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 دراسات تطبيقية على كتب الزوائد

 املطالب العالية، البن حجر-3

"املطالب  يف مقدمة قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل اسم الكتاب 

املطالب العالية بزوائد املسانيد ومسيته : ) : العالية

 (الثمانية

أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود  املؤلفالتعريف ب 

العسقالني األصل، املصري املولد واملنشأ بن أمحد 

والدار والوفاة، الشافعي املذهب، شيخ اإلسالم، 

 حافظ الدنيا يف عصره.

لقبه: شهاب الدين، وكنيته: أبو الفضل، وشهرته: ابن 

حجر، وهو لقب ألمحد األعلى يف نسبه، وقيل: هو 

 اسم لوالد أمحد املشار إليه.

 سبع مئة.ولد يف شعبان سنة ثالث وسبعني و

وتويف يف الثامن والعشرين من ذي احلجة سنة اثنتني 

 ومخسني ومثان مئة.

الشيخ العامل الكامل ))يقول فيه شيخه العراقي: 

الفاضل احملدث املفيد اجمليد احلافظ املتقن الضابط 

 .((الثقة املأمون شهاب الدين أمحد أبو الفضل ...

ويقول أحد معاصريه يف بعض مراسالته وهو احلافظ 

إىل ))هـ :  842ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي ت 

موالنا وسيدنا شيخ اإلسالم حافظ األعالم ناصر السنة 

 .((إمام األئمة قاضي قضاة األمة ...
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شيخ اإلسالم، ))ويقول احلافظ جالل الدين السيوطي: 

لديار املصرية، بل وإمام احلفاظ يف زمانه، وحافظ ا

 . ((حافظ الدنيا مطلقًا

( مصنفًا، قال أبو 270وهلا مؤلفات كثرية زادت على )

ليس له مؤلف إال وهو فرد يف ))ذر الربهان احلليب: 

 .((بابه

صرح احلافظ ابن حجر يف مقدمة الكتاب بأن اسم  اسم الكتاب 

 الكتاب: )املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية(.

ومع ذلك، فقد حصل هلذا االسم بعض التحريف 

 والتصحيف يف بعض الكتب، منها:

 املطالب العالية برواية املسانيد الثمانية.-1

 هكذا جاء يف "شذرات الذهب" و"كشف الظنون"

 املطالب الغالية بزوائد املسانيد الثمانية.-2

 .459كما يف "القالئد اجلوهرية" ص 

 املسانيد الثمانية.املطالب العلية يف زوائد -3

 كما يف "الرسالة املستطرفة".

مثانية  زوائد كتاباحلافظ ابن حجر يف هذا ال مجع الكتاب موضوع 

، وهذه ومسند أمحد الستةعلى الكتب  مسانيد

 املسانيد هي:

 مسند الطيالسي-1

 مسند احلميدي-2

 مسند مسدَّد-3

 مسند ابن أبي عمر-4

 مسند أمحد بن منيع-5

 أبي شيبةمسند ابن -6
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 مسند احلارث بن أبي أسامة-7

 مسند عبد بن محيد-8

   :زاد على هذه املسانيد الثمانيةو

 هـ  238ـ  مسند إسحاق بن راهويهما وقع له من -1

 النصف. وهو قدر

هـ  307املوصلي ـ  سند أبي يعلىرواية ابن املقرئ مل-2

الرواية الكربى للكتاب، بينما وقعت للهيثمي  وهي؛ ـ

مع الزوائد" رواية أبي عمرو بن محدان، وهي يف "جم

الرواية الصغرى، فأراد ابن حجر ذكر ما فات اهليثمي 

 من الكتاب.

قصد احلافظ ابن حجر من "املسانيد وبهذا يعلم 

 املسانيد الكاملة.  الثمانية" يف العنوان، أنها

زيادات معاذ بن املثنى البصري ـ كما أضاف إليها: -3

لكن هذه سند الكبري ملسدَّد، هـ ـ راوي امل288ت 

 قليلة.  الزيادات

التعريف  

أصحاب ب

املسانيد 

 الثمانية

الطيالسي: سليمان بن داود بن اجلارود، أبو داود -1

البصري، الفارسي األصل، احلافظ املصنف، املتوفى 

 هـ.204سنة 

احلميدي: عبد اهلل بن الزبري بن عيسى القرشي  -2

األسدي، أبو بكر املكي، الفقيه الثقة، من كبار 

 هـ. 219األئمة، تويف سنة 

مسدَّد: مسدَّد بن مسرهد بن مسرَبل بن مستوِرد -3

األسدي، أبو احلسن البصري، احلافظ احلجة، تويف 

 هـ.228سنة 

عمر  ابن أبي عمر، هو حممد بن حييى بن أبي-4
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العَدني، أبو عبد اهلل املكي، احلافظ املسِند الصاحل 

 هـ. 243العابد، تويف سنة 

ابن َمِنيع، هو أمحد بن َمنيع بن عبد الرمحن -5

البغوي، أبو جعفر األصّم، حافظ إمام ثقة، تويف سنة 

 هـ. 244

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن حممد بن أبي شيبة، -6

الثبت، صاحب  أبو بكر الكويف احلافظ الثقة

 هـ. 235"املسند" و "املصنف" وغريهما، تويف سنة 

احلارث، هو: احلارث بن حممد بن أبي أسامة، أبو -7

حممد التميمي البغدادي، احلافظ العامل مسند 

 هـ.282العراق، تويف سنة 

عبد بن محيد بن نصر الَكشِّي، أبو حممد، قيل: -8

"املسند" و  امسه عبد احلميد، إمام حافظ ثقة، مصنِّف

  هـ.249"التفسري"، تويف 

سبب تأليف  

 الكتاب

املشاركة يف مجع احلديث من الكتب اليت مل -1

 تتوفر عند طلبة العلم.

تسهيل الطريق على الباحث يف البحث والكشف -2

 عن احلديث.

 قال احلافظ ابن حجر يف املقدمة: شرط الكتاب 

ورد عن صحاِبّي مل  : ذكُر كلِّ حديثيهوشرطي ف))

 وحديثه، ولو أخرجوه أ نالّسبعُة م ْجه األصوُلرِّخُت

 .((مع التنبيه عليه أحيانًا ،هريغ بعُضهم من حديِث

 وهذا يشمل:

 ذكر احلديث الذي مل يرو يف األصول أصاًل.-1

 ذكر احلديث الذي روي عن صحابي آخر.-2
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ذكر احلديث الذي روي من نفس الطريق، لكن -3

 الزائد على زيادة مؤثرة.اشتمل 

كتابه األحاديث يف رتب ابن حجر رمحه اهلل -1 ترتيب الكتاب 

يبًا موضوعيًا، وجعلها يف كتب حبسب ترت

موضوعاتها، فبلغت مثانية وثالثني كتابًا، أوهلا: 

 كتاب الطهارة، وآخرها: كتاب البعث والنشور.

ضّمن كل كتاب منها عددًا من األبواب، ختتلف -2

رتها من كتاب إىل آخر، حبسب ما لديه من يف كث

مادة، فقد بلغت أبواب كتاب املناقب أكثر من مئة 

وثالثني بابًا، وبلغت أبواب كتاب احليض مخسة 

أبواب، ويف كتاب العتق اكتفى بذكر الرتمجة، ومل 

 يذكر حتتها أبوابًا.

يقدم يف كل باب غالبًا املرفوع ثم املوقوف ثم -3

تفاوت عدد األحاديث داخل األبواب، ففي املقطوع، وت

ثالثة عشر حديثًا، يف حني  واالستغفار أوردباب التوبة 

أنه أورد يف باب العمر الغالب حديثًا واحدًا فقط، 

وأخلى بعض األبواب من ذكر األحاديث، واكتفى 

باإلحالة على باب سابق أو الحق، كما صنع يف باب 

كراهية التبخرت يف املشي، أحال فيه على حديث يف 

باب عذاب القرب اآلتي، ويف باب اجتناب الشبهات، 

 . أحال على كتاب البيوع املتقدم

 :"املطالب العالية" يف مقدمة احلافظ ابن حجرقال  الكتاب مقدمة  

ة على الكتب دالّزائ يثحاداأل إىل مجع ثم َعَدْلُت))

 :ِباملشهورات ُتْيَنوَع، املشهورات يف الكتب املسندات

على ما  :وباملسندات ،أمحد ومسنَد ،الستة األصوَل
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 ٌةيمثانا وقد وقع لي منه ،ُرتِّب على مسانيد الصحابة

دي، يألبي داود الطيالِسي، واحلم :وهي ،كامالٌت

وأبي بكر ، َسدَّد، وأمحد بن َمنيعُموابن أبي ُعمر، و

احلارث بن أبي ، و، وعبد بن محيدةبن أبي شيبا

 .أسامة

البّزار،  كمسند وقد وقع لي منها أشياُء كاملٌة أيضًا

با رأْيُت شيَخنا أ لكن ،وأبي يعلى، ومعاجم الطربانيِّ

محد يف أ فيها، ويف مسند ااحلسن اهليثميَّ قد مجع م

اِحَمه األسانيد، فلم أر أن أز ، حمذوُفُمْفَرٌد ٌبكتا

 .عليه

لكونه  ؛من مسند أبي يعلى ه أني تتبَّْعُت ما فاتالإ

 .ةعلى الرواية املختصر اقتصر يف كتابه

ند سلة، كممكمَّ من املسانيد غرَي وقع لي عّدٌةو

 ، النِّصف رووقْفُت منه على قد ،راهويهإسحاق بن 

فصار ما تَتبَّْعُته من ذلك من عشرة  ،يهما ف فتتبَّْعُت

 .دواوين

د، كمسند يع من عدَّة مسانَطعلى ِق ووقْفُت أيضًا

دوسيِّ، السَّ يان، وحممد بن هشامفاحلسن بن س

 ثم بن ُكَلْيبيالرُّوياِنيِّ، واهل وَنوحممد بن هار

هذا  ْضُتيََّإذا ب علِّي، لها شيئًانم وغريهم، فلم أكتب

وأضيف  ،لزوائدا فأَتَتبَّع ما فيها من رجعالتصنيف أن أ

 ى الكتب املرتبة عليف األحاديَث املتفرقة كإىل ذل

 .((فوائد الشيوخ
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وقفات مع  

 املقدمة

مسند أمحد إىل الكتب  أضاف احلافظ ابن حجر-1

أن يف قد بني سبب ذلك وعني الصواب،  ، وهذاالستة

شيخه اهليثمي سبق أن استخرج زوائده، فال قيمة 

 لتكراره.

مل يقتصر احلافظ على زوائد املسانيد العشرة -3

بل أضاف إليها زوائد من اليت نص عليها يف املقدمة، 

مصادر أخرى، من أهمها: مسند البزار، والزهد لإلمام 

 أمحد، وغريهما.

ذكر يف املقدمة ما وقع له من بعض املسانيد غري -4

املكملة، مثل: مسند اهليثم بن كليب، والروياني، 

واحلسن بن سفيان، وغريها، وأنه أعرض عنها عّله أن 

يعود إليها ليستخرج زوائدها بعد تبييض الكتاب، إال 

أنه مل يلتزم بذلك، فقد ذكر منها أحاديث شتى، بل 

ث من هذه املسانيد خاصة، ومع ذلك أفرد أبوابًا بأحادي

مل يستوعبها، مع مالحظة أن بعض ما أورده من تلك 

الكتاب كان لسبب يف سند أو منت احلديث الوارد يف 

أحد املسانيد العشرة، كتدليس أو انقطاع أو تفرد أو 

  قلب، أو غري ذلك من األغراض.

ذكر يف املقدمة أنه سيتتبع ما فات شيخه اهليثمي -5

ند أبي يعلى، ويفهم منه االقتصار على ما فاته، من مس

ومع ذلك فقد أورد أحاديث كثرية هي يف "جممع 

 الزوائد".

أورد احلافظ ابن حجر بعض األحاديث املروية يف -6

الكتب الستة ومسند أمحد، إال أنه كان ينبه يف عدد 

كثري منها على سبب ذكرها، من زيادة، أو نقص، أو 
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أو يف املنت أو فيهما معًا، ومن  اختالف إما يف السند

، 182، 135، 130، 108، 97، 16أمثلة ذلك: حديث )

194.) 

ورمبا فهم سبب إيرادها من غري تنبيه منه، كما يف 

 (.186، 167، 58رقم )

مل يورد احلافظ ابن حجر يف كتابه بعض -7

، ومل يقف حمقق األحاديث الزائدة يف املسانيد العشرة

: 1منها، تنظر مقدمة احملقق  الكتاب إال على ستة

107. 

فوائد أخرى  

 للكتاب

اشتمل الكتاب على أقوال كثرية يف اجلرح -1

والتعديل للحافظ ابن حجر، أو ملن سبقه من أئمة هذا 

 الشأن.

بلغت مصادر احلافظ ابن حجر يف هذا الكتاب -2

مثانني كتابًا، رجع إليها يف استخراج الزوائد، أو 

التخريج، أو التعليق، أو االستشهاد، ذكر الفوائد، أو 

 أو غريها من األغراض.

 

الصناعة  

احلديثية        

 يف الكتاب

يسوق احلافظ ابن حجر األحاديث بأسانيدها -1 

من أحد املسانيد العشرة، وهذه ميزة  تكاملة إذا كان

حفظت لنا املطلوب من أصول كتب أصبح بعضها 

 مفقودًا أو يف حكم املفقود.

يكتفي بسوق بعض السند، ثم حييل إىل إسناد  ـ وقد

 سابق أو الحق.

ـ وقد يروى احلديث من طريقني يلتقيان أثناء السند، 

 فيقرن بني اإلسنادين طلبًا لالختصار.
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 ـ ورمبا كرر األسانيد أحيانًا؛ ليظهر االختالف فيها. 

خيتصر رمحه اهلل املتون، فيذكر السند ثم حييل -2

قوله: فذكره، بنحوه، مبعناه، على منت سابق، مثل 

 بلفظه ... .

هذا ))يقّطع املنت بني أبواب الكتاب، كقوله: -3

، ((طرف من حديث ساقه بطوله، وفرقته يف أبوابه

أخرجه ))ورمبا اكتفى بالشاهد من املنت، كقوله: 

البخاري بأمت من هذا السياق، وقد توخيت ما زاد 

حديث فالن ، أو باإلشارة إليه، كقوله: فيه ((عليه

 تقدم يف باب كذا، أو: يأتي يف باب كذا.

يذكر املتابعات والشواهد للحديث من الكتب -4

اليت استخرج زوائدها ومن مصادر أخرى، ورمبا 

 اكتفى باإلشارة إليها.

إذا جاء احلديث مسندًا، وهو يف األصول مقطوع -5

 أو معلق، فإنه يذكره يف الزوائد.

من مسع قبل االختالط،  إذا جاء احلديث من رواية-6

ويف األصول من رواية من مسع بعد االختالط، فإنه 

 يذكره.

إذا كان احلديث يف األصول على الشك يف اسم -7

الصحابي، وسلم من الشك يف الرواية األخرى فإنه 

 يورده يف الزوائد.

إذا كان يف احلديث تصحيف يف األصول، وسلم -8

 رده يف الزوائد.من ذلك يف الرواية األخرى، فإنه يو

إذا كان اسم الصحابي مبهمًا يف األصول، -9

 ومعروفًا يف الرواية األخرى، فإنه يذكره يف الزوائد.
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إذا جاء مرساًل يف األصول، مسندًا يف الرواية -10

 األخرى، فإنه يذكره يف الزوائد.

يبني أحيانًا درجة األحاديث، وينبه على األحاديث -11

حاديث اليت بني درجتها أقل املوضوعة، وقد بلغت األ

 الربع بقليل، مع ما امتاز به من الدقة والتحرير.من 

على  األحكامذكر يف يتفنن احلافظ ابن حجر -12

 األحاديث:

فأحيانًا حيكم على اإلسناد مع التعليل، ومرة بدون 

تعليل، وأحيانًا حيكم على الرواة، وأحيانًا على املتون، 

باحلكم يف بعض األحيان،  وقد يبهم العلة، وقد يلمح

 ويف أحيان نادرة ينقل حكم غريه.

 أحوال الرواة توثيقًا وجترحيًا:يبني -13

تارة بتوثيق أو جتريح عموم رواة السند، كقوله: رجاله 

ثقات، أو ألشخاص خمصوصني، كقوله: فالن 

 ضعيف.

وتارة بالتوثيق والتجريح الضمين، كأن حيكم على 

 ضعيف أو غري ذلك.اإلسناد بأنه صحيح أو 

وتارة بالتلميح إىل حال الرواة، كأن يشري بأن غريه 

 ممن هو أوثق منه قد خالفه، أو أنه شاذ، أو حنو ذلك. 

وتبلغ نسبة األحاديث اليت حكم عليها ابن حجر العشر 

 تقريبًا.

ألمساء والنسب واألنساب والكنى واأللقاب يبني ا-14

 وغري ذلك مما مييز الراوي عن غريه.

نادر  يبني بعض ما يؤخذ من األحكام، وهذا-15

جدًا يف الكتاب، ويعتذر له بأن الكتاب ليس شرحًا، 
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على أن تراجم األبواب تقوم مقام االستنباط، وقد 

   جاءت كثري من ترامجه أعجوبة يف الفقه ودقة النظر.

 طبعة الشيخ حبيب الرمحن األعظمي-1 طبعات الكتاب 

النسخة اخلطية الرتكية وهي طبعة خمتصرة من 

 حمذوفة األسانيد.

طبعة دار الوطن، بتحقيق أبي بالل غنيم بن عباس -2

بن غنيم، وأبي متيم ياسر بن إبراهيم بن حممد، 

 وعليها مالحظات كثرية من حيث التحريف واألسقاط.

طبعة الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز -3

دار الشثري، حتقيق عدد من الباحثني، صدرت عن 

العاصمة ودار الغيث، يف سبعة عشر جملدًا، إضافة 

 إىل جملد املقدمة، وجملد الفهارس.

 (.4627(، واملتون )5694وقد بلغ عدد األسانيد فيها )

 وهي أجود الطبعات وأتقنها.  


