
 

 )أوهام اإلملام(
 للحافظ قطب الدين احلليب

 السريِّع حممد بن عبداهلل
 
 

، للعالمة احلافظ تقي الدين أيب الفتح حممد بن علي بن «اإلملام بأحاديث األحكام»ينزُل كتاب 
(، منزًلا رفيًعا، ويتبوَّأ مكانًة ال تليق إال مبثله بني 702وهب القشريي، املعروف بابن دقيق العيد )ت 

النوع كتب أحاديث األحكام، فهو أحد مدارات البحث والشرح واالختصار يف كتب هذا 
 الشريف.

ومما ال ُيستغرب على نتاج إماٍم كابن دقيق العيد، أن كتابه ارتفع هذه الدرجَة مع أنه مل يبلغ به  
غايَة التحرير، بل توّفي ومل يبيِّضه، إال أنَّ ذلك ِمن مثِله كالتحرير ممَّن سواه، وقد قيل لألعمش: إن 

 [.1«] غريهشكُّ مسعٍر كيقنِي»ِمسعًرا يشكُّ يف حديثه؟ فقال: 
  

توّفي ومل يبيِّض كتابه  -رضي اهلل عنه-واعلم أن الشيخ تقيَّ الدين »قال تاج الدين السبكي: 
 [.2«]، فلذلك وقعت فيه أماكُن على وجه الَوَهم وسبِق الكالم«اإلملام»
  

ُه تارًة أمال« اإلملام»ملا مجع كتاب  -رمحه اهلل تعاىل-وكان شيخنا »وقبله قال قطب الدين احلليب: 
على من مل يكن احلديُث من شأنه، وتارًة كان يكتبه يف أوراٍق خبطِّه، وكان خطُّه مغلًقا، ويعطيه 

مواضع، ومل « اإلملام»النسَّاخ، فيكتب كلٌّ من النسَّاخ ما قدر عليه، فبسبب ذلك وقع يف كتاب 
 «.حيرِّر الشيُخ الكتاب، ومل ُيقرأ عليه بعد ذلك

  
عنايًة بالغة، وصحَّحه، « اإلملام»د القطب احلليب على ما َبيَّن، فقد ُعين بكتاب وملا كان األمر عن

 ونقَّحه، وَبرَّ شيَخه فيه، فكان أن نتج عن ذلك َمْعَلمان بارزان:
 ، وهي الرسالُة حملُّ التحقيق هاهنا، وسيأيت احلديث عنها يف فقرة مستقلة.«أوهام اإلملام»األول: 

  



، وهو ملخٌَّص ُمَمحَّص، جرى فيه على طريقٍة «مام بتلخيص كتاب اإلملاماالهت»الثاين: كتاب 
وصحَّحُت يف هذا التلخيص ما قدرُت عليه »، قال: «اإلملام»ساقها يف مقدمته، وصحَّح فيه أوهام 

 «.من ذلك، وَيِبني ذلك للناظر يف كتايب هذا
  

، مع «اإلملام»عتراضات الواردة على حسٌن، خاٍل عن اال»، فقال فيه: «االهتمام»وقد ذكر السبكيُّ 
[، وأحال ناسخ 4«]اختصر اإلملاَم فحرَّره»[، وقال ابن حجر يف ترمجة املصنِّف: 3«]اإلثبات ملا فيه

« اإلملام»فمن أراد حترير ذلك، فليقابل نسخته من »، فقال: «االهتمام»الرسالِة حملِّ التحقيق هنا إىل 
 «.، فقد حرَّره على الصواب«لخيص اإلملاماالهتمام يف ت»بالكتاب املسمى بـ

  
 قطب الدين احلليب:

هو احلافظ قطب الدين؛ عبدالكرمي بن عبدالنور بن منري احلليب، مث املصري، أحُد تالمذة ابن دقيق 
مجع وخرَّج، وألَّف تآليَف متقنة، مع »العيد، وأحُد احلفاظ املصنِّفني املشاهري يف زمانه، قال الذهيب: 

، وقال «، والدين، والسكينة، ومالزمة العلم واملطالعة، ومعرفة الرجال، ونقد احلديثالتواضع
وقد تتلمذ عليه عدٌد من أعالم القرن الثامن، كالذهيب، وابن «. كان حافًظا متقًنا خيًِّرا»الفاسي: 

 [.5رافع. تويف سنة مخس وثالثني وسبعمائة]
  
 «:أوهام اإلملام»

، مع تعقُّبها «اإلملام»ة ابن دقيق العيد مجلًة من األوهام اليت وقعت له يف أورد التاج السبكي يف ترمج
ومنها مواضُع كثريٌة نبَّه عليها احلافظ قطب الدين، أبو حممد؛ »وتصحيحها، وقال يف خامتتها: 

 [.6«]-رمحه اهلل-عبدالكرمي بن عبدالنور بن منري احلليب 
  

أهنما منقوالن عن املصدر نفِسه، وأن مجيَع « أوهام اإلملام» وُتظِهر مقارنُة ما أورده السبكي برسالة
ذلك للقطب احلليب، وإن كان السبكيُّ اختصر التعقُّبات، لكونه مل يكن بصددها، فلم يذكر عدًدا 

 [.7]-أيًضا-منها، واختصر يف عباراهتا 
لتصحيح والتوضيح. ويف وإذن، فقد كتب القطب احلليب تعقُّباٍت مستوفاًة، متوسِّطَة النََّفس يف ا 

 ذلك مدخٌل الحتمالني:



: أنه مجع تعقُّباِته يف رسالٍة مفردٍة قصًدا، وَنَقل السبكيُّ وناسُخ النسخِة حملِّ التحقيق عنها. األول
هذا آخر املواضع اليت وقع عليها »وقد يؤيد ذلك عباراٌت للناسخ يف آخر نسخته، حيث قال: 

قطب احلليب اختار مواضع، وجرَّدها، وعلَّق عليها، مث قال الناسخ: ، فكأنَّ ال«اختياُره من الكتاب
، «وذكر الشيخ قطب الدين أن يف الكتاب مواِضَع ُأَخَر مل يذكرها الحتمال تغيريها من النُّسَّاخ»

 أن يكون يف موضِع جتريٍد وحترير. -أيًضا-وأقرب أمر هذا النصُّ 
، فجرَّدها َمْن «اإلملام»هذه التعقُّبات يف حواشي نسخٍة من  : أن القطب احلليبَّ كتباالحتمال الثاين

بعَده ِمنها. يؤيد ذلك أن التعقُّباِت خمتصرٌة نسبيًّا، مناسبٌة لطبيعة احلواشي، وأن الناسخ قال يف أوهلا: 
إملاٌح إىل نظر أطراف النسخة وجوانبها، هذا « اللحظ»، ويف استعمال مفردة «َلَحظُتها من خطِّه»

ضافة إىل أن الناسَخ مل ينقل مقدمًة وال خامتًة للقطب احلليب، بل قدَّم هو وختم، وقد ذكر يف باإل
خامتته أنه أسقط ما مل يَر فيه اعتراًضا على ابن دقيق العيد من التعقُّبات، ولو كان ينسخ رسالًة 

 مصنَّفًة ما فعل، فاألصل يف النسَّاخ أن يكتبوا منسوَخهم على الوجه.
 [.8االحتمال أميل] وإىل هذا

، والظاهر أهنا تسميٌة وصفيٌة من اجتهاده، ال من «أوهام اإلملام»وقد مسى الناسُخ هذه الرسالة: 
 املصنِّف.

ومجلة ما حتويه الرسالة: التعقُُّب على عشرين وَهًما، تنوَّعت بني عزِو حديٍث إىل كتاب، وليس هو  
فيه، أو هو فيه على صفٍة أخرى، وعزِو قوٍل إلمام، وهو لغريه، أو هو له على صفٍة أخرى، وسياِق 

 أو خالُف َأوَلى. لفٍظ على خالف ما يف األصل املعزوِّ إليه، وأنواٍع أخرى قد يقع فيها إيهاٌم،
(، يف 744وقد جاء على كثرٍي من هذه التعقُّبات: احلافظ الفّذ مشس الدين ابن عبداهلادي )ت  

، املطبوعة معه، لكن فاتُه بعُضها، وغرُي بعيٍد أنه استفاد منها مباشرة، واهلل «اإلملام»حاشيته على 
 أعلم.

ق العيد، على أيٍّ من األحاديث املنتقدة عليه، ال يف ومن أسٍف أنه مل يصلنا كالم املتعقَّب، ابِن دقي 
، ألنه مل ُيِتمَّه، فلم يبلغ فيه «شرح اإلملام»، لُفقدان أكثره، وال يف «اإلملام»، وهو أصل «اإلمام»

 املوضع األول من التعقُّبات. واهلل املستعان.
  

 
 
 



 النسخة اخلطية:
ت، املضمومة إىل مكتبة امللك عبدالعزيز وقعت النسخة ضمن جمموٍع حمفوٍظ يف مكتبة عارف حكم

(، 73(، وتقع يف ورقٍة ونصف: الوجه الثاين من )ق19(، ورقمها فيه )156باملدينة النبوية، برقم )
 ( بوجَهيها.74و)ق

وناسخ اجملموع هو: محَّاد بن عبدالرحيم بن علي بن عثمان املارديين احلنفي، املعروف بابن  
ن حجر يف شيوخه ترمجًة جيدة، ذكر فيها أنه أجاز له الذهيب، مث ذكر [، ترجم له اب9التركماين]

ونسخ خبطِّه الكثري، وكان خطُّه غرَي طائل، كثرَي السقم جدًّا، بغري نقٍط وال »بعض مساعاته، قال: 
، وَوْصُف ابن حجر َبيٌِّن ملن عاَيَن خطَّ الناسخ. مث «شكل. وكان عزيز النفس، يتكسَّب بالنَّسخ...

، مث ذكر ابن «والذي يظهر أنه انصلح بأخرة»أن شيخه اهليثمي تكلم فيه، قال ابن حجر:  ذكر
حجر أنه كان حيبُّه، وَنَسَخ بعَض ُكتبه ]مع أنه أكرب منه بنحو مثان وعشرين سنة[، كالتغليق، 

 [.10والتهذيب، واللسان، وأنه أضرَّ بأخرة، ومات يف الطاعون سنة تسع عشرة ومثامنائة]
، «فضل عشر ذي احلجة»جملموع عدُة كتٍب قيِّمة، منها ما نسخته فيه نسخٌة فريدة، كـويف ا

 للطرباين.
  

 منهج التحقيق:
 نسخُت األصل اخلطي باإلمالء احلديث. -1
 رقَّمُت فقرات النص، وجعلت بداية التعقُّب يف سطٍر مستقل، مصدًَّرا بدارٍة مطموسة. -2
 ليت عزا إليها املؤلف يف املنت مباشرة، ليسهل الوصول إليها.وضعُت اإلحاالت إىل املواضع ا -3
طبقات »نفَسه، وقابلُت ما نقله السبكي يف « اإلملام»قارنُت النصوص مبصادرها، خصوًصا  -4

 من التعقُّبات مبطبوعته.« الشافعية
بيان تصرُّف علَّقُت على ما احتاج إىل تعليق من النصوص والتعقُّبات، وذيَّلت كل تعقُّب ب -5 

 ، مث بكالم احلافظ مشس الدين ابن عبداهلادي.«االهتمام»املصنِّف )القطب احلليب( يف ملخَّصه 
حتقيق: حممد خلوف العبداهلل، عن نسخة خبطِّ احلافظ ابن «: اإلملام»اعتمدُت يف العزو إىل  -6

على مطبوعة ملخَِّصه:  ، دار النوادر. ومل يتيسَّر يل الوقوف1434عبداهلادي، الطبعة األوىل، 
 (.3058، فاعتمدُت على نسخته اخلطية احملفوظة يف مكتبة تشستربيت، يف دبلن، برقم )«االهتمام»

 واهلل املوفق للهدى، وعليه التكالن، وهو املستعان.
♦ ♦ ♦ 



 )صور املخطوطة(

 
 الصفحة األوىل واألخرية من النسخة

♦ ♦ ♦ 
  

 )النص احملقق(
 أوهام اإلملام

، للشيخ تقي الدين أيب الفتح حممد بن علي بن وهب «اإلملام»هذه مواضُع وقع فيها َوَهٌم يف كتاب 
 القشريي، بيَّنها احلافظ قطب الدين عبدالكرمي بن عبدالنور احلليب، وحلظتها من خطِّه:

 
وعن مطرف، عن أبيه، قال: رأيت النيب (: »188( )99)ص« شروط الصالة»: ( يف آخر باب1)

أخرجهما »مث قال: «. صلى اهلل عليه وسلم ُيصلِّي، ويف صدره أزيز كأزيز الـِمرَجل من البكاء
 [: هلذا احلديث، وحلديٍث قبله.11؛ أعين]«مسلم

(. 323والترمذي يف الشمائل )(، 3/13وهذا احلديث ليس هو يف مسلم، وإمنا أخرجه النسائي )• 
 [.12«]كأزيز الرحى(: »904وأليب داود )

  



، قال: -رضي اهلل عنه-عن وائل بن حجر (: »237( )118)ص« صفة الصالة»( ويف باب: 2)
، «السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته»صليت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم، فكان يسلم عن ميينه: 

، حىت ُيَرى بياض «السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته»مين، وعن يساره: حىت ُيَرى بياض َخدِّه األ
 وذكر أن أبا داود خرَّجه.«. َخدِّه األيسر

  
[ يف كتاب أيب داود، وال يف الكتب الستة، هذه الزيادة من طريق وائل، وهي: 13ومل أجد]• 
وهي من طريق ابن مسعود يف: «. رحىت ُيَرى بياض َخدِّه األيس»، و: «حىت ُيَرى بياض َخدِّه األمين»

، و: «األمين»[؛ وليس عنده: 14(]996(، ويف أيب داود )63-3/61، 2/230النسائي )
 [.15«]األيسر»

[.... •16] 
  
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن (: »398( )181)ص« صالة العيدين»( ويف: 3)

 احلديث، وذكر أن الترمذي أخرجه.« وىل سبًعا...النيب صلى اهلل عليه وسلم كبَّر يف العيدين: يف األ
أو -( هكذا 536وهذا احلديث إمنا يرويه كثري بن عبداهلل، عن أبيه، عن جده، وهو يف الترمذي )• 

 [.18]-[17هكذا ذكر صاحب األطراف]
  
-وروى النسائي عن أيب سعيد اخلدري »( قال: 434( )197)ص« فصل يف الكفن»( ويف: 4)

إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن »حديًثا فيه: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  -هرضي اهلل عن
 «.وأخرجه أبو داود»مث قال: ««. كفنه

وهذا احلديث ليس هو عن أيب سعيد، وال أخرج هذا أبو داود من حديث أيب سعيد، وإمنا هذا • 
(: من حديث جابر، 3148)( من حديث أيب قتادة. والذي يف أيب داود 995اللفظ يف الترمذي )

(، والنسائي 943، وحنو هذا اللفظ يف مسلم )«إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»ولفظه: 
 [.19(، من حديث جابر، ال من حديث أيب سعيد]4/33)
  
رضي اهلل -وعن عائشة (: »459( )205[ )ص21«]فصل: محل اجلنازة[: »20( ويف باب]5)

، وذكر أن مسلًما ««كسر عظم امليت ككسره حيًّا»وسلم، قال: ، عن النيب صلى اهلل عليه -عنها
 أخرجه.



 [.22(]4/58(، والبيهقي )1616(، وابن ماجه )3207وإمنا خرَّجه أبو داود )• 
  
رضي اهلل -عن أيب هريرة (: »469( )210[ )ص23«]ب/ زيارة القبور73فصل يف /»( ويف: 6)

 «.أخرجه الترمذي«. لعن اهلل زوارات القبور»أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  -عنه
 [.24«]أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعن زوارات القبور(: »1056والذي فيه )• 
  
« الزكاة»يف -[ يف حديث هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ حديث السائمة 25( وما ذكر]7)

 ، وذكر أن الترمذي خرجه.-(479( )221)ص
 [.27[]26ومل أجده فيه]• 
  
أخرجه األربعة، وهذا لفظ (: »535( )259[ )ص28«]فصل يف شروط الصوم»( ويف أواخر: 8)

 ««.فوًظاوال أراه حم»، مث قال: «حسن غريب»الترمذي، مث قال: 
(: 3/90من كالم الترمذي، والذي يف الترمذي )« وال أراه حمفوًظا»وهذا يقتضي أن قوله: • 
 [.29««]وال أراه حمفوًظا»وقال حممد: »
  
ال صام من صام »وعنده يف حديث: (: »551( )266)ص« فصل يف صوم التطوع»( ويف: 9)

 ؛ بعد ِذكره حلديٍث عن عائشة.««األبد
من حديث عائشة، وهذا إمنا هو من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص، ومل يتقدَّم وهو يوهم أنه • 

 [.30له ِذكر]
  
ويف رواية: كيف ترى يف رجل أحرم (: »588( )287[ )ص31«]باب اإلحرام»( ويف: 10)

 «.ويف أخرى: أما الطيب...»، مث قال: «[ بعدما تضمَّخ بطيب؟32بعمرة يف )ُجبَّة(]
، وُهَما «كيف ترى يف رجل...»هو داخٌل يف روايِة: « رى: أما الطيب...ويف أخ»فقوله: • 

 [.33«]يف أخرى»، وال ُيقال: «وفيها»حديٌث واحد، فينبغي أن ُيقال: 
  
 «.مالك من حديث عبداهلل بن حنني، عن أبيه»( عن 598( )290( وفيه )ص11)
 .[34وإمنا هو من حديث إبراهيم بن عبداهلل بن حنني، عن أبيه]•



  
أسامة كان ردف النيب صلى اهلل »(، يف حديث 629( )306)ص« باب صفة احلج»( ويف: 12)

 [.35«]أخرجوه»، مث قال: «عليه وسلم
 [.38[]37[ من أفراده]36وهذا لفظ البخاري، وذكره الطَّْرقي]• 
  
 هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم خيرب(: »698( )333)ص« [ األطعمة39كتاب]»( ويف: 13)

 «.أخرجوه إال الترمذي وابن ماجه»، وقال: «عن حلوم احُلُمر، ورخَّص يف حلوم اخليل
 [.40(]1793وهو يف الترمذي )• 
  
 [.41«]كيفية اجلهاد»( يف أواخر: 14)
  
من فرَّق بني اجلارية وولدها فرَّق »(؛ حديث: 820( )393[ )ص42«]باب املناهي»( ويف: 15)

 «.أخرجه الترمذي«: »وم القيامةاهلل بينه وبني أحبَِّته ي
 [.43«]بني والدٍة وولدها(: »1566ولفظ الترمذي )• 
  
وذكر أن «. على اليد ما أخذت حىت تؤدي(: »861( )423)ص« باب العارية»( ويف: 16)

 «.حسن صحيح»الترمذي أخرجه، وقال: 
 [.45[]44وكذا ذكر صاحب األطراف]«. صحيح»، بال: «حسن(: »1266ويف الترمذي )• 
  
ال »أ/ الصعب بن جثامة: 74( حديث /892( )442)ص[« 46باب إحياء املوات]»( ويف: 17)

 وذكر أنه متفق عليه.«. محى إال هلل ولرسوله
(، وَخَلٌف يف 3/394« )اجلمع بني الصحيحني»وليس هو يف مسلم. ونصَّ احلميديُّ يف • 
 [.47، أنه من أفراد البخاري]«األطراف»
  
وذكر أنه «. كان لك أجًر يف موازينك(: »942( )473[ )ص48«]كتاب العتق»( ويف: 18)

 من مسند أيب يعلى.
 [.49«]فإن أجره يف موازينك(: »1472ويف مسند أيب يعلى )• 



  
واية زياد بن سعد، عن عبداهلل، ر»(، ذكر أن 978( )499[ )ص50«]باب الويل»( ويف: 19)

 ««.الثيِّب أحقُّ بنفسها»عند الدارقطين: 
 [.51( هبذا اللفظ، فإضافته ملسلم َأوَلى]1421ورواية زياد بن سعد، عن عبداهلل، يف مسلم )• 
  
عن عقبة بن أوس، عن عبداهلل بن عمرو، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى [: »52( و]20)

أخرجه من حديث حممد بن راشد، عن سليمان »وذكر أن أبا داود «. ًأ... احلديثأن من قتل خط
 «.بن موسى

( من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، 4541وهذا احلديث إمنا أخرجه أبو داود )• 
عن أبيه، عن جدِّه. وليس أليب داود يف طريق من الطرق هلذا احلديث: عن حممد بن راشد، عن 

 [.53ن عقبة]سليمان، ع
♦ ♦ ♦ 

 
 هذا آخر املواضع اليت وقع عليها اختياُره من الكتاب.

 وقد كان فيها مواضع مل يظهر يل عليه فيها اعتراض، فلم أكتبها.
 وذكر الشيخ قطب الدين أن يف الكتاب مواِضَع ُأَخَر مل يذكرها الحتمال تغيريها من النُّسَّاخ.

االهتمام يف تلخيص »بالكتاب املسمى بـ« اإلملام»ن فمن أراد حترير ذلك، فليقابل نسخته م
 ، فقد حرَّره على الصواب.«اإلملام

 واهلل أعلم.
 
 (، وروي حنو ذلك عن شعبة، ووكيع.7/212[ حلية األولياء )1]
 (.9/249[ طبقات الشافعية الكربى )2]
 (.9/249[ طبقات الشافعية الكربى )3]
 (.3/199[ الدرر الكامنة )4]
(، ذيل 4/196(، خامتة تذكرة احلفاظ، له )1/412[ انظر ترمجته يف: معجم الشيوخ، للذهيب )5]

(، ذيل التقييد، للفاسي 261(، معجم الشيوخ، للسبكي )ص13تذكرة احلفاظ، للحسيين )ص



(، حسن احملاضرة 349(، ذيل تذكرة احلفاظ، للسيوطي )ص3/198(، الدرر الكامنة )2/144)
 .(، وغريها1/358)
 (.9/249[ طبقات الشافعية الكربى )6]
[إال أين وجدت عنده تعقًُّبا واحًدا زائًدا على ما يف النسخة، فأدرجُته يف موضعه، وعلَّقُت عليه 7]

 مبا يظهر أنه سبب إسقاطه من هذه الرسالة.
[ وإليه مال، بل به جزم، الشيخ عمار متالت، يف فهرس خمطوطات احلديث وعلومه يف مكتبة 8]
، لعلي أظفر بأصل حواشي «اإلملام»(. وقد نظرُت يف عدة نسخ لكتاب 97مللك عبدالعزيز )صا

 القطب احلليب، فلم أجد فيما نظرُت فيه شيًئا، واهلل املستعان.
، «اجلوهر النقي»[ جدُّه: عالء الدين؛ علي بن عثمان ابن التركماين، قاضي احلنفية، صاحب 9]

 وغريه من التصانيف.
(، 1/519(. وانظر يف ترمجته أيًضا: ذيل التقييد، للفاسي )107-3/105ع املؤسس )[ اجملم10]

 (، وغريمها.3/162الضوء الالمع، للسخاوي )
 «.َعَنى»[ كذا، والضمري عائد إىل ابن دقيق العيد، فالوجه أن يقال: 11]
ثَّقني، ولفظه: أخرجه الترمذي يف الشمائل برجاٍل مو»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 12]
أزيز بالدعاء وهو »، وللنسائي حنوه، وللطرباين: «كأزيز الرحى»، وأليب داود: «وجلوفه أزيز»

حديث مطرف مل يروه مسلم...، »وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: ««. ساجد كأزيز املرجل
 «.وروى حديَث مطرف أبو داود وغريه

 «.وليس»[ يف طبقات الشافعية: 13]
( حديث وائل من طريق حجر 933يث عبداهلل بن مسعود، وقد أخرج أبو داود )[ هذا حد14]

أنه صلى خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فجهر بآمني، وسلم عن »بن عنبس، عنه، قال: 
 «.ميينه، وعن مشاله، حىت رأيت بياض خده

هو يف سنن أيب »ه: وقال ابن عبداهلادي يف حاشيت«. االهتمام»[ حذف املصّنف الزيادتني يف 15]
 «.داود خمتصر

(: 259( )127)ص« السهو»ومنها: يف حديث ابن مسعود يف: »[زاد يف طبقات الشافعية: 16]
والصواب مع ابن دقيق العيد يف «. جعل لفَظ مسلم: لفَظ أيب داود، ولفَظ أيب داود: لفَظ مسلم

« االهتمام»صّنف يف (. وقد جرى امل1020(، سنن أيب داود )572هذا، انظر: صحيح مسلم )



على ما جرى عليه ابن دقيق العيد، فكأنه تنبَّه للصواب. ولعل الناسخ أسقط هذا التعقُّب هلذه العلة، 
 فإنه ذكر يف خامتة هذه الرسالة أنه مل ينقل ما مل يظهر له فيه اعتراض على ابن دقيق العيد.

الواسطي، فلعله املقصود  ( عن أطراف خلف بن حممد18[ نقل املصنف يف موضع الحق )17]
يف « أو هكذا ذكر صاحب األطراف»(. ومل يرد قوله: 8/166هنا. وانظر: حتفة األشراف )

 طبقات الشافعية.
وعن كثري بن عبداهلل بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن »إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 18]

ي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن مل يرو الترمذ»وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: «. جده
 «.جده، يف ذلك. إمنا روى حديث كثري بن عبداهلل بن عمرو بن عوف

-، ووضع ابن عبداهلادي «وروى النسائي عن جابر بن عبداهلل...»[ وقع يف مطبوعة اإلملام: 19]
وَّبه من ، فهذا يدل على أنه ص«كذا هو يف د س»حاشيًة على ذلك قال فيها:  -وهو ناسخ الكتاب

نفسه، ال أنه وقع يف الكتاب كذلك، ويدل له أنه جاء يف حاشية ابن عبداهلادي نفسه على احلديث: 
، فذكر حديث جابر فيما يف الباب، مع أن احلديث «ويف الباب عن جابر، مث وجدته يف صحيح م»

 د.عنده عن جابر، ما يدل على أن ذكر جابر يف األصل مصوٌَّب من غري ابن دقيق العي
وعن أيب قتادة...، حسَّنه الترمذي، ومثله للنسائي من »إىل: « االهتمام»وقد صوَّبه املصّنف يف 

 «.احلديث« إذا كّفن أحدكم أخاه..»حديث جابر، وملسلم وأيب داود عنه: 
 [ كذا، بذكر الباب مع الفصل.20]
 «.فصل يف محل اجلنازة والدفن»[ يف املطبوع: 21]
، يعين: أليب داود، فهو خمّرج احلديث «وله عن عائشة»إىل: « االهتمام»يف [ صوَّبه املصّنف 22]

 «.قوله: أخرجه مسلم، وهٌم، إمنا أخرجه أبو داود...»الذي قبله. وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: 
 «.والسالم والدعاء»[ متامه: 23]
 إىل ذلك.« االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 24]
 [ كذا يف األصل.25]
 «.وليس فيه»[ يف طبقات الشافعية: 26]
مل يروه »وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: «. االهتمام»[ حذف املصّنف ذكَر الترمذي يف 27]

 «.الترمذي
فصل يف «: »االهتمام»(، و253[ كذا يف األصل، وطبقات الشافعية، ووقع يف املطبوع )ص28]

 «.شرط الصوم وأدبه



، مقتصًرا على عزوه لألربعة واحلاكم. وقال «االهتمام»لها يف [ حذف املصّنف هذا العبارة ك29]
أنه من كالم الترمذي، وليس كذلك، « وال أراه حمفوًظا»ظاهر قوله: »ابن عبداهلادي يف حاشيته: 
 «.بل هو من قول البخاري...

 «.ويف حديث عبداهلل بن عمرو...»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 30]
 «.ما ُيْحَرم فيهو»[ متامه: 31]
 مهملة، والصواب املثبت.« ححه»[ وقع يف األصل: 32]
 إىل ما رأى هنا أنه ينبغي أن يقال.« االهتمام»[ صوَّهبا املصّنف يف 33]
وقال ابن «. عن عبداهلل بن حنني، عن ابن عباس...»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 34]

 «.صوابه: إبراهيم بن«: »من حديث»عبداهلادي يف حاشيته بعد قوله: 
 «.أمجعون»[ متامه: 35]
يف  . ترمجته521[ احلافظ أبو العباس أمحد بن ثابت بن حممد الطرقي، األصبهاين، املتوىف سنة 36]

 (، وغريه.19/528سري أعالم النبالء )
، يف أطراف الكتب اخلمسة، «اللوامع يف اجلمع بني الصحاح اجلوامع»[ للطرقي كتاب مسَّاه: 37]

(، الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط، مؤسسة آل 1/415انظر: لسان امليزان )
منه يف مكتبة جامعة أم القرى  قسم احلديث(، وله خمتصر ُحفظت قطعة/2/1339البيت )

(14543.) 
، يعين: للبخاري، ومل يذكر ختريج اجلماعة له. «وله»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 38]

 «.رواه هكذا البخاري»وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: 
 «.باب»[ كذا يف األصل، ويف املطبوع: 39]
وقال ابن عبداهلادي يف «. أخرجوه إال ابن ماجه»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 40]

 «.رواه الترمذي مبعناه»حاشيته: 
( حديٌث انتقد ابُن 751( )356[ كذا يف األصل مبتور، ويف أواخر كيفية اجلهاد )ص41]

 عبداهلادي ابَن دقيق العيد على اختصاره.
 ، يعين: يف كتاب البيوع.«سوى ما تقدم»[ متامه: 42]
 إىل هذا اللفظ.« االهتمام»صّنف يف [ صوَّبه امل43]
 (.4/66[ وانظر: حتفة األشراف )44]



مل »وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: «. وحسَّنه الترمذي»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 45]
، «وإمنا قال: حسَّنه فقط»تنبيه: وقع يف مطبوعة اإلملام: «. يصححه الترمذي، وإمنا حسَّنه فقط

 ب(.94من األصل اخلطي )ق والتصويب
 «.األموات»[ حترف يف املطبوع إىل: 46]
وقال ابن عبداهلادي يف «. وللبخاري عن الصعب»إىل: « االهتمام»[ صوَّبه املصّنف يف 47]

 «.حديث الصعب رواه البخاري وحده»حاشيته: 
 «.باب العتق وصحبة املماليك»[ كذا يف األصل، ويف املطبوع: 48]
 إىل هذا اللفظ.« االهتمام»ملصّنف يف [ صوَّبه ا49]
 «.باب امَلوَلى وامَلويّل عليه»[ كذا يف األصل، وطبقات الشافعية، ويف املطبوع: 50]
، دون ذكر الدارقطين، لكن سقط عنده «ويف رواية»إىل: « االهتمام»[ صّوبه املصّنف يف 51]

مسلم «: »عند الدارقطين»عند قوله:  العزو إىل مسلم يف الروايتني. وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته
، وهو إىل االعتراض مبعهود «وهذا ليس باعتراض، ولكنه فائدة جليلة»قال السبكي: «. أيًضا

 األئمة، وَأوَلى األمرين، أقرب منه إىل جمرد الفائدة.
 (.1123( )586)ص« باب الديات»[ يف: 52]
، يعين: «اهلل صلى اهلل عليه وسلم... وبه أن رسول»إىل: « االهتمام»[ صّوبه املصّنف يف 53]

كذا يف األصل. »بإسناد: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال ابن عبداهلادي يف حاشيته: 
. كذا هو يف سنن أيب داود، وعند النسائي -أيًضا-صوابه: عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جدِّه 

 «.وابن ماجه


