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 د. عمي محمد افريو                                                               

 جامعة المرقب /كمية اآلداب                                                     
 المقدمة

الهبعكث رحهة َالصالة َالسالن عمى ، العالهيورب  الحهد 
، َهو تبعٍن بإحساو إلى يَن الديو، َعمى آلً َصحبً أجهعيولمعالهيف، 

فإف لمسىة الىبكية هكاىة عظيهة في ىفكس الهسمهيف، فٍي الهصدر  َبعد:
سبحاىً -الثاىي هف هصادر التشريع اإلسالهي الهكحى بٍا هف عىد ا 

ٍَكَ  َكَها َيىِطُؽ َعف﴿قاؿ تعالى:  -كتعالى ٌَُك إَّلَّ َكْحيه ُيكَحى﴾]الىجـ اْل ل إْف 
3 ،4.] 

لٍا في كؿ عصر كهصر رجاَّل  -سبحاىً كتعالى -كقد قيض ا 
فاعتىكا بٍا ركاية في خدهتٍا،  فضالء، كعمهاء أجالء بذلكا قصارل جٍدٌـ

دكدٌا، فصىفكا الهصىفات في هقبكلٍا كهر  كتدكيىا، حفظا كهتىا، سىداكدراية، 
عرابٍا، كغير ذلؾ. كؿ ذلؾ  أحكاهٍا كآدابٍا، تخريجٍا كعممٍا، غريبٍا كا 

: "يحهؿ ٌذا العمـ هف كؿ -صمى ا عميً كسمـ -قكؿ الهصطفى ب عهال
خَمؼ عدكُلً، يىفكف عىً تحريؼ الغاليف، كتأكيؿ الجاٌميف، كاىتحاؿ 

ذا : "ػ(ٌػ 676ت )الىككم  اإلهاـ قاؿ . (1)الهبطميف" صمى  -إخبار هىً ٌك

                                                 
 ًكأىفقمت ألحهد: ": 61في كتابً شرؼ أصحاب الحديث ص  (ٌػ 463ت )قاؿ الخطيب   (1)

   .1/259الهىير  البدر. كاىظر "كالـ هكضكع، قاؿ: َّل، ٌك صحيح
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 تعالى يكفؽ لً بصياىة العمـ كحفظً كعدالة ىاقميً، كأف ا -ا عميً كسمـ
هف العدكؿ يحهمكىً، كيىفكف عىً التحريؼ كها بعدي فال  كؿ عصر خمفا يف

كذا كقع، ك الحهد، ذا تصريح بعدالة حاهميً فى كؿ عصر، ٌك  يضيع، ٌك
ذا هف أعالـ الىبكة"  . (1) ٌك

كهف تمؾ الجٍكد ها بذؿ في سبيؿ جهع أحاديث األحكاـ التي عميٍا 
هدار الحالؿ كالحراـ في هصىفات هستقمة، كهف بيىٍا بمكغ الهراـ هف أدلة 
األحكاـ الذم يعد أكثر الهصىفات في ٌذا الشأف تداكَّل كاىتشارا، فال تكاد 

مكغ تجد هكتبة طالب عمـ إَّل كعىدي ىسخة هف أحد شركحً فضال عف الب
 ىفسً، كقد أقبؿ عميً العمهاء قديها كحديثا بالتدريس كالتصىيؼ. 

 أهمية البحث:
هف شٍرة هؤلفً، كسعة عمهً، كهكاىتً في يكتسي ٌذا البحث أٌهيتً 

عمى الجٍكد التي بذلت في سبيؿ يسمط الضكء  ككىًكفي  الحديث كعمكهً،
عميً إلى يكهىا ٌذا اَّلٌتهاـ بٍذا الكتاب القيـ الهفيد هىذ بدأت األعهاؿ 

هكتكبة أك غير هكتكبة، هطبكعة أك غير هطبكعة، تسجيالت هرئية أك 
 هسهكعة.

 أسباب اختيار الموضوع:
 دفعىي إلى اختيار ٌذا الهكضكع األسباب اآلتية:

 الهصدر الثاىي  -صمى ا عميً كسمـ -تعمؽ البحث بسىة الهصطفى  -1
                                                 

  .1/17تٍذيب األسهاء كالصفات:   (1)
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هكاىة كبيرة، كهىزلة عظيهة في هف هصادر التشريع اإلسالهي التي لٍا 
 ىفكس الهسمهيف.

تىبيً طمبة العمـ كالعمهاء إلى تحقيؽ ها لـ يتـ تحقيقً هف ٌذي األعهاؿ  -2
خراجً إلى الىكر  كاَّلستفادة هف الهطبكع هىٍا. ،كا 
 الدراسات السابقة:

لٍا صمة قريبة بهكضكع البحث،  السابقة اطمعت عمى عدد هف الدراسات   
 هىٍا:
 اإلعالـ بالكتب الهؤلفة في أحاديث األحكاـ، جهع: أبي يعمى -1

 . (1)البيضاكم
ذكر الباحث في ٌذي الدراسة أحد عشر شرحا هف شركح بمكغ الهراـ هبيىا 

 فيٍا هؤلفً، كهحققً، كطبعاتً، كهكرد ذكري إف كاف غير هطبكع.
 . (2) جٍكد العمهاء في إفراد أحاديث األحكاـ - 2

خهسة عشر شرحا هف شركح بمكغ الهراـ هبيىا فيٍا هؤلفً، ذكر فيٍا الباحث 
 كهحققً، كطبعاتً، كعدد أجزائً.

 جٍكد العمهاء الهسمهيف في شرح كتب الحديث بيف القرف الرابع عشر  - 3
 ظ بفػػػػػػػػػػػإعداد: هحهد حاف، ر الٍجرمػػػػالٍجرم حتى أكائؿ القرف الخاهس عش

                                                 
   .67اإلعالـ بالكتب الهؤلفة في أحاديث األحكاـ ص اىظر   (1)
(2)  http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=41683   
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 .(1) سكركىي الهاليزم
الباحث سبعة عشر هصىفا عمى بمكغ الهراـ هبيىا فيٍا ذكر فيٍا 

 هؤلفً، كسىة كفاتً، كدار الىشر إف كاف هطبكعا.
كتب أحاديث األحكاـ جهع كدراسة بمكغ الهراـ ىهكذجا، إعداد: عبد ا  - 4

 بف سفر عبادة العبدلي الغاهدم.
ذكر فيٍا الباحث خهسة كخهسيف هصىفا عمى بمكغ الهراـ ها بيف 

هطبكعة، كعددٌا اثىاف كعشركف شرحا، كشركح هخطكطة، كعددٌا شركح 
اثىاف كعشركف شرحا، كشركح هسجمة عمى أشرطة، كعددٌا أحد عشر 
شرحا، هبيىا فيٍا هؤلفً، كسىة طبعً، كهكاف الطبع إف كاف هطبكعا، 
ذي  كهحققً إف كاف هحققا، كىبذة في أسطر عف الشرح كمها تيسر لً ذلؾ. ٌك

ا استقصاء، كأعظهٍا فائدة، كقد استفاد البحث هىٍا إَّل  الدراسة األخيرة أكثٌر
بعض كجكد أىً يىقصٍا تقسيـ األعهاؿ عمى حسب ىكع التأليؼ، هع 

 . (2)فيٍا اءخطاأل
 كالجديد في ٌذا البحث:

 أىً أكثر هها سبؽ استقصاء لألعهاؿ التي قاهت عمى بمكغ الهراـ.  - 1

                                                 
)1(  https://wadod.org/vb/showthread.php?t=7315   
ك هتكفى قبؿ  817كذلؾ عزكي عدة األحكاـ في شرح بمكغ الهراـ لمفيركز آبادم ت   )2( ٌػ، ٌك

كالصكاب أىً عمى عهدة األحكاـ. اىظر كشؼ الظىكف  ،تأليؼ ابف حجر ٌذا الكتاب
غفالً هف قاـ بتكهمة  ، 2/1164    .الهراـإباىة األحكاـ شرح بمكغ كا 
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 تصىيؼ األعهاؿ عمى حسب ىكع التأليؼ.  - 2
 أىً تىاكؿ البحكث العمهية التي قاهت عمى بمكغ الهراـ. - 3
إيرادي األعهاؿ التي قاهت هؤخرا بعد تمؾ الدراسات هكتكبة أك غير  - 4

 هكتكبة.
 منهج البحث وخطواته:

حيث قهت بتتبع  ،سمكت في ٌذا البحث الهىٍج الكصفي اَّلستقرائي
األعهاؿ التي قاهت عمى ٌذا الكتاب هرتبا إياٌا تاريخيا أحياىا، كألفبائيا 

 أحياىا أخرل عمى حسب ها يتطمبً الهكضكع.
 خطة البحث:

يشتهؿ البحث عمى هقدهة، كهبحث تهٍيدم، كهبحثيف، كخاتهة، 
 كذلؾ عمى الىحك اآلتي:

اختياري، كالدراسات السابقة، الهقدهة: كتشتهؿ عمى أٌهية الهكضكع، كأسباب 
 كهىٍج البحث، كخطتً.

تعريؼ أحاديث األحكاـ، كأشٍر الكتب الهبحث التهٍيدم: كخصصتً ل
 الهؤلفة في أحاديث األحكاـ.

 الهبحث األكؿ: التعريؼ بهؤلِّؼ بمكغ الهراـ كهصىَّفً. 
 كفيً هطمباف:

 العسقالىي.  الحافظ ابف حجرالهطمب األكؿ: التعريؼ بهؤلِّؼ بمكغ الهراـ 
 .كتاب بمكغ الهراـالهطمب الثاىي: التعريؼ ب
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 .الهبحث الثاىي: عىاية طمبة العمـ كالعمهاء ببمكغ الهراـ
 كفيً هطمباف:

 الهطمب األكؿ: األعهاؿ الهكتكبة.
 الهطمب الثاىي: األعهاؿ غير الهكتكبة.

ات الخاتهة: كذكرت فيٍا أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا، كضهىتٍا التكصي
ا.     التي رأيت الحاجة هاسة إلى ذكٌر

 فٍرس الهصادر كالهراجع.
 المبحث التمهيدي

 تعريؼ أحاديث األحكام وأشهر الكتب المصنفة فيها 
في الهطمب  الهراد بأحاديث األحكاـفي ٌذا الهبحث سأتكمـ عف 

 .في الهطمب الثاىي أشٍر الكتب الهؤلفة في أحاديث األحكاـاألكؿ، كعف 
 : تعريؼ أحاديث األحكاماألولالمطمب 

 يكهىا إلى تدكيىٍا بدأ هىذ الهشرفة السىة في التأليؼ أىكاع تعددت
 في ألَّؼ هف العمهاء فهف أجمً، هف ألؼ الذم الغرض َّلختالؼ الحاضر؛
ها، كهسمـ كالبخارم الهجرَّد الصحيح  يعرؼ فيها ألَّؼ هف كهىٍـ كغيٌر
ها، كالترهذم داكد كأبي بالسىف  ساىيدباله يعرؼ فيها ألَّؼ هف كهىٍـ كغيٌر
ها، كالبزار كأحهد  هف هىٍـك  كالطبراىي، الهعاجـ في ألَّؼ هف كهىٍـ كغيٌر
 هف ذلؾ غير إلى شيبة أبي كابف الصىعاىي الرزاؽ كعبد الهصىفات في ألَّؼ
 .التأليؼ أىكاع
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لها كاىت الهؤلفات التي اٌتهت بأحاديث األحكاـ في العصكر  لكف
ضهىة لكثرة الطرؽ كالركايات، الهتقدهة هشحكىة باألساىيد الهتعددة، كهت

كذلؾ هها يعسر حفظً، كيتعذر ضبطً، اىبرل جهع هف أٌؿ العمـ إلى 
، خالية غالبا كتب هختصرة، هحذكفة األساىيدالتأليؼ في ٌذا الىكع بإيجاد 

، كتقريبا لٍا لمفقٍاء هف تكرار الطرؽ كالركايات، تسٍيال كتيسيرا لحفظٍا
ىها اختصكا باستىباط األحكاـ، كالىظر في الذيف لـ يعتىكا بالركاية،  كا 

 .  (1) الهسائؿ الفقٍية
كالثاىي أحاديث، هف جزأيف: أكلٍها  هركب إضافي أحاديث األحكاـك 
 كقبؿ أف أذكر تعريفً بهعىاي المقبي ٌذا تعريؼ جزأيً.أحكاـ، 

فالحديث لغة: ىقيض القديـ، كالحديث: الخبر، يأتي عمى القميؿ 
: ػ(207ٌت)كالكثير؛ كجهع حديث أحاديث عمى غير قياس، قاؿ الفراء 

كالهعىى الثاىي ٌك الهراد  ، (2)كاحد األحاديث أحدكثً، ثـ جعؿ جهعا لمحديث
 .عىد الهحدثيف

ا صمى  -الح الهحدثيف: ها أضيؼ إلى الىبيكالحديث في اصط
 .  (3)هف قكؿ، أك فعؿ، أك تقرير، أك صفة -عميً كسمـ 

 اء، كأصمً الهىع، ػػالقض ـ في المغة:ػػػػػة: جهع حكـ، كالحكػػػػػكاألحكاـ لغ
                                                 

 .5اإلعالـ بالكتب الهؤلفة في أحاديث األحكاـ ص  :اىظر  (1)
   .215الصحاح )حدث( ص  :اىظر  (2)
  . 5/134هعجـ لساف الهحدثيف  :اىظر  (3)
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  .(1)إذا هىعتً هف خالفً ،يقاؿ: حكهت عميً بكذا
أك ٌك إثبات أهر ألهر أك ىفيً عىً، ىحك زيد قائـ، كعهرك ليس 

 . (2)بقائـ
الخطاب الهتعمؽ بأفعاؿ الهكمفيف كفي اَّلصطالح الشرعي: ٌك 

 . (3)باَّلقتضاء أك التخيير أك الكضع
ا  بأىٍا: األحاديث  هركبا إضافياكتعرؼ أحاديث األحكاـ باعتباٌر

 . (4)الىبكية الهتعمقة باألحكاـ الشرعية العهمية
ا عمها ٌي األحاديث : بأىٍافقد عرفٍا بعضٍـ  أها تعريفٍا باعتباٌر

الىبكية الصحيحة أك الحسىة التي يهكف بصحيح الىظر فيٍا الكصكؿ إلى 
 . (5)حكـ شرعي عهمي

كيهكػػف تعريفٍػػا بأىٍػػا األحاديػػث التػػي اىتقيػػت هػػف الهصػػىفات الحديثيػػة 
 األصكؿ، كرتبت عمى أبكاب الفقً. 

كأهػػػا تعريػػػؼ كتػػػب أحاديػػػث األحكػػػاـ فػػػي اصػػػطالح الهحػػػدثيف فٍػػػي: 
ي أحاديث اىتقاٌا هؤلفك   الكتب التي اشتهمت عمى أحاديث األحكاـ فقط، ٌك

                                                 
 .90الهصباح الهىير )حكـ(  ص  :اىظر  (1)

  . 286هعالـ أصكؿ الفقً ص  :اىظر (2) 
   .6ص  إرشاد الفحكؿ(3)  
   .2األحكاـ كأشٍر هؤلفاتٍا ص أحاديث (4)  
   . الهرجع ىفسً(5)  
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ا عمى أبكاب الفقً  .  (1)ٌذي الكتب هف الهصىفات الحديثية األصكؿ، كرتبٌك
 ثاني: أشهر الكتب المصنفة في أحاديث األحكامالمطمب ال

ا  (2)فػي أحاديػث األحكػاـ الكتب الهصىفة كثيػرة، كسػأكتفي بػإيراد أشػٌٍر
 هرتبا إياٌا عمى حسب كفيات أصحابٍا:

الحؽ اإلشبيمي  األحكاـ الصغرل كالكسطى كالكبرل، لمشيخ عبد - 3، 2، 1
 ٌػ.582الهتكفى سىة 

لهقدسػػػي عهػػػدة األحكػػػاـ، للهػػػاـ الحػػػافظ عبػػػد الغىػػػي بػػػف عبػػػد الكاحػػػد ا - 4
 ٌػ.600الدهشقي الهتكفى سىة 

الة كالسالـ، لضياء السىف كاألحكاـ عف الهصطفى عميً أفضؿ الص - 5
 بف عبد الكاحد بف أحهد بف عبد الرحهف السعدماهحهد  يالديف الهقدس
 .(3) ق643الهتكفى سىة 

هىتقى األخبػار فػي أحاديػث األحكػاـ، للهػاـ الحػافظ أبػي البركػات هجػد  - 6
ف تيهيػػػة الحىبمػػػي الخضػػػر الهعػػػركؼ بػػػابعبػػػد السػػػالـ بػػػف عبػػػد ا بػػػف  الػػػديف

  ٌػ.652الهتكفى سىة 
                                                 

 .212إلى ىٍاية القرف التاسع الٍجرم صتدكيف السىة الىبكية ىشأتً كتطكري هف القرف األكؿ (1)  
لالطالع عمى الهزيد هف الكتب الهصىفة في أحاديث األحكاـ اىظر الرسالة الهستطرفة (2)  

هف أدلة األحكاـ )كتاب  شرح بمكغ الهراـ، ك  10/13 هحققة كهعٍا التعميقات الهستظرفة
   كها بعدٌا. 1/21الطٍارة( 

 .10/263هعجـ الهؤلفيف  :اىظر(3)  
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أبي  غاية اإلحكاـ في أحاديث األحكاـ، للهاـ الهحب الطبرم - 7
 .(1) ق694الهتكفى سىة أحهد بف عبد ا بف هحهد الطبرم  العباس

اإلهاـ في أحاديث األحكاـ، كهختصري اإللهاـ في أحاديث األحكاـ،  - 9، 8
  ٌػ.702هحهد بف عمي بف دقيؽ العيد الهتكفى سىة كالٌها للهاـ 

الهحرر في أحاديث األحكاـ، لمحافظ شهس الديف هحهد بف أحهد بف  - 10
 . (2)ٌػ744قداهة الهقدسي الهعركؼ بابف عبد الٍادم الهتكفى سىة 

تقريب األساىيد كترتيب الهساىيد، ألبي الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ  - 11
الهتكفى سىة  الرحهف الهعركؼ بالحافظ العراقي بف الحسيف بف عبد

 . (3)ق806
أحهػػد بػػف عمػػي بػػف هحهػػد بػػف بمػػكغ الهػػراـ هػػف أدلػػة األحكػػاـ، لمحػػافظ  - 12

 . (4)ق852الهتكفى سىة  بف حجر العسقالىياهحهد بف عمي بف أحهد 
الهختصػػػػػر فػػػػػي أحاديػػػػػث األحكػػػػػاـ، لمشػػػػػيخ يكسػػػػػؼ بػػػػػف عبػػػػػد الٍػػػػػادم  -13

 ٌػ.904الهتكفى سىة الهقدسي الحىبمي الهعركؼ بابف الهبرد 
ف أحهد اإلعالـ بأحاديث األحكاـ، لمشيخ أبي يحيى زكريا بف هحهد ب - 14

 ٌػ.925األىصارم الهتكفى سىة 
                                                 

  . 5/249الهرجع السابؽ  :اىظر  )1(
  . 215الهرجع ىفسً ص  :اىظر(2)  

  .3/344األعالـ لمزركمي  :اىظر  )3(
 .1/178األعالـ ، ك  2/17 الهىٍؿ الصافي :اىظر(4)  
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ػػػاب هجهكعػػة الحػػػديث عمػػػى أبػػػكاب الفقػػػً - 15 ، لمشػػػيخ هحهػػػد بػػػف عبػػػد الٌك
 ٌػ.1206الهتكفى سىة الىجدم 

هىتٍػػػػى اإللهػػػػاـ بأحاديػػػػث األحكػػػػاـ، لمشػػػػيخ هحهػػػػد بػػػػف صػػػػالح حريػػػػكة  - 16
 .(1)ق1241السهاكم الهتكفى سىة 

 فػتح الغفػػار الجػػاهع ألحكػػاـ سػػىة ىبيىػػا الهختػػار كأصػػحابً األخيػػار فػػي - 17
أحاديػػث األحكػػاـ، لمشػػيخ حسػػف بػػف أحهػػد بػػف يكسػػؼ الربػػاعي الهتػػكفى سػػىة 

 . (2) ٌػ1276
 المبحث األول: التعريؼ بمؤلِّؼ بموغ المرام ومصنَّفه 

أتىاكؿ في ٌذا الهبحث التعريؼ بالحافظ ابف حجر في الهطمب 
 .في الهطمب الثاىي بكتابً بمكغ الهراـ التعريؼك األكؿ، 

 الحافظ ابن حجر العسقالني المطمب األول: 
يعػػد الحػػافظ ابػػف حجػػر عمهػػا هػػف أعػػالـ األهػػة اإلسػػالهية، فٍػػك أشػػٍر 
هػػػػف أف ُيعػػػػرؼ بػػػػً أك ُيتػػػػرجـ لػػػػً، لكػػػػف طبيعػػػػة الدراسػػػػة تقتضػػػػي ٌػػػػذا، كلػػػػذا 

 سأقتصر عمى ها َّل بد هىً في ٌذي الدراسة.
تػػرجـ لىفسػػً فػػي كتابػػً  كبهىاسػػبة الحػػديث عػػف ترجهتػػً فػػإف الحػػافظ قػػد

 يرا في ػػػػػػذي السخاكم هؤلفا كبػػػػػػ، كها أف لتمهي(3)رػػػر عف قضاة هصػػػرفع اإلص
                                                 

  . 78هصادر الفكر اإلسالهي في اليهف ص  :اىظر(1)  
  . 84الهرجع ىفسً ص  :اىظر(2)  
 ة الخاىجي ، كالكتاب صدر بتحقيؽ: د. عمي هحهد عهر، كىشر: هكتب 64إلى  62هف ص (3)  
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 . (1)ترجهتً سهاي الجكاٌر كالدرر في ترجهة شيخ اإلسالـ ابف حجر
 أوال: حياته الشخصية

أتىاكؿ في ٌذي الفقرة الحافظ ابف حجر هف حيث: اسهً، كلقبً، 
 ككىيتً، كىسبً، كشٍرتً، كهكلدي، ككفاتً.

أبػػػػك الفضػػػػؿ شػػػػٍاب الػػػػديف أحهػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف هحهػػػػد بػػػػف حجػػػػر  اسػػػػمه:
العسػػػػقالىي الشػػػػافعي، هػػػػف أئهػػػػة العمػػػػـ كالتػػػػاريخ، رحػػػػؿ إلػػػػى الػػػػيهف كالحجػػػػاز 

ها لسهاع الشيكخ، كأصبح شيخ اإلسالـ  .  (2)كغيٌر
 شٍاب الديف. لقبه:

د ػػػػػػػػػؿ هحهػػػػػػػػي الفضػػػػػػػة أبػػػػػػػػٍا لػػً بقاضػػي هكػػػػػػػؿ تشبيػػػػػػػػيكىػػى أبػػا الفض كنيتػػه:
 ا ػػػأب (4)ميػػػػػػػالء بف الهغػػػػػػي كالعػػػػػػىاي شيخً العراقػػػػػ، كها ك(3)رمػػػػػػبف أحهد الىكيا

                                                                                                              

  . ـ1998 -ٌػ 1418القاٌرة = 
بيركت لبىاف، الطبعة  تحقيؽ: إبراٌيـ باجس عبد الهجيد، كىشرتً دار ابف حـزطبع الكتاب ب(1)  

  . ـ 1999 -ٌػ  1419األكلى 
، كشذرات الذٌب  2/17 ، كالهىٍؿ الصافي 2/36الضكء الالهع ألٌؿ القرف التاسع  :اىظر(2)  
7/270 .  
عي الهكي، الهتكفى الىكيرم الشافبف عبد العزيز جهاؿ الديف أبك الفضؿ هحهد بف أحهد (3)  

  . 6/292، كشذرات الذٌب 3/326أعياف الهائة الثاهىة الكاهىة فيالدرر  ٌػ. اىظر786سىة
عالء الديف عمي بف هحهكد بف هغمي الحىبمي، كاف إهاها عالها حافظا، هف القاضي (4)  

تصاىيفً: التىقيح الهشبع في تحرير أحكاـ الهقىع في فركع الفقة الحىبمي، كهفاتيح القمكب 
 ـ ػػػػػػػػػػػػػ، كهعج7/184شذرات الذٌب :رـ. اىظ1425 -ٌػ 828كهصابيح الغيكب، تكفي سىة 
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 . (1)العباس
األصػػػػػؿ، الهصػػػػػرم هكلػػػػػدا كهىشػػػػػأ كدارا ككفػػػػػاة،  العسػػػػػقالىي الكىػػػػػاىي نسػػػػػبه:

 .الشافعي هذٌبا
 .  (2): ابف حجرشهرته
فػي تحديػد تػاريخ يػـك كَّلدتػً هػا  (3)اخػتالؼ الهػؤرخيف: عمػى الػرغـ هػف مولػد 

فقد اتفقكا عمػى أف  (6)كالثالث كالعشريف (5)كالثاىي كالعشريف (4)بيف الثاىي عشر
 ـ. 1372 -ػٌػ 773ذلؾ كاف في شٍر شعباف سىة 

بعػػد هػػرض ألػػـ بػػً اسػػتهر أكثػػر هػػف شػػٍر تػػكفي بالقػػاٌرة ليمػػة السػػبت  وفاتػػه:
 .(7)ـ، كدفف بالقرافة1449 -ٌػ 852الحجة سىة ف شٍر ذم ه الثاهف عشر

                                                                                                              

  . 7/238الهؤلفيف = 
 1/102الجكاٌر كالدرر في ترجهة شيخ اإلسالـ ابف حجر  :اىظر(1)  
  . 1/103الهصدر السابؽ  :اىظر(2)  
لعؿ اختالفٍـ بيف الثاىي عشر كالثاىي كالعشريف يرجع لها كرد في بعض الهصادر هف أىً (3)  

 .عشرم، فظىٍا بعضٍـ الثاىي عشرىي كلد في ثا
، كهعجـ  1/88البدر الطالع ، ك  1/363حسف الهحاضرة في تاريخ هصر كالقاٌرة  :اىظر(4)  

  . 2/20الهؤلفيف 
، كشذرات 2/17صافي ، كالهىٍؿ ال 1/104، كالجكاٌر كالدرر  2/36الضكء الالهع  :اىظر(5)  

  . 7/270الذٌب 
 .326ص ذيؿ تذكرة الحفاظ  :اىظر(6)  
  . 2/22، كالهىٍؿ الصافي  2/40الضكء الالهع  :اىظر(7)  
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 ثانيا: شيوخه وتالميذ 
فترة هف الزهف هتعمِّها فهعمِّها هخمفا كراءي  -رحهً ا -عاش الحافظ 

ثركة عمهية كبيرة، كلذا فإف الحديث في ٌذي الفقرة سيتىاكؿ شيكخً، 
 كتالهيذي.

 شيوخه: –أ 
التي تمقاٌا كبرز فيٍا، فمً في اتسعت دائرة شيكخ الحافظ َّلتساع العمكـ 

كؿ فف شيكخ بارزكف، كقد اجتهع لً هف الشيكخ الذيف يشار إليٍـ، كيعكؿ 
في حؿ الهشكالت عميٍـ ها لـ يجتهع ألحد هف أٌؿ عصري؛ ألف كؿ كاحد 
هىٍـ كاف هتبحرا في عمهً، كرأسا في فىً الذم اشتٍر بً، َّل يمحؽ بً فيً، 

ـ الحديث كهتعمقاتً،... كالبمقيىي في سعة ..، كالعراقي في هعرفة عمك فػ.
الحفظ ككثرة اَّلطالع، كابف الهمقف في كثرة التصاىيؼ، كالعز بف جهاعة في 

 .(1)تفىىً في عمـك كثيرة
 كقد أفرد الحافظ لشيكخً كتابيف عظيهيف، ٌها:

الهجهػػػػع الهؤسػػػػس لمهعجػػػػـ الهفٍػػػػرس، ذكػػػػر فيػػػػً هركياتػػػػً بالسػػػػهاع أك  – 1
 اإلجازة أك اإلفادة.

تجريػػػػػد أسػػػػػاىيد الكتػػػػػب الهشػػػػػٍكرة كاألجػػػػػزاء الهىثػػػػػكرة الهسػػػػػهى بػػػػػالهعجـ  – 2
 زاء ػػػػب كاألجػػػػػدٌـ في الكتػػػػالهفٍرس، كذكر فيً شيكخً هف خالؿ ذكري ألساىي

                                                 
  . 1/88، كالبدر الطالع  1/140، كالجكاٌر كالدرر  2/37الضكء الالهع  :اىظر(1)  
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 . (1)كالهساىيد كالهركيات عهكها
كسػػػأكتفي بالترجهػػػة لػػػبعض هشػػػايخً الهحػػػدثيف الػػػذيف أكثػػػر هػػػف هالزهػػػتٍـ 

ـ:كاألخذ عىٍـ، كتأثر   بٍـ، ٌك
أبك حفص سراج الديف عهػر بػف عمػي بػف أحهػد األىصػارم ابن الممقن  - 1

 .(2)ق804الشافعي، الهتكفى سىة 
أبػػػػك حفػػػػص عهػػػػر بػػػػف رسػػػػالف بػػػػف ىصػػػػير البمقيىػػػػي السػػػػراج البمقينػػػػي  - 2

 . (3)ٌػ805، الهتكفى سىة القاٌرم الشافعي
الحسػيف بػف عبػد أبػك الفضػؿ زيػف الػديف عبػد الػرحيـ بػف الزين العراقػي  - 3

 . (4)ٌػ806الرحهف العراقي، الهتكفى سىة 
أبك الحسف ىكر الديف عمي بف أبػي بكػر بػف سػميهاف بػف عهػر  الهيثمي – 4

 . (5)ق807الٍيثهي القاٌرم الشافعي، الهتكفى سىة 
                                                 

  . 92 - 1/91ابف حجر العسقالىي هصىفاتً كدراسة هىٍجً في كتابً اإلصابة  :اىظر(1)  
ىباء ، كا  307صالهجهع الهؤسس لمهعجـ الهفٍرس ، ك 121ذيؿ الدرر الكاهىة ص :اىظر(2)  

   . 7/297 هعجـ الهؤلفيف، ك 2/216الغهر في أبىاء العهر 
، كالضكء الالهع 123/29، كالىجـك الزاٌرة 301، ص 132ذيؿ الدرر الكاهىة ص  :اىظر(3)  
6/85 .  
 ،254هعجـ الهفٍرس ص ، كالهجهع الهؤسس لم143ذيؿ الدرر الكاهىة ص  :اىظر(4)  

   . 4/171كالضكء الالهع 
     . 1/441، كالبدر الطالع  5/200، كالضكء الالهع  1/309إىباء الغهر  :اىظر(5)  

 



ابع                               مجلة العلوم الشَّرِعيَّة            العدد الرَّ  

 جٍكُد العمهاِء في بمكِغ الهراـِ هف أدلَِّة األحكاـِ 

- 211 - 

 

أبػك عبػد ا عػز الػديف هحهػد بػف أبػي بكػر بػف عبػد العز بػن جماعػة   - 5
 .  (1)ٌػ819صرم الشافعي، الهتكفى سىة العزيز الكىاىي الحهكم ثـ اله

 :تالميذ  –ب 
فػي كثيػر هػف العمػكـ،  كهكاىتػً الهرهكقػة ابػف حجػر ىظرا لشٍرة الحافظ

الحديث كعمكهً، فقد كثر تالهيذي، كُشدَّت إليً الرحػاؿ هػف كثيػر في َّل سيها 
هػػف أقطػػار األرض؛ لألخػػذ عىػػً، كاَّلسػػتفادة هىػػً، كقػػد سػػرد تمهيػػذي السػػخاكم 

 626الػػػذيف أخػػػذكا عػػػف الحػػػافظ درايػػػة كركايػػػة، كأكصػػػؿ عػػػددٌـ إلػػػى أسػػػهاء 
ـ:(2)شخصا رتبٍـ عمى حركؼ الهعجـ  ، هف أشٌٍر

أبػك الفضػؿ تقػي الػديف هحهػد بػف هحهػد بػف هحهػد بػف ابن فهػد المكػي  - 1
 .(3)ٌػ871سىة  الهتكفىفٍد الٍاشهي العمكم الهكي، 

تغػرم بػردم بػف  أبػك الهحاسػف جهػاؿ الػديف يكسػؼ بػفابن تغري بردي  - 2
 .(4)ق874سىة  الهتكفىعبد ا الظاٌرم الحىفي، 

بػػاط  البقػػاعي - 3 ػػاف الػػديف إبػػراٌيـ بػػف عهػػر بػػف حسػػف الر  أبػػك الحسػػف بٌر
 .(5)ٌػ885سىة  الهتكفىالخرباكم البقاعي، 

                                                 
ىباء الغهر  247ذيؿ الدرر الكاهىة ص  :اىظر(1)     . 2/37، كالضكء الالهع  3/115، كا 
  . 3/1179إلى  3/1064ٌر كالدرر هف الجكا :اىظر(2)  
   . 7/48، كاألعالـ 170ص ىظـ العقياف ، ك 2تذكرة الحفاظ ص  ذيؿ :اىظر(3)  
    . 13/282، كهعجـ الهؤلفيف 7/317، كشذرات الذٌب 10/305هع الضكء الال :اىظر(4)  
   . 1/56، كاألعالـ 1/19، كالبدر الطالع 1/100الضكء الالهع  :اىظر(5)  
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شػهس الػديف هحهػد بػف عبػد الػرحهف أبك الخيػر شمس الدين السخاوي  - 4
 . (1)ٌػ902سىة  الهتكفىالسخاكم، 

أبػك يحيػى زكريػا بػف هحهػد بػف أحهػد بػف زكريػا الشيخ زكريا األنصػاري  - 5
 .  (2)ٌػ926سىة  الهتكفى ،األىصارم

 ثالثا: مكانته العممية وآثار 
 مكانته العممية  -أ 

ىظػػػرا لهػػػا حبػػػا ا بػػػً الحػػػافظ هػػػف ذكػػػاء كقػػػاد، كقػػػكة حافظػػػة، كصػػػفاء 
فػػي فىػػكف شػػتى هػػػف ذٌػػف، كلهػػا ٌيػػأ لػػً هػػػف شػػيكخ فضػػالء، كعمهػػاء أجػػػالء 

العمػػـ، فقػػد بمػػة هكاىػػة عاليػػة كهىزلػػة رفيعػػة، "فصػػار إليػػً الهىتٍػػى فػػي الحفػػظ 
 .(3)كاإلتقاف، كعميً الهعكؿ عىد الشيكخ كاألقراف، فضال عف الطمبة كالشباف"

ف كػاف الغالػب  كقد كاف عالها بالفقً كالحديث كالتاريخ كعمـ الرجاؿ، كا 
، كبمة فيً ػ796ًٌ بالكمية هىذ سىة عميً عمكـ الحديث الذم صرؼ إليً ٌهت

شأىا عظيها، فصىؼ فيً الهصىفات في هتىػً كتخريجػً كشػرحً كىقػد رجالػً، 
ا: كتابػػػً فػػػتح البػػػارم الػػػذم تسػػػابؽ عميػػػً األهػػػراء كالفضػػػالء فػػػي  كهػػػف أشػػػٌٍر
كقتً، ذلؾ الهرجع الذم َّل غىى عىً لطالب العمـ الشرعي هٍهػا كػاف هذٌبػً 

 أك عقيدتً.
                                                 

     . 6/194كاألعالـ ، 2/184، كالبدر الطالع 8/15لذٌب شذرات ا :اىظر(1)  
   . 1/252، كالبدر الطالع  3/234الضكء الالهع  :اىظر(2)  
   . 1/336الجكاٌر كالدرر (3)  
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 العمميةآثار  -ب 
صىؼ الحافظ كثيرا هف الهؤلفات في فىكف هختمفػة فػي الفقػً كالحػديث 

كقػػػد ذكػػػر تمهيػػػذي السػػػخاكم فػػػي الجػػػكاٌر  ،كعمػػػـ الرجػػػاؿ كغيػػػر ذلػػػؾكالتػػػاريخ 
كتابػػػا هػػػا بػػػيف  273لشػػػيخً  (1)كالػػػدرر فػػػي ترجهػػػة شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػف حجػػػر

كتابػػػا  282أكصػػػمٍا أحػػػد البػػػاحثيف إلػػػى كهػػػا هصػػػىؼ كبيػػػر كجػػػزء صػػػغير، 
هرتبػػػػا إياٌػػػػا عمػػػػى حسػػػػب الهكضػػػػكع: عمػػػػـك القػػػػرآف، أصػػػػكؿ الحػػػػديث، شػػػػرح 

كذا غير همتـز بترتيب هعيف في داخمً  . (2)الحديث، ٌك
اَّلستقصاء  كسأقتصر عمى ذكر هصىفاتً في الحديث كعمكهً، كهف أراد

ي: (3)فعميً الرجكع إلى الهصدريف الهذككريف آىفا  ، ٌك
 إتحاؼ الهٍرة بأطراؼ العشرة - 1
 أطراؼ الهسىد الهعتمي بأطراؼ الهسىد الحىبمي. - 2
 .بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ - 3
 تعجيؿ الهىفعة بزكائد رجاؿ األئهة األربعة. - 4
 تغميؽ التعميؽ. - 5
 تقريب التٍذيب.  - 6

                                                 
   . كها بعدٌا 2/659 :اىظر(1)  
ابف حجر العسقالىي هصىفاتً كدراسة في هىٍجً كهكاردي في كتابً اإلصابة هف  :اىظر(2)  
  . 1/386إلى  1/173
  . 2/660 الجكاٌر كالدرر :اىظر(3)  
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 التمخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الكجيز. - 7
 تٍذيب التٍذيب. - 8
 الٍداية.تخريج أحاديث  في الدراية - 9

 فتح البارم في شرح صحيح البخارم. - 10
 لساف الهيزاف.  - 11
 الهطالب العالية بزكائد الهساىيد الثهاىية. - 12
 ىخبة الفكر في هصطمح أٌؿ األثر. - 13
ة األلباب في - 41  األلقاب. ىٌز

ة الىظر في شرح ىخبة الفكر. - 15  ىٌز
 .الىكت عمى كتاب ابف الصالح - 16
 ٌدم السارم لهقدهة فتح البارم. - 17

ػػذي الهؤلفػػات شػػهمت صػػىكفا عػػدة هػػف التػػأليؼ فػػي الحػػديث كعمكهػػً،  ٌك
هػػف هػػتف الحػػديث، كتخػػريج األحاديػػث، كهصػػطمح الحػػديث، كشػػرح الحػػديث، 

ػا ههػا  كعمـ الجرح كالتعػديؿ.كعمـ الرجاؿ،  كَّل شػؾ أف ٌػذي الهصػىفات كغيٌر
غػػزارة ك ، ًسػػعة اطالعػػؤلفٍػػا، ك عمػػك قػػدر هلػػـ يػػذكر تػػدؿ دَّللػػة كاضػػحة عمػػى 

  كرسكخ قدهً في العمـ، كدقتً في الفٍـ.عمهً، 
 رابعا: ثناء العمماء عميه 

عرؼ الىاس لمحافظ ابف حجر هكاىتػً، كاعترفػكا بفضػمً كعمهػً، فػأثىكا 
كػػاهال فػػي ثىػػاء األئهػػة كقػػد خصػػص اإلهػػاـ السػػخاكم بابػػا عميػػً ثىػػاء كثيػػرا، 
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، كقػػاؿ فػػي (1)كاألقػػراف كالطمبػػة كالشػػبافعمػػى الحػػافظ ابػػف حجػػر هػػف الشػػيكخ 
ػك فػي  افتتاحيتً: "فأها ثىاء األئهة عميً فاعمـ أف حصر ذلػؾ َّل يسػتطاع، ٌك

 . كهف ثىاء العمهاء عميً:(2)هجهكعً كمهة إجهاع"
: "إهػػاـ عالهػػة، حػػافظ هحقػػؽ، هتػػيف (ٌػػػ871ت)قػػاؿ ابػػف فٍػػد الهكػػي 

التعبيػر، عػديـ الىظيػر، لػـ الدياىة، حسف األخالؽ، لطيػؼ الهحاضػرة، حسػف 
 .(3)تر العيكف هثمً، كَّل رأل ٌك هثؿ ىفسً"

: "... قاضػػػػػى قضػػػػػاة الػػػػػديار (ٌػػػػػػ 874ت)كقػػػػػاؿ ابػػػػػف تغػػػػػرم بػػػػػردم 
ا،... كهات كلـ يخّمؼ بعُد هثمػً شػرقا  كَّل الهصرية كعالهٍا كحافظٍا كشاعٌر

 -رحهػً ا تعػالى -عمـ الحديث... ككاف  يغربا، كَّل ىظر ٌك هثؿ ىفسً ف
إهاهػػا عالهػػا حافظػػا شػػاعرا أديبػػا هصػػىفا ... عػػذب الهػػذاكرة هػػع كقػػار كأبٍػػة 
كعقػػؿ كسػػػككف كحمػػـ كسياسػػػة كدربػػػة باألحكػػاـ، كهػػػداراة الىػػاس، قػػػّؿ أف كػػػاف 

ء إليػً، كيتجػاكز عهػف يبها يكري، بؿ كاف يحسف إلى هف يسػيخاطب الرجؿ 
البػػر كالصػػدقات؛ كبالجهمػػة قػػدر عميػػً، ٌػػذا هػػع كثػػرة الصػػـك كلػػزـك العبػػادة ك 

 . (4) فإىً أحد هف أدركىا هف األفراد ..."
 ة، كىكادُر كُسُككف، ػػالؽه حسىػػػػػػػػً أخػػػػػػ"كل :(ٌػ902ت)اؿ السخاكم ػػػػػػػػػكق

                                                 
  . 1/335إلى  1/263هف  الجكاٌر كالدرر :اىظر(1)  
 .1/263الهصدر ىفسً (2)  
  . 336 ص لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ(3)  
 .15/533الىجـك الزاٌرة (4)  
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ػػػػةه برجالػػػػً  ػػػػا الحػػػػديث فمػػػػً هعرفػػػػةه تاهَّ كيستحضػػػػر أشػػػػياء حسػػػػىةن هميحػػػػةن. كأهَّ
ػػك جهمػػة حسػػىة، َّل أستحضػػر أىِّػػي رأيػػُت  الهتقػػدهيف كالهتػػأخريف بتػػراجهٍـ، ٌك

ر"  .(1)هثمً في هعرفة رجالً الهتقدِّـ كالهتأخِّ
هاـ (2)في طبقات الحفاظ (ٌػ911ت)كقاؿ السيكطي  : "شيخ اإلسالـ كا 

الحفػػاظ فػػي زهاىػػً، كحػػافظ الػػديار الهصػػرية، بػػؿ حػػافظ الػػدىيا هطمقػػا قاضػػي 
 القضاة شٍاب الديف".

زهاىػػً، كحاهػػؿ لػػكاء السػػىة فػػي أكاىػػً، فريػػد : "(3)ىظػػـ العقيػػافكقػػاؿ فػػي 
ري الػذم ثبػت بػً عمػى كثيػر هػف األعصػار  ذٌبي ٌذا العصر كىضػاري، كجػٌك
فخاري، إهاـ ٌذا الفػف لمهقتػديف، كهقػدـ عسػاكر الهحػدثيف، كعهػدة الكجػكد فػي 
ية كالتصحيح، كأعظـ الشٍكد كالحكاـ في بػابي التعػديؿ كالتجػريح. شػٍد  التٌك

شرح البخارم كؿ هسمـ، كقضػى لػً كػؿ حػاكـ بأىػً لً باَّلىفراد خصكصا في 
الهعمػػـ، لػػً الحفػػظ الكاسػػع الػػذم إذا كصػػفتً فحػػدث عػػف البحػػر ابػػف حجػػر كَّل 

 حرج".
ٌػػػػػ[ تػػػػكفي شػػػػيخ 852: "كفيٍػػػػا ]أم سػػػػىة(ٌػػػػػ1032ت)كقػػػػاؿ ابػػػػف العهػػػػاد 

 اإلسالـ عمـ األعالـ أهير الهؤهىيف في الحديث، حافظ العصر شٍاب الديف 

                                                 
 .1/297الجكاٌر كالدرر (1)  
 .579ص (2)  
 .45ص (3)  
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 .(1) أبك الفضؿ...."
كقػػاؿ أيضػػا: "ككػػاف.... فصػػيح المسػػاف، شػػجي الصػػكت، جيػػد الػػذكاء، 
عظػػػيـ الحػػػذؽ، راكيػػػة لمشػػػعر كأيػػػاـ هػػػف تقدهػػػً كهػػػف عاصػػػري، ٌػػػذا هػػػع كثػػػرة 

 .(2)الصكـ، كلزـك العبادة، كاقتفاء السمؼ الصالح"
 المطمب الثاني: التعريؼ بكتاب بموغ المرام

 أوال: اسم الكتاب وكيفية ترتيبه
اسػػػـ كتابػػػً فػػي هقدهتػػػً فقػػػاؿ:   -رحهػػً ا -ابػػػف حجػػػر ذكػػر اسػػػم الكتػػػاب:

 . (3)"كسهيتً بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ"
فػػي ترتيبػػً لكتابػػً طريقػػَة فقٍػػاء  -رحهػػً ا -اتَّبػػع ابػػف حجػػرترتيػػب الكتػػاب: 

الشافعية فػي تػرتيبٍـ لكتػب الفقػً؛ حيػث بػدأ كتابػً بكتػاب الطٍػارة، فالصػالة، 
كػػذا إلػػى آخػػر  األبػػكاب الفقٍيػػة، ثػػـ ختهػػً بكتػػاب الجػػاِهع الكتػػب ك فالجىػػائز، ٌك

 .الذم تضهف أحاديث في األدب، كاألخالؽ، كالذِّكر كالدعاء
كقد احتكل البمكغ عمى ستة عشر كتابا تضهىت داخمٍا سبعة كتسعيف 
بابا، كتجدر اإلشارة إلى أف كتابي الجىائز، كاأليهاف كالىذكر َّل يحتكياف 

ففي طبعة أحاديث الكتاب في طبعات الكتاب، عمى أبكاب، كقد اختمؼ عدد 
بمغت عشرة كستهائة كألؼ حديث، كفي طبعة دار  -هثال–دار السالـ 

                                                 
  . 7/270شذرات الذٌب (1)  
   . 7/273الهصدر ىفسً (2)  
  . 9ص دار ابف الجكزم القاٌرةهف أدلة األحكاـ، بمكغ الهراـ (3)  
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دار القبس طبعة  اآلثار بمغت خهسة كستيف كخهسهائة كألؼ حديث، كفي
 بمغت ثهاىية كستيف كخهسهائة كألؼ حديث. الرياض

 واالنتهاء منه ثانيا: سبب تأليفه
لهصػىؼ فػي هقدهتػً بعػد الحهدلػة كالصػالة كالسػالـ عمػى قػاؿ ا سبب تأليفػه:

ىبيػػػً كرسػػػكلً هحهػػػد كآلػػػً كصػػػحبً: "أهػػػا بعػػػد: فٍػػػذا هخَتَصػػػر يشػػػتهؿ عمػػػى 
أصػػكؿ األدلػػة الحديثيػػة لألحكػػاـ الشػػرعية، حررتػػً تحريػػرا بالغػػا؛ ليصػػير هػػف 
يحفظً هف بيف أقراىً ىابغػا، كيسػتعيف بػً الطالػب الهبتػدم، كَّل يسػتغىي عىػً 

 . (1)ىتٍي"الراغب اله
كقاؿ السخاكم عىد كالهً عمػى كلػد ابػف حجػر هحهػد: "ككىػت سػهعت 

 .(2)أف كالدي صىؼ بمكغ الهراـ ألجمً، كَّل أستبعد ذلؾ"
قمت: كقد يككف التصىيؼ لألهريف هعا، ألجػؿ كلػدي، كلهػف أراد هعرفػة 

 األحكاـ الشرعية بأدلتٍا.
لـ يذكر هصىفً تاريخ اَّلبتداء في تصىيفً بمػكغ الهػراـ، االنتهاء من تأليفه: 

كذكر تاريخ اَّلىتٍاء هىً، فقاؿ: "فرغ هىً همخصػً أحهػد بػف عمػي بػف هحهػد 
بػػف حجػػر فػػي حػػادم عشػػر شػػٍر ربيػػع األكؿ سػػىة ثهػػاف كعشػػريف كثهاىهائػػة، 

 كهكرها كهبجال  -صمى ا عميً كسمـ-حاهدا  تعالى هصميا عمى رسكلً 

                                                 
  . 9ص دار ابف الجكزم القاٌرةهف أدلة األحكاـ، بمكغ الهراـ (1)  
 .3/1220الجكاٌر كالدرر (2)  
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 .(1)كهعظها"
 ثالثا: مزايا بموغ المرام

ا:  ذكر بعض الهؤلِّفيف هزايا بمكغ الهراـ في عدة ىقاط، أبرٌز
رتَّبػً  -رحهػً ا -الهؤلِّؼ  أىً كتاب فقً كحديث، فٍك كتاب فقً؛ ألف - 1

عمػػػػػى األبػػػػػكاب الفقٍيػػػػػة ابتػػػػػداء بالطٍػػػػػارة ثػػػػػـ الصػػػػػالة كبقيػػػػػة العبػػػػػادات، ثػػػػػـ 
الهعػػػاهالت كالىكػػػاح كالجىايػػػات كالعتػػػؽ، ثػػػـ خػػػتـ هصػػػىَّفً بكتػػػاب جػػػاهع فػػػي 
يب هف هساكئ األخالؽ، كآخري باب  د كالكرع كالتٌر األدب كالبر كالصمة كالٌز

ك كتاب حديث؛ ألف صاحب ً ذكر فيً األدلة هف السىة هع الذكر كالدعاء، ٌك
 العىاية بهف خرَّج الحديث بقكلً: )أخرجً فالف كفالف(. 

أىػػً هختصػػر جػػدا حتػػى إىَّػػً غالبػػا هػػا يقتصػػر هػػف الحػػديث عمػػى هػػكطف  - 2
 الشاٌد، كقد يسكؽ حديثا أصمً في صفحة في ىحك سطر أك سطريف. 

ألحاديػػػث، بتخػػػريج الحػػػديث، كالكػػػالـ عمػػػى أسػػػاىيد ا أف صػػػاحبً اعتىػػػى - 3
استكعب هف خرَّج الحػديث خػارج الكتػب  كذكر الرجاؿ، كبياف العمؿ، كها أىً

 الستة غير هقتصر عمى ذكر بعضٍـ.
ح الحػػديث أك حسَّػػىً أك ضػػعَّفً هػػف األئهػػة كالحفَّػػاظ،  - 4 أىػػً ذكػػر هػػف صػػحَّ

ذا األهر ٌك ركح عمػـ الحػديث، كعميػً هػدار الحكػـ الشػرعي الهسػتىد عمػى  ٌك
 ز السميـ هف السقيـ. الحديث، كتهيي

                                                 
 . 394بمكغ الهراـ، دار ابف الجكزم القاٌرة ص (1)  
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هع بياف الصحة أك العمَّة التي في  أك جمٍَّا أىً تتَّبع طرؽ الحديث كمٍَّا - 5
ذا هف تهاـ  العمـ في ٌذا الشأف. طرقً، ٌك

إيثاري أصح األحاديػث فػي كػؿ بػاب هػف أبػكاب الكتػاب، كتػرؾ الركايػات  - 6
 التي تكمـ عميٍا األئهة. 

ختصػػػارا جهػػػيال، َّل يتطػػػرؽ إليػػػً تغييػػػر اختصػػػاري لألحاديػػػث الطكيمػػػة ا - 7
 العبارة، كَّل تقديـ هتأخر اإلشارة.

تياىػً بػالهعىى البميػة فػي المفػظ  - 8 إيجازي في بياف ألفاظ الجػرح كالتعػديؿ، كا 
 اليسير، كذلؾ كمً يدؿ عمى كهاؿ فضؿ هؤلفً. 

تذييمػػً بكتػػاب الجػػاهع فػػي األدب كاألخػػالؽ؛ ليتحمػػى الطالػػب بػػاألخالؽ  - 9
 . (1)الطاٌرة في الظاٌر كالباطف، كالبعد عف األخالؽ السيئة الفاضمة

ركايات كأحاديث تابعة لمحديث الػذم جعمػً أصػال، كَّل  -أحياىا–ذكري  – 10
 يفعؿ ذلؾ إَّل لفائدة هف تقييد هطمؽ أك دفع تعارض أك ىحك ذلؾ.

اقتصاري عمى األحاديث الهرفكعة، كلـ يذكر هف الهكقكفػات إَّل اليسػير  -11
 . (2)كغير ذلؾ ،في كتاب الىكاح، كباب اإليالء، كباب العدةها ك

ػػا بعػػض الهػػؤلفيف ٌػػي هػػف     كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف ٌػػذي الهزايػػا التػػي ذكٌر
 ي ػػػػػظ همتزها بٍا فػػػػياىا، فال تجد الحافػػحيث الغالب األعـ، لكىٍا قد تىخـر أح

                                                 
شرح بمكغ ، ك 53 – 52الهراـ كهؤلفً اإلهاـ ص  الركض البساـ هف ترجهة بمكغ :اىظر(1)  

 .1/6، كهىحة العالـ 29 – 1/27هف أدلة األحكاـ )كتاب الطٍارة(  الهراـ
  . 1/67هىحة العالـ  :اىظر(2)  
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 بعض الهكاضع.
 رابعا: مصطمحاته ومصادر 

 الحافظ في كتابه:مصطمحات  -أ 
 ة كتابً بمكغ الهراـهقدهفي  -رحهً ا -الحافظ ابف حجر ذكر 

: "فٍذا هختصر سبب تأليؼ كهصطمحاتً في الكتاب، كاسـ كتابً فقاؿ
يشتهؿ عمى أصكؿ األدلة الحديثية لألحكاـ الشرعية، حررتً تحريرا بالغا؛ 

الطالب الهبتدئ، كَّل ليصير هف يحفظً هف بيف أقراىً ىابغا، كيستعيف بً 
يستغىي عىً الراغب الهىتٍي. كقد بيىت عقب كؿ حديث هف أخرجً هف 
األئهة إلرادة ىصح األهة. فالهراد بالسبعة: أحهد كالبخارم كهسمـ كأبك داكد 
كالترهذم كالىسائي كابف هاجً، كبالستة هف عدا أحهد، كبالخهسة هف عدا 

، كباألربعة هف عدا الثالثة األكؿ، البخارم كهسمها. كقد أقكؿ األربعة كأحهد
كبالثالثة هف عداٌـ كعدا األخير، كبالهتفؽ عميً البخارم كهسمـ، كقد َّل 

ها، كها عدا ذلؾ فٍك هبيف" . قمت: كها استعهمً الحافظ (1)أذكر هعٍها غيٌر
 في كتابً هف هصطمحات جمٍا ٌي الهصطمحات الهستعهمة عىد الهحدثيف.

 مصنفه:مصادر الحافظ في  -ب 
ٌػ( أصال لبمكغ الهراـ، قاؿ 702دقيؽ العيد )تيعد كتاب اإللهاـ َّلبف 

ػك يػتكمـ عمػى بمػكغ الهػراـ: "فرَّغػً  سػىة ثهػاف كعشػريف كثهاىهائػة، السخاكم ٌك
                                                 

  . 9ص  دار ابف الجكزم القاٌرة ،هف أدلة األحكاـ بمكغ الهراـ(1)  
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فػػي هجمػػد لطيػػؼ قػػدر حجػػـ العهػػدة ]أم عهػػدة األحكػػاـ[ هػػرتيف، لخػػص فيػػً 
 .(1)اإللهاـ َّلبف دقيؽ العيد، كزاد عميً كثيرا"

اىتقػػػػػػى ابػػػػػػف حجػػػػػػر هصػػػػػػىفً هػػػػػػف الصػػػػػػحاح كالسػػػػػػىف كالهسػػػػػػاىيد كقػػػػػػد 
ا، حتى بمة ها أخذ هىً كاىتقى أكثر هف خهسػيف  كالهصىفات كالهعاجـ كغيٌر

، كهىٍا ها لـ يىقؿ عىػً (2)هصدرا، هىٍا ها أكثر الىقؿ عىً كتكرر عىدي كثيرا
 جدا. (4)أك هرات قميمة (3)إَّل هرة كاحدة

 مرامخامسا: ثناء العمماء عمى بموغ ال
أثىػػى عمػػى بمػػكغ الهػػراـ كثيػػر ههػػف اشػػتغؿ عمػػى ٌػػذا الكتػػاب أك تػػرجـ 

ذا ذكر لبعض أقكاؿ العمهاء عمى ٌذا الكتاب القيـ الهفيد:  لهصىفً، ٌك
: " ثػػػـ أتبػػػػع عمػػػى ذلػػػػؾ الهىػػػػكاؿ (ٌػػػػػ1119ت)قػػػاؿ القاضػػػػي الهغربػػػي 

هختصػػري بمػػكغ الهػػراـ فػػي أدلػػة األحكػػاـ، صػػغير الحجػػـ، عظػػيـ القػػدر، فمقػػد 
فيػػػً كأفػػػاد، ككقػػػؼ األخػػػذ هىػػػً عمػػػى كهػػػاؿ الهػػػراد هػػػف اسػػػتكهالً أدلػػػػة أجػػػاد 

                                                 
  . 2/661الجكاٌر كالدرر (1)  
 ،كهسىد اإلهاـ أحهد ،هالؾكالصحيحيف، كالسىف األربعة، كهكطأ اإلهاـ كذلؾ (2)  
  . افحب ابف صحيحهة، ك خزي ابف صحيحك 
باب حد القذؼ، كهعرفة الصحابة َّلبف هىدي في باب صالة الخكؼ، كجاهع الثكرم في (3)  

  . كسىف الدارهي في كتاب الجٍاد
يب هف هساكئ كهسىد الحارث بف أبي (4)   أساهة في باب الرخصة في العرايا، كباب التٌر

  . األخالؽ، كاألدب الهفرد لمبخارم في كتاب الجىائز، كباب الٍبة
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األحكػػاـ فػػي جهيػػع أبػػكاب الفقػػً كأصػػكؿ الهسػػائؿ، التػػي يهكػػف المبيػػب أف يػػرد 
 .(1)إليً أكثر الفركع في كؿ باب، كيجتىي كؿ ثهرة هستطاب"

عميػً:  (ٌػػ1307ت)أبك الطيب صديؽ بػف حسػف خػاف القىػكجي كقاؿ 
ك كتاب لك خط بهاء"  .(2)الذٌب كبيع باألركاح كالهٍج لها أدل حقً" ٌك

فػػي هقدهتػػً عمػػى بمػػكغ  (ٌػػػ1378ت)كقػػاؿ الشػػيخ هحهػػد حاهػػد الفقػػي 
ػػكالهػػراـ: "كسػػهى كتابػػً )ب لهػػا قػػدهت لػػؾ،  –مػػكغ الهػػراـ هػػف أدلػػة األحكػػاـ( ٌك
كتػػاب َّل يسػػتغىي عىػػً هسػػمـ، يريػػد أف يعبػػد ربػػً  -كلهػػا سػػتعرؼ حػػيف تقػػرؤي

بػػً عػػف غيػػري هػػف أراد اَّلقتصػػار عمػػى العهػػؿ بهػػا عمػػى بصػػيرة، كقػػد يسػػتغىي 
فيً. كلقد اشتدت عىاية أٌؿ العمـ بٍذا الكتاب قػديها كحػديثا، فهػا سػهع كاحػد 
إَّل سػػارع إلػػى اقتىائػػً، فكػػاىكا يتسػػابقكف إلػػى استىسػػاخً قبػػؿ حػػدكث الهطػػابع، 

 .(3) فقؿ أف تجد هكتبة عالـ تخمك هف بمكغ الهراـ..."
"كتػػاب هبػػارؾ هفيػػد هػػع صػػغر  فيػػً: (ٌػػػ1423ت)كقػػاؿ الشػػيخ البسػػاـ 

حجهػً، حػكل هػػا يغىػي عػػف التطكيػؿ، كأقبػؿ عميػػً العمهػاء قػػديها كحػديثا، فػػال 
تجػػد حمقػػة عػػالـ إَّل ككتػػاب بمػػكغ الهػػراـ فػػي رأس قائهػػة الػػدركس، كأقبػػؿ عميػػً 
 الطالب بالحفظ كالتداكؿ، كاستغىكا بً عف غيري هف أهثالً، فصار لً قبكؿ، 

                                                 
 .1/16البدر التهاـ (1)  
  . 620أبجد العمـك ص (2)  
بمكغ الهراـ، بتعميؽ: هحهد حاهد الفقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصؿ عيسى الحمبي ص (3)  
9 - 10 .   
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 . (1) استفاد هىً في كؿ عصر الجـ الغفير..."كعميً إقباؿ، حتى 
كأخػػػتـ كالهػػػي بالكمهػػػة الجاهعػػػة لمػػػدكتكر عػػػائض القرىػػػي فػػػي كصػػػفً 
ػػذا  لكتػػاب بمػػكغ الهػػراـ حيػػث قػػاؿ: "فٍػػذا بمػػكغ الهػػراـ فػػي ثكبػػً الجديػػد،.... ٌك
الكتػػاب كضػػع لػػً القبػػكؿ فػػي األرض، فحفظػػً الطػػالب، كهٍػػر فيػػً العمهػػاء، 

بػػً الهجػػالس، كعهػػرت بػػً الهسػػاجد، كدرس فػػي كشػػرحً الهحػػدثكف، كازداىػػت 
 .(2)الجاهعات، كاستدؿ بأحاديثً في الهىاظرات"

 سادسا: طبعاته
 ، هىٍا: (3)طبع ٌذا الكتاب طبعات كثيرة

طبعة دار الفتح لمطباعة كالىشر كالتكزيع الشارقة اإلهارات العربية  - 1
 ٌػ1414الهتحدة، ضبط أصكلً كعمؽ عميً: هحهد أهيف كتبي، طبع سىة 

 ـ.1994 -
، باعتىاء هركز الهىبر لمبحث العمهي، دار ابف الجكزم القاٌرة طبعة - 2

 ـ.1996 -ٌػ 1417الطبعة األكلى 
 شرحً كعمؽ عميً كخرج أحاديثً: أبك  ،دار الصهيعي السعكدية ةطبع - 3

                                                 
 .1/113، كاىظر 1/109تكضيح األحكاـ (1)  
  . 11بمكغ الهراـ في ثكبً الجديد ص (2)  
هف أدلة األحكاـ )كتاب  شرح بمكغ الهراـلالطالع عمى هزيد هف طبعات ٌذا الكتاب اىظر (3)  

 33ص  كتب أحاديث األحكاـ جهع كدراسة بمكغ الهراـ ىهكذجاكها بعدٌا، ك  1/30الطٍارة( 
    . كها بعدٌا
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 ـ.1998 -ٌػ 1418الطبعة األكلى قتيبة ىظر بف هحهد الفاريابي، 
دار العطاء لمىشر كالتكزيع بالرياض، بتحقيؽ كتخريج: أبك هعاذ  طبعة - 4

 ٌػ.1424 هحهد، الطبعة األكلى سىة طارؽ بف عكض ا
بيركت لبىاف، تحقيؽ:  لىشر كالتكزيعمطباعة كال ةسالر هؤسسة ال طبعة - 5

 .ـ2003 -ٌػ 1424 الطبعة األكلى ،الحيشخالد بف ضيؼ ا ال
حققً  القاٌرة، لمطباعة كالىشر كالتكزيع كالترجهةدار السالـ طبعة  - 6

كخرج أحاديثً كشرح غريبً: أحهد عبد الرازؽ البكرم، الطبعة األكلى 
 ـ.2006 - ػ1427ٌ

السعكدية، بتحقيؽ الشيخ عصاـ هكسى ٌادم،  طبعة دار الصدِّيؽ - 7
ي هحالة بأحكاـ العالَّهة األَلباِىي  عدة طبع الكتاب ، -رحهً ا تعالى -ٌك

 ـ.2002 – ٌػ1423  طبعات هىٍا سىة
 كتعميؽ: كتخريج بتحقيؽالىشر كالتكزيع الرياض، دار القبس طبعة  - 8

 – ػ1435ٌ ، صدرت الطبعة األكلىالفحؿ ياسيف بف هاٌر الدكتكر الشيخ
 .(1)ـ 2014

عىي بتصحيحً كالتعميؽ عميً هحهد ، طبعة الهكتبة السمفية هصر - 9
دار إحياء الكتب العربية، فيصؿ عيسى كها طبع ب، ػٌػ1347حاهد الفقي ت

 الحمبي.
                                                 

 https://ia801308.us.archive.org/10/items/FP145220/145220.pdf:اىظر(1)  
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طبعة دار الفمؽ الرياض، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: سهير بف أهيف  - 10
رم، حيث طبعتً طبعات هتعددة،   كها طبع بدار أطمس عدة طبعات.الٌز

 المبحث الثاني: عناية طمبة العمم والعمماء ببموغ المرام
لػػػـ يكػػػف أكؿ هػػػا ألػػػؼ فػػػي أحاديػػػث  (1)عمػػػى الػػػرغـ هػػػف أف بمػػػكغ الهػػػراـ

ػػا، بػػؿ كػػاف فػػي هرحمػػة بػػيف ٌػػذي كتمػػؾ، لكىػػً ُيعػػد  هػػف أشػػٍر  األحكػاـ كَّل آخٌر
ا عمػػى اإلطػػالؽ؛ كذلػػؾ لهػػا  الكتػػب الهصػػىفة فػػي ٌػػذا الفػػف إف لػػـ ىقػػؿ أشػػٌٍر

ُيقبمكف عميػً إقبػاَّل  تهيز بً هف هزايا جعمت طمبة العمـ كالعمهاء قديها كحديثا
بػػػً غايػػػة العىايػػػة حفظػػػا كشػػػرحا كتعميقػػػا كاختصػػػارا كىظهػػػا شػػػديدا، كيعتىػػػكف 

كتخريجا، كها كجد عىاية هف الباحثيف كالدارسيف. كسأتىاكؿ ٌذا الهبحث في 
الهطمب األكؿ: األعهػاؿ الهكتكبػة، كالهطمػب الثػاىي: األعهػاؿ غيػر  هطمبيف:
 الهكتكبة.
 

 المطمب األول: األعمال المكتوبة
ذا سرد لها كقعت عميً يدا الباحػث هػف أعهػاؿ  األعهاؿ الهكتكبة كثيرة، ٌك

هكتكبػػػة حػػػكؿ بمػػػكغ الهػػػراـ هرتبػػػا إياٌػػػا عمػػػى الترتيػػػب األلفبػػػائي حسػػػب ىػػػكع 
 العهؿ.

                                                 
ذكرت بياىات طبع الكتاب الذم كقفت عميً في الهتف، أك أحمت عمى هصدر الهعمكهة إف (1)  

كقد بيىت اسـ الكتاب، كهؤلفً، كهكاف طبعتً، كرقهٍا، كسىة لـ أقؼ عميً في الٍاهش، 
  . الطبع كمها تيسر ذلؾ
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 أوال: الشروح
بمكغ الهراـ هىذ القرف الذم ألفً فيً هصىفً  تعاقبت الجٍكد عمى شرح

ذا إلى كقتىا الحاضر  :لمشركح الهكتكبة هىًسرد ، ٌك
عمكم اف الىكرم ك األحكاـ شرح بمكغ الهراـ، شرح: حسف سميهإباىة  - 1

ك شرح هدرسي، طبع  بدار الفكر بيركت لبىاف سىة عباس الهالكي، ٌك
 أكهمً عبد السالـ بف هحهد بف عهر عمكش ـ في أربعة هجمدات.2006

 هف بداية قسـ الهعاهالت حتى ىٍاية الكتاب.
أحاديػػػث األحكػػػاـ، تحريػػػر كشػػػرح إعػػػالـ األىػػػاـ شػػػرح بمػػػكغ الهػػػراـ هػػػف  - 2

كاستىباط: األستاذ الدكتكر ىكر الديف عتػر، طبػع بهكتبػة دار الفرفػكر كهكتبػة 
 دار اليهاهة دهشؽ عدة طبعات.

إفٍاـ األفٍاـ بشرح بمكغ الهراـ هف أحاديث األحكاـ، تأليؼ: يكسؼ بػف  - 3
ء هحهػػد بػػف يحيػػى بػػف أبػػي بكػػر البطػػاح األٌػػدؿ الحسػػيىي الزبيػػدم هػػف فقٍػػا

 . (1)ٌػ1246الشافعية في اليهف ت 
اإلفٍاـ في شرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: عبد العزيز بػف عبػد ا الراجحػي،  - 4

 ـ.2005ض في هجمديف، الطبعة األكلى طبع بدار العاصهة الريا
 البدر التهاـ شرح بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، لمقاضي العالهة حسيف - 5

                                                 
حقؽ الكتاب في رسالتيف عمهيتيف بقسـ التفسير كالحديث بكمية أصكؿ الديف الجاهعة (1)  

، 8/253، كاألعالـ 75در الفكر اإلسالهي في اليهف ص األسهرية اإلسالهية، كاىظر هصا
 .13/333هعجـ الهؤلفيف ك 
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 : الدكتكر هحهد شحكد خرفػاف، كطبػع، حققًٌػ1119بف هحهد الهغربي ت ا
 -ٌػػػػػ 1425، الطبعػػػػة األكلػػػػى خهسػػػػة هجمػػػػداتبػػػػدار الكفػػػػاء الهىصػػػػكرة فػػػػي 

 صدر  بتحقيؽ: عمي بف عبد ا الزبف في عشرة أجزاء،ـ، كها طبع 2004
 .(1)ـ دكف ذكر هكاف الطبع2007 -ٌػ 1428آخر أجزاء الطبعة األكلى 

الهػػراـ، جهعػػً كرتبػػً: د. هحهػػد لقهػػاف السػػمفي، تحفػػة الكػػراـ شػػرح بمػػكغ  - 6
طبع فػي هجمػد كاحػد لػدل دار الػداعي بالريػاض بالتعػاكف هػع هركػز ابػف بػاز 

 ٌػ.1421لمدراسات اإلسالهية بالٍىد، الطبعة األكلى سىة 
تسػػٍيؿ اإللهػػاـ بفقػػً األحاديػػث هػػف بمػػكغ الهػػراـ، تػػأليؼ: د. صػػالح بػػف  - 7

ىػػػى بػػػً: عبػػػد السػػػالـ بػػػف عبػػػد ا السػػػمهاف، الفػػػكزاف، اعت فػػػكزاف بػػػف عبػػػد ا
 دكف ذكر هكاف الطبع. ـ2006 -ٌػ 1427الطبعة األكلى 

 . (2)تىكير األفٍاـ شرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: الشيخ ٌاشـ سعيد البقهي - 8
تكضػػػيح األحكػػػاـ هػػػف بمػػػكغ الهػػػراـ، تػػػأليؼ: عبػػػد ا بػػػف عبػػػد الػػػرحهف  - 9

البساـ، أشرؼ عمى الهراجعة كالطباعة: بساـ بف عبػد ا البسػاـ، طبػع بػدار 
 -ٌػػػػػ 1428ية، الطبعػػػػة األكلػػػػى الهيهػػػػاف لمىشػػػػر كالتكزيػػػػع الريػػػػاض السػػػػعكد

ا.2007  ـ، كها طبع في غيٌر

                                                 
  . http://waqfeya.com/book.php?bid=10305 7/320 :اىظر(1)  
جهع كدراسة بمكغ الهراـ ىهكذجا بحث هكجكد عمى الىت بعىكاف كتب أحاديث األحكاـ (2)  

    . 67ص
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إسػػهاعيؿ  هػػراـ. تػػأليؼ: هحهػػد بػػفسػػبؿ السػػالـ الهكصػػمة إلػػى بمػػكغ ال - 10
حققػػً كخػػرج أحاديثػػً كضػػبط ىصػػً: هحهػػد  ٌػػػ.1182األهيػػر الصػػىعاىي ت 

يػػػاض، الطبعػػػة صػػػبحي حػػػالؽ، طبػػػع بػػػدار ابػػػف الجػػػكزم لمىشػػػر كالتكزيػػػع الر 
 ، كها طبع طبعات عديدة بتحقيقات هتعددة.ٌػ1427السابعة 

شرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: إبػراٌيـ بػف أبػي القاسػـ بػف إبػراٌيـ بػف عبػد   - 12
 . (1)ق922ا بف جهعاف ت 

 . (2)شرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: سميهاف بف عهر األٌدؿ - 13
القازاىي التاتارم  شرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: هكسى جار ا التركستاىي - 13

 .(3)ٌػ1369ت  الركستكفدكىي الركسي
شػػرح بمػػكغ الهػػراـ هػػف أدلػػة األحكػػاـ، تػػأليؼ: إبػػراٌيـ بػػف الشػػرؼ أبػػي  - 14

 . (4) ٌػ897ت  اليهىى الزبيدم القاسـ جعهاف
 شرح بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، تأليؼ: عبد الرحهف بف هحهد بف  - 15

                                                 
  . ذكري ىظر الفاريابي في هقدهة شرحً لبمكغ الهراـ(1)  
الشاهؿ لكتب الحديث ذكري ىظر الفاريابي في هقدهة شرحً لبمكغ الهراـ، كقاؿ: اىظر الفٍرس (2)  

  . الىبكم
  . 2/1632ىثر الجكاٌر كالدرر ، ك 7/320األعالـ  :اىظر(3)  
: "كبمغىي أىً كتب عمى بمكغ الهراـ لشيخىا شيئا 1/117قاؿ السخاكم في الضكء الالهع (4)  

ىها أعمهىي بً غيري"، كاىظر  هصادر شبً الشرح، كلكف لـ أقؼ عميً، كلـ أسهع بً هىً، كا 
 .اإلسالهي في اليهفالفكر 
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 .(1)ٌػ1068ىٍشؿ الحيهي اليهىي الشافعي ت 
سػعد بػػف ىاصػػر الشػػثرم،  لمشػػيخ ،هػف أدلػػة األحكػػاـ شػرح بمػػكغ الهػػراـ  - 16

طبػػع بػػدار كىػػكز اشػػبيميا لمىشػػر كالتكزيػػع الريػػاض السػػعكدية، الطبعػػة األكلػػى 
 .(2)ـ2014 -ٌػ 1435

شػػرح السػػيد هحهػػد بػػف يكسػػؼ األٌػػدؿ. قػػاؿ السػػيد هحهػػد كتبػػي: كقػػد  - 17
عىػػد شػػيخىا العالهػػة الشػيخ عهػػر حهػػداف، كأسػػأؿ ا  رأيػت هىػػً ىسػػخة خطيػة

 .(3)تعالى أف يكفؽ هف يقـك بطبعٍا
ػػرم هحهػػد عمػػي أحهػػديف ت  شػػرح العالهػػة - 18 ٌػػػ، ألفػػً بهكػػة 1391األٌز

 .(4)ٌػ1371 – 1367ة الهكرهة أياـ إقاهتً فيٍا لمتدريس هف سى
فتح ذم الجالؿ كاإلكراـ بشرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: العالهػة هحهػد بػف  - 19

أـ حقيؽ كتعميؽ: صبحي بف هحهد رهضػاف، ك ، تٌػ1421صالح العثيهيف ت
هية القػػاٌرة، الطبعػػة األكلػػى إسػػراء بىػػت عرفػػة بيػػكهي، طبعتػػً الهكتبػػة اإلسػػال

ا.1427  ٌػ، كها طبع في غيٌر
                                                 

ادر الفكر اإلسالهي في كهص، 5/174هعجـ الهؤلفيف ، ك 5/548ٌدية العارفيف  :اىظر(1)  
، 1/244الـ ، كقد ذكر الصىعاىي أىٍا حاشية عمى بمكغ الهراـ. اىظر سبؿ الس60اليهف ص

2/37 .  
   شرح بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ.‹ الكتب  ttps://ar.islamway.net  ‹ :اىظر  )2(

  . 6بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، ضبط أصكلً كعمؽ عميً: هحهد أهيف كتبي ص  :اىظر(3)  
   .7بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، دار الفتح الشارقة ص  :اىظر(4)  

 

http://archive.org/details/shathri-bolog-all2
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د بػف عمػػي فػتح العػالـ بشػرح كتحقيػػؽ بمػكغ الهػراـ، للهػاـ الحػػافظ أحهػ - 20
هحهػػػػػد خمػػػػػؼ يكسػػػػػؼ  ٌػػػػػػ، شػػػػػرح كتحقيػػػػػؽ:852بػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقالىي ت 

صػر، الطبعػة ، طبع بػدار األىػدلس الجديػدة لمىشػر كالتكزيػع القػاٌرة هالكاجاىي
 ـ.2008 -ٌػ 1429األكلى 

سػػػػػيف الفػػػػػاداىي ت فػػػػػتح العػػػػػالـ شػػػػػرح بمػػػػػكغ الهػػػػػراـ، لمشػػػػػيخ هحهػػػػػد يا - 21
 .  (1)ٌػ1410

فتح العالـ في دراسة أحاديث بمكغ الهراـ حديثيا كفقٍيا هع ذكر  - 22
بعض الهسائؿ الُهمحقة، تأليؼ: هحهد بف عمي بف حزاـ الفضمي البعداىي، 

  ٌػ.1432عاصهة اليهف، الطبعة األكلى الىاشر: هكتبة ابف تيهية، دار ال
فتح العالـ لشرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: أبي الخير ىكر الحسف خػاف بػف  - 23

، عمػػػػؽ عميػػػػً كخػػػػرج ٌػػػػػ1307ت  بػػػػف حسػػػػف القىػػػػكجياأبػػػػي الطيػػػػب صػػػػديؽ 
، طبعتػػػػً هؤسسػػػػة الهعػػػػارؼ بيػػػػركت لبىػػػػاف، هحهػػػػد صػػػػبحي حػػػػالؽ أحاديثػػػػً:

 ـ.2001 -ٌػ 1422الطبعة األكلى 
اب شرح عمى بمكغ الهراـ، لمشيخ هحهد أحهد الداي الشىقيطي  - 24 فتح الٌك
 .(2)ق1404ٌػ، ىشرتً: دار الفكر في بيركت سىة  1403ت 

                                                 
    . 2/2149ىثر الجكاٌر كالدرر  :اىظر(1)  
 شرح بمكغ الهراـ، ك 1/413الهطبكعة القديهة كالحديثة دليؿ هؤلفات الحديث الشريؼ  :اىظر(2)  

     .1/35هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة" 
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ابف حجر هف جهع أدلة األحكاـ لمحافظ فقً اإلسالـ شرح بمكغ الهراـ  - 25
طبع في هطابع الرشيد في ، تأليؼ: عبد القادر شيبة الحهد، العسقالىي
كها طبعتً هكتبة الهعارؼ ، ق1401لىبكية في عشرة أجزاء سىة ا الهديىة

  ـ.2003 -ٌػ 1423لمىشر كالتكزيع الرياض، الطبعة األكلى 
قفك األثػر فػي شػرح بمػكغ الهػراـ بكػالـ ابػف حجػر، تػأليؼ: أبػي عػائش  - 26

ـ فػػػي خهسػػػة 1999صػػػدرت هىػػػً الطبعػػػة األكلػػػى سػػػىة عبػػػد الهػػػىعـ إبػػػراٌيـ، 
 هكتبة ىزار هصطفى الباز الرياض السعكدية. تًىشر ك هجمدات، 

هختصػر الكػػالـ عمػػى بمػػكغ الهػػراـ، تػػأليؼ: فيصػػؿ بػػف عبػػد العزيػػز آؿ  - 27
طبػع بهطبعػة هصػطفى البػابي الحمبػي، كىشػرتً الهكتبػة  ،ٌػ1377هبارؾ ت 

، كهػا طبػع بػدار اشػبيميا لمىشػر األٌمية فػي الريػاض ضػهف الهجهكعػة الجميمػة
 . ـ1998 -ٌػ 1419الطبعة األكلى دية، كالتكزيع الرياض السعك 

هىحة العالـ في شرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: عبد ا بف صالح الفػكزاف،  - 28
طبػػػع بػػػدار ابػػػف الجػػػكزم لمىشػػػر كالتكزيػػػع الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى هػػػف سػػػىة  

 في عشرة أجزاء.ٌػ 1432إلى  –ٌػ 1429
جهػػػاؿ الػػػديف  الهحاسػػػفأبػػػي هىحػػػة الكػػػراـ بشػػػرح بمػػػكغ الهػػػراـ، تػػػأليؼ:  - 29

 . (1)ٌػ899يكسؼ بف شاٌيف سبط ابف حجر العسقالىي ت 
ىيؿ الهراـ شرح بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، تأليؼ: الشيخ هحهد بف  - 30

ٌػػ، طبػع فػي خهسػة أجػزاء 1427عبد ا هف عمهػاء الهكصػؿ ت ياسيف بف 
                                                 

      .13/304هعجـ الهؤلفيف ، ك 2/354، كالبدر الطالع 10/315الضكء الالهع  :اىظر(1)  
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 -ٌػػػػ 1412فػػػي هجمػػػديف، الهكتبػػػة التجاريػػػة هكػػػة الهكرهػػػة، الطبعػػػة الثاىيػػػة 
 ـ.1992

ٌدايػػة األىػػاـ بشػػرح بمػػكغ الهػػراـ، تػػأليؼ: د. عبػػد الرشػػيد عبػػد العزيػػز  - 32
صػػػفحة، الطبعػػػة األكلػػػى  673سػػػالـ، طبػػػع فػػػي هكتبػػػة الشػػػركؽ بهصػػػر فػػػي 

 .(1)ق1422
 ثانيا: التعميقات

إتحػػػػػػاؼ الكػػػػػػراـ تعميػػػػػػػؽ عمػػػػػػى بمػػػػػػػكغ الهػػػػػػراـ، لمشػػػػػػػيخ صػػػػػػفي الػػػػػػػرحهف  - 1
رس الٍىػػػد، الطبعػػػة الهطبعػػػة السػػػمفية بىػػػاٌػػػػ، طبعتػػػً  1427الهبػػػاركفكرم ت 

 .(2)ٌػ1412، كها ىشرتً دار السالـ الرياض السعكدية سىة ٌػ1403كلى األ
بشير الكراـ ببمكغ الهراـ، تأليؼ: هحهػد أهػيف كتبػي، الىاشػر: دار الفػتح  - 2

 .(3)ـ1994 -ٌػ 1414لمطباعة كالىشر الشارقة اإلهارات، طبع سىة 
ة األحكػاـ، صػحَّحً كعمَّػؽ عميػً: الشػيخ هحهػد حاهػد بمكغ الهراـ هف أدل - 3

الفقػػػي، طبػػػع بػػػدار عػػػالـ الكتػػػب لمطباعػػػة كالىشػػػر كالتكزيػػػع الريػػػاض، الطبعػػػة 
 ـ.1996 -ٌػ 1417السادسة 

 بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، عىي بتصحيحً كالتعميؽ عميً: عبد ا  - 4

                                                 
بحث هكجكد عمى الىت بعىكاف كتب أحاديث األحكاـ جهع كدراسة بمكغ الهراـ ىهكذجا ص (1)  

53 .   
 .1/35هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة"  شرح بمكغ الهراـ :اىظر(2)  
   .8دار الفتح الشارقة ص بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ،  :اىظر(3)  
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 .(1)الصديؽ الغهارم
 ثالثا: االختصارات

الهػػراـ فػػي ثكبػػً الجديػػد، تػػأليؼ: د. عػػائض القرىػػي، دار العبيكػػاف بمػػكغ  - 1
 ـ.2006 -ٌػ 1427ة، الطبعة الثاىية الرياض السعكدي

تقريب بمكغ الهراـ لمحفاظ، القسـ األكؿ: ها في الصحيحيف أك أحدٌها،  - 2
بػػػً: فٍػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحهف اليحيػػػى  القسػػػـ الثػػػاىي: هػػػا فػػػي سػػػىف أبػػػي داكد، قر 

ية، الطبعة دار ابف الجكزم الرياض السعكدالخضر، طبع بطارؽ بف هحهد ك 
 ـ.1999 -ٌػ 1420األكلى 

كحػػػػي الكػػػػالـ هػػػػف بمػػػػكغ الهػػػػراـ، لمشػػػػيخ شػػػػاكر بػػػػف هحهػػػػكد، طبػػػػع فػػػػي  - 3
 .(2)في اثىتيف كتسعيف صفحةٌػ 1348الهطبعة الهعهارية سىة 

 رابعا: الحواشي 
بػػػػف حسػػػػف  حاشػػػػية الػػػػدٌمكم عمػػػػى بمػػػػكغ الهػػػػراـ، تػػػػأليؼ: الشػػػػيخ أحهػػػػد - 1

عمػػػى الحجػػػر فػػػي الٍىػػػد، كهػػػا ٌػػػػ 1325، طبعػػػت سػػػىة ػٌػػػ1338الػػػدٌمكم ت 
 ي ػػػػػب اإلسالهػػػػػػػتبالهك -أيضا–ت ػ، كطبع (3)طبعت في دار األرقـ في جزأيف

                                                 
  . 1/404الهطبكعة القديهة كالحديثة دليؿ هؤلفات الحديث الشريؼ  :اىظر(1)  
 رح بمكغ الهراـ، كش1/420الهطبكعة القديهة كالحديثة دليؿ هؤلفات الحديث الشريؼ  :اىظر(2)  

 .1/37هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة" 
 .1/35هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة"  شرح بمكغ الهراـ :اىظر(3)  
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 .(1)ق1394دهشؽ بيركت سىة 
ػي ٌػػ 1420حاشية الشيخ عبد العزيػز بػف بػاز ت  - 2 عمػى بمػكغ الهػراـ، ٌك

يهميٍػػا فتقيػػد عمػػى ىسػػختً، كقػػد طبعػػت بعىايػػة  تعميقػػات هختصػػرة كػػاف الشػػيخ
ٌػػ عػف 1425الشيخ: عبد العزيز بف إبراٌيـ القاسـ، كطبعت هرة أخرل سػىة 

 .(2)دار اَّلهتياز
هاف األٌدؿ الهتكفى بعد حاشية عمى بمكغ الهراـ، تأليؼ: عمي بف سمي - 3

 .(3)، ذكري الحبشي في جاهع الشركح كالحكاشيٌػ1250سىة 
 التخريجاتخامسا: 

خراجً إلى الطباعػة  ف كاف بعض الذيف خدهكا بمكغ الهراـ بتحقيقً كا  كا 
قد قاهكا بتخريج أحاديثً إَّل أف الهراد ٌىا األعهاؿ التي ىص أصػحابٍا عمػى 

ي:   تخريج بمكغ الهراـ، ٌك
اإلهاـ بتخريج أحاديث هىظكهة بمكغ الهػراـ، لمسػيد هحهػد بػف هحهػد بػف  - 1

 .(4)ٌػ، هطبكع هع ىظـ الصىعاىي1380صىعاىي ت يحيى زبارة الحسىي ال
 التبياف في تخريج كتبكيب أحاديث بمكغ الهراـ كبياف ها كرد في الباب،  - 2

                                                 
 .1/406الشريؼ الهطبكعة القديهة كالحديثة دليؿ هؤلفات الحديث  :اىظر(1)  
 .1/35هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة"  شرح بمكغ الهراـ :اىظر(2)  
   .أبك األشباؿ الجزائرمكتبً كتب أحاديث األحكاـ في تاريخ اإلسالـ،  :اىظر(3)  
، قمت: في عزك ٌذا العهؿ إلى بمكغ الهراـ تساهح، فٍك عمى الحديثهمتقى أٌؿ  :اىظر(4)  

  الىظـ، كليس عمى هتف البمكغ.

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=members&controller=profile&id=1758
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
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ٌػػ 1421الحي، طبػع بهؤسسػة الرسػالة سػىة شػتػأليؼ: خالػد بػف ضػيؼ ا ال
 في ثهاىية هجمدات.

يػػػػرل فػػػػى أربعػػػػة هجمػػػػدات،  - 3 تخػػػػريج أحاديػػػػث البمػػػػكغ، لسػػػػهير أهػػػػيف الٌز
 .(1)دار الضياء الرياضطبع  ،كهختصر لمتخريج فى هجمد

تٍػػػػذيب تخريجػػػػات بمػػػػكغ الهػػػػراـ هػػػػف أدلػػػػة األحكػػػػاـ لمحػػػػافظ ابػػػػف حجػػػػر  - 4
العسقالىي لمحفاظ، ٌذبً: عبد ا بف حهكد الفريح، طبػع بػدار كىػكز اشػبيميا 

 ـ.2007 -ٌػ 1428ية، الطبعة األكلى لمىشر كالتكزيع الرياض السعكد
إتحػػاؼ الكػػراـ بتخػػريج كتحقيػػؽ بمػػكغ الهػػراـ، تػػأليؼ: أبػػي عزيػػز حاشػػية  - 5

ٌػػ 1428حسف بف ىكر الهركعي، طبعتً دار اآلثار صىعاء، الطبعة األكلى 
 ـ.2007 -
خالصة الكالـ في تخريج أحاديث بمكغ الهراـ، تأليؼ: خالد بػف ضػيؼ  - 6

ة الحي، كقػػػد صػػدرت الطبعػػػة األكلػػى عػػػف هكتبػػة الرشػػػد ىاشػػركف سػػػىشػػا ال
 ـ في ثالثة هجمدات.2004 -ٌػ 1425

 سادسا: المنظومات
كها لـ يغفؿ عف دراستً الىاظهكف، فىظهكي في أبيات هػف الشػعر؛ ليػتهكف 

ي:  هف حفظً، كترسخ في الذاكرة أبياتً. ٌك
 ؼ: اإلهاـ هحهد بف ػػػػػة األحكاـ، تأليػػػػػػػػػراـ هف أدلػػػػػػػػػكغ الهػػػػػبمة ػػػػػػػػػػهىظكه – 1

                                                 
، قمت: في عزك ٌذا العهؿ إلى بمكغ الهراـ تساهح، فٍك عمى همتقى أٌؿ الحديث :اىظر(1)  

  الىظـ، كليس عمى هتف البمكغ.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
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كيميٍػػػػا تتهتٍػػػػا تػػػػأليؼ: العالهػػػػة ، ٌػػػػػ1182إسػػػػهاعيؿ األهيػػػػر الصػػػػىعاىي ت 
كعميٍهػا إتحػاؼ ذكم األفٍػاـ  ٌػػ.1198سيف بف عبػد القػادر بػف عمػي ت الح

لتحقيػػػؽ هىظكهػػػة بمػػػكغ الهػػػراـ، تػػػأليؼ: عبػػػد الحهيػػػد بػػػف صػػػالح بػػػف قاسػػػـ آؿ 
 ،  ـ.2009 -ٌػ 1430الطبعة األكلى أعكج، دار ابف حـز

هىظكهة بمكغ الهراـ، تأليؼ: عبد ا بف هحهد بف إسػهاعيؿ األهيػر ت  - 2
 .(1)قاؿ الشككاىي: "بمغىي أىً ىظـ بمكغ الهراـ، كأىً اآلف يشرحً" ٌػ.1242

 سابعا: بعض األبواب من بموغ المرام
تىبيػػً الكػػراـ عمػػى أحاديػػث فػػي بمػػكغ الهػػراـ، تػػأليؼ: الشػػيخ عبػػد ا بػػف  - 1

ىشػػرتً دار الهىػػار لمىشػػر فػػي الخػػرج، الطبعػػة األكلػػى سػػىة  صػػالح العبػػيالف،
ي رسالة في ٌػ1412  .(2)صفحة 32، ٌك

، دراسات فقٍية أصكلية تطبيقية في أربعيف حػديثا هػف أحاديػث األحكػاـ - 2
بمػػػكغ الهػػػراـ هػػػف أدلػػػة األحكػػػاـ، تػػػأليؼ: د. خمػػػؼ هحهػػػد كتػػػاب  هختػػػارة هػػػف

الطبعػػػػة الهحهػػػػد، هؤسسػػػػة الريػػػػاف لمطباعػػػػة كالىشػػػػر كالتكزيػػػػع بيػػػػركت لبىػػػػاف، 
 ـ.2010 -ٌػ 1429األكلى 

                                                 
، 74فكر اإلسالهي في اليهف ص ، لكف الحبشي ذكر في هصادر ال1/273البدر الطالع (1)  

، أف لمشيخ عبد ا ىظها اسهً فتح السالـ عمى عهدة األحكاـ، كلـ يذكر لً ىظها عمى 75
بمكغ الهراـ. قمت: كلعؿ ها ذكري الحبشي ٌك األقرب إلى الصكاب؛ ألىً يستبعد أف يعيد ها 

 .6/110هعجـ الهؤلفيف  كاىظر ىظهً كالدي،
 .1/37هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة"  بمكغ الهراـشرح  :اىظر(2)  
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السػػاطع شػػرح كتػػاب الجػػاهع هػػف كتػػاب بمػػكغ الهػػراـ هػػف أدلػػة األحكػػاـ،  - 3
فػػػػي هكػػػػة  بػػػػف عبػػػػد ا، ىشػػػػرتً الهكتبػػػػة التجاريػػػػةالمشػػػػيخ هحهػػػػد بػػػػف ياسػػػػيف 

 الهكرهة، بدكف تاريخ.
شػػػرح أحاديػػػث الصػػػياـ هػػػف بمػػػكغ الهػػػراـ، إعػػػداد: د. ىاصػػػر بػػػف إبػػػراٌيـ  - 4

 ٌػ.1428شر كالتكزيع، الطبعة األكلى العبكدم، ىشرتً دار ابف الجكزم لمى
 بف يحيى بف عهر ، تأليؼ: عبد الرحهف بف سميهافشرح بمكغ الهراـ - 5

 (1)كصؿ فيً إلى كتاب البيكعٌػ 1250ت  الزبيدم الشافعي الحسيىي األٌدؿ
ٌػػػ، 1406اٌيـ بػػف إسػهاعيؿ اليعقػػكبي ت شػرح بمػػكغ الهػػراـ، تػأليؼ: إبػػر  - 6

 . (2)كلـ يتهً
رم ت شرح لبمكغ الهراـ، لمشيخ عب - 7 ٌػ، لـ 1301د ا بف سميهاف الجٌك

 .(3)يكهمً
شػػػػرح بمػػػػكغ الهػػػػراـ، لمشػػػػيخ هحهػػػػد عابػػػػد بػػػػف أحهػػػػد األىصػػػػارم السػػػػىدم  - 8

 .(4)تكجد قطعة هىً في الهديىة، كلـ يتهًٌػ 1257الحىفي ت 
عبد الػرحهف بػف عبػد العزيػز  شرح كتاب الصياـ هف بمكغ الهراـ، لمشيخ - 9

  –ٌػ 1436ى ػػػػػػػػعة األكلػػػػػػػػالطب رية،ػػػػػػاد البكيػػػػػكة كاإلرشػػػػػز الدعػػػػػهركالدٌاهي، 
                                                 

 .76، كهصادر الفكر اإلسالهي في اليهف ص 5/140هعجـ الهؤلفيف  :اىظر(1)  
 .2/1698عقد الجكاٌر في عمهاء الربع األكؿ هف القرف الخاهس عشر  :اىظر(2)  

  noor.com/showthread.php?p=27415-mهىتديات هىابر الىكر  :اىظر  )3(
   .3/375، كهعجـ الهؤلفيف 6/180األعالـ  :اىظر(4)  
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 .(1)ـ2015
بمػػكغ الهػػراـ، لمشػػيخ عبػػد ا بػػف هػػاىع الركقػػي، هػػف  شػػرح كتػػاب الحػػج - 10

 .(2) ٌػ1431طبع بالهكتبة الكقفية سىة 
هػػف فقػػً السػػىة: ٌػػك عبػػارة عػػف أحاديػػث هػػف بمػػكغ الهػػراـ، قػػاـ بشػػرحٍا  - 11

الشػػيخ حهػػاد الحهػػاد الهػػدرس بالجاهعػػة اإلسػػالهية بالهديىػػة، كقػػد خػػرج هىٍػػا 
ا  .  (3)عدة هجهكعات عف أحاديث البيكع كالشفعة كاإلجارة كغيٌر

ىصػػػيحة األىػػػاـ بفكائػػػد بمػػػكغ الهػػػراـ )العبػػػادات( ، تػػػأليؼ: سػػػهير عبػػػد  - 12
لرزاؽ الشكايكة، طبع بدار يافا العمهية لمىشر كالتكزيع عهاف األردف، الطبعة ا

 ـ. 2010األكلى 
 ثامنا: ترجمة بموغ المرام )التعريؼ به(.

حسػف بػف  الركض البساـ هف ترجهة بمكغ الهراـ كهؤلفػً اإلهػاـ، تػأليؼ: - 1
تحقيؽ: أحهػد بػف عبػد العزيػز آؿ عبػد الهحسػف، دار  صديؽ بف حسف خاف،

 .(4)ٌػ1411الصهيعي الرياض 
                                                 

 كتاب الحج هف بمكغ الهراـ هعد لمطبع. اىظرل ًذكر الهؤلؼ في هكقعً أف شرح(1)  
   /midad.com/scholar/45848 الدٌاهي-عبدالعزيز-عبدالرحهف

  (2). http://waqfeya.com/book.php?bid=9826    
   .ؿ الجزائرمأبك األشباكتبً كتب أحاديث األحكاـ في تاريخ اإلسالـ،  :اىظر(3)  
، كدليؿ هؤلفات الحديث الشريؼ الهطبكعة القديهة 90هصادر الفكر اإلسالهي ص  :اىظر(4)  

 .1/219كالحديثة 
 

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=members&controller=profile&id=1758
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 همػػتقط الػػركض البسػػاـ هػػف ترجهػػة بمػػكغ الهػػراـ، تػػأليؼ: هحهػػد بػػف عمػػي - 2
ػػك فػػي ثػػالث  ٌػػػ.1332، الهطبػػع الهجتبػػائي دٌمػػي صػػديؽ بػػف حسػػف خػػاف ٌك

 . (1)عشرة صفحة ضهف هجهكعة
 تاسعا: مزج البموغ بغير 

حفػػاظ هػػف أحاديػػث األحكػػاـ، هىتخػػب هػػف عهػػدة األحكػػاـ كبمػػكغ بغيػػة ال - 1
الهراـ هها اتفؽ عميػً الشػيخاف أك اىفػرد بػً أحػدٌها، كتبػً: يكسػؼ بػف هحهػد 
إبػػػراٌيـ العبيػػػد، كطبعتػػػً هكتبػػػة الرشػػػد ىاشػػػركف الريػػػاض السػػػعكدية، الطبعػػػة 

 ـ.2004 -ٌػ 1425األكلى 
تٍػػػذيب بمػػػكغ الهػػػراـ هػػػف أدلػػػة األحكػػػاـ، تػػػأليؼ: الػػػدكتكر خالػػػد بػػػف عبػػػد  - 2

 ٌػػػ.1431الطبعػػة األكلػػى العزيػػز البػػاتمي، طبػػع بػػدار كىػػكز إشػػبيميا الريػػاض، 
ضـ الكتاب زكائد أحاديث عهدة األحكاـ عمى البمكغ، ككضع كػؿ حػديث فػي 

د الجهػػع ، كقػػد بمغػػت أحاديػػث التٍػػذيب بعػػهحمػػً الالئػػؽ بػػً هػػف أبػػكاب الكتػػاب
 حديثا. 1568كالترتيب 

المبػػاب الهىتقػػى الهمتقػػى بػػيف بمػػكغ الهػػراـ كالهىتقػػى َّلبػػف تيهيػػة، تػػأليؼ:  - 3
 .(2)ػ1370ٌيحيى بف هحهد لطؼ ا شاكر ت 

 أعمال بغير المغة العربيةعاشرا: 
 حهد حسف بىدكغ اإلىدكىيسي لألستاذ أ ترجهة بمكغ الهراـ هع التعميقات، - 1

                                                 
   .1/420الهرجع السابؽ  :اىظر(1)  
 .85هصادر الفكر اإلسالهي في اليهف ص  :اىظر(2)  
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  .(1)ـ1958ت 
ترجهة بمكغ الهراـ هع التعميقات، لمشيخ هحهد إدريس بف عبد الرؤكؼ  - 2

 . (2)ٌػ،  هطبكع بهصر1410الهربكم ت 
شػػرح أحهػػد داكد أكغمػػك، حيػػث تػػرجـ بمػػكغ الهػػراـ إلػػى المغػػة التركيػػة، ثػػـ  - 3

 .(3)شرحً شرحا هىاسبا، فجاء في أربعة أجزاء
 ، تأليؼ: أبي الطيبشرح بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ هسؾ الختاـ - 4

ك بالمغة الفارسية، كقد طبع 1307صديؽ بف حسف خاف القىكجي ت  ٌػ، ٌك
  .(4)بالٍىد

 حادي عشر: الدراسات والبحوث
َّل أريػػد أف أستقصػػي البحػػكث كالدراسػػات التػػي تىاكلػػت شػػركح الكتػػاب، 

صصػت لمهػتف بمػكغ الهػراـ فٍي كثيػرة جػدا، كسػأكتفي بػذكر الدراسػات التػي خ
ي:  فقط، ٌك

ا في استىباط األحكاـ بالتطبيؽ عمى بمكغ الهراـ،  - 1 األكاهر الىبكية كأثٌر
داف لقسـ أصكؿ  رسالة هاجستير قدهت هف الطالبة: هريـ هحهكد عثهاف ٌك

                                                 
 كأكائؿ ٌذا القرف. شركح كتب الحديث لعمهائىا في القرف الرابع عشر الٍجرم :اىظر  )1(

https://wadod.org/vb/showthread.php?t=7314. 
 الهرجع السابؽ. :اىظر(2)  
  . 1/35هف أدلة األحكاـ "كتاب الطٍارة"  شرح بمكغ الهراـ :اىظر(3)  
 .620أبجد العمـك ص (4)  
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ر،  الفقً بكمية الدراسات اإلسالهية كالعربية بىات بالقاٌرة جاهعة األٌز
ـ. هىٍا ىسخة هحفكظة بالهكتبة الهركزية 2003 -ٌػ 1424ىكقشت سىة 

ر تحت الرقـ )  (.10027بجاهعة األٌز
هف أدلة األحكاـ )كتاب الطٍارة(، ىاؿ بً هؤلفً الشيخ  شرح بمكغ الهراـ - 2

سػػمهاف بػػف فٍػػد العػػكدة درجػػة الػػدكتكراي هػػف جاهعػػة الجىػػاف بمبىػػاف، كىشػػر فػػي 
 ـ.2006 -ٌػ 1427ىية أربعة هجمدات، دار الرشد الرياض، الطبعة الثا

العهـك كأثري في استىباط األحكاـ هف بمكغ الهراـ، رسالة هاجستير  - 3
قدهت هف الطالب: عبد الهىعـ هحهد سعيد العصار لقسـ الشريعة اإلسالهية 
ر، ىكقشت سىة  بكمية الدراسات اإلسالهية كالعربية بىيف القاٌرة جاهعة األٌز

ر  ـ. هىٍا ىسخة هحفكظة2000 -ٌػ 1422 بالهكتبة الهركزية بجاهعة األٌز
 (.7559تحت الرقـ )

الىٍي الصريح كأثري في استىباط األحكاـ بالتطبيؽ عمى بمكغ الهراـ،  - 4
رسالة هاجستير قدهت هف الطالب: هحهد عبد الجميؿ عبد الحهيد لقسـ 
ر.  الشريعة بكمية الدراسات اإلسالهية كالعربية بىيف بالقاٌرة جاهعة األٌز

ر تحت   (.7128قـ )ر الهىٍا ىسخة هحفكظة بالهكتبة الهركزية بجاهعة األٌز
 األعمال غير المكتوبةالمطمب الثاني: 

في الهساجد   -هتىا أك شرحا –هها َّل شؾ فيً أف تدريس بمكغ الهراـ 
كحمقات العمـ كاف هىذ فترات طكيمة، لكف لها لـ ُيىقؿ إليىا؛ لعدـ كجكد 
 التقىيات الحديثة التي ساعدت عمى التصكير كالتسجيؿ في ٌذا الزهف فإىىي 
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 بذكر ها اطمعت عميً هف أعهاؿ ٌذا الكقت.سأكتفي 
كثيػػرة  -سػػكاء كاىػػت تسػػجيالت صػػكتية أك هرئيػػة –كاألعهػػاؿ غيػػر الهكتكبػػة 

ا، هىٍػا هػا ٌػك كاهػؿ، كهىٍػا هػا ٌػك غيػر  ا كاستقصاٌؤ جدا، كيصعب حصٌر
كاهػػػؿ، بػػػؿ هػػػف ٌػػػذي الشػػػركح هػػػا ٌػػػك قػػػائـ كقػػػت إعػػػداد ٌػػػذا البحػػػث، كهػػػا أف 

يف هػػف بمػػكغ الهػػراـ ككتػػاب الطٍػػارة، أك هقيػػدة بجػػزء هعػػبعػػض ٌػػذي األعهػػاؿ 
ػػػي عمػػػى الىحػػػك  بػػػاب األدب، كبعضػػػٍا غيػػػر هقيػػػد بكتػػػاب أك بػػػاب هعػػػيف، ٌك

 اآلتي.
 أوال: األعمال غير المقيدة

 مكتابلمكتاب سكاء كاىت لغير الهكتكبة  في ٌذا الفرع سأذكر الشركح
ف أك ببػاب هػ بمكغ الهراـأك لبعضً، لكىً غير هحدد بكتاب هف كتب  ًجهيع

أبكابػػً، كقػػد ذكػػرت الشػػركح التػػي تػػكفي أصػػحابٍا أكَّل، ثػػـ ذكػػرت بقيتٍػػا هرتبػػا 
ذي الشركح ٌي:  إياٌا عمى حركؼ الهعجـ، ٌك

 ٌػ. 1420لمشيخ عبد العزيز بف عبد ا بف باز ت  بمكغ الهراـ،شرح  - 1
 ٌػ. 1420ت لمشيخ عطية هحهد سالـ  شرح بمكغ الهراـ، - 2
 ٌػ. 1421هحهد بف صالح بف عثيهيف ت  لمشيخبمكغ الهراـ، شرح  - 3
ت  عبد الرحهف بف جبريف ، لمشيخ عبد ا بفشرح بمكغ الهراـ - 4

 . (1)ٌػ1430
                                                 

 . www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/abdullah_bengbreen.aspx: اىظر  )1(
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ت  هحهد بف عبد ا السبيؿ شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ العالهة - 5
  . (1)ٌػ1434

 .(2)أحهد بف عبد الرحهف الزكهافشرح بمكغ الهراـ، لمشيخ  - 6
 . (3)لمشيخ أبي إسحاؽ الحكيىي، شرح بمكغ الهراـ - 7
 . (4)خالد بف عبد ا الهصمح بمكغ الهراـ، لمشيخ شرح - 8
 .(5)الهراـ، لمشيخ ساهى بف هحهد الصقيرشرح بمكغ  - 9

 . (6)ا الحهيد عبد بف ، لمشيخ سعدشرح بمكغ الهراـ - 10
 .(7)سعد بف ىاصر الشثرم لمشيخ ،شرح بمكغ الهراـ  - 11
 .(8) سمهاف بف فٍد العكدةشرح بمكغ الهراـ، لمشيخ  - 12
 . (9)لمشيخ سميهاف بف ىاصر العمكاف شرح بمكغ الهراـ، - 13

                                                 
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/f-هىتديات اإلهاـ اآلجرم :اىظر  )1(

65.html. 
  .صكتيات‹ هكقع الشيخ أحهد بف عبدالرحهف الزكهاف www.alukah.net  ‹ :اىظر  )2(
  . www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=series&id=1183 :اىظر  )3(
 .https://www.youtube.com/watch?v=VTFV78JdcBI :اىظر  )4(

 .https://twitter.com/dralsoger?lang=ar :اىظر(5)  
 .https://ar.islamway.net/collection/2567 :اىظر(6)  

 .الكريم - نآالقر -إذاعة - المرام -بلوغ - شرح s.com/-dro :اىظر  )7(
 .https://ar.islamway.net/collection/1657 :اىظر  )8(

   .89الهعجـ الجاهع في تراجـ العمهاء كطمبة العمـ الهعاصريف ص  :اىظر(9)  

http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-36556.html
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-36556.html
http://archive.org/details/shathri-bolog-all2
file:///C:/Users/افريو/AppData/Roaming/Microsoft/Word/منتديات%20الإمام%20الآجري
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 . (1)صالح بف عبد ا الحديثيشرح بمكغ الهراـ، لمشيخ  - 14
 .، لمشيخ صالح بف فكزاف الفكزافبمكغ الهراـشرح  - 15
 . (2)عائض بف عبد ا القرىي بمكغ الهراـ، لمشيخ شرح - 16
 . (3)شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ عبد السالـ بف هحهد الشكيعر - 17
 .(4)عبد الكريـ بف عبد ا الخضيرلمشيخ  شرح بمكغ الهراـ، - 18
 . (5)شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ عبد ا بف سفر الغاهدم - 19
 . (6)عبد ا بف صالح العبيالف بمكغ الهراـ، لمشيخ شرح - 20
 . (7)عبد ا بف عبد الرحهف السعدشرح بمكغ الهراـ، لمشيخ  -21
بف هحهد السرساكم  أبي عبد ا هازفلمشيخ  بمكغ الهراـ، شرح - 22

 . (8)الهصرم
                                                 

    .شرح بمكغ الهراـ لمشيخ صالح الحديثي /s.com-http://dro :اىظر  )1(
    .http://islamport.com/w/amm/Web/2569/10663.htm :اىظر  )2(

 .عبد السالـ الشكيعرشرح بمكغ الهراـ  /http://alfiqh.net :اىظر(3)  
 ./alfiqh.netالخضير  -الكريـ - عبد – الهراـ – بمكغ -شرح :اىظر  )4(
 .https://www.youtube.com/watch?v=grMc_krfQK4 :اىظر  )5(
 .islamport.com/w/amm/Web/2569/10663.htm :اىظر  )6(
 .https://www.youtube.com/watch?v=jz2TSXyGf0o :اىظر  )7(
 .http://www.ebnmaryam.com/vb/t190083.html :اىظر  )8(
 
 

http://dro-s.com/
http://alfiqh.net/%20شرح%20بلوغ%20المرام%20عبد%20السلام%20الشويعر
http://www.ebnmaryam.com/vb/t190083.html
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 . (1)ىاصر السمهي شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ عبد ا بف - 23
 .(2)شرح كتاب بمكغ الهراـ، لمشيخ عبد الهحسف حهد العباد - 24
 .(3)شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ عبد الهحسف بف عبد ا الزاهؿ - 25
 .(4)لمشيخ عهر بف حسف فالتة شرح بمكغ الهراـ، - 26
 .(5)عهر بف حهركف الجزائرم بمكغ الهراـ، لمشيخ شرح - 27
 .(6)لمشيخ فالح بف هحهد بف فالح الصغير شرح بمكغ الهراـ، - 28
 .(7)شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ هحهد بف هحهد الهختار الشىقيطي - 29
 .(8)يشرح بمكغ الهراـ، لمشيخ ٌشاـ بف فؤاد البيم - 30
ٌيثـ بف هحهد جهيؿ بف عبد الغىي شرح بمكغ الهراـ، لمشيخ  - 31

 .(9)سرحاف
                                                 

 .https://archive.org/details/alsulambloogmram :اىظر  )1(
 .subulsalam.com/catplay.php?catsmktba=177 :اىظر  )2(
 . http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=group&id=67:اىظر  )3(

http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=group&id=67. 
 . Bolog-https://archive.org/details/Falatah: اىظر  )4(
 www.ahlalhdeeth.com همتقى أٌؿ الحديث: اىظر  )5(
 .263العمهاء كطمبة العمـ الهعاصريف ص الهعجـ الجاهع في تراجـ : اىظر  )6(
 .s.com-dro/  هحهد بف هحهد الشيخ -الهراـ بمكغ – شرح: اىظر  )7(
 .http://www.elbeialy.com/catplay.php?catsmktba=253: اىظر  )8(
 .https://www.youtube.com/watch?v=dSiP32NqR_s: اىظر  )9(
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الشرح الكبير الهستكعب لبمكغ الهراـ، لمشيخ سميهاف بف كائؿ  - 32
 . (1)التكيجرم

 ثانيا: األعمال المقيدة
أقصد بٍذا الفرع األعهاؿ غير الهكتكبة الهقيدة بكتاب هف كتب بمكغ 

الزكاة، أك بباب هف أبكابً كباب األدب هف كتاب الهراـ كالطٍارة أك 
 الجاهع، كهف ٌذي األعهاؿ:

، لمشيخ حسيف بف عبد العزيز آؿ هف بمكغ الهراـ شرح كتاب الطٍارة - 1
 . (2)الشيخ

آؿ  بف عبد العزيز لمشيخ صالح ،شرح كتاب الطٍارة هف بمكغ الهراـ - 2
 .(3)الشيخ

، لمشيخ عبد العزيز بف هرزكؽ شرح كتاب الطٍارة هف بمكغ الهراـ - 3
 . (4)الطريفي

شرح كتاب الزكاة هف بمكغ الهراـ، لمشيخ د. عبد السالـ بف سالـ  - 4
 .(5)السحيهي

                                                                                                              
 
 الشرح الكبير الهستكعب لكتاب بمكغ الهراـ. s.com/-dro: اىظر  )1(
 .https://archive.org/details/boloogmaraam: اىظر  )2(
 .https://ar.islamway.net: اىظر  )3(
 .https://islamhouse.com/ar/books/314983: اىظر  )4(
 .https://www.youtube.com/watch?v=iCb_Toaztw4: اىظر  )5(

https://ar.islamway.net/
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 تىاصر الديف األلباىي لمشيخ  ،بمكغ الهراـ شرح كتاب الصياـ هف - 5
 .(1)ٌػ1420

شرح كتاب الصياـ هف كتاب بمكغ الهراـ، لمشيخ أبي أىكر سالـ  - 6
 . (2)باهحرز

شرح كتاب الصياـ، كتاب الحج، كتاب البيكع، كتاب الجاهع هف بمكغ  - 7
 . (3)الرحيمي ابف سميـ االهراـ، لمشيخ سميهاف 

 . (4)الهدخمي ٌادم بف هحهد لمشيخ الهراـ، بمكغ هف الجاهع كتاب شرح - 8
أحهد هحهد الصادؽ  لمشيخ بمكغ الهراـ، شرح باب األدب هف كتاب - 9

  . (5)الىجار
   .(6)لمشيخ حسف عبد الستير الىعهاىي بمكغ الهراـ، شرح جزء هف - 10

كهف الجدير بالذكر التىبيً عمى أف بعض األعهاؿ غير الهكتكبة قد تـ 
 أك الهكتبة الشاهمة.اإلىترىت  الهعمكهات الدكليةتفريغً عمى شبكة 

                                                 
 .subulsalam.com/pageother.php?catsmktba=905  اآلجرم.: اىظر  )1(
 .www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=46052: اىظر  )2(
 .www.shalruhaily.com: اىظر  )3(
 .https://www.youtube.com/watch?v=NdnoYbevoGw: اىظر  )4(
 . https://www.youtube.com :اىظر  )5(
 . www.ahlalhdeeth.com :اىظر  )6(
 
 

http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-46052.html
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-46052.html
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-46052.html
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-37298.html
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-37298.html
http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-37298.html
https://ar.islamway.net/
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 ثالثا: أعمال أخرى
 ٌىاؾ أعهاؿ صكتية أخرل تىاكلت بمكغ الهراـ، هىٍا:   
قراءة لكتاب بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، بصكت أبي عبد الرحهف  - 1

 .(1)عمي الهالكي
، بصكت الشيخ سميهاف بف هحهد هف أدلة األحكاـقراءة بمكغ الهراـ  – 2

 . (2)الشكيٍي
لشػػػيخ الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرحهف بػػػف عبػػػد  قػػػراءة كضػػػبط كتػػػاب بمػػػكغ الهػػػراـ - 3

 .(3)الكريـ الزيد
كتػػػاب بمػػػكغ الهػػػراـ لمحػػػافظ ابػػػف حجػػػر رحهػػػً ا، لمشػػػيخ هػػػف ههيػػػزات  - 4

 .(4)العالهة يحيى بف عمي الحجكرم
كبعد، فٍذي هحاكلة هف الباحث لجهع أكبر قدر ههكف هف الهؤلفات 
كالدراسات التي اتخذت بمكغ الهراـ أساسا لٍا، كليس الهقصكد الحصر كَّل 

كجدت صعكبة في أدعيً، كلك أردت استقصاء كؿ ها يتعمؽ بٍذا الكتاب ل
ذلؾ؛ لكثرة ذلؾ هف جٍة، كهف جٍة أخرل ها يجد بيف الفيىة كاألخرل هف 

 إخراج بعض الهؤلفات عميً سكاء كاىت قديهة أك حديثة.
                                                 

 .http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=36200اآلجرم   :اىظر(1)  
 . boloog-had-https://archive.org/details/sawt :اىظر  )2(
 . https://www.youtube.com/watch?v=fGgfwRjEnCk :اىظر  )3(

 .http://aloloom.net/show_sound.php?id=10665 :اىظر(4)  
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ا تعطي صكرة كاضحة عف العىاية الكبيرة التي  كها ذكر هف الشركح كغيٌر
 أكَّلٌا العمهاء كطمبة العمـ قديها كحديثا لبمكغ الهراـ.

 الخاتمة
عمى ىبيىا هحهد كعمى آلً كسمـ الحهد  رب العالهيف، كصمى ا 

الىتائج أٌـ ٌذي البحث ٌذا هسيرتي هع في ىٍاية كبعد فكصحبً أجهعيف، 
 التي أردت العىاية بٍا. التكصياتك  ،التي تكصمت إليٍا

 أوال: النتائج
األجياؿ جيال يعد بمكغ الهراـ هف تراث ٌذي األهة الخالد الذم تتكارثً  - 1

بعد جيال دكف حصر في هكاف كَّل زهاف كَّل لغة كَّل جىس، فهىذ تصىيفً 
ي في تزايد هستهر إلى أف يرث ا األرض  بدأت األعهاؿ عميً تترل، ٌك

 كهف عميٍا.
ة كسػػػبعيف أربعػػػفػػػي ٌػػػذا البحػػػث  بمغػػػت األعهػػػاؿ الهكتكبػػػة التػػػي ذكػػػرت - 2

، فكػػاف هجهػػكع ربعػػيف عهػػالة كأتسػػكهػػا بمغػػت األعهػػاؿ غيػػر الهكتكبػة عهػال، 
ػػذا يػػدؿ عمػػى أٌهيػػة الكتػػاب العمهيػػة، عهػػال. يفهائػػة كعشػػر  األعهػػاؿ ككثػػرة  ٌك

تصػػدري قائهػػة الكتػػب الهصػػىفة فػػي أحاديػػث األحكػػاـ هػػف ذلػػؾ سػػبب ئػػدي، ك كاف
 .حيث العىاية كاَّلٌتهاـ

ػا -أف أكثر العمهاء عىاية ببمكغ الهراـ قديها ٌـ عمهػاء الػيهف  - 3 ا  طٌٍر
ـ عىايػػػػة بػػػػً ٌػػػػـ عمهػػػػاء الههمكػػػػة العربيػػػػة الهعتػػػػديف هػػػػف ، أهػػػػا حػػػػديثا فػػػػأكثٌر

 السعكدية. 
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َّل تػػزاؿ حبيسػػة أف بعػػض الشػػركح كاألعهػػاؿ الهكتكبػػة عمػػى بمػػكغ الهػػراـ  – 4
كيصػػػعب اَّلسػػػتفادة هىٍػػػا؛ لعػػػدـ تيسػػػر تحقيقٍػػػا ، لػػػـ تػػػر الىػػػكر بعػػػداألرفػػػؼ 
خراجٍا.  كا 

كعرضػٍا  ،س كشػرح كتعميػؽأف ها قاـ بً ٌؤَّلء العمهاء هف ىشػر كتػدري - 5
بها يتىاسب هع هستجدات العصر جهيعً يخدـ السىة الىبكية الهطٍرة، كذلؾ 

 هف حيث الهحافظة عميٍا كتقريب فٍهٍا لمىاس.
 :ثانيا: التوصيات

رشاد الطمبة إلى حفظٍا،  – 1 أكصي بالعىاية بٍذا الىكع هف األحاديث، كا 
 ككيفية استىباط األحكاـ هىٍا. 

أكصي بتكجيً عدد هف الدارسيف في الهراحؿ الجاهعية العميا لمقياـ  - 2
بإعداد دراسات عف الكتاب هف ىاحية ىحكية كبالغية كتربكية. كها أرجك أف 
يجتٍد بعض طمبة العمـ في إعراب أحاديث ٌذا الكتاب القيـ، فٍىاؾ العديد 

ير صعب عمى غكيهف الكمهات التي تحتهؿ عدة أكجً هف اإلعراب، 
إعراب كثير هىً، كطمبة العمـ في أهس حاجة إلى هثؿ ٌذا  الهتخصصيف

 العهؿ.
، العهؿالقكؿ ك في  كالقبكؿ اإلخالص -سبحاىً كتعالى –أسأؿ ا  كأخيرا

كصمى ا عمى ىبيىا هحهد كعمى  إىً عمى ها يشاء قدير، كباإلجابة جدير،
 آلً كصحبً أجهعيف، كالحهد  رب العالهيف.
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 المصادر والمراجع
 .الهدىي ىافع عف اإلهاـ اإلهاـ قالكف القرآف الكريـ، بركاية

( ، تأػػ  ليؼ: صديؽ بف أبجد العمكـ )الكشي الهرقكـ في بياف أحكاؿ العمـك
ٍارسً: عبد الجبار زكار، ٌػ، أعدي لمطبع ككضع ف1307حسف القىكجي ت

 ـ. 1978د القكهي دهشؽ، طبع كزارة الثقافة كاإلرشا هىشكرات
ابف حجر العسػقالىي هصػىفاتً كدراسػة هىٍجػً فػي كتابػً اإلصػابة، تػأليؼ: ػػ 

بيػػركت لبىػػاف، الطبعػػة األكلػػى شػػاكر هحهػػكد عبػػد الهػػىعـ، هؤسسػػة الرسػػالة 
 ـ.1997 -ٌػ 1417

تػأليؼ: د. ىػػزار  ،إتهػاـ األعػالـ )ذيػؿ لكتػاب األعػالـ لخيػر الػديف الزركمػي(ػػػ 
يػركت الفكر دهشؽ سكرية، دار صػادر ب هحهد رياض الهالح، دارأباظة  ك 

 ـ.2003 –ٌػ 1424لبىاف، الطبعة الثاىية 
 ٌػػػ1255بػػف عمػػي بػػف هحهػػد الشػػككاىي ت  إرشػػاد الفحػػكؿ، تػػأليؼ: هحهػػدػػػػ 

 شركة هكتبة كهطبعة هصطفى البابي الحمبي، الطبعة األكلى.
اط: إعالـ األىاـ شرح بمكغ الهراـ هف أحاديث األحكاـ، تحرير كشرح كاسػتىبػػ 

األسػػتاذ الػػدكتكر ىػػكر الػػديف عتػػر، هكتبػػة دار الفرفػػكر كهكتبػػة دار اليهاهػػة 
 دهشؽ.

األعػػػالـ قػػػاهكس تػػػراجـ ألشػػػٍر الرجػػػاؿ كالىسػػػاء هػػػف العػػػرب كالهسػػػتعربيف ػػػػػ 
   كالهستشػػػػرقيف، تػػػػأليؼ: خيػػػػر الػػػػديف الزركمػػػػي، دار العمػػػػـ لمهاليػػػػيف بيػػػػركت

 ـ. 1989لبىاف، الطبعة الثاهىة 
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ٌػػػػ، 852يخ اإلسػػػالـ الحػػافظ ابػػػف حجػػر ت شػػأبىػػاء الُعهػػػر، لإىبػػاء الُغهػػػر بػػػػ 
تحقيؽ: حسف حبشي، كزارة األكقاؼ. الهجمػس األعمػى لمشػؤكف اإلسػالهية، 

 ـ.1994 -ٌػ 1415ياء التراث العربي، القاٌرة لجىة إح
البػػدر التهػػاـ شػػرح بمػػكغ الهػػراـ هػػف أدلػػة األحكػػاـ، لمقاضػػي العالهػػة حسػػيف ػػػػ 

لػػػػػػدكتكر هحهػػػػػػد شػػػػػػحكد خرفػػػػػػاف، دار الكفػػػػػػاء هحهػػػػػػد الهغربػػػػػػي، تحقيػػػػػػؽ: ا
 ـ. 2004 -ٌػ 1425رة، الطبعة األكلى الهىصك 

البػػدر الطػػالع بهحاسػػف هػػف بعػػد القػػرف السػػابع، لمقاضػػي العالهػػة هحهػػد بػػف ػػػػ 
دة بالقػػػاٌرة، الطبعػػػة األكلػػػى ٌػػػػ، هطبعػػػة السػػػعا1250عمػػػي الشػػػككاىي  ت 

 ٌػ.1348
الكاقعػػػػة فػػػػي الشػػػػرح الكبيػػػػر، البػػػػدر الهىيػػػػر فػػػػي تخػػػػريج األحاديػػػػث كاآلثػػػػار ػػػػػػ 

ٌػػػػػ، 804الػػػػديف عهػػػػر بػػػػف عمػػػػي الشػػػػافعي ت  الهؤلػػػػؼ: ابػػػػف الهمقػػػػف سػػػػراج
اض تحقيػػؽ: هصػػطفى أبػػك الغػػيط كآخػػريف، دار الٍجػػرة لمىشػػر كالتكزيػػع الريػػ

 ـ.2004 -ٌػ 1425السعكدية، الطبعة األكلى 
بمػػػػكغ الهػػػػراـ فػػػػي ثكبػػػػً الجديػػػػد، تػػػػأليؼ: د. عػػػػائض القرىػػػػي، دار العبيكػػػػاف ػػػػػػ 
 ـ. 2006 -ٌػ 1427رياض السعكدية، الطبعة الثاىية ال
د بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر بمػػػكغ الهػػػراـ هػػػف أدلػػػة األحكػػػاـ، تػػػأليؼ: الحػػػافظ أحهػػػػػػػػ 

ٌػ، حققً كخرج أحاديثً كشرح غريبً: أحهد عبد الػرازؽ 852العسقالىي ت 
الطبعػػػة  القػػػاٌرة، لمطباعػػػة كالىشػػػر كالتكزيػػػع كالترجهػػػةدار السػػػالـ البكػػػرم، 
 ـ.2006 -ٌػ 1427األكلى 
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بمػػػكغ الهػػػراـ هػػػف أدلػػػة األحكػػػاـ، تػػػأليؼ: الحػػػافظ أحهػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر ػػػػػ 
دار ابػػػػف الجػػػػكزم العسػػػػقالىي، اعتىػػػػى بػػػػً هركػػػػز الهىبػػػػر لمبحػػػػث العمهػػػػي، 

 ـ.1996 -ٌػ 1417الطبعة األكلى  القاٌرة،
 852بمكغ الهراـ هف أدلة األحكاـ، تأليؼ: الحافظ ابف حجر العسقالىي ت ػػ 

صػػػػكلً كعمػػػػؽ عميػػػػً: هحهػػػػد أهػػػػيف كتبػػػػي، الىاشػػػػر: دار الفػػػػتح ٌػػػػػ، ضػػػػبط أ
ت العربيػػػػة الهتحػػػػدة، طبػػػػع سػػػػىة لمطباعػػػػة كالىشػػػػر كالتكزيػػػػع الشػػػػارقة اإلهػػػػارا

 ـ.1994 -ٌػ 1414
تٍذيب األسهاء كالمغػات، الهؤلػؼ: أبػك زكريػا هحيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ ػػ 

أصػكلً: ٌػ، عىيت بىشري كتصحيحً كالتعميؽ عميػً كهقابمػة 676الىككم ت 
شػػركة العمهػػاء بهسػػاعدة إدارة الطباعػػة الهىيريػػة، دار الكتػػب العمهيػػة بيػػركت 

 لبىاف.
تكضيح األحكاـ هػف بمػكغ الهػراـ، تػأليؼ: عبػد ا بػف عبػد الػرحهف البسػاـ، ػػ 

أشػػػرؼ عمػػػى الهراجعػػػة كالطباعػػػة: بسػػػاـ بػػػف عبػػػد ا البسػػػاـ، دار الهيهػػػاف 
 .ـ2007 -ٌػ 1428األكلى ة لمىشر كالتكزيع الرياض السعكدية، الطبع

الجػػكاٌر كالػػدرر فػػي ترجهػػة شػػيخ اإلسػػالـ ابػػف حجػػر العسػػقالىي، تػػأليؼ: ػػػػ 
ٌػػ، تحقيػؽ: إبػراٌيـ 902هد ابػف عبػد الػرحهف السػخاكم ت شهس الديف هح

ٌػػػ  1419باجس عبد الهجيد، دار ابػف حػـز بيػركت لبىػاف، الطبعػة األكلػى 
 ـ. 1999 -
 حسف الهحاضرة في تاريخ هصر كالقاٌرة لمحافظ جالؿ الديف عبد الرحهف ػػ 
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ٌػػ 1418إبػراٌيـ، دار الفكػر العربػي  السيكطي، تحقيؽ: هحهػد أبػك الفضػؿ  
 ـ.1998 –
الدرر الكاهىة في أعياف الهائة الثاهىة، الهؤلؼ: أبك الفضؿ أحهد بػف عمػي ػػ 

ر إحيػػػاء التػػػراث ٌػػػػ، دا852بػػػف أحهػػػد بػػػف حجػػػر العسػػػقالىي ت  بػػػف هحهػػػد
 العربي بيركت.

دليػػؿ هؤلفػػات الحػػديث الشػػريؼ الهطبكعػػة القديهػػة كالحديثػػة، تػػأليؼ: هحيػػي ػػػػ 
الػػديف عطيػػة  كصػػالح الػػديف حفىػػي  ك هحهػػد خيػػر رهضػػاف يكسػػؼ، دار 

 .1995 -ٌػ 1416بيركت لبىاف، الطبعة األكلى ابف حـز 
حهػد بػف عمػي بػف ذيؿ تذكرة الحفاظ، الهؤلؼ: شػهس الػديف أبػك الهحاسػف هػػ 

ٌػػػػػ، الىاشػػػػر: دار 765لدهشػػػػقي الشػػػػافعي ت الحسػػػػف بػػػػف حهػػػػزة الحسػػػػيىي ا
 ـ.1998 -ٌػ 1419الكتب العمهية، الطبعة األكلى 

ذيؿ الدرر الكاهىة، تصىيؼ: أبك الفضؿ أحهد بف عمي بف هحهد بف أحهد ػػ 
ٌػػػ، تحقيػػؽ د. عػػدىاف دركيػػش، ىشػػر هعٍػػد  852بػػف حجػػر العسػػقالىي ت 

 ـ.  1992 -ٌػ  1412ربية القاٌرة الهخطكطات الع
الرسالة الهستطرفة لبياف هشٍكر كتب السىة الهشرفة، الهؤلؼ: أبك عبد ا ػػ 

هحهد بف أبي الفيض جعفر بف إدريس الحسىي اإلدريسي الشػٍير بالكتػاىي 
ٌػػػ، تحقيػػؽ: هحهػػد الهىتصػػر بػػف هحهػػد الزهزهػػي، الىاشػػر: دار  1345ت 

 ـ.2000 -ٌػ 1421لسادسة ة، الطبعة االبشائر اإلسالهي
 سبؿ السالـ الهكصمة إلى بمكغ الهراـ، تأليؼ: هحهد بف إسهاعيؿ األهير ػػ 
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الصىعاىي، حققً كخرج أحاديثػً كضػبط ىصػً: هحهػد صػبحي حػالؽ، دار   
 ٌػ. 1427ع السعكدية، الطبعة السابعة ابف الجكزم لمىشر كالتكزي

تعػػددة، تػػـ الػػدخكؿ إليٍػػا سػػىة هاإلىترىػػت. هكاقػػع  -شػػبكة الهعمكهػػات الدكليػػةػػػػ 
 ـ.2017

ف الػػذٌب فػػي أخبػػار هػػف ذٌػػب، تػػأليؼ: أبػػي الفػػالح عبػػد الحػػي بػػشػػذرات ػػػػ 
ع، ٌػ، دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكزيػ1089أحهد بف العهاد الحىبمي ت 

 ـ.1979 -ٌػ 1399الطبعة األكلى 
سػػمهاف بػػف هػػف أدلػػة األحكػػاـ "كتػػاب الطٍػػارة"، تػػأليؼ: د.  شػػرح بمػػكغ الهػػراـػػػػ 

 –ٌػػػػ 1427فٍػػػد العػػػكدة، هكتبػػػة الرشػػػد ىاشػػػركف الريػػػاض، الطبعػػػة الثاىيػػػة 
 ـ.2006

شػػػػرؼ أصػػػػحاب الحػػػػديث، الهؤلػػػػؼ: أبػػػػك بكػػػػر أحهػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف ثابػػػػت ػػػػػػ 
ٌػػػػ، تحقيػػػؽ: د. هحهػػػد سػػػعيد خطػػػي أكغمػػػي،  463الخطيػػػب البغػػػدادم ت 

 الىاشر: دار إحياء السىة الىبكية أىقرة.
رف التاسػع، الهؤلػؼ: شػهس الػديف أبػك الخيػر هحهػد الضكء الالهع ألٌػؿ القػػػ 

ٌػػػ، الىاشػػر:  902بػػف عبػػد الػػرحهف ابػػف هحهػػد بػػف أبػػي بكػػر السػػخاكم ت 
 هىشكرات دار هكتبة الحياة بيركت.

ٌػػػ،  911طبقػػات الحفػػاظ، لمحػػافظ جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحهف السػػيكطي تػػػػ 
 –ٌػػ  1417تحقيؽ: د. عمي هحهد عهر، هكتبة الثقافة الديىيػة بػكر سػعيد 

 ـ. 1996
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عقد الجكاٌر في عمهاء الربع األكؿ هف القرف الخاهس عشر، هطبكع بػذيؿ ػػ 
ىثػػػػر الجػػػػكاٌر كالػػػػدرر فػػػػي عمهػػػػاء القػػػػرف الرابػػػػع عشػػػػر، إعػػػػداد: د. يكسػػػػؼ 

 ـ.2006 –ٌػ1427بيركت لبىاف، الطبعة األكلىالهرعشمي، دار الهعرفة 
فػػػتح ذم الجػػػالؿ كاإلكػػػراـ بشػػػرح بمػػػكغ الهػػػراـ، تػػػأليؼ: العالهػػػة هحهػػػد بػػػف ػػػػػ 

أـ حي بف هحهد رهضاف  ك ، تحقيؽ كتعميؽ: صبٌػ 1421صالح العثيهيف 
هية القػػػػػاٌرة، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى إسػػػػػراء بىػػػػػت عرفػػػػػة بيػػػػػكهي، الهكتبػػػػػة اإلسػػػػػال

 ـ.2006 -ٌػ 1427
الحسف خاف بف أبي  فتح العالـ لشرح بمكغ الهراـ، تأليؼ: أبي الخير ىكرػػ 

الطيب صديؽ ابف حسف القىكجي، عمؽ عميً كخرج أحاديثً: هؤسسة 
 ـ. 2001 -ٌػ 1422الهعارؼ بيركت لبىاف، الطبعة األكلى 

كتب أحاديث األحكاـ جهع كدراسة بمكغ الهراـ ىهكذجا، إعداد: عبد ا بف ػػ 
 سفر عبادي العبدلي الغاهدم.

د بف عمي بف الهفٍرس، لمحافظ شٍاب الديف أحهالهجهع الهؤسس لمهعجـ ػػ 
ٌػ، تحقيؽ: هحهد شككر الهياديىي، هؤسسة 852حجر العسقالىي ت 

 ـ.1998 -ٌػ 1418الرسالة بيركت، الطبعة األكلى 
هصادر الفكر اإلسالهي في اليهف، تأليؼ: عبد ا هحهد الحبشي، ػػ 

 ـ.1988 -ٌػ 1408لعصرية صيدا بيركت، طبع سىة الهكتبة ا
الحديث  الهصباح الهىير، تأليؼ: أحهد بف هحهد بف عمي الفيكهي، دارػػ 

 ـ.2003 -ٌػ 1424القاٌرة، 
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هعجػػـ الهػػؤلفيف تػػراجـ هصػػىفي الكتػػب العربيػػة، تػػأليؼ: عهػػر رضػػا كحالػػة، ػػػػ 
الهكتبػة ػػػ  ـ1957–ٌػػ 1376دار إحياء التػراث العربػي بيػركت، طبػع سػىة 

 الشاهمة. اإلصدار األخير.
العالـ في شرح بمػكغ الهػراـ، تػأليؼ: عبػد ا بػف صػالح الفػكزاف، دار  هىحةػػ 

 – 1429األكلػػى هػػف سػػىة   ابػػف الجػػكزم لمىشػػر كالتكزيػػع الريػػاض، الطبعػػة
 ٌػ.1431إلى 

غػرم بػردم ت الهىٍؿ الصػافي كالهسػتكفي بعػد الػكافي، تػأليؼ: يكسػؼ بػف تػػ 
سعيد عبػد الفتػاح د. كضع حكاشيً: د. هحهد هحهد أهيف ك ٌػ، حققً ك 874
 ـ.1984شكر، الٍيئة الهصرية لمكتاب عا
ىثػػػر الجػػػكاٌر كالػػػدرر فػػػي عمهػػػاء القػػػرف الرابػػػع عشػػػر، إعػػػداد: د. يكسػػػػؼ ػػػػػ 

 –ٌػػػػػػػػ 1427بيػػػػػػػركت لبىػػػػػػػاف، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى الهرعشػػػػػػػمي، دار الهعرفػػػػػػػة 
 ـ.2006

الىجكـ الزاٌرة في همكؾ هصر كالقاٌرة، تأليؼ: يكسؼ بػف تغػرم بػردم بػف ػػ 
ٌػ، الىاشر:  874 الظاٌرم الحىفي، أبك الهحاسف، جهاؿ الديف ت عبد ا

 كزارة الثقافة كاإلرشاد القكهي، دار الكتب، هصر.
ٌديػػة العػػارفيف )أسػػهاء الهػػؤلفيف كآثػػار الهصػػىفيف(، تػػأليؼ: إسػػهاعيؿ باشػػا ػػػػ 

 ـ.1982 -ٌػ 1402فكر البغدادم، دار ال
 

         
 


