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  ��ب�د، �ال�لو� �السالم على رسو� �، �احلمد �، بس� �

�ب�لوا ج�د�� يف �رح� ، ا�ام� ال��يح للب�اري ل�د ا�ت� ال�لما� يف ك� ال��ور بدراسة

، لت��ي��رح� ب�� ال�را� �، يف ��يح الب�اري ك��� ل���فالكتب ال� ، �بيا� مسالك� �فوا�د�

�استنبا�ات ال�وا�د ، �مناسبت�ا ل�حاد�� ب�د�ا، من بيا� �را��� م�ينة �ب���� ا�تموا إ� �حية

  �الل�ا�� ال���ية �احلد��ية.

  �ا�سبا� الباع�ة عل��� ���ة الب��

ل�مام الكرماين من ��� ال�ر�� املت�دمة  �ا ��� �يمة الب�� �� الكواكب الدراري��١

��ر� ، �ر� �ملواف�ة، �ا�تبسوا من�، فن�لوا ��وال�، جا��ا ب�د� م��� ال�ر�ا�ست�اد من� ا، ل��يح الب�اري

  ��ر� �مل�ال�ة.

��م� احلد�� ، �م�ار� متنوعة � ا�ام�ني ال��ن �عوا علوما� الكرماين من ال�لمااإلمام ���

�ال��يد� �م�ا�ب النا� ، �ال�ربية �علوم�ا، ال��� ���ول�� ، �علوم ال�رآ�، �ال�را�ات، �الت�س�، �رجال�

 .�ال�ل� ����ا، �ا��رافية، �التار��، �ال�ب، في�ا

احلد��ية ��اد علي� إ�افات  يف املسا��ا�ت�د احلافظ ابن حجر يف �رح� على الكرماين ���

 ف�� األ�وا� �اإل�ارات لت��ي�يف  ��م� يف ��ا الب�� بدراسة ���بات احلافظ على الكرماين ،جليلة

   .ابن حجر كا� ل� ��ب السب� يف ��ا ا�ا�� سيما ، الر�ي ال�ا�ب في�ا

�إ� �  ���  من الت��يب على اإلمام الكرماين �� �ك�ر احلافظ ابن حجر� م�كلة الب��

يف ف��  علي� علي�ا يف ���ب� �ي املن�جية ال� سار ما� �فما السبب يف ذل�يف الت��يبات علي�  �ك�ر 

 �األ�وا� �اإل�ارات

  � ��ة الب��

  � ��ا�ة، �مب��ني، ��م� ��ا الب�� على م�دمة

   �في�ا بيا� ��ية املو�و� ���ة الب��� ا��دمة

  �في� م�لبا�� ،���ر�� كتابي�ما�ر�ة اإلمامني � ا�ب�� ا���

  �ر�ة احلافظ ابن حجر ���ر�� كتاب� فتح الباري. � امل�لب األ��

  �ر�ة اإلمام الكرماين ���ر�� كتاب� الكواكب الدراري.� امل�لب ال�اين

  ���بات احلافظ على الكرماين يف ف�� األ�وا� �اإل�ارات.� ا�ب�� ال�اين

    الب��.ا�تمل� على ��� �تا�� � ا�ا�ة
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  �ر�ة اإلمام� ���ر�� كتاب���ا� ا�ب�� ا���

  بن حجر ���ر�� كتاب� فتح الباري�ر�ة احلافظ ا� ا��لب ا���

  � ����ر�ة اإلمام ابن حجر ال����ين

، ال��� �بن حجر الكناين ،بن حممد�و ��ا� الد�ن �بو ال��� ��د بن علي � �سب�ا�� � 

  �ي� اإلسالم. � م� امل�منني يف احلد�� ل�ب � امل��ب �اف�ي، يف م�ر�لد ���� ، ال�س�الين األ��

 .����ل�ا�ر� ���� عام��با�  من ��ر ��١لد يف � مولد�

 � امل��ور�رح� من�ا ،م�ل�ا�  ����١ل� إ� �ك�ر من � م��ور� � م�ل�ا�� ك��� � م�ل�ا��

  .فتح الباري املسمى ��يح الب�اريل

  ��.��� من ذي احلجة ���ويف يف � �ر�� �فا��

  � نب�� عن فتح الباري �ر� ���ح الب�اري

ابن حجر  ال�ي �ل���الب�اري ��يح �ع�� �ر��  من��ا الكتا�  ��� يف ذل� ��

�كتب ، ا� �لد �١م� على تالكتا� ��، ����فتح الباري �ر� ��يح الب�اري� ا���� ، ال�س�الين

من�ج� �السبب الباع� في�ا  �د بني� �  ،��دي الساري���ا�ا �  ،كام�  يف �لد مة�ي� م�دمة  احلافظ

�جا� �لت�ر��ات املوج�� ، �ك�ا ذكر حكمة ���ي� األحاد�� يف ��يح الب�اري، لت�لي� ��ا ال�ر�

   املت�ل�ة ب�لوم احلد��.

است�اد امل�ل� من ال�را� �بل� عند ، عاما�  ����� يف ��� ��لي�� �إمال�� ��ن�ي�� �ك�ر من 

��اف��� يف ك�� من املوا�� ، � �� �ر� ر��ابن ��  ،�الكرماين ،�ابن ب�ا� ،ام الد�دياإلم�رح� م�� 

���حيا� ا�ت�د علي��.�� 

و�ة الل�ملسا�� � �اعت�، مسا�� اإل�ا�ال���ية �  �� امل�اك� كتا�الامل�ل� يف ��ا  �ام

�عند ا�ت�ا� ��ا ال�م�  ،�ا�ر� �الت�د��، كا� ل� �ارسة يف علوم احلد�� �عل� الرجا��ال�را�ات كما  

��ساب� ��را� ال��ر يف ، ��ام احلافظ �ليمة ��� املناسبة ح�ر�ا األعيا� �الوج�ا� من ال�لما��ال��ي� 

�����������������������������������������������������������

ا�وا�ر �الدرر يف �ر�ة �ي� اإلسالم ابن ، حممد بن عبد الر�ن بن حممد بن �� بكر، �� الد�ن، الس�ا�ي   ��١

، األ�� ال�ب�ة، لبنا� ب��ت، دار ابن ح�م لل�باعة �الن�ر �التو���، إبرا�ي� �ج� عبد ا�يد� ا���، حجر

  ��١/١، م���١

 امل�در الساب� ���    ���

دار ، علي حممد البجا�ي� ��ي�، اإل�ابة يف �يي� ال��ابة، ��د بن علي بن حجر، ال��� و�ب، ال�س�الين   ���

 ��١/�، ��١�١، ال�ب�ة األ��، ا�ي� ب��ت
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   .���١يف آ�ر ا�لد ال�ال� ع�ر مد� ال�ر� �م�ل�� �ا �را� م�كورا� 

ملا س�� عن ��ا الكتا� ف�جا� �� �ية ��ا الكتا� �وا� ال�المة ال�وكاين ر�� � ����ر 

  .���� �جر� ب�د ال�تح

  ين ���ر�� كتاب� الكواكب الدراري�ر�ة اإلمام الكرما� ا��لب ال�اين

  �����ر�ة اإلمام الكرماين

�بو عبد � الب�دادي  ،حممد بن �وس� بن علي بن حممد بن س�يد الكرماين�و � ا�� ��سب� 

  .�وي، م�سر ،متكل�، �و��، ف�ي� ،حمد� ال�اف�ي الكرماين �� الد�ن.

  �.���١اد� ا��ر� سنة  ��، �لد �وم ا�مي�   � مولد�

��ر� املوا�� ل��ي يف عل�   ، الب�اري��يح الكواكب الدراري �ر�  من م�ل�ا��� م�ل�ا��

 ،�رسالة يف مس�لة الك��، ���وذ� الك�ا�، �الت��ي� يف �ر� ال�وا�د ال�يا�ية يف امل�اين �البيا�، الكالم

�ر�  ،� �األم� �بن احلاجبو�و السب�ة السيار� يف �ر� منت�ى ال، ذ�� مسال� األب�ار يف التار��

  .إ� سور� �وس�من ال�ا�ة البي�ا�ي ال�المة حا�ية على ��س� ل� � ، �ر� ا�وا�ر ،��ال� ع�د الد�ن

��د� لن�ر ال�ل� بب�داد �ال�ني سنة �كا� �� �ا� ال�ي� ��ا� الد�ن ابن حجي� �نا� األ�مة علي�

  .������� ال�ل� �ال� مال�ما لل�ل� م� التوا�� ،�ا��ا �ليس� ،م�بال على ���� � ��دد إ� �بنا� الد�يا

ا�ت�� جسد� ، ا�جر�ة ���من احل� يف ��ر حمرم عام  راج�ا� �ويف ر�� � �كا� � �ر�� �فا��

  .�دفن يف �ر� ال�ي� �� إس�ا� ال��ا�ي ،إ� ب�داد

  � نب�� عن الكواكب الدراري �ر� ���ح الب�اري

��و من ، �الكواكب الدراري يف �ر� ��يح الب�اري��ا� م�ل�� بن�س� ، �ر� الكرماين

م�� اإلمام ال�ي� ، ال��ن جا��ا ب�د� �د است�اد من� �ي� ال�را�، ال�ر�� امل�مة عند ال�لما� �ال�ال�

، �ر� ال��يح الب�اري �سلو� �ا�ح �ي� يف جا� الكرماين�اإلمام ال�س�الين �احلافظ ابن حجر. 

كما ���ر ا��ا�� ،  �لكالم على ��ا�� ال�كيب ��بنية الكالم ���ت�، ��ر� �ر�ب األل�ا�

�����������������������������������������������������������

، بت��ي�� إبرا�ي� �ج� عبد ا�يد، ا�وا�ر �الدرر، حممد بن عبد الر�ن، �بو ا��، �� الد�ن، الس�ا�ي   ��١

 ���/�، ��١�١ ال�ب�ة األ��، �لبنا� �ب��ت ، دار ابن ح�م

، ال�ب�ة األ��، ب��ت، دار الكتب ال�لمية، احل�ة يف ذكر ال��ا� الستة، السيد �د�� حسن، ال�نوجي   ���

 ����، م���١

، دا�ر� امل�ار� ال��ما�ية، الدرر الكامنة، د بن علي بن حممد بن ��د بن حجر�بو ال��� ��، ال�س�الين   ���

 �١���١١/�، م���١ال�ب�ة ال�ا�ية ، ا�ند، حيدر آ�د

  ��١/�، الدرر الكامنة   ���
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�ما �ست�ر�  �ما�  ��ا� األعالم �ب�ا� ��ب� بر�ا� السند �بيا� �حوا�� � ��ت� ، البيا�ية ل�حاد�� النبو�ة

  يف م�ات املوا��. احلافظ ابن حجر ب�ر� الكرماين ك��ا�  �د است�اد ،من ��بار�� ��ا�

  ���بات احلافظ على الكرماين يف ف�� ا��وا� �اإل�ارات� ا�ب�� ال�اين
، ���ول���م� ال���  ��ا���، �د ب�� ال�ارحو� ج�ود�� �ال� �رح�� ل��يح الب�اري

�ردت يف متو� األحاد��.   �إ�ارات�ك�ا فسر�ا ��وا�� ، �ال�را�ات، �ال��يد�، الل�ة� ، �احلد�� �رجال�

فال�لما� بينوا ��� األ�وا� �اإل�ارات عند �رح��  ،���� األ�وا� �اإل�ارات ���ب ف�م�ا لل�ار�

  ب���ا د�� ��ر�. يف�يف حما�لت�� ل�ر� ��� األ�وا� �اإل�ارات ��ابوا ، ل��يح الب�اري

احلافظ  ���ب فتح الباري منعلى سبي� امل�ا�  ��امو  �ا�ية�ذكر ف�ي ��ا الب�� املتوا�� س 

  الراجح بتوفي� � ��ا�. م� بيا� ال�و�� ����  ،إل�اراتاابن حجر على الكرماين يف ف�� األ�وا� � 

  ������ة ا��را�ف�� ا��كور احلد�� ال�و�� يف  �ال��ر�ب�را� ا�يف الت��ب �� �

 ��١يف ال�ا�ية  ��الن�� ف�ي املراج�ة األ�� ��� � ����ر� ال�المة الكرماين كلمة ال��ر 

  .�������� بتكمي� املنكسر إذ � م�� لو�� ب�� �ال� �يف ال�ال�ة 

لي� يف حد�� البا� يف املراج�ة ال�ال�ة ذكر ��� �ي� إ� �� � �ب علي� احلافظ ب�ول������ 

  . �����لكن ا�م� بني الر�ا�ت �� ��ا احلم ،فيتج� ح�� ذل� ا�ت�ارا� ��ا� 

���ا  .��د ��ا� املراد ب� الب�� ��و �ا�ر�� �ا�ف ،� ال�اين ج�ما� احتمال�ذكر ال�المة الكرماين 

��ن ���  ،��� املراد �ل��ر يف حد�� البا� الب���� ال� ��ا، �دم� احلافظ ابن حجر ���ا�  حتما�ا�

  املواف�ة بني كال اإلمامني �و ال�وا�.

 .����الدمامي� ��� ال�ما�ي �ال�المة ،���ال�ي�م��  ا��ر�� ال�لما�ذكر� ب��  حتما����ا ا�

�����������������������������������������������������������

ر��  �� كي� فر�� ال�ال� يف اإلسرا��، كتا� ال�ال�ا�ام� ال��يح  ، حممد بن إ�اعي�، الب�اري  � �١

 ��/١، �����١، ال�ب�ة األ��، دار �و� النجا�، ���� احلد��

دار ، �د ع�� عنا�ة���ي� ، الكواكب الدراري يف �ر� ��يح الب�اري �بن عليحممد بن �وس� ، لكرماينا   ���

 �/�، م١��١، ال�ب�ة ال�ا�ية، لبنا��ب��ت، � ال�ا� ال�ر�إحيا

، ب��ت ��ب�ة دار امل�رفة ، �ر� ��يح الب�اريفتح الباري ، ال��� ��د بن علي بن حجر و�ب، ال�س�الين  � ��

١، ����١/��� 

، عمد� ال�اري �ر� ��يح الب�اري، ياحلن� تا��ينحممد حممود بن ��د بن موسى ال �بو، بدر الد�ن، ال�ي�   ���

 ��١/�، ب��ت، دار إحيا� ال�ا� ال�ر�

الالم� ال�بيح ب�ر� ا�ام� ، إلمام �� الد�ن �بو عبد� حممد بن موسى الن�مي ال�س�الينا، ال�ما�ي   ���

 ��/�، م���١ال�ب�ة األ�� ، النوادر دار، ال��يح

، ال�ب�ة األ��، ��ر إدار� ال���� اإلسالمية، �ور الد�ن �الب� ��ي�، م�ابيح ا�ام�، بدر الد�ن، الدمامي�   ���

 ��/�، م����
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�ذكر كال  ،�ال�اين ��ب� ،��ب� الف� األ�� احتمال�ما ، نياحتمالم ال�المة الكرماين �د� � ��و�

  �� �عل�. ،��ر� إ� ال�وا� حتما����ا ا� ،مامني م�� ال��ر الب��اإل

 ��������من ابتا� ��� ع�د �ر� احلد�� �يف ال�بد�يف مرا� ال�و� الت��ب �� �

  � �ا�حي�  �يف ال�بد� �ت يف �ول�احتما�جا� الكرماين ب�ال�ة 

  ر�� عمر احلد�� يف ��� ال�بد� ��١

  �� �ا� عمر يف ال�بد �� مال� لبا��� ���

  .������ �اد ل�ظ يف ال�بد ب�د �ول� إ� �� ���� املبتا� ���

� ت الكرماين ال�ال�ةاحتما�ب�د ذكر  �ا�حي�  ،الكرماين األ�� ف�� احتما��رجح احلافظ  

   .������رج��ا األ���

عن �...دا�د  ��يف سنن �  ���...من �� عبدا� � الكلمات الوارد� يف ر�ا�ة اإلمام مال� �ك�ا

فمال� للبا�� إ� �� ، �ل� ما� من �� عبدا� �� النسا�ييف �  .����ب��ة ال�بد �عن رسو� � ، عمر

  . �������� املبتا�

 ،�مواف�ت� ب� �و ال�وا� يف ذل�، ذكر� الكرماين ياأل�� ال� حتما�رجح احلافظ ا�� ��و�

  احلافظ. فل� ��بل�ما ف�� �ب�ال�اين �ال�ال�  حتما���ما ا�  ،���و�� �ر�� احلد�� امل�كور ���ا� 

 �يف �من احلد�ب�ة �ع�د �ر� احلد�� عن ���� الرسو�  ��ف�كر احلد���يف ال�و� الت��ب�� �

� ����ف���ك�ر� احل�د����    ��������ام�ة�  ���م�ا ��������� ال����

�����������������������������������������������������������

� ر�� احلد��، �� الرج� �كو� ل� �ر �� �ر� يف حا�� �� يف ��، كتا� املسا�ا�،  ا�ام� ال��يح   ��١

���� ،�/١١� 

 ��١�/١، الكواكب الدراري  � ��

 �١/�، فتح الباري  ���

�� ما  ����١ ر�� احلد��، كتا� البيو�،  مو��، بن ��� بن مال� بن عامر األ�ب�ي املدين، مال�اإلمام   � ��

� الن�ر سنة، لبنا� �ب��ت، دار إحيا� ال�ا� ال�ر�، حممد ف�اد عبد البا�ي� ��ي�، جا� يف ما� اململو�

 �١١/�، م���١

تاين إلمام سليما� بن األ���ا ، ،دا�دو �ب  � �� س�
، �� يف ال�بد �با� �ل� ما�، كتا� البيو�،  سنن �� دا�د، السج�

، األ��ال�ب�ة ، دار الرسالة ال�املية، بللي �حممد كام� �ر  ���يب األر���� � ا���، ����� ر�� احلد��

 ���/�، م���� ��  ���١

ذكر ال�بد ��ت� �ل� ، كتا� ال�ت�،  السنن الك�� ،عبد الر�ن ��د بن ��يب بن علي ا�راساين و�ب، النسا�ي  � ��

م�سسة ، ��يب األر����� ��ر� علي�، حسن عبد املن�� �ل�� ��ي� ��ر��، ����� ر�� احلد�� ،ما�

 ��/�، م���١، األ��ال�ب�ة ، ب��ت �الرسالة 

 ��/١، �� الب�ا� �امل�ا� ��و� يف ال�و�، كتا� الو�و�،  ا�ام� ال��يح   ���
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  .��١كما �ا� يف �رح�حد�� ��ة احلد�بية   �ف�كر احلد��� ��ول�ب ال�المة الكرماين �ن

  .��� �� �وا� ��� ����ب احلافظ علي�

.. � إ� عر�� ..احلد�� ال�و�� �ذكر في�..��ما�  ��ر� اإلمام الب�اري ��ا احلد�� مو�و�� 

�امة إ� ���� يف ك� رج� � فو� ما �ن�� رسو� � �� �ا�، ب�يني� �ج�� �رم� ���ا� الن� 

ذا �كل� �إ، �إذا �و�� كاد�ا ��تتلو� على ��و��، �مر� �إذا �مر�� ابتدر�ا، فدل� �ا �ج�� �جلد�، من��

  .����..ا����وا ��وا�� عند�.

  . �����ر� الب�اري ب�� ��ا احلد�� يف كتا� امل�ا�ي ك�ا� 

��ا الت�لي� �إذا ما �جد ذكر  �� ���� احلد�بية، ��ار اإلمام الكرماين إ� كتا� ال���ات

�لو راج� إ� مكا� ال�ي في� ذكر احلد��  ،��ا يف حد�� آ�رالن�امة يف ��ا املكا� ف�� ��� ذكر 

 ��كر حد��ا�  ���� من عاد� الب�اري �و �حيا�� ، ل�ر� �� احلد�� امل�كور �احد �لي� حد��ني �ما� 

  يف �ك�ر من مكا�. �احدا� 

يف   ب� ذكر ��ا احلد�� �ما�  ،الت�لي� امل�كور ما ذكر� اإلمام الب�اري يف كتا� امل�ا�ي �ما� � ��و�

ب� �و ��ار إ�  ،��ما اإلمام الكرماين ف�و � ��ر إ� مكا� احلد�� ال�ي ذكر في� �ما� ، كتا� ال�ر��

  احلافظ. � علي�� ��ا �ب� ، حد�� آ�ر ��ما �ن���ف�ن �� �ول�  ،كا� ال�ي ��كر في� ب�� احلد��امل

��ا ��ك��� �� �ر� احلد��يف  ��� ل�لة ����� يف ب�ا� ال�و�الت��ب �� � �� ا��� ع����
��ة� ر���

���� ف�ا��

ن� الر�ح�ى
��ا م�

�� � �� ل�لة ���� �ا�� ���� ف�ا �ركت�ا ب�د��������احلد����م�ا ���ل���ى يف� ��د�

  ����ل�لة ���

�ن�� ف�ا� �� �ل� الليلة � �� ب�ول� ��� ليلة ��ني� ��ر� الكرماين �و� علي ر�ي � عن�

   .����من�ا ع�� ذل� األمر �ال��� ال�ي كن� في� من�ا

  .������ ليلة ��ني�� بيا� ال�و� احلافظ ����ب علي�

�����������������������������������������������������������

 ��/�، الكواكب الدراري   ��١

 ���/١، فتح الباري   ���

ر�� ، �� ال�ر�� يف ا��اد �امل�احلة م� ��� احلر� �كتابة ال�ر��، كتا� ال�ر��،  ا�ام� ال��يح   ���

 ��١/�، ����١ احلد��

 ��١/�، ����١ ر�� احلد��، احلد�بية�� ���� ، كتا� امل�ا�ي،  املرج� الساب�   ���

 ��/�، ����١ ر�� احلد��، �� التكب� �التسبيح عند املنام، كتا� الدعوات،  املرج� الساب�   ���

 ��/�، ����� ر�� احلد��، �� �ادم املر��، كتا� الن��ات،  املرج� الساب�   ���

 �١/��، الكواكب الدراري   ���

 ��١١/١، فتح الباري   ���
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�� ليلة � �ي� ل�، �ما �ركت� من� ��ت� من الن� �� �في� ��د���ر� اإلمام مسل� ��ا احلد�� 

  .��١ ��� ليلة ��ني� ��ني� �ا�

ف�ا� �� �ل� الليلة � �ن�� �� ب�ول� ��� ليلة ��ني� �عن� �ر� الكرماين �و� علي ر�ي �

  .�من�ا ع�� ذل� األمر �ال��� ال�ي كن� في� من�ا

�� � ر�ي � عن� يالمة الكرماين حي� ف�� من �و� عل�ما ما �سب احلافظ ابن حجر إ� ال�

في� من ال��� �حلر� عن �و� مراد� ��� � ��ت�� م� ما كا� � ���� �ا�ا من اللي� ف�ا� �ليلة ��ني

أل�� �سب  �فت��ب احلافظ على الكرماين �� مر�ي، ف��ا ما �ال� ال�المة الكرماين، �ال�كر امل�ار إلي�

   إلي� الكالم ال�ي ما �ا� الكرماين.

 �ر�� ���ا� ا��ال�را� ، �ر� ال�المة الكرماين �و� علي ر�ي � عن�من ���� ب�راحة  ���و�

لي� �نا�  ��تبني ب�د الدراسة �� يال�� ��و�ف ،���، م�� اإلمام ال�ي� �النو�ي�الوا م�� كالم الكرماين

  �ي إ�كا� يف كالم الكرماين إ� �� احلافظ ابن حجر �سب إلي� ما � ��ل�.

  ���� ��� ��ف��� ر�� �س�ا��� �ا� ��د� يف ف�� ال�و�الت��ب �� �

  .��ف�م� رج� إسناد�� �يف بيا� �و� نيحتمال� ال�المة الكرماينجا� 

  ���ا ���ر بوجود التنو�ن ��ر�د ب� مد� �ي��. ا�،ع�يم �راد رجال�  األ���

  .��� �� رج� آ�ر ��� �ف�م� �ال�اين�

  .��� مد� �ي��� السيا� � ��ت�ي �الكرماين  احتما�رد � احلافظ ���ب علي�  

ذ�ب  ف�م� إسناد� من ابن ��� ��ا� ��د� ، ��ر� اإلمام �بو دا�د ��ا احلد�� يف سنن�

  .����احلد�� رج� إ� جنب� �را� ابن ��ي� ��ف�م�

 ،����ر من كالم احلافظ ��� ف�� من كالم الكرماين ��� ��� إ� �ي�� ابن �� ذ�ب ف��

  �ر�� ��� �د� �ي�� ابن �� ذ�ب �� رجال آ�ر ���.، إ�ا لي� ك�ل�األمر � 

�����������������������������������������������������������

كتا� ال�كر �الدعا� �التوبة ،  ��يح مسل�، بن احلجا� ال���ي النيسابوري�بو احلسن ، إلمام مسل�ا  � �١

دار ، حممد ف�اد عبد البا�ي� ا���، ����� ر�� احلد��، �� التسبيح ��� الن�ار �عند النوم، �ا�ست��ار

 ���١/�، ب��ت �إحيا� ال�ا� ال�ر� 

، املن�ا� �ر� ��يح مسل� بن احلجا�، �بو �كر� �� بن �ر� بن مري، النو�ي� � ���/��، عمد� ال�اري   ���

 �١/�� �.���١، ال�ب�ة ال�ا�ية، ب��ت �دار إحيا� ال�ا� ال�ر� 

 �١/�، ����ر�� احلد��� ، ��اجتنبوا �و� ال��ر�� �� �و� � ��ا�، كتا� األد�،  ��يح الب�اري   ���

 ���١/١، الكواكب الدراري   ���

 ���/�١، فتح الباري   ���

 ���/�، ����� ر�� احلد��، �� ال�يبة لل�ا��، كتا� ال�وم،  سنن �� دا��د   ���
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�� رجال ��ما ال�اين � ، األ�� �� ��يح حتما�ا�� �احتما�حتم� الكرماين ا�من املمكن �� ��و� 

  امل�كور �عال�.���ا الرج� �كن ��يين� بر�ا�ة �� دا�د حي� ذكر �و� ��د ، �نيف��ا � �� �آ�ر ���

�سي� ��ا اإلسناد �ف�م� �ي كن� �� أل� الكرماين �ا� ،�يف ��� كالم الكرماين ���� احلافظ

�ال�ر� مد� �ي�� ابن �� ذ�ب �� رج�  ،�التنو�ن �د� علي� ،ف�كرين رج� إسناد� �� �راد رج� ع�ي�

  .�آ�ر ��� �ف�م�

�ا اإلسناد ف�كرين رج� �ف�م� �ي كن� �سي� ��� ��ما احلافظ ��� كالم الكرماين �ك�ا

�التنو�ن �د� علي� �ال�ر� مد� �ي�� بن �� ذ�ب �� رج� آ�ر ���  ،.. ��راد رج� ع�ي�إسناد�.

  �ي �ا� ال�ا��ة. ���ب�  ����. ف�� كلمة ��ف�م�

  ال�ي �ر� �� �� احلافظ ابن حجر �ل� يف ���ب� على ال�المة الكرماين.� ��و�

�� � �ف��� اإلمام الب�اري ��ر��ال�ي احلد�� يف  � �ا�ت�م�� �ل�� عبار� يف ف��الت��ب �� �

  ������ س��د ا�دري حد�� م�� �ل� حد��ا� 

  .���م�� حد�� �� بكر� � مراد�� �م�� ذل���ول�  اإلمام الكرماين بني

  .����يف ��ة �ل�ة بن عبيد � م�ى �بل� ،حد�� عمر � مراد�إ� �����ب علي� احلافظ ��ا�

��ما ، ���الب�اري �ب� احلد�� امل�كوراحلد�� ال�ي ��ار إلي� اإلمام الكرماين ��رج� اإلمام إ� 

  .�����رج� اإلمام الب�اري �ب� احلد�� امل�كور  ال�ي ��ار إ� احلد��فاحلافظ ابن حجر 

، من �ج�ني ��ا احلد�� أل�� �رح� بدلي� �� اإل�اعيلي ��ر� �احلافظ ��و� احتما�� ��و�

ر�ي م�� حد�� عمر  س�يد حد�� حد��ا� �� �� �في� �د ذكر �  ،�ي� الب�اريعن ���و� بن إبرا�ي� 

�ي م�� حد�� عمر  �،م�� ذل���ول� ����ر من كالم� مراد  .يف ال�ر� �عن رسو� �  � عن�

� بد�� احتمال�ما ال�المة الكرماين �و �دم  .يف ��ة �ل�ة بن عبيد � �ي حد�� عمر املا�ي �ر�با� 

 �حد��ا�  حد�� م�� ذل��� احلافظ �بني لنا �� املراد �ل�و� �ا�ة اإل�اعيلي ال� ��ار إلي�ا� ف، �ي �وجي�

   �لي� حد�� �� بكر�. ،حد�� عمر

  احلافظ �و ��ر� إ� ال�وا�. احتما��د �ب� � ب�د الدراسة �� � ��و�

�����������������������������������������������������������

 ��/�، ����١ ر�� احلد��، �� بي� ال��ة �ل��ة، كتا� البيو�،  ا�ام� ال��يح   ��١

 ��/�١، الكواكب الدراري   ���

 ���/�، فتح الباري   ���

 ��/�، ����١ ر�� احلد��، �� بي� ال��ب �ل��ب، كتا� البيو�،  ا�ام� ال��يح   ���

 ��/�، ����١ ر�� احلد��، �� بي� ال��� �ل���، كتا� البيو�،  ملرج� الساب�ا   ���
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ب��� ��ا��  ع�د �ر� احلد��� �ول� ��ا�� �يف ف�� ال�و�الت��ب �� �
��   ���������������ة� � ��ا�� ��ح�

��ا�� �ي �بو �رعة. �ا� �بو �ر�ر� بد� إسكا�ة �نية ب�� ا�ا� �فتح  ��ول��� الكرماين�ا� اإلمام 

ا� �ملا ��رت �لب� الوا� �� ،�م�نا�ا �ي� ،��ي كلمة كنا�ة ،��ي ���� �نة ،النو� ��د� الت�تا�ية

  .���� بين�ما�ليال�  �ي �سك� �ي�ا�  ،��ا� �ني�ة �بدا� اليا� ال�ا�ية �ا� ،�من �� ف�د ���� ،�د�م� يف اليا�� 

  .�����ال� احلافظ لبيا� الكرماين ���م

ما �  ����ر � من عبار� �� �رعة ��� �� �� �ا� �بو �ر�ر� ر�ي � عن� اإلسكا� �� �نية� 

 يلي� �نا� � �أل� ،ي��ر � �� �نبي� احلافظ يف حمل�ف، ��د� على ��ا �ول� �حسب� ،ج�م ��� �ا� �نية

  ب� يف �ول� �ردد. ،�راحة يف �و� �� �رعة

ل�� ���� ��م�� � �ر� احلد�� يف ���ب� �سرا��� ��� ��اب��الت��ب يف ف�� اإل�ار� �� � ��ر�س�ل��� ����

 �� ن� م�ا�� � س�ل���ة� ������ ال����
ن� ����ة�  � ب���د��� م�

ر�ا����� ������ ����اب��� م�   ������احلد��� �������ب��� ��س�

�ي  ،��م سلمة� ��ب� إسرا�ي� السبي�ي الرا�ي عن ع�ما� �ال� ��اب��� �ا� اإلمام الكرماين

  .�����رسل� إلي�ا �ال� مرات �عد�ا �أل�اب� ��ا�

  .����إ�ار� إ� ��ر ال�د� في��ول� ��ب� إسرا�ي� �ال� ��اب�  مراد�� � احلافظ ابن حجر ��رج�

أل� الت�ر�  ،��و� من ��ب�� ��ار� إ� ��ر ال�د���ب� �ال� ��اب� ب�ال� مرات � ��و�

��اف� ال�را� ما �ال�  ،فتوجي� ال�المة الكرماين ��و� من �وجي� احلافظ، �كو� �ل�دد �أل�اب� �البا� 

  .ال�المة الكرماين

�ب�د� من ما� ��ب� إسرا�ي�� بن �و�� ��ال� ��اب�� إ�ار� إ� ��ر �� ��ا� ال�س�الين

�استب�د� احلافظ ابن  .�ال� الكرماين ،�� إ� عدد إرسا� ع�ما� إ� �م سلمة ،ال�تحال�د� كما يف 

فما �س� في� من املا�  ،جدا�  �رج�� ال�ي� �� ال�د� إذا كا� �در �ال� ��اب� �كو� ���ا� ، حجر

  .�����كو� �ل�دد ��� الت�ر� �أل�اب� �البا�  ،ح� �رس� ب�

�����������������������������������������������������������

 ��١/١، ���� ر�� احلد��، �� ما ��و� ب�د التكب�، كتا� األذا�،  ا�ام� ال��يح   ��١

 ١١١/�، الكواكب الدراري   ���

 ���/١، الباريفتح    ���

 ��١/�، ����� ر�� احلد��، �� ما ��كر يف ال�يب، كتا� اللبا�،  ا�ام� ال��يح   ���

 ��١/١١، الكواكب الدراري   ���

 ���/�١، فتح الباري  ���

إر�اد الساري ل�ر� ��يح ، بكر ل�المة ��د بن حممد بن ��ا��ا� الد�ن ، �بو ال�با�، ال�س�الين   ���

 ���/�، ����١، الساب�ةال�ب�ة ، م�ر، امل�ب�ة الك�� األم��ة، ، الب�اري
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إسرا�ي� �ال� ��اب�� إ�ار� إ� عدد إرسا� ع�ما� إ� �م  ���ب��� ��ا� �بو �� األ��اري

  .���١سلمة

، ال�المة الكرماين ��ر� إ� ال�وا� ب�د دراسة كال ال�ولني �و�ل� إ� �� ما �ال�� ��و�

  �� �عل�. ،����ب ابن حجر علي� �نا يف �� حمل�

 �ا�ا�ة
، ف��� �نا إ� ���ا، ذات ��ر كب�إ� �تا��  �و�ل� من �ال� دراس� ��ا املو�و� ا�ام

  � ��ي ما �لي

ا�ب متمي�� �، متو��� ، �سا�يد� ��يح الب�اري عند �ر�بعنا�ة فا��ة  �� اإلمام الكرماين ع���١

  است�اد من� ال�ارحو� ب�د�.، في�

ب� �اد علي� ، يف املسا�� احلد��ية واكب الدراريمن الك �د است�اد احلافظ ابن حجر ���ا� ���

كن إ�كار�ا.إ�افات    جليلة � ��

�عل� الرجا� �ك�ر من ، �د �ب� ب�د الدراسة �� احلافظ ابن حجر ل� �ارسة يف علوم احلد�����

 ال�المة الكرماين.

�ما اإلمام الكرماين في�كر ، �� احلافظ ابن حجر يف �رح� ل��يح الب�اري �� ��وال� ���م���

 ��د ،��حيا�� �كو� األمر عك� ��ا، ا��مسبي� ��كر على  ت ��حتما���وال� �� �البا� 

 .�لي� جدا�  ت���م�ل ،احلافظ ابن حجر ر�ي ال�المة الكرماينر�ي �واف� 

  ف�� األ�وا� �اإل�ارات.�� احلافظ عند� ��� �ك�ر من الكرماين يف  إ���د �و�ل� ���

  
����� 

�����������������������������������������������������������

، ��ة الباري من�ة الباري ب�ر� ��يح الب�اري املسمى، إلمام �كر� بن حممد بن ��د بن �كر�ا، األ��اري   ��١

 ��١/�، م����، األ��ال�ب�ة ، الر��، مكتبة الر�د للن�ر �التو���، سليما� بن در�� ال�ا�مي� الت��ي�




