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 املقدمة
يعلم دارسو الحمُد هلِل ربِ  الَعالمين، والصالُة والسالُم على أشرِف المرسلين، وإماِم المتقين، سيدنا محمٍد، وعلى آله وصحبِه أجمعين، وبعد:  

ما من كتاب  لذا فلغيره هو أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقالني،    وتذييال    واستدراكا    علم الحديث أن أكثر العلماء تتبعا وتعقبا  
إال والبن حجر آثار تعقب أو بصمات تصويب، وهذا ما صرح به في مقدمة كتابه: "تعجيل المنفعة" إذ قال:    - وال سيما في الحديث وعلومه   –

سنة النبوية أحد النقاد الجهابذة ممن كان له فضل كبير في خدمة الهو  الحافظ ابن حجر  إن  .  (1)"فما القصد إال بيان الصواب طلبا للثواب"
جر فيه  وعلومها، ومن جملة مؤلفاته كتابه "تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة" الذي نتكلم عنه بعد قليل، ففي ذلك الكتاب أكثر ابن ح

الهيثمي ممن تعقبهم    ألقوالهم فيما يراه خالف الصواب، فكان اإلمام  حررا  مألحكامهم و   صوبا  مسبقوه مناقشا ألقوالهم و   تعقبات على علماءالمن  
وغيرها من أحكام حديثية، إال أن الدراسة في هذا البحث   وتعديال   ابن حجر في الكتاب المذكور، وقد شمل الحكَم على األحاديث والرواة جرحا  

 جاءت مقتصرة على نماذج لرواة قمت بدراسة أقوال ابن حجر والهيثمي ثم اخترت القول الراجح منها.
 وتكمن أهداف البحث، فيما يلي: أوال: هدف البحث:

وقوفي على الرأي الراجح، بعد عرضها ودراستها دراسة   جمع بعض تعقبات الحافظ ابن حجر على الهيثمي في نقد الحديث والرواة، محاوال    -1
 نقدية.

 .معرفة طريقة ابن حجر في تعقباته على الهيثمي، وتلك المصطلحات التي استخدمها عند تعقباته -2
التعرف على منزلة ومكانة ابن حجر في تعقبه على الهيثمي، من حيث االعتدال أو التشدد أو التساهل ويظهر هذا من خالل دراسة    -3

 أقواله. 
بيان طريقة العلماء في التعامل مع أخطاء أو هفوات من سبقهم والرد عليهم، وبيان وجه الصواب، كل هذا باألدلة العلمية دون تجريح أو  -4

 .انتقاص
 محاولة الوقوف على بعض جهود ابن حجر على من سبقه، بالنقد والتصويب. -5

 ثانيا: أهمية البحث، ودوافع اختياره وتكمن فيما يلي:
 أهمية علم التعقب وأثرها في بناء شخصية علمية نقدية عملية عند الباحث.  -1
أبرز    يعتبر  -2 الجرح والتعديل والنقد، ومن  أكابر علماء  لذا أحببت إظهار تعقباته على  ابن حجر من  الحديث،  المشتغلين بعلم  األعالم 

 الهيثمي. 
 أن عناية الباحثين بعلم التعقبات قليلة على أهميته وشهرته. -وهللا أعلم –عتقد أ  -3
دراسة نقدية صارمة،    مؤدى ومآل هذا البحث يعطي نتائج قيمة بإذن هللا للباحث وللمكتبة الحديثية، ألن المشتغل في هذه الساحة يقوم على   -4

 يجمع األقوال واألحكام في الراوي والمروي، ويبين الراجح من المرجوح.
 : ثالثا: الدراسات السابقة

النبوي  الحديث  العلم في  للمتخصصين من أهل  العلمية، عبر شبكة اإلنترنت، وكثرة سؤالي  البحوث  لمراكز  البحث والتنقيب ومتابعتي  بعد 
دراسات حول تعقبات ابن حجر، لكن ليس فيها بحث أو دراسة تكون لها عالقة أو صلة بعنوان ومضمون بحثي لا الشريف، وجدُت عددا من  

 هذا، وهذه األبحاث والدراسات هي:
تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خالل كتابه تهذيب التهذيب"، من بداية حرف األف إلى نهاية حرف الزاي، للباحث:    -

 مان نصار، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.منصور سل
تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خالل كتابه "تهذيب التهذيب"، من بداية حرف السين إلى نهاية حرف العين، للباحث:  -

 مناف توفيق سليمان مريان الجامعة األردنية.
العلماء من خالل كتابه " تهذيب التهذيب"، من بداية حرف الغين إلى نهاية الكتابة للباحث: عطا  تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من    -

 هللا بن خليف غياض، الجامعة األرنية. 
، أطروحة دكتوراه،  (  2) الذهبي في الميزان، للباحث عمر حسن الصميدعيفي لسان الميزان على اإلمام  تعقبات الحافظ ابن حجر على    -

 عمان.   – نم اإلسالمية العالمية، األردجامعة العلو 
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 رسالة وهي "العين حرف إلى الكتاب بداية من  االستيعاب في كتابه البر عبد ابن الحافظ على اإلصابة كتابه في حجر ابن الحافظ تعقبات  -
 .الكريم وريكات عبد/الدكتور إشراف مشاقبة،  محمد الرحمن عبد الطالب، إعداد  من األردنية الجامعة الشريعة في كلية في نوقشت علمية

 عيسى الطالب إعداد "الكتاب آخر إلى الغين حرف من كتابه االستيعاب في البر عبد ابن على اإلصابة كتابه في حجر ابن الحافظ تعقبات  -
 باسم  الدكتور إشراف  البواريد،
 .قبلها التي في قيل ما مثل فيها ويقال سابقتها، تتمة وهي الجوابرة،

 ياسر الدكتور إشراف البكري، وسيم محمد حمزة الغابة من إعداد الطالب في أسد  األثير ابن  اإلصابة على  في  حجر  ابن  الحافظ  تعقبات  -
 الشمالي، الجامعة األردنية.      

جد  أوهذه الدراسات التي قام أصحابها بدراستها كانت عن تعقبات ابن حجر في التهذيب ولسان الميزان وغيرها على غيره من العلماء، إذ لم  
 . لهيثميعلى ا تعقبا  

 رابعا: منهجي في البحث:   
 . جمعت نماذج لرواة تعقب فيهم ابن حجر على الهيثمي تعقبا حديثيا   -1
 هم حسب ترتيبهم في كتاب "تعجيل المنفعة".ذكرت الرواة ورتبت -2
 اقتصرت على موضع الشاهد فيما يتعلق بتعقب ابن حجر على الهيثمي. -3
 ربما أقوِ ي وأعضد فيما ترجح عند ابن حجر بأدلة وحجج إضافية حسبما يقتضي الموضوع.  -3
 في ختام كل تعقب أذكر القول الراجح فيه، سواء البن حجر أو للهيثمي.  -4
 اقتصرت على ذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة، وباقي التعريف بالكتاب ذكرته في قائمة المصادر والمراجع.   -5

 وجاءت خطة البحث كما يلي:
إلى مقدمة ومبحثين خاتمة: أما المقدمة ففيها: هدف البحث: وأهمية البحث، ودوافع اختياره، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، مع 

 ملخص البحث بالعربي واإلنكليزي 
 المبحث األول: علم التعقب، وتعريف بالكتاب، وبعض الصيغ المستعملة فيه، وفيه ثالثة مطالب 

 المطلب األول: التعقب في اللغة واالصطالح
 المطلب الثاني: التعريف بكتاب تعجيل المنفعة 

 لى الهيثمي  المطلب الثالث: من الصيغ التي استعملها ابن حجر في تعقباته ع
 المبحث الثاني: نماذج تطبيقية لرواة تعقبهم ابن حجر على الهيثمي في كتابه تعجيل المنفعة  

 اخترت تسعة رواة من تعقبات ابن حجر على الهيثمي كنماذج، وهي فيما يلي:
 راو مجهول، والراجح أنه معروففي   ابِن حجر الهيثمي  تعقبُ المطلب األول: 
 حديث َوهَم فيه فأدخله في سند آخر بسبب انتقال النظر قبه فيتعالمطلب الثاني: 
 في وهمه لراو ظنه من الزوائد  تعقبهالمطلب الثالث: 
 في وهمه في اسم راو تعقبه المطلب الرابع: 

 في جهله لراو لم يجد ترجمته بسبب تصحيف اسمهتعقبه المطلب الخامس: 
 جهالة نسب راو وجهله بشيخه وهمه وغلطه في تعقبه في  المطلب السادس: 

 وهمه في تسمية الراوي ظنا منه آخر بسبب سقط اسم أبيه تعقبه فيالمطلب السابع: 
 في وهمه لتصحفه في اسم راوتعقبه المطلب الثامن: 
 وهمه في راويين ظنا منه أنهما واحد وليس كما ذهب تعقبه في المطلب التاسع: 

 ملخص البحث باللغة العربية

وبكتاب تعجيل   بالتعقُّب، مختصرا   تعريفا   "، وبينت فيه نقدي ة   دراسة  "تعقبات ابن حجر على الهيثمي في كتابه "تعجيل المنفعة"   البحثُ  هذا يتناول
 بن حجر منذكرهم ا راٍو ممن كل في القول الراجحِ  الوصول لمعرفة في بعض صيغ التعقب التي استعملها ابن حجر، واجتهدتُ   المنفعة، ذاكرا  
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وكانت   واِضحة في ختام كل مطلب، مختصرةٍ  بعبارةٍ  لهيثميابن حجر أو من ا قولِ  سواء من ذكرُت الراجح خالل تعقباته على الهيثمي، ثم  
 .تسعة رواة  دراسة بحثي حول

Summary of the research in English 

This research deals with the sequences of Ibn Hajar on Al-Haythami in his book “Accelerating the Benefit” 

“A Critical Study”, in which I explained a brief definition of tracking, and in the book Expediting the Benefit, 

mentioning some of the tracking formats that Ibn Hajar used, and I worked hard to reach the correct opinion 

in each narrator mentioned by Ibn Hajar through his followings on Al-Haythami, then I mentioned the most 

correct, whether from the words of Ibn Hajar or from Al-Haythami in a clear and brief statement at the 

conclusion of each request, and my study was about nine narrators.                                      

 املبحث األول: علم التعقب، وتعريف بالكتاب، وبعض الصيغ املستعملة فيه، وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول: التعقب يف اللغة واالصطالح

يحان: أحدهما يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. واألصل األخير التعقب لغة: قال ابن فارس: عقب: العين والقاف والباء أصالن صح
 .ألنه( 4): "العاقب". ومنه سمي رسول هللا ( 3)يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة... قال الخليل: عقبُت الرجل، أي صرت عقبه أعُقُبه َعقبا

له في حدود   اصطالحيا   وفي االصطالح: في الحقيقة لم أقف على من عرف التعقب تعريفا   عقب َمن كان قبله من األنبياء عليهم السالم.
نا    ومستقرا   علمي وبحثي من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وإن كنا نعلم أن لفظة "تعقب" كان موجودا   في مصنفات كثير من العلماء، إذ   ومدو 

كما اتفق عليه بعض أساتذة الحديث  .يمكن أن نعرفه اصطالحا  ( 5) كانوا يعبرون عنه في مؤلفاتهم وتطبيقاتهم الحديثية، ويطلقونه فيما بينهم
 .( 6)في كالم غيره أو كالمه المتقدم تخطئة أو استدراكا في عصرنا بقولهم إنه: نظُر العالِم استقالال  

 التعريف بكتاب تعجيل املنفعةاملطلب الثاني: 
 حول تعريف كتاب "تعجيل المنفعة" للحافظ ابن حجر رحمه هللا، وذلك في أمور: وموجزا   نسلط الكالم هنا مختصرا  

 أوال: اسم الكتاب:
 .( 7) األربعة"نص  الحافظ ابن حجر على تسمية الكتاب في مقدمته، حيث قال: وسميته "تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة 

 األمر الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى ابن حجر: 
ا هو:  نسبة ثبوت هذا الكتاب البن حجر أمر  ال شك  فيه، ومما يزيد هذا األمر تأكيد 

 االستفاضة والشهرة أو التواتر، فأهل العلم قاطبة يعلمون أن الكتاب من صنيع ابن حجر.  -1
تب أخرى له، فقال في المقدمة: وكنت قد لخصُت "تهذيب الكمال" وزدُت عليه فوائد كثيرة، وسميته  عزا الحافظ ابن حجر فيه إلى ك -2

 .( 8)"تهذيب التهذيب" وجاء نحو ثلث األصل
 . (10) ، و"لسان الميزان"(9) أن  ابن حجر قد عزا هذا الكتاب في كتبه األخرى لنفسه؛ كما في "تهذيب التهذيب" -3
، والشيخ طاهر الجزائري في (11)واستقوا من نبعه عدد  من كبار أهل العلم ممن جاؤوا بعده؛ كالسيوطي في "تدريب الراوي"وأيضا نسبه له   -4

 ، وغيرهما.(12)"توجيه النظر إلى أصول األثر"
 األمر الثالث: سبب تأليف الكتاب:

أما بعد فقد وقفُت على مصنٍف للحافظ أبي عبدهللا    مته:بي ن الحافظ ابن حجر وصرح عن سبب تأليف هذا الكتاب، حيث قال في مقد     
عة، محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي سم اه "التذكرة برجال العشرة" ضم  إلى من في "تهذيب الكمال" لشيخه المزي من في الكتب األرب

محمد بن خسرو من حديث اإلمام أبي حنيفة"، وحذا حذو  وهي: "الموطأ"، و"مسند الشافعي"، و"مسند أحمد"، و"المسند الذي خرجه الحسين بن 
الذهبي في "الكاشف" في االقتصار على من في الكتب الستة دون من أخرج لهم في تصانيف لمصنفيها خارجة عن ذلك كـ"األدب المفرد" 

أو النسائي مثال إلى من أخرج له في بعض  للبخاري، و"المراسيل" ألبي داود، و"الشمائل" للترمذي، فلزم من ذلك أن ينسب ما خرج له الترمذي
فوس المسانيد المذكورة، وهو صنيع سواه أولى منه، فإن  النفوس ترَكُن إلى من أخرج له بعض األئمة الستة أكثر من غيرهم، لجاللتهم في الن

لمزي في "التهذيب"، وجعلُت رموز األربعة  وشهرتهم، ...فإن  أصل وضعه مطلق الجمع ... فالتقطُت اآلن من كتاب الحسيني من لم يترجم له ا
كمال على ما اختاره الشريف، ثم عثرُت في أثناء كالمه على أوهام صعبة فتعق بتها، ثم وقفُت على تصنيٍف له أفرد فيه رجال أحمد سم اه "اإل

ى "التذكرة" ثم وقفُت على جزٍء لشيخنا الحافظ  عن من في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال" فتتبعُت ما فيه من فائدة زائدة عل
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ء نور الدين الهيثمي استدرك فيه ما فاَت الحسيني من رجال أحمد لقطه من "المسند" لما كان يكتب زوائد أحاديثه على الكتب الستة، وهو جز 
ا، وعثرُت فيه مع ذلك على أوهام، وقد جعلت على من تفر د به )هب( على تصنيٍف لإلمام أبي زرعة ابن شيخنا حافظ   ، ثم وقفتُ (  13) لطيف جد 

ذكره العصر أبي الفضل بن الحسين العراقي، سم اه "ذيل الكاشف" تتبع األسماء التي في "تهذيب الكمال" ممن أهمله "الكاشف"، وضم  إليه من 
ا، واختصر التر  اجم فيه على طريقة الذهبي فاختبرته فوجدته قل د  الحسيني من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمي، وصي ر ذلك كتاب ا واحد 

ة من  الحسيني والهيثمي في أوهامها وأضاف إلى أوهام من قبله أوهام ا أخرى، وقد تعق بُت جميع ذلك مبين ا محرر ا، مع أني ال أد عي العصم
ال بيان الصواب طلب ا للثواب... وإنما حدا بي  الخطأ والسهو، بل أوضحت ما ظهر لي فليوضح من يقف على كالمي ما ظهر له، فما القصد إ 

...  أحرى،  على هذا "التلخيص" أن إعادة ما ُكِتب وشاع واشتهر يستلزم التشاغل بغير ما هو أولى، وكتابة ما لم يشتهر ربما كانت أْعَوُد منفعة  و 
ال ذلك الشخص، فلذلك اقتصرُت على رجال األربعة، وسميته فلما رأيُت كتاب الحسيني أحببُت أن التقَط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة ح

 . ( 14)"تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة"
 األمر الرابع: موضوع الكتاب:

 موضوع هذا الكتاب هو تراجم رجال األئمة األربعة المتبعين في الفقه: أبي حنيفة, ومالك, والشافعي, وأحمد. 
 لكن جمع أحاديثه بعض أتباعه ممن رووا عنه فدونوه في كتاب سموه "مسند أبي حنيفة".  فأبو حنيفة ليس له تأليف, -
 وأما مالك فله "الموطأ" الكتاب المشهور. -
 وأما الشافعي فله "المسند"، وهو مأخوذ  من "األم" ومن كتبه األخرى. -
 وأما أحمد فله "المسند" المشهور.     -

عنهم ليسوا في "تهذيب الكمال", لكن كيف يكون الكشف عن هؤالء؟ لهذا الغرض نهض الحافظ الحسيني فهؤالء األئمة األربعة لهم رواة رووا  
األربعة من لم  فأل ف كتاب ا في رجال العشرة سم اه "التذكرة بمعرفة رواة العشرة"، حيث أخذ كتاَب المزي "تهذيب الكمال"، وأضاف إليه رواة األئمة 

انت مادة كتاب الحسيني أغلبها في "التهذيب", علم بهذا ابن حجر والتقط من كتاب الحسيني رواة األئمة األربعة،  ُيذكروا في "التهذيب"، ولما ك
تقريب"  ورتبه على الحروف، وأضاف إليه أشياء واستدرك عليه أشياء، فإذا أراد باحث الكشف عن رواة أحد األئمة األربعة ممن ليس مذكور ا في "ال

ب "تعجيل المنفعة".كما أشرنا قبل قليل أن المؤلف بدأ كتابه بمقدمة أبان فيها موضوع كتابه وسبب تأليفه له، ثم بعد أن  فحسبه الرجوع إلى كتا
 ( راوي ا. 1727فرغ من المقدمة شرع في تراجم الكتاب مرتبين على حروف المعجم، وقد بلغ عدد التراجم فيه ) 

 األمر الخامس: شرط المؤلف في هذا الكتاب:
رط المؤلف في كتاب "تعجيل المنفعة" االقتصار على رجال األئمة األربعة دون غيرهم ممن ذكرهم الحسيني في كتابه، كما هو واضح  ش     

أيُت  من صنيع مؤلفه أنه أراد أيضا تتبع رجال األئمة األربعة من كتٍب أخرى غير الكتب التي اعتمد عليها الحسيني، فقال في المقدمة: فلما ر 
يني أحببُت أن التقَط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص، فلذلك اقتصرُت على رجال األربعة، وسميته "تعجيل كتاب الحس

ا ليس المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة"، وعزمي أني أتتبع ما في كتاب "الغرائب" عن مالك الذي جمعه الدارقطني، فإن فيه من األحاديث مم
ما طأ" شيئ ا كثير ا، ومن الرواة كذلك، ثم أتتبع ما في "معرفة السنن واآلثار" للبيهقي من الرجال الذين وقع ذكرهم في روايات الشافعي مفي "المو 

  ثلثليس في "المسند" ثم أتتبع ما في كتاب "الزهد" ألحمد فألتقط منه ما فيه من الرجال مما ليس في "المسند" فإنه كتاب كبير يكون في قدر  
، ثم أتتبع ما في كتاب "اآلثار" لمحمد بن الحس ن فإني  "المسند" مع كبر "المسند"، وفيه من األحاديث واآلثار مما ليس في "المسند" شيء  كثير 
التي فيه.. وبانضم فأجبته وتتبعته واستوعبت األسماء  إفراده  الحنفية سألني في  العلم  ام هذه  أفردته بالتصنيف، لسؤال سائٍل من ُحذ اق أهل 

  أسالمذكورات يصير "تعجيل المنفعة" إذا انضم إلى رجال "التهذيب" حاوي ا إن شاء هللا تعالى لغالب رواة الحديث في القرون الفاضلة إلى ر 
 .( 15) الثالثمائة

 األمر السادس: منهج المؤلف في الكتاب: منهجه على النحو اآلتي:
اء المترجمين وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، ولم ُيخالف هذا المنهج إال في حرف الميم  رت ب المؤلف كتابه على حروف المعجم في أسم -1

فبدأ بمن اسمه محمد، وفي حرف العين فبدأ بمن اسمه عبدهللا، وذلك لشرف هذين االسمين، وبعد أن فرغ من ذكر األسماء ذكر الكنى، وبعد 
 .أن فرغ من الكنى ذكر فصال  فيمن أبهم اسمه من الرواة 
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تتراوح تراجم الكتاب ما بين الطويل، والمتوسطة والقصيرة، حتى إن بعض التراجم ال يتجاوز فيها المؤلُف ذكر اسم الراوي واسم أبيه  -2
 مكتفي ا في ذلك أنه من رجال "التهذيب". 

 أو نسبه.  يذكر المؤلف في اسم الراوي ما ُيميِ زه عن غيره، ويبيِ ن الصواب في اسمه أو اسم أبيه أو جده -3
أحيانا ينقل الحافظ الترجمة كما هي في كتاب الحسيني، وربما صاغها من نفسه، من غير أن ُيشير إلى ذلك، وكأنه أراد أن يكون كتابه   -4

 .(16) مستقال  عن كتاب الحسيني
ربما يفسر الحافظ ابن حجر بعض مصطلحات الجرح والتعديل عند أئمة النقاد، مثل، مصطلح "ال بأس به" عند أبي حاتم توثيق ا لراوي،   -5

ا أبو حاتم فقال: ال بأس به  .( 17)ومثال ذلك: قال في ترجمة "إبراهيم بن أبي حرة النصيبي": وقد وثقه أيض 
ا منه، ثم يحكم عليه  يورد المؤلف في مواطن كثيرة من  -6 حديث الراوي للداللة على ثقته أو ضعفه، وربما ذكر الحديث كامال ، أو ذكر جزء 

 صحة  وضعف ا. 
 إذا كان الراوي في كتاب "التهذيب" يقتصر على اسمه فقط، وقال: هو في "التهذيب"، وإذا كانت هناك زيادة ذكرها موجزا. -7
، وبي ن الوهم الواقع في الترجمة هل هو من الحسيني أو من ابن العراقي، أو  ( 18)وكالم الحسيني بقوله: "قلت"مي ز ابن حجر بين كالمه  -8

 جليا. الهيثمي، كل هذا وضحه إيضاحا  
 ومدققا ذلك كعادته.  اعتنى المؤلف وأولى اهتمامه بضبط األسماء الُمشكلة بالحروف، محررا   -9

 مزاياه: األمر السابع: أهمية الكتاب وبعض
 العلمية العالية، فقيمة أي كتاب تعلو بعلو مكانة مؤلفه، وكان حافظ عصره كما ال يخفى. - ابن حجر- مكانة مؤلفه  -1
 اشتمل كتابه على إضافات وتحريرات وتصويبات مهمة فريدة قل  أن توجد في غيره. -2
 انة العلمية عند رجوعه إلى كالم أهل العلم. ما يتميز به المؤلف فيه وفي كتبه األخرى الدقة في النقل، واألم -3
ما اشتمل عليه هذا الكتاب من تعقبات واستدراكات على غيره ممن سبق من األئمة، كالحسيني، والهيثمي، وأبي زرعة العراقي، وابن   -4

 حبان، وغيرهم.  
ا في بابه كونه جمع تراجم رجال األئمة األربعة أصحاب المذاهب -5  الفقهية المشهورة.  يعتبر كتابه فريد 
 احتواؤه الكم  الكبير من األحاديث فيه. -6
 اشتماله من صدور أحكاٍم على األحاديث صحة وضعفا، مبينا مواطن العلل فيها.  -7

 املطلب الثالث: من الصيغ اليت استعملها ابن حجر يف تعقباته على اهليثمي
صيغا متنوعة استخدمها في تعقبه على الهيثمي، أذكر بعضا منها تلك التي  من خالل قراءتي لكتاب "تعجيل المنفعة" وجدت البن حجر 

 تتعلق ببحثي هنا: 
 إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة... وعنه أسود بن عامر.  -1

 قال الحافظ: استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني وتبعه ابن شيخنا، فقال: ال أعرفه. 
سقط من اإلسناد بين أسود بن عامر وإبراهيم بن وهو عندي غير وارد؛ فإنني يقوي عندي أنه الذي قبله فلعل إسرائيل   :-ابن حجر–قال 

فليراجع نسخ المسند المعتمدة وليراجع المتن المذكور من غير المسند إن شاء هللا تعالى، وقد راجعت ترتيب المسند للحافظ أبي بكر  إسحاق
 رائيل بين اسود وإبراهيم بن عبيد فصح أنه هو المراد. ابن المحب فوجدت فيه إس

وَخ عن أبيه... روى عنه محبوب بن محرز، استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني. -2  إبراهيم بن عبد هللا بن َفرُّ
 : وقع حديثه في زيادات عبد هللا بن أحمد في مسند عثمان بن عفان لغير هذا الحديث...-ابن حجر –قلت 

أنه كتب عقب هذا الحديث في زوائد المسند بحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي... فكأنه لما أراد ان   -يعني الهيثمي–ْهِم شيخنا وسبُب و  
لذهبي في  ينقله في المبيضة َطَمَح بصره من هذا الحديث الى الذي بعده، وعبد هللا بن فروخ والد إبراهيم من رجال التهذيب وأما إبراهيم فذكره ا 

 يزان فقال.... الم
ف و ِهم  فإنه في إسحاق بن سويد العدوي روى عن مطرف بن عبد هللا بن الشخير الى آخره هكذا استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني،  -3

 . التهذيب
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َلِميُّ عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضى هللا تعالى عنهما، ... وعنه أ -4 بو عبد الرحمن المقرئ عبد  عبد هللا أبو َجْعَوَنَة السُّ
 حدثنا عبد هللا بن يزيد ثنا نوح بن جعونة بهذا السند.   والذي وقع في المسندهللا بن يزيد، هكذا استدركه شيخنا الهيثمي، 

ه في الكنى حجاج مولى بنى ثعلبة عن ُقْطَبَة بن مالٍك وعنه ِمْسَعُر استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني والحسيني لم يغفله بل ذكر  -5
 . فقال: أبو أيوب مولى بنى ثعلبة وسأذكره هناك وأن أحمد ذكره مرة باسمه ومرة بكنيته

 قلت: تعقب  ابُن حجر على الهيثمي وتكلم عنه بالتفصيل لكنه قال في ختام تعقبه رحمه " وليس هذا موضع بسط القول في ذلك ولم يستفد من
 .( 19) نى ثعلبة"ذلك كله معرفة حال حجاج أبي أيوب مولى ب

في تعجيل المنفعة، وهي صيغ واضحة، لذا ستكون دراستي حول هذه   لهيثميفهذا بعض الصيغ التي استعملها ابن حجر في تعقباته على ا 
 الصيغ وغيرها في المبحث الثاني، ألجل الوصول إلى حكم راجح بعون هللا تعالى.

 حجر على اهليثمي يف كتابه تعجيل املنفعةاملبحث الثاني: مناذج تطبيقية لرواة تعقبهم ابن 
 إبراهيم بن إسحاق املطلب األول: 

قال الحافظ:    عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة حديث "ولد الزنا" هو شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه. وعنه أسود بن عامر.      
: وهو عندي غير وارد؛ فإنني يقوي عندي أنه  -ابن حجر–قال    ال أعرفه.  :فقال  (  20) استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني وتبعه ابن شيخنا

راجع المتن ولي  (  23) فليراجع نسخ المسند المعتمدة  (  22) فلعل إسرائيل سقط من اإلسناد بين أسود بن عامر وإبراهيم بن إسحاق  (  21) الذي قبله
سود وإبراهيم  أ، وقد راجعت ترتيب المسند للحافظ أبي بكر ابن المحب فوجدت فيه إسرائيل بين  (  24)المذكور من غير المسند إن شاء هللا تعالى

ل ابُن حجر الكالم في هذا الراوي في موضعه وفيما قبله، بي ن أن هذا وقبله وا  .(  25) بن عبيد فصح أنه هو المراد حد، كشف َوْهَم قلت: فص 
ثم إن ابن حجر حشد أدلة كثيرة في الترجمة التي    .  (  27) ومترجم في التهذيب  (  26) الحسيني والهيثمي وابن العراقي، فتعقبهم فقال: إنه معروف

 سبق ترجمة إبراهيم بن إسحاق إلثباته أنه راو واحد وليس اثنين. 
 إبراهيم بن عبد اهلل بن َفرُّوَخ  املطلب الثاني:

:  -ابن حجر–قلت  عن أبيه في حديث النظر الى الناس يوم العيد، روى عنه محبوب بن محرز، استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني.      
ثنا محبوب بن ُمْحِرٍز   وقع حديثه في زيادات عبد هللا بن أحمد في مسند عثمان بن عفان لغير هذا الحديث فإنه قال حدثني سريج بن يونس

بياع القوارير كوفي ثقة قال سريج عن إبراهيم بن عبد هللا عن أبيه يعنى عبد هللا بن فروخ مولى طلحة قال صليت خلف عثمان بن عفان  
بب َوهِم شيخنا فإنما هو من مسند عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وس -يقصد حديث الترجمة–، وأما هذا الحديث ( 28) العيد فكبر سبعا وخمسا

قائما في السوق   أنه كتب عقب هذا الحديث في زوائد المسند بحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال رأيت رسول هللا  -يعني الهيثمي–
وعبد هللا بن  بصره من هذا الحديث الى الذي بعده،  ( 30) . فكأنه لما أراد ان ينقله في المبيضة َطَمحَ ( 29)يوم العيد ينظر الى الناس يمرون 

: تعقب ابن حجر على الهيثمي أنه  -الباحث-قلت  .( 32) وأما إبراهيم فذكره الذهبي في الميزان فقال... ( 31) فروخ والد إبراهيم من رجال التهذيب
بن عثمان التيمي كما اجعل حديث الباب أي حديث صاحب الترجمة من مسند عبد هللا بن فروخ بينما الصحيح هو من مسند عبد الرحمن 

 أثبتناه في الهامش عند التخريج. 
 إسحاق بن سويد العدوي  املطلب الثالث:

- قلت    .(34)، َفَوِهَم فإنه في التهذيب(33) روى عن مطرف بن عبد هللا بن الشخير الى آخره هكذا استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني    
  - الراوي –: تعقب واستدراك ابن حجر على الهيثمي في محله، فعدم ذكر الحسيني هذا الراوي لم يكن عن سهو أو نسيان أو غفلة، ألنه  -الباحث

 التهذيب، والهيثمي ظن  أنه ِمن الزوائد َمن استدركه عليه.    من رجال 
 عبد اهلل أبو َجْعَوَنَة السَُّلِميُّ :لرابعاملطلب ا

عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضى هللا تعالى عنهما، "فيمن أنظر معسرا" وعنه أبو عبد الرحمن المقرئ عبد هللا بن      
قلت: فقد َوِهَم  . ( 37)حدثنا عبد هللا بن يزيد ثنا نوح بن جعونة بهذا السند ( 36)، والذي وقع في المسند( 35)يزيد، هكذا استدركه شيخنا الهيثمي

 هيثمي في تسمية هذا الراوي، والراجح هو ما قاله ابن حجر. ال
 عبد اهلل بن زيد احلنفيامس: املطلب اخل
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وعنه يحيى بن أبي كثير، هكذا استدركه شيخنا الهيثمي، والذي في األصل من مسند أبي هريرة حديث من طريق عامر   عن أبي هريرة     
ه  بن يساف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا بن بدر الحنفي عن أبي هريرة حديث "ال ينظر هللا إلى صالة رجل ال يقيم فيها صلبه بين ركوع

قلت: قال الهيثمي   .(  39) بدر من رجال "التهذيب" لكنه ال يروى عن أبي هريرة إال بواسطة فلعل شيخه سقط من النسخة.وعبد هللا بن  (  38) وسجوده"
قلت: لكن الراجح ما   قوله: لم أجد َمن ترجمه.  .(  40)في "المجمع" رواه أحمد من رواية عبد هللا بن زيد الحنفي عن أبي هريرة ولم أجد من ترجمه

 سمه ُمَصح ف، وصوابه: عبد هللا بن بدر الحنفي، جاء اسمه على الصواب في مسند أحمد.قاله ابن حجر أن ا
 عبد امللك غري منسوبسادس: املطلب ال

الكندي، وعنه عبد هللا بن أحمد، استدركه شيخنا الهيثمي، وليس بجيد، وقد أوضحُت في ترجمة عبد الرحيم أنه عبد  ( 41)عن عبد الكريم    
 .( 42)عمير التابعي المشهورالملك بن 

 قلت: كشف لنا ابن حجر من خالل هذا التعقب أمرين:
 أنه بي ن من هو عبد الملك، فقال هو عبد الملك بن عمير التابعي المشهور. -1
وبين  ( 43) تابعيأن هذا ليس ممن روى عن عبد الرحيم، وال روى عنه عبد هللا بن أحمد؛ ألن هناك اختالف كبير بين وفاة عبد الملك ال -2

 .( 44) مولد عبد هللا بن أحمد بن حنبل
 عمرو بن َبْحِر بن َكِنْيٍز السَّقَّاِءسابع: املطلب ال

استدركه شيخنا الهيثمي،   روى عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، روى عنه عبد هللا بن أحمد حديث صفوان بن المعطل في دفن الحية التي من الجان. 
قال عبد هللا حدثنا أبو حفص عمرو بن علي بن    .(  45)َفَوِهَم، فإنه عمرو بن علي بن بحر، سقط عليه اسم والده وهو ثابت في أصل المسند

قلت: َوِهَم    .(  46)بحر ثنا أبو قتيبة وهذا هو الحافظ المشهور المعروف بالفالس وهو من شيوخ األئمة الستة روى كل منهم عنه بال واسطة
 .( 47) ر كما ترجم له ابن حجر في التقريبالهيثمي في تسمية هذا الراوي، ظن  أنه راٍو آخر بسبب سقط اسم أبيه، علما أنه ثقة حافظ مشهو 

 عمري بن جبري موىل خارجثامن: املطلب ال
، وعنه موسى بن وردان... استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني وكذا قال في مجمع (48)عن صوم يوم السبت   عن امرأة سألت النبي    

وهو خطأ نشأ عن تصحيف ونص الحديث في المسند حدثنا حسن بن    -من هنا تعقب ابن حجر-.(  49) الزوائد: عمير بن جبير هذا ال أعرفه
عن صوم يوم السبت حدثته   موسى ثنا بن لهيعة ثنا موسى بن وردان أخبرني عبيد بن حنين مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول هللا  

قلت: وقع الهيثمي في هذا الهم والخطأ    .(  50) ونونين مصغر مذكور في التهذيب  قال لها ال لك وال عليك.وعبيد بن حنين بالمهملة  أن النبي  
 بسبب التصحيف في اسمه.

 (51يزيد بن أبي يزيد األنصاري)تاسع: املطلب ال
وعن عبيد بن عمير روى عنه الحارث    (  52)مولى مسلمة بن مخلد روى عن امرأته عن عائشة رضى هللا تعالى عنها في لحوم األضاحي     

بن يعقوب المصري والد عمرو وبكير بن عبد هللا بن األشج وبكر بن سوادة، وذكر البخاري أن بكير بن عبد هللا بن األشج روى عن يزيد  
ز بن صالح فقال: عن يزيد المذكور أن امرأته سألت عائشة، وقد وافق يحيى بن بكير حجاج بن محمد عن الليث ورواه بن لهيعة عن عبد العزي

بن أبي يزيد حججت مع امرأتي أم سليم فدخلت على عائشة وجزم الخطيب في الموضح بأنه هو األول، ووهم من فرق بينهما، وقد ذكره ابن  
عائشة روى عنه    بن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فقال: يزيد بن أبى يزيد عن عبيد بن عمير عناأبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا وذكره  

لحسيني بكر بن سوادة ثم قال بعده: يزيد بن أبي يزيد مولى األنصار عن امرأته، وعنه الحارث بن يعقوب، ففرق بينهما تبعا للبخاري، وقد أغفل ا
وليس  ( 53)أبى يزيد الِرْشكهذا الرجل في "التذكرة" وفي رجال المسند ولم يستدركه شيخنا الهيثمي عليه وال من تبعه فإنهم ظنوا أنه يزيد بن  ذكر

قلت: فرق البخاري وتبعه ابن أبي حاتم وابن حبان بين يزيد بن أبي يزيد الراوي عن امرأته وبين من يروي عن عبيد بن عمير كما    .(54)كذلك
، و على  الهيثمي أنهما واحد، لهذا السبب لم يستدرك   ظن  وقد بينه ابن حجر.  . حجر القول ما قاله الحافظ ابن الحسيني 

 اخلامتة: 
 علم التعقب واالستدراك ودراستهما ينميان عقلية الباحث علميا ونقديا، ويوسع األفق واإلدراك لدى الباحث.  -1
بعا ُيَعدُّ الحافظ ابن حجر العسقالني إماما جهبذا ناقدا في الحديث وعلومه، وال أبالغ إن قلت إنه من أكثر العلماء تعقبا واستدراكا وتت -2

 وتصويبا لمن سبقوه. 
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 كانت تعقبات ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة ترصد أقوال وأحكام عدد ممن سبقوه من العلماء، وكان من بينهم الحافظ الهيثمي. -3
 استخدم ابن حجر أثناء تعقباته صيغا متنوعة واضحة، ذكرتها في صلب الدراسة العملية في المبحث الثاني.  -4
 كنماذج ممن تعقبهم ابن حجر على الهيثمي، وهي فيما يلي:  اخترت تسعة رواة  -5
 راو مجهول، والراجح أنه معروف. في  ابُن حجر الهيثمي   تعقب -
 حديث وهم فيه فأدخله في سند آخر بسبب انتقال النظر. تعقبه في -
 في وهمه لراو ظنه من الزوائد. تعقبه -
 في وهمه في اسم راو. تعقبه  -
 ترجمته بسبب تصحيف اسمه.  في جهله لراو لم يجدتعقبه  -
 وهمه وغلطه في جهالة نسب راو وجهله بشيخه.تعقبه في  -
 وهمه في تسمية الراوي طن منه آخر بسبب سقط اسم أبيه.  تعقبه في -
 في وهمه لتصحفه في اسم راو.تعقبه  -
 وهمه في راويين طنا منه أنهما واحد وليس كما ذهب.تعقبه في  -

 بات تبين أن الصواب كان من نصيب ابن حجر فيما ظهر لي من الدالئل والقرائن، وهللا أعلم أعلى.وبعد دراسة مفصلة حول هذه التعق
 قائمة املصادر

 )ت(
تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي  -1

مكة المكرمة الطبعة: األولى،   -هـ(، المحقق: د. أحمد محمد نور سيف الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 233)المتوفى: 
 .  4، عدد األجزاء: 1979  – 1399

هـ( الطبعة: دائرة المعارف 256التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا )المتوفى:  -2
 .  8الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان عدد األجزاء:  –العثمانية، حيدر آباد 

هـ(، حققه: أبو قتيبة 911قريب النواوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: تدريب الراوي في شرح ت -3
 . 2نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة عدد األجزاء: 

هـ(  852ني )المتوفى: عجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالت -4
 .2م عدد األجزاء: 1996المحقق: د. إكرام هللا إمداد الحق، الناشر: دار البشائر ـ بيروت الطبعة: األولى ـ 

تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خالل كتابه تهذيب التهذيب"، من بداية حرف األف إلى نهاية حرف الزاي، للباحث:  -5
 صار، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.منصور سلمان ن

هـ(، المحقق: محمد عوامة،  852تقريب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  -6
 . 1، عدد األجزاء: 1986 – 1406سوريا، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الرشيد 

هـ(  الناشر: مطبعة دائرة 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: تهذيب التهذيب، المؤلف:  -7
 .  12هـ عدد األجزاء: 1326المعارف النظامية، الهند الطبعة: الطبعة األولى،  

بن قيماز الشهير بـ »الذهبي«  تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان -8
  -هـ   1425مجدي السيد أمين الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: األولى،   -هـ( تحقيق: غنيم عباس غنيم  748  - 673)

 .   11م عدد األجزاء:  2004
ب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي  توجيه النظر إلى أصول األثر، المؤلف: طاهر بن صالح )أو محمد صالح( ابن أحمد بن موه  -9

م عدد  1995  -هـ 1416حلب الطبعة: األولى،  –هـ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية 1338)المتوفى: 
 .  2األجزاء: 

 )ج( 
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لمؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا  وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، ا  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا   -10
البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 

 جامعة دمشق. -يعة ، مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشر 9هـ، عدد األجزاء: 1422
 )ذ(

بيروت، الطبعة  –ذيل الكاشف للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي، تحقيق: بوران الضناوي، دار الكتب العلمية ، لبنان   -11
 م، مجلد واحد.  1986  -هــ   1406األولى، 

 )س(
هـ( المحقق : 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى :   سير أعالم النبالء، المؤلف : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن -12

  25عدد األجزاء : ، م  1985هـ /   1405مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ،  
 ومجلدان فهارس( .  23)

 )ع(
هـ(، 597الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: العلل المتناهية في األحاديث الواهية، المؤلف: جمال   -13

 . 2م، عدد األجزاء: 1981هـ/1401المحقق: إرشاد الحق األثري، الناشر: إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة: الثانية،  
 )ل(

ابن منظور، المحقق : عبد هللا علي الكبير + محمد أحمد حسب هللا + هاشم محمد الشاذلي، دار النشر : دار   لسان العرب، المؤلف :   -14
 . 6المعارف، البلد : القاهرة، عدد األجزاء : 

ائر هـ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: دار البش 852لسان الميزان، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى:   -15
 ، العاشر فهارس.10م عدد األجزاء:  2002اإلسالمية الطبعة: األولى، 

 )م(
هـ( المحقق: حسام  807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى:  -16

 .10م، عدد األجزاء:   1994هـ،  1414القدسي، القاهرة، عام النشر:  الدين القدسي الناشر: مكتبة
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف : أحمد بن حنبل، المحقق : شعيب األرنؤوط وآخرون الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثانية  -17

 فهارس(.   5+45) 50م عدد األجزاء : 1999هـ ،  1420
، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ول هللا المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس  -18

 . 5بيروت، عدد األجزاء:  –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 261)المتوفى: 
، للباحث، د. أحمد عبد  2018ر، سنة من علل أحاديث الثقات )انتقال نظر الراوي(  نماذج تطبيقية. جامعة كركوك، بحث منفرد منشو  -19

 هللا الطالباني. 
معجم مقاييس اللغة، المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق : عبد السالم محمد هارون، الناشر : دار الفكر، الطبعة   -20
 6م، عدد األجزاء : 1979 -هـ  1399: 

 اهلوامش
 

 (. 237/  1تعجيل المنفعة، البن حجر )( مقدمة 1)
 .باحث وكاتب هذا البحث( 2)

 (. 80/ 4( معجم مقاييس اللغة، البن فارس )3)
(  1828/  4، وصحيح مسلم ) (، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول هللا  3532( رقم الحديث )185/  4( صحيح البخاري )4)

 .(، كتاب الفضائل، باب في أسمائه  2354 -124رقم الحديث )
 (، بتصرف. 243  -1/235( تعجيل المنفعة، البن حجر )5)
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العلماء من خالل كتابه تهذيب التهذيب"، من بداية حرف األف إلى نهاية حرف الزاي، للباحث: تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من   (6)
 (. 22منصور سلمان نصار، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، )ص: 

 قال الباحث منصور سلمان: هذا التعريف الذي اتفق عليه مناقشو الرسالة حفظهم هللا. 
 (. 243/ 1) ( تعجيل المنفعة، البن حجر7)
 (. 236/ 1( المصدر نفسه )8)
 (. 309/ 5( تهذيب التهذيب، البن حجر )9)
 (. 304/ 3( لسان الميزان، البن حجر ) 10)
 (. 188/  1( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي )11)
 (. 374/ 1( توجيه النظر إلى أصول األثر للعالمة طاهر الجزائري )12)
 )هب(، وجعل الرمز )هـ( عالمة على ما استدركه على شيخه الهيثمي فقط.  -أي الهيثمي  -به   ( جعل ابن حجر على من تفر د13)
 (، بتصرف. 243  -1/235( تعجيل المنفعة، البن حجر )14)
 (. 244/ 1( تعجيل المنفعة، البن حجر )15)
 (. 584/ 1( ) 377( ينظر كمثال: تعجيل المنفعة البن حجر، الترجمة )16)
 (. 255/ 1( )7ن حجر، رقم الترجمة )( تعجيل المنفعة الب17)
 (. 244/ 1( تعجيل المنفعة البن حجر )18)
 ( ينظر في تفاصيل هذه النماذج في المبحث الثاني.19)
 (. 33( ذيل الكاشف ألبي زرعة العراقي )ص: 20)
/  1وغيره. تعجيل المنفعة )  ( يشير إلى صاحب الترجمة السابقة وهو: إبراهيم بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وعنه إسرائيل21)

246-247 ) 
 ( 515/ 2( هو كذلك كما وضحه ابن حجر، ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )22)
(. أخرج أحمد في مسنده قال: حدثنا أسود بن عامر،  24784(، رقم الحديث )297/  41( مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب األرناؤوط )23)

 حدثنا إبراهيم بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن عائشة، قالت: قال رسول هللا الحديث.قال: حدثنا إسرائيل، قال: 
 ( من طريق اإلمام أحمد، بهذا اإلسناد.1283( أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" )24)
 (. 3( رقم الترجمة )248/ 1( تعجيل المنفعة )25)
 ال ُيعرف، لذلك جاء تعقب ابن حجر عليه بقوله: معروف. ( أشار الحسيني في ترجمة ما قبله أنه26)
 ( 246/  1(، تعجيل المنفعة )165/ 2( يقصد أنه معروف عند علماء النقد، فهو ضعيف. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )27)
 (. 542(، من زوائد عبد هللا بن أحمد، رقم الحديث )554/  1( مسند أحمد )28)
 (.  16068( رقم الحديث )470/ 25( مسند أحمد )29)
ْيِء. وَأْطَمَح فالن  َبَصَرُه: َرَفَعُه. لسان ال30) (.  534/  2)  ، البن منظورعرب( َطَمَح ِبَبَصِرِه َيْطَمُح َطْمحا : َشَخَص، َوِقيَل: َرَمى ِبِه ِإلى الش 

لل أحاديث الثقات )انتقال نظر الراوي(  نماذج يشير إلى أنه انتقل نظره من سند إلى آخر. للباحث بحث في هذا الموضوع بعنوان ) من ع
 . 2018تطبيقية. جامعة كركوك، بحث منفرد منشور، سنة 

 ( 427/ 15( تهذيب الكمال في أسماء الرجال )31)
 (. 14( رقم الترجمة )267- 266/ 1( تعجيل المنفعة )32)

منفعة"، وقال: لم أجد إلبراهيم بن عبد هللا بن فروخ ترجمة قلت: بعد قول الحافظ ابن حجر، قال هناك بياض كما قاله محقق كتاب "تعجيل ال
(، ولسان  18/ 4رواية الدوري ) -في الميزان، ذكره ابن حجر في اللسان منسبا إلى جده تبعا البن معين في التاريخ. ينظر: تاريخ ابن معين 

 (. 267/  7الميزان )



   

         

 تعقبات احلافظ ابن حجر يف كتابه تعجيل املنفعة على احلافظ اهليثمي   

  

  

 

عبد هللا مترجم في الميزان!! لكن بعد تتبع وبحث لم نجده إال في تاريخ ابن معين  قلت: هنا لنا تعقب على ما قاله ابن حجر من أن إبراهيم بن  
 ولسان الميزان. 

ل ابن حجر في سبب تأليف كتابه "تعجيل المنفعة" في المقدمة حيث قال: التقطت من كتاب الحسيني) التذكرة برجال العشرة(،  33) ( قلت: فص 
وز األربعة على ما اختاره الشريف ثم عثرت في أثناء كالمه على أوهام صعبة فتعقبتها ثم وقفت من لم يترجم له المزي في التهذيب وجعلت رم

على تصنيف له أفرد فيه رجال أحمد سماه )اإلكمال عن َمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال(، فتتبعت ما فيه من  
افظ نور الدين الهيثمي استدرك فيه ما فات الحسيني من رجال أحمد لقطه من المسند فائدة زائدة على التذكرة ثم وقفت على جزء لشيخنا الح

لما كان يكتب زوائد أحاديثه على الكتب الستة وهو جزء لطيف جدا وعثرت فيه مع ذلك على أوهام وقد جعلت على من تفرد به هب. تعجيل  
 (. 237- 236/ 1المنفعة )

 (. 189/  11(، وتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال )39ة )( رقم الترجم292/ 1( تعجيل المنفعة )34)
د  ( قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه عبد هللا بن جعوبة السلمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائ35)
(4 /133-134 .) 
 (. 3015( رقم الحديث )149/  5( مسند أحمد )36)
 (. 533( رقم الترجمة )730/ 1ة )( تعجيل المنفع37)
 (. 10799( رقم الحديث )465/ 16( مسند أحمد )38)
 (. 545( رقم الترجمة )739/ 1( تعجيل المنفعة )39)
 ( 120/ 2( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )40)
الهيثمي وصححه عزا التصحيح إلى ترجمته ( أعتقد أن هناك سبق قلم البن حجر فإنه قال "عن عبد الكريم الكندي"، ولما استدرك على  41)

 (. 655( رقم الترجمة )816/ 1فيما سبق فقال: "وقد أوضحُت في ترجمة عبد الرحيم" أي الكندي. ينظر: تعجيل المنفعة )
 (. 672( رقم الترجمة )830- 829/ 1( تعجيل المنفعة )42)
 (. 3546( رقم الترجمة )370/ 18هـــ( ) 136( تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، وفاته )43)
 (. 257( رقم الترجمة ) 516/  13( ) 213( سير أعالم النبالء، مولده )44)
 ( 22662( رقم الحديث )332/ 37( مسند أحمد )45)
 (. 424(، وتقريب التهذيب )ص: 780( رقم الترجمة )53-52/ 2( تعجيل المنفعة )46)
 . (470/  11) للذهبيسير أعالم النبالء ينظر: ( 47)
 (. 27074( رقم الحديث )635/ 44( مسند أحمد )48)
 (. 198/ 3( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )49)
 (. 250/ 6(، وتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) 819( رقم الترجمة )86-85/ 2( تعجيل المنفعة )50)
 (. 3365( رقم الترجمة )371/ 8(، و) 3364( رقم الترجمة ) 370/ 8( التاريخ الكبير للبخاري )51)
 (. 25218( رقم الحديث )122/ 42( مسند أحمد )52)
( رقم  606( هو: يزيد ابن أبي يزيد الُضَبعي موالهم أبو األزهر البصري يعرف بالِرْشك، ثقة عابد وهم من لينه. تقريب التهذيب )ص:  53)

 (.  7793الترجمة )
 (. 1193( رقم الترجمة )381- 379/ 2( تعجيل المنفعة )54)


