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 الباب الثالث

 تعريف الكتاب "فتح البارى" و "عمدة القارئ" 

 ترجمة العسقالنى و كتابه "فتح البارى" . أ

القبيلة، ك ىى  الكناىن. 1أضبد بن علي بن حممد بن حممد بن علي حممود بن أضبدىو 

األصل ، نسبتة اىل عسقالف، كىى مدينة تقع بساحل الشاـ ىف فلسطُت.   العسقالىنقبيلة عربية.  

كاف يلقب بشهاب الدين، ك يكٌت أبا الفضل. ك قد اشتهر بػ ابن حجر. اؼبصرل اؼبولد، ك اؼبنشأ، 

 2 ك الدار، كالوفاة. الشافعي مذىبا. قاضى القضاة، شيخ اإلسالـ، أمَت اؼبؤمنُت ىف اغبديث.

كلد اغبافظ ابن حجر ىف أسرة عريقة ىف العلم كاؼبكاـر ىف الثاىن ك العشرين من الشعباف 

منّور الصورة، مليح الشكل، ىجرية. كاف رضبو اهلل ربعة، للقصر أقرب، أبيض اللوف،  773سنة

صبيح الوجو،كث اللحية أبيضها، قصَت الشارب، حنيف اعبسم، فصيح اللساف، شجي الصوت. ك  

  3كاف كثَت الصمت ك شديد اغبياء.

                                                             
اعبواىر ك الدرر ىف ترصبة شيخ اإلسالـ ابن مشس الدين حممد بن عبد الرضبن بن حممد السخاكل، 1

، اعبزء األكؿ ) رحج  .96(، ص. 1999بَتكت: دار ابن حـز
)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ىدم السارل مقدمة فتح البارلأضبد بن على بن حجر العسقالىن، 2

 .5(، ص. 2009
العجاب ىف بياف األسباب  شهاب الدين أبىالفضل أضبد بن على بن حممد بن حجر العسقالىن، 3

،  ربقيق أبو عبد الرضبن فواز  .33-32(، ص. 2002أضبد زمرىل )بَتكت: دار ابن اغبـز
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، حبيث إنو كماؿ طبس سنُت، ك كاف لديو ذكاء ك سرعة حافظةإأدخل الكتاب بعد 

حفظ سورة مرًن يف يـو كاحد، ك كاف زنفظ الصحيفة من اغباكم الصغَت من مرتُت األكىل 

تصحيحا، ك الثانية قراءة يف نفسو، مث يعرضو حفظا يف الثالثة. مث حفظ القرآف الكرًن ك لو تسع 

غباكم سنُت على حممد بن عبد الرزاؽ السفطي، ك حفظ العمدة، ك ألفية اغبديث للعراقي، ك ا

  4الصغَت، ك خمتصر ابن اغباجب يف األصوؿ، ك اؼبلحة ك غَتىا.

الرحلة لطلب العلم تقليد مبكر يف تاريخ علماء اؼبسلمُت، ك مظهر من مظاىر التعليم 

اإلسالمي يلجأ إليو الطالب بعد أف يستكمل ثقافتو احمللية بسماعو ك قراءتو على علماء بلده، ك 

كرا، ك كذلك حرصو على أف يكوف باغبديث النبوم عاؼبا متبحرا ك شغف ابن حجر بالعلم كاف مب

رأسا فيو ال يلحق. ك ىذا ما يستلـز شد الرحاؿ ك التطواؼ يف البلداف متتبعا ؼبواطن العلماء ك 

 الشيوخ كاؼبسندين للتخريج هبم ك االنتفاع دبالزمتهم كالقراءة عليهم ك رحل داخل مصر ك خارجها.

ق(، ك اؽبيشمي  806ق(، ك الزين العراقي ) 800التنوخي )الربىاف  شيوخهومن 

ق(،  817ق(، ك اجملد الشَتازم ) 804ك ابن اؼبلقن  ) ،ق( 805ك السراج البلقيٍت )ق(،  807)

 5ق(. 819ك العز بن صباعة )ق(،  799ق(، ك احملب بن ىشاـ ) 802ك الغمارم )

ز ىف اغبديث، ك تقدـ ىف صبيع عرؼ بابن حجر باغبفظ ك كثرة اإلطالع ك السماع، ك بر 

 فنونو. ككصل إىل مرتبة الذىىب، ك أثٌت عليو شيوخو ىف ىذا الشأف:

                                                             
قالين، كتاب تقريب التهذيب، ربقيق حساف عبد اؼبناف، سشهاب الدين أضبد بن علي بن حجر الع 4

 .9ص. 
 .13قالين، كتاب هتذيب التهذيب، ص. سشهاب الدين أضبد بن علي بن حجر الع 5
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فقد شهد لو أستاذه اغبافظ العراقى بأنو أعلم أصحابو باغبديث. كيقوؿ فيو اغبافظ تقى 

الدين حممد بن حممد فهد: كىو إماـ عالمة حافظ حمقق متُت الديانةحسن األخالؽ لطيف 

كيقوؿ السيوطى عنو :  حسن التعبَتعدًن النظَت، مل تر العيوف مثلو، كال رأل ىو مثل نفسو.احملاضرة

 6شيخ اإلسالـ ك إماـ اغبفاظ ىف زمانو، ك حافظ الديار اؼبصرية بل حافظ الدنيا مطلقا.

عامل حمدِّث فقيو أديب كلع باألدب كالشعر فبلغ فيو الغاية، مث أقبل على اغبديث كىو 

، كرحل كالـز شيخو اغبافظ أبا الفضل العراقي. رحل إىل اليمن، كاغبجاز، كغَتذنا فسمع الكثَت

لسماع الشيوخ، كصارت لو شهرة كبَتة. قصده الناس لألخذ عنو، كأصبح حافظ اإلسالـ يف 

عصره. كؼبا حضرت العراقي الوفاة قيل لو من زبلف بعدؾ؟ قاؿ: ابن حجر، مث ابٍت أبا زرعة، مث 

ين، كيل قضاء مصر صيح اللساف، راكية للشعر، عارفان بأياـ اؼبتقدمُت كأخبار اؼبتأخر اؽبيثمي. كاف ف

 مرات مث اعتزؿ.

اإلصابة يف سبييز أظباء الصحابة،  كمن مؤلفاتو فتح البارم يف شرح صحيح البخارم،

تعجيل  يب التهذيب يف أظباء رجاؿ اغبديث، لساف اؼبيزاف، أسباب النزكؿ،تقر  ،هتذيب التهذيب

األئمة األربعة،  بلوغ اؼبراـ من أدلة األحكاـ،  تبصَت اؼبنتبو يف ربرير اؼبشتبو،  إرباؼ  ؼبنفعة برجاؿا

 .القوؿ اؼبسّدد يف الذَّب عن مسند اإلماـ أضبد اؼبهرة بأطراؼ العشرة، طبقات اؼبدلسُت،

ػ( ك  ى 852تويف اغبافظ ابن حجر ىف أكاخر ذل اغبجة سنة اثنتُت ك طبسُت ك شبادنئاة )

كاف لو مشهد عظيم مل ير مثلو ك شهد أمَت اؼبؤمنُت ك السلطاف فمن دكهنا الصالة عليو ك دفن 

                                                             
ربقيق الشيخ عادؿ أضبد عبد هتذيب التهذيب شهاب الدين أضبد بن علي بن حجر العسقالىن، 6

 .5(، ص. 2004)بَتكت: دار الكتب العلمية،  اعبزءاألكؿاؼبرجود 
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ذباه تربة الديلمى بالقرافة ك تزاحم األمارء ك األكابر على ضبل نعشو ك مشى إىل تربتو من مل شنشى 

 7نصف مسافتها قط.

 فتح البارى  كتابه

 8سبييزاة اؼبكتاب ( أ
ركح البخارل دبيزات ال ذبد غَته مقدمة الفريدة الىت اظباىا "ىدل سبيز فتح البارل من ش

سارل" كشهرهتا كأنفرادىا دبا إشتملت عليو من الفوائد اغبديثية كالنكات األدبية كالفرائد الفقهية 

تغٌت عن الوصغى. كىى مصنف حبد ذاتو امضى اغبافظ ىف تصنيفها طبس سنوات ك اكملها عاـ 

 ىػػ.813

 السبب الباعث لو على تصنيف ىذا الكتاب  األكؿ ىف بياف

الثاىن ىف بياف موضوغو كالكشف عن مغزاه   فيو الكالـ على ربقيق شركطو كتقرير كونو 

من اصح الكتاباغبديث النبول كيلتحق بو الكالـ على تراصبو البديعة اؼبناؿ اؼبنيعة اؼبثاؿ الىت انفرد 

 نائو.بتدقيقو عن نظرائو كاشتهر بتحقيقو ؽبا عن قر 

 الثالث بياف اغبكمة ىف تقطيعو اغبديث

 الرابع بياف السبب ىف إيراده األحاديث اؼبعلقة كاألثار اؼبوقوفة.

 اػبامس ىف ضيط الغريب الواقع ىف متونو كرتبان لو على حركؼ اؼبعجم 

 :السادس: يف ضبط األظباء اؼبشكلة اليت فيو, ككذا الكٌت, كاألنساب, كىي على قسمُت

                                                             
بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجر )دراسة مقارنة ؼبنهجيهما ىف شرح صحيح جاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 7

 .34(،ص 2007)قاىرة: دار احملرمُت،  البخارل(
 .3-2 ىػ(  1426)د.ـ : د.ط،  اغبرب، منهج اغبافظ إبن حجر ىف كتابو،عبد اهلل حممد إبن  8
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ؤتلفة كاؼبختلفة الواقعة فيو  حيث تدخل  ربت ضابط كلِّي لتسهل مراجعتها : اؼباألول

أسَلم : بفتح الالـ كثَت, كبضّمها. يف  " :كقولو  .كسنّف تكرارىا, كما عدا ذلك في ذَكر يف األصل

نسب قضاعة, كىو أسلم بن اغبارث بن اغباؼ بن قضاعة لكن مل يقع لو ذكر يف نسب أحد من 

 ."ب إليو الركاة دمّن ينس

كقولو: " )أثاثة(: بضّم اؽبمزة كبُت الثاءين اؼبثلثُت ألف. ىو:   .كالثاين: اؼبفردات من ذلك

 "مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد اؼبطلب اؼبذكور يف حديث اإلفك

السابع: ىف تعريف شيوخو الذين أذنل نسبهم إذا كانت يكثر اشًتاكها كمحمد ال من 

 يقل اشًتاكو كمسدد.

: ىف سياؽ األحاديث الىت انتفدىا عليو حافظ عصره أبو اغبسن الدار القطٍت الثامن

 كغَته من النقاد ك اعبواب عنها حديثا حديثا، ك إيضاح أنو ليس فيها ما سنل بشرطو الذل حققناه.

يف سياؽ أظباء صبيع َمن ط عن فيو من رجالو على ترتيب اغبركؼ, كاعبواب عن  :التاسع

نصاؼ كالعدؿ, كاالعتذار عن اؼبصنف يف التخريج لبعضهم دمّن يقول جانب ذلك الطعن بطريق اإل

القدح فيو, إّما لكونو ذبنَّب ما طعن فيو بسببو. كإمَّا لكونو أخرج ما كافقو عليو َمن ىو أقول منو. 

أقوؿ: كذكر فيو فصالن يف سياؽ من عّلق البخارم شيئان من  .كإّما لغَت ذلك من األسباب

مث ذكر فصالن يف سبييز أسباب  .ن تكلم فيو, كإيراد أظبائهم مع اإلشارة إىل أحواؽبمأحاديثهم, دم

 :الطعن يف اؼبذكورين, كىو على قسمُت

 .القسم األكؿ: من ضعَِّف بسبب االعتقاد... كسياؽ أظبائهم على حركؼ اؼبعجم
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ماد على القسم الثاين: فيمن ضعِّف بأمر مردكد: كالتحامل, أك التعّنت, أك عدـ االعت

 9 اؼبضعِّف

العاشر: ىف سياؽ فهرسة كتابو اؼبذكور بابا بابا ك عدة ما ىف كل باب من اغبديث كمنو 

تظهر عدة أحاديثو باؼبكرر، أردفتو بسياؽ أظباء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابو مرتبا ؽبم على 

ًتصبة كاشفة عن اغبركؼ ك عد ما لكل كاحد منهم عنده من اغبديث، مث ختمت ىذه اؼبقدمة ب

 خصائصو ك مناقبو ليكوف ذكره كاسطة عقد نظامها ك سرة مسك ختامها.

 منهجو ىف الكتاب  ( ب

ذكر ابن حجر طريقتو ىف الشرح ك منو على سبيل اإلصباؿ، سوؼ اسوؽ دبشيئة اهلل 

منهجو مبتدأ  دبا نص عليو ىو ىف مقدمة شرحو "ىدل السارل"، مث أسوؽ بعض اؼبالمح 

 لشرح دما مل ينص عليو. العامة ؽبذه ا

 يذكر كجو  اؼبناسبة بُت الباب ك اغبديث اف كانت خقية .1

 يستخرج ما يتعلق بو غرض صحيح ىف ذلك اغبديث من الفوائد اؼبتنية ك اإلسنادية  .2

 اشًتط الصحة أك اغبسن فيما يورده ىف شرحو من األحاديث .3

 يصل من إنقطع من معلقات الصحيح ك موقوفاتو .4

ن أظباء ك أكصاؼ، مع إيضاح معاين األلفاظ اللغوية ك التنبيو .يضبط ما يشكل م .5

 على النكت البيانية ك حنو ذلك

                                                             
 .4 ص. عبد اهلل حممد إبن اغبرب، منهج اغبافظ إبن حجر ىف كتابو، 9
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يورد ما استفاده من كالـ األئمة دما استنبطوه من ذلك اػبرب من األحكاـ الفقهية ك  .6

اؼبواعظ الزىدية ك اآلداب اؼبرعية مقتصرا على الراجح من ذلك متحريا للواضح دكف 

 اؼبسالك اؼبستغلق ىف تلك

يعتٌت باعبمع بُت ما ظاىره التعارض  مع غَته، كما يغٍت بالتنصيص على اؼبنسوخ  .7

بناسخة كالعاـ دبخصصو ك اؼبطلق دبقيده كاجململ دببينو كالظاىر دبؤكلو كاإلشارة إىل 

 نكت من القواعد األصولية ك نبذ من فوائد العربية ك خنب من اػبالفة اؼبذىبية.

ب بعينو غَت باب تقدـ فإنو ينبو على حكمة التكرار من غَت إف تكرر اؼبنت يف با .8

 إعادة لشرحو إال أف يتغاير لفظو أك معناه فينبو على اؼبوضع اؼبغاير خاصة.

إف تكرر اغبديث ىف باب آخر فإنو يقتصر فيما بعد األكؿ على اؼبناسبة شارحا ؼبا مل  .9

 دـ بسط القوؿ فيو.تقدـ لو ذكر ىف اؼبوضع األكؿ منبها على اؼبوضع الذل تق

أحيانا يؤخر شرح اغبديث فال يشرحو ىف موضعو الذم ساقو البخارم فيو أكال  .10

 كقد بُت طريقتو ىف ذلك.

ذكر أنو راعى االختصار ىف شرحو فقاؿ "مراعيا ىف صبيعها مصلحة االختصار  .11

 دكف اؽبذر ك اإلكثار

 اعتمد ىف شرحو على ركاية أىب ذر اؽبركم ك ذكر سبب اختياره .12

 تٌت ببياف منهج البخارم ىف صحيحواع .13

ينتصرالبخارل كيرد على من اعًتض عليو مثاؿ ذلك قاؿ " قولو باب الصالة إىل  .14

العًتة ساؽ فيو حديث أىب جحيفة عن أدـ شعبة عن عوف كقد تقدـ الكالـ عليو 
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 ايضان، كإعًتض عليو ىف ىذه الًتصبة بأف فيها تكراران  فإف العًتة ىى اغبربة لكن قد قيل

 10إف اغبربة إدنا يقاؿ ؽبا عًتة إذا كانت قصَتة ففى ذلك جهة مغايرة.

يغتٌت بفقو البخارل من  خالؿ تراجم الصحيح أك ما يسوقة ربتها من اثار ك  .15

 احاديث

سنتم كل باب من أبواب الصحيح خباسبة يذكر فيها عدد أحاديث اؼبرفوعة ك ما ىف  .16

كما كفقو مسلم على زبررنو كما انفرد بو حكمها كاؼبوصوؿ منها كاؼبعلق ك عدد اؼبكرر 

 عن مسلم كعدد ما فيو من االثارعن الصحابة فمن بعدىم.

 ك كتابو "عمدة القارئ" العيٌتبدر الدين ترصبة  . ب

بن حسُت بن يوسف بن ىو العالمة اؼبؤرّخ احملّدث حممود بن أضبد بن موسى بن أضبد

ؼ بالعيٌت. ك كنيتو : أبو الثناء ك أبو حممد. ك لقبو حممود العينتاىب اغبلىب مث القاىرم اغبنفى اؼبعرك 

. كلد العيٌت ىف السادس ك العشرين ك قيل 11لبلدة: عُت تاب -رضبو اهلل–بدر الدين، ينسب العيٌت 

ىػ( ىف درب كيكن 762ىف السابع ك العشرين من شهر رمضاف سنة اثنتُت ك ستُت ك سبعمائة )

 12بعُت تاب.

بيت علمو صالح ك تقول، فأسرة العيٌت مشهورة بالعلم ك نشأ العيٌت رضبو اهلل ىف 

التدكين فوالده ك جده كانا قاضيُت ك أحد أجداده كاف مقرئا للقرآف الكرًن، ك قد كجهو كالده إىل 

                                                             
 5عبد اهلل حممد إبن اغبرب، منهج اغبافظ إبن حجر ىف كتابو،  10
تبعد ثالؿ مراحل لبساتُت كىى بلدة حسنة كبَتة ك ؽبا قلعة منقوبة ىف الصخر حصينة كثَتة اؼبياه ك ا11

 عن حلب كانت تعرؼ بدلوؾ ك دلوؾ اآلف حصن خراب ك ىى من أعماؿ حلب.
 35ص. .بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجر جاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 12
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حفظ القرآف الكرًن ك طلب العلم منذ طفولتو. فحفظ القرآف الكرًن بعُت تاب ك ظبعو عن ظهر 

و الشياطبية ك قرأ على كالده الفقو مث الـز العلماء ىف خمتلف العلـو قلب على اؼبعز اغبنفى ك ظبع علي

 13ك هنل من فيض علمهم ك برع ىف ىذه العلـو ك باشر النيابة عن كالده ىف القضاء.

كالده أضبد, يوسف بن موسى اؼبلطي, العالء السَتايف, الشمس حممد  شيوخوكمن 

 البغدادم, خَت الدين القصَت, اغبساـ الرىاكم, الراعي, حممود بن حممد العنتايب, جربيل بن صاحل

عيسى بن اػباص بن حممود السرماكم, حيدر الركمي, أضبد بن خاص الًتكي, البلقيٍت, زين الدين 

حممد بن عبد الرضبن السخاكم, كماؿ الدين بن اؽبماـ, قاسم بن قطلوبغا,  :تالميذهك  .العراقي

يق, كماؿ الدين اؼبالكي الشمٍّت, قطب الدين اػبيضرم, نور ناصر الدين أبو البقاء اؼبعركؼ بابن زر 

 14 .كغَتىم كثَت ,الدين علي بن داكد, يوسف بن تغرم بردم, الربىاف بن خضر

، ك مغاين األخيار يف رجاؿ معاين اآلثارعمدة القارم يف شرح البخارم، ك  مصّنفاتوكمن 

يخ أىل الزماف، ك تاريخ البدر يف أكصاؼ العلم اؽبيب يف شرح الكلم الطيب، ك عقد اعبماف يف تار 

، ك خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار، ك مباين األخبار يف شرح معاين اآلثارأىل العصر، ك 

، ك طبقات اؼبقاصد النحوية، ك الدرر الزاىرة يف شرح البحار الزاخرة، ك البناية يف شرح اؽبداية

 الشعرا.

: "كاف إمامان عاؼبان عالمة عارفان بالصرؼ كالعربية قاؿ السخاكم، ثناء العلماء عليوك 

كقاؿ ابن خطيب الناصرية يف . كغَتىا حافظان للتاريخ كللغة كثَت االستعماؿ ؽبا مشاركان يف الفنوف

                                                             
 .36-35، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 13
ق(ػ ص.  1426العيٌت كمنهجو ىف عمدة القارئ )د.ـ : د.ط، عبد اهلل حممد إبن اغبرب، بدرالدين 14

1-2. 
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كقاؿ أبو ."تارسنو: "كىو إماـ عامل فاضل مشارؾ يف علـو كعنده حشمة كمركءة كعصبية كديانة

بارعان يف عّدة علـو مفتيان كثَت االطالع, كاسع الباع يف اؼبعقوؿ  احملاسن يف اؼبنهل الصايف: "كاف

ك قاؿ عنو ابن تغرل بردل "كاف بارعا ىف عدة علـو عاؼبا بالفقو ك األصوؿ ك النحو ك  ."كاؼبنقوؿ

غة مشاركا ىف غَتىا. كثَت اإلطالع كاسع الباع ىف اؼبنقوؿ ك اؼبعقوؿ ال يستنقصو إال الصرؼ ك الل

 15يذكر علم إال ك يشارؾ فيو مشاركة حسنة.مغرض قل اف 

تويف رضبو اهلل يف ليلة الثالثاء رابع ذم اغبجة سنة طبس كطبسُت, كد فن من الغد دبدرستو 

 16.اليت أنشأىا, بعد أف صّلى عليو اؼبناكم باألزىر

 دميزات الكتاب . أ
 سبيز العمدة القارل عن غَته من كتب الشركح باؼبميزات التالية:

الًتتيب كجودة التقسيم، ككضع العناكين الدالة على ما ربتهاحبيث يسهل على أكالن: حسن 
القارئ الوقوؼ على مراده من الكتاب بأدىن جهد فهو يفرد لكل جانب من جوانب الشرح عنوانا. 

 مثاؿ ذلك ؼبا شرح اغبديث الثاىن من أحاديث الصحيح تضمن شرحو لو العنواف التالية: 

إسناده، بياف تعدد اغبديث ك من أخرجو عَته، بياف اللغات، ك  بياف رجالو، بياف لطائف
 حنو ذلك. 

ثانيا: عنايتو باعبانب اللغول أللفاظ اغبديث النبول بشكل ظاىر سواء من الناحية 
اإلعرابياك البديعة أك الصرفية ك قد سبيز هبذا عن باقى الشركح اؼبطولة، حىت عد مرجعان ألىل 

 دكتوراه ىف خدمة بعض اعبوانب اللغول ىف عمدة القارئ. اإلختصاص كقد سجلت رسالتا

 ثالثان: قرب عبارتو كسهولتو، حبيث ال ربتاج اىل إعماؿ الفكر. 
                                                             

 .40-39، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 15
 .3-2عبد اهلل حممد إبن اغبرب، بدرالدين العيٌت كمنهجو ىف عمدة القارئ، ص. 16
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رابعان: عنايتو باؼبذىب اغبنفى ك ابراز ألقواؿ اغبنفية ك انتصاره ؽبا.  ك لو ىف ذلك كتب 
 مشهورة أذنها  كتاب " البناية ىف شرح اؽبداية. 

 ىف كتاب "عمدة القارئ"منهج العيٍت   ( ب

مل ينص العيٍت ىف كتابو العمدة على منهجو ىف شرحو، ك قد صدر كتابو دبقدمة ذكر فيها 
عشر فوائد تتعلق بصحيح البخارم، ك ىف بياف اظبو، ك مكانتو، ك شرطو، ك عدد أحاديثو، ك 

ك الفرؽ بُت أبوابو، ك طبقات الركاة الذين حدث عنهم البخارم، كمن جرح من رجاؿ البخارم، 
 17اعتبار ك اؼبتابعة ك الشاىد، ك ضبط األظباء ك األنساب اؼبتكررة اؼبشتبهت ك معلقات البخارم.

 شنكن تفصيل منهجو ىف النقاط التالية: ك

 منهجو ىف تراجم الركاة:

يبدأ بالكالـ على الرجاؿ بعد توضيحو لعنواف الباب إف كاف اغبديث أكؿ حديث فيو أك  -
 غبديث للًتضبة،  إف كاف اغبديث من أحاديث الباب ك ليس أكؽبا.بعد ذكر مطابقة ا

يًتجم لركاة اإلسناد على التوايل، مبتدئا بشيخ اؼبصنف إىل الصحايب ك يذكر ىف ترصبة  -

الراكل العناصر التالية: اظبو ك نسبو، ك كنيتو ك لقبو ك بلده ك رحالتو ك بعض شيوخو، ك بعض 

اعبرح ك التعديل فيو، ك بعض مناقبو ك سنة كفاتو، ك عمره، كمن تالميذه، ك بعضا من أقواؿ أئمة 

أخرج لو من أصحاب الكتب الستة، إال أف ىذا ليس مطردا ىف صبيع الًتاجم، فنراه ىف أحياف  

 كثَتة ال يذكر الًتصبة كاملة هبذه العناصر، بل يقتصر على بعضها.

الو" أك "ذكر رجالو" ، "بياف يقسم الكالـ ىف الركاة ربت عناكين خمتلفة، ىي "بياف رج -

ضبط الرجاؿ" ، "بياف فوائد تتعلق بالرجاؿ" ، إال أنو ال يذكر ىذه العناكين ىف كل حديث، ك 
                                                             

 .5 القارئ بدر الدين العيٍت ك منهجو ىف عمدةعبداهلل بن حممد اغبرب، 17
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ىي قليلة عنده إال عنواف "بياف رجالو" أك "ذكر رجالو" فقد التزمو ىف كل األحاديث إىل اعبزء 

 اغبادل عشر.

 يعتٌت عناية تامة بضبط األظباء باغبركؼ -

 طيل ىف تراجم الركاة اؼبشهورين ىف الغالب.ال ي -

إذا تكرر الراكم ىف حديث آخر، فإنو ال يعيد ترصبتو، لكنو زنيل إىل اؼبواضع الذم ترجم  -
 لو فيو غالبا.

 :18منهجو ىف نقد األسانيد ك اؼبتوف ك اغبكم على اغبديث

جاؿ الذين ينقل أقواؿ األئمة ىف بياف حاؿ رجاؿ اغبديث، ك أحيانا يفعل ذلك ىف الر  -

 يوردىم أثناء شرحو للحديث.

سبيز العيٍت ىف العمدة بذكر لطائف اإلسناد، ك يعقد لذلك عنوانا ىو : "بياف لطائف  -

 إسناده"

 يشَت إىل اختالؼ ىف رفع اغبديث ككفقو ك يرجح ذاكرا أقواؿ األئمة ىف ذلك غالبا. -

 يعتٌت بنقل كالـ األئمة ىف اغبكم على اغبديث -

لى األحاديث الىت يوردىا ىف الشرح با لصحة أك اغبسن أك الضعف، ك كثَتا ما زنكم ع -

 غَت ذلك.

 :19منهجو ىف ربليل األلفاظ

                                                             
 .7 بدر الدين العيٍت ك منهجو ىف عمدة القارئ،عبداهلل بن حممد اغبرب، 18
 .8، بدر الدين العيٍت ك منهجو ىف عمدة القارئعبداهلل بن حممد اغبرب، 19
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سلك العيٍت ىف العمدة منهج الشرح اؼبفصل أللفاظ اغبديث، ك قد أطاؿ النفس ىف ربليل  -
 الشأفاأللفاظ، من ناحية االشتقاؽ، ك اللغة، ك اإلعراب ، كالبالغة، حىت أصبح مرجعا ىف ىذا 

 رتب كالمو ىف لغويات اغبديث ربت عناكين عدة. -

 :20منهجو ىف استنباط األحكاـ ك الفوائد

يعتٌت باستنباط مراد البخارم بًتصبة الباب، كما ينبغي با ستنباط مناسبة الباب ؼبا قبلو، ك  -
 استنباط مناسبة اغبديث للًتصبة.

ـ ك يعنوف ؽبا بقولو "بياف يذكر ىف هناية شرحو للحديث ما استنبطو من فوائد ك أحكا -
 ايتنباط األحكاـ" ، األسئلة ك األجوبة".

إذا ذكر مسألة خالفية، فإنو يبسط القوؿ فيها، ك يناقش، ك يعًتض ك يتعقب، ك يثَت  -
 االشكاالت، ك يورد اعًتاضات على اغبديث.

 ألجوبة.سبيز شرحو باعبملة بتشقيق القارئ ك شحذ ذنتو، ك ىذا ظاىر ىف أسلوب األسئلة ك ا

 

  

 اؼبقارنة بُت العسقالىن ك العيٌت ىف الشرح صحيح البخارل . ت

ك إف اشًتكا ىف اإلىتماـ بإيراد كل ما يطلبو اغبديث من  -رضبهما اهلل–إف اإلمامُت 

اؼبباحث إال أهنما من حيث اؼبنهج ك األداء العلمى قد يتفقاف ك قد سنتلفاف ك قد يتشاهباف ك قد 

                                                             
 .8، بدر الدين العيٍت ك منهجو ىف عمدة القارئعبداهلل بن حممد اغبرب، 20
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حدذنا على اآلخر ىف بعض دذنا دبا مل يذكره اآلخر ك فد يتفوؽ أيتفاكتاف ك قد ينفرد أح

 21اؼبباحث.

 يتفق اإلماماف ىف: (1)

 أف كال منهما جّند نفسو للدفاع عن البخارل ك صحيحو ( أ)

 أف كال منهما ىف طيات شرحو يرد على الفرؽ اؼبخالفة ألىل السنة ( ب)

 22أف كال منهما زنيل إىل بعض مؤلفاتو أثناء شرحو ( ت)

 ىف: سنتلف اإلماماف (2)

ابن حجر يراعى اإلختصار ىف شرحو، أما العيٌت فال يباىل بالتوسع ك  ( أ)

 اإلطالة ك خصوصا ىف األجزاء األكىل من شرحو.

ابن حجر إذا كانت اؼبناسبة بُت اغبديث ك الًتصبة ظاىرة فإنو يهمل  ( ب)

 بياهنا. أما العيٌت فال يهمل ذلك بل يشَت بالنص أهنا ظاىرة.

ث حسب تقطيع اغبديث ىف األبواب ك شرح اغبديابن حجر ي قّطع  ( ت)

لذلك كثرت إحالتو. أما العيٌت فإنو يشرح كل ما يتعلق باغبديث ىف 

 أكؿ موضع ذكرفيو.

طريقة ابن حجر ىف شرحو للحديث يسَت حسب فقرات اغبديث،  ( ث)

فيقوؿ مثال )قولو كذا(، مث يشرح كل ما يتعلق هبذه الفقرة مث ينتقل اىل 

                                                             
 .515، ص. العيٌت ك ابن حجر بُت اإلمامُتجاد الرّب أمُت عبد اجمليد،  21
 .516-515، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 22
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ال يرتبط بفقرات اغبديث ك إدنا يرتبط  ما بعدىا. أما العيٌت فإنو

 بعناكين يضعها مث يشرح ربتها ما يتعلق هبا ىف اغبديث.

ابن حجر أسلوبو يناسب العلماء، أما العيٌت فأسلوبو مبسط يناسب  ( ج)

  23اؼببتدئُت.

 يتشابو اإلماماف ىف: (3)

 اعبمع بُت اؼبختلف اغبديث ( أ)

 شرح مشكل اغبديث ك دفع اإلشكاؿ ( ب)

  24وخاؼبنسبياف الناسخ ك  ( ت)

 يتفاكتاف ىف: (4)

اإلستنباطات العلمية ك األدبية من اغبديث، فقد يستنبط كل منهما بثاقب فكره ما مل 

 يستنبطو اآلخر.

 ينفرد ابن حجر ىف: (5)

أك تكميل( ك يذكر ربتو حملات  –أك فائدة  –أحيانا يعنوف بعنواف )تنبيو  ( أ)

 طيبة تتعلق باإلسناد أك اؼبنت.

                                                             
 .516، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 23
 .516، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 24
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قهية ىف الصحيح يذكر حصرا لعدد ما ىف هناية كل كتاب من الكتب الف ( ب)

كرد فيو من األحاديث اؼبرفوعة ك اؼبوقوفة ك اؼبعلقات ك اؼبتابعات ك ما 

 25 كافقو ىف زبريج مسلم كما انفرد بو البخارل.

 ينفرد العيٌت ىف: (6)

أحيانا يعنوف بعنواف )األسئلة ك األجوبة( ك يذكر ربتو كثَتا من الفوائد  ( أ)

 يغة السؤاؿ ك اعبواب.الىت تتعلق دبنت اغبديث بص

 يعنونو لكل مبحث يريد أف يتكلم فيو أثناء شرحو للحديث. ( ب)

 مباحث تفوؽ فيها ابن حجر: (7)

ىف مبحث تراجم األبواب ك التعاليق كجدنا ابن حجر أعرؼ دبراد  ( أ)

 البخارل ىف صحيحو

ىف مبحث دراسة اإلسناد فقد تفوؽ ابن حجر جدا ك خصوصا ىف رّده  ( ب)

هت لبعض أسانيد صحيح البخارل، كبياف على االنتقادات الىت كجّ 

 سالمتها من كل نقد مؤثِّر.

ىف مبحث من طعن فيو من ركاة البخارل فقد أجاد ك أفاض ك أفاد ابن  ( ت)

حجر ىف ردكده على ىذه الطعوف كتفوؽ أشنا تفوؽ ىف بياف  أهنا ال 

 26تقدح ىف ركايتهم الىت صحيح البخارل.

                                                             
 .517، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجريد، جاد الرّب أمُت عبد اجمل25
 .517، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 26
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 مباحث تفّوؽ فيها العيٌت: (8)

متفوؽ جدا، فهو أكسع ك أغوص   مبحث اللغة ك البالغةىفإف العيٌت  ( أ)

حبثا ىف معاجم اللغة ك اؼبسائل النحوية ك الصرفية ك اللمسات 

 البالغية.

ىف مبحث التخريج فإنو تفوؽ حيث مل يهمل زبريج اغبديث من مصادر  ( ب)

السنة الستة، مع اإلشارة إىل تعدد مواضع اغبديث ىف صحيح البخارل 

 ك يفرد لذلك عنوانا خاصا. ك ىف تلك اؼبصادر

ىف تراجم الركاة فقد توسع فيها جدا ك حّلق جبميع جوانب الًتصبة لكل  ( ت)

   27راك ك إف كاف من اؼبشاىَت.

بُت العسقالىن ك العيٌت ىف بياف اؼبباحث اللغوية ك اللمسات البالغية  الفرؽ . ث

 ىف اغبديث

ظبة كاحدة ىف شرحو، فهو ك ىذا البحث من اؼبباحث الىت تفّوؽ فيها العيٌت ك أصبحت 

يهتم اىتماما بالغا ك يتوسع أشنا توسعا ىف بياف اؼبباحث اللغوية ك اللمسات البالغية ىف أثناء شرحو 

للحديث. فيعقد لكل نوع من تلك اؼبباحث عنوانا خاصا بو فيقوؿ مثال )بياف اللغة أك لغات 

لغة ك تصريفاتو ك اشتقاقاتو ك اغبديث(، مث يذكر بعض ألفاظ اغبديث ك يبُت أصلو ىف كضع ال

مع ك ما اؼبراد بو ىف اغبديث ك ما عالقة ذلك بأصل كضعو ىف اللغة ك غَت ذلك  مصدره، ك كيف رن 

من الغوض ىف علم أصوؿ اللغة. ك إذا كاف ىف اغبديث بعض الكلمات أك اعبمل الىت يتضح معناىا 
                                                             

 .518، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 27
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لك عنوانا، فيقوؿ مثال )بياف اإلعراب( كما قيل فإنو سنصص لذ  -إذ اإلعراب فرع اؼبعٌت–باإلعراب 

، فيذكر إعراهبا. كإذا كاف ؽبا أكثر منوجو ىف اإلعراب فإنو يستقصى ك يتناكؿ ىذه الكلمة أك اعبملة

  28كجوه اإلعراب متناكال ؽبا بالتوجيو ك التوضيح كالتحليل ك البياف بنوع من التفصيل.

، للمسات البالغية على اغبافظ ابن حجرك يقاؿ أف العيٌت تفّوؽ ىف اؼبباحث اللغوية ك ا

فليس معٌت ىذا أف اغبافظ قد أذنل ىف تلك اؼبباحث. ك لكن ىف شرحو أنو يذكر تلك اؼبباحث ك 

لكن باختصار ك عدـ تفصيل أك تطويل ك قل أف يهمل منها شيئا إال ما كاف كاضحا جليا ال 

يذكرىا ىف طيات اؼبباحث ك لكنو  زنتاج إىل حبث ك استطراد. كىو كعادة ال يعقد عناكين ؽبذه

 29شرحو للحديث.

" على ىذا بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجر" ىف كتابو اجمليدجاد الرّب أمُت عبد ك سنلص 
 البحث إىل ما يأتى:

العيٌت متفوؽ على اغبافظ ابن حجر فيما يتعلق باؼبباحث اللغوية ك اللمسات  .1
  بياهنا ك توضيحها.البالغية. فهو أكثر إيرادا ؽبا ك تفصيال ىف

ذكر اؼبباحث اللغويةك اللمسات البالغية ليس معٌت تفوؽ العيٌت أف ابن حجر يهمل  .2
 ك إدنا ىو يذكرىا ك لكن يوجز القوؿ فيها كال يطيل.

 العيٌت يفرد عنوانا للغويات اغبديث ك ما فيو من بالغة.  .3

بدكف ذكر ابن حجر يذكر ما يتعلق باللغةك البالغة ىف طيات شرحو للحديث  .4
 عناكين.

                                                             
 .410، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 28
 .411، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرمُت عبد اجمليد، جاد الرّب أ29
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العيٌت مل يهمل بياف اؼبباحث اللغوية ك البالغية حىت ىف هناية شرحو. ك لكنو ردّبا أكجز  .5
30كاختصر القوؿ فيها. كأذنل ذكر العناكين الىت اعتداىا ىف أكؿ شرحو.

 

                                                             
 .421، ص. بُت اإلمامُت العيٌت ك ابن حجرجاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 30


