
 منهج اإلمام الزيلعي في كتابه نصب الراية

 هذه نبذة خمتصرة عن الزيلعي ومنهجه يف كتابه نصب الراية ألحاديث اهلداية.
 ترمجة خمتصرة للحافظ للزيلعي:

 هو احملدث الفاضل املفيد مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد احلنفي املصري. 
[، والفخر الزيلعي شارح 2[، والذهيب ]1ب، ومسع من أصحاب النجيب، وأخذ عن املزي ]اشتغل كثريا، وجد واجتهد يف الطل

 الكنز، والقاضي علي بن عثمان الرتكماين املارديين، وابن عقيل النحوي، وغريهم.

والزم مطالعة كتب احلديث إىل أن خرج أحاديث كتاب اهلداية للمرغيناين، وأحاديث كتاب الكشاف للزخمشري، 
ذلك استيعااب ابلغا، قال احلافظ ابن حجر: ذكر يل شيخنا العراقي أنه كان يرافقه يف مطالعة الكتب احلديثية لتخريج  واستوعب

الكتب اليت كاان قد اعتنيا بتخرجيها، فالعراقي لتخريج أحاديث اإلحياء، واألحاديث اليت يشري إليها الرتمذي يف األبواب، والزيلعي 
خترج أحاديث الكشاف، فكان كل واحد منهما يُعني اآلخر، ومن كتاب الزيلعي يف ختريج اهلداية استمد لتخريج أحاديث اهلداية، و 

 الزركشي يف كثري مما كتبه من ختريج الرافعي.

وقد ذكر قاسم بن قطلوبغا يف ُمنية األملعي طائفة ممن اعتىن بتخريج أدلة احلنفية، وملا ذكر الزيلعي قال: وهو أوسعهم 
كثرهم مجعا، فقد شهد له كتابه ابألخذ من مجهور كتب السنة، غري أنه يقول ملا مل جيده: حديث غريب، وهو اصطالح اطالعا، وأ

 غريب، فعله أيضا العالمة أبو حفص عمر ابن امللقن يف ختريج أحاديث الرافعي، فاهلل أعلم هل تواردا أو أخذ أحدمها من اآلخر اهـ. 
ئد البهية: خترجيه شاهد على تبحره يف فن احلديث وأمساء الرجال، وسعة نظره يف فروع احلديث إىل وقال عبد احلي اللكنوي يف الفوا

 الكمال اهـ.

[، وهو ونصب الراية، حباجة إىل االعتناء 3واسم كتابه الذي خرج فيه أحاديث الكشاف: اإلحتاف أبحاديث الكشاف ]
 ين الكتابني النفيسني طبعة علمية حمررة، وهللا املستعان. هبما وخدمتهما خدمة علمية متقنة، فلم أر إىل اآلن هلذ

وذكر اجلركسي أن للزيلعي اختصارا لشرح معاين اآلاثر أليب جعفر الطحاوي، وذكر أن منه نسخة مبكتبة رواق األتراك ابألزهر، 
 وأخرى مبكتبة الكوبريل برُتكيه.

 وهللا أعلم بصحة ذلك.

 نصاف. وقد كان الزيلعي من أهل الفضل واإل
قال احلافظ ابن حجر: اعتمد يف كل ابب أن يذكر أدلة املخالفني، مث هو يف ذلك كثري اإلنصاف؛ حيكي ما وجده من غري اعرتاض 

 وال تعقب غالبا.
 

مل وبعد ُعُمر أمضاه يف خدمة السنة املطهرة مات الزيلعي يف شهر احملرم من سنة اثنتني وستني وسبع مئة، والظاهر أنه مات كهال، و 
 يُعمر طويال، رمحه هللا تعاىل.

 ترمجته يف الدرر الكامنة البن حجر، ويف ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي، وغريمها.

 منزلة كتاب نصب الراية:



إن كتاب نصب الراية من أحسن كتب التخريج وأكثرها فائدة، وقد حوى من الفوائد والنفائس ما ال تفي هذه النبذة املختصرة 
استقصائها، ولذلك اعتىن احلفاظ بتحصيله وتعليقه واجتناء مثراته، وهذا حافظ عصره ابن حجر الكناين يلخصه يف  إبحصائها، بـَْله

 الدراية، ويـُنَـو ِّه بفضله يف تلخيصه احلبري، ويصرح يف طالعته أنه تتبع فوائده وزوائده من ختريج الزيلعي.

وفقه احلنفية خصوصا؛ فقد امتألت كثري من هاتيك الكتب ابألحاديث وتظهر لك أمهية الكتاب حني تعلم واقع كتب الفقه عوما، 
املوضوعة والباطلة، بـَْله الضعيفة املنكرة، وتساهل مدونو فقه املذاهب يف حشر األخبار وحشدها انتصارا ملذاهبهم قبل التبني 

يف كتب احلديث، فاحتسب أولو الغرية  والتثبت من صحتها، فراجت كثري من البواطيل وشاعت وذاعت، وكثري منها مما ال أصل له
على السنة، وتوفروا على ختريج هاتيك األخبار، وميزوا أكثرها، وبينوا الصحيح والسقيم، فأقاموا احلجة، وأوضحوا احملجة، ونصحوا 

 األمة، وكشفوا عن طاليب الدليل الصحيح الغمة. 

على ختريج أحاديث اهلداية، بل زانه إبيضاح أدلة املخالفني، وحلى  وكتاب نصب الراية من أثرى كتب التخريج وأوسعها، ومل يقتصر 
 كتابه بنقول عزيزة، ونصوص نفيسة، نقلها عن كتب اندرة، سأعرض لبعضها يف آخر البحث.

وكان ومل يكن الزيلعي جمرد انقل مجاع، بل كان يف اجلملة انقدا ُموازان، يكشف األخطاء، ويستدرك، ويُوازن بني بعض نسخ مصادره، 
 عف العبارة يف اجلملة، لكنه قد يشتد وحيتد، ويرمي ابحلُمم والعبارات اجلارحة، يف النادر القليل، كما سأبينه. 

ومل يكن يقتصر على ختريج األحاديث املَُصرح برفعها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، بل خيرج ما وقف عليه من األحاديث املرفوعة 
شار إليه املرغيناين من أحاديث ولو مل يصرح بكوهنا أحاديث، وال يكتفي بسياق حديث واحد، بل تراه واملوقوفة، ويبني ما كان أ

جيمع جراميزه ويستقصي وحُيصي ما وقف عليه من املتابعات والشواهد، وكثريا ما يقتل املسألة حبثا؛ فيورد أحاديث املخالفني، 
تعديال، وُيكثر من النقل، وكان يغلب عليه اإلنصاف، وقد طالت بعض ويتكلم عليها تصحيحا وإعالال، وعلى رُواهتا جرحا و 

املباحث اليت ضمنها كتابه، حىت بلغ أحد املباحث حنو ثالثني صحيفة ُكتب حبرف دقيق، ولو أُفرد ابلنشر جلاء يف كتاب لطيف مُمتع 
[4 .] 

 .4/47ت على املخالفني، وجتد مثاال على ذلك وقد يتعرض يف بعض املواضع لبعض النكت والفوائد الفقهية، وأييت ابعرتاضا

سند عبد  1/12سند الطرباين، و 25، 17، 15، 10 /1سند السراج، ونقل  1/6وكثريا ما ينقل األسانيد بتمامها، كما نقل  -
 سند البزار... 3/96سند إسحاق وابن ماجه، و 1/73سند البيقي، و 1/17الرزاق، و

، يف مواضع كثرية جدا يعس ر إحصاؤها، بل يتعذ ر 18، 16، 15، 1/14لسند، كما تراه وكثريا ما يقتصر على نقل بعض ا -
 استقصاؤها.

 .1/436وقد يقتصر على ذكر الصحايب الذي جاء من طريقه احلديث، كما تراه  -
 ... يف مواضع كثرية. 21، 20، 19، 1/18وكثريا ما ينقل كالم خمرج احلديث وكالم غريه، كما يف  -

 : وكأنه عند البخاري، ويُنَظر.3/179 يكتفي ابإلحالة، كقوله وأحياان -
 : ويـُْنَظر الصحيحان.2/156وقال  -

 : وينبغي أن يُراَجع فيه نسخة أخرى؛ فإين مل أعتمد على النسخة، وعلقُت هنا ألتذكره، وهللا أعلم.3/435ويف  -

 : وذُكِّر أنه يف مسلم، وما وجدتُه، فلرُياَجع.2/493وقال  -
 أثرين من مصنف عبد الرزاق، مث قال: ويُنَظر األسانيد فيه. 2/488علق و  -

 فلرُياَجع.  -: ويف اخلالصة للنووي: صححه احلاكم يف كتاب املستدرك 2/132وقال  -



 احتمالني مث قال: ويُعاد فيه التأمل. 4/50أبدى  -
 .1/283وانظر  -

نية األملعي: وقد بيض لبعض األسانيد يف أحاديث ذكرها، فأُوردها إن وقد يبيض ألحاديث، وال خيرجها، قال ابن قطلوبغا يف مُ 
 حضرين.

 ويقول ابن قطلوبغا يف أمثاهلا: بيض لسنده ومتنه. 
بل إن الزيلعي مل يُبيض ختريج أحاديث الفرائض من كتاب اهلداية، قال ابن حجر: وكأنه كتبها يف املسودة، ومل يتفق له أن يبيضها،  -

 أصل املبيضة عدة كراريس بيض.فإنه أخلى يف 
 وقد صنف قاسم بن قطلوبغا جزءا صغريا ترمجه:ُمنية األملعي، فيما فات من ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي، وهو مطبوع متداول.  -

 
غري  وقد تقدم قول ابن حجر: : اعتمد يف كل ابب أن يذكر أدلة املخالفني، مث هو يف ذلك كثري اإلنصاف؛ حيكي ما وجده من -

 اعرتاض وال تعقب غالبا.
 ومن األمثلة على ذلك:

 قول الدارقطين: وهذا احلديث مل يسنده عن جابر بن عبد هللا غري أيب حنيفة واحلسن بن عمارة، ومها ضعيفان.  8-2/7نقله  -

 ،.4/265، 2/10وحنوه ما تراه  -

 حنيفة يف احلديث = نقل ابن قطلوبغا قول ابن القطان يف قول ابن القطان الفاسي: ... وعلُته: ضعُف أيب 4/18وملا مل يتعقب  -
 وقال: إذا كان اجلرح ال يُقبل إال مفسرا؛ فال فائدة فيما قال ابن القطان.  48غُنية األملعي ص

عن النسائي: ويف هذا احلديث دليل على حترمي السُّْكر قليله وكثريه، وليس كما  4/302ومن أعجب ما سكت عليه ما نقله  -
 قول املخادعون!! ي

 ورماه ابلتحامل. 1/19لكنه انتقد البيهقي  -
 فقال: قال صاحب النتقيح: وهذا مرسل جيد وهو شاهد حلديث سعد بن أيب وقاص.  4/43أبعد النجعة  -

 [: وهذا مرسل جيد وهو شاهد ملا تقدم.10564وفاته قول البيهقي يف السنن الكبري ]

  سننه، فَيْحتمل أنه مل يرجع إليه، واعتمد على صاحب التنقيح.مع أنه عزا احلديث إىل البيهقي يف

 : قال ابن اجلوزي: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو األحوص ...3/282وقد أحسن حني قال  -

 سندا البن خزمية عن صاحب التنقيح. 4/39و نقل  -
 نقده واعرتاضه على من سبقه:

على حديث عزاه للدارقطين عن أيب  -مقلدا لغريه  -صر شيخنا عالء الدين : واقت1/219وخرج حديثا من الصحيحني مث قال  -
 هريرة ... وهذا ُذهول فاحش؛ فإنه يف الكتب الستة، فاملقل ِّد ذهل، واملقلَّد جهل.

 . 24، 1/2وكرر حنو ذلك  -



 : وغفل املنذري يف خمتصره عن ابن ماجه، فلم يـَْعُزُه إليه.4/49وقال  -
 املنذري. 4/58وانظر انتقاده  -

 : وأطلق املنذري عزوه إىل الرتمذي ... وكان عليه أن يقيده ابلشمائل.2/142وقال  -

 : ومل يعُزه املنذري يف خمتصره إال للنسائي فقط، وهذا مما يقوي أنه كان يقلد أصحاب األطراف...4/273وقال  -

 .204، 3/25وحنوه ما ذكره  -
 

 : وهذا عجز منه وتقصري. 1/22يث للحاكم، مع أنه يف املستدرك، فقال الزيلعي وعزا عبد احلق حديثا إىل علوم احلد -

 على النووي. 1/218وحنوه تعقبه  -

 : وجهل من عزا هذا احلديث للبيهقي، وترك سنن أيب داود والنسائي.4/201وقد اشتد واحتد حني قال  -

 : واستشهد هذا اجلاهل ...1/36وملا قال الزيلعي  -
 ر: ما كان ينبغي له أن يُطلق على شيخه هذه الصفة اهـ. قال ابن حج -

 : مل يُرد شيخه، وإمنا أراد رجال من أصحاب شيخه، ال أحب أن ُأمسيه اهـ.38فقال ابن قطلوبغا يف غنية األملعي ص -

 : وعزاه شيخنا عالء الدين للدارقطين عن أنس، ومل أجده.4/51وقال  -
مث خرجه الزيلعي  -: هذا احلديث مل أجده. وهذا من أعجب العجاب -مقلدا لغريه  -ين : قال شيخنا عالء الد2/145وقال  -

 من السنن أليب داود وغريه. 
 فعزا هذا احلديث البن ماجه. -مقلدا لغريه  -: ووهم شيخنا عالء الدين 4/58وقال  -

 البن ماجه فقط.-مقلدا لغريه  -: وذهل شيخنا عالء الدين فعزاه4/59وقال  -
 .4/6انظر: و  -

 : وقع لشيخنا عالء الدين هاهنا تصحيف قبيح ... وهو قلد غريه يف ذلك. 2/485وقال  -

 : واعلم أن شيخنا عالء الدين نسب املصنف إىل الوهم ... وشيخنا قلد غريه يف ذلك، وليس ذلك بصحيح ...4/42وقال  -

 مث بني خطأ املقل ِّد ومقلَّده ابلنقل عن ابن عبد اهلادي. -
 . 239، 55 46، 36 /3، 2/246، 374، 234، 219، 1/89وانظر أمثلة أخرى  -

 : وجهل من عزاه أليب داود، وأبو داود مل يذكره يف سننه وال يف مراسيله.4/7ومن شدته يف النقد قوله  -

 تجهله. ، مع أن الصواب مع من اس2/485ومثله  -
 . 328، 4/42وانتقد ابن الرتكماين يف مواضع كثرية جدا منها:  -

من  91-1/90وقد يستطرد وينقل فوائد ال متت بصلة وثيقة إىل ختريج احلديث املقصود، مثل النقل النفيس العزيز الذي نقله  -* 
ن آخر ترمجة سعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ مسند البزار، يتصل مبن مسع منه احلسن من الصحابة، ومن مل يسمع منهم، نقله م

 فهو يف غري مظن ته. 



 ، وقال: وكأن ابن القطان مل يقف على اتريخ البخاري الوسط.4/7استدرك على ابن القطان  -

 - ابن ماجه، وال ذكره ابن  ومل أجده يف نسختني من :1/169حديثا إىل ابن ماجه، فقال الزيلعي  وعزا ابن عبد اهلادي
  .يف أطرافه عساكر

 .ونبه املعلق أنه موجود يف املطبوع من السنن البن ماجه

املزي على ابن عساكر؛ إْذ  : وهذا احلديث مما استدركه شيخنا أبو احلجاج1/181حديثا إىل ابن ماجه، مث قال  1/180 وعزا -
 . جده يف أخرى، وهللا أعلموأان وجدته يف نسخة، ومل أ مل يذكره يف أطرافه، وكأنه ليس يف بعض ُنسخ ابن ماجه،

ابن عساكر يف  : ومل أجده يف نسخيَت من ابن ماجه، وال ذكره1/185حديثا إىل ابن ماجه، فقال الزيلعي  وعزا ابن دقيق العيد -
 .األطراف، وكأنه يف بعض النسخ

لنكت الظراف البن حجر ، وا5/114مجع إىل مسلم، ووازنه بفتح الباري البن رجب  حول حديث عزاه 1/384وانظر كالمه  -
4/266 . 

 - 344،4/30،241 ،1/297 تعقبات الذهيب يف تلخيصه املستدرك، كما تراه واعتىن بنقل بعض-

242. 

  خمتصره سكت عن حديث، وأن الذهيب صححه يف أن احلاكم 3/347وذكر.  

 - وصحح سنده، مث قال  كمحديثا رواه احلا  بدعوى إقرار الذهيب تصحيح احلاكم، فقد ذكر وهو أول من رأيته جاء
  .: وأقره الذهيب عليه اهـ4/161

 الباحثني، وأحسن ما رأيته يف  توىل بيانه كثري من الذهيب مرجوحة، وليس هذا مقام شرح ذلك، وقد على أن دعو ى إقرار
 .يف نقد مقولة: صححه احلاكم ووافقه الذهيب هللا: اإليضاح اجللي ذلك حبث الشيخ خالد الدريس وفقه

 . قصود اإلشارة إىل سبقه إىل هذا األمر، وهللا املوفقوامل

 . إليه املصنف : مل أعرف احلديث الذي أشار4/55املرغيناين حديثا ابطال ال أصل له، فقال الزيلعي  وذكر

 وملا قال املرغيناين: قال عليه السالم: إن هللا حيب التيامن يف كل شيء. -
روى األئمة الستة يف كتبهم من حديث مسروق عن عائشة قالت: كان رسول هللا صلى هللا قال الزيلعي: قلت: غريب هبذا اللفظ، و 

 عليه وسلم حيب التيامن يف كل شيء، ]حىت؟[ يف طهوره، وتنعله، وترجله، وشأنه كله.

 .وذكر املرغيناين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ال مجعة وال تشريق وال فطر وال أضحى إال يف مصر جامع -

 : غريب مرفوعا، وإمنا وجدانه موقوفا على علي.2/195فقال الزيلعي  -
 مث خرجه من مصنف عبد الرزاق وابن أيب شيبة واملعرفة للبيهقي موقوفا على علي رضي هللا عنه.

 وذكر املرغيناين أنه رُوي أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا سحد وضع وجهه بني كفيه ويديه حذو أذنيه. -

 : مل أجده إال مفرقا.1/382الزيلعي فقال 

 مث خرجه وفص له.



 : وقد كشفُت طرق احلديث وألفاظه، فلم أجد فيه ذكر الرطب. 4/43وقال 
 : ورأيُت بعض مصنفي زماننا عزا هذا احلديث للبخاري، وهو غلط ... اهـ.4/45وقال 

م، فقال: وبه قال ابن عباس، وقد خرجه ابن حجر يف الفتح وقد كان أشار البخاري إىل قول ابن عباس يف ابب الَسَلم إىل أجل معلو 
 . 3/32ويف تغليق التعليق، وأشار إليه يف التلخيص احلبري  4/507

 .203، 3/47، 234، 1/230أما إطالقه كلمة ]غريب[ ففي مواضع كثرية منها  -

 - 3/60جدا، كما يف  وأحياان يقول: غريب. 

 .195، 194، 3/62: غريب هبذا اللفظ، 4/53أو يقول:  -

 .غريب يف هذا املعىن: 4/50وقال 

 -، ويُنظر 589-5/588، وابن حبان يف الثقات 2/30 [ وابن أيب شيبة10462أثر تراه عند عبد الرزاق ] 4/282وفاته 
 .95-94، وآداب الزفاف لأللباين ص4/136 : فتح الباري البن رجب-للفائدة 

 

 . وما وجدتُه فيها اهـ : وعزاه السروجي للحلية،4/273وقال  -

 .ُوَهْيب مقطوعا من كالم 8/158وإمنا رواه يف احللية 

 - 55-3/54 املتصلة مبنهج ختريج األحاديث ما سطره ومن تنبيهاته اجليدة.  

 -كثري األوهام احلاكم، وقال: احلاكم أثناء رده على 3/82احلكم ابلتصحيف، نص عليه  ومثله ضابط مهم يف.  

 . 1/302ترمجة إبراهيم بن أدهم، وحنوه  : رواه أبو نعيم يف احللية، يف1/384لعزو قوله ومن دقته يف ا  -

  

 : ورواه احلافظ أبو نعيم األصبهاين يف اتريخ أصبهان يف ابب العني املهملة.3/63وقال • 

  حممود نعيم يف اتريخ أصبهان يف ترمجة أمحد بن : رواه أبو4/347وقال.  

 1/301 حديث األعمال ابلنيات واإلحاالت إىل الكتب، انظر مثال خترجيه وتراه يدقق يف التخريج.  

 3/169 ،2/488 ،1/116كان احلديث يف غري مظنته، كما تراه  ويلتزم ذلك غالبا إذا، 
170،171،4/71،162،281-282.  

 - حبروفه كالمه مث قال: انتهى 4/416جزءالقراءة خلف اإلمام  ونقل نصا مطوال من.  

 : ائه اليت وقعت لهومن أخط -

 : وروى إسحاق بن راهويه يف مسنده ابقيه، فقال: أخربان الثوري، عن عاصم بن كليب ...1/381قوله  -

 .161وهذا غلط واضح؛ فإن إسحاق مل يُدرك الثوري، بل لقد ولد سنة وفاة الثوري = سنة  -

يلعي وظن أنه الثوري، وكتب ما ارتسم يف ذهنه، راوًيا ابملعىن، ولعل إسحاق رواه عن سفيان بن عيينة، وأمهله ومل ينسبه، فغلط الز  -
 فزل  وزلق. 

حني صرح أن حديثا عند الطرباين يف مسند الشاميني من طريق ابن جابر عن سعيد بن أيب سعيد املقربي  4/58وحنوه ما وقع له  -



 مث هو خطأ؛ فإن سعيد بن أيب سعيد هو الساحلي.  [: ]املقربي[،621عن أنس، مع أنه مل يرد عند الطرباين يف مسند الشاميني ]
 [.2714، 2399وأصل احلديث عند ابن ابن ماجه ] -

 .1/360، والتعليق على مسند الشاميني 2/22وانظر هتذيب التهذيب 
 

 العزو إىل اجلماعة ومل يستثن.  4/43إىل اجلماعة إال البخاري، مث سها فأطلق  4/35عزا حديثا  -

 [.944[ ومسلم ]1315ديث: أسرعوا ابجلنازة ... إىل األربعة، مع أنه عند البخاري ]ح 2/289وعزا  -

 حديثا عند أصحاب السنن إىل أصحاب الكتب الستة. 3/35مث عكس األمر فعزا  -

 [.626، وفاته أن حديث عائشة رضي هللا عنها عند البخاري ]1/284وأبعد النجعة  -
 هقي، مع أنه عند أيب داود.حديثا إىل إسحاق والبي 1/250وعزا  -

 : واحلسن مل يسمع من أنس، كما قال البزار!! 1/92وقد غلط غلطا واضحا حني قال  -

ومساع احلسن من أنس مما ال خيالف فيه َحدِّيثيٌّ، وأان يف غىن عن سياق الرباهني على ذلك؛ فهي يف الصحيح، لكنين أقتصر على 
 قول البزار: فأما الذين مسع منهم؛ فهو أنس بن مالك ...  1/90ل ذلك بورقة اإلشارة إىل أن الزيلعي نفَسه قد نقل قب

 حني عزا حديث أيب هريرة مرفوعا: من نفس عن مسلم ُكربة ... إىل البخاري ومسلم. 1/307وأخطأ  -

 والصحيح أنه من أفراد مسلم عن البخاري. -

 !!أن اإلمام أمحد قال: حدثنا عبد هللا بن املبارك 3/46ذكر  -

 ومل يسمع أمحد من ابن املبارك. 

 ، نبه عليه يف احلاشية.3/35وجتد ومها له يف  -

 فأصاب. 3/117حديث قصة احلديبية إىل البخاري ومسلم، والصحيح أنه من أفراد البخاري، وإليه وحده عزاه  3/129وعزا  -

 موارده ومصادره:

ملسانيد والصحاح والسنن، بل تنوعت مصادره، ونقل عن مصادر عزيزة، مل يقتصر الزيلعي على التخريج من املصنفات واجلوامع وا
 وكتب اندرة، تدل على أن الرجل طويل الباع، واسع االطالع، صاحب تفن ن يف العلوم، ومشاركة يف الفنون. 

 عبد اهلادي يف التنقيح وغريه.ومن أكثر من أفاد منه الزيلعي: ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام، وابن دقيق العيد يف اإلمام، وابن 
 

 إن نصب الراية ُمْسَتٌل من ختريج أحاديث اهلداية البن الرتكماين، فخطأ ظاهر.  1/55أما قول الشيخ بكر أبو زيد يف التأصيل 

أطال الزيلعي على أن ابن الرتكماين مل يُفرد اهلداية ابلتخريج، بل تكلم على أكثر أحاديثها ضمن كتاب قل د فيه أحد تالمذته، وقد 
 يف كشف أغالطهما. 

 وسأسوق بعض الكتب اليت نقل عنها يف خترجيه:



 .2/311 -السنن أليب قرة موسى بن طارق اليمين الزبيدي        -•

 .4/346 -الطاعة واملعصية لعلي بن معبد        -•

 .1/16 -أحاديث سفيان الثوري للدواليب        -•

 .1/141 -لطحاوي الرد على الكرابيسي ل       -•

 .3/174 -الناسخ واملنسوخ للطحاوي        -•

 . 207-4/206، 1/239 -غريب احلديث للسرقسطي        -•

 .2/32، 378، 1/264 -األذان أليب الشيخ األصبهاين        -•

 .2/254 -كتاب اجلنائز البن شاهني        -•

 .1/132 -كتاب األربعني أليب عبد هللا احلاكم        -•

 .4/285 -كتاب الطب أليب نعيم        -•

، وبعض النقول ساقط من املطبوع، وهو 4/277، 3/79، 145-1/144 -ونقل من أصل كتاب دالئل النبوة أليب نعيم    -•
 خمتصر، وليس اتما.

 .2/130 -القنوت للخطيب البغدادي        -•

 .1/302 -من أحوال للناس للمعرفة لـ ] أيب القاسم [ بن منده املستخرج من كتب الناس للتذكرة، واملستطرف        -•

 .2/156 -الَعَلم املشهور البن دحية        -•

 . 122، 3/61، 2/10ونقل عن ابن كثري        -•

 وفاته:

 سنة. 12وقد مات الزيلعي كهال قبل ابن كثري الشيخ اإلمام بـ 

 يف تفسريه ...  : رواه الطرباين1/435تنبيه: وقع يف نصب الراية 

 [.20211والصواب: الطربي، واحلديث يف تفسريه ]

 - النيب صلى هللا  : ورأيت يف بعض تصانيف احلنابلة من أهل عصران: وقال بوجوب الصالة على1/428قال  ورأيته
  ... عليه وسلم ثالثة من الصحابة



  .390ووازن مبا يف جالء األفهام ص ،387-385كالمه فيه صاإلمام احملقق ابن قيم اجلوزية يف كتابه جالء األفهام، وجتد   ويقصد

  

وحيسن التنويه بكتاب حتقيق الغاية برتتيب الرواة املرتجم هلم يف نصب الراية للشيبخ ثناء هللا الزاهدي، فهو فهرس مفيد يساعد 
 الباحث على الوقوف على الرواة الذين َعَرض هلم الزيلعي يف كتابه. 

 ن بن سعدي عفا هللا عنه.كتبه أبو عبد الرمح

----------------------------------------  
 

 .275، 4/7، 3/204، 2/410، 325، 1/181[ صرح الزيلعي أن املزي شيخه يف مواضع منها: 1]
 

 . 30، 4/11، 347، 340، 235، 3/34، 381، 1/24[ صرح الزيلعي أن الذهيب شيخه يف مواضع منها: 2]
 

 .347، 127، 4/126، 1/157، وأحال عليه 3/197لعي يف نصب الراية [ كذا مساه الزي3]
 

 346-1/336[ راجع: نصب الراية 4]

 


