتح ،فالتصحيح من الزركشي رٛتو اهلل غَت صحيح ،فاللفظ من أفراد
البخارم.
 157العكس ىو الصحيح ،فاللفظة ليست عند مسلم انظر 211 ،210/1 ( :من صحيحو) فهي من
أفراد البخارم قاؿ الشيخ برىاف الدين بن خضر أحد تالميذ اٟتافظ ابن حجر :قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعاذل :كقع
للشيخ نظَت ما كقع البن اٞتوزم من سبق القلم ،كالصواب ىنا أهنا من أفراد البخارم ( أ  .)11 /قلت :ك٭تتمل أف
الزركشي كقع منو ا٠تطأ ُب حالة اإلمالء على كاتبو ،السيما إف كاف إمالء من حفظو.
 158كىنا كذلك العكس ىو الصحيح فالراكية ليست عند مسلم (  )211 ،210/1كىي ثابتة عند البخارم
فهي من أفراده ،غَت أنو قاؿ " :أٌب النيب " انظر ( :صف  )302 /1قاؿ الشيخ برىاف الدين :قاؿ شيخنا ابن حجر
رٛتو اهلل :ليس كما قاؿ  -يعٍت الزركشي  -كإ٪تا ىي من أفراد البخارم ( أ .)1/
 159ا١تراد ىنا البياض ُب الوجو ،كغرة الشيء :أكلو كأكرمو .انظر ( :اللساف .)15/5

مريل غرتو"  161إذل آخره ،ىذه ركاية ،كُب الصحيحُت أيضان "كٖتجيلو"  162كادعى بعضهم أف قولو" :من
استطاع " إذل آخره من قوؿ أيب ىريرة ،مدرج ُب اٟتديث .163
 )18( 7حديث  164حذيفػة" :كاف إذا قاـ من الليل يشوص فاه بالسواؾ"  165انتهى كعػلى ىذا

اللفظ شرح ابن دقيق العيد  ، 166كُب نسخة أخرل "إذا قاـ من النوـ " كادعى ابن العطار ُب شرحو أنو
لفظ الصحيحػُت ،كىو ا١تذكور ُب كتاب اإلمػاـ بلفظ "النوـ " بدؿ " 167الليل " كقاؿ :أخرجوه إال
الًتمذم  .168قلت :كليس كذلك فقد ذكره اٟتميدم ُب اٞتمع بُت الصحيحُت بلفظ "الليل "  169ككذا
ُب البخارم ىنا  ،170كركاه ُب كتاب اٞتمعة بلفظ "كاف إذا قاـ للتهجد من الليل " .171
 160ا١تراد ىنإ :تاكز ا١ترفقُت كالكعبُت عند الوضوء ،رلبان ألثره يوـ القيامة ،فاحملجل :ىو الذم يرتفع البياض ُب قوائمو
 346كاللساف.)144/11
النهاية
إذل موضع القيد ،ك٬تاكز األرساغ ،كال ٬تاكز الركبتُت ،ألهنما مواضع األحجاؿ ( .انظر/1:
 161العمدة ص .7
 162الواقع أف قولو " :كٖتجيلو " ليست عند البخارم .انظر ( :صف  )235/1كىي من أفراد مسلم.
 " :ىذه ركاية البخارم ُب
انظر 216/1 (:من صحيحو) قاؿ الشيخ برىاف الدين :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل :قولو
الصحيحُت" كقولو " :كُب الصحيحُت أيضا كٖتجيلو " معًتض ،فإهنا من أفراد مسلم .كقولو " :كادعى بعضهم "...اخل ال
يرد ( أ  .)1/قلت :ا١تصنف دل يقل " البخارم".
 163تقدـ النقل عن اٟتافظ  .كانظر :اإلشارة إذل ما عٌت ا١تصنف ُب ( الفتح .)236/1
ُ 164ب (ب) قولو :حذيفة " ،كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا قاـ " ...كحذيفة ىو ابن اليماف
األنصارم أمُت سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
 165العمدة ص . 10
 166شرح العمدة . 382 /1
ُ 167ب (ب) بدليل كىو خطأ.
 168انظر ( :اإل١تاـ حديث  18كىو خطأ كال ريب ).
 169انظر ( :صف.)235/1
 170انظر ( :صف.)375/2 ،356/1
 171انظر ( :صف )375/2لكن ليس فيو ( للتهجد) كإ٪تا ىي ُب كتاب التهجد .انظر ( :صف )19/3قاؿ
الشيخ برىاف الدين :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل :قولوُ ":ب كتاب اٞتمعة " ليس كذلك ،بل ىو ُب كتاب التطوع  -يعٍت التهجد
 -19/3ا١تذكور بعد كتاب قصر الصالة كقبل كتاب فضل الصالة ُب مسجد مكة كا١تدينة ،كا١تذكور ُب اٞتمعة ،ىو باللفظ
كلفظوإذا قاـ ليتهجديشوص " أ  .2/قلت :ىو كذلك .انظر1( :ـ.)220/
ا١تذكور أكال ،كالتقييد بالتهجد كقع ١تسلم أيضان " :

 )25( 8حديث  172أيب موسى ،باللفظ الذم أكرده  ،173ىو للبخارم  ،174كلفظ مسلم
"دخلت على النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كررؼ السػواؾ على لسػانػو "  175انتهى ،كدل يذكر الصفة ،ككذا
حرره عبد اٟتق ُب اٞتمع بػُت الصحيحُت .176

 )22( 9حديث  177حذيفػة أيضانُ ،ب ا١تسح على ا٠تفُت ذكره ا١تصنف ٥تتصرا  ،178كلفظو ُب
الصحيحُت عنو قاؿ" :كنت مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ،فانتهى إذل سبارة  179قوـ فباؿ قائػما،
181
فتنحيت فقاؿ :أدنو ،فدنوت منو حىت قمت عند عقبو ،فتػوضػأ"  180زاد مسلم "فمسػح على خفيو "
قاؿ عبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت :كدل يذكر البخارم ُب ركايتو ىذه الزيادة ،كعلى ىذا فال ٭تسن

ُ 172ب (ب) قوؿ أيب موسى كىو األشعرم ،عبد اهلل بن قيس ،كاف حسن الصوت بالقرآف ،كىو أحد
اٟتكمُت.
 173العمدة ص.11
 174لفظو عند البخارم " أتيت النيب صلى اهلل عليو كسلم ،فوجدتو يسنت بسواؾ بيده يقوؿ :أع ،أع ،كالسواؾ
ُب فيو كأنو يتهوع " .انظر ( :صف  ) 355/1كبينو كبُت ما ُب العمدة ص  11اختالؼ ُب الكلمات .قاؿ الشيخ
برىاف الدين رٛتو اهلل :قاؿ شيخنا تغمده اهلل تعاذل برٛتتو :قولو " :للبخارم " اخل فيو نظر ألف لفظو " فوجدتو يسنت
بسواؾ بيده " كدل يقل يستاؾ ،كقاؿ" :بيده" كليست ُب العمدة ،كدل يقل "ررؼ السواؾ على لسانو " فليس اللفظ ىذا
للبخارم ،بل ىو ٣تموع من الصحيحُت ،كقد فصلو عبد اٟتق تفصيالن بينان الكما يو٫تو ( .أ  .)2/قلت :الواقع كما ذكر
اٟتافظ رٛتو اهلل .انظر ( :العمدة ص ) 11كتقدـ النقل عن البخارم.
 175ىو كذلك .انظر ( :ـ.) 220/1
 176انظر ( :اٞتمع باب ُب السواؾ كفضلو ) ( اللوحات الفلمية غَت مرقمة ).
ُ 177ب (ب) قوؿ حذيفة.
 178الذم ُب العمدة ص  12كإف كاف ٥تتصران لكنو ال يوافق ما ُب الصحيحُت عن حذيفة إذ دل يرد ذكر
للسفر ُب ركايتو قط .انظر ( :صف  ،117/5 ،329 - 328 /1كـ .)228 /1كقد كرد ذكر السفر ُب حديث
ا١تغَتة عند مسلم ،كالقصة ٗتتلف ٘تامان ،كجعل مثل ذلك اللفظ من حديث حذيفة متفقان عليو زلة ٬تب التنبو ٢تا.
النهاية.)335
 179بضم السُت ا١تهملة .ىي ا١توضع الذم يرمي فيو الًتاب كاألكساخ ،كما يكنس من ا١تنازؿ ( /2
.)228/1
 180الواقع أف ىذا اللفظ ليس ُب البخارم ،إ٪تا ىو لفظ مسلم كحده .انظر ( :صحيحو
كللبخارم ما يقاربو ( صف.) 329 ،328/1
 181ىو كذلك .انظر ( :ـ) 228 /1

من ا١تصنف عد ىذا اٟتديث ُب ىذا الباب من ا١تتفق عليو.182
 )23(10حديث  183علي ُ 184ب ركاية البخارم "اغسل ذكرؾ كتوضأ"  185انتهى ،كالذم أكرده
البخػارم بلفظ "توضأ كاغسل ذكرؾ " كترجم عليها باب غسل ا١تذم كالوضوء  186كركاية مسلم "توضأ

كانضح فرجك "  187استدركها عليو الدارقطٍت فإف فيها انقطاعاٚ 188تع استدراكاتو.
 )28(11حديث أيب ىريرة ُب باب اٞتنابة ُ ، 189ب أكلو انقطاع ُ 190ب ركاية مسلم ذكره ا١تازرم

 182انظر ( :اٞتمع باب ُب البوؿ قائمان كُب ا١تسح ) ( اللوحات الفلمية غَت مرقمة ) كىو كما قاؿ فالزيادة
ليست عند البخارم .انظر ( :صف ) 329 ،328 /1قاؿ الشيخ عبد الكرمي ا١تكي :ىو كما قاؿ عبد اٟتق ،كذلك
رأيتو ٓتط ابن خضر ( .أ .)2/
ُ 183ب (ب) قولو علي .كانظر :اٟتديث ُب العمدة ص .12
 184ىو أمَت ا١تؤمنُت ،ابن عم سيد ا١ترسلُت ،كزكج ابنتو الزىراء ،ككالد سيدم شباب أىل اٞتنة.
 185يعٍت الركاية ا١تذكورة ُب العمدة ص .12
 186ىو كما قاؿ .انظر ( :صف.) 379/1
 187ىو كذلك .انظر ( :ـ.) 247 /1
 188ألهنا من ركاية ٥ترمة بن بكَت ،عن أبيو ،كقد كقع خالؼ بُت النقاد ُب ٝتاع ٥ترمة من أبيو ،أكثرىم على
أنو دل يسمع منو ،كإ٪تا يركم من كتاب أبيو ،كهبذا جزـ اإلماـ أٛتد ،كقاؿ ٭تي بن معُت :يقاؿ :كقع إليو كتاب أبيو ،كدل
يسمعو ،انظر ( :هتذيب الكماؿ ترٚتة ٥ترمة ) ك٢تذا كقع االستدراؾ من الدارقطٍت رٛتو اهلل فقاؿ :كأخرج مسلم حديث
ابن كىب عن ٥ترمة ،عن أبيو ،عن سليماف بن يسار ،عن ابن عباس قاؿ :قاؿ علي :أرسلت ا١تقداد ...اخل .كقاؿ ٛتاد
بن خالد :سألت ٥ترمة ٝتعت من أبيك شيئا؟ قاؿ :ال .كقد خالفو الليث ،عن بكَت ،عن سليماف فلم يذكر ابن عباس،
كتابعو مالك عن أيب النضر أيضان ( .التتبع ص  ) 417قلت :يالحظ القارئ ىنا أف اإلماـ الدارقطٍت رٛتو اهلل يستدرؾ
على اإلماـ مسلم إخراج ىذا اٟتديث ألنو معل باالنقطاع ُب مكانُت األكؿ أف ٥ترمة دل يسمع من أبيو كيدؿ لو قوؿ
٥ترمة نفسو ،كىو الراجح عند النقاد .كالثاين :أف ركاية اإلمامُت مالك كالليث ليس فيها ابن عباس ،ك٫تا حافظاف يفوقاف
٥ترمة كثَتا ،ىذا كجو مالحظة ا١تصنف على ا١تقدسي ،كلكن قاؿ برىاف الدين رٛتو اهلل :قاؿ شيخنا :ىو من ركاية ٥ترمة،
عن أبيو ،كقد قيل إنو دل يسمع منو ،كدل يؤثر فيو ذلك عند مسلم ،ألف الذين قالوا إنو دل يسمع من أبيو قالوا :إنو حدث
من كتاب أبيو ،كىذه كجادة قوية ،كىي أحد كجوه النقل ( أ  )2 /قلت :ىذه الوجادة إف نفعت ُب جانب ٥ترمة ،فال
تنفع ُب االنقطاع بُت سليماف كعلي رضي اهلل عنو.
 189العمدة ص  13كفيو " أف النيب صلى اهلل عليو كسلم لقيو ُب بعض ررؽ ا١تدينة كىو جنب."...
 190بُت ٛتيد الطويل كأيب رافع نفيع الصايغ ،األكؿ من الطبقة ا٠تامسة ،كالثاين من الثانية.

ُب ا١تعلم  ،191ككصلو البخارم 192كغَته.
 )38(12حديث جابر " 193أعطيت ٜتسان  -إذل أف قاؿ -:كبعثت إذل الناس كافة"  194ىذا
اللفظ للبخارم  195كدل يركه مسلم كذلك ،إ٪تا ركاه بلفظ "كبعثت إذل كل أٛتر كأسود"  196كلعل ا١تصنف
اغتفر ذلك ظنا منو ترادفهما ،كقد يفرؽ بينهما ٔتا تعطيو الصيغة من كل كاحد منهما.
على أف ركاية مسلم أقول ُب نظر اٟتديثي  ، 197ألنو ركاىا عن شيخو ٭تِت بن ٭تِت ،عن ىشيم،
كالبخارم ركل لفظو عن ٤تمد بن سناف ،عن ىشيم ،ك٭تِت أجل من ٤تمد بن سناف ،فهي ركاية يقدـ
اٟتافظ ٢تا على من ركل با١تعٌت.
 )40(13حديث عائشة "أف أـ حبيبة 198استحيضت ،فأمرىا أف تغتسل لكل صالة" 199انتهى.
 191دل أقف عليو ،أقوالو عند النوكم كللقاضي عياض إكماؿ ا١تعلم كلأليب إكماؿ إكماؿ ا١تعلم.
 192بذكر بكر بن عبد اهلل ،بُت ٛتيد الطويل كأيب رافع ( .صف.) 390/1
 193ابن عبد اهلل ،أنصارم ،غزا تسع عشرة غزكة ،كىو صحايب ابن صحايب رضي اهلل عنهما.
 194العمدة ص .12
 195انظر ( :صف )533 /1لكن قاؿ عبد الكرمي ا١تكيٓ :تط ابن خضر قولو( :كافة) ككذا ىو ُب الطهارة من
العالـ
البخارم ( أ  )2/كانظر ( :صف )436 /1كالذم ُب العمدة (عامة) كالعمدة بشرح الشيخ آؿ بساـ (كافة) ( تيسَت /1
.)89
 196انظر ( :ـ)270/ 1
ُ 197ب (ب) اٟتديثُت .كىو خطأ .ا١تراد احملدث ،نسبة إذل اٟتديث ،كما ذكره تعليال للقوة ،تقابلو تعليال ،كُب
نظرم أف ىذا التصحيح من ا١تصنف رٛتو اهلل ليست فائدتو جوىرية ،لكنها من ملح العلم ،كال ينازع ُب تقدمي ٭تِت على
٤تمد بن سناف ،كقد يزاد على ذلك أف ٭تِت ركم لو اٞتماعة ،كدل يرك حملمد بن سناف مسلم ،كال النسائي ،كال ابن ماجة،
كقد كصف كل منهما بأعلى درجات التعديل ،كللحافظ ابن حجر رأم ُب ىذا قاؿ ابن خضر رٛتو اهلل :قاؿ شيخنا رٛتو
اهلل تعاذل :قولو " :ك٭تِت أجل ...اخل " كلكن ترجيح ركاية البخارم من جهة أخرل أقول ُب نظر احملدث ٦تا ذكره كىي
أف ركاية ٭تي ،عن ىش مـ ،عن سيار بالعنعنة ،كركاية ٤تمد بن سناف ،عن ىش ـم قاؿ :أخربنا سيار ،فصرح باإلخبار،
فارتفعت هتمة تدليسو ،ألنو معركؼ بالتدليس  -ربقات ا١تدلسُت ص  -34كال يقاؿ :تبُت هبذا أف ركاية مسلم متصلة،
ألنا نقوؿ ما اتصل بأمر خارجي دكف ما اتصل بأمر ذاٌب ،فحصل لكل منهما جهة ترجيح ،كجهة البخارم أرجح ١تا
بيناه ( ،أ .)2/
 198أـ ا١تؤمنُت ،رملة بنت أيب سفياف.
 199العمدة ص .18

غسلها لكل صالة دل يقع بأمره صلى اهلل عليو كسلم ،كػما بُت ُب ركاية مسلم كلفظو "فػأمرىا أف تغتسل،
فكانت تغتسل لكل صالة" 200ككذا ذكره اٟتميدم ُب اٞتمع بُت الصحيحُت.201
203
 )43(14حديث معػاذة ،202عن عائشػة "كنػا نؤمر بقضػاء الصوـ ،كال نؤمر بقضاء الصالة"
انتهى .كدل يذكره البخارم هبذا اللفظ ،كإنػما أكرده بلفظ "قد كنا ٨تيػض مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ،فال
يأمػرنػا بو ،أك قالت فال نفعلو " ىكذا أكرده البخارم ،كليس فيو "فنؤمر بقضاء الصوـ"  204كإنػما ىذا
السياؽ الذم أكرده ا١تصنف ١تسلم ، 205كأيضا فإف البخارم دل يذكر أف السائلة معاذة .بل ساقو من جهة
قتادة ،عن معاذة "أف امرأة قالت لعائشة :إٔتزئ إحدانا صالهتا إذا تطهرت؟ فقالت :أحركرية أنت؟! قد
كػنا ٨تيض مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ،فال يأمرنا بو ،أك قالت :فال نفعلو "  206ىذا لفظو ،كىو قريب
ألف ركاية مسلم بينت 207أهنا ىي السائلة.208
 )52(15حديث أيب سعيد ا٠تدرم " 209ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ،كال صالة
بعد العصر حىت تغرب الشمس"  210ىذا لفظ البخارم  ، 211كإنػما لفظ مسلم " 212ال صالة بعد صالة

 200الواقع كما ذكر ا١تصنف ،كالبياف عند مسلم ،كىو أيضان عند البخارم ،كلذلك اعتربه صاحب العمدة متفقا
عليو ،كىو هبذا اللفظ كىم منو دكف شك رٛتو اهلل .انظر ( :ـ ،264/ 1كصف .)426 /1قاؿ الشيخ برىاف الدين:
قاؿ شيخنا رٛتو اهلل تعاذل :لفظ البخارم أيضان " كقاؿ ":ىذا عرؽ" ،فكانت تغتسل لكل صالة "  -صف- 426 /1
كىذا موافق لركاية مسلم بزيادة عليو  -ـ ٍ - 264 /1ب إف لفظ الذم ساقو ا١تصنف ُب بعض النسخ من العمدة ،كُب
بعضها كما ُب مسلم ( .أ .)2/
 201دل أقف على مسند عائشة ُب األجزاء ا١توجودة ُب اٞتامعة.
 202بنت عبد اهلل ،العدكية ،أـ الصبهاء ،ثقة.
 203العمدة ص .19
 204ىو كما قاؿ ( صف.)421/1
 205الواقع أف لفظ مسلم ال يتطابق مع ما ُب العمدة من كل كجو ،كىو مقارب ( ـ.)265 /1
 206ىذا كذلك ( صف.)421/1
ُ 207ب (ب) تثبت ،ككال٫تا صحيح.
 208ىو كذلك (ـ.)265 /1
 209سعد بن مالك ،لو كألبيو صحبة ،كىو أحد ا١تكثرين من الركاية.
 210العمدة ص.22
 211ىو كذلك غَت أنو قاؿ " :ترتفع " بدؿ " تطلع " كقاؿ " :تغيب " بدؿ " تغرب " ( .صف.)61/2

العصر حىت تغرب الشمس ،كال صالة بعد الفجر حىت تطلع "  213كركاية البخارم ٤تمولة على ىذه ،كلو
ذكر ا١تصنف ركاية مسلم كاف أكذل.
قػولو( :كُب الباب )...إذل آخره .214

ىذا تابع فيو الػًتمذم ،لكن ا١تصنف قد توىم  215أف ذلك كلو متفق عليو ،كليس كػذلك ،كإنػما
اتفقا على حديث ابن عمر  ،216كأىب ىريرة  ،217كانفػرد مسلم ْتػديث عائشػة  ، 218كابن عبسة ، 219
كأخرج أبو داكد حديث علي  ،220كأخرج ابن ماجة حديث الصناْتي  ، 221كأخرج الطرباين حديث ابن
العاص ، 222كزيد ،223كابن مرة ،224كأخرج الطحاكم 225حديث ٝترة.
ُ 212ب (ب) كأما لفظ مسلم فهو.
 213ىو كذلك ( ـ.)567/1
 214العمدة ص.22
ُ 215ب (ب) لكن كالـ ا١تصنف يوىم.
 216ىو كذلك ( صف ،61 ،60/2ـ.)566 ،567/1
 217نفسو.
 218انظرُ :ب ( ـ.)571/1
 219انظرُ :ب ( ـ )571 - 569/1كقد صرح باٝتو ُب العمدة بشرح آؿ بساـ ( تيسَت العالـ .)124/1
220انظرُ :ب (سنن أيب داكد .)55/2
 221سنن ابن ماجة  397/1قاؿ الشيخ برىاف الدين رٛتو اهلل :فائدة ،قاؿ شيخنا رٛتو اهلل تعاذل :قاؿ
يعقوب بن شبو :ىؤالء الصناْتيوف الذين يركم عنهم ُب العدد ستة ،كإ٪تا ىم اثناف فقط ،الصنابح ،األعسر ،األٛتسي،
كمن قاؿ فيو الصناْتي فقد أخطأ ،الثاين :عبد الرٛتن بن عسيلة ،الصناْتي ،يكٍت أبا عبد اهلل ،فقد أصاب اٝتو ،كمن
قاؿ :عن أيب عبد اهلل ،فقد أصاب كنيتو ،كمن قاؿ :عن عبد اهلل ،فقد أخطأ ،قلب كنيتو فجعلها اٝتو ،ىذا قوؿ ابن
ا١تديٍت ،كغَته ،كىو الصواب ( ،أ  )3/كانظر ( :هتذيب التهذيب .)229/6
 222دل أقف عليو ُب األجزاء ا١تطبوعة ،كلعلو فيما دل يصل إذل أيدينا ،كقد ذكره ا٢تيثمي كدل يعزه إذل الطرباين ،كعزاه
ائد.)225/
إذل أٛتد (ا١تسند )207/2كأيب يعلي ( ا١تسند ؽ )339كقاؿ :رجالو رجاؿ الصحيح .انظر٣( :تمع الزك 2
 223دل أقف عليو أيضان ،كقد ذكره (ُب اجملمع  )224/2كدل يعزه إذل الطرباين ،كعزاه إذل أٛتد (ا١تسند
 )185/5كقاؿ :رجالو رجاؿ الصحيح.
 224يعٍت كعب بن مرة .كيقاؿ :مرة بن كعب .كدل أقف على حديثو عند الطرباين لكن ا٢تيثمي ذكره كعزاه
ألٛتد ( ا١تسند  )235 ،234/4أكلو (أم الليل أٝتع ) ...انظر ( :اجملمع .)225/2
ُ 225ب (أ) البخارم كىو خطأ ،ألنو دل ٮترج حديث ٝترة ،إ٪تا أخرج حديث أيب سعيد .انظر( :صف )61/2

قػولو( :كالصناْتي دل يسمع من النيب صلى اهلل عليو كسلم ،ىذا نقلو الًتمذم عن البخػارم ،قاؿ
 ، 226كىو أبو عبد اللّو
الػًتمػذم ُب حديث الوضوء :سألت البخارم عنو فقاؿ :عبد اللّو الصناْتي
،227
الصناْتي ،كاٝتو عبد الرٛتن بن عسيلة ،دل يسمع من النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كحديثو مرسل
انتهى.
ك١تا رأل ا١تصنف حديثو ُب النهي عن األكقات ُب سنن النسائي من جهة مالك ،كٝتاه عبد اهلل
 ،228كُب سنن ابن ماجة ،كٝتاه أبا عبد اللّو ،229قطع بذلك ،لكن جاء ُب مسند أٛتد التصريح بالسماع
فقاؿ:
حدثنا ركح  230قاؿ :نا مالػك  231كزىَت بن ٤تمد  232قاال :نا زيد بن أسلم  ،233عن عطاء بن

يسار 234قاؿٝ :تعت عبد اللّو الصناْتي  235يقوؿٝ :تعت رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ" :تطلع
الشمس بُت قرين الشيطاف"  – 236ح  -كنقل البيهقي ُب السنن الكػبَت  ،237عن عباس الدكرم ،238

كُب (ب) الطحاكم كدل أقف عليو ُب معاين اآلثار .كالذم يظهر رل كاهلل أعلم أف ما ُب النسختُت تصحف كإ٪تا ىو عند
الطرباين (  )275/7كعزاه أيضان (ُب اجملمع  )225/2ا٢تيثمي إذل أٛتد (ا١تسند  )20 ،15/5كالبزار.
 226ىو عبد الرٛتن بن عسيلة.
 227ع ّد ُب كبار التابعُت كقد جاء ُب ترٚتتو أنو أسلم على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كىاجر إليو
فلما كصل اٞتحفة لقيو ا٠ترب بوفاة رسوؿ اهلل (أسد الغابة  )310/3كلذلك نقل ابن أيب حاًب عن ٭تي بن معُت ،كعن
أيب زرعة أف الصناْتي عبد الرٛتن بن عسيلة ليست لو صحبة (ا١تراسيل  )121كيبقى اإلشكاؿ قائمان بسبب التصريح
بالسماع فيما ركاه أٛتد ،ككذلك ابن األثَت ُب هناية ترٚتة الصناْتي .كدل يعقب (أسد الغابة  .)310/3كانظر :قوؿ
الًتمذم ُب ( اٞتامع .)344/1
 228انظر( :سنن النسائي .)275/1
 229انظر( :سنن ابن ماجة .)397/1
 230ابن عبادة ،ثقة ،فاضل.
 231إماـ دار ا٢تجرة.
 232التيمي .فيو كالـ .كقد قرف باإلماـ مالك.
 233العدكم .ثقة يرسل.
 234ا٢تالرل ،ثقة فاضل.
 235ىكذا ُب (أ ،ب) عبد اهلل الصناْتي ،كالذم ُب ا١تسند  348/4أبو عبد اهلل ،كتقدـ ٖتقيقو ص .84
ُ 236ب (أ ،ب) بقرين ،كالتصويب ُب ا١تسند  348/4كانظر( :صف  )355/6لكنو عند البيهقي هبذا

ٝتعت ٭تي بن معُت يقوؿ :يركم عطاء بن يسار ،عن عبد اهلل الصناْتي ،صحايب ،كيقاؿ أبو عبد اهلل،
كالصناْتي صاحب أيب بكر ،عبد الرٛتن بن عسيلة  ،239انتهى فجعلها اثنُت  ،240كإذل ىذا ماؿ أبو
اٟتسن بن القطاف ،241كغَته.

 )66(16حديث أنس بن سَتين" 242حُت قدـ من الشاـ "  243ىذه ركاية البخارم  ، 244كركاية
مسلم "حُت قدـ الشاـ " بإسقاط (من)  245قاؿ القاضي عياض :كقيل :إنو كىم ،كأف الصواب إثباهتا كػما
ين قدـ
ركاه البخارم  ،246كخالفو النوكم كقاؿ :ركاية مسلم صحيحة ،كمعناه تلقيناه ُب رجوعو ح
الشاـ.247
 )69(17حديث أنس بن مالك " 248أف جدتو مليكة  249دعت رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو

اللفظ ُب ركاية (السنن الكبَت .)453/2
 237ىكذا ُب (أ ،ب) كُب نظرم أنو أجود من قو٢تم (الكربل) ألف السنن ال توصف بأهنا كربل كصغرل
فيكوف كصفان لكتاب.
 238ابن ٤تمد ،الدكرم ،ثقة .كدل أقف عليو ُب السنن الكبَت إال ركاية من رريق عطاء ،عن عبد اهلل
الصناْتي ...اخل كنقل عن الًتمذم تصحيح االسم (السنن الكبَت .)454/2
 239تقدـ بيانو ص .85
 240نفسو.
ُ 241ب كتابو الوىم كاإلهباـ كىو ٥تطوط دل يطبع .
 242أخو ٤تمد بن سَتين.
243العمدة ص .27
 244صف .576 /2
 245ـ.488/ 1
ُ 246ب إكماؿ ا١تعلم شرح صحيح مسلم.
 247الشرح .353/2
 248خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
 249بنت مالك بن عدم ،أ٧تبت أـ سليم بن ملحاف (ربقات ابن سعد  )516/3كقد اختلف ُب اٝتها
(الفتح  )489/1كأـ سليم ىي أـ أنس بن مالك ،كأـ عبد اهلل بن أيب رلحة (الطبقات  )74/5فيتضح أف مليكة
جدهتما ،فال إشكاؿ ُب مرجع الضمَت إذل أيهما أك إذل إسحاؽ فإهنا جدة أبيو ،كىي جدتو دكف شك أيضان.

كسلم 250"...إذل آخره.
ما صرح بو من أهنا جدة أنس بن مالك ،خالؼ ا١تشهور  ،251كذلك أف اٟتديث يركيو إسحاؽ بن
عبد اللّو بن أىب رلحة ،252عن أنس ،فالضمَت ُب جدتو يعود إذل إسحاؽ بن عبد اللّو ،كىي أـ أبيو ،قالو

258

 253اٟتافظ أبو عمر  254بن عبد الرب  ،255كالقاضي عياض  ،256كالنوكم  - 257رٛتهم اللّو -
كغَتىم.
فكاف ينبغي للمصنف أف يذكر إسحاؽ ليعود الضمَت عليو ،فتكوف  259أـ أنس ،ألف إسحاؽ ابن
أخي أنس ألمو  ،260ك١تا أسقط ا١تصنف ذكر إسحاؽ دل يبق للضمَت مرجع لغَت أنس  ،261نعم قاؿ غَت

 250العمدة ص .28
 251تكلم ا١تصنف حوؿ ىذه النقطة أكثر ٦تا تستحق كجعل فيها قوالن مشهوران ،كاٟتق أف التصحيح غَت كارد،
كما بُت األمر ،كىو ما قرره اٟتافظ( .الفتح .)489/1
 252جده أبو رلحة ،األنصارم ،عم أنس بن مالك ،كإسحاؽ ثقة حجة.
ُ 253ب (أ) قاؿ.
ُ 254ب (ب) عمرك.
ُ 255ب مقابل ىؤالء ابن سعد ،كابن مندة ،كابن اٟتصار (الفتح .)489/1
 256نفسو.
 257نفسو.
 258زيادة من (ب).
ُ 259ب (ب) فيكوف .أما قوؿ ا١تصنف رٛتو اهلل :فتكوف أـ أنس ،أراد بو الوصوؿ إذل ترجيح عود الضمَت إذل
إسحاؽ فتكوف اٞتدة أـ سليم بنت ملحاف كىي أـ أنس ،كىذا ال يتم لو حىت مع ذكر إسحاؽ ألف اٟتافظ ركل ما يؤيد
عود الضمَت على أنس كأف اٞتدة مليكة بنت مالك بن عدم قاؿ رٛتو اهلل :كيؤيده  -يعٍت عود الضػمَت إذل أنس  -ما
ركيناه ُب فوائد العراقيُت أليب الشيخ  -بسنده  -عن أنس قاؿ( :أرسلتٍت جدٌب إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كأٝتها
مليكة فجاءنا فحضرت الصالة) اٟتديث (الفتح .)489/1
 260ىذا صحيح كال معارضة ،فأـ أنس ىي أـ عبد اهلل أبو إسحاؽ .كجدة أنس مليكة ىي جدة عبد اهلل كُب
نفس الوقت جدة إسحاؽ أيضان لكوهنا جدة أبيو.
 261ىذا العمل من صاحب العمدة ٭تمل على أنو جزـ برجحاف عود الضمَت إذل أنس فأراد أف يزيل اللبس كقد
ذكر اٟتافظ الذين جزموا هبذا كقاؿ :كىو مقتضى كالـ إماـ اٟترمُت ُب النهاية ،ككالـ عبد الغٍت ُب العمدة .كىذا عكس
ما يريد ا١تصنف رٛتو اهلل مع علمو هبذا ا١تذىب.

أيب عمر :إهنا جدة أنس أـ أمو ،كىي جدة إلسحاؽ أـ أبيو ،قالو أبو اٟتسن بن اٟتصار ُ 262ب تقريب
ا١تدارؾ  ،263كعلى كل حاؿ فكاف ينبغي للمصنف إثبات إسحاؽ ليخرج من ا٠تػالؼ  ،264كقد ركل
النسائي من جهة إسحاؽ بن عبد اللّو "أف أـ سليم سألت رسوؿ اللّو أف يأتيها 265 " ...اٟتديث.
 )71(18حديث  266أيب ىريرة "أما ٮتشى الذم يرفع رأسو قبل اإلماـ ،أف ٭توؿ اللّو رأسو رأس
ٛتار ،أك ٬تعل صورتو صورة ٛتار" ركاه البخارم بلفظ "٬تعل"  267فيهػما ،ككػذا ذكػره اٟتميدم ُب ٚتعو
بين الصحيحُت  ،268كذكره اجملد بن تيميو ُ 269ب ا١تنتقى بلفظ "٭توؿ"  270فيهما ،كعزاه لركاية اٞتػماعة،
كا١تصنف ذكره ُب األكذل دكف الثانية.271

 262علي بن ٤تمد بن إبراىيم بن موسى ا٠تزرجي ،إشبيلي األصل ،نشأ بفاس ،كجاكر مكة ،كتوُب با١تدينة -
لو مصنفات منها ا١تدارؾ ،كدل أقف عليو كال على التقريب ا١تذكور ،كسألت بعض أىل العلم فلم يعرفو رل أحد -
(انظر :األعالـ .)330/4
 263الذم ظهر أف ا١تصنف دل يقف على الركاية اليت عند أيب الشيخ ُب فوائده ،كاعترب األمر ٣ترد رأم كلذلك
اقتصر على النقل عن العلماء دكف التعرض لألثر.
 264اٟتق أف صاحب العمدة رٛتو اهلل خرج من ا٠تالؼ ١توافقة الراجح.
٘ 265تاـ اٟتديث ( ...فيصلي ُب بيتها فتتخذه مصلى ،فأتا فعمدت إذل حصَت فنضحتو ٔتاء ،فصلى عليو،
فصلوا معو) (سنن النسائي .)57/1
ُ 266ب (ب) قولو أيب ىريرة.
 267انظر( :الصحيح مع الفتح .)182/2
 268دل أقف على مسند أيب ىريرة ُب األجزاء ا١توجودة ُب اٞتامعة.
 269عبد السالـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم ،اٟتراين ،جد شيخ اإلسالـ أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ
ابن تيميو .أئمة معركفوف انظر :ترٚتتو (ا١تنهج األٛتد .)254 - 249/2
 270ا١تنتقى مع شرحو نيل األكرار .159/3
 271علق مالك النسخة (أ) السيد عبد الكرمي الشريف على حديث أيب ىريرة فقاؿ :قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعاذل:
ٛتار
لفظ البخارم "أما ٮتشى أحدكم إذا رفع رأسو قبل اإلماـ ،أف ٬تعل اهلل رأسو رأس اٟتمار ،أك ٬تعل اهلل صورتو صورة "
ٛتاردل يذكر الباقي ،كُب ركاية لو"ما يأمن الذم
كلفظ مسلم "أما ٮتشى الذم يرفع رأسو قبل اإلماـ ،أف ٭توؿ اهلل رأسو رأس " ك
ٛتار كُب ركاية لو "أف ٬تعل اهلل كجهو كجو ٛتار" كعلى ىذا
يرفع رأسو ُب صالتو قبل اإلماـ ،أف ٭توؿ اهلل صورتو ُب صورة "
فليس اللفظ الذم ُب العمدة لواحد منهما ،بسياقو كإ٪تا ىو من ٣تموع ما اشتمال عليو(3.أ)/.

 )74( 19حديث عبد اهلل بن يزيد ،اخل طمي ،األنصارم  272قاؿ" :حدثٍت الرباء  ،273كىو غَت
كذكب " ...إذل آخره.
ظاىره أف القػائل (كىو غَت كذكب) ىو عبد اللّو بن يزيد ،كالضمَت للرباء ،كليس كذلػك ،بل قائلو
أبػو إسحاؽ السبيعيُ ،274ب عبد اللّو بن يزيد ،فإنػو الراكم عنػو ،275فكػاف ينبغي للمصنف أف يقػوؿ :عن

أيب إسحاؽ ،عن عبد اللّو بن يزيد ،كقد سبق نظَته ُب حديث أنس  276ىكذا قالو اٟتفػاظ ،٭تِت بن
معُت ،277كأبو بكػر ا٠تػطيب ،278كاٟتميدم ،279كابن اٞتػوزم ،280كغَتىم .قاؿ ٭تي بن معُت :ألف الرباء
صحايب ال ٭تتاج إذل تزكػية ،كال ٭تسن فيو ىذا القوؿ  ،281كأما النوكم فلما حكاه عن ٭تِت بن معُت قاؿ:
ىذا خطأ ،كالصواب عنػد العلماء أف القائػل( :كىػو غَت كذكب) عبد اللّو بن يزيد ُب الرباء ،كمعناه تقوية
اٟتديث ،كتفخيمو ك٘تكينو ُب النفس ،ال التػزكػية ،كنظ يره قوؿ ابن مسعود" :حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ،كىو الصادؽ ا١تصدكؽ "  282كأيضا فعبد اهلل بن يزيد صحايب أيضان ،فاحملذكر الذم ٗتيلو ابن
معُت ُب الرباء مانعان ،موجود فيو أيضا  ،283كعلى ىذا فكالـ ا١تصنف مستقيم ،لكن لو ذكر أبا إسحاؽ
ُ 272ب (ب) قولو عبد اهلل .قلت :كىو صحايب شهد اٟتديبية( .انظر :أسد الغابة .)274/3
 273ابن عازب رضي اهلل عنو .انظر :حديثو ُب العمدة ص .30
 274عمرك بن عبد اهلل.
( 275ىو كذلك انظر( :خ  ،181/2ـ )345 / 1لكن ا١تصنف نفسو أجاب عن ىذا التصحيح ٔتا أكرده
عن النوكم رٛتو اهلل ُب نظرم جواب جيد .كقد اعًتؼ ا١تصنف بأف كالـ صاحب العمدة مستقيم .كالتصحيح يكوف
للخطأ كال خطأ ىنا.
 276رقم  17كيعٍت بذلك ا٠تالؼ ُب عود الضمَت ُب قولو "أف جدتو مليكة " كتقدـ ٖتقيقو ص  87ت،2
.12
 277انظر( :التاريخ .)338/2
 278يعٍت أف ىؤالء قالوا بعدـ صحبة عبد اهلل بن زيد .كاهلل أعلم.
 279نفسو.
 280نفسو.
 281دل أقف على مصدر ىذا القوؿ .كالذم ُب التاريخ ،عن عبد اهلل بن زيد قاؿ :حدثنا الرباء  -ككاف غَت
كذكب -قاؿ ٭تي :يعٍت أبا إسحاؽ ،أف عبد اهلل بن يزيد كاف غَت كذكب( .التاريخ .)338/2
 282انظر( :صف .)363/6
 283رد اٟتافظ ىذا اإللزاـ فقاؿ :ليس بوارد ألف ٭تي بن معُت ال يثبت صحبة عبد اهلل بن يزيد ،كقد نفاىا أيضان

لكاف أحسن ،الحتماؿ الكالـ الوجهُت  284معا فيخرج من ا٠تالؼ ،كقد سبقو إذل ذلك اٟتميدم ُب
اٞتمع بُت الصحيحُت.285
كُب سؤاالت اآلجػرم قلت أليب داكد :عبػد اللّو بن يزيد اخلطمي ،األنصارم؟ قاؿ :لو رؤية يقولوف.

قاؿ أبو داكد :كٝتعت ٭تي بن معُت يقوؿ ىذا .كٝتعت مصعب الزبَتم يقوؿ :ليس لو صحبة  .286قاؿ:
كىو الذم قتػل األعمى  287أمػو ،كىو  288الطفػل الذم سقط بُت رجليهػا  - 289اليت 290 -سبّت النيب
صلى اهلل عليو كسلم.291
 )76،77(20حديث أبػي ىريرة "من أـ النػاس فليوجػز" 292ىي ركاية مسلم  293كقػاؿ البخارم:

مصعب الزبَتم ،كتوقف فيها أٛتد بن حنبل كأبو حاًب كأبو داكد ،كأثبتها الربقي ،كالدارقطٍت كآخركف ( .الفتح.)181 /2
كىو غَت كذكب" عبد اهلل بن
القائل
كقد يرده ما ذكر ا١تصنف عن اآلجرم ُب ثبوت الرؤية لعبد اهلل بن يزيد .كرجح اٟتافظ أف "
يزيد ،كدعمو ترجيحو بدليل (الفتح.)182/2
 284ىذا االستحساف قد يستحسن العلماء ما ذىب إليو صاحب العمدة ال سيما كلو ما يؤيده من أقواؿ الصحابة،
.)182 - 181
كعود الضمَت إذل أقرب مذكور .كقد حرر ىذه ا١تسألة اٟتافظ كرجح أف الضمَت يعود إذل الرباء/(2.الفتح
 285اٞتمع بُت الصحيحُت ( ٣تلد .)11/2
 286سؤاالت اآلجرم ص .201- 200
 287ىذا األعمى رضي اهلل عنو ىو عمَت بن عدم بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة .ترجم لو اٟتافظ
كذكر قصتو ( اإلصابة  )165/ 7كأخرج قصتو أبو داكد .انظر( :سننو .)528/4
 288يعٍت عبد اهلل بن يزيد اٟتظمي.
ُ 289ب ىذا إشكاؿ ألف الركاية تذكر أف ا١ترأة اليت سبّت الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  -كاٝتها عصماء بنت
مركاف من بٍت أمية  -كانت أـ كلد األعمى .كذكر أف لو منها كلدين مثل اللؤلؤتُت كأهنا كانت بو رفيقة كىذا يقتضي أهنا ٖتتو
كأف اٟتمل لو .كاسم ىذا األعمى عمَت بن عدم ،كصحابينا عبد اهلل بن زيد فالذم يظهر رل أف أبا داكد أك مصعب الزبَتم
كىم ُب ىذا األمر ،كدل ينتبو إذل أف عبد اهلل بن يزيد ليس ابنان لألعمى فال يكوف ىو الطفل الساقط من تلك ا١ترأة كنشأ
الوىم ُب نظرم أف األعمى لو ابن اٝتو عبد اهلل ذكره اٟتافظ ُب ( اإلصابة  )184 /6كىو خطمي ،كعبد اهلل بن يزيد
خطمي ،كقد ذكر اٟتافظ ترٚتة كالد عبد اهلل بن يزيد ُب ( اإلصابة )347/10كدل يتنبو لذلك ٤تقق السؤاالت.
 290زيادة من (ب).
 291سؤاالت اآلجرم ص .201
 292لفظو ُب (ب) "فأيكم أـ الناس فليوجز" .كىذا لفظ حديث أيب مسعود األنصارم رضي اهلل عنو ُب العمدة
ص  .31أما لفظ أيب ىريرة :إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ...العمدة ص  .31كانظر( :ـ.)341 /1
 293دل يرد عن أيب ىريرة "فليوجز " كالذم عند مسلم "إذا أـ أحدكم الناس فليخفف " كركاية "إذا ما قاـ" ..

"فليتجوز" 294قولو" :فإف فيهم الضعيف كالسقيم كذا اٟتاجة" كدل يذكر البخارم" 295ذا اٟتاجة".
 )79( 21حديث عائشػة "ُب االستفتاح ُب الصالة"  296قاؿ ابن دقيق العيد :سها ا١تصنف ُب
إيراده ُب ىذا ا١تكاف فإنو ٦تا انفرد بو مسلم عن البخارم.297

 )87( 22حديث أيب قالبة  298قاؿ" :جاءنا مالك بن اٟتويرث ُب مسجدنا ىذا"  299اٟتديث.
ىو من أفراد البخارم 300قاؿ عبد اٟتق ُب اٞتمع بين الصحيحُت:
دل ٮترج مسػلم ىذا اٟتديث ،301كسها ا١تصنفُ 302ب إيراده من ا١تتفق عليو  .303كقد نبو على ىذا
ابن دقيق العيد أيضا قاؿ :كأيضان فإف البخارم أخرجو من ررؽ ،منها ركاية كىيب  ،304فأكثر ألفاظ ىذه
الركاية اليت ذكػرىا ا١تصنف ىي ركاية كىيب كُب آخرىا ُب كتاب البػخارم "كإذا رفع رأسو ُب السجػدة
الثانية ،جلس كاعتمد على األرض ،305كقاـ ".306

كُب ركاية "إذا صلى أحدكم للناس " ...انظر( :ـ.)341/ 1
 294ليس ىذا من لفظ أيب ىريرة .انظر( :خ  )199/2بل ىو من لفظ أيب مسعود .انظر( :خ ،197/2
.)517/10
،198/2
 295يعٍت ُب لفظ أيب ىريرة .كىي ثابتة عند البخارم من لفظ أيب مسعود األنصارم (خ
.)517/10
 296لفظو "كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يفتتح الصالة بالتكبَت ،كالقراءة باٟتمد هلل رب العا١تُت" ...
العمدة.32
 297شرح العمدة  272/2كانظر( :ـ )357/1قاؿ برىاف الدين :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل :ىو منقطع ألنو من ركاية
 /4قلت :ىو كذلك انظر( :الكامل )402/1لكن
أيب اٞتوزاء ،عن عائشة كدل يسمع منها ،قالو ابن عدم كابن عبد الرب (أ)
.)384
التهذيب
قاؿ اٟتافظ :ال مانع من جواز كونو توجو إليها بعد ذلك فشافهها على مذىب مسلم ُب إمكاف اللقاء ( /1
 298عبد اهلل بن زيد اٞترمي كثَت اإلرساؿ.
 299العمدة ص .35
 300صف .824 ،818 ،288 ،163/2
 301اٞتمع  -صالة اٞتماعة (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 302يعٍت ا١تقدسي رٛتو اهلل.
 303شرح العمدة .333/2
 304صف .824 ،818 ،288 ،163/2
ُ 305ب (ب) ٍب قاـ.

كُب ركاية خالد ،عن أيب قالبة ،عن مالك بن اٟتويرث الليثي "أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم-
يصلي 307-فإذا كاف ُب كتر من صالتو دل ينهض حىت يستوم قاعدا" .308
 )100(23حديث ٤تمد بن سَتين  ،309عن أىب ىريرة "ُب سجػود السهػو"  310قولو" :فنبئت أف

عمراف بن حصُت قاؿٍ" :ب 311سلم " -القائل ىذا ،ىو ٤تمد بن سَتين ،الراكم عن أىب ىريرة ،فكاف
ينبغي للمصنف أف يذكره ،لئال يوىم أنو قوؿ أيب ىريرة.
 )101(24حديث عبد اللّو بن مالك بن ْتينة " 312فقاـ ُب الركعتُت كدل ٬تلس "313ركاية مسلم
بالفاء "فلم ٬تلس" 314كهبا استدؿ القاضي عياض على أنو دل يرجع  -إذل 315-اٞتلوس بعد التنبيو لو.316

 )102( 25حديث أيب جهيم " ،317لو يعلم ا١تار بػُت يدم ا١تصلي ماذا عليو من اإلٍب " ،318
ىكذا كقع ُب نسخ العمدة أعٍت ذكر اإلٍب ،كليس ُب الصحيحُت 319ذلك ،لكن قيل إهنا كقعت ُب بعػض
ررؽ البخارم ،320من ركاية أيب ا٢تيثم ،ذكره عبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت.321
 306صف303/ 2
 307زيادة من (ب).
 308صف .302/2
 309اإلماـ ا١تعركؼ ككاف ال يرل الركاية با١تعٌت .
 310العمدة ص .39
 311ىنا سقط .كىو ىكذا ُب (أ ،ب) كالذم ُب العمدة ص ( 39قاؿ" :فصلى بنا ركعتُت ٍب سلم" ).
 312ابن القشب ،صحايب ،حليف بٍت ا١تطلب.
 313ىكذا ُب (أ ،ب) كزاد ُب العمدة ص " 40األكليُت " كدل أقف على ىذه الزيادة ُب حديث ابن ْتينة ُب
الصحيحُت (صف  ،92/3ـ.)399/1
 314ككذلك ُب ركاية البخارم (بالفاء) كأخرل بدكف الواك (ا١تصدر السابق).
ُ 315ب (أ) من.
 316اإلكماؿ.
 317ابن اٟتارث بن الصمة ،صحايب اختلف ُب اٝتو ( .اإلصابة .)68/11
 318العمدة ص.40
 319ىو كما قاؿ .انظر( :صف  ،584/1ـ.)363/1
 320لعل ا١تصنف رٛتو اهلل يريد ررؽ ركايتو كتاب البخارم ،قاؿ اٟتافظ :زاد الكشميهٍت "من اإلٍب " كليست
ىذه الزيادة ُب شيء من الركايات عند غَته ،فيحتمل أف تكوف ذكرت ُب أصل البخارم حاشية فظنها الكشميهٍت أصالن

 322ىي ركاية البخارم ،323

 )104(26حديث ابن عبػاس "أقبلت راكبان على ٛتار أتاف "
ك١تسلم ركايتاف ،324إحدا٫تا أتاف ،كاألخرل ٛتار.
 )107(27حديث زيد بن أرقػم " ،325فأمرنا بالسكوت ،كهنينا عن الكالـ "

البخارم "كهنينا عن الكالـ " 327كإ٪تا ىي من أفراد مسلم.328
 )117(28حديث أىب ىريرة ُب التشهد :329
330
قولو :كُب لفظ مسلم "إذا تشهد أحدكػم فليستعذ باللّو من أربع "
ىكذا قاؿ عبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت :331إف ىذا من أفراد مسلم.
334

 .326دل يقل

كأما النوكم فعزاه ُب شػرح ا١تهذب  ،332كاألذكار  333إذل البخارم أيضان ،ككأنو أراد أصل اٟتديث.

ألنو دل يكن من أىل العلم ،كال من اٟتفاظ بل كاف راكية( .الفتح .)585/1
 321باب ُب سًتة ا١تصلي كما جاء ُب ا١تركر( .اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 322العمدة ص 41
 323صف 171/1
 324ـ.362 ،361/1
 325صحايب مشهور ،أنزؿ اهلل تصديقو ُب سورة ا١تنافقوف.
 326العمدة ص .42
 327صف .72/1
 328ـ.383/ 3
 329العمدة ص  45كا١تراد قولو" :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،كمن عذاب النار"..اخل.
 330ـ.412/ 1
 331دل أقف عليو ُب باب كضع اليمٌت على اليسرل كالتشهد .كُب األحاديث تكرار فلعلو سقط
(اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 332اجملموع .414/3
 333األذكار  105/ 1بل أشار إذل أهنا من أفراد مسلم فقاؿ :ركاه مسلم من ررؽ كثَتة كُب ركاية منها إذا
تشهد أحدكم ...اخل.
 334مراد ا١تصنف رٛتو اهلل أف البخػارم دل ٮترجو من حديث أيب ىريرة كأصلو من حديث عائشة .انظر( :صف
 )317/2كانظر :األرراؼ اليت أحاؿ عليها ٤تمد عبد الباقي رٛتو اهلل.

 )122(29حديث عائشة" :كاف رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم يصلي من الليل ثالث عشرة
 335قاؿ عبد اٟتق ُب اٞتمع ب ين
ركعة ،يوتر من ذلك ٓتمس ال ٬تلس ُب شيء ،إال ُب آخرىا"
الصحيحُت :إف البخارم دل ٮترج ىذا اللفظ  .336كأما اٟتميدم فجعلو من ا١تتفق عليو  337كاألكؿ

أكذل.338
 )125(30حديث أيب ىريرة ُب التسبيح كالتحميد كالتكبَت عقب الصالة  :339دل يذكر البخارم
رجوعهم إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم  .340كقو٢تمٝ" :تع إخواننا  "...إذل آخره قالو اٟتافظ ضياء الدين
ُب أحكامو  .341كقاؿ اٟتافظ رشيد الدين العطار :قوؿ مسلم ُب آخر اٟتديث" :قاؿ أبو صاحل :فرجع

فقراء ا١تهاجرين إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " ...إذل آخره مرسل دل يسنده أبو صاحل  ،342كقد
أخرجو البخارم ُب مواضع من كتابو  .343كدل يذكر فػيو الزيادة من قوؿ أيب صاحل إال مسلمان ،كقد أخرجو
من كجو آخر عن أيب صاحل ،كفيو ىذه الزيادة متصلة مع سائر اٟتديث .قاؿ :إال أنو أدرج ُب حديث أيب
ىريرة قوؿ أيب صاحل " :فرجع فقراء ا١تهاجرين" إذل آخره قاؿ :كقولو :حدثت بعض أىلي  -هبذا
اٟتديث - 344فقاؿ - :ك٫تت  -345ىو غَت متصل.

 335العمدة ص .47 ،46
 336باب ُب صالة الليل كالوتر (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 337دل أقف على مسند عائشة ُب األجزاء ا١توجودة ُب اٞتامعة.
 338يعٍت أف قوؿ عبد اٟتق أكذل ألف لفظ عائشة ( كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يصلي من الليل ثالث
عشرة ركعة منها الوتر كركعتا الفجر) انظر( :صف  )20/3كاللفظ ٥تتلف كما ىو مشاىد.
 339يعٍت قوؿ فقراء الصحابة( :ذىب أىل الدثور باألجور) العمدة ص .49 ،48
 340كىو كذلك .انظر( :صف .)325/2
 341أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد الواحد بن أٛتد ا١تقدسي٤ ،تدث حافظ ،رحالو .تنسب إليو ا١تدرسة الضيائية  -لو
تصانيف منها األحكاـ ،دل أقف على ىذا ا١تؤلف قاؿ الشيخ ٛتاد األنصارم :ال يوجد  -انظر :ترٚتة الضياء (تذكرة اٟتفاظ
.)1405/4
 342علي بن إبراىيم بن داكد ،فاضل من أىل دمشق ،باشر مشيخة النورية كالقوصية كالعلمية ،مدة ثالثُت
سنة ،لو مؤلفات منها  -إحكاـ شرح عمدة األحكاـ  -دل أقف عليو ،قاؿ شيخنا ٛتاد األنصارم :ال يوجد من كتبو
سول ا١تقطوعات ُب الصحيح مسلم  -البن العطار( .الدرر الكامنة  )73/3بتصرؼ.
 343انظر( :صف .)132/11 ،325/2
 344زيادة من (ب).

 )127( 31حديث ابن عباس "كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٬تمع بُت صالة الظهر
كالعصر إذا كاف على ظهر سَت ،ك٬تمع بُت ا١تغرب كالعشاء" 346ىذا اللفظ للبخارم 347دكف مسلم.
كػما قاؿ عبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت  ، 348كنبو عليو ابن دقيق العيد  ،349كأرلق ا١تصنف

إخراجو عنهما  ،350نظران إذل أصل اٟتديث على عادة احملدثُت ،فإف مسلمان أخرج من ركاية ابن عباس
اٞتمع بُت الصالتُت ُب اٞتملة ،من غَت اعتبار لفظ بعينو ،351كىو ا١تتفق عليوٍ - ،ب ينبغي التنبيو على أف
البخارم علقو كدل يصل سنده ،فإنو قاؿ :كقاؿ إبراىيم بن رو ـ اف :عن حسُت  ،352عن ٭تي  ،353عن
عكرمة ،عن ابن عباس ،فذكره  .354كالبخارم دل يدرؾ إبراىيم بن رو ـ اف  ،355ففي إرالقو أنو ركاه
مشاحة قوية ،كالعجب من ابن األثَت ُب شرح ا١تسند حيث ادعى أف مسلمان أخرجو
الذم فيو التصريح كذلك ُب عرض سطر .357-

 ،356كساؽ سنده

ُ 345ب (أ) كزعمت .كالتصحيح من (ب).
 346العمدة ص .49
 347انظر( :صف .)579/2
 348باب اٞتمع بُت الصالتُت (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 349شرح العمدة .94/3
 350يعٍت عن البخارم كمسلم.
 351يعٍت أخرج مطلق اٞتمع .انظر( :ـ.)490 - 489/1
352ىو ا١تعلًّم.
 353٭تي بن أيب كثَت.
 354انظر( :صف .)579/2
 355ألف إبراىيم مات سنة ٙتاف كستُت كمائة ،كالبخارم مات سنة ست كٜتسُت كمائتُت.
 356دل أقف عليو كما عرفو رل أحد ٦تن سألت لكن ُب الضوء الالمع  114/5قاؿ السخاكم رٛتو اهلل:
الكواكب الدرا رم ُب ترتيب مسند أٛتد على أبواب البخارم كشرحو ُب مائة كعشرين ٣تلدا أبو اٟتسن علي بن زؾ فكف
اٟتنبلي .كقاؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل :أما ترتيب ىذا ا١تسند فقد أقاـ اهلل تعاذل ُب ترتيبو خا٘تة اٟتفاظ أبا بكر ٤تمد بن عبد
اهلل احملب الصامت فرتبو على معجم الصحابة ،كرتب الركاة كذلك كًتتيب كتب األرراؼ ،تعب فيو تعبان كثَتان( .ا١تقصد
األٛتد ُب رجاؿ مسند أٛتد .)30
 357ما بُت الشررتُت مسقط من (ب) كىو قدر أربعة أسطر.

 )128(32حديث ابن عمر " 358صحبت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فكاف ال يزيد ُب
السفر على ركعتُت".359
قاؿ الشيخ تقي الدين :ىذا لفظ ركاية البخارم  ،360كلفظ ركاية مسلم أكثر كأزيد ،كدل يبُت تلك

الزيادة  .361كقاؿ عبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت  :362ركل مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر
ا٠تطاب قاؿ" :صحبت ابن عمر ُب رريق مكة فصلى الظهر ركعتُت ٍب أقبل ،كأقبلنا معو حىت جاء رحلو،
التفات ٨تو حيث صلى ،فرأل ناسان قيامان فقاؿ :ما يصنع ىؤالء؟ قلت:
كجلس كجلسنا معو ،فحانت منو ة
يسبحوف .363قاؿ :لو كنت مسبحان أ٘تمت صالٌب ،يا ابن أخي صحبت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ُب السفر فلم يزد على ركعتُت حىت قبضو اهلل ،كقد قاؿ اهلل عز كجل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم فِي ر ُس ِ
ول اللَّل ِو
ْ َ
سنَةٌ}  .364قاؿ عبد اٟتق :خرجو البخارم من قولو " :صحبت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
أْ
ُس َوةٌ َح َ
كسلم "...إذل آخره ،365كالصحيح أف عثماف أًب ُب آخر أمره ،366على ما يأٌب بعد إف شاء اهلل تعاذل.

 )132(33حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما " -367كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ٮتطب خطبتُت كىو قائم ،يفصل بينهما ّتلوس"  368قاؿ ابن دقيق العيد :دل أقف عليو هبذا اللفظ ُب
الصحيحُت ،فمن أراد تصحيحو فعليو إبرازه .369كلفظ الصحيحُت من حديث ابن عمر " كاف رسوؿ اهلل

 358عبد اهلل بن عمر ا٠تطاب ،صحايب ابن صحايب ،كأحد ا١تكثرين من الركاية عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
 359العمدة ص .50
 360انظر( :صف  )577/2كانظر :الزيادة ُب (ـ)480 ،479/1
 361شرح العمدة .101/3
ُ 362ب باب قصر الصالة( .اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 363ا١تراد يصلوف تطوعان.
 364اآلية ( )21من األحزاب.
 365انظر( :صف .)577/2
 366انظر( :صف  )569 ،563/2كانظر( :فتح البارم .)578 ،507/2
 367زيادة من (ب).
 368العمدة ص .51
 369شرح العمدة .130/3

صلى اهلل عليو كسلم ٮتطب يوـ اٞتمعة قائمانٍ ،ب ٬تلس ٍب يقوـ كما يفعلوف اليوـ"  370كُب لفظ "كاف
النيب صلى اهلل عليو كسلم ٮتطب خطبتُت يفصل بينهما"  371كعليو اقتصر اٟتميدم ُب ٚتعو  ،372كركاه
النسائي بلفظ "كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٮتطب خطبتُت قائػما ،ككاف يفصل بينهما ّتلوس

" 373كقد ذكر ابن العطار ُب شرحو ىذا اٟتديث من ركاية جابر ٍب قاؿ :إنو جابر بن ٝترة ،كػما ىو مبُت
ُب صحيح مسلم ٍ ،374ب ساؽ ترٚتتو .375كىو عجيب دل يقع ُب العمدة من ركايتو ،كال ٯتكن ذلك ألنو
من أفراد مسلم.376
يها بالقراءة" 377ىذا من أفراد
 )146( 34حديث عبد اللّو بن زيد ُب صالة االستسقاء "كجهر ؼ
البخارم ،378كما قالو النوكم ُب شرح مسلم.379
 )150( 35حديث جابر ُب صالة ٍ ،380ب قاؿ :أخرجو مسلم بتمامو  ، 381كأخرج البخارم
ررفان منو ،كأنو صار مع النيب صلى اهلل عليو كسلمُ ،ب الغزكة السابعة ،غزكة ذات الرقاع ،فيو ك٫تاف:
أحد٫تا  : 382أف البخارم دل ٮترجو كال شيئان منو  ، 383كإنػما أخرج البخارم من حديث ٭تِت بن

 370انظر( :صف  )401/2لكنو قاؿ" :كما تفعلوف اآلف" كا١تصنف ذكر لفظ مسلم (.)589/2
 371دل أقف على ىذا اللفظ "يفصل" كالذم عند البخارم (يقعد)  ،406/2كليست عند مسلم لكن لفظ
"يفصل" أخرجو النسائي .109/3
 372اٞتمع بُت الصحيحُت (٣تلد .)91/2
 373سنن النسائي .109/3
 374ـ.589/2
 375إحكاـ شرح عمدة األحكاـ كدل أقف عليو( .انظر :ص  38ت.)14
 376ىو كما قاؿ رٛتو اهلل ،فال ذكر ٞتابر بن ٝترة ُب العمدة هبذه الركاية.
ُ 377ب (أ،ب) جهر فيها كُب العمدة "فيهما" ص 56كىو كذلك عند البخارم.
 378انظر( :صف.)514/2
 379قاؿ :كيذكر ُب ركاية مسلم اٞتهر بالقراءة ،كذكره البخارم( .شرح النوكم على مسلم .)550/2
 380إحدل الركايات ُب صالة ا٠توؼ ،كفيها "فصففنا صفُت خلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " ..العمدة
ص.58
 381انظر( :ـ.)574/1
 382سقطت من (ب).
 383ىو كذلك ،كدل أقف على شيء ٦تا ذكر.

أيب كثَت ،عن أيب سلمة ،عن جابر ُب غزكة ذات الرقاع ،كليس فيو صفة الصالة  ،384كذات الرقاع ٥تالفة
٢تذه الكيفية ،فتبُت أنو ليس ررفان منو ،كإنػما ٛتلو على ذلك كونو من حديث جابر ُب اٞتملة .385
الوىم الثاين :قولو ُ" :ب اؿغزكة السابعة ،غزكة ذات الرقاع ،كذات الرقاع ليست سابعة " كلفظ

البخارم "ُب غزكة السابعة " ْ 386تذؼ األلف كالالـ من "غزكة " كا١تراد ُب غزكة السنة السابعة ،كقصد
البخارم االستشهاد بو على أف ذات الرقاع بعد خيرب  ،387كىذا ظاىر على رأم البخارم ،فإنو يقوؿ:
إهنا بعد خيرب ،فال إشكاؿ ُب كوهنا ُب السنة السابعة ،لكن ٚتهور أىل السَت خالفوه .388
390
 )149( 36قولو "الذم صلى مع النيب صلى اهلل عليو كسلم  389ىو سهل بن أيب َحثَ َمة "

ىذا الذم قالو ُب تعيُت ا١تبهم ذكره عبد اٟتق  ، 391كابن عبد الرب  392كغَت٫تا ،كىو عجيب ككيف يكوف
ىذا؟! كقد كاف سهل إذ ذاؾ صغَتا ،أكثر ما يكوف عمره أربع سنُت ،أك ٜتس فإنو ١تا توُب رسوؿ اللّو
صلى اهلل عليو كسلم ،كاف عمره ثػماف (سنُت)  393باالتفاؽ  ،394كقد رجح ابن العطار أف سهالن دل يشهد
ىذه الواقعة  ،395كىو الصواب ،كقد قاؿ اإلماـ الرافعي ُب شرح الوجيز :إف ىذا ا١تبهم ىو خوات بن
جبَت ،396كىو أقرب إذل الصواب كػما أكضحتو ُب الذىب اإلبريز.397

 384انظر( :صف .)417 ،416/7
 385األمر كما قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل.
 386انظر( :صف .)416/7
 387قاؿ :كىي بعد خيرب ،ألف أبا موسى جاء بعد خيرب( .صف .)416/7
 388منهم ابن إسحاؽ فيما نقل عنو ابن ىشاـ( .السَتة  )692/3حيث ذكر أهنا ُب سنة أربع.
 389العمدة ص .58
ُ 390ب (أ ،ب) حتمة با١تثناة كالصواب با١تثلثة ،أنصارم ،صحايب صغَت.
ُ 391ب باب صالة ا٠توؼ( .اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 392انظر ( :شرح الزرقاين .)270/1
 393سقطت من (ب).
 394قاؿ ابن أيب حاًب عن أبيو :بايع ٖتت الشجرة ،كشهد ا١تشاىد ،إال بدرا ،ككاف دليل النيب صلى اهلل عليو كسلم ليلة
أحد (اٞترح كالتعديل )200/4قاؿ ابن القطاف :ىذا ال يصح ،إلرباؽ األئمة على أنو كاف ابن ٙتاف سنُت أك ٨توىا عند موت
.)271
النيب صلى اهلل عليو كسلم منهم ابن مندة ،كابن حباف ،كابن السكن ،كاٟتاكم أبو أٛتد (نقلو عنو اٟتافظ ُب/4اإلصابة
 395إحكاـ شرح عمدة األحكاـ (انظر :ص  38ت.)14
 396شرح الوجيز مع اجملموع .635/4

ومن كتاب الجنائز إلى كتاب الحج

 )156( 37حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنو  - 398كُب ركاية "كال ٗتمركا كجهو كال
رأسو" 399ىذه ركاية مسلم  ،400فكاف ينبغي التنبيو عليو ،قاؿ البيهقي :كذكر الوجو كىم من بعض الركاة
ُب اإلسناد كا١تنت ٚ -تيعا  401 -كالصحيح "ال تغطوا رأسو"  402كذا أخرجو البخارم ،كذكر الوجو غريب
.403
.405

 )167( 38حديث أيب ىريرة ،كُب لفظ " إال زكاة الفطر ُب الرقيق"  404ىذه من أفراد مسلم
 )169(39حديثو أيضان ُب بعث عمر على الصدقة ،من قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:

"أما

علي ،كمثلها  -معها "-406دل يركه البخارم هبذا اللفظ ،بل لفظو"كأما العباس عم رسوؿ اهلل
اؿعباس فهي َّ
صلى اهلل عليو كسلم ،فهي عليو صدقة ،كمثلها معها"  407كليس عنده "أف النيب صلى اهلل عليو كسلم

 397كقفت على ٣تلدة من الكتاب ا١تذكور مبدكءة بكتاب (اٞتراح ،كىي ناقصة كا١تطلوب فيما دل يوجد (مكتبة
الشيخ ٛتاد).
 398زيادة من (ب).
 399العمدة ص  60لكنو قاؿ( :كجهو كرأسو) ْتذؼ (ال).
 400بل عند٫تا (ـ  )865 /2ككذلك عند البخارم "كال ٗتمركا رأسو " صف 64 /4 ،137 ،136 /3
فال كجو ُب نظرم لالعًتاض.
 401زيادة عند البيهقي (السنن الكبَت .)393/3
 402صف .52/4
 403السنن الكبَت .393/3
 404العمدة ص .63
 405الركاية ُب مسلم بلفظ "إال صدقة الفطر " (ـ )676/2كدل أجده عند البخارم هبذا اللفظ (صف
 )363/3كدل أقف على كالـ للحافظ حوؿ ما إذا كانت ركاية ُب بعض نسخ البخارم ،لكن البخارم عقد لوجوب
زكاة الفطر ُب الرقيق بابُت قاؿ :باب صدقة الفطر على العبد كغَته من ا١تسلمُت (صف  )393/3كباب صدقة الفطر
على اٟتر كا١تملوؾ (صف  )275/3كذكر فيهما حديث ابن عمر ،كلعل ا١تقدسي اعترب ىذا فتساىل كدل يقيد الركاية
كاهلل أعلم.
 406زيادة من (ب) كانظر :العمدة ص .64
 407صف  331/3لكنو قاؿ( :فعم).

بعث عمر"  408كال قولو" :أما شعرت يا عمر أف الرجل صنو أبيو"  409كقد نبو اٟتافظ الضياء ُب أحكامو
 410لذلك .فساؽ اٟتديث بتمامو ٍب قاؿ :ركاه البخارم كمسلم ،كىذا لفظو ،كليس ُب ركاية البخارم ذكر
عمر ،كعنده " 411كأما العباس عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فهي عليو صدقة ،كمثلهػا معها" كليس
عنده قولو" :أما شعرت 412 " ...إذل آخره.
 )186( 40حديث عائشة -رضي اللّو عنها 413 -أف رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:
"من مات كعليو صياـ صاـ عنػو كليو"  414كأخرجو أبو داكد كقاؿ :ىذا ُب النذر  ،415كىو قوؿ أٛتد بن
حنبػل ،416قاؿ الشيخ تقي الدين :ليس ىذا اٟتػديث ٦تا اتفق الشيخػاف على إخػراجػو  .417كليس كما قاؿ

الشيخ فقد أخرجو البخارم  418كمسلم ٚ 419تيعا ،كػما نبو عليو عبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت ،420
ككذلك ذكػره صاحب ا١تنتقى  ،421كلعل الواقع ُب نسػخ العمدة ٖتريف ،ككأنو إ٪تا قاؿ :ىذا اٟتديث ٦تا
اتفق على إخراجو ألف ا١تصنف ١تا قاؿ :كأخرجو أبو داكد أراد الشيخ أف يبُت أنو ُب الصحيحُت كػما ىو
شرط ا١تصنف كلو كانت ليست ثابتة ُب األصل لقاؿ :بل خرجو مسلم.

 408ىو كذلك (ا١تصدر السابق).
 409ىو كما قاؿ ( ا١تصدر السابق).
 410األحكاـ (انظر :ص  38ت.)13
 411يعٍت البخارم.
 412انظر( :صف .)331/3
 413زيادة من (ب).
 414العمدة ص .69
 415سنن أيب داكد .792 ،791/2
 416ا١تغٍت .153 ،152/3
 417شرح العمدة  ،377/3كالشيخ تقي الدين ىو ابن دقيق العيد رٛتو اهلل.
 418صف  192 /4قاؿ برىاف الدين :قاؿ شيخنا :ىو ُب البخارم ُب كتاب الصوـ كبوب عليو باب
من مات كعليو صوـ (أ .)8 /
 419ـ.803/2
 420دل أقف عليو عند عبد اٟتق .
ُ 421ب باب صوـ النذر عن ا١تيت .انظر( :ا١تنتقى مع شرحو نيل األكرار .)263/4

 )190(41حديث أيب سعيد ا٠تػدرم -رضي اهلل عنػة" 422 -فأيكػم أراد أف يواصل فليواصل
إذل السحر"  423عزاه ا١تصنف إذل ركاية مسلم كىو كىم ،كإ٪تا ىو من أفراد البخارم  ،424كما قالو عبد
اٟتق ُب ٚتعو 425بُت الصحيحُت ،ككذا قاؿ صاحب ا١تنتقى  ،426كالضياء ُب أحكامػو  ،427ككػذا ا١تصنف

ُب عمػدتػو الكربل  ، 428عزاىا للبخارم  429فقط فالظاىر أف ما كقع ُب الصغرل  430سبق قلم ،كقوؿ
431
ا١تصنف بعػد أف أخرج حديث ابن عمر :ركاىػا أبو ىريرة ،كعائشة ،كأنس ،أراد أف يبُت -أف-
حديثزيادة "إذل السحر" من أجل معتقده جواز الوصاؿ
ق
أحاديثهم ُ 432ب الصحيحُت ،كأف أبا سعيد ُب
إليو.
 )197( 42حديث أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ" :هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن صوـ
يومُت ،الفطر كالنحر"  433إذل قولو :أخرجو مسلم بتمامو  ،434كأخرج البخارم الصوـ فقط ،انتهى .ىذا
435
غريب فقد أخرجو البخارم بتمامو ُب ىذا الباب من صحيحو ،كتػرجػم عليو (بػاب صوـ يوـ الفطر)

 422زيادة من (ب).
 423العمدة ص .71
 424صف .208/4
 425دل أقف عليو عند عبد اٟتق.
 426ا١تنتقى مع نيل األكرار .244 ،243/4
 427األحكاـ (انظر :ص  38ت.)13
 428دل أقف على ىذا الكتاب كسألت الشيخ ٛتاد كقاؿ :ال يوجد ككذلك غَته من أىل العلم.
ُ 429ب (ب) إذل البخارم.
 430العمدة ص .71
 431سقطت من (ب).
ُ 432ب (أ) أحاديثهما بالتثنية ،كاٞتمع ىو الصواب.
 433العمدة ص .73
 434الواقع أف مسلمان رٛتو اهلل دل ٮترجو بتمامو أعٍت باللفظ ا١تذكور ُب العمدة ،فإف مسلمان دل يذكر الصماء كال
االحتباء (ـ )800 ،799/2كلعل ما استدركو ا١تصنف على ا١تقدسي رٛتهما اهلل ،إ٪تا ىو سبق قلم كقع من ا١تقدسي
كإ٪تا أراد عكس ما كتب أف البخارم أخرجو بتمامو ،كمسلمان أخرج الصوـ فقط.
 435صف .240 ،239/4

ٍب قاؿ عقيبػو( :بػاب الصوـ يوـ النحر)  436كذكره أيضان نَ لكن بدكف "الصماء " ك"االحتباء " 437ككأف
ا١تصنف دل ينظر ىذا ،إنػما نظره ُب باب سًت العورة فإنو ذكر ررفان منو بدكف الصوـ كالػصالة .438
 )200(43حديث عائشة :أف رسوؿ اهلل-صلى اهلل عليو كسلم قاؿٖ" :تركا ليلة القدر ُب الوتر

من العشر األكاخر" 439انتهى .كىو صريح ُب أف لفظة "ُب الوتر" متفق عليها ،كليس كذلػك ،بل ىي من
أفراد البخارم  ،440كدل ٮترجها مسلم  441من حديث عائشة ،ككقع للشيخ تقي الدين 442ىنا شيء ينبغي
التنبيو عليو ،فإنو قاؿ :بعد أف ذكر حديث عائشة :ىذا يدؿ على ما دؿ عليو اٟتديث الذم قبلو ،مع
زيادة االختصاص بالوتر من العشر األكاخر  .443انتهى .كاٟتديث الذم قبلو ىو حديث ابن عمر " أف
رجاالن من الصحابة رأكا ليلة القدر ُب ا١تناـ ُب السبع األكاخر فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :أرل
رؤياكم قد توارأت ُب السبع األكاخر ،فمن كاف متحريها فليتحرىا ُب السبع األكاخر"  444كىذا اٟتديث ال
يدؿ على ما دؿ عليو حديث عائشة بالزيادة اليت  445ذكرىا الشارح ،فالتماس الوتر من السبع األكاخر

 436نفسو.
 437إف كاف ا١تصنف يريد عدـ ذكر٫تا ُب حديث أيب سعيد فليس كذلك بل ٫تا مذكوراف فيو كإف أراد أف
البخارم ذكره من رريق آخر ليس فيو الصماء كال االحتباء فهو كذلك عن عمر بن ا٠تطاب( .صف .)238/4
ُ 438ب كالـ ا١تصنف رٛتو اهلل نظر ألنو علل قوؿ ا١تقدسي" :أخرج البخارم الصوـ فقط" باحتماؿ أف ا١تقدسي
كقف على الركاية ا١تذكورة ُب باب سًت العركة فقط كىذا ُب نظرم كىم من ا١تصنف ألف ا١تقدسي دل يقل :كأخرج البخارم
الصماء كاالحتباء .كإ٪تا قاؿ" :كأخرج البخارم الصوـ فقط" فدؿ على أف ا١تقدسي رٛتو اهلل كقع لو سبق قلم فكتب ُب
ّ
األكؿ مسلمان بدؿ البخارم كُب الثاين البخارم بدؿ مسلم ألنو دل يذكر الصماء كال االحتباء كاقتصر على الصوـ فقط.
(انظر :ص  44تعليقٍ )13ب انظر( :صف .)476 /1
 439العمدة ص .74
 440صف .259/4
 441ـ.828/2
 442ابن دقيق العيد رٛتو اهلل.
 443شرح العمدة .434/ 3
 444العمدة ص  73غَت أنو قاؿ" :فمن كاف منكم" كلفظو" :منكم" ليست عند الشيخُت .انظر( :صف /4
 )257ك(ـ.)829 ،822/2
ُ 445ب (ب) الذم.

غَت التماس الوتر من السبع األكاخر.446
 )201(44حديث أيب سعيد ا٠تدرم "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يعتكف العشر
األكسط من رمضاف فاعتكف عامان حىت إذا كانت ليلة إحدل كعشرين ،اليت ٮترج من صبيحتها من
اعتكافو" 447انتهى .كىذا اللفظ كىو قولو" :حىت إذا كانت "...إذل آخره دل ٮترجو مسلم  ،448كإ٪تا ىو ُب
بعض ركايات البخارم  ،449بل الذم دؿ عليو ررؼ اٟتديث فيهما أف ليلة إحدل كعشرين ليست ىي
الليلة اليت كاف ٮترج  -من  450 -صبيحتها من اعتكافو ،بل ا٠تركج للخطبة كاف من صبيحة إحدل
كعشرين ،كا٠تركج من االعتكاؼ كالعودة إذل ا١تسكن  -كاف ُ 451 -ب مساء يوـ ا١توُب عشرين ،ال ُب

صبيحة اٟتادم كالعشرين.452

ومن كتاب الحج إلى البيوع

 )210( 45حديث ابن عمر ُب التلبية قاؿ" :كاف ابن عمر يزيد فيها لبيك كسعديك"  453ىذه
الزيادة ليست ُب البخارم ،بل أخرجها مسلم خاصة ،كما نبو عليو عبد اٟتق ُب ٚتعو.454
 446كىو كذلك بالنظر إذل اختالؼ العلماء ُب أمر الركايتُت لكن ا١تًتجح لدم ما ذىب إليو بعض العلماء من
أف ادلراد بالسبع األكاخر أكاخر الشهر فإف العمل فيها أكذل باالجتهاد كأحوط لكسب ا٠تَت كاٟتصوؿ على ىذه الليلة
ا١تباركة .كانظر :كالمان للحافظ ابن حجر حوؿ ىذا ا١توضوع (الفتح .)257 ،256/4
 447العمدة ص .74
 448ـ 824/2كما بعدىا.
 449صف .371/4
ُ 450ب (ب) ُب.
 451زيادة من (ب).
 452ىو كذلك قاؿ اٟتافظ :كمقتضاه أف خطبتو كقعت ُب أكؿ اليوـ اٟتادم كالعشرين ،كعلى ىذا يكوف أكؿ
ليارل اعتكافو األخَت ليلة اثنتُت كعشرين ،كىو مغاير لقولو ُب آخر اٟتديث "فأبصرت عينام رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم كعلى جبهتو أثر ا١تاء كالطُت ،من صبح إحدل كعشرين " فإنو ظاىر ُب أف ا٠تطبة كانت ُب صبح اليوـ العشرين،
ككقوع ا١تطر كاف ليلة إحدل كعشرين ،كىو ا١توافق لبقية الطرؽ ..كيؤيده أف ُب ركاية الباب الذم يليو (فإذا كاف حُت
ٯتسي من عشرين ليلة ٘تضي كيستقبل إحدل كعشرين رجع على مسكنو ،كىذا ُب غاية اإليضاح ..اخل( .الفتح
.)258 ،257/4
 453العمدة ص .78
 454انظر( :صف  ،408/3ـ )841/2كاٞتمع باب التلبية (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).

 )211( 46حديث أيب ىريرة قولو :كُب لفظ للبخارم " 455ال تسافر مسَتة يوـ إال مع ذم
٤ترـ"  456يوىم انفراد البخارم 457بو ،كليس كذلك فقد أخرجو مسلم 458أيػضا.
 )215(47حديث عائشةٜ" :تس من الدكاب كلهن فاسق 459 "...إذل آخره اعلم أف اللفظ

األكؿ للبخارم  ،460ك١تسلم مثلو إال أنو قاؿ" :فواسق" بدؿ "فاسق "  461كأما اللفظ الثاين الذم عزاه
١تسلم فليس فيو كذلك ،كإ٪تا لفظو "ٜتس فواسق يقتلن ُب اٟتل كاٟترـ  462كُب ركاية -لو 463 -قالت:
"أمر رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم بقتل ٜتس فواسق ُب اٟتل كاٟترـ "  464كلعل ا١تصنف أراده لكن ليس
ىو لفظ الراكم.465
 )229( 48حديث عائشة "أىدل رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم مرة غنمان "  466ىذا لفظ
البخارم ،467كركاه مسلم كذلك كزاد "إذل البيت فقلدىا" .468

ىذا.

 455ىكذا ُب (أ ،ب) كليس ىذا ُب العمدة.
 456العمدة ص  79كزاد (كليلة) كىو الصواب.
 457انظر( :صف ٕ )566/2تد اختالفان ُب بعض األلفاظ بالنسبة للفظ البخارم كعادة ا١تصنف ا١تؤاخذة على

 458عند مسلم "إال مع ذم ٤ترـ عنها " ُب ىذه الركاية كُب أخرل "منها " كدل يذكرىا ا١تقدسي كال استدركها
ا١تصنف كعادتو( .ـ.)977/2
 459العمدة ص .81
 460يعٍت قولو (ٜتس من الدكاب) إذل قولو (ك١تسلم) فكلمة "فواسق " ليست من لفظ البخارم (صف
.)34/4
 461ـ.857/2
ٜتس من الدكاب كلها فواسق تقتل
ا١تقدسي
 462اٟتديث عند مسلم بألفاظ عن عائشة كُب نظرم األقرب منها ١تا عند "
ُب اٟترـ" ( .ـ )857/2كلعل ا١تقدسي رٛتو اهلل أخذ بلفظ البخارم كٔتجموع الركايات عند مسلم الندراجها ٖتت ذلك اللفظ.
 463سقطت من (ب).
 464ـ.857/2
 465قاؿ عبد الكرمي ا١تكيٓ :تط ابن خضر ،دل يرد ا١تصنف ىذا كإ٪تا أراد الذم قبلو ،كليس فيو غَت تقدمي
كتأخَت كا٠تطب ُب سهل( .أ .)8/
 466العمدة ص .86
 467صف .547/3

 )238(49حديث عبػد اهلل بن عمر "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقف ُب حجة الوداع
فجعلوا يسألونو فقاؿ رجل :دل أشعر فحلقت قبل أف أرمي"  469ىذا اٟتديث ثابت ُب الصحيحُت ،470
كما قاؿ كذكره الشيخ ُب شرحو من رريق عبد اهلل 471بن عمر كىو سهو.

 )243(50حديث ابن عمر "جمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بُت ا١تغرب كالعشاء ّتمع،472
لكل كاحد منهما بإقامة ،كدل يسبح  473بينهما"  474ىذا لفظ البخارم  ،475بزيادة كإسقاط ،فأما الزيادة
فهي لفظو "كل" بعد قولو" :إثر" كأما اإلسقاط فهو "الالـ" من قولو "لكل كاحدة منها" كمسلم ذكره
بألفاظ.476

كمن كتاب البيوع إذل النكاح

 )257(51حديث رافع بن خ د يج "ٙتن الكلب خبيث ،ككسب اٟتجاـ خبيث"  477ىذا
اٟتديث من أفراد مسلم 478كما نبو عليو عبد اٟتق ،479كغَته ،كأغرب اٟتميدم فلم يذكره أصالن ُب ترٚتة
 468قاؿ برىاف الدين ابن خضر :قاؿ شيخنا :لفظ مسلم "أىدل مرة إذل البيت غنمان فقلدىا " فيو تقدمي
كتأخَت عن ما تشعر بو عبارة ا١تصنف كعادتو ا١تؤاخذة ٔتثل ذلك( .أ  )8/كانظر( :ـ.)958/2
 469العمدة ص .89
 470عند البخارم من حديث ابن عباس كدل أقف عليو من حديث ابن عمر (صف  )559/3كعند مسلم
من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص كليس عنده عن ابن عمر (ـ  )948/2كالذم كقع للمقدسي كاهلل أعلم ىو
سهو أك أنو من الناسخ أسقط الواك الفارقة كىو األقرب عندمٍ ،ب كقفت على العمدة بشرح آؿ بساـ فوجدت الركاية عن
عبد اهلل بن عمرك بن العاص (تيسَت العالـ  )600/1فتحقق ْتمد اهلل أنو من الناسخ ككذلك حصل لبعض النساخ أف
كتب عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب كىو خطأ بٍت على خطأ.
 471شرح العمدة .)579 ،578/3
 472اسم للمزدلفة.
 473ا١تراد هبذا صالة النافلة.
 474العمدة ص .91
 475صف  523/3كقد زاد ا١تقدسي (الالـ) كأسقط (كل) بعد قولو (إثر).
 476ـ 938 ،937/2كقاؿ برىاف الدين :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل تعاذل :منها ٚتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم بُت ا١تغرب كالعشاء ّتمع فصلى ا١تغرب ثالثان كالعشاء ركعتُت بإقامة كاحدة( .أ .)8/
 477العمدة ص  95كقد أسقط ا١تصنف كسط اٟتديث "كمهر البغي خبيث".
 478ـ.1199/3

رافع  ،480مع أف مسلمان كرره ُب البيوع من صحيحو .481
 )260(52حديث عمر ُب  482العرايا قولو :ك١تسلم "من ابتاع عبدان ،فما لو للذم باعو إال أف
يشًتط ا١تبتاع"  483كذا فعل ُب عمدتو الكربل  ،484كىو صريح ُ 485ب أهنا من أفراد مسلم  ،486كليس

كذلك فقد أخرجها البخارم  487أيضان ُب باب الرجل يكوف لو ٦تر أك شرب ُب حائط أك ٩تل ،كلفظو
"من ابتاع ٩تالن بعد أف تؤبر فثمرهتا للبائع ،كمن ابتاع عبدان كلو ماؿ فما لو للذم ابتاعو ،إال أف يشًتط
ا١تبتاع" .488الذم أكقع ا١تصنف ُب ذلك ،عدـ ذكر البخارم لو ُب باب (البيع)  489كاقتصاره على القطعة
،490
األكذل ،كليس كذلك ،فقد أخرجو ُب غَت مظنتو ،ك٢تذا نسبو اٟتافظاف ا١تنذرم ُب ٥تتصره للسنن
كالضياء ُب أحكامو  491للبخارم كمسلم ،ككقع البن العطار الشارح ُب ىذا ا١توضع كىم ،فإنو قاؿ :ىذه
الزيادة اليت نسبها ١تسلم ركاىا الشيخاف أيضان ُب صحيحيهما ،لكن من ركاية سادل عن أبيو ،كال يضر ذلك

ُ 479ب النهي عن ٙتن الكلب كالسنور (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 480انظر :اٞتمع بُت الصحيحُت (٣تلد  1كرقة.)160
 481ـ.1199/3
 482قاؿ برىاف الدين رٛتو اهلل :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل تعاذل :قولو( :حديث عمر ُب العرايا) ىذه الًتٚتة على
ىذه الصورة غلط ،فإف اٟتديث ا١تذكور إ٪تا ىو عن ابن عمر ،ال عن عمرٍ ،ب إنو ال ذكر للعرايا فيو أصالن ،كسبب ىذا
الوىم أف ا١تصنف ذكر حديث ابن عمر ىذا ُب باب ترٚتة العرايا كغَت ذلك .كلعلو كاف فيو حديث ابن عمر ُب باب
العرايا ،فسقط من النساخ( .أ  .)8/قلت :ال حاجة ٢تذه اإلرالة ُب التعليق كا١تخرج كاضح فاحتماؿ سقوط لفظة (ابن)
كبَت جدان فالسبب غالبان من الناسخ كمثل ىذا يقع لكل باحث .كدل أقف عليو من حديث عمر.
 483العمدة ص.96
 484تقدمت اإلفادة بعدـ الوقوؼ عليو.
مشاحة ،ألنو ليس صر٭تان لفظان ،كإ٪تا يؤخذ
 485قاؿ عبد الكرمي ا١تكيٓ :تط ابن خضر قولو" :كىو صريح" فيو
َّ
ذلك بطريق االصطالح ،كعبارة ابن ا١تلقن "ظاىر إيراده أهنا من أفراد مسلم" كىي عبارة جيدة (أ .)8/
 486انظر( :ـ.)1173/ 3
 487انظر( :صف .)49/5
 488انظر( :صف .)49 /5
 489انظر( :صف .)401/ 4
٥ 490تتصر سنن أيب داكد .79 ،78/5
 491األحكاـ (انظر :ص  38ت.)13

ألف سا١تا ثقة ،كىو أجل من نافع ،فزيادتو مقبولة ،كقد أشار النسائي  ،492كالدارقطٍت  493إذل ترجيح ركاية
نافع ،كىذه إشارة مردكدة ،قاؿ :فحينئذ ا١تصنف معذكر من حيث أنو يركم اٟتديث عن ابن عمر،
كالزيادة عنو أيضان ،كالذم خرجاه ُب الصحيحُت  494ركايتهما عن ابن عمر عن أبيو ،ىذا كالـ ابن

العطار .495كىو مردكد بأف ىذا اٟتديث دل يركه الشيخاف من حديث ابن عمر عن أبيو أصال  ،496ك٢تذا
دل يذكره  497اٟتميدم ُب ٚتعو بُت الصحيحُت من ركايتو ،كاٟتديث ثابت فيهما ،من حديث سادل عن
أبيو ،كىو ابن عمر مرفوعان بلفظ ا١تصنف ٚتيعو ،ذكره مسلم  -498ىنا  499 -كالبخارم مفرقان كما سبق،
نعم كقع ُب بعض نسخ البخارم عقيب اٟتديث ا١تذكور بكمالو ،كعن مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر،
عن عمر (ُب العبد) انتهى ،كقد ساؽ ىو قبل ذلك كمسلم اٟتديث عن مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر
مرفوعان (ُب النخل)  -فقط  500 -اهلل أعلم ْتاؿ ىذه الزيادة  501كالذم أكقع ابن العطار فيما ذكره ،أنو
رأم شيخو أبا زكريا النوكم رٛتو اهلل قاؿ ُب شرح مسلم :قولو عليو السالـ" :كمن ابتاع عبدان فما لو للذم
باعو إال أف يشًتط ا١تبتاع" ىكذا ركل اٟتكم البخارم كمسلم من ركاية سادل ،عن أبيو ،عن عمر  ،502كدل
 492السنن الكربل.
 493انظر( :العلل .)52 - 50
ُ 494ب (ب) ُب صحيحيهما.
ُ 495ب كتابو إحكاـ شرح عمدة األحكاـ (انظر :ص  38ت.)14
،401/4
 496ىو كما قاؿ الزركشي رٛتو اهلل فالذم من حديث نافع عن ابن عمر خالؼ ىذا (صف
ـ.)1137/3
( 497ـ.)1137/3
 498انظر( :صف  401/4كأرراؼ اٟتديث).
ُ 499ب (ب) ىاىنا.
 500زيادة من (ب).
 ./9قلت :أبو
 501قاؿ ابن خضر :قاؿ شيخنا رٛتو الو تعاذل :الزيادة ثابتة ُب ركاية أيب ذر عن مشاٮتو الثالثة (أ )
ذر عبد اهلل بن ٤تمد بن أٛتد الػهركم أحد ركاة صحيح البخارم كلد سنة ٜتس أك ست كٜتسُت كثالٙتائة ،كمات سنة أربع
 )472/1كيقاؿ :عيد بن ٤تمد .كلعل ىذا القوؿ من ا١تصنف يريد بو حاؿ
كثالثُت كأربعمائة .انظر :ترٚتتو ُب (ىدية العارفُت
داكد.)715
النسبة إذل البخارم كالزيادة عند أيب داكد من رريق مالك بالسنػد ا١تذكور أعاله (سنن أيب /3
 502قاؿ ابن خضر :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل تعاذل :صوابو عن أبيو ابن عمر ،فابن عمر بدؿ من أبيو ،كقد كقع
على الصواب ُب شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن ا١تلقن ،كمنو نقل ا١تصنف الكالـ على ىذا اٟتديث برمتو ال زيادة

تقع ىذه الزيادة ُب حديث نافع ،عن ابن عمر ،كال يضر ذلك ،فسادل ثقة ،بل ىو أجل من نافع ،فزيادتو
مقبولة ،كقد أشار النسائي كالدار قطٍت إذل ترجيح ركاية نافع ،ىذه إشارة مردكدة  - 503ىذا  - 504كالمو،
كىو صحيح ألنو دل يذكر ركاية عمر البتة. 505
 )265(53حديث أيب ىريرة "هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يبيع حا ضر لبادم كال
تناجشوا 506"...إذل آخره .ىذا لفظ البخارم ،507ك١تسلم ٨توه.508
 )267(54حديث أيب سعيد ا٠تدرم "أف رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :ال تبيعوا الذىب
بالذىب ،إال مثالن ٔتثل 509"...إذل آخره كُب لفظ "إال كزنان بوزف" ذكر الوزف من أفراد مسلم  ،510نبو عليو
عبد اٟتق ُب ٚتعو بُت الصحيحُت.511
كال نقص ،لكن أكىم أنو من تصرفو ،كليس كذلك( .أ .)9/
 503انظر( :شرح صحيح مسلم  .)28/4قاؿ اٟتافظ :أما نفي ٗتر٬تها فمردكد فإهنا ثابتة عند البخارم ىنا
من ركاية ابن جريح ،عن ابن أيب مليكة ،عن نافع ،لكن باختصار - .كىو كذلك ( -الفتح .)51/5
ُ 504ب (ب) كىذا.
 505جاءت اإلشارة ُب ركاية نافع كقد كقع االختالؼ بُت سادل كنافع ُب رفعها ككقفها ،ال ُب إثباهتا كنفيها،
فسادل رفع اٟتديثُت ٚتيعان ،كنافع رفع حديث النخل عن ابن عمر ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ،ككقف حديث العبد
على ابن عمر ،عن عمر ،كقد رجح مسلم ما رجحو النسائي ،كرجح البخارم ركاية سادل ُب رفع اٟتديثُت ،كنقل ابن
التُت ،عن الداكدم ،كىو كىم من نافع ،كالصحيح ما ركاه سادل ُب العبد كالثمرة .قاؿ ابن التُت :ال أدرم من أين أدخل
الوىم على نافع مع إمكاف أف يكوف عمر قاؿ ذلك  -يعٍت على جهة الفتول  -مستندان إذل ما قالو النيب صلى اهلل عليو
كسلم فتصح الركايتاف ،قاؿ اٟتافظ :قد نقل الًتمذم ُب اٞتامع  - 538 /3-عن البخارم تصحيح الركايتُت ،كنقل عنو
ُب العلل  - 500 ،499/1-ترجيح قوؿ سادل( .الفتح  )52/5قلت :كعبارة الًتمذم :قاؿ إف نافعان ٮتالف سا١تا ُب
أحاديث ،كىذا من تلك األحاديث .ركل سادل عن أبيو ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم .قاؿ نافع :عن ابن عمر ،عن
عمر ،كأنو رأل اٟتديثُت صحيحُت .إنو ٭تتمل عنهما ٚتيعان.
 506العمدة ص .99
 507انظر( :صف .)353/4
 508انظر( :ـ.)1157/3
 509العمدة ص .100
 510انظر( :ـ.)1214/3
ُ 511ب باب ُب الصرؼ (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).

 )274(55حديث جابر  -بن عبد اهلل  -512قاؿ" :جعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" كُب
لفظ "قضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالشفعة ُب كل ما دل يقسم"  513أخرجو ابن اٞتوزم ُب ٖتقيقو
من رريق أيب سلمة ،عن جابر قاؿ" :إ٪تا جعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الشفعة ُب كل ما دل
يقسم ،فإذا كقعت اٟتدكد ،كصرفت الطرؽ ،فال شفعة" ٍب قاؿ :انفرد بإخراجو البخارم ٍ ،514ب ذكره من
رريق أيب الزبَت ،عن جابر قاؿ" :قضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالشفعة ُب كل شركة دل تقسم،
ربعة ،أك حائط ،ال ٭تل  515لو أف يبيع حىت يؤذف شريكو ،فإف شاء أخذ كإف شاء ترؾ" كقاؿ :انفرد
بإخراجو مسلم.516

 )288( 56حديث أسامة  -517بن زيد رضي اللّو عنو ُ( -518ب الفرائض)  519زعم الشيخ ٣تد
تيمي ُب أحكامو أف ىذه القطعة دل يركىا مسلم  .520كىو عجيب فإهنا ُب أكؿ كتاب الفرائض
الدين بن ة
من صحيحو .521

ومن كتاب النكاح إلى القصاص

 )292( 57حديث أنس " أف نفران من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم 522 " ...إذل آخره،

.108

 512زيادة من (ب).
 513العمدة ص .101
 514التحقيق ُب مسائل التعليق (٣تلد .)42/2
 515سقطت من (ب).
 516التحقيق (٣تلد .)43 ،42/2
(  517صحايب عقد لو رسوؿ الو صلى اهلل عليو كسلم لواء اٞتهاد ،كأنفذه أبو بكر رضي اهلل عنو.
 518زيادة من (ب).
 519لفظو" :قلت :يا رسوؿ اهلل أتنزؿ غدان ُب دارؾ ٔتكة؟ فقاؿ" :كىل ترؾ لنا عقيل من رباع " "..العمدة ص

ٕ 520توز ا١تصنف رٛتو اهلل ُب ىذه التسمية كلو قاؿ ُب كتاب األحكاـ لكاف أدؽ ،ألف ما ُب الكتاب حكم
اهلل كرسولو كليس حكمان ١تؤلفو .كىذا استدراؾ على اجملد ابن تيمي ة كليس على ا١تقدسي فلينتبو لو .انظر :كالـ اجملد
(منتقى األخبار مع نيل األكرار .)82/6
 521انظر( :ـ.)1233/3
 522لفظو "سألوا أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم عن عملو ُب السر "...العمدة ص .109

ىذا اللفظ ١تسلم خاصة  .523كللبخارم ٨تػوه  ،524ك٢تذا قاؿ ُب عمدتو الكربل متفق عليو  ،525كاللفظ
١تسلم كللبخارم ٨توه.
 )294( 58حديث أـ حبيبة  526قولو" :قاؿ عركة -ك -ثويبة موالة أليب ٢تب 527 " ...إذل

آخره .يوىم أنو من ا١تتفق عليو ،كليس كذلك ،فهو من أفراد البخارم خاصة  ،528كػما قاؿ عبد اٟتق ُب
اٞتمع بُت الصحيحُت.529
532
 )308(59حديػث فارمػة بنت قيس " 530أف أبا عمرك بن حفص 531رلقها" ...
اٟتديث ىو هبذه السياقة من أفراد مسلم ،533كأما البخارم فذكر فيو قصة انتقا٢تا.534
 )309(60حديث سبيعة  535ذكره عبد اٟتق ُب أحكامو  536من جهة مسلم ،كأنكره عليو ابن
اؿقطاف ُب كتاب الوىم كاإل مىاـ ،537كقاؿ :دل يركه مسلم .كليس كما  -قاؿ -538ابن القطاف.539

 523انظر( :ـ.)1020/2
 524انظر( :صف .)104/9
 525تقدمة اإلفادة بعدـ الوقوؼ عليو.
 526أـ ا١تؤمنُت ،رملة بنت أيب سفياف.
 527العمدة ص .110
 528انظر( :صف .)140/9
ُ 529ب الرضاع (اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 530الفهرية ،صحابية ،من ا١تهاجرات األكؿ.
 531ابن ا١تغَتة ا١تخزكمي٥ ،تتلف ُب اٝتو كُب كفاتو ،كا١ترجح أنو مات باليمن ُب آخر حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.
 532العمدة ص .115
533انظر( :ـ.)114/2
 534انظر( :صف )477/9قاؿ اٟتافظ :أخرج مسلم قصتها من ررؽ متعددة عنها ،كدل أرىا ُب البخارم ،كإ٪تا
ترجم ٢تا ...كأكرد أشياء من قصتها بطريق اإلشارة إليها ،ككىم صاحب العمدة فأكرد حديثها بطولو ُب ا١تتفق( .الفتح
.)478/9
 535بنت اٟتارث ،األسلمية ،زكج سعد بن خولة٢ ،تا صحبة كركاية .كانظر :العمدة ص .116
 536األحكاـ  319من نسخة حلب .كيالحظ أف الزركشي أعاد تسمية الكتاب فقاؿ أحكامو .كلو
قاؿ ُب األحكاـ لكاف أكذل.
٥ 537تطورة ُب مكتبة الشيخ ٛتاد (انظر :ص .)217

 )323(61حديث عقبة بن اٟتارث ُ( 540ب الرضاع)  541ىو من أفراد البخارم  542كدل ٮترجو
مسلم ،بل دل ٮترج ُ -ب صحيحو -543عن عقبة بن اٟتارث شيئا.
 )324 (62حديث الرباء بن عازب  544قاؿ" :خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  -يعٍت من

مكة  -فاتبعتهم ابنة ٛ 545تزة"  546اٟتديث .ىذا اٟتديث هبذا السياؽ من أفراد البخارم  ،547ككذا عزاه
إليو البيهقي ُب سننو  548كعبد اٟتق ُب اٞتمع بُت الصحيحُت  .549كا١تزم ُب األرراؼ  ،550ككقع
لصاحب ا١تنتقى  ،551كالبن األثَت ُب جامع األصوؿ  552أنو من ا١تتفق عليو كمرادىا قصة صلح اٟتديبية
منو ،كا١تصنف اختصره  ،كالبخارم ذكره ُب موضعُت . 553
كمن كتاب القصاص إذل اإلٯتاف.

ُ 538ب (ب) قالو.
 539الواقع كما قاؿ ا١تصنف .انظر( :ـ.)1122/2
 540ابن عامر بن نوفل بن عبد مناؼ صحايب من مسلمة الفتح ،مات بعد ا٠تمسُت.
 541لفظو " أنو تزكج أـ ٭تي بنت أيب إىاب "...اٟتديث .انظر( :العمدة ص .)123
 542انظر( :صف .)152/9
 543الواقع كما ذكر ا١تصنف .انظر (اٞتمع بُت رجاؿ الصحيحُت .)382 ،381/1
 544ابن اٟتارث بن عدم ،األنصارم ،صحايب ابن صحايب.
 545اختلف ُب اٝتها كرجح اٟتافظ أف اٝتها عمارة( .الفتح .)505/7
 546ابن عبد ا١تطلب عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كاٟتديث ُب العمدة ص .123
 547انظر( :صف .)304 ،303/5
 548دل أقف عليو من حديث الرباء عند البيهقي .كىو عنده من حديث علي بغَت ىذه السياقة( .السنن الكبَت
.)452/7
549كذلك دل يذكره عبد اٟتق عن الرباء ،كىو كما عند البيهقي( .اٞتمع الرضاع ،اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
ٖ 550تفة األشراؼ .53/2
 551منتقى األخبار مع شرحو نيل األكرار .368/6
 552دل أقف عليو عنده من حديث الرباء كىو عنده من حديث علي ركاية مسلم كمن حديث ابن عباس ركاية
البخارم كمسلم (جامع األصوؿ . .)148-147/12
 553انظر (صف  304-303/5ك .)449/7

554
رض اليهودم رأسها  .قولو :
 )328( 63حديث أنس ػ رضي اهلل عنو ػ
ػ ُب اٞتارية اليت َّ
"ك١تسلم كالنسائي"  555ىذه الركاية اليت عزاىا ١تسلم ليست فيو هبذا اللفظ كإ٪تا لفظو" :فقتلو رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم بُت حجرين"  ، 556كىي هبذا اللفظ ُب البخارم 557أيضا.

 )334( 64حديث أنس ػ ُب العرنيُت ػ  558ذكر الشيخ ا١تنذرم ُب ٥تتصر السنن أف البخارم
561
أخرجو تعليقا 559من حديث قتادة عن أنس  560فقد يقف الواقف على ىذا فيعًتض على صاحب
العمدة ،كالعجب من الشيخ زكي الدين  562نفسو  ،فإف البخارم قد ركاه موصوالن ُب الطهارة ،من حديث
أيب قالبة ،عن أنس.563
 554زيادة من (ب).
 555لفظو" :أف يهوديا قتل جارية على أكضاح فأقاده  "...العمدة ص.125
 556ىو كذلك فليست لفظة" :فأقاده رسوؿ اهلل" عند مسلم (ـ.)1299/3
 557انظر (صف .)200/12
 558نسبة إذل عرينة إحدل قبائل العرب كىم الذين أمر ٢تم النيب صلى اهلل عليو كسلم بلقاح  ،كأمرىم أف يشربوا
من أبوا٢تا كألباهنا ،انظر اٟتديث ُب العمدة ص  ،128كقد قدـ ا١تصنف ىذا اٟتديث على اٟتديث رقم ( ،)65
كاٟتديث رقم (  )66كترتيبو ُب العمدة بعد٫تا .ككذلك اٟتديث رقم (  )65ترتيبو ُب العمدة بعد رقم (  )66فحصل
للمصنف تقدمي كتأخَت بُت ثالثة أحاديث.
 559دل أقف على ىذا النقل عند البخارم إال قولو بعد أف ساؽ اٟتديث مسندا من رريق قتادة عن أنس :قاؿ
قتادة " :بلغنا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بعد ذلك كاف ٭تث على الصدقة كينهى عن ا١تثلى" كليس ىذا متفقا من
حديث ا١توضوع مع حديث العرنيُت .كقد قاؿ اٟتافظ ابن حجر :ىو موصوؿ باإلسناد ا١تذكور إليو .انظر (صف
 )458/7كمثل ىذا ٘تاما ُب موضع آخر قاؿ البخارم بعد أف ذكر اٟتديث من رريق أخرل عن قتادة عن أنس قاؿ
قتادة" :فحدثٍت ٤تمد بن سَتين أف ذلك كاف أف قبل تنزؿ اٟتدكد" ككذلك يقوؿ اٟتافظ :ىو موصوؿ باإلسناد ا١تذكور.
انظر (صف  )143-142/10كلعل ا١تنذرم رٛتو اهلل كقف عليو ُب بعض نسخ البخارم كال شك أف تعجب
ا١تصنف من ىذا العزك ُب موضعو.
 560انظر (صف  458/7ك  )142/10كانظر اٟتديث أيضا من رريق أيب قالبة عن أنس (  335/1مع
األرراؼ احملاؿ عليها).
 561لوركد اٟتديث عند البخارم من ررؽ موصولة كال ريب أف ا١تقدسي أثبت من ا١تنذرم ُب النقل.
 562ىو ا١تنذرم عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد اهلل كلد سنة 581ىػ كمات سنة 656ىػ رٛتو اهلل .انظر
(كتابو ٥تتصر سنن أيب داكد .)205/6
563صف .335/1

 )329( 65حديث أيب ىريرة -رضي اللّو عنو  - 564ؽاؿ١" :تا فتح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم مكة قتلت ىذيل رجالن من بٍت ،565 " ...إذل آخره .ىذا اٟتديث هبذا السياؽ من أفراد مسلم ،566
كركل البخارم ٨تػوه من حديث ٣تاىد ،مرسال ٍ ،567ب أسند اٟتديث إذل ابن عباس قاؿٔ :تثل ىذا ،أك
 .569قالو عبد اٟتق ُب ٚتعو بُت

٨تو ىذا ٍ ،568ب قاؿ :ركاه أبو ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
الصحيحُت .570
 )33(66قولو :عن اٟتسن بن أيب اٟتسن  571البصرم قاؿ" :حدثنا جندب ُ 572ب ىذا
ا١تسجد 573"...إذل آخره .قلت :إ٪تا آثر ذكر الراكم عن الصحايب ىاىنا ،لنكتة حديثية ،كىي أف أبا حاًب
الرازم قاؿ :اليصح للحسن ٝتاع من جندب
كتقويتو ُب النفس  ،575كما سبق نظَته.

 .574كىذا اٟتديث يرد عليو ،كأيضان فلتضخيم اٟتديث

 564زيادة من (ب).
 565العمدة ص .126
 566انظر( :ـ )989/2كُب نظرم انو ليس من أفراد مسلم للتوافق الكبَت بُت الشيخُت ُب األلفاظ.
 ،176/8الفتح
 567دل أقف على ىذا عند البخارم بل عنده من رريق ٣تاىد عن ابن عباس (صف
.)207/12
 568لعلو يريد قولو" :كانت ُب بٍت إسرائيل قصاص كدل تكن الدية( ."...صف .)205/12
 569صف .205/12 ،87/5 ،205/1
 570باب ٖترمي مكة كصيدىا( .اللوحات الفلمية غَت مرقمة).
 571ثقة ،فقيو ،كاسم أبيو يسار.
 572ابن عبد اهلل ،البجلي ،لو صحبة.
 573العمدة ص .127
 574انظر :ىذه ا١تقولة ُب (ا١تراسيل ص 42كاٞترح كالتعديل .)41/3
 575قولو" :كىذا اٟتديث يرد عليو" أكالن صرح بالتحديث لكن قد يرد عليو أف اٟتسن عرؼ عنو أنو يقوؿ :حدثنا
كخطبنا كيريد أف قومو حدثوا كخطب فيهم .ثاني:ان أف اٟتسن ذكر العلماء أنو قارب التسعُت كمات سنة عشر كمائة .فعلى
فرض أف عمره بلغ ٜتسان كٙتانُت سنة يكوف مولده سنة ٜتس كعشرين من ا٢تجرة فيكوف عمره عند كفاة جندب ٜتسان
كثالثُت سنة ألف جندب مات بعد الستُت كاحتماؿ السماع كبَت كاهلل أعلم .أما تقوية اٟتديث ُب النفوس فقد أخذ ىذا
ا١تصنف من كالـ اٟتسن رٛتو اهلل كىو قولو( :كما نسينا منو حديثان ،كما ٩تشى أف يكوف جندب كذب)..

 )343(67حديث أنس "أٌب برجل شرب ا٠تمر 576 "...،إذل آخره ىذا اللفظ ١تسلم ،لكن
بلفظ "جريدتُت ٨تو أربعُت" 577قاؿ عبد اٟتق ُب ٚتعو بُت الصحيحُت :كدل ٮترج البخارم مشورة عمرك ،كالل فتو
عبد الرٛتن بن عوؼ ،كحديثو عن أنس قاؿ":جلد النيب صلى اهلل عليو كسلم باٞتريد كالنعاؿ ،كجلد أبو بكر،

578
بعُت.
أربعُت" .كدل يقلَ :عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أر

ومن كتاب اإليمان إلى الصيد

579
 )347( 68حديث عـ ر بن ا٠تطاب -رضي اللّو عنو
 ؽكؿق :ك١تسلم "من كاف حالفانفليحلف باللّو أك ليصػمت " 580ىذه الركاية اليت عزاىا ١تسلم ،ليست فيو من ىذا الوجو الذم أكرده ،بل
أكردىا من ركاية ابن عمر عن رسوؿ اللّو صلى اهلل عليو كسلم "أنو أدرؾ عمر بن ا٠تطاب ُب ركب كعمر

٭تلف بأبيو ،فناداىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،أال إف اهلل ينهاكم أف ٖتلفوا بآبائكم ،من كاف حالفان
فليحلف باهلل أك ليصمت "  581كىذه الزيادة ثابتة ُب صحيح البخارم ،أيضان من حديث ابن عمر ،582
فتوجو على ا١تصنف فيها نقداف:
أحد٫تا :كوهنا ليست من أفراد مسلم ،كالثاين :أهنا ليست من مسند عمر ،كقد كقع ذلك ُب
العمدة الكربل أيضان .583

 )354( 69حديث عقبة بن عامر - 584رضي اللّو عنو" – 585نذرت أخيت أف ٘تشي إذل بيت اهلل
 576العمدة ص .132
 577انظر( :ـ.)1330/3
 578انظر( :صف  63/12كاٞتمع بُت الصحيحُت اٟتد ُب ا٠تمر (اللوحات الفلمية غَت مرقمة)
 579زيادة من (ب).
 580العمدة ص .134
 581انظر( :ـ.)1267 ،1266/3
 582ىو كذلك لكن ُب ركاية من رريق سادل قاؿ :قاؿ ابن عمرٝ :تعت عمر يقوؿ :قاؿ رل رسوؿاهلل صلى اهلل

عليو كسلم " :إف اهلل ينهاكم أف ٖتلفوا بآبائكم " كُب نظرم يصح اعتباره من مسند عمر هبذه الركاية .انظر( :صف

.)530/11
 583تقدمت اإلفادة بعدـ الوقوؼ عليو.
 584اٞتهٍت ،صحايب كرل إمرة مصر ١تعاكية.
 585زيادة من (ب).

اٟتراـ – 586حافية"  587لفظ "حافية" ليس ُب البخارم ،588كما نبو عليو عبد اٟتق ُب ٚتعو.589
 )357( 70حديث عائشة -رضي اللّو عنها " -590من أحدث ُب أمرنا -ىذا  - 591ما ليس
منػو فهػو رد" 592ىذا اٟتديث عزاه النوكم ُب أربعينو  593إذل مسلم خاصة ،كصرح عبد اٟتق ُب ٚتعو بُت
الصحيحُت بأف البخارم دل ٮترجو ،فإنو ١تا ذكره عن مسلم باللفظُت قاؿ :أخرج البخارم اللفظ األكؿ
من أحػدث ُب أمرنا ىذا"  594أم دكف الثػاين ،لكن البخارم ذكره معلقان ُب أثناء صحيحو ،من كػتاب
" ْ
االعتصاـ ،قاؿ" :باب إذا اجتهد العامل ،أك اٟتاكػم فأخطأ " خالؼ  595الصواب من غَت علم ،فػحكمو
مردكد لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم" :من عمؿ عمالن ليس عليو أمرنا فهو رد"  596ىذا لفظو.

ومن كتاب الصيد إلى آخر الكتاب

 )373( 7 1حديث عدم  ، 597قولو" .فإ٪تا ٝتيت على كػلبك ،كدل تسم على غَته "  598ىذه
الزيادة ليست ُب ىذه الركاية ،كإ٪تا ذكرىا مسلم ُب ركاية أخرل عقب ىذه ،من ىذا الوجو  ،599فكاف
 586سقطت من (ب).
 587العمدة ص .136
 588انظر( :صف  )78/4ككذلك لفظة "اٟتراـ" ليست ُب الركاية.
 589دل أقف عليو عنده.
 590زيادة من (ب).
 591سقطت من (ب).
 592العمدة ص .137
 593ليس كما قاؿ رٛتو اهلل ،فالنوكم عزا ىذا اللفظ إذل البخارم كمسلم معان  -كعزا اللفظ الثاين إذل مسلم -
قاؿ :كُب ركاية ١تسلم "من عمل عمالن ليس عليو أمرنا فهو رد" انظر :األربعُت ص .21
 594انظر( :صف .)301/5
 595ىكذا ُب (أ ،ب ) كُب الصحيح "خالؼ الرسوؿ" كاألكؿ ُب نظرم أصح ألف االجتهاد ال يكوف إال فيما
ال نص فيو كظاىر العبارتُت غَت صحيح فالصواب أف يقوؿ ُب األكذل" :فأخطأ الصواب ،أك كفاؽ الصواب " كُب الثانية
"فأخطأ كفاؽ الرسوؿ" كقد أجاب اٟتافظ عن ىذا اإلشكاؿ .انظر( :الفتح .)318 ،318 /13
 596انظر( :صف .)317/13
 597ابن حاًب ،صحايب ،مشهور رضي اهلل عنو.
 598العمدة ص .143 ،142
 599تعجل ا١تصنف رٛتو اهلل ُب االستدراؾ على ا١تقدسي ،كا١تقدسي ذكر أهنا ُب ركاية أخرل قاؿ :كحديث

ينبغي أف يقوؿ :كفيو .كقولو " :فإذا أرسلت كلبك ا١ت َكلب " دل يذكػر مسلم ُب ركايتو "ا١تكلب" كليس ُب
ركايتو ىذه "فإف أكل الكلب ذكاتو" . 600كقولو" :كإف غاب "...إذل آخره لفظ مسلم ٨توه  601كقاؿ عبد
اٟتق :دل يقل البخارم ُب شيء من ررقو "فأدركتو حيان فاذْتو" كدل يذكر أيضان قولو" :فإنك ال تدرم ا١تاء
قتلو أك سهمك ".602
 )388( 72حديث أىب ىريرة ،ك١تسلم "مثل اجملاىد ُب سبيل اللّو  603"...إذل آخره ،ىذه
الزيادة اليت عزاىا ١تسلم ليست فيو  ،604إنػما ىي ُب البخارم بطو٢تاُ ،ب باب أفضل الناس مؤمن ٣تاىد
بنفسو كمالو.605

 )390( 73حديث أىب أيوب  - 606األنصػارم رضي اهلل عنػو " – 607غػدكة ُب سبيل اللّو
أكركحػة ٍ 608"...ب قاؿ :أخرجو مسلم  -609يعٌت منفردانٍ -ب قاؿ :عن أنس ،ثػم قاؿ :كأخػرجػو
البخارم  - 610يعٌت مع مسلم -كيقع ُب بعض النسػخ ،أخػرجػو البخارمْ ،تذؼ الواك ،كقد رأيتو ُب
نسخة عليها خط ا١تصنف ،كليس بصواب. 611

الشعيب عن عدم ٨توه كفيو ...إذل آخره .انظر( :العمدة  ،143ـ.)1530/3
 600ىذه ركاية عاصم ،عن الشعيب عن عدم كليس فيها "ا١تكلب " كصاحب العمدة قاؿ" :ا١تعلم " بدؿ
"ا١تكلب" كالثانية أيضان ليست عند مسلم كال قولو" :فإف أكل الكلب ذكاتو" .انظر( :ـ.)531/3
 601ا١تصدر السابق.
 602ىو كذلك .انظر( :صف .)612 ،609/9
 603العمدة ص .148
 604ىو كذلك .انظر( :ـ )1495/3كما بعدىا ،لكن قاؿ برىاف الدين :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل :الزيادة تنتهي
إذل قولو" :الصائم القائم" كأما ما بعده فمتفق عليو ،على أف مسلمان أكرد الزيادة ا١تذكورة بلفظ آخر كىو "مثل اجملاىد ُب
سبيل كمثل الصائم القائم ،القانت بآيات اهلل " ...أكرد ُب أثناء حديث( .أ )11/كانظر( :ـ.)1498/3
 605انظر( :صف .)6 /6
 606خالد بن زيد ،من كبار الصحابة ،نزؿ عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم حُت قدـ ا١تدينة.
 607زيادة من (ب).
 608العمدة ص .149
 609انظر( :ـ.)1500/3
 610ىذا النقل ليس ُب العمدة الصغرل.
 611حاكلت الوقوؼ على النسخة ا١تذكورة كدل أ٘تكن من ذلك.

 )398( 74حديث عمػر بن ا٠تػطاب قاؿ" :كػانت أمواؿ بٌت النظَت ٦تا أ ؼاء اهلل على رسولو
 612"000اٟتديث١ .تا ذكر ا١تصنف ىذا اٟتديث ُب عمدتو الكربل عزاه للًتمذم ٍ 613ب قاؿ :كمتفق
على معناه  ، 614ىذا لفظو ،كقد أخرجو مسلم ُب اٞتهاد قريبان منو  ،615كالبخارم ُب ٜتسة مواضع من

صحيحو. 616
 )399( 75حديث ابن عمر ،قاؿ سفياف " : 617من ا٠تفياء  618إذل ثنية 619الوداع " 620ىذا دل
ٮترجو مسلم.621
 )401( 76حديث أيضان "أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قسم ُب النفل" 622لفظ "ُب النفل" دل يركه

 612العمدة ص .150
 613سنن الًتمذم .216/4
 614تقدـ القوؿ بأنو غَت موجود.
 615انظر( :ـ.)1376/3
 616انظر( :صف  )93/6كا١تواضع اليت أحاؿ عليها .لكن قاؿ برىاف الدين :قاؿ شيخنا رٛتو اهلل تعاذل :لفظ
مسلم موافق للفظ العمدة إال قولو":خالصان" ففي مسلم "خاصة" كإال قولو" :فكاف يعزؿ نفقة أىلو سنة" ففي مسلم "فكاف
ينفق منها على أىلو نفقة سنة" كلفظ البخارم ُب التفسَت كلفظ مسلم( .أ  )11/قلت :ىو كما قاؿ اٟتافظ رٛتو اهلل :إال
لفظة "منها" فليست عند مسلم .انظر( :ـ )1376/3كىي عند البخارم .انظر( :صف.)630 ،629/8
 617الثورم ،ثقة ،إماـ معركؼ.
 618قاؿ ياقوت :موضع قرب ا١تدينة ،أجرل منو رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ا٠تيل ُب السياؽ  -كقدر ا١تسافة بينها
 .)276/23قلت :سألت بعض أىل العلم بآثار ا١تدينة فقاؿ :اٟتفياء ىي
كبُت ا١تدينة ٓتمسة أمياؿ أك ستة( .معجم البلداف
.)1172
الوفاء
ُب أكؿ بساتُت ا٠تليل اليوـ على غالب الظن كىي تقدر بنفس ا١تسافة ا١تذكورة .كانظر( :كفاء /2
 619األرض ترتفع كتغلط  -كىي ُ -ب اٞتبل علو فيو ،كاٞتمع ثنايا ،كىي رريق مرتفع ُب ا١تدينة موقعو اليوـ
على مفًتؽ الطريقُت إذل أحد ،كسلطانة ٣تاكرة ٞتبل سلع ككانت تسمى ثنية الركاب كثنية سلع كثنية الشامية .انظر:
(غريب اٟتديث  ،698/3كاجملموع ا١تغيث  ،277/1كا١تدينة بُت اٟتاضر كا١تاضي ص  ،130كالنهاية .)226/1
 620العمدة ص .151 ،150
 621يعٍت قوؿ سفياف ىذا ُب قياس ا١تسافة ،لكن اٟتافظ قاؿ :كىو عند مسلم لكن دل يسق لفظو( .الفتح
 .)72/6كىو كذلك فإف مسلمان حوؿ اإلسناد عن ثالثة من شيوخو قالوا :حدثنا سفياف ،عن إٝتاعيل بن أمية.
(ـ )1492/3كاستدراؾ ا١تصنف ينصب على اللفظ.
 622العمدة ص  151كىو عن ابن عمر أيضان.

البخارم .623

 623ىو كذلك .انظر( :صف 67/6ك .)484/7
*** ًب ْتمد اهلل ٖتقيق النوع األكؿ من الكتاب ُب يوـ الثالثاء الرابع عشر من شعباف لعاـ تسعة كأربعمائة كألف
من ا٢تجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة كالسالـ .ا١تدينة ا١تنورة 1409/8/14ىػ.
كيليو ٖتقيق النوع الثاين من الكتاب إف شاء اهلل تعاذل.

