
 "بالفوائد الُمْبَتكرة من أطراف العشرة إتحاف المهرة"منهج ابن حجر العسقالني رحمه هللا في كتابه 

  

 معنى األطراف -

 :األطراف في اللغة 

الناحية من النواحي ، وطائفة من الشيء ، والرجل  -محركة  -جمع طرف ، والطرف 
 ( ( .طرف ) مادة  كتاب العين ، ولسان العرب ، وتاج العروس: انظر )الكريم 

 .الطائفة من الشيء : والمراد هنا 

 :األطراف في المصطلح 

كتب األطراف هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف 
. الحديث الذي يدل على بقيته ، ثم ذكر أسانيده التي ورد من طريقها ذلك المتن 

 .أو لى جهة التقييد بكتب مخصوصة  ويكون ذلك محققاً إما على سبيل االستيعاب

: ، والرسالة المستطرفة  2/093، وتوضيح األفكار  2/511تدريب الراوي : انظر )
561 . ) 

 :نشأتها  -

 . 96كانت هذه األطراف موجودة في أواخر القرن األول من الهجرة ، قبل سنة 

ريس ، عن ابن عون ، حدثنا ابن إد: أخبرنا إسماعيل بن أبان ، قال : فقد قال الدارمي 
إنما هي : ألم أنهك ؟ قال : رأيت حماداً يكتب عند إبراهيم فقال له إبراهيم : قال 

 ( ( . 814) سنن الدارمي : انظر )أطراف 

كان معي أطراف عوف ، عن الحسن ، : سمعت يحيى يقول : وقال علي بن المديني 
 ( . 5/234تعديل مقدمة الجرح وال: انظر )عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
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أخذ إسماعيل مني أطرافاً إلسماعيل بن أبي خالد فرأيت يخلط في أخذه : وقال وكيع 
 (. 5/292تهذيب التهذيب : انظر )

إذاً هذه األطراف وأضرابها كانت في أول األمر ثم لما توالى تصنيف الكتب تطورت 
 .معه وصارت علماً قائماً بنفسه

يرة فقد ذكرها المحدث محمد بن جعفر الكتاني في  والكتب المصنفة في األطراف كث
الرسالة : انظر " )الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة " كتابه 

 ( . 561: المستطرفة 

 :التعريف بالكتاب

إتحاف المهرة بالفوائد الُمْبَتكرة من أطراف العشرة، وقد صرح بذلك : اسم الكتاب -
 .ه مؤلفه ابن حجر في مقدمت

أطراف مرويات مجموعة من المصادر الحديثية، ُمرتبة بحسب الراوي : موضوعه -
 .األعلى

 :محتوى هذا الكتاب ومضمونه  -

هذا الكتاب يعتبر موسوعة إسنادية ، جمعت أحد عشر مصدراً من كتب السنة 
 :المشرفة على طريقة فن األطراف ، وهي 

 .موطأ اإلمام مالك بن أنس -5

 .م الشافعيمسند اإلما -2

 .مسند اإلمام أحمد بن حنبل -0

 .سنن الدارمي -8
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 .المنتقى البن الجارود -1

 .مختصر المختصر البن خزيمة -6

 .مستخرج أبي عوانة -1

 .شرح معاني اآلثار للطحاوي -4

 .صحيح ابن حبان -9

 .سنن الدارقطني -53

 .مستدرك الحاكم -55

ر أردفها بالسنن للدارقطني جبراً لما فات وإنما زاد العدد واحداً ألن الحافظ ابن حج
مقدمة ابن حجر في : انظر )من الوقوف على جميع مختصر المختصر البن خزيمة 

 (. 563-5/519)إتحاف المهرة 

 :مكانته العلمية      -•

 :تبرز مكانة الكتاب من جهتين

يث كون مؤلفه هو الحافظ ابن حجر، الذي ال يشق له غبار في علم الحد: األولى
 .وعلله وأطرافه

منهج الكتاب، حيث إنه امتداد لمنهج الِمزِّي في الترتيب بحسب األطراف، : والثانية
وتقدم ما لهذه الطريقة من فوائد متنوعة، إضافة إلى أن الحافظ ابن حجر قد ضمن  

 .كتابه أطراف مرويات أصول ودواوين الحديث النبوي، التي فُِقد ُجزء منها 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف : " حجر في كتابهمنهج الحافظ ابن 
 ":العشرة 
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أن أحسن وأدق ما بعرف بع منهج أي مصنف هو ما صرح به في مقدمة كتابه ، ولذا 
 ":إتحاف المهرة"نسوق ما يلي من مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه اهلل لكتابه 

, دوا بها ترتيب األحاديثثم صنف األئمة قفي ذلك تصانيف قص: ... أما بعد ".. 
, فمن أول من صنف في ذلك خلف الواسطي, وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها

و عصرهما , وأبو مسعود الدمشقي جمعها أيضا, (الصحيحين ) جمع أطراف 
ثم جمع أبو الفضل ابن طاهر أطراف , (الموطأ ) وصنف الداني أطراف , متقارب
) وأضافها إلى أطرف , و ابن ماجة, والترمذي, ئيوهي ألبي داود والنسا, السنن

وأفرد أطراف , ثم تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه في ذلك, (الصحيحين 
ثم الحافظ أبو الحجاج , ثم جمع الستة أيضا الحافظ قطب الدين القسطالني, األربعة

 .وقد كثر النفع به , المزي

قد التزم مصنفوها , وجدت عدة تصانيفثم إني نظرت فيما عندي من المرويات ف
والحاجة , ومنهم من لم يتقيد كابن حبان, فمنهم من تقيد بالشيخين كالحاكم, الصحة

فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي , ماسة إلى االستفادة منها
ه لتظهر فائدة ما يصرح ب, إال أني أسوق ألفاظ الصيغ في اإلسناد غالبا, وترتيبه

وكذا , ثم إن كان حديث التابعي كثيرا رتبته على أسماء الرواة عنه غالبا, المدلس
 :وجعلت لها رقوماً أبينها, الصحابي المتوسط

فيما نقله الشيخ عالء الدين , فللدارمي وقد أطلق عليه الحافظ المنذري اسم الصحيح
إال على ربع ولم أقف , (خز ) والبن خزيمة , (مي ) مغلطاي فيما رأيته بخطه 

وقد سماه ابن عبد البر , والبن الجارود, ومواضع مفرقة من غيره, العبادات بكامله
( صحيح ابن خزيمة ) وهو في التحقيق مستخرج على , ( جا ( ) صحيحا)وغيره 

لكنه زاد فيه زيادات  , وألبي عوانة وهو في األصل مستخرج على مسلم, باختصار
) و البن حبان , (عه ) ل ومن األحاديث المستقلةب, كثيرة جدا من الطرق المفيدة

ثم أضفت إلى هذه الكتب , (كم ( ) المستدرك  وللحاكم أبي عبد اهلل في, (حب 
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( المسند ) و, للشافعي( المسند ) و, لمالك ( الموطأ ) و هي , الستة كتب أخرى
فة مسندا ألني لم أجد عن أبي حني, للطحاوي( شرح معاني اآلثار ) و , لإلمام أحمد
للدراقطني جبراً لما ( بالسنن ) فلما صارت هذه عشرة كلملة أردفتها , يعتمد عليه

( طح ) وجعلت للطحاوي ( صحيح ابن خزيمة) فات من الوقوف على جميع 
أعني مالكا والشافعي , فإن أخرجه الثالثة األول أفصحت بذكرهم, (قط ) وللدراقطني 
ب التصانيف المذكورين بتصانيفهم وقد ذكرت أسانيدي إلى أصحا, وأحمد

إتحاف المهرة : ) وسميت هذا الكتاب (: إلى أن قال_ وذكر األسانيد ... ) المذكورة
 اهـ( ".بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 

 :مشتمالته

جمعت أطرافها : "استفاد ابن حجر من منهج ترتيب تحفة األشراف لإلمام الِمزِّي قائالً 
 " .أبي الحجاج الِمزِّي وترتيبه على طريقة الحافظ

يتبين من اسم الكتاب أن المصادر الحديثية المسندة التي عمل أطرافها عشرة  - 5
مصادر، وزاد عليها مصدر حادي عشر جبراً لنقص أحد هذه العشرة كما نبه إلى ذلك 

ام موطأ اإلم: في مقدمة كتابه ، واستخدم الرقوم في العزو إلى هذه المصادر، كما يلي
، ومسند اإلمام "ش: "، ومسند حديث اإلمام الشافعي"ط" -هـ519ت -مالك 

، "مي: "-هـ211ت  -، ومسند الدارمي "عم"، ولزيادات ابنه عبد اهلل "حم: "أحمد
 -، وما وجد من صحيح ابن خزيمة "جا : "-هـ031ت  -والمنتقى البن الجارود 

، وشرح معاني اآلثار "عه: "-هـ 056ت  -، وصحيح أبي عوانة "خز: " -هـ055ت
، "حب: "-هـ018ت  -، وصحيح ابن حبان "طح: "-هـ025ت  -للطحاوي 

 -، ثم أردف هذه العشرة بسنن الدارقطني "كم: "-هـ831ت -ومستدرك الحاكم 
، وجعله جابراً لما فات من الوقوف على صحيح "قط:"واختار رقماً له -هـ041ت 

 .ابن خزيمة كاماًل 
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ابن حجر في أثناء عمله على المصادر السابقة، وإنما زاد في  ولم يقتصر الحافظ
ت  -فضائل القرآن ألبي عبيد : األطراف والتخريج محتوى مصادر أخرى ، منها

ت  -، ومسند إسحاق بن راُهْويَه -هـ201ت  -، ومصنف ابن أبي شيبة -هـ228
، -هـ242ت -، واألدب المفرد للبخاري، ومسند الحارث بن أبي أسامة -هـ204

 -ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وتهذيب اآلثار البن جرير الطبري 
، وكتاب السياسة وكتاب التوكل وكالهما البن خزيمة، وكتاب روضة -هـ053ت

العقالء وكتاب الصالة وكالهما البن حبان، ومعاجم الطبراني الثالثة، وكتاب الدعاء له 
ت  -اإليمان والسنن الكبرى وكالهما للبيهقي  أيضاً، والحلية ألبي نُعيم، وشعب

، وفضل العلم البن عبد البر، ذاكرًا من األحاديث المرفوع والمرسل -هـ814
 .والموقوف والمقطوع تبعاً للمصادر التي عمل أطرافها

بيانه لعلل األحاديث : اشتمل على أقوال البن حجر في عدة فنون، منها - 2
عند الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه على واختالف رواتها، مثل صنيعه 

، وقوله " لكنه معلول، قد بين علته الترمذي في جامعه: "شرطهما، حيث تعقبه بقوله
وله طرق في ترجمة : "، وبيانه لما للحديث من طرق، مثل قوله" غريب جداً :"عند آخر

: ، وكقوله "ضعيف جداً : داود: "، وبيانه ألحوال بعض الرواة كقوله" قتادة عن أنس
، واستدراكه على كالم أهل العلم في بعض " في سياقه صورة انقطاع، ورجاله ثقات"

الفنون، مثل صنيعه عند الحديث الذي أخرجه البزار وذََكر أن حماد بن زيد قد تفرد به 
 " .لم يتفرد به عنه، بل رواه محمد بن زياد عن ثابت أيضاً : "عن ثابت، فقال ابن حجر

أصحاب المصادر التي عمل : تحاف على أقوال المحدثين وال سيمااشتمل اإل - 0
تصحيحات الحاكم في المستدرك ، مع أنه يتعقبه إذا لم يوافقه  : الحافظ أطرافها، مثل

بل فيه ضعف وانقطاع؛ ألن حجاج بن : "كصنيعه عند تصحيح الحاكم لحديث فقال
كالم الدارقطني على ، ومثل  " نصير وشيخه ضعيفان، وإسحاق لم يسمع من عبادة

الحسن بن : "، وقوله" متروك الحديث: عثمان هو الوقاصي: "األحاديث، ومنها قوله
، ومثل كالم " تفرد به مبشر عن أبيه: "، وقوله" دينار والحسن بن عمارة ضعيفان
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هذا : "، ومثل كالم العماد بن كثير الذي نقله قوله" إسناده حسن: "البزار، كقوله
يشبه أن يكون موضوعاً من بعض الشيعة الغالة، وإنما هذه صفات  حديث منكر جداً 

 " .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال صفات علي، قاله العماد ابن كثير

 :طريقة ترتيبه -

رتب الحافظ ابن حجر إتحافه، كترتيب الِمزِّي لتحفته، وقد تقدم بيان قوله ، وتفصيل 
لم يكمل صدوره مطبوعاً إلى اآلن ، ورغم ترتيب التحفة ، غير أن كتاب ابن حجر 

ذلك فقد نبه محققه الدكتور زهير الناصر في مقدمة هذا السفر إلى وجود فوارق بين 
تحفة األشراف وإتحاف المهرة، ولعل ذلك يعود إلى أن الحافظ ابن حجر توفي قبل 

 :تحريره كما قاله السخاوي ، أما أبرز تلك الفوارق، فهي

أن الحافظ ابن حجر ترك مواضع متعددة تتعلق بمرويات المكثرين والمتوسطين  -5
من الصحابة، لم يرتبها بحسب التابعين وأتباعهم، بخالف صنيع الِمزِّي، مع أن 

ثم إن كان حديث التابعي كثيرًا، رتبته : "الحافظ اشترط ذلك حيث يقول في مقدمته
 " .صحابي المتوسطعلى أسماء الرواة عنه غالباً، وكذا ال

أن الحافظ ابن حجر ربما رتب مرويات التابعي عن الصحابي، على األبواب مثل  - 2
 ".عكرمة عن ابن عباس: "صنيعه في مرويات 

أن الحافظ اشترط في مقدمته سياق صيغ األداء كما جاءت في المصادر حيث  - 0
، " ا يصرِّح به المدلسأسوق ألفاظ الصيغ في اإلسناد غالباً لتظهر فائدة م: "يقول 

ونبه الدكتور زهير الناصر إلى أنه لم يلتزم بذلك في الغالب، حيث عبر في مواضع  
 .كثيرة بالعنعنة كطريقة الِمزِّي

 :طريقته في سرد األسانيد  -
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بعد فراغ ابن حجر من إيراد طرف من الحديث يأخذ في بيان أسانيده عن جميع من 
فيبدأ بكتب أول تلك . قوم التي رقم بها في االبتداء خّرجه فردًا فردًا في نسق الر 

الرقوم عبارة عن اسم أول مخرجيه ويتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذاك الحديث من 
أصل ذاك المخرج ، متلواً بإسناده عن فالن ، عن فالن منتهياً إلى اسم المترجم بقوله 

 .ذاك الحديث  أي بهذا اإلسناد ، وهكذا بجميع رموز(( عنه به : )) 

لقد امتاز كتابه هذا عن بقية كتب األطراف بأنه نحى فيه منحى الجهابذة النقاد واألئمة 
الحفاظ فلم يكتِف بترتيبه على طريقة األطراف ، بل أحكم فيه أمره ، فتكلم عن فنون 
اإلسناد فحكم على األسانيد وقوى بعضها بذكر المتابعات والشواهد ، ووصل المرسل 

المنقطع ، وعّين المبهم بحيث يقف الباحث أمام مؤلفه هذا متعجباً مندهشاً ، وبين 
لما تضمنه من أبحاث وما احتواه من نكت وفوائد فما من فائدة إال ذكرها وال شاردة 
إال قيدها في الكثير من األحاديث بحيث ال تجد ذلك مجموعاً في صعيد واحد في 

 .غيره من المؤلفات 

 :الحديثطريقته في تخريج  -

يعزو الحافظ األحاديث إلى مصادرها عزوًا إجمالياً، مبنياً اسم الكتاب التفصيلي في 
، ويعزو إلى التقاسيم "في الصيام: "المصادر المخرجة على األبواب مثل أن يقول

حب في الثامن من "بحسبها كأن يقول  -المعروف بصحيح ابن حبان  -واألنواع 
نيد إجمااًل، ويسوق أسانيد المصادر التي َخّرج أطرافها، ، كما يعزو إلى المسا"الخامس

رواه عبد اهلل بن : "أو التي يعزو إليها، ويميز زيادات عبد اهلل بن اإلمام أحمد بقوله
، ويستخدم الحروف عالمة ألسماء المصادر، وقدم لكل ذلك بذكر "أحمد في زياداته

 .أسانيده إلى المصادر التي عمل أطرافها

 :زاتهأهم ممي -
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يعتبر مكمالً للنقص الذي لحق بالمصادر المطبوعة التي عمل ابن حجر أطرافها،  -5
مسند اإلمام أحمد، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن خزيمة، : أو عزى إليها، مثل

وغيرها، وقد نبه الذين اعتنوا  -المطبوع باسم المستخرج  -وصحيح أبي عوانة 
ة بالمدينة المنورة إلى وجود زيادات في بتحقيق هذا الكتب في مركز خدمة السن

 .اإلتحاف سقطت من المطبوع من هذه المصادر

عن نسخة أكمل من النسخة " إتحاف المهرة"حيث ينقل الحافظ ابن حجر في 
، "التوكل"، "الفتن"المطبوعة، فينقل من كتب البن خزيمة بعنوانات متعددة منها 

 .وغيرها" السياسة"

 .ثاً غير موجودة في المطبوع من صحيح ابن خزيمة حدي( 214)وقد وجد فيه 

يعتبر موسوعة ألطراف الحديث فقد اشتمل على أطراف عدة مصادر زائدة عن  -2
الكتب الستة التي عمل الِمزِّي أطرافها، وبهذا سهل على الباحثين الوصول إلى 

 بطريقة ميسرة، وال سيما كتاب -في هذه المصادر  -مرويات الصحابة وغيرهم 
 .التقاسيم واألنواع البن حبان

وتعتبر الكتب التي عمل أطرافها كل من اإلمام الِمزِّي وابن حجر أمهات وأصول 
 .الحديث النبوي، فقلَّ أن تجد حديثاً ثابتاً في غيرها إال وله أصل فيها

, كما يعتبر من الكتب المهمة في التعقب على بعض الكتب مثل مستدرك الحاكم  -0
ثرة تلك األوهام التي وقعت للحاكم في كتابه حيث يقول الحافظ في ويفّسر سبب ك
أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، (: ))5/153)إتحاف المهرة 

 ((.فألجل هذا كثرت أوهامه

تعقبات »وقد اقترح بعض المشايخ على بعض الطالب موضوعا لرسالة علمية بعنوان  
وقد قام الباحث بجمع هذه « مستدرك الحاكم ابن حجر في إتحاف المهرة على

 .كما يقول, التعقبات فبلغت قرابة السبعمائة
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للحافظ ابن حجر، ( إتحاف المهرة: )من خالل الرجوع إلى كتب األطراف مثل  -8
.. عن سعيد عن أبي هريرة : يمكننا تعيين الراوي المبهم فمثاًل تجد في اإلسناد 

، فترجع إلى اإلتحاف فتجد الحافظ يضع عنواناً  الحديث ، فالراوي المهمل سعيد
لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثم يذكر أحاديث سعيد بن المسيب عن أبي 

هريرة ، ويذكر من بينها الحديث الذي تبحث عنه ، فتعرف أن الراوي المهمل في 
ة بعد التابعين اإلسناد هو سعيد بن المسيب ، وقد يتوسع الحافظ فيـَُعْنون للطبقة الثاني

، بل وللطبقة الثالثة في بعض األحيان ، فُيعينك جداً في طبقة حماد بن زيد وحماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس ، ويبين لك هل هذا الحديث من حديث حماد بن سلمة أو 

 . من حديث حماد بن زيد ، مادام هذا الحديث ضمن الكتب التي خدمها

ي حديث عبد اهلل بن عباس ، عن رجل من أصحاب بين ابن حجر المبهم ف: مثال آخر
أُبي بن  : المبهم سماه روح بن عبادة ، عن حماد : )) النبي صلى اهلل عليه وسلم بقوله 

إتحاف المهرة : انظر (( كعب ، كذا في زيادة مسند أبي داود الطيالسي 
(56/156.) 

إن النبي صلى ))  :فقد أعّل الحافظ ابن حجر حديث : كالمه على علل األسانيد   -1
اهلل عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل ويكلمه ، ثم ينتهي إلى 

: انظر (( )لكنه معلول قد بين علته الترمذي في جامعه : )) ، بقوله (( مصاله فيصلي 
 ( ( . 099)  882-5/885إتحاف المهرة 

 قال في حديث فقد: ذكره متابعات وشواهد تقوي رتبة الحديث  -6

إتحاف المهرة : انظر (( )وله طريق في ترجمة قتادة عن أنس ((: )) الرهن بما فيه )) 
5/616  (5352 . ) ) 

دخل على : )) فقد قال في حديث : تقوية سند الحديث ببيان وصله بوجه آخر  -1
 ما لي: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما 
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(( روى من حديث أسماء بنت عميس موصوالً (( : )) الحديث ... أراهما ضارعين 
 ( ( . 28565)  54/186إتحاف المهرة : انظر )

بيانه في بعض األحيان تفرد بعض الرواة في طرق الحديث وقد يرد على من حكم  -4
 تفرد به حماد بن زيد ، عن: )) فقد رّد ابن حجر قول البزار . بذلك 

لم يتفرد به عنه بل رواه محمد بن زياد ، عن ثابت أيضاً أخرجه : )) بقوله (( ثابت 
)  5/811إتحاف المهرة : انظر (( )أحمد في مسنده وسيأتي إن شاء اهلل في موضعه 

880 . ) ) 

إتحاف المهرة : انظر كالمه في )بيان غلط بعض الرواة في سند الحديث  -9
56/614  (25512 ) ) 

 :افظ ابن حجر لكتاب إتحاف المهرةمدة تأليف الح

 :كتب على لوحة العنوان من المجلد األول من نسخة الحافظ السخاوي بخطه ما نّصه

 :بخط مصنفه رحمة اهلل عليه" 

بياض ( ]       )والذي كمل عليه إلى سنة , كان االبتداء فيه سنة اثنين وثماني مائة
 -ابن حبان  -ابن خزيمة  -ي الدارم: عشرة وثماني مائة[ في األصل قدر كلمة

, والقليل من الشافعي, وكتب أكثر الموطأ -ابن الجارود  -الدارقطني  -الحاكم 
, الجهاد واإليمان والنذور: منها, وقطع متفرقة من أبي عوانة, وقطعة من أول الطحاوي

 .من أول الكسوف إلى فضل المدينة: ومنها, ومنها من أول الصالة

 .أعان اهلل تعالى على إكماله, حمد شيءولم يكتب من مسند أ
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ثم شرع فيه في سنة خمس وعشرين فكمل , وفتر العزم عنه إلى أول سنة أربع وعشرين
من فضل المدينة إلى آخر ورقة أولى من , وكتب من أبي عوانة, "شرح معاني اآلثار"

 اهـ". ثم إلى آخر الكتاب, وحرر من اإليمان والنذور إلى قرب كتاب الصيد, الجنائز

 .من مقدمة تحقيق كتاب إتحاف المهرة

 :هفوات في تحقيق الكتاب

وأشار , "إتحاف المهرة"ذكر الدكتور ماهر الفحل وفقه اهلل بعض المآخذ على تحقيق 
 .لشيء من ذلك الدكتور علي الصياح

جعل الحافظ ابن حجر مسند اإلمام الشافعي أحد موارده : يقول الدكتور ماهر الفحل
وقد فات الحافظ ابن حجر كثيٌر من " .. إتحاف المهرة"النافع الماتع في كتابه 

األسانيد لم ينسبها الحافظ لإلمام الشافعي ، وقد أخذ محققو إتحاف المهرة على 
عاتقهم استدراك ما فات ابن حجر من أسانيد موارده ، وقد وجدتهم نشطوا في بعض 

  : األحاديث اآلتية  األماكن باالستدراك على ابن حجر فاستدركوا عليه

 الخ(... 240) و(  214) و(  216) و(  221) و(  235) و(  06) و(  22) 

وكلَّت قدراتهم في مواضع أخرى فلم يستدركوا ما فات ابن حجر كما في األحاديث 
 :اآلتية 

 213) و(  260) و(  215) و(  252) و(  11) و(  84) و(  81) و(  85) 
 اهـ(..."

 .خمسين موضعاً وذكر أكثر من 
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وأنا إذ أكتب هذا أنبه إلى أهمية الكتاب ونفاسته مقدراً الجهود : إلى أن قال... 
على أني سجلت أكثر من ثمانين هفوة في أسانيد , المبذولة في تحقيق الكتاب

 اهـ" الكتاب بسبب عدم إتقان ضبط النص

ال  -هفوة وقد ذكر في بحث نشره في أحد المواقع على الشبكة أكثر من تسعين 
 .على سبيل التتبع واالستقراء

 .وذكر أنه أوصل هذه المالحظات إلى الجامعة نع طريق أحد المشايخ

 :طبعة الكتاب

حقق الكتاب في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية في المدينة المنورة       -•
وطبع في مجمع الملك فهد لطباعة , هـ بتحقيق مجموعة من الباحثين5851

 .مجلداً ( 59)الشريف في المدينة صدر منه المصحف 

وتم االنتهاء من فهارسه في المجمع وهي قيد النشر اآلن يسر اهلل االنتفاع       -•
 .بها

 والحمد هلل رب العالمين
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