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ABSTRACT 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 
All the praises and thanks be to Allah Almighty, the Giver of bountiful 
blessings and gifts. Prayers and peace of Allah be upon the noble Prophet 
and upon his family and companions, the honorable followers. 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī by Imām Abu Abdullah Muḥammad al-Bukhārī got 
great attention by Muslim scholars of the past and present time. Many 
scholars elaborated this book by adopting different methods. “Al-Kawākib 
Al-Darārī” by Imam Al-kirmānī is an old explanation of Ṣaḥīḥ Bukhārī. 
During studying “Fatḥ Al-Bārī” I found that Hafiz Ibn e Ḥajar has 
consulted “Al-Kawākib Al-Darārī” and quoted Imam Al-kirmānī’s 
commentary and added it. Al-hafiz Ibn e Ḥajar differs at many times with 
the opinions of Imam Al-kirmānī about the understanding of the statements 
and gestures in traditions. I wanted to study such analysis to check the right 
opinion after comparing statements of both Imams and by consulting with 
the statements of other scholars of this field. 
This article approves that judgments of Al-hafiz Ibn e Hajar about the 
understanding of the statements and gestures are more authentic than the 
opinions of Imam Al-kirmānī. 
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 .آ�دسالم إ، ١١/١ يج، سالم آ�د للبننيإساعد بكلية األستاذ امل  *



 
)٢: العدد ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٧٢ 

  !وبعد، والصلوة والسالم على رسول هللا، واحلمد �، بسم هللا

وبذلوا جهدهم يف شرحه ، اجلامع الصحيح للبخاري لقد اهتم العلماء يف كل العصور بدراسة

، لتفصيلشرحه بعض الشراح �، يف صحيح البخاري كثرية لفتأفالكتب اليت ، وبيان مسالكه وفوائده

واستنباطات الفوائد ، ومناسبتها لألحاديث بعدها، من بيان ترامجه: معينة وبعضهم اهتموا إىل �حية

  واللطائف الفقهية واحلديثية.

  واألسباب الباعثة عليه، أمهية البحث

لإلمام الكرماين من أهم الشروح املتقدمة  مما يربز قيمة البحث أن الكواكب الدراري -١

و�رة ، �رة �ملوافقة، واقتبسوا منه، فنقلوا أقواله، جاؤوا بعده معظم الشرّاحستفاد منه ا، لصحيح البخاري

  أخرى �ملخالفة.

تشمل احلديث ، ومعارف متنوعة ء اجلامعني الذين وعوا علوماً الكرماين من العلمااإلمام  -٢

والعقيدة ومذاهب الناس ، والعربية وعلومها، الفقه وأصولهو ، وعلوم القرآن، والقراءات، والتفسري، ورجاله

 .والفلك وغريها، واجلغرافية، والتاريخ، والطب، فيها

احلديثية وزاد عليه إضافات  يف املسائلانتقد احلافظ ابن حجر يف شرحه على الكرماين  -٣

 فهم األقوال واإلشارات لتحقيقيف  وقمت يف هذا البحث بدراسة تعقبات احلافظ على الكرماين ،جليلة

   .ابن حجر كان له قصب السبق يف هذا ا�الال سيما ، الرأي الصائب فيها

وإن ؟  الأو  من التعقيب على اإلمام الكرماين هل أكثر احلافظ ابن حجر: مشكلة البحث

يف فهم  عليه عليها يف تعقبه هي املنهجية اليت سار ماو ؟فما السبب يف ذلكيف التعقيبات عليه  أكثر 

 ؟األقوال واإلشارات

  : خطة البحث

  : وخامتة، ومبحثني، تشمل هذا البحث على مقدمة

   وفيها بيان أمهية املوضوع وخطة البحث: املقدمة

  وفيه مطلبان: ،وتعريف كتابيهماترمجة اإلمامني : املبحث األول

  ترمجة احلافظ ابن حجر وتعريف كتابه فتح الباري. : املطلب األول

  ترمجة اإلمام الكرماين وتعريف كتابه الكواكب الدراري.: املطلب الثاين

  تعقبات احلافظ على الكرماين يف فهم األقوال واإلشارات.: املبحث الثاين

    البحث.اشتملت على أهم نتائج : اخلامتة



 
استدراكات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على اإلمام الكرماين يف الكواكب الدراري  ١٧٣

  ترمجة اإلمامني وتعريف كتابيهما: املبحث األول

  بن حجر وتعريف كتابه فتح الباريترمجة احلافظ ا: املطلب األول

  : )١(ترمجة اإلمام ابن حجر العسقالين

، الشهري �بن حجر الكناين ،بن حممدهو شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي : نسبهامسه و 

  شيخ اإلسالم. و مري املؤمنني يف احلديث لقب � املذهب شافعي، يف مصرولد ونشأ ، العسقالين األصل

 .)٢(�لقاهرة ه٧٧٣ عامشعبان  من شهر ١٢ولد يف : مولده

 ه املشهورشرح: منها ،مؤلفاً  ١٥٠وصلت إىل أكثر من و مشهورة و مؤلفاته كثرية : مؤلفاته

  .فتح الباري املسمى صحيح البخاريل

  هـ.٨٥٢ من ذي احلجة ٢٨تويف يف : �ريخ وفاته

  : نبذة عن فتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن حجر  الذي أّلفهالبخاري صحيح أعظم شروح  منهذا الكتاب  الشك يف ذلك أن

وكتب ، اً جملد ١٣مل على تالكتاب تش، )٣("فتح الباري شرح صحيح البخاري" اهومسّ ، العسقالين

منهجه والسبب الباعث فيها  قد بّني و  ،(هدي الساري)أمساها و  ،كامل  يف جملد مةقيّ مقدمة  احلافظ

وجاء �لتعريفات املوجزة ، وكذا ذكر حكمة تقطيع األحاديث يف صحيح البخاري، لتأليف هذا الشرح

   املتعلقة بعلوم احلديث.

استفاد املؤلف من الشراح قبله عند ، عاماّ  ٢٥أخذ يف مجعه و�ليفه وإمالئه وتنقيحه أكثر من 

ووافقهم يف كثري من املواضع ، هللا ميب مجرة رمحهابن أو  ،والكرماين ،وابن بطال ،ام الدودياإلمشرحه مثل 

   حيا� انتقد عليهم.أو 

وية اللغملسائل � واعتىن، مسائل اإلمجاعالفقهية و  حبل املشاكل كتابالاملؤلف يف هذا  قام

وعند انتهاء هذا العمل  ،واجلرح والتعديل، كان له ممارسة يف علوم احلديث وعلم الرجالوالقراءات كما  

وتسابق شعراء العصر يف ، أقام احلافظ وليمة �ذه املناسبة حضرها األعيان والوجهاء من العلماء"العظيم 

                                                           

اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن ، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر، مشس الدين، السخاوي   )١(

، األوىل الطبعة، لبنان بريوت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، إبراهيم �جس عبد ا�يد: احملقق، حجر

  ١/١٠٤، م١٩٩٩

 املصدر السابق نفس    )٢(

دار ، علي حممد البجاوي: حتقيق، اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر، الفضل وأب، العسقالين   )٣(

 ٥/١٩٤، ه١٤١٢، الطبعة األوىل، اجليل بريوت



 
)٢: العدد ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٧٤ 

   .)١("يف آخر ا�لد الثالث عشر مدح الشرح ومؤلفه مبا تراه مذكوراً 

ملا سئل عن هذا الكتاب فأجاب أن مهية هذا الكتاب جبواب العالمة الشوكاين رمحه هللا أتظهر 

  .)٢(ال هجرة بعد الفتح

  ين وتعريف كتابه الكواكب الدراريترمجة اإلمام الكرما: املطلب الثاين

  :)٣(ترمجة اإلمام الكرماين

أبو عبد هللا البغدادي  ،حممد بن يوسف بن علي بن حممد بن سعيد الكرماينهو : امسه ونسبه 

  .حنوي، مفسر ،متكلم، صويلأ، فقيه ،حمدث الشافعي الكرماين مشس الدين.

  ه.٧١٧مجادى اآلخرة سنة  ٢٦، ولد يوم اخلميس   : مولده

وشرح املواقف لإلجيي يف علم   ، البخاريصحيح الكواكب الدراري شرح  من مؤلفاته: مؤلفاته

 ،ورسالة يف مسألة الكحل، وأمنوذج الكشاف، والتحقيق يف شرح الفوائد الغياثية يف املعاين والبيان، الكالم

شرح  ،ل واألمل البن احلاجبوصو السبعة السيارة يف شرح منتهى ال، ذيل مسالك األبصار يف التاريخ

  .إىل سورة يوسفمن الفاحتة البيضاوي العالمة حاشية على تفسري له و ، شرح اجلواهر ،أخالق عضد الدين

تصدى لنشر العلم ببغداد ثالثني سنة وكان ": قال الشيخ شهاب الدين ابن حجي: ثناء األئمة عليه

  .)٤("�هل العلم والرب مالزما للعلم مع التواضع ،قانعا �ليسري ،مقبال على شأنه ال يرتدد إىل أبناء الدنيا

انتقل جسده ، اهلجرية ٧٨٦من احلج يف شهر حمرم عام  راجعاً تويف رمحه هللا وكان : �ريخ وفاته

  .ودفن يف قرب الشيخ أيب إسحاق الشريازي ،إىل بغداد

  : نبذة عن الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري

وهو من ، "الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري"مساه مؤلفه بنفسه ، شرح الكرماين

مثل اإلمام العيين ، الذين جاؤوا بعده قد استفاد منه مجيع الشراح، الشروح املهمة عند العلماء والطالب

، شرح الصحيح البخاري �سلوب واضح شيق يف جاء الكرماينواإلمام القسطالين واحلافظ ابن حجر. 

كما يظهر اخلصائص ،  �لكالم على خصائص الرتكيب وأبنية الكالم ويعتين، يشرح غريب األلفاظ

                                                           

، بتحقيق: إبراهيم �جس عبد ا�يد، اجلواهر والدرر، حممد بن عبد الرمحن، أبو اخلري، مشس الدين، السخاوي   )١(

 ٢/٦٧٥، ه١٤١٩ الطبعة األوىل، ولبنان –بريوت ، دار ابن حزم

، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، احلطة يف ذكر الصحاح الستة، السيد صديق حسن، القنوجي   )٢(

 ٥٦ص:، م١٩٨٥

، دائرة املعارف العثمانية، الدرر الكامنة، د بن علي بن حممد بن أمحد بن حجرأبو الفضل أمح، العسقالين   )٣(

 ٣١١-٤/٣١٠، م١٩٧٢الطبعة الثانية ، اهلند، حيدر آ�د

  ٤/١٢٣، الدرر الكامنة   )٤(



 
استدراكات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على اإلمام الكرماين يف الكواكب الدراري  ١٧٥

وما يستطرف  �ماً  أمساء األعالم ضبطاً يضبط برواة السند وبيان أحواهلم و يهتم ، البيانية لألحاديث النبوية

  يف مئات املواضع. احلافظ ابن حجر بشرح الكرماين كثرياً  قد استفاد ،من أخبارهم �جياز

  تعقبات احلافظ على الكرماين يف فهم األقوال واإلشارات: املبحث الثاين
، وأصولهتشمل الفقه  وجماال�م، قد بذل الشارحون جهودهم خالل شرحهم لصحيح البخاري

وردت يف متون األحاديث.   وإشاراتوكذا فسروا أقواًال ، والقراءات، والعقيدة، اللغةو ، واحلديث ورجاله

فالعلماء بينوا هذه األقوال واإلشارات عند شرحهم  ،وهذه األقوال واإلشارات يصعب فهمها للقارئ

  بعضها دون أخرى. يفويف حماولتهم لشرح هذه األقوال واإلشارات أصابوا ، لصحيح البخاري

احلافظ  تعقب فتح الباري منعلى سبيل املثال  ضعامو  مثانيةأذكر ففي هذا البحث املتواضع س 

  الراجح بتوفيق هللا تعاىل. مع بيان القولمث أ�قش  ،إلشاراتاابن حجر على الكرماين يف فهم األقوال و 

  .)١(قصة املعراجفيه املذكور احلديث الطويل يف  "الشطر"بـراد امليف التعقب  - ١

 ١٣ويف الثانية  ٢٥النصف ففي املراجعة األوىل وضع " نه�شرح العالمة الكرماين كلمة الشطر 

  .")٢(٧يعين بتكميل املنكسر إذ ال معىن لوضع بعض صالة ويف الثالثة 

ليس يف حديث الباب يف املراجعة الثالثة ذكر وضع شيء إال أن " :ب عليه احلافظ بقولهوتعقّ 

  . )٣("للكن اجلمع بني الروا�ت �ىب هذا احلم ،فيتجه حذف ذلك اختصاراً يقال 

وهذا  ."قد يقال املراد به البعض وهو ظاهر": قالف ،ه الثاين جزماً احتمالوذكر العالمة الكرماين 

أظن هذه  ،"أو املراد �لشطر يف حديث الباب البعض": الً ئقا، قدمه احلافظ ابن حجر أيضاً  حتمالاال

  املوافقة بني كال اإلمامني هو الصواب.

 .)٦(والدماميين )٥( الربماوي والعالمة ،)٤(العيينمثل  اآلخرون العلماءذكره بعض  حتمالوهذا اال

                                                           

رقم  �ب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء؟، كتاب الصالةاجلامع الصحيح  ، حممد بن إمساعيل، البخاري  ) ١(

 ١/٧٨، هـ١٤٢٢، الطبعة األوىل، دار طوق النجاة، ٣٤٩: احلديث

دار ، محد عزو عنايةأحتقيق ، الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري خبن عليحممد بن يوسف ، لكرماينا   )٢(

 ٤/٧، م١٩٨١، الطبعة الثانية، لبنان-بريوت، ء الرتاث العريبإحيا

، بريوت -طبعة دار املعرفة ، شرح صحيح البخاريفتح الباري ، الفضل أمحد بن علي بن حجر وأب، العسقالين  ) ٣(

 ١/٤٦٢، ه١٣٧٩

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ياحلنف تايبعينحممد حممود بن أمحد بن موسى ال أبو، بدر الدين، العيين   )٤(

 ٦/١٢٩، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب

الالمع الصبيح بشرح اجلامع ، إلمام مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن موسى النعمي العسقالينا، الربماوي   )٥(

 ٣/٦٠، م٢٠١٢الطبعة األوىل ، النوادر دار، الصحيح

، الطبعة األوىل، قطر إدارة الشؤون اإلسالمية، نور الدين طالب: حتقيق، مصابيح اجلامع، بدر الدين، الدماميين   )٦(

 ٢/٧٢، م٢٠٠٩



 
)٢: العدد ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٧٦ 

وذكر كال  ،والثاين يقبل ،يقبل الفه األول احتمالأما ، نياحتمالم العالمة الكرماين قدّ : أقول

  وهللا أعلم. ،أقرب إىل الصواب حتمالوهذا اال ،مامني معىن الشطر البعضاإل

 .)١(»...من ابتاع خنال« عند شرح احلديث "يف العبد"يف مراد القول التعقب  - ٢

  : قالحيث  "يف العبد: "ت يف قولهاحتماالجاء الكرماين بثالثة 

  روى عمر احلديث يف شأن العبد" )١(

  أو قال عمر يف العبد �ن ماله لبائعه )٢(

  .)٢("أو زاد لفظ يف العبد بعد قوله إال أن يشرتط املبتاع )٣(

: ت الكرماين الثالثةاحتماالبعد ذكر  قالحيث  ،الكرماين األول فقط احتمالورجح احلافظ  

   .)٣("وأرجحها األول"

عن "...داود  أيبيف سنن و  )٤(...من �ع عبداً : الكلمات الواردة يف رواية اإلمام مالك هكذا

فماله للبائع إال أن ، وله مال من �ع عبداّ ": النسائييف و  .)٥("بقصة العبد ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا ، عمر

  . )٦("يشرتط املبتاع

 ،وموافقته به هو الصواب يف ذلك، ذكره الكرماين ياألول الذ حتمالرجح احلافظ اال: أقول

  احلافظ. فلم يقبلهما فغري �بتالثاين والثالث  حتمالوأما اال  ،ويقويه ختريج احلديث املذكور أيضاً 

 ،يف زمن احلديبية ملسو هيلع هللا ىلصعند شرح احلديث عن تنخم الرسول  ،"فذكر احلديث"يف القول التعقب - ٣

  .)٧("ُخنَاَمةً  ملسو هيلع هللا ىلصَوَما تـََنخََّم النَِّيبُّ "...َفذََكَر احلَِديَث 

                                                           

: رقم احلديث، �ب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل، كتاب املساقاة،  اجلامع الصحيح   )١(

٣/١١٥، ٢٣٧٩ 

 ١٠/١٩٠، الكواكب الدراري  ) ٢(

 ٥/٥١، فتح الباري  )٣(

�ب ما  ١٢٧٢: رقم احلديث، كتاب البيوع،  موطأ، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، مالكاإلمام   ) ٤(

: النشر سنة، لبنان -بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، جاء يف مال اململوك

 ٢/٦١١، م١٩٨٥

، �ب يف العبد يباع وله مال، كتاب البيوع،  سنن أيب داود، السِجْستاين إلمام سليمان بن األشعثا ، ،داودو أب  ) ٥(

، األوىلالطبعة ، دار الرسالة العاملية، بللي ةحممد كامل قر  -شعيب األرنؤوط : احملقق، ٣٤٣٣: رقم احلديث

 ٣/٢٦٨، م٢٠٠٩ -ه  ١٤٣٠

ذكر العبد يعتق وله ، كتاب العتق،  السنن الكربى ،عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين وأب، النسائي  ) ٦(

مؤسسة ، شعيب األر�ؤوط: أشرف عليه، حسن عبد املنعم شليب: حتقيق وختريج، ٤٩٦٧: رقم احلديث ،مال

 ٥/٣٩، م٢٠٠١، األوىلالطبعة ، بريوت –الرسالة 

 ١/٥٧، �ب البزاق واملخاط وحنوه يف الثوب، كتاب الوضوء،  اجلامع الصحيح   )٧(



 
استدراكات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على اإلمام الكرماين يف الكواكب الدراري  ١٧٧

  .)١(كما قال يف شرحهحديث قصة احلديبية   "فذكر احلديث" :قولهب العالمة الكرماين ظن

  .)٢( غري صواب هن� وتعقب احلافظ عليه

.. مث إن عروة ..احلديث الطويل وذكر فيه..و�ماً  أخرج اإلمام البخاري هذا احلديث موصوالً 

خنامة إال وقعت يف كف رجل ملسو هيلع هللا ىلص فوهللا ما تنخم رسول هللا ": قال، بعينيه ملسو هيلع هللا ىلصجعل يرمق أصحاب النيب 

ذا تكلم وإ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أمره وإذا أمرهم ابتدروا، فدلك �ا وجهه وجلده، منهم

  .)٣("..اخلخفضوا أصوا�م عنده.

  . )٤(أخرج البخاري بعض هذا احلديث يف كتاب املغازي كذاو 

هلذا التعليق وإذا ما وجد ذكر  �ب غزوة احلديبية، أشار اإلمام الكرماين إىل كتاب الغزوات

ولو راجع إىل مكان الذي فيه ذكر احلديث  ،هذا يف حديث آخرالنخامة يف هذا املكان فهم أنه ذكر 

 يذكر حديثاً  وهذه من عادة البخاري هو أحيا�ً ، لعرف أن احلديث املذكور واحد وليس حديثني �ماً 

  يف أكثر من مكان. واحداً 

يف   بل ذكر هذا احلديث �ماً  ،التعليق املذكور ما ذكره اإلمام البخاري يف كتاب املغازي �ماً : أقول

بل هو أشار إىل  ،وأما اإلمام الكرماين فهو مل يشر إىل مكان احلديث الذي ذكر فيه �ماً ، كتاب الشروط

  احلافظ. ه عليهو هلذا نبّ ، حديث آخر "وما تنخم"فظن أن قوله  ،كان الذي يذكر فيه بعض احلديثامل

َها َشَكْت ": شرح احلديثيف  "وال ليلة صفني": يف بيان القولالتعقب  - ٤ َأنَّ فَاِطَمَة َرِضَي ا�َُّ َعنـْ

وال : وال ليلة صفني؟ قال: قيل، فما تركتها بعد...)٥(..احلديث."َما تـَْلَقى ِيف يَِدَها ِمَن الرََّحى

  .)٦(ليلة صفني

مينعين فقال وال تلك الليلة مل ": بقوله "وال ليلة صفني: "شرح الكرماين قول علي رضي هللا عنه

   .)٧("منها عظم ذلك األمر والشغل الذي كنت فيه منها

  .)٨("وال ليلة صفني": بيان القول احلافظ وتعقب عليه

                                                           

 ٣/٩٩، الكواكب الدراري   )١(

 ١/٣٥٣، فتح الباري   )٢(

رقم ، �ب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط، كتاب الشروط،  اجلامع الصحيح   )٣(

 ٣/١٩٣، ٢٧٣١: احلديث

 ٥/١٢٦، ٤١٧٨: رقم احلديث، احلديبية�ب غزوة ، كتاب املغازي،  املرجع السابق   )٤(

 ٨/٧٠، ٦٣١٨: رقم احلديث، �ب التكبري والتسبيح عند املنام، كتاب الدعوات،  املرجع السابق   )٥(

 ٧/٦٥، ٥٣٦٢: رقم احلديث، �ب خادم املرأة، كتاب النفقات،  املرجع السابق   )٦(

 ٢٠/١٢، الكواكب الدراري   )٧(

 ١١/١٢٣، فتح الباري   )٨(



 
)٢: العدد ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٧٨ 

وال ليلة : قيل له، ملسو هيلع هللا ىلصما تركته منذ مسعته من النيب ": وفيه ز�دةأخرج اإلمام مسلم هذا احلديث 

  .)١( "وال ليلة صفني: صفني؟ قال

فقال وال تلك الليلة مل مينعين ": بقوله "وال ليلة صفني: "عنه شرح الكرماين قول علي رضي هللا

  ."منها عظم ذلك األمر والشغل الذي كنت فيه منها

وال " رضي هللا عنه يالمة الكرماين حيث فهم من قول علأما ما نسب احلافظ ابن حجر إىل الع

فيه من الشغل �حلرب عن قول مراده أنه مل يشتغل مع ما كان " :أنه قاهلا من الليل فقال "ليلة صفني

ألنه نسب  ؛فتعقب احلافظ على الكرماين غري مرضي، فهذا ما قاله العالمة الكرماين، "الذكر املشار إليه

   إليه الكالم الذي ما قال الكرماين.

 خرون أيضاً اآلوالشراح ، شرح العالمة الكرماين قول علي رضي هللا عنهمن يفهم بصراحة  :أقول

ليس هناك  هيتبني بعد الدراسة أن يالذ: أقولف ،)٢(، مثل اإلمام العيين والنوويقالوا مثل كالم الكرماين

  أي إشكال يف كالم الكرماين إال أن احلافظ ابن حجر نسب إليه ما مل يقله.

  .)٣( ... "أفهمين رجل إسناده: قال أمحد" يف فهم القولالتعقب  - ٥

  ."أفهمين رجل إسناده: "يف بيان قول نيحتمال� العالمة الكرماينجاء 

  وهذا يظهر بوجود التنوين ويريد به مدح شيخه. اً،عظيم أراد رجالً  األول:

  .)٤( أو رجل آخر غريه أفهمين والثاين:

  .)٥( مدح شيخهن السياق ال يقتضي �الكرماين  احتمالرد و احلافظ تعقب عليه  

ذئب  فهمت إسناده من ابن أيب" :قال أمحدو ، أخرج اإلمام أبو داود هذا احلديث يف سننه

  .)٦("احلديث رجل إىل جنبه أراه ابن أخيه وأفهمين

 ،ويظهر من كالم احلافظ أنه فهم من كالم الكرماين أنه يشري إىل شيخه ابن أيب ذئب فقط

  غرضه أنه ميدح شيخه ابن أيب ذئب أو رجال آخر غريه.، إمنا ليس كذلكاألمر و 

                                                           

كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،  صحيح مسلم، بن احلجاج القشريي النيسابوريأبو احلسن ، إلمام مسلما  ) ١(

دار ، حممد فؤاد عبد الباقي: احملقق، ٢٧٢٧: رقم احلديث، �ب التسبيح أول النهار وعند النوم، واالستغفار

 ٤/٢٠٩١، بريوت –إحياء الرتاث العريب 

، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكر� حيىي بن شرف بن مري، النوويو ؛ ٣٠/٣٠٢، عمدة القاري   )٢(

 ٤٧/١٧ ه.١٣٩٢، الطبعة الثانية، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

 ٨/١٧، ٦٠٥٧رقم احلديث: ، ﴾واجتنبوا قول الزور﴿: �ب قول هللا تعاىل، كتاب األدب،  صحيح البخاري   )٣(

 ٢١/١٩٧، الكواكب الدراري   )٤(

 ١٠/٤٧٤، فتح الباري   )٥(

 ٢/٢٧٩، ٢٣٦٢: رقم احلديث، �ب الغيبة للصائم، كتاب الصوم،  سنن أيب داوود   )٦(



 
استدراكات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على اإلمام الكرماين يف الكواكب الدراري  ١٧٩

أو رجال "أما الثاين و ، األول غري صحيح حتمالاال: ناحتماالحتمل الكرماين اومن املمكن أن نقول 

  املذكور أعاله.وهذا الرجل ممكن تعيينه برواية أيب داود حيث ذكر قول أمحد ، هنيفهذا مل يع "آخر غريه

نسيت هذا اإلسناد أفهمين أي كنت ": ألن الكرماين قال ،ويف نقل كالم الكرماين أخطأ احلافظ

والغرض مدح شيخه ابن أيب ذئب أو رجل  ،والتنوين يدل عليه ،فذكرين رجل إسناده أو أراد رجل عظيم

  ."آخر غريه أفهمين

ذا اإلسناد فذكرين رجل أفهمين أي كنت نسيت ه": وأما احلافظ نقل كالم الكرماين هكذا

والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه بن أيب ذئب أو رجل آخر غريه  ،.. وأراد رجل عظيمإسناده.

  أي واو العاطفة. "و"بـ  "أو". فغري كلمة "أفهمين

  الذي أرى أ� أن احلافظ ابن حجر �لغ يف تعقبه على العالمة الكرماين.: أقول

أن : وفيه، اإلمام البخاري أخرجهالذي احلديث يف  ، جاءت"مثل ذلك" عبارة يف فهمالتعقب  - ٦

  .)١(أ� سعيد اخلدري حدثه مثل ذلك حديثاً 

  .)٢(مثل حديث أيب بكرة ن مراده� "مثل ذلك"قوله  اإلمام الكرماين بني

  .)٣("يف قصة طلحة بن عبيد هللا مضى قبله ،حديث عمر ن مرادهإ" :وتعقب عليه احلافظ وقال

وأما ، )٤(البخاري قبل احلديث املذكوراحلديث الذي أشار إليه اإلمام الكرماين أخرجه اإلمام إن 

  .)٥(أخرجه اإلمام البخاري قبل احلديث املذكور  الذي أشار إىل احلديثفاحلافظ ابن حجر 

، من وجهني هذا احلديث ألنه شرحه بدليل أن اإلمساعيلي أخرج ؛احلافظ أقوى احتمال: أقول

رضي مثل حديث عمر  سعيد حدثه حديثاً أن أ� "فيه قد ذكر و  ،شيخ البخاريعن يعقوب بن إبراهيم 

أي مثل حديث عمر  "،مثل ذلك"قوله ويظهر من كالمه مراد  .يف الصرف ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  هللا عنه

ه بدون احتمالأما العالمة الكرماين هو قدم  .يف قصة طلحة بن عبيد هللا أي حديث عمر املاضي قريباً 

 "حديثاً  حدثه مثل ذلك": احلافظ تبني لنا أن املراد �لقول واية اإلمساعيلي اليت أشار إليهارب ف، أي توجيه

   وليس حديث أيب بكرة. ،حديث عمر

  احلافظ هو أقرب إىل الصواب. احتمالقد ثبت يل بعد الدراسة أن : أقول

                                                           

 ٣/٧٤، ٢١٧٦: رقم احلديث، �ب بيع الفضة �لفضة، كتاب البيوع،  اجلامع الصحيح   )١(

 ١٠/٤٥، الكواكب الدراري   )٢(

 ٤/٣٨٠، فتح الباري   )٣(

 ٣/٧٤، ٢١٧٥: رقم احلديث، �ب بيع الذهب �لذهب، كتاب البيوع،  اجلامع الصحيح   )٤(

 ٣/٧٤، ٢١٧٤: رقم احلديث، �ب بيع الشعري �لشعري، كتاب البيوع،  ملرجع السابقا   )٥(



 
)٢: العدد ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٨٠ 

  .)١("...ُهنَـيَّةً : قَاَل َأْحِسُبُه قَالَ  عند شرح احلديث: قوله (قال) "يف فهم القولالتعقب  - ٧

(قال) أي أبو زرعة. قال أبو هريرة بدل إسكاتة هنية بضم اهلاء وفتح  :قوله": الكرماينقال اإلمام 

اً وملا صغرت قلبت الواو �ء ،ومعناها شيء ،وهي كلمة كناية ،وهي تصغري هنة ،النون وشدة التحتانية

  .)٢(" بينهماقليًال  أي يسكت شيئاً  ،وواه هنيهة �بدال الياء الثانية هاء ،ومن مهز فقد أخطأ ،أدغمت يف الياءو 

  .)٣(وخالف احلافظ لبيان الكرماين �جلزم

ما و  ؟يظهر يل من عبارة أيب زرعة أنه شك هل قال أبو هريرة رضي هللا عنه اإلسكاة أو هنيةو 

 يليس هناك أ هألن ،يظهر يل أن تنبيه احلافظ يف حملهف، ويدل على هذا قوله أحسبه ،جزم �نه قال هنية

  بل يف قوله تردد. ،صراحة يف قول أيب زرعة

أَْرَسَلِين َأْهِلي ِإَىل أُمِّ " شرح احلديث يف "وقبض إسرائيل ثالث أصابع"التعقب يف فهم اإلشارة  - ٨

  .)٤(..احلديث. "–َوقـََبَض ِإْسَرائِيُل َثَالَث َأَصاِبَع ِمْن ُقصٍَّة  - بَِقَدٍح ِمْن َماٍء ملسو هيلع هللا ىلص َسَلَمَة َزْوِج النَِّيبِّ 

أي  ،(أم سلمة) وقبض إسرائيل السبيعي الراوي عن عثمان ثالث أصابع": قال اإلمام الكرماين

  .)٥("أرسلين إليها ثالث مرات وعدها �ألصابع :قال

  .)٦("إشارة إىل صغر القدح فيهقوله وقبض إسرائيل ثالث أصابع  مراد"ن � احلافظ ابن حجر هورجح

ألن التصرف  ،أقوى من تعبريه �شارة إىل صغر القدحتعبري ثالث أصابع بثالث مرات : أقول

ووافق الشراح ما قاله  ،فتوجيه العالمة الكرماين أقوى من توجيه احلافظ، يكون �لعدد �ألصابع غالباً 

  .العالمة الكرماين

(بقدح من ماء وقبض إسرائيل) بن يونس (ثالث أصابع) إشارة إىل صغر ": وقال القسطالين

واستبعده احلافظ ابن  .قاله الكرماين ،أو إىل عدد إرسال عثمان إىل أم سلمة ،الفتحالقدح كما يف 

فما يسع فيه من املاء  ،جداً  ورجحه العيين �ن القدح إذا كان قدر ثالث أصابع يكون صغرياً ، حجر

  .)٧("يكون �لعدد و�ن التصرف �ألصابع غالباً  ،حىت يرسل به

                                                           

 ١/١٤٩، ٧٤٤: رقم احلديث، �ب ما يقول بعد التكبري، كتاب األذان،  اجلامع الصحيح   )١(

 ٥/١١١، الكواكب الدراري   )٢(

 ١/٢٢٩، الباريفتح    )٣(

 ٧/١٦٠، ٥٨٩٦: رقم احلديث، �ب ما يذكر يف الشيب، كتاب اللباس،  اجلامع الصحيح   )٤(

 ٢١/١١٢، الكواكب الدراري   )٥(

 ١٠/٣٥٣، فتح الباري  )٦(

إرشاد الساري لشرح صحيح ، بكر لعالمة أمحد بن حممد بن أيباشهاب الدين ، أبو العباس، القسطالين   )٧(

 ٨/٤٦٥، ه١٣٢٣، السابعةالطبعة ، مصر، املطبعة الكربى األمريية، ، البخاري



 
استدراكات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على اإلمام الكرماين يف الكواكب الدراري  ١٨١

إسرائيل ثالث أصابع) إشارة إىل عدد إرسال عثمان إىل أم  (وقبض": وقال أبو حيىي األنصاري

  .)١("سلمة

، العالمة الكرماين أقرب إىل الصواب بعد دراسة كال القولني توصلت إىل أن ما قاله: أقول

  وهللا أعلم. ،وتعقب ابن حجر عليه هنا يف غري حمله

 :اخلامتة
، فأشري هنا إىل أمهها، ذات أثر كبريإىل نتائج  توصلت من خالل دراسيت هلذا املوضوع اهلام

  : وهي ما يلي

انب متمّيز جب، متونهو ، أسانيده صحيح البخاري عند شرحبعناية فائقة  أن اإلمام الكرماين عىن -١

  استفاد منه الشارحون بعده.، فيه

بل زاد عليه ، يف املسائل احلديثية واكب الدراريمن الك قد استفاد احلافظ ابن حجر أيضاً  -٢

  جليلة ال ُميكن إنكارها.إضافات 

وعلم الرجال أكثر من ، قد ثبت بعد الدراسة أن احلافظ ابن حجر له ممارسة يف علوم احلديث -٣

 العالمة الكرماين.

أما اإلمام الكرماين فيذكر ، أن احلافظ ابن حجر يف شرحه لصحيح البخاري �يت �قواله �جلزم -٤

 وقد ،وأحياً� يكون األمر عكس هذا، اجلزمسبيل يذكر على  ت والحتماالأقواله �ال غالباً 

 .قليل جداً  تهوأمثل ،احلافظ ابن حجر رأي العالمة الكرماينرأي يوافق 

  فهم األقوال واإلشارات.أن احلافظ عنده خربة أكثر من الكرماين يف  إىلوقد توصلت  -٥

  
   

                                                           

، حتفة الباري منحة الباري بشرح صحيح البخاري املسمى، إلمام زكر� بن حممد بن أمحد بن زكر�ا، األنصاري   )١(

 ٩/١٢٣، م٢٠٠٥، األوىلالطبعة ، الر�ض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، سليمان بن دريع العازمي: التحقيق


