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 الحديثفي  وأعمالو يمحل يالفرنج الحياإلمام عبد 
 *حمد إرشاد الحقم /د

ABSTRACT: 

‘Allahmah ‘Abdul ╓ ayy and His Works on ╓ ad┘ th Literature 

The ‘Ulam┐ ' of the Subcontinent India and Pakistan have always 
shown a considerable interest towards the diverse Islamic sciences and 
exerted great efforts for its conservation and development since 
centuries. There is no doubt that this fertile land has produced great 

‘Ulam┐ ' who contributed to the Islamic sciences in a considerable 
manner. Their skill, vision, credit and contribution admired the whole 
Arab and Islamic world. Among these great genius scholars is 

Maul┐ na ‘Abdul ╓ ayy Firangi Mahall┘ , who has written hundreds of 
books on many Islamic sciences and most of them are in manuscript 
form, and his contribution to Islamic sciences in general and to 
╒ ad┘ th literature and fiqh (Islamic jurisprudence) is of special 
importance. 
In this direction, this paper makes an attempt to enlighten many 
aspects of his personality and explores his scholarly contributions to 
Islamic sciences with special focus on his works of ╒ ad┘ th 
literature. It argues that Maul┐ na has significant caliber of ╒ ad┘ th 
literature and its principles and has touched some important aspects of 
╒ ad┘ th. If these manuscripts are edited and published, it will be a 
good addition to the field. The paper mainly reviews his ╒ ad┘ th 
works from original manuscript sources that are available in the 
Maul┐ na └ z┐ d Library of Aligarh Muslim University. 
Key words: ‘Allahmah ‘Abdul ╓ ayy Firangi Mahall┘ , ╓ ad┘ th 
Literature, Subcontinent, India, Historian. 

 

 بن عبد اغبليم بن أمُت ا بن ؿبمد األكرب بن أيب اغبيكالفقيو البارع عبد  عمالؽىو العالمة اؿ
م السهالوم عبد العزيز بن أضبد سعيد بن مال قطب الدين الشهيد األنصارالرحم بن ؿبمد يعقوب بن 

  الشهَت أيب الصحايب تنتسب إذل اليتاألسرة العلمية األنصارية العريقة  كلد يف1مؿبلم الفرنجم اللكنو
 اؼبذكورالعالمة القركف، كلد  كباران عرب علماءىذه األسرة أقببت ك ،ا تعاذل عنو م رض م أيوب األنصار

  مدرسة األمَت النواب ذك الفقار الدكلة، فكانت كالدتو يف  عندما كاف كالده مدٌرسان يف" باندة"بلدة يف 
 2.للهجرة 1264ذم القعدة سنة  26يـو الثالثاء من 

                                                 
 ؿباضر بكلية الرنو كوكرناؾ التابعة عبامعة كشمَت *
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: نشأتو وثقافتو
كانت نفسها   حضن أمو اليت  كترعرع يفمعركفة  أسرة علمية دينية  يف اغبينشأ العالمة عبد 

 ماؿ العالمة إذل العلم منذ نعومة أظفاره كعادة العظماء كالعباقرة 3لو، كانت أحسن مربية دينيةؼ عاؼبة تقية
، ٍب إىتٌم بالقرآف حىت حفظو كىو دكف عشر سنُت عنايتوربت ظل أبيو ك ، كتثٌقفاألماثل كعلماء الزمافك

 كىو دكفكتفرغ منها  ة،كمنقوؿ ةمعقوؿالتفت إذل الكتب الدرسية اؼبشتملة على علـو شىٌت ٍب من عمره، 
أنو كاف كٌلما يتفرغ من  اؼبعقوالت كاؼبنقوالت ىويف  السابع عشر من عمره، كاف من أسباب براعتو كنبوغو

صبلة يف  دراسة أم كتاب يدٌرسو اآلخرين، كبذلك نضجت قرحيتو مسرعة، كحصل على االستعداد الكامل
بالدرس كالتدريس كالتأليف منذ باكورة عمره فما كاف جيد كتابان إال  العلـو كالفنوف بأقٌل كقت، كاف ششوفان 

 ينالتدريس حىت كاف صبيع تالميذه متأثر  ككاف لو مقدرة كبَتة كذبربة كاسعة يف 4.يقرءه ٍب يدٌرسو اآلخرينك
مهارتو ك من ذباربو حيدرآباد  قضاىا يف  اليت دةادلخالؿ  م بطريقة تدريسو، كلقد استفاد اإلماـ اللكنو

يف  كسبارينو فيما تتعلق بأساليب التدريس كصعوباتو، فأعانتو ىذه التجارب على القياـ باألعماؿ النبيلة القيمة
. ـبتلف ؾباالت العلـو االسالميةيف  تأليف الكتب كإعدادىا

للهجرة حيث استقبلهما النواب  1277سنة " دكن"سافر العالمة مع كالده إذل إقليم 
استقباالن حاران ككٌقرمها توقَتان بالشان، ٍب قٌرر ( ىػ1300،ت)خاف  متار اؼبلك تراب علشجاع الدكلة مخ

أف ينتهز اإلماـ ىذه الفرصة الذىبية م اؼبدرسة النظامية، فكاف من الطبيعيف  مدٌرسان رريسيان  اغبيعبد 
. آف كاحديف  لإلستفادة اؼبتزايدة من الوالد كإفادة الطالب اآلخرين

، حياتو دبرض شديد ثالث مرٌات، أكالن حُت عاد من اغبج الثاينيف  اغبيالعالمة عبد م ايبتل
فأقاـ بالوطن كأصابو حينئذو مرض شديد حىت انقطع الرجاء عن حياتو، ككاف مصابان كقتئذ بإسهاؿ 
 كزبم، كدل يششخ أحد من كبار األطباء أسباب ىذا اؼبرض، بل إإم مٌلوا عن مداكاتو، فداكاه أخَتان 

ة، فاغبكيم ؿبمد باقر كىو طبيب من أىل التشيع، فعادت صحة العالمة دبعاعبتو إذل حد الطمأين
للهجرة خالؿ  1202سنة يف  ٍب غبقو اؼبرض مرة ثانية 5كاشتفى من ىذا اؼبرض بعوف ا تعاذل،
ل بعد حفلة، فعادت صحتو مسرعة هبذه اؼبرٌة أيضان، كاشتفيف  إقامتو حبيدرآباد حيث ذىب للحضور

عليو هبذه اؼبرة كانتقل إذل رضبة ا، ككاف  ماء شديد باؼبرة الثالثة، كلكن قضقليل، ككذلك أصيب بد
إنو م بيتو دبدينة لكناؤ، كدل يكن يتجاكر كقتئذ تسعة كثالثُت من عمره،كيقوؿ العالمة البندكيف  كقتئذو 
يف  شاع خرب كفاتو مثل العاصفةك 6صالة جنازتو كبو عشرين ألفان من الرجاؿ أك أكثر،يف  اشًتؾ

. حديقة أنوار اغبقيف  البالد كيقع ضرحيو
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، مكاؼبنطقاؼبصنفُت، كادث، كاألصوذل، صفوة  ،كاف العالمة اؼبذكور فشر اؼبتأخرين، كنادرة اققُت
، كصبيع ىذه م، كاللشومماـ، كالفقيو، كاألديب، كالفلسف، كالنقادة، كاإلةتكلم، كاؼبؤرخ، كالنظار، كالبحاثكادل
 أنو كاف متفوقا غَت ،ةعلـو اؼبنقوؿاؿششصيتو، ككاف أحب العلـو إليو اغبديث الشريف كما إليو من  مربو المحادل
ال  تدريس اغبديث الشريف كالتصنيف لذة كسركران مايف  العلـو العقلية أيضان، كقد صرٌح عن نفسو أنو حيسٌ يف 

اؼبسارل اؼبعضلية كالقضايا الدقيقة يف  كاف ذا فتوح ربانية عظيمةك، سارر العلـو كالفنوف األخرليف  جيده سواه
مسئلة معركة اآلراء  سالكان بُت اإلفراط كالتفريط ال تأٌب كمن منح ا تعاذل أنو جعلٍت: "اؼبشتبكة، كيقوؿ نفسو

يًتؾ قوؿ الفقهاء  البحث حبيث اليف  إال أؽبمت الطريق الوسط فيها كلست فبن خيتار الطريق التقليد مبُت يد
كإف خالفتو األدلة الشرعية كال فبن يطعن عليهم كيهجر الفقو بالكلية، كما كاف من اؼبسارل خيالف اغبديث 

لست فبن يشوش العواـ الذين ىم كاألنعاـ،   الصحيح الصريح أتركو كأظن اجملتهد فيو معذكران بل مأجوران، كلكٍت
". بل أتكلم بالناس على قدر عقوؽبم

: اتو العلميةإسهام
العلـو اإلسالمية اؼبتنوعة كترؾ خلفو كتبان يف  إسهامات قيمة اغبي أسهم الشيخ العالمة عبد

تدؿ داللة كاضحة على سعة علمو كرجاحة عقلو كعمق فكره  اليت من الفنوف اإلسالمية كل فنيف  موفورة
، كإذا ذيكر اؼبصنفوف ذككا مؤلفات يتجاكز عددىا ـيف  كتبحره يف  ة كتاب فإف العالمة اؼبذكورائالعلـو

سنة  39كاف كبو  مطليعتهم كمقدمتهم بال مدافع، كإذا قيست كثرة مؤلفاتو جبانب عمره القصَت الذ
العادل يف  فقط، فيبدك أإا كثَتة كثَتة جدان، كناؿ معظم ىذه التأليفات شهرة كاسعة بُت األكساط العلمية

ف إذل يومنا ىذا، كؼباء العرب كيستفيد من فيضاإا الدارسكاعًتؼ بفضلها بعض كبار ع ،كلو ماإلسالـ
 :الفتاح أبو غدة كبو الشيخ عبد كمن ٍب يقوؿ الباحث العريب

التحقيق  أإا تستويف اغبيتآليف الشيخ عبد يف  يعًتؼ كل من ينظر
 النقوؿ النادرة الفاصلة كاإلستيعاب لكل ما مالناصح، كربو مالعلم
 ماؼبوضوع الذيف  قكأنو زبصخ طواؿ عمر اؼبسئلة أك الباب حىتيف 

 7.يبحثو ال غَته
ربقيق الكتب يف  اؽبنديف  أنو أٌكؿ من ابتكر أسلوبان جديدان  مككذلك يظن السيد سليماف الندك

بداية الكتاب، فال يوجد ىذا الشئ قبلو عند أحد يف  كتابة اؼبقدمة: كالتعليق عليها حيث إىتٌم بأمرين، األكؿ
ربقيق يف  كاف يستشدـ اجملاؿ العلمى، كالثاينيف  شبو القارة اؽبندية، فكاف ىذا عمالن ابتكاريان منويف  من العلماء

األخَت نسشة يف  الكتب كالتعليق عليها أكثر من نسشة ٍب يقابل كيقارف بينهما مقارنة علمية دقيقة ٍب يدٌكف
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سبع نسخ كدل يكتف بذلك يف  إلماـ ؿبمدربقيقية صحيحة متداكلة، كعلى سبيل اؼبثاؿ إنو حٌقق على اؼبؤطا ؿ
ككاف ششوفان بالتأليف إذل منتهاه حىت أٌلف كتبان  8.بل كاف يقـو بعملية الطباعة نفسو حذران من األخطاء اؼبطبعية

كالًتحاؿ، كمن الالفت للنظر ىو أنو بدء تأليف  اغبلٌ يف  فكاف يصٌنف كيكتب، غَت قليلة خالؿ أسفاره فقط
الصيغ يف  امتحاف الطلبة"عمره، فكاف من عمره الثاين عشر حُت ألف كتابُت بالفارسية كمها  الكتب منذ باكورة

الفهم، يف  كلقد أعطاه ا تعاذل ذكقان مرىفان كحسان علميان نقيان، كدقة نادرة 9،"شرح اؼبيزافيف  التبياف"ك "اؼبشكلة
كالمو أثر يف  تكاد تلمح أسلوب حىت إنك ال التأليف بأسرع كقت كأنصعيف  اغبفظ كقدرة عجيبةيف  كقوة بالشة

ذكقو فيما يكتب أك ينقل أك يف  العجمة مع أنو ىندم الدار كاؼبولد كاللشة، كال ديكن أف تشٌك مرة كاحدة
ميداف اؼبناقشة يف  ثورتو على مناكريو كـبالفيو، كيتجلى لك من أسلوبو إلتزاـ األدب كربكيم العلميف  يناقش حىت

يف  اإلستفادة من الوقت، كإنك لتدىش حُت تراه مثالن يف  اإلقذاع، ككاف لو حرص نادر بالغغَت السفسفة ك
طالعت من كتبو كذا ككذا، : يعٌد مؤلفات العلماء، ٍب يًتصبهم ٍب يقوؿ" تراجم اغبنفيةيف  الفوارد البهية"كتابو 

 دك فيها أثر العجمة أك االستعالء أك انتفاخيب كتبو أنو اليف  ٍب يسرد كتبان كثَتة للمراجعة، كإف فبا يالحظ القارئ
مسحة التصوؼ الرقيق البصَت، كالتواضع اعبم النبيل، اؼبصحوب بالعلم كاألدب  مالعلم، بل يلمس فيها القاريف 

ثالثُت سنة ك كاف كبو تسع مإذا قيست كثرهتا جبانب عمره القصَت الذك ، ألف كتبان كثَتةاغبنيف مالشرع
 10.’’كثَتة جدان فحسب، فإإا تبدك 

كل فن كعلم كتبدك ضشامتها يف  مكتبة شاملة عامرة غنية اغبيكقد كاف لدل العالمة عبد 
 ، كمع أف ىذا الكتاب صشَت"الرفع التكميل"كاستيعاهبا من تآليفو بل حسبك شاىدان على ىذا كتابو 

كقد أىًديت ىذه اؼبكتبة  كتابان تقريبان، 150فوارده كفرارده، كاستقاه من كبويف  حجمو كلكنو كبَتيف 
بعد كفاة سبطو الشيخ ؿبمد أيوب ؼبكتبة موالنا آزاد جبامعة عليكره اإلسالمية، كقد إكتحلت عينام 

. ببعض تلك الكتب النفسية مراران كتكراران باؼبكتبة اؼبذكورة
 :ديثؾباؿ احليف  اغبيالعالمة عبد أقبزىا  كاآلف نستعرض ااكالت التأليفية كالتصنيفية اليت

: األخبار الموضوعةفي  اآلثار المرفوعة- 1
للهجرة ، كقد ذكر نفسو  1303رجب سنة يف  من تأليف ىذا الكتاب اغبيتفرٌغ اإلماـ عبد 

األحاديث يف  يـو من األياـ رسالة شاملةيف  ، فقاؿ إنو بدء يدٌكفة الكتاببداميف  قعن سبب تأليف
كقصدان عبمع ما اتفٌق اٌدثوف على الوضع كما اختلفوا فيو مع ذكر اؼبوضوعة تأييدان للشريعة اؼبرفوعة، 

 11.األسباب كاألدلٌة خلفو، كلكن دل يتيٌسر لو إسباـ ىذه الرسالة بسبب اشتشالو كبو إعداد كتب أخرل
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ىذا الباب كلكن يف  كاف يريد بتأليف كتاب شامل مف اإلماـ اللكنوإ قولوكيبدك من 
موضع آخر يف  كالعلل اجملهولة على األحاديث اؼبتعلقة بالصلواة، ككذلك كتبأكجزه ببعض األسباب 

للهجرة، ٍب  1303يف  أنو جرت بينو كبُت بعض أعزاءه مناقشة كمناظرة لطيفة حوؿ يـو عاشوراء
تب عليها من ثواب كجزاء، فكاف سألو بعض الناس عن كمية ككيفية صلواة يـو عاشوراء كما ؾي 

يف  أية ركاية ؿبكمة موثوقة كمٌية الصلواة اؼبعينة أك كيفيتهايف  توجد أنو ال ماحلجواب اإلماـ عبد 
، ككل ما يذكر إمنا ىو شارعات كضعية ليست أصوؿ الدين يف  حقيقة كاضحة كراءىا ىذا اليـو

األحاديث اؼبوضوعة، فألف ىذا يف  نفس اغبُت أراد اإلماـ أف يؤٌلف رسالة خاصة ، كيفماإلسالـ
صلوات أياـ السنة كلياليها موضحان اختالفها ككضعها يف  تصره على األحاديث اؼبوضوعةالكتاب كاؽ

 12.يستفيدكا منو إستفادة تامةؿف ككليتنٌبو بو العلماء كالدارس
كاف يهدؼ هبذا التأليف إبطاؿ البدع  اغبيكاآلف اتضح كضوح الشمس أف العالمة عبد 

يف  دل تثبت يـو عاشوراء كغَتىا من األياـ الٌسنوية اليتصالة يف  اجملتمع آنذاؾ السيمايف  الساردة
كما ،عٌدة بالد غَت اؽبنديف  اآلثار كالنصوص اإلسالمية األصيلة كالصحيحة، كطبع ىذا الكتاب

 13.للهجرة 1404زغلوؿ، كطبع بدار الكتب العلمية ببَتكت سنة  حٌقق كعٌلق عليو ؿبمد بسيوين
 علميأسلوب يف  بقية مؤلفاتو باغبمد كالثناءيف  كعادتوىذا الكتاب يف  ستهٌل اؼبؤلفا

: رصُت كىا ىو ذا منوذجو
أخرج عباده من شفا حفرة من النار ببعثة خاًب  ماغبمد  الذ

فرؽ الباغية كالطوارف اؿأنبياءه كسٌيد أصفياءه األخيار، كىدل بو 
من  الطاغية من الكفار كالفجار، كفٌضل أمتو باألمم اؼباضية، فيا ؽبم

من عٌز كافتشار، ككىب ؽبم علمان غزيران كفهمان كبَتان فاقوا بو على 
 14.اخل... مضى من الصشار كالكبار

جرت بينو كبُت أصدقاءه من اؼبناظرات  تأليفو كما مدكاعكبعد ذلك يذكر اؼبؤلف 
يف  أإا موضوعةظن تي  كرد اإلماـ أجوبة عن األحاديث اليتسابقان، ٍب مي  ذكرىابنا  مرٌ  كاؼبناقشات اليت

بذكر  ٍب يأٌب 15.كغَتمها القادر اعبيالين كالشيخ عبد بعض كتب أرمة الصوفيُت مثل اإلماـ الشزارل
، ٍب يستعرض أغراض الوٌضاعُت ة أقساـيبلغ عددىا إذل سبع أقساـ الوٌضاعُت كأنواعهم موجزان كاليت
كما جيدر باؼبالحظة . كضيح شاملشبانية أقساـ مع ربليل كتيف  كدكافع كضعهم فيوزٌع ىذه األسباب

: مقدمة ىذا الكتاب حيث يقوؿيف  مىو ما ذكره اللكنو
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نقٌدـ مقدمة تشتمل على ذكر أحاديث الًتىيب عن الكذب على النيب 
ا عليو كسلم، كذكر بعض القصخ اؼبوضوعة كاغبكايات الكذبة  لصل

ؾبالسهم كؿبافل كعظهم، كالعواـ يعتقد يف  فبٌا أكلع الوعاظ بذكرىا
صدقها عند ظباعها، ككذلك يشتمل على ذكر حكم نقل األحاديث 

بعد ذلك األحاديث اؼبقصودة  عرضاؼبوضوعة كركايتها كالعمل هبا، كما 
 مؽبا كما عليها من األحكاـ عند اإليقاظيُت، ككذلك تنتو ذكرىا مع ما

كتب اؼبشارخ يف  الت اؼبسطورةالرسالة خباسبة تشتمل على كثَت من الخ
 16.ستندين مع ما كرد فيها عن الوضعادل

ىذا الكتاب شبانية أقساـ من الوٌضاعُت ٍب يعرض كل منها يف  اغبيكيكشف العالمة عبد 
:  ممنفصالن بالشرح الوافر على كبو ما يل

ة كقد األـيف  إيقاع الفسادك النوع األكؿ قـو من الزنادقة كىم يقصدكف إفساد الشريعة
ىو قـو يقصدكف كضع  النوع الثاينك باليهود كالنصارل الذين احًتقوا الكتب اإلؽبية، مشٌبههم اللكنو
تأييدان ؼبذاىبهم، كقد حٌلل ذلك اؼبؤلف بتحليل بسيط كأمثلة كافية، كالنوع الثالث ك األحاديث زىوان 

 كالصواب كقد أفهمهم بأمثلة كثَتة،قـو يضعوف األحاديث ترىيبان كترغيبان ليحٌث هبا الناس على اػبَت 
النوع الرابع قـو استجازكا كضع األسانيد لكل كالـ حسن ظنان من أف اغبسن كلو أمر شرعيه، ك

كالحاجة لنسبتو إذل الٌرسوؿ صلى ا عليو كسٌلم، كالنوع اػبامس قـو ضبلهم على الوضع غرض من 
ك نيل الشهرة كالصيت كغَتىا، كالنوع  حصوؿ الثركة أ أغراض الدنيا كالتقرب إذل السلطاف أك

كالتجمد التقليدم، كالنوع السابع قـو ضبلهم على  السادس قـو ضبلهم على الوضع التعصب الديٍت
أعماىم كصٌممهم سبامان، كمن أمثاؽبم قـو كضعوا األحاديث عن  مالوضع عشق اػبلق كجنونو الذ

 ممنو اإلعجاب كاإلغراب كىذا النوع حيو أىل البيت، كالنوع الثامن قـو كضعوا األحاديث ىدفان 
. كثَتان من أقساـ القٌصاصُت كالوعاظ

موضوعو، كالبد لكل من يهتم يف  بابو كفبتازان يف  كباعبملة أقوؿ إف ىذا الكتاب فريدان 
. بالعلـو اإلسالمية كخاصة باغبديث أف يطالعو

: التعليق الممجد على مؤطا اإلمام محمد -2
صرٌح  إال أف الكٌتاين" التعليق اؼبمجد على مؤطأ اإلماـ ؿبمد" اغبيظبٌاه العالمة عبد 
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يف  كنشر الكتاب غَت مرٌة 17،"على مؤطا اإلماـ ؿبمد بن اغبسن محاشية اإلماـ اللكنو"عنوانو 
 .اؽبند باللشة الفارسية

بلكناؤ  مللهجرة، كطبع أٌكؿ مرٌة باؼبطبع اؼبصطفائ 1295تفرٌغ العالمة من تأليفو عاـ 
بع مرة أخرل للهجرة من نفس اؼبطبعة، كما طي  1306طباعتو سنة  تللهجرة ٍب أعيد 1297سنة 

للهجرة بدار القلم  1412بع أخَتان سنة كذلك طي ك ،للهجرة 1346بلكناؤ سنة  مباؼبطبع اليوسف
. أستاذ اغبديث كعلومو جبامعة اإلمارات مالدين الندك مبدمشق مع ربقيق الدكتور تق

أضعافان مضاعفان، كمن  مالكتاب حقان شرح رارع يتجاكز مقداره من اؼبنت األصل كىذا
الالفت للنظر ىو أف اؼبؤلف أكضح فيو اختالؼ اؼبذاىب كتضادىا بتقدًن األدلة القوية كالشهادات 

القيمة، كقد تلقى ىذا الكتاب قبوالن فارقان بُت الدارسُت كالقرٌاء كالعلماء حىت طبع بعد ذلك مع 
. لإلماـ ؿبمد غَت مرة  بشبو القارة اؽبندية مؤطا األصلادل

، كالشك أف توسبثل غاية أمهي بدايتو بعض األمور كاؼبالحظات اؽبامة اليتيف  فالكتاب يتناكؿ
ليتيسر ؽبم توضيح  من حُت اذل حُت فكحيتاج إليها العلماء كالدارس بكثرة فوارده اليت زالكتاب ينفرد كديتا

اغبديث كحٌل مشكالتو كضبط مصطلحاتو اؼبعقدة الشامضة، كعلم أظباء الرجاؿ، كتراجم الركاة كما  معاين
 اغبيالحظ اإلماـ عبد قد ك18.فوارد صبة ممن التوثيق كالتضعيف كغَته، فهذا الكتاب حيو عنهايتعلق 

بعض اؼبطالب  إعادةاؿ ب، كاألكؿ منها أنو دل يبتومقدـيف  ذكر بعضهاك قٌيمشرح اؿاؿ ىذايف  أموران كثَتة
غَت أنو كٌلما أعاد  ،مواضع متعددة فيو ظنان أف اإلعادة ال زبلو من اإلفادةيف  كردت كاألىداؼ اؼبفيدة اليت

أنو التـز بشرح مذاىب األرمة اؼبشتلفة مع اإلشارة إذل دالرلهم  ما، كالثاين أمران أضاؼ فيو فاردة بطريق
بقدر الضركرة، كترجيح بعضهم على البعض، كىذه الطريقة طريقة إبداعية ربقيقية قٌلما توجد عند بقية 

اؼبوقوفة باؼبرفوعة، كالرابع  رجحك ، كالثالث أنو أسند على البالغات كاألحاديث اؼبرسلةمن ادثُت معاصريو
الفضالء، كاػبامس ك أنو أكثر من ذكر مذاىب الصحابة كالتابعُت كمن جاء بعدىم من األرمة كاجملتهدين

أكضبية جاىلية، كردبا  تعصب مذىيب مأنو ذكر تراجم الركاة كأحواؽبم كما يتعلق بثقتهم كضعفهم دكف أ
 أنو كجد بُت نسخ اؼبؤطيوجد فيها التكرار كلكن ىذا التكرار ال خيلو من فاردة متزايدة، كالسادس أ

 محها مفصلة، ٍب قاـ بتمييز بُت الصحيح كالقبيح دكف أفعاجل ىذه اإلختالفات حازمان كشراختالفان كثَتان، 
ف أثناء شرح اؼبقصود كنقد الركاة خوفان كيرتكبها الدارس كالسابع أنو نٌبو على السهو كالزالت اليت. اعتساؼ

. ىذه الفنوف يف من أف يرتكبها أحد فبن ليس لو حظ
ا حيتاج إليها العلماء رمبفاتضح اآلف أف ىذا الكتاب ال خيلو من كثرة الفوارد الشالية 
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، كما تلقى ىذا الكتاب تقديران كامالن كتبجيالن كبَتان كقبوالن علم اغبديثب كل من يهتمٌ بل ف ككالدارس
العلماء البارعُت مثل الشيخ كثَت من اؿكاستفاد منو  ،جيدان بُت األكساط العلمية كحلقات العلماء

يوسف  كالشيخ عبد الوىاب عبد اللطيف كالشيخ ؿبمد( ىػ1346ت) مخليل أضبد السهارنفور
 19،اغبديثيف  كتبهم أثناء ترتيبيف  استفادكا منوككغَتىم  مكالشيخ ؿبمد زكريا الكاندىلو مالبنور

ؿ الشركح، مسحوف بعيوف ىذا الكتاب اقًتح أف ىذا الشرح من أحف الشاذرل لحُت رأ كمن ٍبٌ 
 20.قعديدة ؿمنفردة قدمة أكدع فيها فوارد مباؼبسارل كقٌدمو 

: األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة_  3
شر للهجرة، كقد في  1291اغبجة من سنة  مذيف  ىذا الكتاب  اغبيلعالمة عبد ا أٌلف

للهجرة، ٍب حٌقق كعٌلق عليو  1299بلكناؤ سنة  مبع أكالن باؼبطبع اؼبصطفائطي ك اؽبند،يف  اتعٌدة مرٌ 
للهجرة، كقد  1386شر دبكتب اؼبطبوعات اإلسالمية حبلب سنة أبوغدة كفي  عبد الفتاحالشيخ 
. تو للشايةىذا التحقيق كالتعليق أمهيحٌقا أضاؼ 

إختار فيو اؼبؤلف ىو أسلوب  مالكتاب على مباحث علمية عميقة، كاألسلوب الذ يشتمل
أنو أعٌدىا لنفارس غريبة، فتناكؿ فيو األجوبة بمستهل الكتاب يف  سهل لطيف جاذب، كما يقوؿ نفسو

سألو عنها بعض العلماء الكبار من أفاضل الدىر، كأماثل العصر اؼبنتمُت إذل  عن األسئلة العشرة اليت
، كىذه األجوبة العشرة أفادت اؼبوضوع غاية "رآبادحيد"حينئذ ببلدة يسكن ككاف نفسو " الىور"مدينة 

كبراعتو كتبٌحره  اغبيمن جهة أخرل إإا سبٌثل كتضيئ ششصية  العالمة عبد ك ،ماإلفادة من متعدد النواح
تتعلق عن مثل درجة  مأجاهبا العالمة فو أما األسئلة اليت ،اغبديثيف  سيما العلـو كاليف  كسعة نظره

فضارل األعماؿ، يف  السنن كغَته من الكتب اؼبشهورة، كالعمل باغبديث الضعيفيف  األحاديث الواردة
اعبمع؟، كىل يقدـ اعبمع على الًتجيح أـ  لـ النسخ علكموقف العلماء عند تعارض األحاديث كىل يقدٌ 

بظاىر إذا ترؾ العمل  مأكجو الًتجيح؟ كموقف العلماء من ركاية الراك ميقدـ الًتجيح على اعبمع؟، كما ق
أك فعلو؟  ركايتو، كىل يتوقف عن قبوؿ اغبديث الصحيح إذا عارض قوؿ الصحايب

كالباحث الكبَت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يقوؿ إف ىذا الكتاب يتضمن أحباثان جامعة 
 اغبيطليعة كتب العالمة عبد يف  ؿبررة شاملة متفقة دل ينهض لكتابتها أحد من قبلو، فهذا الكتاب

 21.نادرة كقد سٌد ىذا الكتاب شاغران كاف الزماف ينتظر ؼبسٌدىااؼبثالية اؿ
: الجرح والتعديلفي  الرفع والتكميل  -4
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ذم يف  صوؿ اغبديث، كقد ألفو العالمةألاعبهات اؼبشتلفة  عاجلمتداكؿ م موجزه  كتابه  ىذا
العربية، كما طبع أخَتان  دالباليف  اؽبند كخارجهايف  للهجرة، كطبع عدة مرات 1301القعدة سنة 

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  مللهجرة بعد أف حٌقق كعلق عليو الباحث السور 1383سنة " حلب"بػ
. للهجرة 1380طيبع مرة ثانية بنفس البالد سنة ك

قدمة ببياف سبب تأليفو كصرٌح أنو إذا رأل كثَتان من علماء عصره ادليف  استهل اؼبؤلف
الصحارل، فدفعو ىذا يف  الصحارل كالسكارليف  عشواء كأإم اغببارل منت النخ خبطيف  ديشوف
إذل تأليف ىذا الكتاب ردان ؽبم كتنبيهان ؼبا يهاكنوف هبذا األمر، ٍب أراد أف يدٌكف هبذا الصدد  الشيء

تتعلق باعبرح كالتعديل كاؼبناىل اؼبربوطة بأرمة اعبرح  رسالة شاملة يعاجل فيها اؼبسارل اؼبشتلفة اليت
 22.الصواب الصايف مكالتعديل لتكوف ىذه رسالة ىادية راردة إذل الطريق النق

ان بُت األكساط العلمية كاعًتؼ بفضلو كأمهيتو دكحكقد تلٌقى قبوالن مم قصولفالكتاب طبعان ذك أمهية 
علم اعبرح كالتعديل، كال نبالغ إذا يف  اؼبراجع كاؼبصادر اؼبوجودة ـٌ من أه من ناحية أخرلعلماء كبار كما يعٌد 

ديتاز دبيزات متعددة من بقية إنتاجاتو العلمية، ك العلمية، اغبيإف ىذا الكتاب در باىر من درر اإلماـ عبد قلنا
 23ق،طالعأف م ديثـ بعلـو احلتالتزمو فيو اؼبؤلف منقطع اؼبثاؿ ما البد لكل من يو مالذ مكاؼبنهج التحقيق

كقت مالرم ألف اؼبؤلف دٌكنو عندما رأل كثَتان من الناس حىت العلماء يف  فالكتاب حقان يسٌد اغباجة اؼبسيسة
األساسية اؼبعركفة عند أرمة كمبادرو اعبرح كالتعديل غافلُت عن الكثَت من مصطلحاتو يف  يناقشوف كيتكلموف

غَت مقبوؿ  رح اؼببهم كاعبرح غَت اؼببهم كبُت ما ىو مقبوؿ كما ىويعلموف الفركؽ بُت اجل ىذا الشأف حىت أإم ال
يعلموف مراتب األرمة، كتشتمل مقدمة الكتاب على ثالثة إيقاظات يذكر فيها  عند الفقهاء اؼبعتمدين، كال

ىذا اجملاؿ، ٍب يعاجل مشركعية اعبرح كعللو حيث أثبت باألدلة القيمة أف يف  اؼبؤلف مالحظات كذبارب ىامة
منو ٍب يذكر شركط اعبارح كاؼبعدؿ كآدابو كما جيب لو باإلىتماـ، ٍب يعرض أربعة  بدٌ  ال اعبرح ضركرة شرعية ما

آراءان ك كيتناكؿ اؼبؤلف ىناؾ أقواالن  ،قبل فيهما كما ال يقبلمراصد، كاؼبرصد األكؿ يضيئ اعبرح كالتعديل كما مي 
يتناكؿ مسئلة تقدًن اعبرح كالتعديل كالتعارض بينهما بالتفصيل، كاؼبرصد  قبوؿ اعبرح، كاؼبرصد الثاينيف  كثَتة

مصطلحاهتا كدرجتهما عند ادثُت كالنقاد، كاؼبرصد الرابع يعرض فيو ك الثالث يشرح ألفاظ اعبرح كالتعديل
لكالـ بسط فيها اك اؼبؤلف فوارد مهمة حوؿ كتب أظباء الرجاؿ كأخبارىم كغَتىا من اإلصطالحات اغبديثة

. كاحد كعشرين إيقاظان يف  كقٌسمها
حٌقا فوارد جيدة مهمة ما ال غٌت عنها لكل باحث أك ؿبقق  مباعبملة أقوؿ أف الكتاب حيوك

غليل الدارسُت كالقراء بكل اؼبعٌت، كمن ٍبى اقًتح الباحث  مكأنو طبعان يشف ،من يهتم بأصوؿ اغبديث
موضوعو كدل يطرؽ ىذا الباب يف  ىو أكؿ كتاب:"أبو غدة عن ىذا الكتاب كبو عبد الفتاحالكبَت  مالشاـ
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 24".علـو اغبديثيف  العصور ككفرة اغبفاظ كالنقاد كاؼبؤلفُت مأحد من قبلو على سباد
: زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس  -5

 100من رقم الصفحة  اغبيىذه الرسالة ملحقة دبجموعة الرسارل اػبمس للعالمة عبد 
غ للهجرة، كتفرٌ  1337اغبجة سنة  مذيف  بلكناؤ ماؼبطبع اليوسفيف  إذل اآلخر، كطبعت ألكؿ مرة

مكة اؼبكرمة، تشتمل يف  للهجرة ككاف حينئذ 1292سنة القعدة  مذ 29يف  اؼبؤلف من تسويدىا
: تفسَت اآلية التالية من سورة الطالؽيف  أثر من آثار عبد ا بن عباس ذكرىا حبثالرسالة على 

وىاًت كىًمنى األٍرًض ًمثٍػلىهينَّن  ماىي الذ﴿ لىقى سىٍبعى ظبى  25.﴾خى
كل أرض نيبه كنبٌيكم، يف  سبع أرضُت،" :كرد هبذا الصدد ىو كبو مأما أثر ابن عباس الذ

". كآداـ كآدمكم، كنوح كنوحكم، كابراىيم كإبراىيم كعيسى كعيسى
العلماء على ىذا األثر بالضعف كالوضع، كيعٌدكنو ضعيفان موضوعان، كبعضهم يطلق بعض 

يعٌدكنو منقوالن من اإلسراريليات، كالبعض يعًتضوف عليو بطرؽ أخرل، كلكن اؼبؤلف يعٌد ىذا األثر 
الباب األكؿ حيث حياكؿ إزالة الشبهات يف  صحيحان، كبذلك نراه يدافع عن أسناده كركايتو

معٌت األثر كالنقاط اؼبلحوظة  ممن الكتاب حيو اتو، كالباب الثاينقة عن أسناده كركٌ كالشكوؾ اؼبتعل
: ؼ كالمو على النحو التارلفيها، أما اػباسبة فييتٌم فيها اؼبؤؿٌ 

ىذا آخر الكالـ من ىذا اؼبقاـ ككاف اإلختتاـ يـو الثلثاء التاسع 
القعدة من أشهر السنة الثانية كتسعُت بعد األلف  مكالعشرين من ذ

. كرمةكاؼبأتُت من اؽبجرة دبكة ادل
ىذه الرسالة النادرة بإثبات أثر إبن عباس يف  كباعبملة ديكن لنا بالقوؿ إف اؼبؤلف حاكؿ

. اؼبطلوبة ماؼبذكور صحيحان من ناحية اؼبنت كالسند كاللفظ كاؼبعٌت بل من كل النواح
: يشرح الحصن الحصين للكنو  -6

اغبصن "الكامل ىو  ماألصلعنواف الكتاب ىذا الشرح أيضان ك اغبيألف اإلماـ عبد 
، كشرحو قفاتكىو أشهر مؤؿٌ  ملشيخ مشس الدين ؿبمد بن اعبزرؿ "اغبصُت من كالـ سيد اؼبرسلُت

يف  فو كما كاف عادتوسبهيد أك تقدًن، كدل يذكر فيو سبب تأرل مدكف أب ماللكنو اغبياإلماـ عبد 
آخر الكتاب، ٍب يف  مالشيخ اإلماـ مشس الدين ؿبمد بن اعبزر حياةصبيع مصنفاتو، إال أنو أكرد 

. صفحة بالتقطيع الكبَت 252عرض عقبها ىامش اؼبراجع كاؼبصادر، كيشتمل ىذا الشرح على 
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للهجرة، ٍب أعيدت طباعتو  1278بلكناؤ سنة " قبم العلـو"ؿ مرة دبطبعة طبع الكتاب أكٌ 
فيو األلفاظ كمعانيها من  ماللكنو اغبيللهجرة، شرح اإلماـ عبد  1306بنفس اؼبطبع سنة 

الناحيتُت اللشوية كالشرعية، كحاكؿ إزالة الشبهات اؼبتعلقة بكلمات اغبديث كمصطلحاتو كما قارف 
. ىذا الشرح النقاط التاليةيف  الحظقد راء ؼبن سبقو من العلماء كمن جهة ثانية بُت اآل

شرح األلفاظ كمعانيها لشة كشرعان : األكذل
صبع نسخ الكتاب اؼبذكور ٍب اؼبقارنة بينها : كالثانية
عزك األحاديث إذل مصادرىا إذا استدعى إليها األمر : كالثالثة
غبديث كاصطالحاتو إزالة بعض الشبهات اؼبتعلقة بكلمات ا: الرابعة

شرح الكتاب يف  نقل اآلراء ؼبن سبقو من العلماء: اػبامسة
كاف يقدـ اؼبراجع كاؼبصادر  معن ىذا الكتاب ىو أف العالمة اللكنو مكمن أىم ما حيك

إقًتاحاهتم، فهذا يدؿ داللة كاضحة على أمانتو العلمية، غَت ك ينقلو من آراء العلماء كأقواؽبم لكل ما
ديتاز بُت بقية سارر شركح ىذا الكتاب دبا أضاؼ فيو اؼبؤلف من الفوارد القيمة الشالية  أف شرحو ىذا

إختار فيو العالمة ىو حقان جديد  مالذ مغَته من الشركح، كاؼبنهج اإلبداعيف  توجد ال الوافية اليت
. جدير بالثناء مكربقيق

: يمختصر الجرجانـفي  يظفر األمان  -7
أصوؿ اغبديث يف  ؼ كتابان ـبتصران أعالـ القرف الثامن للهجرة، كأؿٌ كاف السيد شريف من 

الشرح القيم بعد طبسة قركف من  اغبيعبد  ماـ، فتناكلو بعد ذلك اإل"علـو األثريف  اؼبشتصر"كظبٌاه 
كاستكمل إعداد ىذا الشرح قبل كفاتو بقليل سنة " ـبتصر اعبرجاينيف  ظفر األماين"زمنو، كظبٌاه 

 26. للهجرة 1304

ظفر "كىو " مقدمة عمدة الرعاية"ق اآلخر كتابيف  يذكر اؼبؤلف إظبان آخر ؽبذا الكتاب
أتبعو بعد ذلك تلميذه ؿبمد عبد الباقي  م، كالذ"بشرح اؼبشتصر اؼبنسوب إذل اعبرجاىن األماين
. اغبسٍت اغبيعبد كاؼبؤرٌخ الشهَت  مؿبل مالفرنج

ـبطوطتو موجودة ك لكناؤ،يف  للهجرة دبطبعة جشمة فيض 1304كطبع ىذا الكتاب سنة 
. مكتبة آزاد جبامعة عليكره اإلسالميةيف  بقلم اؼبؤلف

: مقدمة الكتاب بسبب تأليفو فيقوؿيف  يستهل اؼبؤلف
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علم أصوؿ اغبديث من اؼبشتصرات ىو اؼبشتصر يف  إف أجٌل ما صيٌنف
اؼبنسوب إذل الفاضل النبيل كالعادل اعبليل، اعبامع بُت اؼبنقوؿ كاؼبعقوؿ، 

على الفركع كاألصوؿ، سيد فضالء دىره كسند علماء عصره  ماغباك
، لذلك ، تركح ركحو بالكـر الرباينالشيخ السيد على الشريف اعبرجاين

األمصار يف  رابعة النهار كطار صيتويف  تراه اشتهر كاشتهار الشمس
ىذا الزماف قد اشتشلوا بدرسو يف  األقطار كرأيت الناسيف  الطاررؾ

ا تعاذل أف  غبل جليو كخفيو، فأؽبمٍت مكتدريسو كدل أر لو شرحان يكف
كتب لو شرحان حاكيان ألصوؿ اؼبطالب، كافيان بتحقيق اؼبآرب، كذلك أ

 .حُت جاء بعض اؼبًتٌددين إذل قراءة اؼبشتصر اؼبذكور علىٌ 

ألف ىذا الكتاب بالسببُت  اغبيفاتضح لنا فبا سبق كضوحان تامان أف العالمة عبد 
كاف  حباجة ماٌسة إذل حٌل الشوامض كاألسرار، " ـبتصر اعبرجاين"كاألكؿ أف الكتاب  :الرريسُت

إلبن حجر " نزىة النظر"كتاب يف  كاف حيٌس كيشعر مدل االختصار مأف العالمة اللكنو كالثاين
أصوؿ اغبديث، كلكن غليل الطلبة ال يف  ، كمع أف الكتاب ييعترب من أىٌم الكتب اؼبؤٌلفةالعسقالين

ليكوف حاكيان على  أف يشرح منت اعبرجاين اغبيبسبب إجيازه األكيد، فأراد العالمة عبد  ميرك
. التحقيقات النفيسة، كجامعان لفوارد علم أصوؿ اغبديث من دكف تطويل فبلٍّ ليعٌم النفع بو

علـو يف  اؼبشتصر"ىذا الكتاب بشرح قٌيم متداكؿ فبتاز لػيف  قاـ اغبيأف اإلماـ عبد  على الرغم منك
ما كتبو فيو العالمة كل  كربليلدبسيس اغباجة إذل اؼبزيد من التحقيق كالتعليق كالتصحيح مع ذلك كاف " األثر
كأٌداىا بأحسن أسلوب  مالدين الندك مؽ، فقاـ بأداء ىذه اؼبسؤكلية سعادة الشيخ ادث العالمة تاغبيعبد 

أحسن أكانو كأفضل يف  جيدر باؼبدح كالثناء نظران إذل ما كٌفق إليو النظر العميق كاإلعتناء البالغ، كجاء ربقيقو
بطبعة أنيقة، كؼبا  قطبعتكبَتكت يف  نشره مؤٌسسة الريافكاه الناس بقبوؿ حسن، كقامت بطباعتو زمانو، تلقٌ 

دبكة  ماألمُت العاـ لرابطة العادل اإلسالـ مالدكتور عبد ا بن عبد اسن الًتؾ إستلم ىذا الكتاب معارل
: رسالة جاء فيها مالدين الندك ماؼبكرمة، كتب إذل سعادة الشيخ العالمة تق

. سالـ عليكم كرضبة ا كبركاتو
: أما بعد

لإلماـ  ـبتصر اعبرجاينيف  ظفر األماينفقد تلٌقيت نسشة من كتاب 
، كإذا اشكر ؽبم ىذا اإلىداء، ماللكنو اغبي اغبسنات ؿبمد عبد أيب
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أسأؿ التحقيق كالتشريج كالتعليق من جهد متميز كيف  بذؿ أقدر ما
. ا للجميع للعوذ كالتوفيق

العاـ  نارب األمُت مالشيخ ؿبمد بن ناصر العبود رسالة أخرل ؼبعارليف  ككذلك جاء
: دبكة اؼبكرمة ملرابطة العادل اإلسالـ

حفظة ا تعاذل،  مالدين الندك مفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور تق
. سالـ عليكم كرضبة ا كبركاتو

 لإلماـ أيب" ـبتصر اعبرجاينيف  ظفر األماين"فقد تسٌلمت كتاب 
 ، اشكركم على إرسالو كقد تصٌفحتوماللكنو اغبياغبسنات ؿبمد عبد 

كاستعرضت ربقيقكم لو كما علٌقتم بو عليو من فوارد كفرارد علمية مهمة، 
 .لتوفيق إذ كجدت عملكم فيو بارزان أثابكم ا كزادكم من ا

 والمصادر الهوامش
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