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ABSTRACT
Ṣaḥīḥ Bukhārī a collection of Aḥādīth of Prophet Muḥammad (May peace and blessing be upon
him) compiled by Imām Bukhārī. The Muslim scholars of past and present time gave great
importance to this book by making their efforts to extract the treasures hidden in this book and to
present the different approaches and benefits of this book. “Al Kawākib al-Durārī” by Imām Al
kirmānī is an old explanation of Ṣaḥīḥ Bukhārī. He was among those scholars who were expert in
many fields at a time like knowledge about ╓adīth, its narrators, Commentary, Qirā’t, Qur‘ānic
Sciences, Islamic Jurisprudence, Arabic language, Faith, Medicine, History, Geography, Astronomy
etc. ╓afiz Ibn ╓ajar who also had the specialization in science of hadith and knowledge about
biographies of narrators. During studying “Fatḥ al Bārī” I found that ╓afiz Ibn ╓ajar criticized
on the commentary of Al kirmānī at many times in relating different sayings and signals. In this
article I studied these comments of ╓afiz Ibn ╓ajar on Imam Alkirmani a critical comparison.
After research I have found that ╓afiz Ibn ╓ajar has consulted “Al Kawākib al- Durārī” and
quoted Imām Al kirmānī’s commentary and added it.This article approves that judgments of
╓afiz Ibn ╓ajar on conversion and transformation of text and on distorted, additional and
incomplete words in the text are more authentic than Imām Al kirmānī.
Keywords: Ṣaḥīḥ Bukhārī, Al Kawākib al-Durārī, Fatḥ al Bārī, Critical Appraisal
. الكرماين، الكوكب الدراري، الفتح الباري، ابن احلجر:كلامت مفتاحية
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ادتسرااكت ااحلظف انب رجح يف حتف اابلري ىلع الإامم اركلامين
التمهيد
لقد اهتم العلامء قديام وحديثا بدراسة اجلامع الصحيح للبخاري ،وبذلوا جهدا يف استخراج كنوزه،
وبيان مسالكه وفوائده ،وكثرت مناهجهم يف الرشح ،فمنهم من رشحه بالتفصيل ،ومنهم من اهتم إىل جانب
معني :من تفسري ترامجه ،وبيان مناسبتها لألحاديث الواردة حتتها ،واستنباط الفوائد واللطائف الفقهية،
واحلديثية ،والرتبوية ،واألدبية ،واللغوية.
أمهية البحث ،واألسباب الباعثة عليه:
- 1مما يربز قيمة البحث أن الكواكب الدراري من الرشوح املتقدمة لصحيح البخاري ،اعتمد عليه معظم
الرشاح جاؤوا بعده ،فتتبعوا أقواله ،واقتبسوا منه ،تارة باملوافقة ،وتارة أخرى باملخالفة.
ّ
 - 2اإلمام الكرماين من العلامء اجلامعني الذين وعوا علوما ومعارف متنوعة ،تشمل احلديث ورجاله،
والتفسري ،والقراءات ،وعلوم القرآن ،والفقه وأصوله ،والعربية وعلومها ،والعقيدة ومذاهب الناس فيها،
 ،والطب ،والتاريخ ،واجلغرافية ،والفلك وغريها.
 - 3اهتم الكرماين يف رشحه لصحيح البخاري بجميع اجلوانب احلديثية املتعلقة بالرتاجم ،والسند ،واملتن ،و
اجلرح والتعديل ،وختريج األحاديث ومصطلح احلديث ،والصناعة احلديثية للبخاري يف كتابه  ،ولكن مل
يربع فيها براعة املحدّ ثني ،وهلذا تعقب عليه الرشاح آخرون ،وانتقد احلافظ يف رشحه عىل الكرماين يف
املسائل احلديثية وزاد عليه إضافات جليلة .
- 4عند رشح األحاديث ينسب الرشاح األقوال واألفعال إىل أصحاهبا حسب رأهيم عندهم ،وأثناء قراءيت
لفتح الباري وجدت أن احلافظ ابن حجر تعقب عىل الكرماين يف عدة مواضع يف احلكم عىل املتون فرغبتي
أن أقوم بدراسة هذه التعقبات لتحقق الرأي الصائب فيها بعد مقارنة العبارات لكال اإلمامني و ذلك
برجوع إىل روايات أخرى و بمعرفة أقوال العلامء يف رشوح األحاديث.
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث عىل مقدمة ،وثالثة مباحث:
املقدمة :وفيها بيان أمهية البحث وخطة البحث.
املبحث األول :استدراكات ابن حجر احلديثية يف القلب واإلدراج.
املبحث الثاين :استدراكات ابن حجر احلديثية يف املصحف واملحرف.
املبحث الثالث :استدراكات ابن حجر عىل الكرماين يف ألفاظ زائدة وناقصة يف متون األحاديث.
اخلامتة :اشتملت عىل أهم نتائج البحث.
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املبحث األول :استدراكات ابن حجر احلديثية يف القلب واإلدراج
وفيه مخسة مواضع استدرك احلافظ عىل الكرماين ،وقمت بمناقشتها وبينت الراجح بتوفيق اهلل تعاىل.
اإلستدراك األول:
عند رشح احلديث :عن مالك بن أوس  -أنه قال :من عنده رصف؟ فقال طلحة :أنا حتى جييء خازننا من
الغابة ،قال سفيان :هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة.1...قال العالمة الكرماين((" :قال سفيان))
الذي روى عمرو عن الزهري نحن حفظناه أيضا منه بال زيادة ،وغرضه منه تصديق عمرو".2
وتعقب عليه احلافظ ابن حجر بقوله" :وقوله هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة أشار إىل
القصة املذكورة وأنه حفظ من الزهري املتن بغري زيادة وقد حفظها مالك وغريه عن الزهري وأبعد الكرماين
فقال غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظري ما روى" .3
أقول يظهر من قول سفيان أنه مرة سمع احلديث بواسطة عمرو بن دينار عن الزهري ومرة سمع سفيان
عن الزهري بدون واسطة،والسند األول ذكر فيه مالك بن أوس قصة ((من عنده رصف؟ فقال طلحة :أنا حتى
جييء خازننا من الغابة ))،وأما الذي سمع سفيان من الزهري بدون واسطة ،بني سفيان أن ليس فيه هذه الزيادة،
أقول لو أراد سفيان أن يبني الذي كان عمرو حيدثه عن الزهري هو مثل ما سمع سفيان من الزهري فال حاجة
أن يقول هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة ،فكلمة "ليس فيه زيادة" تدل أن غرض سفيان بيان
إختالف وهو زيادة يف القصة يف سند عمرو بن دينار وليس هذه الزيادة يف السند الذي حفظ سفيان من الزهري.
و الذي يظهر يل أن إحتامل احلافظ أقوى وأقرب لبيان غرض سفيان من قوله (هذا الذي حفظناه من الزهري
ليس فيه زيادة) .وتعقبه عىل الكرماين يف حمله واهلل أعلم.
اإلستدراك الثاين:
اء ،وس ِ
َان رسو ُل اهللهِ ص هىل اهللُ ع َلي ِه وس هلم ي َتعو ُذ ِمن ج ْه ِد البال َِء ،ودر ِك ه ِ
وء
َ
َ ْ َ َ َ َ َه ْ َ
َ
الش َق َ ُ
َ ََ
عند رشح احلديث« :ك َ َ ُ

اء ،و َشامت َِة األَعدَ ِ
ِ
اء» قال سفيان« :احلديث ثالث ،زدت أنا واحد ،ال أدري أيتهن هي».4
ْ
ال َق َض َ َ

قال العالمة الكرماين :قال سفيان بن عيينة هذه األمور األربعة ثالثة منها يف احلديث والواحدة منها من
كالمي زدت عليها فإن قلت كيف جاز له أن خيلط كالمه بكالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بحيث ال يفرق
بينهام قلت ما خلط بل اشتبه عليه تلك الثالثة بعينها وعرف أهنا كانت ثالثة من هذه األربعة فذكر األربعة حتقيقا
لرواية تلك الثالثة قطعا إذ ال خترج عنها وروى البخاري عنه يف كتاب القدر احلديث وذكر فيه األربعة مسندا إىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جزما بال تردد وال شك وال قول بزيادة ويف بعض الروايات قال سفيان أشك أين
زدت واحدة منها.5
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وقال احلافظ ابن حجر :ويف ذلك تعقب عىل الكرماين حيث اعتذر عن سفيان يف جواب من استشكل
جواز زيادته اجلملة املذكورة يف احلديث مع انه ال جيوز االدراج يف احلديث فقال جياب عنه بأنه كان يميزها إذا
حدث كذا قال وفيه نظر.6أقول تؤيد احلديث الذي أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب القدر 7مؤقف احلافظ.وكذا
رواية اإلمام مسلم.8ما رواه اإلمام النسائي .9وأخرج ابن حبان نحوه ،10كلهم ذكروا فيه األربعة مسندا إىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
أقول ذكر العالمة الكرماين توجيهني هلذه الزيادة:
األول :ما خلط بل اشتبه عليه تلك الثالثة بعينها وعرف أهنا كانت ثالثة من هذه األربعة فذكر األربعة
حتقيقا لرواية تلك الثالثة قطعا إذ ال خترج عنها.
والثاين :وروى البخاري عنه يف كتاب القدر احلديث وذكر فيه األربعة مسندا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم جزما بال تردد وال شك وال قول بزيادة ويف بعض الروايات قال سفيان أشك أين زدت واحدة منها.
وأما ما تعقب احلافظ عىل الكرماين ونقل كالمه هو "فقال جياب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث" فهذا مل
يقل العالمة الكرماين ،واحلافظ مل يذكر توجيه الكرماين الثاين،
ونلخص كالم احلافظ عن هذه الزيادة يف ثالثة نكات:
 -1أن هذه الزيادة ليست من سفيان بل هو شك منه هل هو من كالمه أم ال.كام أشار احلافظ إىل روايات
مرصحة بأن الكلامت األربعة كلها مسندة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم.
 -2أن هذه الزيادة منه ولكن هو نيس أي كلمة من هذه األربعة كلامت هو زاد.
 -3كلمة شامتة األعداء هي الكلمة املزيدة من سفيان.
أقول وبراوية أخرى للبخاري يف القدر يظهر أن الكلامت األربعة هي من النبي صىل اهلل عليه وسلم وكذا
برواية النسائي وابن حبان وكام أشار احلافظ إىل هذا التوجيه والعالمة الكرماين أيضا ذكر هذا اإلحتامل حيث
قال وروى البخاري عنه يف كتاب القدر احلديث وذكر فيه األربعة مسندا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
جزما بال تردد وال شك وال قول بزيادة ويف بعض الروايات قال سفيان أشك أين زدت واحدة منها.الذي يظهر
يل أن الكلامت األربعة هي من النبي صىل اهلل عليه وسلم ووهم سفيان هنا أنه زاد فيه الكلمة ،ورواية البخاري
يف القدر ورواية النسائي وابن حبان ترد هذا الشك وكذا بني الكرماين فتعقب احلافظ عىل الكرماين يف غري حمله
واهلل أعلم.
اإلستدراك الثالث :عند رشح احلديثُ :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ْو َم اخلَنْدَ ِقَ ،ف َق َالَ « :م َ َ
ور ُه ْم
أل اهللَُّ ُق ُب َ
وَتم نَارا ،كَام َش َغ ُلونَا عَن صال َِة الوس َطى حتَّى غَاب ِ
ال ُة ال َع ْ ِ
الش ْم ُس» َو ِه َي َص َ
ت َّ
رص.11
َ
َ
ْ َ
ُ ْ
َو ُب ُي َ ُ ْ ً َ
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قال العالمة الكرماين :قوله (وهي صالة العرص) تفسريا عن الراوي إدراجا منه مر يف مواقيت الصالة.12
وقال احلافظ ابن حجر :قلت وقوله يف هذه الرواية وهي صالة العرص جزم الكرماين بأنه مدرج يف اخلرب
من قول بعض رواته وفيه نظر.13..
يظهر من سياق املتن أن قوله وهي صالة العرص هو تفسري من الصحايب أو إدراج من الراوي ورواية
البخاري 14يف تفسري القرآن أيضا تقوي هذا اإلحتامل ألن ليس فيها ذكر صالة العرص وكذا يف صحيح مسلم
ومسند أمحد 16وصحيح ابن حبان17وسنن الدارمي

18

15

وصحيح ابن خزيمة 19كلمة صالة العرص غري موجودة يف

هذا احلديث فإحتامل العالمة الكرماين أقرب إىل الصواب ووافقه العالمة العيني.20
الذي يظهر يل من خالل هذا البحث أن إحتامل العالمة الكرماين أقوى وأقرب إىل الصواب فقوله صالة
العرص هو تفسري من الراوي إدراجا منه ،فتعقب احلافظ يف غري حمله واهلل أعلم.
اإلستدراك الرابع:
عند رشح احلديث َ :وا َّل ِذي َن ْف ِيس بِيَ ِد ِه َل ْوالَ ِ
اجل َها ُد ِيف َسبِ ِ
وت َو َأنَا
يل اهللََِّ ،واحلَ ُّج َوبِ ُّر ُأ ِّميَ ،ألَ ْح َب ْب ُت َأ ْن َأ ُم َ
َمم ْ ُلوك».21
قال العالمة الكرماين :فإن قلت ماتت أم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو طفل فام معنى بر أمه؟ قلت
هو لتعليم األمة أو عىل تقدير فرض احلياة أو املراد هبا األم الرضاعي وهو حليمة السعدية.22
قال احلافظ ابن حجر :قوله والذي نفيس بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت
وأنا مملوك ظاهر هذا السياق رفع هذه اجلمل إىل آخرها وعىل ذلك جرى اخلطايب فقال هلل أن يمتحن أنبياءه
وأصفياءه بالرق كام امتحن يوسف اه وجزم الداودي وبن بطال وغري واحد بأن ذلك مدرج من قول أيب هريرة
ويدل عليه من حيث املعنى قوله وبر أمي فإنه مل يكن للنبي صىل اهلل عليه و سلم حينئذ أم يربها ووجهه الكرماين
فقال أراد بذلك تعليم أمته أو أورده عىل سبيل فرض حياَتا أو املراد أمه التي أرضعته ،وفاته التنصيص عىل
إدراج ذلك.23
كون هذا احلديث ال يليق بالنبي صىل اهلل عليه وسلم،ومستحال ألن أمه عليه الصالة والسالم قد ماتت
وهو صغري وقد ثبت بروايات أخرى مثال أخرج اإلمام أمحد.24وأخرجه البيهقي.25وأخرجه البزار يف
مسنده.26وأخرجه أبو عوانة.27وأخرجه خطيب البغدادي 28أنه قول أيب هريرة ريض اهلل عنه وليس من كالم
النبي صىل اهلل عليه وسلم .وكذا قال مجيع الرشاح مثال قول ابن بطال .29:وقول العيني.30وقول ابن امللقن.31
وقول القسطالين .32فهؤالء الرشاح كلهم متفقون عىل أن هذا قول أيب هريرة ريض اهلل عنه وهذا إدراج يف كالم
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النبي صىل اهلل عليه وسلم .أقول :قد ثبت بعد الدراسة أن القول(والذي نفيس بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل
واحلج وبر أمي) هو كالم أيب هريرة ريض اهلل عنه وليس كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فال حاجة لتكلف
العالمة الكرماين يف بيان التأويل ،والصواب ما قاله احلافظ.
اإلستدراك اخلامس:
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
عند رشح احلديث «ك َ
رص َو َّ
ب
الش ْم ُس ُم ْرتَف َعة َح َّيةَ ،ف َي ْذ َه ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم ُي َص ِِّّل ال َع ْ َ
َّ ِ
ب إِ َىل ال َع َو ِايلَ ،ف َي ْأتِ ِ
يه ْم َو َّ
الش ْم ُس ُم ْرت َِف َعة» وبعض العوايل من املدينة عىل أربعة أميال أو نحوه.33
الذاه ُ
قال العالمة الكرماين( :وبعض العواىل) إىل آخره إما كالم البخارى وإما كالم أنس أو هو للزهرى كام هو
عادته ىف اإلدراجات .34وقال احلافظ ابن حجر :تنبيه قوله وبعض العوايل الخ مدرج من كالم الزهري يف
حديث أنس بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري يف هذا احلديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية قال
الزهري والعواىل من املدينة عىل ميلني أو ثالثة ومل يقف الكرماين عىل هذا فقال هو إما كالم البخاري أو أنس أو
الزهري كام هو عادته.35
قد يظهر براوايات أخرى مثال يف مسند أمحد 36ومصنف عبدالرزاق 37ورواية البيهقي 38أن قوله وبعض
العوايل من املدينة عىل أربعة أميال أو نحوه هو قول الزهري وهذا إحدى إحتامل العالمة الكرماين من إحتامله
الثالثة وبه جزم احلافظ ابن حجر .ووافق العلامء ما جزم به احلافظ مثل العيني .39وابن رجب.40
أقول :قد ثبت بعد الدراسة أن قوله "وبعض العوايل من املدينة عىل أربعة أميال أو نحوه" هو قول الزهري
وهذا إدراج يف احلديث وجزم به احلافظ وهو أيضا إحدى إحتامل الكرماين ،فتعقب عليه احلافظ ألنه مل جيزم
هبذا بسبب عدم معرفته إىل الروايات أخرى فتعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.
املبحث الثاين:استدراكات ابن حجر احلديثية يف املصحف واملحرف
وفيه سبعة مواضع استدرك فيها احلافظ عىل الكرماين وناقشت وبينت الراجح منها بتوفيق اهلل تعاىل.
اإلستدراك األول:
ِ ِ
ِ
ِ
عند رشح احلديثَ :خ َر َج َر ُس ُ
عُس َف َ
انُ ،ث َّم
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم ،م َن املَدينَة إِ َىل َم َّك َةَ ،ف َصا َم َحتَّى َبلَغَ ْ
ٍ
ِ ِ
َّاس.41»...قال العالمة الكرماين :قوله (إىل يده) فإن ما معنى كلمة االنتهاء
َدعَا بِ َامء َف َر َف َع ُه إِ َىل َيدَ ْيه ل ُ ِري َي ُه الن َ
والرفع هو باليد قلت يعني رفعه إىل غاية طول يده وهو حال أو فيه تضمني أي انتهى الرفع إىل أقىص غايتها.42
قال احلافظ ابن حجر :قوله فرفعه إىل يده كذا يف األصول التي وقفت عليها من البخاري وهو مشكل ألن
الرفع إنام يكون باليد وأجاب الكرماين بان املعنى حيتمل أن يكون رفعه إىل أقىص طول يده أي انتهى الرفع إىل
أقىص غايتها قلت وقد وقع عند أيب داود عن مسدد عن أيب عوانة باإلسناد املذكور يف البخاري فرفعه إىل فيه
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وهذا أوضح ولعل الكلمة تصحفت وقد تقدم ما يؤيد ذلك يف سياق ألفاظ الرواة هلذا احلديث عن بن عباس
وغريه مع بقية مباحث املتن.43أخرج اإلمام أبو داود هذا احلديث يف سننه قال :حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن
منصور عن جماهد عن طاو س عن ابن عباس قال خرج النبى صىل اهلل عليه وسلم من املدينة إىل مكة حتى بلغ
عسفان ثم دعا بإناء فرفعه إىل فيه لرييه الناس وذلك ىف رمضان......احلديث.44
يتقوى إحتامل الكرماين برواية أيب داود وفيه (فرفعه إىل فيه لرييه الناس) ،ويظهر هذا بدراسة أقوال العلامء
يف رشح هذا احلديث مثال نقل ابن بطال هذا احلديث يف رشحه والقول فيه ( ثم دعا بامء فرفعه إىل فيه ،لرييه
الناس).45
ونقل ابن امللقن هكذا.46وقال الزركيش :وعند ابن السكن( :إىل فيه) وهو األظهر.47
و أشار إىل هذا اإلختالف أبو حييى األنصاري،48والسيوطي . 49
أقول من املمكن أن الكلمة تصحفت من بعض النساخ لصحيح البخاري فكلمة(إىل فيه) تصحفت بـ (إىل يديه)
رأي الباحث :إحتامل العالمة الكرماين ال يرد ألن رواية أيب داود تؤيده وأقوال العلامء أيضا يتقوي هذا
اإلحتامل ،فتعقب احلافظ يف غري حمله واهلل أعلم.
اإلستدراك الثاين:
اجلدَ ِ
َان بِاملَْ ِدين َِة هي ِ
َان ُي ْسلِ ُفنِي ِيف َمت ْ ِري إِ َىل ِ
ود ٌّيَ ،وك َ
عند رشح احلديث :ك َ
جلابِ ٍر األَ ْر ُض ا َّلتِي
ادَ ،وكَان ْ
َت ِ َ
َُ
بِ َط ِر ِيق ُرو َم َة.....احلديث.50
قال العالمة الكرماين( :رومة) بضم الراء وسكون الواو موضع ويف بعضها بضم الدال املهملة بدل الراء
ولعله دومة اجلندل .51وقال احلافظ ابن حجر :قوله وكانت جلابر األرض التي بطريق رومة فيه التفات أو هو
مدرج من كالم الراوي لكن يرده ويعضد األول أن يف رواية أيب نعيم يف املستخرج من طريق الرمادي عن سعيد
بن أيب مريم شيخ البخاري فيه وكانت يل األرض التي بطريق رومة ورومة بضم الراء وسكون الواو هي البئر
التي اشرتاها عثامن ريض اهلل عنه وسبلها وهي يف نفس املدينة وقد قيل أن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر
قبل أن يشرتهيا عثامن نسبت إليه ونقل الكرماين أن يف بعض الروايات دومة بدال بدل الراء قال ولعلها دومة
اجلندل قلت وهو باطل.52
رومة :ذكر يف معجم البلدان :رومة بضم الراء وسكون الواو أرض باملدينة بني اجلرف وزغابة نزهلا
املرشكون عام اخلندق وفيها بئر رومة اسم بئر ابتاعها عثامن بن عفان ريض اهلل عنه وتصدق هبا وقد أشبع القول
فيها يف البئر.53
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أقول :مل يقل العالمة الكرماين أن جلابر أرض يف دومة اجلندل بل يف احلديث ألفاظ طريق رومة  ،فال
ل

يصح رد احلافظ عليه  ،وما جزم العالمة الكرماين بل هو قدم اإلحتامل عله دومة اجلندل ألنه رأى يف بعض النسخ
دومة بدل رومة وهذا تصحيف ،وصحيح رومة بضم الراء وسكون الواو وهذا إحدى إحتامل الكرماين ،وبه
جزم احلافظ ،وبه قال معظم الرشاح وأشار بعضهم إىل كلمة دومة ،كذا قال العيني  ،54والقسطالين.55وقال
زكريا األنصاري( :رومة) بضم الراء :بئر باملدينة اشرتاها عثامن ريض اهلل عنه وسبلها.56وقال الربماوي( :رومة)
بضم الراء وسكون الواو :موضع قيل هو البئر الذي اشرتاها عثامن ريض اهلل عنه وسبلها ،ويف بعضها بضم
الدال مهملة بدل الراء ،ولعله دومة اجلندل.57وقال السيوطي( :رومة) بضم الراء وسكون الواو بئر باملدينة.58
بعد الدراسة الذي توصلت إليه أن أغلب اإلحتامل أن أرض جابر ريض اهلل عنه وقعت يف طريق بئر
رومة وليس يف طريق دومة اجلندل ،ووقعت يف بعض النسخ تصحيف فغري رومة بـ دومة .أما اإلستدالل الذي
ذكره احلافظ يف ردعىل إحتامل الكرماين فهو غري صحيح ألن ذكر يف هذا احلديث "األرض التي بطريق رومة أو
بطريق دومة" فأيا كانت فليست أرض جابر ريض اهلل عنه يف نفس دومة وال يف رومة بل يف طريقها التي يميش
منها من نفس املدينة إىل أحد املوضعني ،وبني املدينة ودومة بالدال عرش مراحل ،وأما بئر رومة فقريبة.
اإلستدراك الثالث:
عند رشح احلديث :فقيل أليب رشيح :ما قال لك عمرو؟ قال :أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح ،إن احلرم
ال يعيذ عاصيا ،وال فارا بدم ،وال فارا بخربة ،خربة :بلية.59
قال العالمة الكرماين :قوله (بخربة) ويف بعضها بجزية باجليم املكسورة وبالزاي واملثناة التحتانية قال ابن
بطال من روى بالضم أراد هبا الفساد ومن روى بالفتح أراد هبا الرسقة.60
قال احلافظ ابن حجر :قوله بخربة تقدم تفسريه يف العلم وأشار بن العريب إىل ضبطه بكرس أوله وبالزاى
بدل الراء والتحتانية بدل املوحدة جعله من اخلزى واملعنى صحيح لكن ال تساعد عليه الرواية وأغرب الكرماين
ملا حكى هذا الوجه فأبدل اخلاء املعجمة جيام جعله من اجلزية.61
رواية اإلمام أمحد ، 62والرتمذي

63

تؤيد إحتامل العالمة الكرماين .قد تصحفت كلمة خربة بـ خزية عند

البعض وأشار إىل هذا العالمة الكرماين ومل يقل الكرماين هذا من عنده بل قال "ويف بعضها بجزية باجليم
املكسورة وبالزاي واملثناة التحتانية" ووجدت هذا عند أمحد ،وعند الرتمذي وهو ذكر بصيغة التمريض حيث
قال "ويروى وال فارا بخزية"  ،وال يدل هذا عىل غرابة الكرماين إذ هو أشار إىل هذا بل هذا يدل عىل معرفته عن
تصحيف هذه الكلمة ،فتعقب احلافظ عليه غري صحيح ،أما ما ذكر البعض خزية فهو بسبب تصحيف إال يف
األصل كلمة خربة كام بني العلامء ،مثال القايض عياض ،64والعالمة العيني. 65
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وقال العيني :وال فارا بخربة بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة وهي الرسقة كذا ثبت
تفسريها يف رواية املستمِّل وال فارا بخربة يعني الرسقة وقال ابن بطال اخلربة بالضم الفساد وبالفتح الرسقة وقال
القايض وقد رواه مجيع رواة البخاري غري األصيِّل باخلاء املعجمة.66وقال ابن بطال :بخربة بضم اخلاء  ،فاخلربة
 :الفساد ىف الدين  ،عن صاحب العني  .ومن رواه بفتح اخلاء  ،فمعناه الرسقة  ،قال صاحب األفعال  :خرب
الرجل خربا  ،وخرابة  :رسق اإلبل  .قال األصمعى  :اخلرابة  :رسقة اإلبل خاصة .67وقال القسطالين( :
بخربة) بضم اخلاء املعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح املوحدة أي بسبب خربة ثم فرسها بقوله( :خربة :بلية)
وهو تفسري من الراوي ،لكن يف بعض النسخ قال أبو عبد اهلل :أي البخاري خربة .68أقول :قد ثبت بتخريج
احلديث أن كلمة خربة قد روي يف بعض الطرق خزية وقد أشار إىل هذا العالمة الكرماين ،وإن كان يف األصل
خربة ألن أكثر العلامء نقلوا كلمة خربة ورشحوها أما كلمة خزية ومن املمكن أهنا بسبب تصحيف ،وتعقب
احلافظ عىل الكرماين غري صحيح .
اإلستدراك الرابع:
ول رس ِ
عند رشح احلديثُ :كنَّا ِيف َج ْي ٍ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َليْ ِه َو َس َّل َم َف َق َال« :إِ َّن ُه َقدْ ُأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْن
شَ ،ف َأتَانَا َر ُس ُ َ ُ

ِ
است َْمتِ ُعوا».69
ت َْست َْمت ُعوا َف ْ

قال العالمة الكرماين( :جيش) باجليم ويف بعضها حنني باملهملة وبالنونني.70
قال احلافظ ابن حجر :تنبيه ضبط جيش يف مجيع الروايات بفتح اجليم وسكون التحتانية بعدها معجمة
وحكى الكرماين أن يف بعض الروايات حنني باملهملة ونونني باسم مكان الوقعة املشهورة ومل اقف عليه.71
دراسة اإلستدراك:
مل يقل أحد بتغيري كلمة جيش بـ حنني فليس هنا تصحيف والذي أشار العالمة الكرماين أن يف بعضها
حنني فهو ذكر املكان الذي كان اجليش فيه ألن اآلية يف سورة النساء 72مشتملة عىل إباحة املتعة نزلت يوم حنني
ويدل عىل هذا ما رواه اإلمام مسلم .73وقال العيني :قوله كنا يف جيش بفتح اجليم وسكون الياء آخر احلروف
وبالشبن املعجمة هكذا هو عام الروايات وقال الكرماين يف بعض الروايات حنني بضم احلاء املهملة وبالنونني
وهو املوضع الذي كانت فيه الوقعة املشهورة.74
أقول :كلمة جيش مل تتغري كام فهم العالمة الكرماين وقال يف بعضها حنني باملهملة وبالنونني فهذا اسم
مكان الذي فيه الوقعة وليس هنا تصحيف كلمة جيش بـ حنني.و تعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.
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اإلستدراك اخلامس:
ِ
َاسا ُف َق َرا َءَ ،و َأ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال َم َّر ًةَ « :م ْن
اب ُّ
عند رشح احلديثَ :أ َّن َأ ْص َح َ
الص َّفة كَانُوا ُأن ً
ِ
َان ِعنْدَ ُه َط َعا ُم ا ْثن ْ ِ
ك َ
عَرش
َني َف ْل َي ْذ َه ْ
ب بِثَالث.....،احلديث الطويل ويف آخرهَ ....ف َم ََض األَ َج ُل َف َت َف َّر ْقنَا ا ْثنَا َ َ
َر ُج ًال.75...
قال العالمة الكرماين( :ففرقنا) فاء فصيحة أى فجاؤا إىل املدينة ففرقنا منهم أى ميزنا أو جعلنا كل رجل
من اثنى عرش فرقة وىف بعضها فعرفنا باملهملة وشدة الراء أى جعلناهم عرفاء وىف بعضها فقرينا من القرى
بمعنى الضيافة.76
وقال احلافظ ابن حجر :قوله ففرقنا اثنا عرش رجال مع كل رجل منهم أناس كذا هو هنا من التفريق أي
جعلهم اثنى عرش فرقة وحكى الكرماين أن يف بعض الروايات فقرينا بقاف وحتتانية من القرى وهو الضيافة ومل
أقف عىل ذلك.77
أقول:مجيع الرشاح نقلوا كلمة "ففرقنا" أو "فتفرقنا" أو "فعرفنا" أو"فتعرفنا" ومل ينقل أحد "فقرينا من
القرى" إال العالمة الكرماين وهلذا تعقب عليه احلافظ .ومل أجد عند أحد العلامء ما قاله الكرماين ،بل وافقوا
احلافظ فيه مثل العالمة العيني .78وكذا قال زكريا األنصاري ، 79وبدرالدين الدماميني، 80والسيوطي

81

،والقسطالين.82
أقول :الصواب ما قاله احلافظ ووافقه الرشاح ،ومل أجد ماقاله العالمة الكرماين عند أحد من الرشاح،
فتعقب احلافظ يف حمله واهلل حمل.
اإلستدراك السادس:
عند رشح احلديث :حدثنا حممد بن بشار ،حدثنا معاذ بن معاذ ،حدثنا ابن عون ،عن هشام بن زيد بن أنس
َان َي ْو َم ُحن ْ ٍ
بن مالك ،عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،قال :ملََّا ك َ
َني..... ، ،احلديث الطويل ويف آخره ....فقال:

َّاس بِالدُّ ْن َياَ ،وت َْذ َه ُبو َن بِرس ِ
« َيا َم ْع َرش األَن َْص ِ
ول اهللَِّ َحتُوزُ و َن ُه إِ َىل ُب ُيوتِك ُْم» ...
ب الن ُ
ارَ ،أالَ ت َْر َض ْو َن َأ ْن َي ْذ َه َ
َ ُ
َ

.83

قال العالمة الكرماين( :حترزونه)أي تعيدونه ويف بعضها حتوزونه والزاي.84
وقال احلافظ ابن حجر :قوله وتذهبون برسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم حتوزونه إىل بيوتكم كذا للجميع
باحلاء املهملة والزاي من احلوز ووقع عند الكرماين جتريونه بالتحتانية بدل الواو وضبطه باجليم والراء املهملة
وفرسه بقوله أي تنقذونه وكل ذلك خطأ نقال وتفسريا وقد أخرجه مسلم واإلسامعيِّل من هذا الوجه بلفظ
فتذهبون بمحمد حتوزونه كام يف الرواية املعتمدة.85
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أقول :تعقب احلافظ ابن حجر عىل العالمة الكرماين أن عنده وقع جتريونه بالتحتانية بدل الواو وضبطه
باجليم والراء املهملة وفرسه بقوله أي تنقذونه وكل ذلك خطأ نقال وتفسريا ،ولكن ما وجدت عند الكرماين يف
كتابه الكواكب الدراري ما نسب احلافظ إليه  ،لعل احلافظ وجد هذا التصحيف عند الشارح آخر ونسبه إىل
الكرماين خطأ.
أقول :بعد تتبع يف الكواكب الدراري مل أجد ما قاله احلافظ عن الكرماين "وقع عند الكرماين جتريونه
بالتحتانية بدل الواو وضبطه باجليم والراء املهملة وفرسه بقوله أي تنقذونه" فهذا مل يثبت عند الكرماين ،فتعقب
احلافظ عليه يف غري حمله واهلل أعلم.
اإلستدراك السابع:
عند رشح احلديث« :ا ْنتَدَ َب اهللَُّ ملَ ِ ْن َخ َر َج ِيف َسبِيلِ ِه ،الَ ُخي ِْر ُج ُه إِ َّال إِ َيامن ِيب َوت َْص ِديق بِ ُر ُس ِِّل.86»......
قال العالمة الكرماين :قوله( :أو تصديق) ويف بعض النسخ وتصديق بالواو الواصلة وهو ظاهر .87قال
احلافظ ابن حجر :قوله وتصديق برسِّل ذكره الكرماين بلفظ أو تصديق ثم استشكله وتكلف اجلواب عنه
والصواب أسهل من ذلك ألنه مل يثبت يف يشء من الروايات بلفظ أو.88
أقول :ذكر العالمة الكرماين التفصيل يف جواب كونه "أو تصديق " وتعقب عليه احلافظ بقوله " :ذكره
الك رماين بلفظ أو تصديق ثم استشكله وتكلف اجلواب عنه والصواب أسهل من ذلك ألنه مل يثبت يف يشء من
الروايات بلفظ أو".أقول ذكر العالمة الكرماين هذا التفصيل ألنه وجد يف بعض النسخ "أو تصديق "وهذا
التصحيف من النساخ والصواب الواو ،ومل جيزم الكرماين بأو بل جزم بأن الظاهر وتصديق بالواو
الواصلة.وكذا وجد غريه من العلامء يف بعض النسخ "أو تصديق " مث ً
ال نقل الزركيش (إال إيامن يب أو
تصديق) .89وقال القسطالين :وكذا وجدته أيضا باأللف يف متن البخاري من النسخة التي وقفت عليها من
تنقيح الزركيش ،وكذا يف نسخة كريمة ،وعند اإلسامعيِّل كمسلم إال إيامنا بالنصب مفعول له أي ال خيرجه
املخرج إال اإليامن والتصديق.90وكذا وجد أبو حييى زكريااألنصاري ، 91والربماوي .92ووافق البعض ما قاله
احلافظ ،مثل العالمة العيني.93
أقول :الذي يظهر يل من خالل هذا البحث أن العالمة الكرماين ليس فقط الذي نقل (أو تصديق) بل نقل
هذا غريه من العلامء فتعقب احلافظ عىل الكرماين يف غري حمل ألن الكرماين ما قال من نفسه بل هو نقل "أو" من
بعض النسخ ولكنه رجح "وتصديق" وكذا جزم احلافظ وهو الصواب.
املبحث الثالث
استدراكات ابن حجر احلديثية عىل الكرماين يف ألفاظ زيادة وناقصة يف متون األحاديث.
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وقفت عىل ستة مواضع استدرك احلافظ عىل الكرماين وقمت بمناقشتها وبينت الراجح منها بتوفيق اهلل
تعاىل.
اإلستدراك األول:
ِ
ب َم ْن ُُيِ ُّب ُه» قال سفيان :قال عبيد اهلل :أخربين أنه رأى نافع بن
عند رشح احلديث« :ال هل ُه هم َأ ْحبِ ْب ُه َو َأح ه
جبري ،أوتر بركعة ".94قال العالمة الكرماين :قوله ((أخربين)) هو بيان أو بدل لقوله قال عبيد اهلل ويف بعضها
أخربت بلفظ املجهول فإن قلت ما وجه ذكر الوتر يف هذا الباب قلت ملا روى احلديث عن نافع انتهز الفرصة
لبيان ما ثبت منه مما اختلف يف جوازه .95وقال احلافظ ابن حجر :قوله قال سفيان هو بن عيينة وهو موصول
باإلسناد املذكور قوله عبيد اهلل أخربين فيه تقديم اسم الراوي عىل الصيغة وهو جائز وعبيد اهلل هو شيخ سفيان
يف احلديث املذكور وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد اهلل لنافع بن جبري فال ترض العنعنة يف الطريق
املوصولة ألن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه ملن حدث عنه محلت عنعنته عىل السامع إتفاقا وإنام اخلالف يف
املدلس أو فيمن مل يثبت لقيه ملن روى عنه وأبعد الكرماين فقال إنام ذكر الوتر هنا ألنه ملا روى احلديث املوصول
عن نافع بن جبري انتهز الفرصة لبيان ما ثبت يف الوتر مما اختلف يف جوازه واهلل أعلم.96
أقول :ذكر اإلمام البخاري هذا التعليق لفائدة إسنادية وهو بيان لقي عبيد اهلل لنافع ،ألن يف الطريق
املوصول روى عبيد اهلل بن أيب يزيد ،عن نافع بن جبري بصيغة "عنعنة"  ،فهذه الصيغة تدل عىل تدليس الراوي
،وهذا سبب الضعف يف الرواية ،فذكر اإلمام البخاري هذه الزيادة لبيان لقاء الراوي ملن حدث عنه بصيغة
عنعنة ألن لقاؤه حممول عىل سامعه ،فزال الضعف من الرواية .فالسبب الذي بينه احلافظ هو أقوى ووافقه
العالمة العيني.97
أقول :التوجيه الذي بينه احلافظ إليراد اإلمام البخاري هذه الزيادة هو أقوى وأقرب إىل الصواب وأما
الوجه الذي ذكره الكرماين مل يصح فتعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.
اإلستدراك الثاين:
القرب ِة َأ ِو الس َق ِ
ِ
الرش ِ ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ع ِ
عند رشح احلديثَ « :هنَى َر ُس ُ
اءَ ،و َأ ْن َي ْمن ََع
ب م ْن َف ِم ْ َ
ِّ
َن ُّ ْ
َج َار ُه َأ ْن َيغ ِْرزَ َخ َش َب ُه ِيف َد ِار ِه».98
قال العالمة الكرماين :فإن هذا شيآن ال أشياء .لعله أخربهم هبا ومل يذكره بعض الرواة أو أقل اجلمع
عنده اثنان .99وقال احلافظ ابن حجر :قال الكرماين قال أال أخربكم بأشياء ومل يذكر إال شيئني فلعله أخرب بأكثر
فاخترصه بعض الرواة أو أقل اجلمع عنده اثنان قلت واختصاره جيوز أن يكون عمدا وجيوز أن يكون نسيانا وقد
أخرج أمحد احلديث املذكور من رواية محاد بن زيد عن أيوب فذكر هبذا اإلسناد الشيئني املذكورين وزاد النهي
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عن الرشب قائام ويف مسند احلميدي أيضا ما يدل عىل أنه ذكر ثالثة أشياء فإنه ذكر النهي عن الرشب من يف
السقاء أو القربة وقال هذا آخرها واهلل أعلم.100
إحتامل احلافظ أقوى ويؤيده رواية أمحد 101وهذا اإلحتامل ذكره العيني 102والقسطالين.103
أقول :إحتامل العالمة الكرماين األول هو الصحيح وبه جزم احلافظ وأما اإلحتامل الكرماين الثاين فهو مل
يثبت واستدرك احلافظ عىل هذا اإلحتامل فتعقبه يف حمله واهلل أعلم.
اإلستدراك الثالث:
ِ ِ
ِ
عند رشح احلديثُ :أ ْه ِد َي لِرس ِ
ف،
ْرص َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ عَ َل ْيه َو َس َّل َم َف ُّر ُ
َ ُ
وج َح ِر ٍير َف َلبِ َس ُهُ ،ث َّم َص َّىل فيهُ ،ث َّم ان َ َ
َفنَزَ َع ُه نَزْ عًا َش ِديدً ا ،كَالك ِ
َار ِه َل ُهُ ،ث َّم َق َال« :الَ َينْ َب ِغي َه َذا لِ ْل ُمت َِّقنيَ » تابعه عبد اهلل بن يوسف ،عن الليث ،وقال
غريه« :فروج حرير».104
قال العالمة الكرماين :قلت ما الفرق بني الطريقني حيث قال وقال غريه فروج احلرير واألول أيضا كذلك
قلت الطريق األول فروج من حرير بزيادة من والطريق الثاين بحذفها ويف بعضها بضم الفاء وفتحا إذ روى يف
الثاين بالضم وحيتمل أن يكون أحدمها باإلضافة واآلخر بالصفة.105
وقال احلافظ ابن حجر :وقال غريه يعني بسنده فروج حرير أما رواية عبد اهلل بن يوسف فوصلها املؤلف
رمحه اهلل يف أوائل الصالة وأما رواية غريه فوصلها أمحد عن حجاج بن حممد وهاشم وهو أبو النرض ومسلم
والنسائي عن قتيبة واحلارث عن يونس بن حممد املؤدب كلهم عن الليث وقد اختلف يف املغايرة بني الروايتني
عىل مخسة أوجه أحدها التنوين واإلضافة كام يقال ثوب خز باإلضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله بن التني
إحتامال ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه بن التني رواية قال والفتح أوجه ألن فعوال مل يرد إال يف سبوح وقدوس
وفروخ يعني الفرخ من الدجاج انتهى وقد قدمت يف كتاب الصالة حكاية جواز الضم عن أيب العالء املعري
وقال القرطبي يف املفهم حكى الضم والفتح والضم هو املعروف ثالثها تشديد الراء وختفيفها حكاه عياض ومن
تبعه رابعها هل هو بجيم آخره أو خاء معجمة حكاه عياض أيضا خامسها حكاه الكرماين قال األول فروج من
حرير بزيادة من والثاين بحذفها قلت وزيادة من ليست يف الصحيحني وقد ذكرناها عن رواية ألمحد.106
أقول :ذكر احلافظ ابن حجر مخسة أوجه ملغايرة بني الروايتني ومل خيتار أحد وجه،وكذا ذكر العالمة
الكرماين ثالثة إحتامل بدون جزم ،وتعقب احلافظ عىل إحتامل العالمة الكرماين بقوله "وزيادة (من) ليست يف
الصحيحني" ولكن الكرماين ما ادعى أن الزيادة(من) يف الصحيحني ،فتعقبه عىل الكرماين غري صحيح .ومثلهام
ذكر الرشاح عدة إحتامالت ،مث ً
ال ذكر العيني إحتامالت.107
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وكذ القسطالين،108وابن امللقن.109وقال السندي :110قوله ( :وقال غريه  :فروج حرير) أي :
بالتنوين.111
أقول :مل خيتار احلافظ وال العالمة الكرماين وجه ملغايرة بني الروايتني بل كالمها ذكرا عدة إحتامالت ،أما
تعقب احلافظ عىل الكرماين يف غري حمله ألن الكرماين ما ادعى أن إضافة (من) يف الصحيحني.
اإلستدراك الرابع:
ِ
ِ
ت َذل ِ َك ِال ْب ِن َع َّب ٍ
عند رشح احلديثَ :ف َذك َْر ُ
اس َما َقا َل ْت عَائ َش ُةَ ،ف َق َال ِيلَ :و َه ْل تَدْ ِري َم ِن َّ
الر ُج ُل ا َّلذي َمل ْ
ِ
ِ
عَِّل ْب ُن َأ ِيب َطال ِ ٍ
ب.112
ت َُس ِّم عَائ َش ُة؟ ُق ْل ُت :الََ ،ق َالُ :ه َو ُّ
قال الكرماين :وإنام مل يكن ترك تسمية عائشة لعِّل معاداه له أو إهانة حاشاها ريض اهلل عنها من ذلك بل
كان ذلك ألن عل يا ريض اهلل عنه لن يكن مالزما يف تلك احلالة من أوهلا إىل آخرها ففي بعضها قام أسامة أو
الفضل بن عباس مقامه بخالف اجلانب اآلخر فإن عباسا مل يفارقه.113وقال احلافظ ابن حجر :قوله قال هو عِّل
بن أيب طالب زاد اإلسامعيِّل من رواية عبد الرزاق عن معمر ولكن عائشة ال تطيب نفسا له بخري والبن إسحاق
يف املغازي عن الزهري ولكنها ال تقدر عىل أن تذكره بخري ومل يقف الكرماين عىل هذه الزيادة فعرب عنها بعبارة
شنيعة ويف هذا رد عىل من تنطع فقال ال جيوز أن يظن ذلك بعائشة ورد عىل من زعم أهنا أهبمت الثاين لكونه مل
يتعني يف مجيع املسافة إذ كان تارة يتوكأ عىل الفضل وتارة عىل أسامة وتارة عىل عِّل ويف مجيع ذلك الرجل اآلخر
هو العباس واختص بذلك إكراما له وهذا توهم ممن قاله والواقع خالفه ألن بن عباس يف مجيع الروايات
الصحيحة جازم بأن املبهم عىل فهو املعتمد واهلل أعلم.114
أقول هناك رصاح برواية مسلم أن الرجل الذي مل تسم عائشة هو عِّل.115و كذا أخرجه أبو عوانة يف
مسنده.116وأخرجه عبدالرزاق يف مصنفه.117
أقول :قد ثبت بروايات أخرى أن ابن عباس ريض اهلل عنه بني إسم الذي مل تسمى عائشة ريض اهلل عنها
هو عِّل ريض اهلل عنه والعالمة الكرماين مل يرىض هبذا وتعقب عليه احلافظ والصواب ما قاله احلافظ و كذا قال
العلامء ،مث ً
ال قال العيني :قوله هو عِّل أي ابن أيب طالب الذي مل تسمه عائشة قال الكرماين فإن قلت مل قالت
رجل آخر وما سمعته قلت ألن العباس كان دائام يالزم أحد جانبيه وأما اجلانب اآلخر فتارة كان عِّل فيه وتارة
أسامة فلعدم مالزمته لذلك مل تذكره ال لعداوة وال لنحوها حاشاها من ذلك انتهى قلت فيه نظر ألن عليا كان
ألزم لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -يف كل حاله من غريه .118ووافق القسطالين ملا قاله احلافظ.119
الذي وصلت إليه أن تعقب احلافظ ابن حجر عىل الكرماين يف حمله ،والصواب ما قاله احلافظ.
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اخلامتة
توصلت من خالل دراستي هلذا املوضوع اهلام (" استدركات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عىل اإلمام
الكرماين يف الكواكب الدراري يف احلكم عىل املتون" ) ،إىل نتائج ذات أثر كبري ،فأشري هنا إىل أمهها ،وهي ما يِّل:
 -1أن اإلمام الكرماين عني عناية فائقة لصحيح البخاري عند رشح أسانيده ،و متونه ،بجانب متم ّيز فيه،
استفاد منه الشارحون بعده .
-2قد استفاد احلافظ ابن حجر أيض ًا من الكواكب الدراري يف املسائل احلديثية،واهتم بكلام اهتم به هو،
بل زاد عليه إضافات جليلة ال ُيمكن إنكارها.
-3قد ثبت بعد الدراسة أن احلافظ ابن حجر له ممارسة يف علوم احلديث ،وعلم الرجال أكثر من العالمة
الكرماين.
 -4أن احلافظ ابن حجر يف رشحه لصحيح البخاري يأيت بأقواله باجلزم ،أما اإلمام الكرماين فيذكر غالبا
أقواله باإلحتامالت ومل يذكر عىل اجلزم.وأحيان ًا يكون األمر عكس هذا وهو أن العالمة الكرماين يذكر قوله
باجلزم ،ويأيت احلافظ باإلحتاملني،وأحيانا يوافق احلافظ ابن حجر برأي العالمة الكرماين وأمثلة هذا قليل جدا.
-5وقد توصلت إىل أن احلافظ عنده خربة أكثر من الكرماين يف احلكم عىل املتون.
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