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العجلوىي وميهجه يف كتابه" :كصف اخلفاء ومسيل اإللباس عنا
اشتهر مً األحاديث على ألصية الياس"
فادية عبد الكريه موشى**

د .الليــث صالــح العتـوو*

د .حمند خري حمند العيصى***
تاريخ قبول البحث0202/11/8 :م

تاريخ وصول البحث0202/1/5 :م

ملخص

يتناكؿ البحث التعريؼ باإلماـ العجلكني ،مف خػلؿ التعػرؼ ىلػا :ا،ػمو ،كهنيتػو ،كلوبػو ،ك ػيرتو،

كمكلده ،كن أتو ،كمذىبو ،ك يكخو كتلميذه ،كمصنفاتو كآثاره العلمية ،كهيؼ أثنا العلماء ىليو ،ككفاتو.

كيعػػرؼ بهتابػػو" :ه ػػؼ الخفػػاء كمزيػػؿ اإللبػػاس" مػػف حيػػث ا،ػػمو ،كمكطػػكىو ،كمؤلفػػو ،كطبعػػات

هتابو ،كمحتكياتو كفصكلو ،كثبكت ن،بتو للعجلكني ،كهيؼ هانت خاتمة الهتاب.

كيحلؿ البحث الهتاب مف حيث، :بب تأليفػو ،كطريوتػو فػي التػأليؼ ،كالمصػادر التػي اىتمػد ىلييػا فػي

هتابو ،كبعض االنتوادات التي كجيت إلا هتابو ،كهيؼ رتبو كتحدث ىف الويمة العلمية للهتاب.

كهاف مف أىـ نتائج البحث طػركرة التمييػز بػيف ادحاديػث الصػحيحة كالطػعيفة كالمهذكبػة مػف بػيف

طائفػػة مػػف ادحاديػػث ،التػػي ا ػػتيرت ىلػػا أل،ػػنة النػػاس ،كذلػػؾ مػػف خػػلؿ الحهػػـ ىلػػا ادحاديػػث أكال،

كتخريجيا قبؿ ادخػذ بيػا كن ػرىا ،كاف ا ػتيرت ىلػا ادل،ػف ،كفػي ذلػؾ حػرص منػو ىلػا ال،ػنة النبكيػة،

كحفظ الديف مف ىبث العابثيف.

الكممات المفتاحية :منيج  ،العجلكني  ،الحديث  ،الم يكرة.

Al-Ajlouni and his method in his book: "Uncovering the
invisibility and the dress-up of what is known from the Hadiths
"on the tongues of people
Abstract
This research figures out Al-lmam AL-Ajlouni by defining his name, nickname, surname
and his family name.
And his birth, growth, doctrine,his teachers and his students, his books and home other
jurists praised him, and his death.
”The research deals about his book “Kashf Al-Khfaa” “The exposure of mystery
according to its name, its subjects, its pages numbers, editions, its contents and its parts.
Also it proves the book reference to Al-Ajlouni and how the end of the book was.
The research introduces an analysis that includes the reason behind the book composition

*

أ،تاذ م ارؾ ،هلية الدىكة كأصكؿ الديف ،جامعة العلكـ اإل،لمية العالمية – .laithotoom89@yahoo.com

** باحثة.
*** أ،تاذ م،اىد ،هلية الدىكة كأصكؿ الديف ،جامعة العلكـ اإل،لمية العالمية.

اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (1443 ،)3ه2021/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 117

1

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 7

العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
and its resources.
The most important result of the research was the necessity of distinguishing.
Al-Hadith Al-sahih, Al-Daeef, Al-Makthoub from a group of Al-Ahadith that are
popular among people in order to protect Al-Sunnah and the religion.
Key Words: Manhaj, Hadith, Al-Ajlouni, Al-mashhourah.

املقدمة.

الحمد هلل ىلا ما أنعـ ،كلو ال هر ىلا ما أ،دل كتفطؿ ،كالصلة كال،لـ ىلا نبيو العربي الهريـ ،كىلا جميػ

ر،لو كأنبيائو الطاىريف ،أما بعد:
فيدكر ىلا أل،نة الناس في هؿ زماف أحاديث ،يذهركنيا ىلا ،بيؿ ادمثاؿ كالحهػـ ،بعطػيا صػحيب كبعطػيا طػعيؼ،

كبعطيا مكطكع مهذكب ،كأهثر مػا يػركج ىػذا ىلػا أل،ػنة العامػة ،كلػـ ييمػؿ أىػؿ الحػديث ىػذا النػكع مػف ادحاديػث ،بػؿ
هتبا هثيرة ،أظيرت للناس حويوة ادمر ،كبينت ليـ الحؽ مف الطلؿ ،كمف ىذه المؤلفات هتاب (ه ؼ الخفػاء
ألفكا فيو ن
للعجلكني ،حيث جم فػي هتابػو ىػذا أهبػر قػدر ممهػف مػف ادحاديػث ،التػي ا ػتيرت ىلػا أل،ػنة النػاس ،كناق ػيا مناق ػة
ىلمية مكطكىية ،مبينا فييا درجة ادحاديث ،معتمدا ىلا ىلـ الجرح كالتعديؿ للرجاؿ.

كقد بلغت ادحاديث التي أكردىا المحػدث العجلػكني فػي هتابػو :ثلثػة آالؼ كمئتػي حػديث ،مػا بػيف صػحيب كح،ػف

كطعيؼ كمكطكع ،كقد أىحب أف يهكف هتابو جامعان لما قيؿ ،كملخصا لما أطيؼ في ىذا المجاؿ.

كدف مطمكف الهتاب يبلغ مف ادىمية في مكطكع الحديث النبكم ،كالدفاع ىػف ال،ػنة النبكيػة ،كفػي ىػذا حفػظ للػديف مػف

الخلػػط كااللتبػػاس ،إذ حػػاكؿ أىػػداء اإل،ػػلـ الطعػػف كالػػدس فػػي الحػػديث النبػػكم ،ف ػ نني أحببػػت فػػي بحثػػي ىػػذا د ار،ػػة مػػنيج ىػػذا
المحدث الجليؿ في هتابو الثميف :ه ؼ الخفاء.

مصكلة البحث وتصاؤالتها.

تمثلت م هلة البحث في ال،ؤاؿ الرئي،ي اآلتي :ما منيج العجلكني في هتابو" :ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس"؟ كمػا

ىي قيمتو العلمية؟ كينبثؽ ىف ىذا الت،اؤؿ اد،ئلة اآلتية:
ُ -ما طريوة العجلكني في تأليؼ هتابو" :ه ؼ الخفاء"؟
ِ -هيؼ رتب ال يخ العجلكني هتابو" :ه ؼ الخفاء"؟
ّ -ما المصادر الرئي،ية التي اىتمد ىلييا في هتابو ىلا كجو اإليجاز؟
ْ -ما االنتوادات التي كجيت إلا هتابو؟

ٓ -ما الويمة العلمية لهتابو "ه ؼ الخفاء"؟
أهنية الدراشة وأهدافها.

تظيػػر أىميػػة الد ار،ػػة فػػي الحػػديث ىػػف العجلػػكني ،كمنيجػػو فػػي هتابػػو" :ه ػػؼ الخفػػاء" ،كالػػذم ىػػك مػػف أك،ػػ الهتػػب

كأجمعيا ،في بياف ادحاديث الم يكرة ىلا أل،نة الناس ،حيث جم فيو ثلثة آالؼ كمئتي حديث ،كميز بيف صحيحيػ ػ ػا
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كطعيفيا كمكطكىيا كمهذكبيا ،كذلؾ بعرطيا ىلا ميزاف الجرح كالتعديؿ ،كصكب ما لحويا مف تحريؼ كزيادة أك نوصاف.
كدؿ ىلا ما هاف منيا مف قبيؿ الحهـ المأثكرة ،ك رح معػاني اآلثػار ،كاىتمػد فػي تصػنيفو ىلػا أكثػؽ مػا هتػب فػي
ىذا الباب ،كىك هتاب" :المواصد الح،نة" لل،خاكم ،ككط للهتاب خاتمة -أفصب أنو نوليػا مػف ال،ػخاكم كالوػارم كالصػغاني-
أبطؿ فييا ن،بة بعض المصنفات ،التي ا تيرت بن،بتيا دناس هذبا ،كانتيا إلا ذهر طكابط جامعة فػي المكطػكىات،

ف ف العجلكني الج ارحػي مػف الػذيف ،ػجلكا فػي تػاريخ اإل،ػلـ صػفحة م ػرقة كأظيػر ب ارىػة فػي ىػذا الهتػاب ،فحػرم بنػا أف

نتعيد رح منيجو في هتابو ىذا الجام  ،كالكا ،في مكطكىو.
ميهجية البحث.

ا،ػػتخدمت فػػي بحثػػي المػػنيج التحليلػػي اال،ػػتنباطي ،فجمعػػت مػػادة البحػػث ،ككقفػػت ىلػػا الهتػػاب ،كبينػػت أ،ػػلكب كطريوػػة

العجلكني في هتابو ،ثـ ا،تنبطت النتائج المتعلوة بيذا المكطكع.
الدراشات الصابقة.

بعد التوصي كالبحث لـ أجد درا،ة ،ػابوة دكنػت لمػنيج العجلػكني فػي هتابػو" :ه ػؼ الخفػاء" ،كلهػف تنػاكؿ هػؿ مػف

هتب في فف تخريج الحديث هتاب ه ؼ الخفاء فػي مكطػكع ادحاديػث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػف ،كتنػاكلكه بد ار،ػة مختصػرة
كىي هتب هثيرة جدا -منيا:ُ-

هتاب أصكؿ التخريج كدرا،ة اد،انيد ،تأليؼ الدهتكر محمكد الطحاف ،كىك أقدـ هتاب في فف التخريج.

ِ -الكاطب فػي فػف التخػريج كد ار،ػة اد،ػانيد ،تػأليؼ مجمكىػة مػف البػاحثيف ،كىػك مػف إصػدار جمعيػة الحػديث النبػكم
كاحياء التراث  -ادردف.
ّ -طرؽ تخريج الحديث ،الدهتكر ،عد الحميد.
خطة البحث.

ق،مت البحث إلا أربعة مباحث كخاتمة.

المبحث األول :التعريف باإلمام العجلوني وبكتابه" :كشف الخفاء ومزيل اإللباس".

المطمب األول :التعريؼ باإلماـ العجلكنئُُِ-َُٕٖ( :قُْٕٗ-ُٕٔٔ/ـ .

المطمب الثاني :التعريؼ بهتاب العجلكني" :ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس ىما ا تير مف ادحاديث ىلا أل،نة الناس".

المبحث الثاني :سبب تأليف العجموني لكتابو وطريقتو ،وكيفية ترتبيو.
المطمب األول، :بب تأليؼ الهتاب.

المطمب الثاني :طريوتو في التأليؼ.

المطمب الثالث :هيفية ترتيبو للهتاب.

المبحث الثالث :مصادر العجموني واالنتقادات حول الكتاب.
المطمب األول :مصادر هتاب العجلكني.
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المطمب الثاني :االنتوادات حكؿ الهتاب.

المبحث الرابع :قيمة الكتاب المنيجية والعممية.
المطمب األول :الويمة المنيجية للهتاب.

المطمب الثاني :الويمة العلمية للهتاب.

الخاتمة :كتتطمف أىـ النتائج كالتكصيات.

املبحث األول:

التعريف باإلماو العجلوىي وبكتابه" :كصف اخلفاء ومسيل اإللباس".
املطلب األول :التعريف باإلماو العجلوىي1162-1178( :ه1749-1676/م).

اسمو :ىك إ،ماىيؿ بف محمد بف ىبد اليادم بف ىبد الغني ،كجاء في دائرة المعارؼ اإل،لمية أف ا،مو إ،ػماىيؿ بػف ػريؼ
(ُ

كىك خطأ ،كالصكاب أنو ابف محمد

كىك في هافة هتب التراجـ (ا،ماىيؿ بف محمد .

كنيتو :أبك الفداء.
لقبو وشيرتو :العجلكني ،كالجراحي ن،بة إلا أبي ىبيدة بف الجراح أحد الصحابة الع رة المب ريف بالجنة  ،حيث قاؿ
العجلكني في أكؿ ثبتو الم،ما "حلية أىؿ الفطؿ كالهماؿ باتصاؿ اد،انيد بهمؿ الرجػاؿ"(ِ قػاؿ فيػو" :ا ػتير فػي بلدنػا

كبلد ىجلكف أف أىلنا مف ذرية أبك ىبيدة بف الجراح  ،كاهلل أىلـ بالكاق " ،كلػـ تػزؿ ى ػائر الجػراح فػي ىجلػكف كاربػد،
كيفتخركف بن،بتيـ إلا الصحابي الجليؿ إلا يكمنا ىذا.
مولده ونشأتو :كلػد فػي لػكاء ىجلػكف التػي توػ أ ارطػيو طػمف محافظػات ػماؿ ادردف حاليػا فػي ،ػنة ،ػب كثمػانيف بعػد ادلػؼ
َُٕٖىػ المكافؽ ُٕٕٔـ.

كلما بلغ العجلكني ،ف التمييز رع في قػراءة الوػرآف الهػريـ ،حيػث حفظػو ىػف ظيػر قلػب فػي مػدة ي،ػيرة ،ثػـ قػدـ إلػا

دم ؽ كىمره نحك ثلثػة ى ػر ،ػنةط لطلػب العلػـ فػي منتصػؼ ػكاؿ ،ػنة ََُُ ىجػرم ،كا ػتغؿ ىلػا جماىػة مػف ىلمػاء

الفوػػو الحػػديث كالتف،ػػير كالعربيػػة ك يػػر ذلػػؾ ،إلػػا أف تميػػز ىػػف أق ارنػػو فػػي الطلػػب(ّ  ،كقيطػػو اهلل تعػػالا ليػػذب ىػػف ال ػريعة

المطيرة ،كينفي تدليس المدل،يف ،ككط الكاطعيف ،كمف أ،باب تكجيو لطلب العلـ دىاء كالده لو(ْ .
مذىبو الفقيي :كصؼ ال يخ العجلكني نف،و بأنو افعي المذىب.

شيييوخو :أمػػا ػػيكخو فيػػـ هثػػر ،كقػػد صػػنؼ فػػييـ العجلػػكني معجمػان أ،ػػماه" :حليػػة أىػػؿ الفطػػؿ كالهمػػاؿ باتصػػاؿ اال،ػػانيد
بهمؿ الرجاؿ "حيث ترجـ لم ايخو بو ،كأيطا في هتاب نعمة المناف في أ،انيد يخنا أبي ىبد الرحمف(ٓ .

كمػػف أ ػػير ػػيكخو :ال ػػيخ أبػػي المكاىػػب (مفتػػي الحنابلػػة فػػي دم ػػؽ ،ت (ُُِٔ ىػ ػ  ،محمػػد الهػػاملي الدم ػػوي،

كال يخ إلياس الهردم ،نزيؿ دم ػؽ ،اد،ػتاذ ال ػيخ ىبػد الغنػي النابل،ػي ،نزيػؿ دم ػؽ ،ال ػيخ يػكنس المصػرم نزيػؿ دم ػؽ،
ال يخ أحمد الغػػزم الدم وي ،ال يخ محمد الخليلػي المود،ي ،ال يخ تاج الديف الولعي مفتي مهة ،ال يخ أبك الح،ف ال،ندم،
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ال يػ ػخ ،ليماف بف أحمد الركمي ،ال يخ يكنس بف أحمد ادزىرم ال افعي المصرم.
تالميذه :يبدك أف تلميذ العجلكني هثيركف ،كذلؾ دنو يتبكأ مهانػة ىلميػة مرمكقػة ،أىلتػو أف يجلػس ىلػا هر،ػي العلػـ تحػت قبػة
الن،ر في الجام ادمكم(ٔ  ،فود كرد أنو لزمو جماىة هثيركف ال يحصكف ليـ ىددا(ٕ .
كمف أ ير تلميذه:

ُ -حمد بف خليؿ الجعفرم :كىك مف ىلماء ىجلكف ادزىرم الفويو ال افعي ،كقد ىرؼ بػ (العجلكني الهبيػر كلػد ،ػنة
ألػ ػؼ ك ،ػػتمائة كخم ،ػػيف ميلدي ػػة(ٖ  ،كه ػػاف م ػػف أ ػػير ػػيكخو العجل ػػكني الج ارح ػػي ،ت ػػكفي ربيػ ػ ادكؿ ى ػػاـ ثم ػػاف

كأربعكف كمائة كألؼ ُُْٖىػ المكافؽ لعاـ ألؼ ك،بعمائة كخم،ة كثلثيف ُّٕٓـ ،كترجـ لحياتو العلماء ككصفو

بأكصاؼ ح،نة(ٗ .

(َُ

ِ -ال يخ المرادم :قاؿ صػاحب (،ػلؾ الػدرر " :كىػك ابػف ال ػيخ المػرادم – قػ أر ىليػو الكالػد

مػدة كالزمػو كأخػذ ىنػو

كأجػازه كلمػا حػج الكالػد فػي ،ػنة ُُٕٓى ػ ،هػاف ىػك أيطػا حاجػا فػي تلػؾ ال،ػنة ،فػأقرأه هتػاب صػحيب البخػارم فػػي

الركطػة المطيػرة ،كأىػػاد الكالػد لػػو الػػدرس كقػد أجػػازه نثػ ار كنظمػػا ( ػع ار فوػػاؿ :أجػػزت نجػؿ العػػارؼ المػرادم أىنػػي

ىليا فاز في المراد"(ُُ .

ّ -ال يخ ىبد الرزاؽ بف محمد بف ىبد الرزاؽ المعركؼ ب (البين،ي الحنفػي ال ػافعي ،هػاف محووػا لػو اطػلع فػي التف،ػير
كالفوو كاددب.

ْ -ىبد الهافي بف ح،يف بف ىبد الهريـ ال يير بابف حمكدة الحلبي.
ٓ -ىبد الرحمف البعلي الدم وي.

ٔ -ىبد الرحمف بف جعفر ال افعي الهردم.

ٕ -ح،ف بف أحمد المعركؼ بالمغربؿ (الذم حفظ الورآف يبا في أرب أ ير .
ٖ -دركيش بف ىبداهلل الحنفي الدم وي.

ٗ -مصطفا الصديوي الدم وي البهرم صاحب المؤلفات العديدة ،حيث بلغت مؤلفاتو مائتيف كاثنيف كى ريف مؤلفا.
مصنفاتو وآثاره العممية :لوػد صػنؼ العجلػكني الهثيػر مػف المؤلفػات فػي العديػد مػف العلػكـ هالتف،ػير ،كاللغػة ،كالحػديث ال ػريؼ،
كالتراجـ ،ك يرىا مف العلكـ.

ك،أقتصر ىلا أ ير هتبو في الحديث النبكم ال ريؼ:

ُ( -أربعػػكف حػػديثا مػ هػػؿ حػػديث بعػػض ال ػػعر كالهتػػاب تػػاـ ،كىػػك مخطػػكط ،كمنػػو ن،ػػخة فػػي جامعػػة برن،ػػتكف– الكاليػػات
المتحدة االمريهية – (برقـ ُِِّ مجمكىة اريت في (ِٔ كرقة ،كىنيا صػكرة فػي ق،ػـ المخطكطػات بالجامعػة االردنيػة
ريط رقـ (ِٕٔ .

ِ( -ا،تر اد الم،تر ديف لفيـ الفتب المبيف ىلا رح ادربعيف البف حجر المهي كالهتاب ير تاـ كمطبكع.
ّ( -أ،نا الك،ائؿ ب رح ال مائؿ هتاب ير تاـ كمطبكع.

ْ( -ىوػػد الجػػكىر الثمػػيف ب ػػرح الحػػديث الم،ل،ػػؿ بالدم ػػوييف كالهتػػاب تػػاـ كمطبػػكع كقػػاؿ الزرهلػػي :ػػرح الحػػديث الم،ل،ػػؿ
بالدم وييف(ُِ .
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العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓ( -ىود الجكىر الثميف في أربعيف حديثا مف أحاديث ،يد المر،ليف كالهتاب تاـ كمطبػكع أ ػار الزرهلػي فػي ادىػلـ
بجانبو بالرمز (ط  ،كقد كقفت ىلا طبعة حديثة لو صدرت ىف دار المعرفة (بيركت ََِٔـ .

ٔ( -الفػػيض الجػػارم ب ػػرح صػػحيب البخػػارم كالهتػػاب يػػر تػػاـ كمخطػػكط ،كىػػك أجليػػا كقػػد هتبػػت مػػف م،ػػكداتو مئتػػاف
كاثنتػػاف كت،ػػعكف ه ار،ػػة ،كلهنػػو لػػـ يهمليػػا ،ككصػػؿ فييػػا إلػػا قػػكؿ البخػػارم( :بػػاب مرج ػ النبػػي  مػػف ادح ػزاب
كمخرجو إلا بني قريظة كمحاصرتو إياىـ مف المغازم ،كأطاؿ فيػو مػف الفكائػد كالنهػات كادحهػاـ ،قيػؿ :كلػك همػؿ

ىذا ال رح لهاف مف نتائج الدىر ،كلهف كافتو المنية – رحمو اهلل  -قبؿ إهمالو(ُّ .

ٕ( -ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس ىما ا تير مف ادحاديث ىلا أل،نو الناس كىك هتاب مطبكع ،كىك مدار بحثي ىذا.
ثناء العمماء عميو :فود كصػفو العلمػاء بادكصػاؼ الح،ػنة حيػث قػالكا ىنػو :هػاف حليمػا، ،ػليـ الصػدر، ،ػالمان مػف الغػش

كالموت ،صاب انر ىلا الفور ،كملزمان للعبادات كالتيجد كاال تغاؿ بالدركس ،هافان ل،انو ىما ال يعنيو.

كقاؿ ىنو المرادم " :ال يخ العالـ ،اليماـ ،الحجة ،العمدة ،الكرع ،العلمػة ،هػاف ىالمػان بارىػان صػالحان مفيػدان محػدثان

مبجلن قدكة ،ندان ،خا عان لو يد في العلكـ ال ،يما الحديث ال ريؼ كالعربية ك ير ذلؾ لما يطكؿ رحو ،كال ي ،في ىذه
(ُْ

الطركس

كصفو لو الودـ الرا،خة في العلكـ كاليد الطكلا في دقائؽ المنطكؽ كالمفيكـ"(ُٓ .

كقد ترجـ تلميذه (ال يخ ،عيد ال،ماف ل يخو العجلكني (ُٔ  ،فواؿ في كصفو" :خاتمة أئمة الحديث كمف ألوت إليػو

مواليدىا بالوديـ كالحديث ،اقتػدح زنػاده فيػو فأطػاء ك ػاح حتػا مػء الفطػاء ،أخػذ بطرفػي العلػـ كالعمػؿ ،مت،ػما ذركة ىػف
يره بعيدة ادمؿ ،يوط آناء الليؿ تطرىان كىبادة ،كيك ،أطراؼ النيار قراءة كافادة" .ككصفو الزرهلي فػي ادىػلـ بأنػو

محدث ال اـ في أيامو ،كأنو الزاىد الكرع العابد(ُٕ .

كلـ يزؿ العجلكني– رحمو اهلل – م،تويما ىلا حالتو ىذه الح،نة المر كبة إلا أف مات كبالجملة فيػك أحػد ال ػيكخ

الذم ليـ الودـ العالي في العلكـ حيث ترؾ لنا مكركثان طخمان مف اآلثار كالمؤلفات العلمية العظيمة.

وفاتو :هانت كفػاة العجلػكني بدم ػؽ فػي محػرـ الحػراـ ،افتتػاح ،ػنة اثنتػيف ك،ػتيف كمائػة كألػؼ (ُُِٔى ػ  ،المكافػؽ ل،ػنة
ت،عة كأربعكف ك،بعمائة كألؼ ميلدية (ُْٕٗـ .

كدفػػف فػػي موب ػرة ال ػػيخ أر،ػػلف بدم ػػؽ ،تلػػؾ الموب ػرة التػػي طػػمت رفػػات هكهبػػة مػػف العلمػػاء ادجػػلء الصػػالحيف،

فيهذا يهكف قد انتوؿ العجلكني إلا العالـ اآلخرط ليترؾ كراءه ىلمان نافعان ،كتراثان ناصعان كمعرفة كا،عة مجيدة.

كفي نياية ترجمة اإلماـ العجلكني أقكؿ :تلؾ ىي حياتو كتصانيفو ك يكخو كتلميذه كىذه ىي المنزلة العلمية التػي

حازىا العجلكني ،كال نن،ا أف نذهر ىنا أيطا بأنو هاف اى انر مبر انز طكع عره لهلمتو كحهمتو ،كهاف عره عر العلماء

دنيـ ال ي غلكف أنف،يـ بو هثي انر هما قاؿ ابف ب،اـ(ُٖ  :كأف عر العلماء كليس فيو بارقة ت،اـ.

املطلب الثاىي :التعريف بكتاب العجلوىي" :كصف اخلفاء ومسيل اإللباس عنا اشـتهر مـً األحاديـث
على ألصية الياس".

يعد الهتاب مف أك ،الهتب كأجمعيا ،في بياف ادحاديث الم تيرة ىلا أل،ػنة العامػة زمػف المؤلػؼ ،كالتػي جمعيػا

العجلكني ،كناق يا مناق ة ىلمية مكطكىية ،مبينان فييا درجات ادحاديث.
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????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ??? ????? ?????" Al-Ajlouni and his method in his book: "Uncovering the invisibility and the dress-up of what is kno
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كجم الهتاب بػيف خاصػتي االختصػار يػر المخػؿ كالتطكيػؿ يػر الممػؿ ،كىػك ميػـ فػي بابػوط ذلػؾ أنػو يتنػاكؿ مكطػكىان

ح،ا،ان ذا صلة بكاق الناس ،كقد رتب العجلكني هتابو ىلا حركؼ المعجـ ،كلخص فيو هتاب (المواصد الح،نة لل،خاكم.
،أتناكؿ التعريؼ بالهتاب مف ىدة محاكر ىي:

موضوع الكتاب:

مكطكع الهتاب ىك الحديث ال ريؼ ب هؿ ىاـ ،كيخص ادحاديث الم تيرة ىلػا أل،ػنو العػكاـ فػي زمنػو ،كىػك أيطػان

مف هتب تخريج ادحاديث.

كقبؿ أف ن رع في الحديث ىف الهتاب نعرؼ الحديث الم يكر ،يوكؿ الدهتكر نكر الػديف ىتػر فػي مػنيج النوػد فػي

ىلكـ الحديث" :كالحاصؿ أف الحديث الم يكر االصطلحي :ىك ما ركاه جماىة ىف جماىة ،كلـ يبلغ حد التكاتر"(ُٗ .

مثالو :ىػف ىبػد اهلل بػف ىمػرك بػف العػاص -رطػي اهلل ىنيمػا ،-أف ر،ػكؿ اهلل  قػاؿ " :إف اهلل تعػالا ال يوػبض
ف،ػئلكا
العلـ انتزاىان ينتزىو مف العباد ،كلهف يوبض العلـ بوبض العلماء ،حتا إذا لـ يبؽ ىالـ اتخذ الناس رؤ،اء يجياالن ،ي
فأفتكا بغير ىلـ ،فطلكا كأطلكا"(َِ .

كقاؿ ال،خاكم في فتب المغيث ب رح ألفية الحػديث :ى"يوىػ ي ىىلىػا ىمػا يي ٍػركل بًػأى ٍهثىىر ًم ىػف اثٍىن ٍػي ًف ىى ٍػف ىب ٍع ً
ػض يرىكاتً ًػو أ ٍىك ًفػي
ى
ً
ً
ً
اد
كج يػد لىػوي إ ٍ ،ىػن ه
ىج ًمي ً ًطىب ًاق ًو أ ٍىك يم ٍعظى ًميىا ،أ ٍىك ىىلىا ىما ا ٍ ػتىيى ىر ىىلىػا ٍادىٍل ً ،ىػن ًة ،فىىي ٍ ػ ىم يؿ ىمػا لىػوي إً ٍ ،ىػن ه
صػاى ندا ،ىب ٍػؿ ىمػا ىال يي ى
اد ىكاح هػد فى ى
(ُِ
ت ًفػي ىزم ًػف ا ٍلملً ًػؾ ا ٍلع ً
أىص نل ط ىهػ«( :ىلىماء أ َّ ً
ػاد ًؿ ًه ٍ ،ىػرل» (ِِ ط فىوى ًػد ا ٍ ػتىيىىر ىىلىػا
اء ىبنًي إً ٍ ،ىػرائًي ىؿ»  ،ىك «( :يكلً ٍػد ي
ٍ
ى
يمتي أ ٍىنبًىي ي
ي ى ي
ى
ى
(ِّ
ً
ً
ٍادىٍل،ىنة ،كفي المدائب النبكية" .

كيعرؼ الدهتكر حاتـ العكني ادحاديث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػنة بوكلػو" :كالموصػكد بيػا ادحاديػث الػدائرة ىلػا أل،ػنة

اء العلماء كالعامة"(ِْ .
الناس ،كيذهركنيا في احتجاجاتيـ كمعاملتيـ ،ك ن
كفي ل،اف المحدثيف" :الحديث الم تير ىنػد المتػأخريف :الحػديث الػذم يهثػر دك ارنػو ىلػا أل،ػنة ىامػة الم،ػلميف أك طلبػة
العلكـ ال رىية منيـ"(ِٓ .

فادحاديػث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػنة لػيس ليػا ىلقػة بتعريػؼ الحػديث الم ػيكر ىنػد المحػدثيفط فالحػديث الم ػيكر مػا هػػاف
فػي أقػؿ طبوػة فػي إ،ػناده ثلثػة ركاة فػػأهثر ،أمػا الحػديث الم ػتير ىلػا االل،ػنة فوػد يهػػكف لػو إ،ػناد كاحػد أك اثنػاف أك أهثػر كقػػد
يهكف متكات انر ،كربما يهكف ال إ،ناد لو.

كأقدـ مف ألٌؼ هتابان في ذلؾ ىك الزره ي ،ك،ماه (الآللئ المنثكرة فػي ادحاديػث الم ػيكرة كىػك م ػتير ،كمطبػكع

ػب ىلػػا أب ػكاب الفوػػو ،كىػػك الكحيػػد مػػف هتػػب ادحاديػػث الم ػػتيرة ىلػػا
با،ػػـ (التػػذهرة فػػي ادحاديػػث الم ػػتيرة  ،كىػػك مرتػ ه
ادل،نة الذم يرتب ىلا أبكاب الفوو ،أما بوية الهتب اآلتية فيي مرتبة ىلا حركؼ المعجـ ،تله فػي التػأليؼ الحػافظ ابػف
حجر بنفس الم،ما (الآللئ المنثكرة في ادحاديث الم يكرة كتلهٌ هتاب فػي ذلػؾ ىػك هتػاب (المواصػد الح،ػنة فػي بيػاف

ادحاديػػث الم ػػتيرة ىلػػا ادل،ػػنة لل،ػػخاكم ،كىػػك أج ػ ٌؿ ىػػذه الهتػػب ،كىػػك نػػاف جػػدان فػػي التخ ػريج كال يي،ػػتغنا ىنػػو أبػػدان،
كأيطان هتاب (الدرر المنتثرة في ادحاديث الم ػتيرة لل،ػيكطي -كىػك مطبػكع -كىػك ىبػارةه ىػف تلخ و
ػيص لهتػاب الزره ػي

ال،ػػابؽ ،كزاد ىليػػو ال،ػػيكطي فػػي (الػػدرر المنتثػرة  ،ثػػـ جػػاء ابػػف طكلػػكف -كىػػك متػػأخر ىػػف ادئمػػة ال،ػػابويف -فػػألؼ هتابػان

،ماه (ال ٍذرة في ادحاديث الم تيرة كىك مطبػكع ،جمػ فيػو مؤلفػو بػيف الهتػب الثلثػة ال،ػابوة ،كلػيس لػو فػي الهتػاب إال
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العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجم  ،ثـ جاء بعده بدر الديف الغزم فألؼ هتابػان ،ػماه (إتوػاف مػا يح،ػف مػف ادخبػار الػدائرة ىلػا ادل،ػف كىػك مطبػكع،
جم فيو مؤلفو بيف الهتب ال،ابوة كأطاؼ إطافات هثيرة كمفيدة ،كجاء حفيد

المصنؼ كىك أحمد بف ىبد الهػريـ الغػزم فػالتوط مػف هتػاب جػده ال،ػابؽ مػا كصػؼ بأنػو "ال يثبػت فيػو حػديث" فػي

هتاب ،ماه
(الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث  ،حووو ال يخ :بهر أبػك زيػد ،كجػاء إمػاـ آخػر كىػك الجينينػي -إبػراىيـ
ٌ
م (إتوػاف مػا يح،ػف ىلػا (المواصػد الح،ػنة  ،حتػا يبػرز ىػذه
بف ،ليماف بف محمد ال ًج ٍينيني ،-فأخذ زيادات هتػاب الغػز ٌ
م ىلا ال،خاكم.
الزيادات كيبيف ماىي اإلطافات التي أطافيا الغز ٌ
ىمػػا يػػدكر مػػف الحػػديث
كمػػف أىػػـ الهتػػب المتػػأخرة -كالتػػي جمعػػت مػػا ،ػػبؽ -هتػػاب (ه ػػؼ الخفػػا كمزيػػؿ اإللبػػاس ٌ
ىلا أل،نة الناس للعجلكني ،كىك ىبارة ىف خلصة الهتب ال،ابوة(ِٔ .

مؤلف الكتاب:

ىك إ،ماىيؿ مف محمد بف ىبد اليادم بف ىبد الغني العجلكني( ،ت ُُِٔىػ  ،كقد ،بؽ التعريؼ بو.

اسم الكتاب:

ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس ىما ا تير مف ادحاديث ىلا أل،نة الناس.

ثبوت نسبتو لمعجموني:
يعد الهتاب (ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس مف الهتب ثابتة الن،بة للعجلكني ،حيث تكفي العجلكني ،نة ُُِٔى ػ،

كمما يػدىـ ذلػؾ الوػكؿ أف المػرادم صػاحب هتػاب (،ػلؾ الػدرر فػي أىيػاف الوػرف الثػاني ى ػر تػكفي ،ػنة َُِٔى ػ كىػك
الػػذم تػػرجـ للعجلػػكني ،كهػػاف قريػػب العيػػد جػػدان مػػف العجلػػكني ،كهػػؿ مػػف تػػرجـ للعجلػػكني اىتمػػد المػرادم مرجعػان لػػو ،هكنػػو

أدرل بو كأقرب ىيدان إليو ،كىليو فل منازىة في ن،بة الهتاب للعجلكني.
طبعات الكتاب:

طيب في مؤ،،ة الر،الة في مجلديف بتحويؽ اد،تاذ أحمد الولش ،كقػد ايلحػؽ بالهتػاب فير،ػان رتبػو ح،ػب ادبػكاب

الفويية ليتـ النف بو كتهمؿ اال،تفادة.

كطيب ػ فػػي دار الهتػػب العلميػػة بتصػػحيب محمػػد بػػف ىبػػد العزيػػز الخالػػدم ،كطيب ػ بتحويػػؽ يك،ػػؼ الحػػاج أحمػػد فػػي

مجلديف بدم ؽ – المطبعة العالمية ،نة ُُِْىػ.
محتويات الكتاب:

طـ ىذا الهتاب ثلثة آالؼ كمئتي حديث مما ا تير ىلا أل،نو الناس ،كحاكؿ التمييػز بػيف ادحاديػث الصػحيحة

كصكب ما لحويا مف تحريؼ كزيادة أك نوصاف.
ك ير الصحيحة،
ٌ
كقد ا،تفاد مؤلفو مف العلماء الذيف ،بوكه بالتصنيؼ في المجاؿ ،كأطاؼ ىنده أحاديث هثيرة كالهتػاب مرتػب ىلػا
حركؼ المعجـط ليهكف ،يلن في المراجعػة كالبحػث ،كاىتمػد فػي تصػنيفو ىلػا أكثػؽ مػا يهتػب فػي ىػذا المجػاؿ كىػك هتػاب
(المواصد الح،نة للحافظ ال،خاكم.
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????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ??? ????? ?????" Al-Ajlouni and his method in his book: "Uncovering the invisibility and the dress-up of what is kno

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليث عتوو وفادية موشى وحمند خري العيصى

فصول الكتاب ،كىي هالتالي:


مودمة المؤلؼ.



ثـ صنؼ ادحاديث ح،ب بدايتيا ىلا ادحرؼ اليجائية.



خاتمػػة الهتػػاب :كا ػػتملت ىلػػا :أقػكاؿ كأحاديػػث مكطػػكىة مختلفػػة ،لوائػػو ادئمػػة بػػبعض ،ادمهنػػة كالوبػػكر ،هلمػػات
كأ عار ،كصايا ىلي  ،جملة مف ادحاديث مكطكىة.
املبحث الثاىي:

شبب تأليف العجلوىي للكتاب ،وطريقته ،وكيفية ترتيبه.
املطلب األول :شبب تأليف الكتاب.

ذهر المؤلؼ ،ػبب تأليفػو لهتابػو (ه ػؼ الخفػاء فػي مودمتػو فوػاؿ" :إف مػف أىظػـ مػا صػنؼ فػي الغػرض كأجمػ مػا ميػز

فيػػو ال،ػػالـ مػػف العلػػة كالمػػرض الهتػػاب الم،ػػما( :المواصػػد الح،ػػنة فػػي بيػػاف هثيػػر مػػف ادحاديػػث الم ػػتيرة ىلػػا أل،ػػنة النػػاس ،

كلهنو ا تمؿ ىلا طكؿ ي،كؽ اال،انيد التي ليس ليا هبير فائدة إال للعالـ الحاكم ،كثـ لخصتو في ىذا الهتاب"(ِٕ .

نجد ىنا أف ،بب تأليفو لهتابو ىك اختصار هتاب (المواصد الح،نة  ،كالذم ىك أىظـ ما صػنؼ فػي مكطػكع ادحاديػث
الم ػػتيرة ىلػػا ادل،ػػف ،كلهنػػو مطػػكؿ جػػدان ك يػػر مختصػػر ،فػػأراد العجلػػكني أف يلخصػػوط ليجعلػػو فػػي متنػػاكؿ أيػػدم العامػػة مػػف

النػػاسط في،ػػيؿ ىلػػييـ اإلفػػادة كالرجػػكع إليػػو ،فيػػك يوتصػػر ىلػػا مخػػرج الحػػديث كصػػحابيو ،كذلػػؾ بيػػدؼ االختصػػار يػػر المخػػؿ
ىما ا تمؿ ىليو ما ي،تح،ف ىند أئمة الحديث.
هما كأنو ذهر في مكطكع آخر مف مودمتو ،ػبب تأليفػو لهتابػو قكلػو" :همػا أف االحاديػث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػنة قػد
هثرت فييا التصانيؼ ،كقلما يخلك تصنيؼ منيا ىف فائدة ال تكجد في يره مف التآليؼ ،فأردت أف ألحؽ ما كقعت ىليػو

منيا مجمكىان لتور أىيف المنصفيف ،كليهكف مرجعان لي ،كلمف ير ب في تحصيؿ الميمات مف الم،تفيديف"(ِٖ .

كىذا مف أ،باب تأليفو ىذا الهتاب أيطا ،أنو أراد أف يجم ادحاديث الم تيرة كالمتداكلة ىلا أل،نة الناس ،كالتػي

البػان مػػا تهػػكف مػػف ادحاديػػث الطػػعيفة كالمػػردكدة كالمكطػػكىة ،فػػأراد جمعيػػا كالحهػػـ ىلييػػا ،كذلػػؾ بعرطػػيا ىلػػا مي ػزاف

الجرح كالتعديؿ ،كتخريجيا مف هتب ادحاديث ،حتا يتكقؼ العكاـ مف الناس ىف نوؿ ادحاديث الطعيفة كالمردكدة ،كاف

ا تيرت بينيـ ،كذلؾ لخطكرة نوؿ ما لـ يصب ىف النبي  كىف جزاء مف يفعؿ ذلؾ هما ركاه البخػارم فػي ثلثياتػو(ِٗ :
"م ٍف ىي يو ٍؿ ىىلى َّي ىما لى ٍـ أى يق ٍؿ ىف ٍلىيتىىب َّكٍأ ىم ٍو ىع ىدهي ًم ىف َّ
الن ًار"(َّ .
ى
كلػذلؾ كجبػػت العنايػػة بمػػا كصػػؿ العلػـ إليػػو ككقػ االطػػلع ىليػػو ،قػػاؿ الربيػ بػػف خيػػثـ " :إف للحػػديث طػػكء هطػػكء
النيار يعرؼ ،كظلمة هظلمة الليؿ تنهر"(ُّ .

املطلب الثاىي :طريقته يف التأليف.

جم ػ العجلػػكني ادحاديػػث الم ػػتيرة فػػي هتابػػو مرتبػػة ىلػػا حػػركؼ المعجػػـ ،لي،ػػيؿ مراجعتيػػا ،حيػػث ا،ػػتفاد مػػف العلمػػاء

الذيف ،بوكه بالتصنيؼ في ىذا المجاؿ.
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العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأىػػـ المصػػادر التػػي اىتمػػد ىلييػػا ىػػك :هتػػاب (المواصػػد الح،ػػنة لل،ػػخاكم ،كلهنػػو أطػػاؼ أحاديػػث هثي ػرة مػػف المصػػادر
ادخرل بعد ال،خاكم ،ثـ لخصيا في هتابو موتص انر ىلا مخرج الحديث كصحابيو طلبا للختصار ير المخؿ.
كلػػـ يوتصػػر فػػي هتابػػو ىلػػا ادحاديػػث الم ػػتيرة ،فوػػد يتعػػرض لحػػديث يػػر م ػػيكر لمنا،ػػبة أك يرىػػا ،ثػػـ يأخػػذ ببيػػاف
الحديث مف يره مما ال أصؿ لو في ال رع ،ف ف هاف ليس بحديث ممػا ا ػتير ىلػا أل،ػنة النػاس ربمػا قػاؿ ىنػو إنػو مػف الحهػـ
المػػأثكرة أك مػػف هػػلـ الصػػحابة أك أحػػد العلمػػاء ،كاف هػػاف حػػديثان بػ ٌػيف الصػػحيب منػػو مػػف الطػػعيؼ ،كذلػػؾ بعرطػػو ىلػػا مي ػزاف
الجػػرح كالتعػػديؿ ،كتخريجػػو مػػف هتػػب ادحاديػػث ،كىنػػد تخ ػريج ادحاديػػث لػػـ يرمػػز للمخػػرجيف بحػػركؼ ب ػؿ صػػرح بأ،ػػمائيـ دفعػػا

للبس كالكىـ.
كهاف يحهـ ىلا ادحاديث مف صحة أك طعؼ أك كط  ،كذلؾ باىتبار اد،انيد أك يره ال باىتبار نفس ادمرط
لجػكاز أف يهػػكف الصػحيب مػػثلن باىتبػار نظػػر المحػدث مكطػػكىان أك طػعيفاى فػػي نفػس ادمػػر كبػالعهس ،كاىػػتـ أيطػان بػػذهر

خرج هؿ لفظ(ِّ .
ألفاظ الحديث كمف ٌ

كىندما اىتمد المصادر التي نوػؿ منيػا ادحاديػث ،أ ػار إلػا بيػاف مػا أهثػر منيػا ا،ػتخدامان كمػا لػـ يهثػر ،كالمصػادر التػي

أهثر منيا أ ار إلييا بمصطلحات خاصة في المودمة -هما يػأتي ،-فمػثل أ ػار إلػا هتػاب (المواصػد الح،ػنة لل،ػخاكم بوكلػو:
(فػػي ادصػػؿ أك (فػػي المواصػػد  ،كهػػذلؾ إذا أراد هتػػاب (تمييػػز الطيػػب مػػف الخبيػػث فيمػػا يػػدكر ىلػػا أل،ػػنة النػػاس مػػف الحػػديث
للحػػافظ ىبػػد الػػرحمف ابػػف الػػديب ف نػػو ي ػػير إليػػو بوكلػػو( :فػػي التمييػػز  ،كىهػػذا لبويػػة المصػػادر التػػي أهثػػر مػػف ا،ػػتخداميا -ك،ػػيتـ
تكطيب ىذه الرمكز ىند الحديث ىف المصػادر التػي اىتمػد ىلييػا الحوػان ،-كأمػا المصػادر التػي لػـ يهثػر منيػا هػاف يػنص ىلييػا
بذهر ا،ميا صراحة.
إذف هاف العجلػكني يػكرد الحػديث ،ثػـ يبػيف ا،ػـ مخرجػو كراكيػو ،ثػـ يػذهر صػحابيو ،كبعػدىا يعمػد إلػا تخريجػو مػف
هتػػب ادحاديػػث ،حيػػث يػػذهر فػػي هػػؿ حػػديث مػػا أخرجػػو مػػف أصػػحاب المصػػنفات ،ثػػـ يػػذهر رتبتػػو ىلػػا الغالػػب ،أك يػػذهر أقػكاؿ
العلماء فيو ،كأحيانان هاف يفصؿ في أم جزء مف الحديث هاف م يك انر.
فمثلن يوكؿ" :فيك م يكر باىتبار آخره ،ريب باىتبار أكلو"(ّّ .
كمف الجدير بالذهر أنو ا،تخدـ بعض اد عار في هتابو.
كنوػؿ فػي مودمػة هتابػو هلمػا ىامػػا ىػف ال،ػيكطي ،ي،ػتفاد منػو فػي الحهػػـ ىلػا ادحاديػث فوػاؿ" :كاىلػـ أف الحػافظ جػػلؿ
الديف ال،يكطي قاؿ في خطبة جامعو الهبير ما حاصلو :هؿ ما هاف في م،ند أحمد فيك موبكؿط فػ ف الطػعيؼ الػذم فيػو يوػرب
مػػف الح،ػػف ،كهػػؿ مػػا هػػاف فػػي هتػػاب الطػػعفاء للعويلػػي كالبػػف ىػػدم فػػي الهامػػؿ كللخطيػػب البغػػدادم كالبػػف ى،ػػاهر فػػي تاريخػػو
كللحهػػيـ الترمػػذم فػػي نػكادر ادصػػكؿ كللحػػاهـ فػػي تاريخػػو كالبػػف النجػػار فػػي تاريخػػو كللػػديلمي فػػي م،ػػند الفػػردكس فيػػك طػػعيؼ،
في،ػػتغنا ىػػف بيػػاف حالػػو بػػالعزك إلييػػا أك إلػػا أحػػدىاط لهنػػو مويػػد بمػػا لػػـ يجبػػر بتعػػدد طرقػػو ،كاال فيصػػير ح،ػنػنا لغيػره فيعمػػؿ بػػو،

كلعؿ ما ذهره أ لب ،كاال فيبعد هؿ البعد أنو ال يهكف في هتاب منيا حديث ح،ف أك صحيب فتأمؿ"(ّْ .
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????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ??? ????? ?????" Al-Ajlouni and his method in his book: "Uncovering the invisibility and the dress-up of what is kno

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليث عتوو وفادية موشى وحمند خري العيصى

املبحث الثالث:

مصادر العجلوىي ،واالىتقادات حول الكتاب.
املطلب األول :املصادر الــيت اعتند عليها العجلوىي.
أوالً :أسماء المصادر.

كاف هػاف هتػاب (ه ػؼ الخفػػاء كمزيػؿ اإللبػاس ىػك ادهبػػر كادهثػر ا،ػتيعابان مػف يػره لءحاديػث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػػنة،

يػػر أنػػو لػػيس ىػػك ال،ػػابؽ فػػي ذلػػؾ ،بػػؿ ىنػػاؾ محػػدثيف ،ػػبوكه فهػػانكا ىمدتػػو كمصػػادر مادتػػو العلميػػة فػػي الهتػػاب كأىػػـ ىػػذه

المصادر:
ُ

(المواصػػد الح،ػػنة فػػي ادحاديػػث الم ػػتيرة ىلػػا ادل،ػػنة بتحويػػؽ محمػػد ىثمػػاف الخ ػػت ،كىػػك هتػػاب جػػام مػػف هتػػب

الحديث حيث يجم ادحاديث الم تيرة ىلا ادل،نة ،كالتي ،اقيا بأ،انيده الخاصة للمؤلػؼ الحػافظ ػمس الػديف ال،ػخاكم،

كبلغ ىدد أحاديث الهتاب ُّٔٓ حديثان ،كىي مرتبة ىلا حركؼ المعجـ ،مراىيان الحرؼ ادكؿ مف الهلمة كما بعػدىا ،كبعػد
ذهره للحػديث يػذهر مػف خرجػو مػف أئمػة الحػديث إف هػاف لػو أصػؿ ،كيبػيف مرتبتػو كالهػلـ ىليػو ،كمػا قالػو العلمػاء فيػو ب ػهؿ

كاؼ ،كاف لػػـ يهػػف لػػو أصػػكؿ (أم ،ػػند يبػػيف ذلػػؾ ،فنجػػده يوػػكؿ (ال أصػػؿ لػػو  ،كامػػا أف يتكقػػؼ كيخ ػػا أف يهػػكف لػػو أصػػؿ
فنجده يوكؿ (ال أىرفو .

كقد أدخلو العجلكني هاملن بعد أف أجرل ىليو يئان مف التيذيب ،كفي ذلؾ يوػكؿ العجلػكني فػي مودمػة هتابػو" :كاف

مػف أىظػـ مػا أطػيؼ مػف ىػذا الغػرض ،كأجمػ مػا يميػػز فيػو ال،ػالـ مػف العلػة كالمػرض ،الهتػاب الم،ػما بالمواصػد الح،ػنة فػػي
بياف هثير مف ادحاديث الم تيرة ىلا ادل،نة"(ّٓ .

كلذلؾ طمنو العجلكني جميعو في هتابػو ه ػؼ الخفػاء مػ

ػيء مػف االختصػار كىػك أصػؿ مادتػو ،كأطػرب مثػاالن ىلػا

ذلؾ ،حيث أكرد العجلكني حديثان مف(المواصد الح،نة ككطعو في هتابو(ه ؼ الخفاء هما يلي:
س ،ك ً
الرم يد ،ك ً
ً
ب ال َّػد َّم ًؿ  ،الطب ارنػي
جاء في (المواصد الح،نة حديث(" :ثى ه
لث ال يي ىع ي
صػاح ي
صاح ي
ِّر ً ى ى
صاحيبيي َّف َّ :ى ى ى
اد ى
ب الط ٍ
في ادك،ط ،كالبييوي في ال عب ،كطعفو مف حػديث ،ػلمة بػف ىلػي الخ ػني ىػف ادك ازىػي ىػف يحيػا ابػف أبػي هثيػر ىػف
أبػػي جعفػػر ىػػف أبػػي ىريػرة رفعػػو بػػو ،كىػػك ىنػػد البييوػػي فوػػط مػػف جيػػة ىوػػؿ ىػػف ادك ازىػػي ،فوػػاؿ :ىػػف يحيػػا بػػف أبػػي هثيػػر

كجعلو مف قكلو لـ يجاكز بو ،قاؿ :كىك الصحيب ،فود قاؿ زيد بف أرقػـ :رمػدت فعػادني النبػي  .فػ ف ثبػت النيػي أمهػف أف
يوػػاؿ إنيػػا لهكنيػػا مػػف اآلالـ التػػي ال ينوط ػ صػػاحبيا البػػا ب،ػػببيا ال يعػػاد ،بػػؿ م ػ المخالطػػة قػػد ال يفطػػف لمزيػػد ألمػػو ،همػػا
أكطحتو م

يره في جزء أفردتو ليذا الحديث(ّٔ .

كىػػذا الحػػديث نف،ػػو فػػي ه ػػؼ الخفػػاء ،كىػػذا نصػػو(" :ثػػلث ال يعػػاد صػػاحبيف :الرمػػد ،كصػػاحب الطػػرس ،كصػػاحب

الدمؿ  ،ركاه الطبراني في ادك،ط ،كالبييوي في ال عب ،كطعفو ىف أبػي ىريػرة رفعػو ،كركاه البييوػي أيطػا ىػف يحيػا بػف أبػي

هثيػػر مػػف قكلػػو كىػػك الصػػحيب ،كركل البييوػػي أيطػػا أف زيػػد بػػف أرقػػـ قػػاؿ :رمػػدت فعػػادني النبػػي  ،ف ػ ف ثبػػت النيػػي أمهػػف أنػػو
لهكنيا مف اآلالـ التي ال ينوط صػاحبيا البػا ،ب،ػببيا فػل يعػاد ،بػؿ قػد ال يفطػف لمزيػد ألمػو مػ المخالطػة ،كقػد أفػرد ال،ػخاكم

ىذا الحديث بتأليؼ"(ّٕ .

فكاطب مف النصيف اىتماد العجلكني ىلا ال،خاكم اىتمادا رئي،يا ،بؿ ىك أصؿ هتابو كىمدتو فهتاب ال،خاكم مطمف
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العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ه ؼ الخفاء م
ِ

يء مف االختصار.

(الآللئ المنثكرة في ادحاديث الم يكرة مما ألفو الطب كليس لو أصؿ في ال رع للحافظ بف حجر الع،ولني (ت

ِٖٓىػ  ،كالهتاب ليس بيف أيدينا كال محفكظ في مهتباتنا ،كلهف ما ىك ثابت لدينا أف ىذا الهتاب مصدر ميـ للعجلػكني،
نبو ىليو في مودمة هتابو (ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس ىما ا تير مف ادحاديث ىلا أل،نة الناس .

ّ

(اد،رار المرفكىة في ادخبار المكطكىة لمؤلفو المل ىلي الوارم (ت َُُْىػ  ،كهتابو ىذا مطبكع فػي جػزأيف

هبيريف ،كقد ا،تفاد منػو العجلػكني فػي هتابػو حيػث قػاؿ" :كحيػث أقػكؿ قػاؿ الوػارم فػالمراد بػو المػل ىلػي الوػارم فػي هتابػو
الم،ماة باد،رار المرفكىة في ادخبار المكطكىة كىي صغرل كهبرل كقد نولت منيما"(ّٖ .

ْ

(اتفػػاؽ مػػا يح،ػػف مػػف ادخبػػار الػػدائرة ىلػػا ادل،ػػف لمؤلفػػو محمػػد نجػػـ الػػديف الغػػزم ،كىػػك مػػف ػػيكخ العجلػػكني،

كهتابو مفوكد ،كقد قاؿ ىنو العجلكني" :كحيث أقكؿ قالو النجـ كالمراد يخ م ػايخنا العلمػة محمػد نجػـ الػديف الغػزم فػي

هتابو الم،ما ،اتفاؽ ما يح،ف مف ادخبار الدائرة ىلا ادل،ف"(ّٗ .
ٓ

(الػػدرر المنتث ػرة فػػي ادحاديػػث الم ػػتيرة لجػػلؿ الػػديف ال،ػػيكطي ،كالهتػػاب مطبػػكع كمرتػػب ىلػػا حػػركؼ المعجػػـ،

يذهر مف أخرج الحديث كيبيف رتبتو البان ،قاؿ العجلكني" :الهتاب الم،ما بالدرر المنتثرة في ادحاديث الم تيرة للحافظ
جلؿ الديف ال،يكطي ،كىي ن،ختاف صغرل كهبرل"(َْ .

ٔ

(تمييز الطيب مف الخبيث فيما يدكر ىلا أل،نة الناس مف الحديث لمؤلفو اإلمػاـ ىبػد الػرحمف بػف ىلػي ال ػيباني

(ت ْْٗىػ  ،تلميذ ال،خاكم كاختصر فيو هتاب يخو ال،خاكم (المواصد  ،كىك مطبكع ،كقد رتبو ىلا ترتيب ادصؿ،
كذهػػر فػػي هػػؿ حػػديث مػػف أخرجػػو كمرتبػػة الحػػديث ،كلػػـ يعػػرج ىلػػا تفاصػػيؿ الهػػلـ أك بيػػاف ،ػػبب طػػعفو أك ترهػػو ،كقػػد
ا،تكىب هامؿ ادحاديث التي في (المواصد فلـ يحذؼ منو يئان كزاد ىلييا أحاديث ي،يرة ميزىػا بوكلػو فػي أكليػا (قلػت

كفي آخرىا (اهلل يعلـ (ُْ .

ثانيا :اصطالحات المصادر.

لود اىتمد العجلكني ىلػا مصػادر متعػددة كهثيػرة ،كأ ػار إلػا بيػاف مػا أهثػر منيػا ،كالتػي ا،ػتخدـ ليػا اصػطلحات

تدؿ ىلييا ،كهذلؾ بياف مػا لػـ يهثػر منيػا ،كلهنػو لػـ يػذهر ليػا اصػطلحات ،بػؿ ذهرىػا فػي ثنايػا الهتػاب ،كفيمػا يلػي بيػاف
للهتب التي أهثر مف ذهرىا كالعزك إلييا ،م تكطيب اصطلحاتيا مصرحان با،ميا كا،ـ مؤلفيا:

ُ -المواصد الح،نة – كىك ادصؿ الذم اىتمده العجلػكني كلخصػو –لل،ػخاكم كقػد اصػطلب إليػو بوكلػو (فػي ادصػؿ
أك في (المواصد فحينما يوكؿ في هتابو في ادصؿ أك في المواصد فمراده بو (المواصد الح،نة .

ِ( -الآللئ المنثكرة في ادحاديث الم يكرة البف حجر الع،ولني ،كيصطلب إليو بوكلو (الآللئ .
ّ( -تمييز الطيب مف الخبيث فيما يدكر ىلا أل،نة الناس مف الحديث للحافظ ىبد الرحمف بف الػدبي كيصػطلب إليػو
بوكلو (التمييز .
ْ( -الدرر المنت رة في ادحاديث الم تيرة للحافظ جلؿ الديف ال،يكطي كيصطلب إليو بوكلو (الدرر .
ٓ( -حلية ادكلياء دبي نعيـ كيصطلب إليو بوكلو (أبك نعيـ .

ٔ -صحيحا البخارم كم،لـ ،كأ ار إليو بوكلو (ركاه ال يخاف ،أك اتفوا ىليو أك متفؽ ىليو  ،كاف هاف في أحدىما قاؿ (ركاه
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البخارم أك م،لـ .
ٕ( -م،ند أحمد بف حنبؿ كأ ار إليو بوكلو (ركاه أحمد .
ٖ ( -عب اإليماف للبييوي ،كأ ار إليو بوكلو (ركاه البييوي .
ٗ،( -نف اإلماـ أبي داكد، ،نف الترمذم، ،نف الن،ائي، ،نف ابف ماجػة كقػد أ ػار إلػا ىػؤالء ادربعػة مجتمعػة بوكلػو
(ركاه ادربعة  ،كاذا قاؿ ركاه ال،تة فالمراد بو الصحيحاف كال،نف االربعة.

َُ( -الم ارؽ لح،ف بف محمد الصنعاني ،كأ ار إليو بوكلو (الصنعاني .
ُُ( -اد،رار المرفكىة في ادخبار المكطكىة هتاب المل ىلي في المكطكىات ،كأ ار إليو بوكلو (قاؿ الوارم .
ُِ( -إتواف ما يح،ف مف ادخبار الدائرة ىلا ادل،ف لنجـ الديف الغزم كأ ار إليو بوكلو (النجـ .
املطلب الثاىي :بعض االىتقادات اليت وجهت للعجلوىي يف كتابه (كصف اخلفاء ومسيل اإللباس).

ال يذهر للعجلكني في مجالس العلماء اإليمانية إال ما يفخر بػو ،كلهػف الهمػاؿ هلل كحػده ،كلوػد كجػدت انتوػادا كتعوبػا

ىلا هتاب العجلكني مف بعض العلماء منيـ:
ُ -الشيخ العالمة عبدالفتاح أبو غيدة ،فوػد انتوػد ال ػيخ ىبػد الفتػاح أبػك ػدة قػكؿ العجلػكني فػي مودمػة هتابػو (ه ػؼ
"كرب حديث تيرؾ العمؿ بو لطعؼ طريوػو ،مػف أجػؿ كطػاع فػي ركاتػو ،يهػكف صػحيحان فػي نفػس ادمػر ل،ػماع
الخفاء  :ي
المها ؼ لو مف الركح حيف إلوائو ىلا ر،كؿ اهلل  ، ِْ("قاؿ ىبد الفتاح أبك دة" :ىذا ما نولو العجلكني ك،ػهت ىليػو
كاىتمده! كال يهاد ينوطي ىجبي مف صنيعو ىذا! كىك المحػدث الػذم ػرح (صػحيب البخػارم  ،هيػؼ ا،ت،ػاغ قبػكؿ ىػذا
الهلـ التي تيدر بو ىلكـ المحدثيف ،كقكاىد الحديث كالديف؟ كيصبب بو أمر التصحيب كالتطػعيؼ مػف ىلمػاء الحػديث ػيئان

ال معنا لو بالن،بة إلا مف يوكؿ :إنو مها ؼ أك يرل نف،و أنو مها ؼ! كمتا هاف لثبػكت ال،ػنو المطيػرة مصػدراف :النوػؿ
الصحيب مف المحدثيف ،كاله ؼ مف المها فيف؟!"(ّْ .

ِ -الشيخ األلباني ،حيػث انتوػده فػي مػكاطف هثيػرة مػف هتبػو فػي أنػو ذهػر أحاديػث كلػـ يحهػـ ىلييػا ،فػي أمػاهف هثيػرة،

ككصفو فييا بأنو جام كليس بناقد(ْْ .
()45

ّ -الشيخ أبو إسحاق الحويني

كتبعو مف مدر،ػتو بعػض اتباىػو ،ك،ػبب ىػذا النوػد أنػو كجػد هلمػان فػي هتػاب (ه ػؼ
(ْٔ

الخفػاء كمزيػػؿ اإللبػػاس نوػل ىػػف ابػػف ىربػي الصػػكفي

إذ قػػاؿ العجلػػكني" :كفػي الفتكحػػات المهيػػة ل ػيخ ادهبػػر قػػدس ،ػره

ادنكار ما حاصلو :فرب حديث يهكف صحيحا مف طريؽ ركاتو يحصؿ ليذا الها ؼ أنو ير صحيب ل،ػؤالو لر،ػكؿ اهلل 
فػيعلـ كصػػفو كيتػرؾ العمػػؿ بػو كاف ىمػػؿ بػو أىػػؿ النوػؿ لصػػحة طريوػو ،كرب حػػديث تػرؾ العمػػؿ بػو لطػػعؼ طريوػو مػػف أجػػؿ

كطاع في ركاتو يهكف صحيحا في نفس ادمر ل،ماع المها ؼ لو مف الركح حيف إلوائو ىلا ر،كؿ اهلل . ْٕ("

كلـ يرؽ ىذا الهلـ لل يخ الحكيني فرد قائل " :قد أ،اء العجلكني جد اإل،اءة في هتابو ،أنو نوؿ ىػذا الباطػؿ ،كلػـ
يودح فيو! كىؿ في إق ارره ىذا الهلـ إال ىدـ لهتابو هلو ،إذ ىك قائـ ىلا الوكاىد المعركفة ىند أىؿ الحديث؟! لود ظننت

أف تحت الوبة يخا!"(ْٖ .
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العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقكؿ :لك أف العجلكني نزه هتابو مف ىذا النوؿ لهاف أكلا كأ،لـ ط لما فيو مخالفة ىلمية ،كخركج ىػف نيػج ك،ػبيؿ العلمػاء

فػػي اتبػػاع الوكاىػػد المعركفػػة ىنػػد أىػػؿ الحػػديث فػػي الحهػػـ ىلػػا صػػحة كطػػعؼ ادحاديػػث ،حيػػث كط ػ أىػػؿ الحػػديث قكاىػػد

كط ػكابط ىلميػػة للحهػػـ ىلػػا ادحاديػػث ،كلػػـ يتػػرؾ ادمػػر لله ػػؼ ىنػػد أىػػؿ اله ػػؼ مػػف المتصػػكفة أك يرىػػا ،فتلوػػي العلػػكـ ال
يتكافؽ م ذلؾ الرأم ،كىذا مف الف،اد الهبير الذم أدخلو بعض المتصكفة ،كالذم تأثر بو العجلكني ،فظير ىنا في هتابو.

ىمػا يػدكر مػػف الحػديث ىلػػا أل،ػػنة
ْ -كمػف أىػػـ الهتػب المتػػأخرة -كالتػي جمعػػت مػػا ،ػبؽ -هتػػاب (ه ػؼ الخفػػا كمزيػؿ اإللبػػاس ٌ
الناس للعجلكني ،كىك ىبارة ىف خلصة الهتب ال،ابوة ،لهف يعيبو أمراف:

أ.

أف المؤلػػؼ اختصػػر هػػلـ ال،ػػخاكم كالمخػ ٌػرجيف اختصػػا انر ػػديدان جػػدان ،حتػػا لربمػػا اهتفػػا فػػي بعػػض ادحيػػاف بػػذهر
ا،ـ العالـ فوط ،أما اد،انيد التي هاف ي،كقيا ال،خاكم كالهلـ ىلييا كما يتعلؽ بيا فحذفو هلو ،كلػـ ييبػ ً
ؽ إال ىلػا
يء ي،ير مف ذلؾ ،كىذا مما يولؿ فائدة الهتاب.

متصكؼ ،كقد أدخؿ ىويدتو في و
هثير مف أحهامو كفيما يتعرض لو في الهتاب ،حيث يظير مف خػلؿ
ب .أف المؤلؼ
ه
قراءة الهتاب محاكلة ِّ
بث ىويدتو مف خللو(ْٗ .

املطلب الثالث :كيفية ترتيب الكتاب.
رتػػب المؤلػػؼ هتابػػو ح،ػػب حػػركؼ المعجػػـ هترتيػػب مصػػدره ادصػػؿ –المواصػػد الح،ػػنة– كذلػػؾ ليهػػكف ،ػػيل فػػي المراجعػػة

كالبحث ،قاؿ العجلكني" :كرتبتو ىلا حركؼ المعجـ هاملو ليهكف أ،يؿ في المراجعة لنولو"(َٓ .

كبدأ بحديث (إنما ادىماؿ بالنيات تصحيحا لنيتػو ،كىػذا صػني هثيػر مػف المحػدثيف مثػؿ ػيخ المحػدثيف اإلمػاـ البخػارم

في صحيحو ،ثـ راىا الترتيب ىلا حركؼ المعجـ بعد ذلؾ.
يوجد بعض المالحظات عمى ترتيبو لمكتاب أذكر منيا:

ُ

ِ

أنو راىا في الترتيب الهلمة ادكلا دكف الهلمػة الثانيػة ممػا جعػؿ الترتيػب يػر دقيػؽ ،مثػؿ :الحهمػة ى ػرة أجػزاء،

الحهمة طالة المؤمف ،فهاف مف ادكلا توديـ حػرؼ الطػاد ىلػا العػيف كلهنػو قػدـ (الحهمػة ى ػرة أجػزاء ىلػا (الحهمػة
طالة المؤمف .

أنػو حينمػا ذهػػر حػرؼ اليمػزة مػ حػػركؼ اليجػاء هليػػا ،ذهػر ذلػؾ صػراحة فيوػكؿ بػػيف قك،ػيف(اليمزة مػ البػاء  ،ثػػـ

(اليمزة م الجيـ كىهذا ،إال أنو أخؿ بذلؾ الن،ػؽ في(اليمػزة مػ التػاء كذلػؾ دكف أف يكطػب ،ػبب ىػذا اإلخػلؿ

في الترتيب.

املبحث الرابع:

القينة العلنية وامليهجية للكتاب.

املطلب األول :القينة العلنية للكتاب

هتاب ه ؼ الخفاء تصػدر الم ارجػ الرئي،ػية لءحاديػث الم ػتيرة ىلػا أل،ػنة النػاس ،كمكطػكع ىػذا الهتػاب يعطيػو

أىميو هبرل في ىالـ التصنيؼ كالتعليـ ط إذ أف مكطكىو الحديث النبكم كالدفاع ىنو ،كفي ىذا حفظ لل ريعة مف الخلط
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كااللتبػػاس ،همػػا ي ػػهؿ حلوػػة مػػف حلوػػات الػػدفاع ىػػف ال،ػػنة النبكيػػة ال ػريفة ،كمعلمػػا بػػار از مػػف معػػالـ حفػػظ الػػديف بحفػػظ
ادحاديث ،إذ حاكؿ أىداء اإل،لـ الطعف كالدس في الحديث النبكم.
كمؤلػػؼ الهتػػاب ىػػك إمػػاـ مػػف أئمػػة الحػػديث ،بػػرع فػػي ىلػػكـ الحػػديث ك ي ػره مػػف ىلػػكـ ال ػريعة المختلفػػة ،كاتصػػؼ بػػالخلؽ

كالحلـ كاددب كالتوكل ،كىك صاحب أ،لكب رائ جميؿ في ىرطو لءحاديث في هتابو (ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس .

كالهتػػاب مرتػػب كمبػػكب ح،ػػب حػػركؼ المعجػػـط ليهػػكف ،ػػيل فػػي الم ارج ػ كالبحػػث ،كلػػذا فيػػك ي ػريب الوػػارئ ،كي ػػد

انتباىو كيكلد فيو ر بة المتابعة ،كيجذبو مف حديث إلا حديث.

كجمػ الهتػػاب بػػيف خاصػػيتي االختصػػار يػر المخػػؿ كالتطكيػػؿ يػػر الممػػؿ ،فيػك ال يطيػػؿ فػػي المناق ػػة إال فػػي مكطػػكع
ي،تدىي اإلطالة ،كلذلؾ حذؼ اد،انيد ،كترؾ إىادة المناق ة ىند تهرار الحديث.
كمف قيمة ىذا الهتاب أيطا أنو يفػتب ذىػف الوػارئ ىلػا طائفػة هبيػرة مػف ىػالـ المطبكىػات كالمخطكطػات ،من،ػكبة

للمؤلفيف أثناء ،رده لمكاطف ركاية الحديث الم تير.

كالجدير بالذهر أيطان ما أكرده العجلكني في هتابو (ه ؼ الخفاء مػف النهػات الحديثيػة التػي أبػدع فييػا ،مثػؿ :الركايػة
الغريبة لحديث اختلؼ االمة "حديث االفتراؽ" كالتي توكؿ،" :تفترؽ أمتي ىلا و
نيؼ ك،بعيف فرقة ،هليا في الجنة إال كاحدة".
ثـ يكفؽ العجلكني بيف ىذه الركاية كالركايات ال ائعة التي جعلت النجاة في فرقة كاحدة بوكلو " :كلعؿ كجو التكفيؽ

أف المراد بأىؿ الجنة في الركاية الثانية كلك مآال"(ُٓ .

كجاء ىذا الهتاب متأخ ار ىف البية هتب الحديث ،مما جعلو يحكم أهبػر قػدر ممهػف مػف ادحاديػث ،فجػاء الهتػاب

جامعا امل لءحاديث الم تيرة.

كمؤلفو مف بلد ال اـ ،جم بيف العجلكنية الدم وية ،ف ف ادحاديث المذهكرة في الهتاب ىي مف كاق بػلد ال ػاـ

كدائرة ىلا أل،نة الناس.

كيعد الهتاب مرجعا طركريا لهؿ باحث في الحديث النبكم ،كبادخص الحديث الم تير ىلا أل،ػنة النػاس ،كىػك همػا

قاؿ في مودمتو أنو امؿ للتصنيؼ كالتعليـ.

فيك ينوي العوكؿ الم،لمة مما ىلؽ بيا مػف ادحاديػث الم ػتيرة ،التػي ال أصػؿ ليػا فػي ال ػريعة ،كىػذا مػف منطلػؽ

صيانة الحديث ال ريؼ مما ىك ليس فيو.

كنوؿ العجلكني للهتاب خاتمة ا،تفادىا مف هتب العلماء قبلو ،بيف فييا ن،بة بعػض مصػنفات ا ػتيرت بن،ػبتيا دنػاس

هػذبا ،كال ػؾ أف لػػذلؾ الويمػة العظمػا فػػي ميػداف تحويػػؽ المصػنفات ،كالتحوػؽ مػػف ،ػلمتيا إلػا أصػػحابيا ادصػلييف ،فػػرب
هتاب فيو مف البطلف كالف،اد ما فيو فين،ب إلماـ مف أئمة العلـ.

كىالج العجلكني هثي ار مف ادقكاؿ الباطلة تاريخيا ،مثؿ قكؿ أحدىـ :إف قبر نكح  في البواع مف أراطي ال اـ،

كمدفف أبي بف هعب في دم ؽ ،ك يرىػا الهثيػر ممػا ذهػره العجلػكني فػي خاتمػة هتابػو ،كهػذلؾ حػرص فػي نيايػة هتابػو أف
يذهر طكابط جامعة في المكطكىات تعيف الناظر فػي هػؿ ىصػر أف يعػي مػا ىػك باطػؿ مػف ادخبػار كاآلثػار فػي ميػداف
تا مف فطائؿ اد خاص كادمهنة ،كمثاؿ ذلؾ هما ذهره العجلػكني فػي خاتمػة هتابػو :أف ال ػافعي اجتمػ بػأبي يك،ػؼ
ىنػػد الر ػػيد كىػػذا باط ػؿ ،إذ لػػـ يجتم ػ ال ػػافعي بالر ػػيد إال بعػػد مػػكت يك،ػػؼ ،قػػاؿ الحػػافظ ابػػف حجػػر " :كهػػذا الرحلػػة
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المن،كبة لل ػافعي بالر ػيد كأف محمػدا بػف الح،ػف حرطػو ىلػا قتلػو ،قػاؿ كاف أخرجيػا البييوػي فػي مناقػب ال ػافعي فيػي

مكطكىة مهذكبة"(ِٓ .

املطلب الثاىي :القينة امليهجية للكتاب عيد العلناء.
يعد هتاب العجلكني (ه ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس مػف أطػخـ الهتػب كأجليػا فػي مبحػث ادحاديػث الم ػتيرة ىلػا
أل،ػنة النػػاس ،فوػد ناق ػػيا مناق ػػو ىلميػة مكطػػكىية ،مبينػػا فييػا درجػػات ادحاديػث ،حيػػث هػػاف يػذهر فػػي هػػؿ حػديث مػػف أخرجػػو
مػػف أصػػحاب المصػػنفات ،كيػػذهر رتبتػػو ىلػػا الغالػػب أك يػػذهر أقػكاؿ العلمػػاء فيػػو ،كاذا لػػـ يهػػف للحػػديث أصػػؿ بينػػو ،كاذا لػػـ يهػػف
بحديث أصل بيف ذلؾ بوكلو( :ليس بحديث  ،كربما قاؿ ،أنو مف الحهـ المأثكرة ،أك مف هلـ الصحابة ،أك أحد العلماء.
كقد ا تمؿ الهتاب ىلا (ُِّٖ كاحد كثمانيف كمائتيف كثلثة آالؼ حػديث ،فتهػكف أحاديثػو أهثػر مػف طػعفي مػا
في هتاب (المواصػد الح،ػنة  ،فيػك أهبػر مصػنؼ فػي ىػذا البػاب ،ممػا جعلػو مصػد ار ىامػا مػف مصػادر الحػديث ال ػريؼ ،كالتػي
يرج الييا العلماء ىنػد تخػريج أحاديػث هتػبيـ ،كهػذلؾ الحهػـ ىلييػا كبػادخص ادحاديػث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػنة ،فمنيػا مػا ىػك
صحيب ،أك ح،ف ،كلهف الهثير منيا طعيؼ ،أك مكطكع ،أك ال أصؿ لو.
فيك مرج خصب ،كمصػدر مػف مصػادر هتػب التخػريج كالزكائػد ،يرجػ إليػو الهثيػر مػف ىلمػاء الحػديث المتػأخريف
في تخريج أحاديث هتبيـ ،ك،أذهر ىدد مف ىذه الهتب التي رج أصحابيا إلا تخريج العجلكني دحاديث هتبيـ:
ُ -هتػػاب (التنػػكير ػػرح الجػػام الصػػغير محمػػد بػػف إ،ػػماىيؿ بػػف صػػلح الهحلنػػي ،تحويػػؽ :محمػػد إ،ػػحاؽ محمػػد
إبراىيـ.
ِ( -أحاديث طعيفة م تيره ىند الناس كالطلبة درا،ة أحمد بف ناف بف حماد الجيني.
ّ،( -ل،لة ادحاديث الطعيفة كالمكطكىة ،كأثرىا ال،يئ في ادمة لل يخ العلمة ادلباني.
ْ( -االنتصارات اإل،لمية في ه ؼ بة النصرانية ،ليماف بف ىبد الوكم الصرصرم ،تحويؽ، :الـ بف محمد الورني.
ٓ ( -رح البخارم لل،فيرم تحويؽ :أحمد فتحي ىبد الرحمف.
ٔ( -االىتواد الخالص مف ال ؾ كاالنتواد ىلي بف إبراىيـ بف داكد ،تحويؽ، :عد بف ىليؿ الزكييرم.
ٕ( -االىتصاـ إبراىيـ بف مك،ا اللخمي ال يير بال اطبي ،تحويؽ :ال وير ،كالحميد ،كالصيني.
ٖ ( -ـ العكارض في ذـ الركافض ىلي بف ،لطاف محمد ،تحويؽ :مجيد الخليفة.
ٗ( -فتب المجيد رح هتاب التكحيد ىبد الرحمف بف ح،ف التميمي ،تحويؽ :محمد حامد الفوي.
َُ( -فتب العلي الحميد في رح هتاب مفيد الم،تفيد في هفر تارؾ التكحيد مدحت بف الح،ف آؿ فراج.
كقد ا،تفاد ىؤالء العلماء في هتبيـ مف هتاب العجلكني هثي ار ،كاىتمػدكه همصػدر مػف مصػادر تخػريج ادحاديػث ،التػي
ي،يؿ الرجكع إلييا ليجدكا خلصة الحهـ ىلا الحديث.
كاف دؿ اىتماد هتاب العجلكني همصدر مف مصادر التخريج ىنػد المتػأخريف مػف ىلمػاء الحػديث ،إنمػا يػدؿ ىلػا
مكثكقيتو كدقتو ،كصحة منيجو في تخريجو لءحاديث.
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????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ??? ????? ?????" Al-Ajlouni and his method in his book: "Uncovering the invisibility and the dress-up of what is kno
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اخلامتة وأبرز اليتائج.
يمهف تلخيص أبرز نتائج البحث بما يأتي:
ُ -اإلماـ إ،ماىيؿ العجلكني مف أبرز أىلـ ادردف مف أىؿ الحديث.
ِ -هتاب ه ؼ الخفاء أك ،هتاب فػي ادحاديػث الم ػتيرة ىلػا ادل،ػنة حيػث بلػغ ىػدد أحاديػث هتابػو (ُِّٖ حػديثا،
كىي طعؼ ما في (المواصد الح،نة هتاب ادصؿ كالتي تبلغ (ُّٔٓ حديثان.

ّ -جم ػ فيػػو المؤلػػؼ أحاديػػث أربعػػة هتػػب رئي،ػػية فػػي المكطػػكع ،إطػػافة إلػػا هتػػب أخػػرل ذات صػػلة بالمكطػػكع ،فيػػذا
العمؿ الطخـ للعجلكني الجراحي ،جؿ لو في التاريخ صػفحة م ػرقة ليهػكف نب ار،ػا ي،ػير ىليػو مبتغػك اليدايػة كطػالبكا
اال،تر ػػاد إلػػا ،ػكاء ال،ػػبيؿ ،ففيػػو تنويػػة للعوػػكؿ الم،ػػلمة ممػػا دخػػؿ إلييػػا مػػف ػكائب الحػػديث كاآلثػػار كادخبػػار ،كىػػك
مرج خصب دىؿ العلـ في ادحاديث الم تيرة.
ْ -الهتاب الرئيس الػذم اىتمػد ىليػو صػاحب ه ػؼ الخفػاء ىػك المواصػد الح،ػنة لل،ػخاكم ،حيػث ا،ػتكىبو فػي هتابػو
م االختصار.
ٓ -طركرة التمييز بيف ادحاديث الصحيحة كالطعيفة مػف بػيف طائفػة مػف ادحاديػث التػي ا ػتيرت ىلػا أل،ػنة النػاس
كذلػػؾ مػػف خػػلؿ الحهػػـ ىلػػا ادحاديػػث أكال كتخريجيػػا قبػػؿ ادخػػذ بيػػا كن ػػرىا كاف هانػػت م ػػيكرةط دف فػػي ذلػػؾ حػػرص
ىلا ال،نة النبكية كحفظ للديف مف ىبث العابثيف.
ٔ -إف هتػػاب العجلػػكني ىػػك ادهثػػر ػػيرة فػػي مكطػػكىو مػػف بػػيف المصػػنفات التػػي ،ػػبوتو ،كادهثػػر ا،ػػتيعابا للموصػػكد الم ػراد
منو ،كي،يؿ الرجكع إليوط كذلؾ ب،بب ترتيبو ىلا حركؼ المعجـ ،كهذلؾ دنو مختصر مفيد يػر ممػؿ ،ممػا جعلػو فػي
متناكؿ الجمي مف طلبة العلـ كأىلو.
ٕ -ال بد الحذر مف اال ترار بادحاديث المكطػكىة ،أك العمػؿ ىلػا ن ػرىا ،كطبعيػا بػيف الم،ػلميفط لمػا فػي ذلػؾ مػف
تطليؿ العامة ،كالتلبيس ىلييـ ،كالهذب ىلا ر،كؿ اهلل  الذم كىد المتعمد لو بالعذاب العظيـ ،هما قاؿ  في
ب ىىلى َّي ىيًل ًج َّ
الن ىار (ّٓ .
الحديث الصحيب ى
(ال تى ٍه ًذيبكا ىىلى َّي ،فىًَّنوي ىم ٍف ىي ٍه ًذ ٍ
ٖ -تعوب بعض العلماء ىلا العجلكني أ ياء كىذا ال يولؿ مف ىملو كقيمتو فلـ يخؿ هتاب ىالـ مف نود.
ٗ -ا،تفاد ىدد هبير مف العلماء مف هتاب العجلكني مما يدلؿ ىلا قيمة الهتاب الهبرل.
التوصيات:
كلما لإلماـ العجلكني مف قدـ را،خة في ىلـ الحديث ،ف ف الباحث يكصي بػ:
ُ -تحويؽ هتاب (الفيض الجارم في رح صحيب البخارم الذم تكفا العجلكني كىك ي،طر صفحاتو كقالكا ىنػو :لػك
أتمو لهاف مف آيات الدىر.
ِ -إىادة طباىة هتب العجلكني هاملة ط إحياء للمدر،ة العلمية التي هاف ينتمي إلييا.
ّ -جم أ عار العجلكني مف هتبو ككطعيا في ديكاف خاص باإلماـ العجلكني.
ْ -توديـ م ركع للدرا،ات العليا في برنامج الماج،تير أك الدهتكراه لدرا،ة منيج العجلكني في هتابو ":ه ؼ الخفاء".
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اهلوامض.
(ُ ينظػػر :ـ.ت.ىكت،ػػما  -ت.ك.أرنكلػػد  -ر.با،ػػيت  -ر.ىارتمػػاف ،دائييرة المعييارف ايسييالمية ،تحويػػؽ إب ػراىيـ زهػػي خكر ػػيد -
أحمد ال نتناكم  -ىبد الحميػد يػكنس  -ح،ػف حب ػي  -ىبػد الػرحمف ال ػيخ  -محمػد ىنػاني ،مرهػز ال ػارقة لإلبػداع الفهػرم( ،طُ ،

ُُْٖقُٖٗٗ /ـ ،جِصُُّٖ.كينظػػر :الزرهلػػي ،خيػػر الػػديف ،قيياموس تيراجم ألشييير الرجييال والنسيياء ميين العييرب والمسييتعربين
والمستشرقين
(األعالم) ،دار العلـ للملييف ،بيركت لبناف( ،طُٓ ََِِ ،ـ ،جُ ،صِّٓ.
(ِ الج ارحػػي ،إ،ػػماىيؿ بػػف محمػػد العجلػػكني ،حمييية أىييل الفضييل والكمييال باتصييال األسييانيد بكمييل الرجييال ،تحويػػؽ محمػػد إب ػراىيـ
الح،ف ،دار الفتب للدرا،ات كالن ر( ،طُ َُّْ ،ىػ.

(ّ العجلػػكني ،إ،ػػماىيؿ بػػف محمػػد ،مقدميية كتيياب (كشييف الخفيياء ومزيييل ايلبيياس) ،تحويػػؽ :أحمػػد الوػػلش ،دار الهتػػب العلميػػة،
بيركتلبناف( ،طّ َُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ/ـ ،جُ ،صِ.

(ْ الم ػرادم ،محمػػد بػػف خليػػؿ بػػف ىلػػي ،سييمك الييدرر فييي أعيييان القييرن الثيياني عشيير ،تحويػػؽ :أهػػرـ ح،ػػف العلبػػي ،دار ،ص ػادر
بيركت( ،ط ُ  ََُِ ،ـ ،جُ ،صِٓٗ.

(ٓ أبك ىبد الػرحمف ىػك ال ػيخ ،صػبحي بػف ال،ػيد جا،ػـ ال،ػمرائي ،كلػد ىػاـ ُٖٖٗ ىػالـ جليػؿ لػو مؤلفػات هثيػرة ،كتولػد مناصػب
ىلميػػة جليلػػة كدرس فػػي الجامعػػات اإل،ػػلمية .ينظػػر :المحمػػدم ،أبػػك ذر ىبػػد الوػػادر بػػف مصػػطفا بػػف ىبػػد الػػرزاؽ ،أعييالم

المدرسة الحديثية البغدادية المعاصرة  -أصالة وابداع ،بحث مودـ في المؤتمر العلمي الثاني فػي جامعػة ادنبػار ُِ/جمػادم

ادكؿ ُّّْ/ىػ ،تاريخ اإلطافة ُِ :إبريؿ َُِِ ـ ،المهتبة ال املة.

(ٔ قبة النسر :ىي قبة الجام ادمكم الهبير ىمرت م الجام ،نة ٖٔىػ بأمر الخليفة ادمػكم الكليػد بػف ىبػد الملػؾ ،كلبنػاء قبػة
الن،ر ىذه قصة أكردىا مؤرخ دم ؽ ابف ى،ػاهر فػي تاريخػو ،فوػاؿ" :أمػا ىػف ت،ػمية قبػة الن،ػر بيػذا اال،ػـ أنيػـ ػبو الم،ػجد

ن،ػ ار طػػائ ار كالوبػػة أر،ػػو كىػػي مػػف أىجػػب مبػػاني الػػدنيا" ،ابػػف ى،ػػاهر ،أبػػك الوا،ػػـ ىلػػي بػػف الح،ػػف بػػف ىبػػة اهلل المعػػركؼ بػػابف
ى ،ػ ػػاهر (ت ُٕٓى ػ ػ ػ  ،تيييييياريخ دمشييييييق ،تحوي ػ ػػؽ :ىم ػ ػػرك ب ػ ػػف ارم ػ ػػة العم ػ ػػركم ،دار الفه ػ ػػر للطباى ػ ػػة كالن ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ،

ُُْٓىػػُٗٗٓ/ـ ،جِ ،صِٖ ،َّ-كىػػذ الوبػػة هػػاف ي ػػترط لتػػدريس تحتيػػا أىلػـ أىػػؿ العلػػـ فػػي ال ػػاـ ،كيبلػػغ قطرىػػا ُٓٔ.ـ
كارتفاىيا م الرقبة ٓ ُٕ.ـ كقد بنيت ىػاـ ُُِّّّ/ىػػ.كللتفصيؿ ينظػر :البيطػار ،ىبػد الػرزاؽ بػف ح،ػف ،نتيجية الفكير فيي
من درس تحيت قبية النسير ،دار الب ػائر اإل،ػلميةُٖٗٗ ،ـ ،صٔٗ .كينظػر :أحمػد اإليػبش كقتيبػة ال ػيابي ،معيالم دمشيق

التاريخييية ،من ػػكرات ك ازرة الثوافػػة فػػي الجميكريػػة العربيػػة ال،ػػكريةُٗٗٔ ،ـ ،صّْ .كينظػػر :ىبػػداهلل ،ػػالـ نجيػػب ،تيياريخ المسيياجد
الشييرة ،جُ ،صِٗٔ ،ال املة الذىبية.
(ٕ المرادم ،محمد بف خليؿ ،سمك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صِٔٗ.
(ٖ خير الديف الزرهلي ،االعالم ،مرج ،ابؽ ،جٔ ،صُُٕ.
(ٗ ىمر رطػا هحالػة ،معجيم الميؤلفين ،مهتبػة المثنػا ،بيػركت ،دار إحيػاء التػراث العربػي( ،طُ ُٕٗٓ ،ـ ،جٗ ،صَِٗ .كينظػر:
البغدادم ،إ،ماىيؿ با ا البغدادم ،ىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،كهالة المعارؼ ،أ،طنبكؿُُٗٓ ،ـ،

من كرات مهتبة المثنا ،بغداد ،جِ ،صِِّ.

(َُ ىلػػي بػػف محمػػد بػػف مػراد المػرادم كلػػد ىػػاـ ُُِّى ػ ،المكافػػؽ َُِٕـ مفتػػي الحنفيػػة فػػي دم ػػؽ ،ينظػػر :الزرهلػػي ،األعييالم،
مرج ،ابؽ ،جٓ ،صُٔ.
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????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ??? ????? ?????" Al-Ajlouni and his method in his book: "Uncovering the invisibility and the dress-up of what is kno

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليث عتوو وفادية موشى وحمند خري العيصى
(ُُ المرادم ،محمد بف خليؿ ،سمك الدرر ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صِٕٗ.
(ُِ الجراحي ،إ،ماىيؿ بف محمد العجلكني ،كشف الخفاء ومزيل ايلباس عما اشتير من االحاديث عمى ألسنة الناس ،تحويؽ
أحمد الولش ،دار الهتب العلمية ،بيركت لبنافَُْٖ ،ىػُٖٖٗ/ـ( ،طّ  ،جُ ،صُُ.

(ُّ ينظػػر :خيػػر الػػديف الزرهلػػي ،األعييالم ،مرج ػ ،ػػابؽ ،جُصِّٓ .كينظػػر :الم ػرادم ،محمػػد بػػف خليػػؿ ،سييمك الييدرر ،مرج ػ
،ابؽ ،جُ ،صَّٗ.

(ُْ الطروس :الصفحات كأحدىا الطرس كىي الصحيفة .ينظر :ابف منظكر االفريوي ،محمد بف مهرـ ،لسان العرب ،دار ،صادر ،بيركت،
ُٓٓٗـ ،باب ال،يف ،فصؿ الصاد.

(ُٓ المرادم ،محمد بف خليؿ ،سمك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،مرج ،ابؽ ،ج ُ ،صِٓٗ.

(ُٔ ،عيد محمػد بػف أحمػد ال،ػماف :هاتػب مػؤرخ ،كلػد فػي ُُُٖى ػ لػو ػعر كىنايػو بالتػاريخ مػف أىػؿ دم ػؽ .ينظػر :خيػر الػديف
الزرهلي ،األعالم ،مرج ،ابؽ ،جّ ،صَُُ.

(ُٕ المرجع السابق ،جّ ،صَُُ.

(ُٖ ىلػي بػف محمػد بػف نصػر بػف منصػكر أبػك الح،ػف بػػف ب،ػاـ ،كلػد ىػاـ َِّىػػ ،كيوػاؿ لػو الب،ػامي ،ػاىر ىجػاء ت َِّىػػ،
ينظر :خير الديف الزرهلي ،االعالم ،مرج ،ابؽ ،جْ ،صِّْ.
(ُٗ ىتر ،نكر الديف محمد الح،ني ،منيج النقد في عموم الحديث ،دار الفهر( ،طِ ُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ/ـ ،صَْٗ.

(َِ ركاه البخػػارم ،هتػػاب العلػػـ ،بػػاب هيػػؼ يوػػبض العلػػـ ،حػػديث رقػػـ (ََُ  .كركاه م،ػػلـ ،هتػػاب العلػػـ ،بػػاب رف ػ العلػػـ كقبطػػو
كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف ،جْ ،صَِٖٓ ،حديث رقـ (ِّٕٔ .

(ُِ المحدث :ابف مفلب ،المصدر :اآلداب ال رىية ،ص أك الرقـ ّٕ ِ/خلصة حهـ المحدث :لـ أجد لو أصل كال يصب.
(ِِ المحدث :محمد بف محمد الغزم ،المصدر :إتواف ما يح،ف ،ص أك الرقـ ،ِ/ٖٕٔ :خلصة حهـ المحدث :ال يصب.

(ِّ ال،خاكم ،محمد بف ىبد الرحمف بف محمد ،فتح المغيث بشيرح ألفيية الحيديث ،تحويػؽ :ىبػد الهػريـ بػف ىبػد اهلل بػف ىبػد الػرحمف
الخطػػير  -محمػػد بػػف ىبػػد اهلل بػػف فييػػد آؿ فييػػد ،دار المنػػاىجُِْٔ ،ى ػػ ،أصػػؿ ىػػذا الهتػػاب حصػػؿ بػػو محووػػاه ىلػػا ر،ػػالة
ال ػػدهتكراه م ػػف هلي ػػة أص ػػكؿ ال ػػديف  -جامع ػػة اإلم ػػاـ محم ػػد ب ػػف  ،ػػعكد اإل ،ػػلمية َُْٕ َُْٖ ،ىػ ػػ ،ج ْ ،صُّ .كينظ ػػر:
ال ػريؼ العػػكني ،حػػاتـ بػػف ىػػارؼ بػػف ناصػػر ،التخييريج ودراسيية األسييانيد (صُّ ،بت ػرقيـ ال ػػاملة آليػػا  ،تػػاريخ اإلطػػافةُْ :

نكفمبر ََُِـ.

(ِْ ال ريؼ العكني ،حاتـ بف ىارؼ بف ناصر ،التخريج ودراسة األسانيد( ،صُّ ،بترقيـ ال املة آليا .

(ِٓ ،لمة ،محمد خلؼ ،معجم مصطمحات المحدثين( ،جٓ ،صُُْ ،بترقيـ ال املة آليا  ،تاريخ اإلطافة ُِ :يناير َُُِـ.
(ِٔ ينظر :ال ريؼ العكني ،حاتـ بف ىارؼ بف ناصر ،التخريج ودراسة األسانيد( ،صِّ ،بترقيـ ال املة آليا .
(ِٕ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صٖ.
(ِٖ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،مرجع سابق ،جُ المودمة ،صَٕ.

(ِٗ ىي ادحاديث التي ال يهكف في إ،نادىا بيف البخارم كالر،ػكؿ  إال ثلثػة ركاة فوػط ،ينظػر :الوطػاة ،أمػيف محمػد ،دراسيات
في مناىج المحدثين ،دار الحامد للن ر كالتكزي  ،صُٖ.

(َّ أخرجو البخارم ،هتاب العلـ ،باب إثـ مف هذب ىلا النبي  ،حديث رقـ َُٖ.
(ُّ ينظر :الخطيب البغدادم ،أحمد بف ىلػي بػف ثابػت البغػدادم ،الكفايية فيي عميم الروايية ،دائػرة المعػارؼ العثمانيػةُّٕٓ ،ىػػ،
(ط .العثمانية  ،صُّْ .كينظر :ابف حجر الع،ولني ،أبك الفطؿ أحمد بف ىلي بف محمػد بػف أحمػد (تِٖٓى ػ  ،النكيت
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العجلوىي وميهجه يف كتابة :كصف اخلفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمى كتاب ابن الصالح ،تحويؽ :ربي بف ىادم ىمير المدخلي ،ىمادة البحث العلمي بالجامعػة اإل،ػلمية ،المدينػة المنػكرة،

المملهة العربية ال،عكدية( ،طُ َُْْ ،ىػُْٖٗ/ـ ،ج ِ ،صْٖٓ.

(ِّ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،ج ُ ،صٗ.َُ+
(ّّ المرجع السابق ،جُ ،صُُ.

(ّْ المرجع السابق ،جُ ،ص ُْ.
(ّٓ المرجع السابق ،جُ ،صٕ.

(ّٔ ال،خاكم ،محمد بف ىبد الرحمف بف محمػد ،المقاصد الحسنة في بيان كثيير مين األحادييث المشيتيرة عميى األلسينة ،تحويػؽ :محمػد
ىثماف الخ ت( ،طُ ُٖٗٓ ،ـ ،صِْٕ.

(ّٕ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صِّّ.
(ّٖ المرادم ،محمد بف خليؿ ،سمك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صِٔٗ.
(ّٗ المرج ال،ابؽ ،جُ ،صِٔٗ.

(َْ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صٖ.

(ُْ الطحاف ،محمكد ،أصول التخريج ودراسة األسانيد ،حلب المطبعة العربية( ،طُ ُّٖٗ ،ىػ.
(ِْ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صٕ.

(ّْ  ،صور ،حاتو محمد ،كشف شبيات الصوفية ،دار العلكـ ،البحيرة ،صّٔ.
(ْْ ينظػػر :ادلبػػاني ،أبػػك ىبػػد الػػرحمف محمػػد ناصػػر الػػديف ،سمسييمة األحاديييث الضييعيفة ،مهتػػب المعػػارؼ ،جُ ،صُِِ،ُِٓ ،
ُِٔ ،ٓٓٔ ،ِّٗ ،جِ ،صُْٕط جّ ،صّْٓ.

(ْٓ ىػػك أبػػك إ،ػػحاؽ محمػػد بػػف يك،ػػؼ بػػف ػريؼ الحػػكيني المصػػرم ،كلػػد فػػي ذم الوعػػدة لعػػاـ ُّٕٓىػ ػ المكافػػؽ ُٔٓٗـ بوريػػة حػػكيف
بمصر كما زاؿ حيان .ينظر/https: //ar.wikipedia.org/wiki :

(ْٔ محي الػديف بػف ىربػي محمػد بػف ىلػي ،كلػد فػي مر،ػيو بادنػدلس ىػاـ َٔٓىػػ ،المكافػؽ لعػاـ ُُٓٔـ ،حهػيـ ،صػكفي ،مػتهلـ
فويو ،مف،ر ،أنهر ىليو أىؿ مصر آراءه ،فعمؿ بعطيـ ىلا إراقة دمو ،كا،ػتور فػي دم ػؽ كتػكفي بيػا فػي ِِ ربيػ اآلخػر

ىاـ ّٖٔىػ ،كدفف ب،فب قا،يكف ،ينظر :ىمر هحالة ،معجم المؤلفين ،مرج ،ابؽ ،جُُص َْ.

(ْٕ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صَُ.

(ْٖ الحػػكيني ،أبػػك إ،ػػحاؽ حجػػازم محمػػد يك،ػػؼ ػريؼ ،النافميية فييي االحاديييث الضييعيفة والباطميية ،دار الصػػحابة للتػراث ،جُ،
صٓ.

(ْٗ ينظر :ال ريؼ العكني ،حاتـ بف ىارؼ بف ناصر ،التخريج ودراسة األسانيد( ،صِّ ،بترقيـ ال املة آليا .
(َٓ الجراحي ،إ،ماىيؿ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صٕ.
(ُٓ العجلكني ،كشف الخفاء ،مرج ،ابؽ ،جُ ،صَُٓ.

(ِٓ ىلػػي ح،ػػف ىلػػي الحلبػػي ،فييييرس موسيييوعة األحادييييث وايثيييار الضيييعيفة والموضيييوعة ،كتييياب الفضيييائل والمثاليييب ،مهتبػػة
المعارؼ ،صِٓٓ.

ير ًم ىف ا ٍل ىه ًذ ًب ىىلىا رً ،
الم ِّ
اب ًفي التَّ ٍح ًذ ً
كؿ اللَّ ًو ،صلَّا اللَّوي تى ىعالىا ،حديث رقـ ِ.
ودمة ،ىب ي
ىي
(ّٓ أخرجو م،لـ ،ي
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