
 "بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العالية: "منهج الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه

  :تمهيد  

 :ظهرت موسوعات حديثية كثيرة، وهي أقسام

 :مؤلفات مسندة تعد من الموسوعات الحديثية لضخامتها: القسم األول

بإسناده إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم  ونعني بها المصنفات الواسعة جداً التي يروي فيها المصنف األحاديث 
كمسند أحمد ومسند بقي بن مخلد ومعجم الطبراني الكبير والسنن الكبرى للبيهقي، أو إلى النبي صلى اهلل عليه 
وسلم وإلى غيره صحابة وتابعين وغيرهم كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومن موسوعات اآلثار غير المرفوعة 

 .ي نعيم وشعب اإليمان للبيهقي؛ ومن موسوعات التفسير تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتمحلية األولياء ألب

 :موسوعات تشمل عدة كتب مسندة : القسم الثاني

وهي المصنفات الحديثية التي جمعها بعض علماء الحديث بعد القرن الخامس الهجري، معتمدين في ذلك على 
 .جمعون بغير أسانيد خاصة بهممصنفات المحدثين المتقدمين، أي أنهم ي

 (:هـ795: ت)جامع المسانيد، لإلمام ابن الجوزي :ومن هذه الموسوعات

 ( .أودع فيه أكثر متون المسند، ورتب وهذب، ولكن ما استوعب: )ولكن قال الذهبي

 (:هـ048: ت)ومنها إتحاف الِخيَـَرة المَهرة بزوائد المسانيد العشرة، للحافظ البوصيري 

مسند الطيالسي، ومسّدد، والحميدي، : ظ البوصيري زوائد عشرة مسانيد على الكتب الستة، وهيجمع الحاف
وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن منيع، ومسند أبي 

 .ورتب أحاديثها على كتب األحكام. يعلى الكبير

م على األحاديث، وبتقويم الرجال جرحاً وتعدياًل، وقّدم لكتابه بتراجم ألصحاب وكان البوصيري يعتني بالحك
 .المسانيد التي اعتمد عليها في كتابه

 (:هـ078:ت)ومنها المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقالني 

د، والحميدي، وابن أبي شيبة، والعدني، مسند الطيالسي، ومسدّ : جمع فيه ابن حجر زوائد ثمانية مسانيد، وهي
 .وعبد بن حميد، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة

كما أنّه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد من مسند أبي يعلى الكبير، لكون الهيثمي اقتصر على المسند 
ه من الزوائد فصار مجموع ما تتبعه الصغير، ووقع البن حجر قدر النصف من مسند إسحاق بن راهويه، فتتبع ما في
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مسند الحسن بن سفيان، ومسند : ووقف ابن حجر على قطع من عدة مسانيد مثل. عشرة دواوين: من ذلك
 .وغيرهما، ولم ُيكتب منها شيء؛ ألنه كان ينوي أن يرجع إليها ويتتبع زوائدها بعد أن يُنهي تبييض كتابه.. الّروياني

 .ب األحكام قريباً من ترتيب إتحاف الخيرة ومجمع الزوائدورتب ابن حجر كتابه على كت

 : اسم الكتاب -

 .هكذا سماه ابن حجر في مقدمته" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"

 :المحتويات -

 .حوى كتاب المطالب العالية زوائد الكتب التالية على الكتب الستة ومسند اإلمام أحمد 

 .حديثًا /  989/ هـ وقد بلغ عددها  880: ن مسرهد ت زوائد مسند مسدد ب - 1

 .ولراوي مسند مسدد معاذ بن المثنى ستة أحاديث أيًضا من الزوائد أوردها ابن حجر في المطالب 

 .حديثًا /  705/ هـ وقد بلغت  844: زوائد مسند أحمد بن منيع ت  - 8

 .حديثًا /  757/ هـ والتي بلغت  877: زوائد مسند ابن أبي شيبة ت  - 7

 .حديثًا /  888/ هـ وقد بلغت  847: زوائد مسند ابن أبي عمر العدني ت  - 4

 .حديثًا /  150/ هـ وقد بلغت  849: زوائد مسند عبد بن حميد ت  - 7

هـ وقد وقف ابن حجر على مقدار نصفه وبلغت الزوائد في هذا النصف  870: زوائد إسحاق بن راهوية ت  - 7
 .يث أحاد/  789/ 

 ولراوي مسند إسحاق عبد اهلل بن شيرويه حديثان من الزوائد

 .حديثًا /  198/ هـ وقد بلغت  884: زوائد مسند أبي داود الطيالسي ت  - 5

 .ولراوي المسند عن أبي داود يونس بن حبيب حديث واحد في الزوائد 

 .الكتب زوائًدا على الكتب السبعة  حديثًا وهو أقل/  71/ هـ وقد بلغت  810: زوائد مسند الحميدي ت  - 0

 .حديثًا /  571/ هـ وقد بلغت  808: زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة ت  - 9
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هـ النسخة المطولة التي هي رواية ابن المقرئ ، وهذه الرواية  785: زوائد مسند أبي يعلى الموصلي ت  - 18
/ قف على أكثرها ، وبلغ عدد زوائد مسند أبي يعلى للمسند لم يقف عليها ابن حجر رحمه اهلل كاملة وإنما و 

وهو أكثر صول هذا الكتاب زوائد، مع العلم أن قريب نصف هذه الزوائد هي في مسند أبي يعلى , حديثاً /  1705
 ".مجمع الزوائد"المطبوع ، وفي 

يكتف بزوائد الرواية  وقد اضطرب منهج الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى في زوائد أبي يعلى كثيًرا ، فهو لم 
المطولة ، وال استوعب زوائد الروايتين ، وال اكتفى بما فات الهيثمي من الرواية القصيرة مضموماً إليها زوائد الرواية 

 .المطولة

 .وألبي بكر المقرئ راوي مسند مسدد حديٌث في المطالب أيضاً 

 .ديثًا ح/  7458: / فصار مجموع ما في المطالب العالية من األحاديث 

وغيرها من , وصحيح ابن حبان, ومسند الروياني, والزهد ألحمد, باإلضافة إلى أحاديث من كتب أخرى كالبزار
الكتب التي وصلت إلى ثمانين كتاباً ساقها ابن حجر رحمه اهلل لمقاصد حديثية سيأتي ذكرها، وقد بلغت أحاديث 

 .حديثًا /  858/ هذه الكتب أكثر من 

 ":المطالب العالية"ن حجر لكتاب مقدمة الحافظ اب

 :-رحمه اهلل-قال 

 :أما بعد "...

فإن االشتغال بالعلم خصوًصا الحديث النبوي من أفضل القربات ، وقد جمع أئمتنا منه الشَّتات ، على المسانيد 
لي واألبواب المرتبات ، فرأيت جمع جميع ما وقعت عليه من ذلك في كتاب واحد ، ليسهل الكشف منه على أو 

الَرَغبات ، ثم عدلت إلى جمع األحاديث الزائدة على الكتب المشهورات ، في الكتب المسندات ، وعنيت 
بالمشهورات األصول الستة ومسند أحمد ، وبالمسندات على ما رتب على مسانيد الصحابة ، وقد وقع لي منها 

مر ، ومسّدد ، وأحمد بن منيع ، وأبي بكر ألبي داود الطيالسي ، والحميدي ، وابن أبي ع: ثمانية كامالت ، وهي 
بن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والحارث بن أبي أسامة ، وقد وقع لي منها أشياء كاملة أيًضا ، كمسند البزار وأبي 

 .يعلى ومعاجم الطبراني 

ألسانيد ، لكن رأيت شيخنا أبا الحسن الهيثمي قد جمع ما فيها ، وفي مسند أحمد ، في كتاب مفرد ، محذوف ا
فلم أر أن أزاحمه عليه ، إال أني تتبعت ما فاته من مسند أبي يعلى لكونه اقتصر في كتابه على الرواية المختصرة 

ووقع لي عدة من المسانيد غير مكمَّلة ، كمسند إسحاق بن راهوية ووقفت منه على قدر النصف ، فتتبعت ما فيه ، 
ووقفت أيًضا على ِقَطع من عدة مسانيد ، كمسند الحسن بن سفيان ، فصار ما تتبعته من ذلك من عشرة دواوين ، 

ومحمد بن هشام السدوسي ، ومحمد بن هارون الروياني ، والهيثم بن كليب وغيرهم ، فلم أكتب منها شيًئا ، لعلي 
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لكتب إذا بيضت هذا التصنيف أن أرجع فأتتبع ما فيها من الزوائد ، وأضيف إلى ذلك األحاديث المتفرقة في ا
 .المرتبة على فوائد الشيوخ 

الطهارة ، الصالة ، الجنائز ، الزكاة ، الصيام ، الحج ، البيوع ، العتق ، : ورتبته على أبواب األحكام الفقهية ، وهي 
الفرائض ، الوصايا ، النكاح والطالق والنفقات ، واأليمان والنذور ، الحدود ، القصاص ، الديات ، الجهاد ، 

خالفة ، القضاء والشهادات ، اللباس ، واألضحية والعقيقة ، والذبائح ، والصيد ، األطعمة واألشربة ، اإلمارة وال
 .الطب ، البر والصلة ، األدب ، والتعبير 

ثم ذكرت بدء الخلق ، واإليمان والتوحيد ، العلم والسنة ، الزهد والرقائق ، األذكار والدعوات ، أحاديث األنبياء ، 
، التفسير ، المناقب ، السيرة والمغازي والخلفاء ، واآلداب ، واألدعية ، الفتن ، األشراط ، البعث  فضائل القرآن

 .والنشور 

 " .المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: "وسّميته 

 :وشرطي فيه

ديث غيره ، ذكر كل حديث ورد عن صحابي لم يخرجه األصول السبعة من حديثه ، ولو أخرجوه ، أو بعضهم من ح
 .مع التنبيه عليه أحيانًا 

 :وهذا بيان أسانيدي للمسانيد العشرة بطريق االختصار 

 :أما مسند أبي داود الطيالسي 

 اهـ:..."فأخبرني به 

 ...ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اهلل أسانيده إلى باقي الكتب

 .باب المياه: كتاب الطهارة: وافتتح كتابه بـ

 .يدخل الجنة آخر من: وختمه بباب

 :وهنا يجب التنبه إلى نقطتين

و في ضم مسند أحمد لألصول لفتة بارعة من (. الستة ومسند أحمد)أن هذه الزوائد هي على الكتب السبعة  - 1
 ".إتحاف الخيرة"الحافظ ابن حجر رحمه اهلل فاتت البوصيري في كتابه 

 :وهما, يعتّد بما وجده ناقصاً أن عددها صار عشرة مع أن العنوان ثمانية ، ألنه لم  - 8
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 .ومسند أبي يعلى الرواية المطولة, مسند إسحاق بن راهوية 

 : منهج ابن حجر رحمه اهلل في كتابه المطالب العالية -

قسم ابن حجر رحمه اهلل مؤلفه هذا على أربعة وأربعين كتابًا ، فرَّع مضمون كل كتاب على أبواب تناسب ما  -
تحتويه من أحاديث ، وعدد هذه األبواب يزيد أو ينقص حسب المادة العلمية المجموعة ، وهو في كل باب غالًبا 

 .الجملة وهكذا يسير الكتاب في, يقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع

والبن حجر رحمه اهلل في الزوائد منهج فريد دقيق ، يتقدم به على كل من كتب في الزوائد ، يستفاد من دقيق  -
 :عمله ، ولم يصرح هو به في مقدمة كتابه ، فهو 

 .يذكر الحديث في الزوائد إن لم يرو في األصل  - 1

 .أو ورد ولكن من طريق آخر  - 8

 .كن في الفرع زيادة مؤثرةأو من نفس الطريق ول - 7

 :باإلضافة إلى هذا الذي يشترك فيها مع غيره فهو

ثم يحيل على إسناد سابق أو , وقد يكتفي بسياق بعضه, يسوق الحديث بإسناده من أحد المسانيد العشرة -1
 ..بلفظه -بمعناه  -بنحوه  -فذكره : فيقول. الحق

 .أو يأتي في باب كذا, فيه حديث فالن تقّدم في باب كذا: مثالً فتجده يقول , وأحياناً باإلشارة إلى المتن فقط

 .ويلتقيان في أثناء اإلسناد فيسوقهما إليه ثم يوّحد سياقهما, وقد يكون الحديث عنده بإسنادين من مسند أو أكثر

 .وقد يكرر األسانيد وذلك كي يظهر جوانب نقص أو اختالف بينهما

 .موقوفات يهتم بذكر زوائد المقطوعات وال - 1

ما جاء معلًقا في كتب األصول كمعلقات البخاري ومسلم والترمذي إذا جاءت في كتب الفروع مسندة  - 8
 .يسوقها على أنها من الزوائد 

يورد الحديث في الزوائد إن كان من رواية من سمع من المحدث قبل االختالط إن كان في األصل من رواية  - 7
 .ذه من الفوائد المهمة في هذا الكتابوه, من سمع منه بعد االختالط

 .يورد بسببها الحديث في الزوائد , إن كان في كتب الفروع وفي المتن زيادة مؤثرة - 4
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 .أورده في الزوائد , وجاء في الفرع مقطوًعا به, إن كان الحديث في األصول على الشّك في اسم الصحابي - 7

لكتاب األصل أتى بالحديث في الزوائد إن جاء على الصواب إن وقع في اإلسناد تصحيف أو تحريف في ا - 7
 .في الكتاب الفرع 

 .قد يورد الحديث في الزوائد ألنه من المزيد في متصل األسانيد  - 5

 .إذا كان اسم الصحابي مبهماً في األصل ومعروفاً في األصول أو العكس؛ ذكر اآلخر في الزوائد  - 0

 .متصاًل في الزوائد وبالعكس إذا جاء مرساًل في األصول  - 9

 :وقد يسوق ابن حجر أحاديث من مسانيد أخرى لمقاصد متعددة منها 

 .لتعليل األحاديث التي ساقها  - 1

 .لبيان وجود المتابعات والشواهد لهذا الحديث  - 8

أو نقل , وأحيانًا ينقل الحديث من مسند البزار أو من صحيح ابن حبان لبيان حكم البزار على الحديث - 7
 .تصحيح ابن حبان للحديث 

 . يسوق الحديث من غير مصادره إلزالة إشكال في حديث من الزوائد كتردد في اسم الصحابي - 4

 .وغرضه من ذلك بيان وهم البزار في قوله , وقد ينقل من البزار ويسوق الحديث من طريقه وكالم البزار بعده - 7

 :حجرفي منهج ابن " المطالب"ومما تراه في 

 .على طريقة الترمذي . . . وفي الباب : أنه قد يقول  -

فقد يقطع , و ال يميز في ذلك بين الصحيح والموضوع, يقطع الحديث على حسب نهج البخاري رحمه اهلل -
 .الحديث الموضوع الذي حكم بوضعه في أكثر من أربعين موضع 

 .وإنما موقوف على من انتهى إليه الكالم , الصحابيوال يريد أنه موقوف على , موقوف : يطلق ابن حجر لفظة -

 .فذكره : أما القسم المشترك فيقول, من دقة ابن حجر رحمه اهلل أنه يسوق القسم الزائد من الحديث -

 .وهو قليل , قد يذكر معنى لفظة ويشرح الغريب -

 :بيانه لدرجة األحاديث وتنبيهه على األحاديث الموضوعة مع المقارنة بغيره -
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وهو في هذا المجال , وخاصة منها المعلولة والشاذة, يحكم الحافظ في بعض األحيان على األحاديث التي ينقلها 
والدقة في , لكنه يمتاز مع ذلك بالتحرير, فإن األحاديث التي حكم عليها لم تبلغ ربع األحاديث, قليل الحكم

  . األحكام مقارنة بغيره

 :از ألفاظهاوامتاز بتفننه في األحكام وإيج

 .فمرة يحكم على اإلسناد ويعّلل ذلك -

 .وأحياناً يحكم على الرواة -

 .وأحياناً يحكم على المتن -

 .وقد يبهم العّلة -

 .وفي أحيان قليلة ينقل الحكم عن غيره -

 :من ذلك قوله: يتكّلم على الرجال جرحاً وتعدياًل وهذا ليس سمة للكتاب -

 .ضعيف: أبان عن أنس

 .ضعيف جداً : نميربشير بن 

 .متروك: أبان بن أبي عياش

 .مختلف فيه: عاصم بن هالل

 :مع المقارنة, مما يمّيز الراوي عن غيره, وغير ذلك, بيانه لألسماء واألنساب والكنى واأللقاب -

 .تعّرض الحافظ لذلك لكن على قّلة

 .وهذا نادٌر جداً في الكتاب: بيانه لما يؤخذ من األحكام -

 :ويبرز منهجه في ذلك على النحو التالي: تابعات والشواهدذكره للم -

 .سياق طرق أخرى من مصادر أخرى -1

 .اإلشارة إلى شواهد وردت في الكتب المستخرج زوائدها -8

 . ذكر أو اإلشارة إلى شواهد من مصادر أخرى -7
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 .موضع خطأ أو يحيل إلى , أحياناً يحيل ابن حجر رحمه اهلل إلى حديث لم يورده في كتابه -

يتصرف ابن حجر رحمه اهلل في الحديث متنا وإسناداً ، ونالحظ أحيانا اعتماد ابن حجر رحمه اهلل تعالى على  -
وذلك إن ساق , حفظه، وهو في المتن يحرص على عدم سوق مواطن االتفاق مع الكتب التي جعلها أصوالً 

 .الحديث من طريق الصحابي نفسه 

 :للبوصيري" اتحاف الخيرة"و, البن حجر" ليةالمطالب العا"مقارنة بين 

 :بأمور، منها" إتحاف الخيرة المهرة"عن " المطالب العالية"يختلف كتاب 

أن البوصيري تتبع الزوائد على الكتب الستة فقط، بينما ابن حجر تتبع الزوائد على الكتب الستة ومسند : األول
 .حجماً أحمد، ولهذا فإن كتاب البوصيري أغزر مادة وأكبر 

أن البوصيري كان يعتني ببيان درجة الحديث وحال الرواة، بينما ابن حجر لم يحكم إال على عدد قليل جداً : الثاني
 .من األحاديث

وتظهر أهمية المطالب العالية وإتحاف الخيرة أنهما حفظا لنا عدداً من كتب الحديث المسندة التي فقدت 
 .والحارث بن أبي أسامة وضاعت، مثل مسند العدني وأحمد بن منيع

فإن كتاب المطالب العالية كتاب موسوعي جامع، غزير الفائدة، إذا ُضّم إلى الكتب الستة حصلنا على : وبالجملة
 .إال القليل -صلى اهلل عليه وسلم-موسوعة حديثية ضخمة وافية ال يفوتها من حديث النبي 

 :بين الهيثمي والحافظ والبوصيري

إتحاف ", البن حجر " المطالب العالية", للهيثمي " مجمع الزوائد: "مهمة في الزوائد هيظهرت ثالث موسوعات 
 .للبوصيري" الخيرة

, وما انفرد وتمّيز كل واحد عن األخر, ما اتفقت عليه, كان ال بّد من إلقاء نظرة مقارنة بين هذه األعمال الثالثة
 :فنقول

 :أمور اتفق عليها الثالثة أو اثنان -1

 .وهو الترتيب على أبواب األحكام, وا على أصل ترتيب الكتاباتفق -

 .دون غيرها, وهي كتب المسانيد, أن مادة كتبهم واحدة -

 .والثاني أقّل من األول, الهيثمي والبوصيري أكثر تعليقاً على األحاديث -
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 .اتفق الحافظ ابن حجر والبوصيري على ذكر األحاديث بأسانيدها -

 .بوصيري في عدم ضّم مسند أحمد إلى الكتب الستة عند إخراج الزوائداتفق الهيثمي وال -

 :أمور انفرد بها الهيثمي -8      

 .كتابه محذوف األسانيد  -

 ".رجاله رجال الصحيح"أو " رجاله ثقات: "وكثيراً ما يكتفي بقوله, تكّلم على األحاديث في الغالب -

 .إلى ضخامة الكتب التي استخرج زوائدهاوهذا راجع , هو أكثر منهما في عدد األحاديث -

 .أنه الرائد في هذا الباب والسابق فيه -

 :أمور انفرد بها ابن حجر -7      

 .أنه ضّم إلى الكتب الستة مسند اإلمام أحمد -

 .مع دقتها وإيجازها, قّلة كالمه في الرواة واألحاديث -

 .قّلة حصول الوهم والخطأ عنده -

 .وبعضها مفقود, وهي مصادر نادرة, ير المسانيدرجوعه إلى مصادر غ -

 :أمور انفرد بها البوصيري -4      

 .وكذا بيان األحكام الفقهية, أنه كثير الكالم على األحاديث والرواة -

 .الغريب  أكثر منهما في شرح -

 .كثرة األوهام عنده بالمقارنة مع الحافظ والهيثمي  -

 .اقصةأن كتابه ناقص وله نسخة فريدة ن -

 .سعد الشثري للمطالب العالية: مقدمة الشيخ, دار الوطن: مقدمة تحقيق طبعة: المراجع

 :أشهر طبعات الكتاب

 :طبع الكتاب عدة طبعات تحت اسم
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 "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"

 :وهاك بيان أبرزها

ة الشؤون اإلسالمية بالكويت، سنة بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن األعظمي رحمه اهلل ، صدرت عن إدار  - 1
وعدد . هـ، ثم عن دار المعارف ببيروت بعد ذلك، وهذه الطبعة مجردة األسانيد إذ حذفت أسانيد نصوصها1797

 .حديثاً ( 4588)أحاديثه 

وعدد . هـ1410بتحقيق غنيم عباس غنيم، وياسر إبراهيم محمد، صدرت عن دار الوطن بالرياض، سنة  - 8
 .حديثاً (  4741) طبعة أحاديث هذه ال

 .هـ1410بتحقيق أيمن علي أبو يماني، وأشرف صالح علي، صدرت عن مؤسسة قرطبة بمصر سنة  - 7

رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد ( 15)طبعة مجمعة من خالل تحقيق عدة رسائل جامعية للكتاب في - 4
، وصدرت عن داري العاصمة، والغيث بالرياض، سنة سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. بن سعود، وقد نسقها د

 .مجلداً ( 10)هـ في 1419

 والحمد هلل رب العالمين
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