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  تعريفها، أنواعها، أهميتها، وأبرز مزاياها كتب الفوائد الحديثية

  دانية بنت منصور بن حمزة التميمي

جامعة  -كلية الرتبية  - احلديث الشريف وعلومه، قسم الدراسات اإلسالمية  قسم

   اململكة العربية السعودية –امللك سعود 

  daniah-altamimi@outlook.com: البريد االلكتروني

  : ملخصال

؛ ني �اثدِّ احمل نالت عنايةاملصنَّفات اليت ع ا نو ن أمِ كتب الفوائد احلديثية تُعّد  

 وعلىالشيوخ،  يكثري   ،الرواية يواسعثني باحملدِّ  تعلقها ال سيما، وخترًجيا، ورواية، تصنيًفا

، يف عصور السماع ة حتصيلها ِمن ِقبل طالب احلديث النبويّ أمهيبُنيت األساس هذا 

ومتييزها عّما سواها كتب الفوائد احلديثية   مفهوم استعرضتُ هذا البحث  خاللِمن و 

وأمهيتها، على ذكر أنواع كتب الفوائد،  عرَّجت، كما ِمن كتب الفنون احلديثية األخرى

  .ميزا�اوأبرز 

  الشيوخ. –الرواية  –احملدثون  –وائد احلديثية كتب الف  :الكلمات المفتاحية
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Books of Hadith Alfawaed 

Its definition, Kinds, Significance, and its outstanding 
Advantages 
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Department of Noble Hadith and its Sciences, Department of Islamic 
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ABSTRACT 

Books of Hadith Alfawaed are considered as one of authored 
writings that hadith scholars took care of it through authorship and 
narration. It is linked with scholars having wide narration knowledge 
and many sheiks. On that basis, the importance of gaining them is 
considered by Hadith students in the ages of hearing. Through this 
research, the concept of Books of Hadith Alfawaed is presented and 
they are differentiated from other books of Hadith Art. The researcher 
also mentioned the kinds of  Alfawaed books, its significance and the 
most outstanding features.                   

Keywords: Books of Hadith Alfawaed - Hadith scholars – 
narration - Sheiks                                                                                                                             
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ا  
  

، واهلادي هلم إىل ِمن العلومل املنَّان، الفاتح على عباده بأصناف املتفضِّ احلمد هللا 

شر حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه والسالم على خري البَ  ، والصالةُ الصراط املستقيم

  ، أما بعد:م تسليًما كثريًاوعلى آله وسلَّ 

الفوائد"،  خرَّج" بنحو:على عبارات  سنقفثني عند املرور برتاجم بعض احملدِّ ف

 المتالك احملدِّث املفيدةِ وحنو ذلك ِمن العبارات  ،"، و"انتقى الفوائدب الفوائد""صاحِ و

ِمن جهة غري النادرة صنَّفات امل، وهي ِمن ًفا يف الفوائد احلديثيةمصنـَّ  صاحب الرتمجة

 ما جعلها عرب العصور العناية وقد نالت ِمن، - كما سيأيت يف ثنايا البحث -العدد

  .مطلًبا يُلَتمس

ما أمهيتها؟ و ما و  وما أنواعها؟ ؟ثنيعند احملدِّ  الفوائد احلديثية"كتب مفهوم "فما 

  أبرز مزاياها؟

  

 منيعبارات بعض املتقدِّ ِمن خالل ا سؤاالت سأحبث إجابا�ِ مجيع هذه ال

، وال سيما اجلزء الثالث وقفُت عليهبالنظر لواقع كتب الفوائد احلديثية ممن واملتأخرين، و 

، )١(ودراسته كتابه  حتقيقِمن  الذي فرغتُ بن املقرئ األصفهاين ِمن فوائد أيب بكر عشر 

  ِمن املواضع يف ثنايا البحث. بيان عددٍ تِ ما أفادين يف 

  

                                                           
طوط فرغُت ِمن حتقيقه كرسالة الدكتوراه يف ختصص احلديث النبوي وعلومه يف جامعة امللك خم )١(

ســـعود، قســـم الدراســـات اإلســـالمية، بإشـــراف أ.د: خالـــد بـــن منصـــور الـــدريس، وهـــو يف طـــور 

  التقدمي للمناقشة.
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  :من خالل ما يلي ث وأسباب اختيارهأهمية البحوتبرز 

لكتب  اصطالحيٌّ  تعريفٌ  - فيما نظرت- ثني املتقدِّمني ِمن احملدِّ  نا عنغْ مل يبلُ  .١

وكذلك اختلف ها، �ا وحدودِ  جيعلنا �تدي يف ضوئه حلقيقة املرادِ  الفوائد احلديثية

 والدراسة ألجل وضع ْرب للسَّ  أقام حاجةً ما  ؛ن فيما بينهم يف تعريفها اصطالًحااملتأخرو 

 يها.لِّ وجيَُ  يُقاِرب حقيقتها تعريفٍ 

ها مع أنواع يتداخل مفهومُ كتب الفوائد احلديثية قد عند النظر يف طبيعة   .٢

 باستنباط الفروق عنهاإىل متييزها  ما يستدعي احلاجةَ  ؛أخرى ِمن املصنَّفات احلديثية

 .ونقاط االجتماع

   خطة البحث:

  فصول، وخامتة: ثالثةإىل  قدمةامل بعدالبحث  سمتُ ق

  الفصل األول: تعريف كتب الفوائد احلديثية.

  .نيثعند احملدِّ اين: أنواع كتب الفوائد الفصل الث

  كتب الفوائد احلديثية.  ومزايا الفصل الثالث: أمهية

  اخلامتة: وفيها أبرز النتائج، والتوصيات.
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ا اا   :ولا ا  

  :الفوائد في اللغة

  .)١( وهي من باب (فيد)، و(فود) يف اللغة ؛الفوائد مجع فائدةٍ 

نة معاجم اللغة أن معىن الفائدة يدور حول اإلضافة عايَ مُ ويظهر عند 

، )٣(الها ما ذكره أبو العباس الَفيُّوِميُّ جْ تلك التعاريف وأَ  ، ولعل أقربَ )٢(واالستحداث

إذ قال: "الفائدة: الزيادة حتُصُل لإلنسان، وهي اسم فاعل ِمن قولك (فَاَدت) له 

تُُه) ماًال أعطيُتُه، و(أََفْدُت) منه ماًال َأَخْذُت... (فائدة) (فـَْيًدا) ِمن باب بَاَع، و(أََفدْ 

  .)٤((فائدة) الِعْلم واألدب ِمن هذا"واجلمع (الفوائد) و

بأ�ا  لفظة "الُغْنم" )٥(ورمبا ألجل املعىن السابق للفوائد جلَّى مجال الدين الَفتَِّين 

  .)١(الفائدة

                                                           
)، مادة فود، ٥١٧، ٨/٥١١)، مادة فيد. تاج العروس، (٤/٤٦٣) ينظر: مقاييس اللغة، (١(

  دة فيد.ما

)، أبواب األمساء، أبواب ما ٣/٣٦٤)، مادة فيد، فاد. ديوان األدب، (٨/٧٩) ينظر: العني، (٢(

)، ١٤/١٩٧حلقته الزيادة من حروف املد واللِّني بني الفاء والعني، باب فَاِعلة. �ذيب اللغة، (

-٧٠٨لغة، ص)، باب الدال والفاء، مادة فيد. جممل ال١٠/٣٦٧مادة فاد. احمليط يف اللغة، (

)، باب الفاء والياء ٨/٥٢٩٢، مادة فيد. مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، (٧٠٩

  ، مادة فيد.٤٥٤وما بعدمها. خمتار الصحاح، ص

) أبو العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي، نشأ بالفيوم، مث ارحتل إىل محاة، اشتغل ٣(

مهر، كان عارفًا باللغة والفقه، وكان ِمن أشهر كتبه املصباح بالعربية وَمجِْعها حىت متيز فيها و 

هـ، وقيل قبلها. ينظر: الدرر الكامنة يف ٧٧٠املنري يف غريب الشرح الكبري، تويف بعد سنة 

  ).١/٢٢٤). األعالم للزركلي، (٧٨٧، رقم١/٣١٤أعيان املائة الثامنة، (

  )، كتاب الفاء، مادة فيد.٢/٤٨٥() املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، ٤(

ا باحلديث ورجاله، ِمن ًـ يقي اهلِندي الَفتَِّين، كان عامل) مجال الدين حممد طاهر بن علي الصدِّ ٥(

مصنفاته: جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، وتذكرة املوضوعات، كانت 
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  كتب الفوائد الحديثية في االصطالح:

للفوائد  ا اصطالحي�ارُت فيه ِمن كتب االختصاص املتقدِّمة تعريفً مل أقف فيما نظ

إذ  ؛رمحه اهللا )٢(احلديثية، وِمن أشهر َمن عرَّفه ِمن املتأخرين الشيخ عبد الرمحن املَعلِِّمي

  أخرجه الشوكاين: قال يف َمْعِرض تعليقه على حديثٍ 

 يوجد عند غيره، في فوائده معناه: أنه كان يرى أنه ال وإخراجه هذا الخبرَ "

  .)٣("فإن هذا معنى الفوائد في اصطالحهم

إذ اجلزم  ؛ال اجلزم الوجود باعتبار غلبة الظنِّ  ويظهر واهللا أعلم أن الشيخ أراد عدمَ 

هم عن اإلحاطة التامة مبا لدى ر الختالف الناس يف حتصيل العلم، وعجزِ بالعدم متعذِّ 

االعتبار مع املعىن اللغوي للفوائد ِمن كو�ا  الشيخ �ذا غريهم ِمن العلم، ويتفق تعريفُ 

  تتصل بالزيادة.

  ف كتب الفوائد أيًضا من املتأخرين:  وممن عرَّ 

نوع ِمن المصنَّفات التي عرَّفها بقوله: "فقد الدكتور أمحد حممد نور سيف،  *

َدوَّن فيها مؤلفوها ما أفادوه ِمن شيوخهم ِمن األصول التي سمعوها، أو جمعوها 

  .)٤("تقع في األسانيد والمتون حديثيةٍ  فوائدَ  ِمن

                                                           
). معجم املفسرين من صدر اإلسالم ٦/١٧٢هـ. ينظر: األعالم للزركلي، (٩٨٦وفاته يف سنة 

  ).٢/٥٤١وحىت العصر احلاضر، (

  )، مادة غلق.٤/٥٥) جممع حبار األنوار، (١(

هـ يف اليمن، ارحتل ١٣١٢) عبد الرمحن بن حيىي بن علي املَعلِِّمي اليماين، كان مولده أواخر سنة ٢(

ونيسيا، مصنفاته يف علوم يف سبيل طلب العلم وِمن ذلك سفره إىل اهلند ومكة واملكرمة وإند

شىت منها ما اتصل بالعقيدة، والتفسري، واحلديث، والفقه، وغريها، كانت وفاته يف مكة 

هـ. ينظر: املدخل إىل آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، ١٣٨٦املكرمة سنة 

)٢٠٠- ١/٣٧.(  

  .٤٨٢، ص٢) الفوائد ا�موعة يف األحاديث املوضوعة، حاشية رقم٣(

  .٤٧) عناية احملدِّثني بتوثيق املرويات وأثر ذلك يف حتقيق املخطوطات، ص٤(
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  كرار كلمة الفوائد يف متنه دون إفادة بيان.ِمن جهة تَ  وهذا التعريف فيه نظرٌ 

الكتب التي تجمع عرَّفها بقوله: "حيث الدكتور جاسم سليمان الدوسري،  *

مث ، "اتهم، وتشتمل على الصحيح والضعيفويَّ رْ مَ  أحاديث الشيوخ ومفاريدَ  غرائبَ 

األول: ما َجمَع  ؛على الغرائب، وهي نوعان وهو الغالبُ " زاد املعىن بيانًا فقال:

وفوائد أبي بكر الشافعي. والثاني: ما اقتصر  امٍ كفوائد تمَّ   ؛غرائَب األحاديث عامةً 

، وفوائد اإلخميمي كفوائد ابن قانع البن شاذانَ   ؛نٍ معيَّ  شيخٍ  على غرائب أحاديثِ 

  .)١("دلعبد الغني بن سعي

ه معىن الفوائد بعض مواد كتب الفوائد، وَقْصرِ  رَ كْ ه ذِ رِ صْ لقَ  رٌ ظَ هذا التعريف فيه نَ 

  ُجمَلٍّ للصور األخرى للفوائد. ْرد دون بيانٍ على مجع الغريب والفَ 

من أبواب متنوعة  أحاديثَ  عُ مْ جَ عرَّفها بقوله: "حيث حممد عبد اهللا الغباين، * 

  .)٢("حديثية اتٍ كَ ة ونِ نيَّ تْ إسنادية ومَ  لفوائدَ  مع مراعاةٍ  ؛في مَؤلٍَّف خاص

  فيه.  "فوائد" ال سيما وقد أعاد كلمةَ  بيانٍ  حيتاج ملزيدِ  وهذا التعريف

قيها المحدِّث تَ نْ الفوائد التي يَـ بقوله: " ها الدكتور خالد عبد اهللا السبيتعرَّف *

  .)٣("ِمن مرويات شيخ ِمن الشيوخ يرى أنها ال توجد عند غيره

فيلحقه  ،ِمن البيان تعريفه جزًءايف مبدأ  "الفوائد"اعترب الدكتور السبيت كلمة  نِ إِ 

ا ال التعريف بيا�ُ  واملرادُ  ،أخرى يف منت التعريفمرًة  "الفائدة"بإعادة لفظ  املتصلُ  النقدُ 

قام املعىن ِمن جهة كون تَ سْ "الفوائد هي" َال  :العبارة بقول تِ يقَ باستعماهلا، ولو سِ 

وجودها عند الغري، وهذا اجلزء من التعريف  ب على الظن عدمُ يغلِ  ائد انتقاءاتٍ الفو 

  مي رمحه اهللا .تقدَّم بيانه يف تعريف املعلِّ 

                                                           
  ).١/٥٢) الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متام، (١(

  .٧٣) فوائد أيب حممد الفاكهي، ص٢(

  .٦٢، ص- اجلزء الثاين ِمن حديث حيىي بن معني-) فوائد ابن معني ٣(
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ها أصحابها في بيان فُ كتب يؤلِّ عرَّفها الدكتور حممد حممود بكَّار بقوله: "* 

فيها  )١(ن ِمن المطالب التي توجد في كتب الجوامع، ونذكرلمطلب معيَّ  فوائدَ 

  .)٢("األحاديث بأسانيدها

يف مْعِرض  "الفوائد"ِمن ذكر كلمة  اة زوايا؛ بدءً دَّ من عِ  التعريف فيه نظرٌ وهذا 

كتاب الفوائد على موضوع واحد ُجتمع   ةَ التعريف دون بيان، ومرورًا بَقْصره مادَّ 

ماد�ا ال  ِمن جهة أن ؛للمعاجم ه، فالواقع أن حال غاِلب ُكتب الفوائد أقربُ أحاديثُ 

 ، كما أ�ا تذكر أحاديث شيوخٍ -هاذلك مصنـِّفُ  طْ ما مل يشرتِ  -تشرتك يف موضوع املنت

- يف الغالب-  معدودةٍ  أو أحاديثَ  ِعدَّة ليس ألحدهم يف الكتاب سوى حديث واحدٍ 

، ومل أقف فيما نظرُت على َمن اشرتط موضوًعا ِمن مواضيع اجلوامع لكتابه يف الفوائد؛  

  وحنو ذلك.  ،الصالة، أو اآلدابه على رِ صْ كقَ 

َمن انتقى ِمن قال يف تعريفه: "حيث الدكتور حلمي كامل أسعد عبد اهلادي،  *

  .)٣("في إسناد أو متن شيوخه ما تضمن فائدةً  أحاديثِ 

ما  ؛أخرىمرًة رارها يف منت التعريف كْ معىن الفوائد بتَ  هذا التعريف أيًضا مل ُجيلِّ 

  جعله غري مفسِّر.

ما ُخرِّج ِمن عرَّفها بقوله: "فقد ور سعود عيد اجلربوعي رمحه اهللا، الدكت *

  .)٤("مخصوصة مرويات الشيخ؛ الستحداث فائدةٍ 

يف متنه  "فائدة" ال سيما وقد أُِعيدت كلمةُ  ؛ُمِبني والتعريف فيه نظر؛ لكونه غريَ 

  دون بيان هلا.

                                                           
  ُتْذَكر.هكذا ُكتبت يف املصدر ولعلها: و  )١(

  .٥٢) علم التخريج ودوره يف حفظ السنة النبوية، ص٢(

  .٣٢) الغيالنيات، ص٣(

  ).١/١١٤) املهروانيات، (٤(



       

 

 

 
 

٢٦٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

نوع من الكتب وله: "عرَّفها الدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي رمحه اهللا بق *

بنظام في  دُ قيه الشيخ على التالميذ. وغالب كتب الفوائد ال تتقيَّ لْ يَُدوَّن فيها ما يُـ 

هذا النوع من  التصنيف من حيث الموضوع، وِمن تقديم وتأخير، ويعود تصنيفُ 

الكتب إلى عصر المتقدِّمين، يقول الترمذي: (كان لمحمد بن إسماعيل 

  ل فيه الفوائد).ُيسجِّ  كتابٌ   "البخاري"

ختار ِمن وغالب ُكتب الفوائد تكون ِمن تخريج أحد أئمة الحديث، فيَ 

حديث الشيخ إما ِمن العوالي، أو الصحاح، أو الِحَسان، أو الغرائب، أو 

المستخرجات، أو األفراد، أو الشيوخ الثقات، أو شيوخ في بلد معيَّن، وغيرها ِمن 

  .)١("المحدثين مُّ هُ الموضوعات التي تَـ 

الفوائد عن غريها ِمن  دون ضبط ملا مييز كتبَ  واتساعٌ  طولٌ  يعرتي التعريفَ 

هذا يشرتك ف ؛"قيه الشيخ على التالميذلْ يَُدوَّن فيها ما يُـ الكتب، وِمن ذلك قوله: "

 لكتب الفوائد غريُ  باعتباره مادةً ه ما ُخيتار كتب احلديث اليت ُمتَْلى، كما أن ِذكرَ   فيه كلُّ 

  اختيارها لإلخراج يف كتب الفوائد. ومن َمثَّ  ،ع اهتمام احملدِّث �اجملٍّ لداف

 ؛تعريفان لكتب الفوائد احلديثية "معجم مصطلحات العلوم الشرعية" جاء يف *

  ومها:

ها عن زُ يـِّ مَ تُ  ةٍ ف بصفة خاصَّ صِ أحاديث الشيخ التي ال توجد عند غيره، أو تتَّ "

في سندها أو  ث المشتملة على خطأٍ على األحادي قُ لَ طْ يُ "، والثاين: "غيرها

  .)٢("متنها

 ؛نيِّ ه مأخوذ من تعريف املَعلِِّمّي رمحه اهللا املتقدِّم، وآخره غري ُمبلُ التعريف األول أوَّ 

  . فائدةً  زةٍ مميِّ  صفةٍ  ليس كلُّ  هزة، كما أنالضابط يف الصفة املميِّ  ال يظهرإذ 

                                                           
  .٢٩٥- ٢٩٤) معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، ص١(

  )، حرف الفاء.٣/١٢٢٢) (٢(



       

 

 

 
 

٢٦٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

"إذا مسعَت أصحاب احلديث من مقالة اإلمام أمحد:  والتعريف الثاين مأخوذٌ 

يف حديث،  يقولون: هذا حديث غريب، أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديثٌ 

بة وسفيان، فإذا عْ ليس له إسناد، وإن كان قد روى شُ  ِمن احملدث، أو حديثٌ  أو خطأٌ 

  .)١(م أنه حديث صحيح"فاعل ،مسعتهم يقولون: هذا ال شيءَ 

 بن زياد النقَّاشُ يها أبو بكر حممد بن احلسن إذ ف ؛وهي مقالة يف إسنادها نظرٌ 

  .)٢(قاد بِنْسَبِتِه لرواية املناكريمن الن الذي وهَّاه عددٌ  املوِصِليُّ 

 الكتبُ عرَّف كتب الفوائد بقوله: " ؛ فقدباديأالدكتور حممد أبو الليث اخلري  *

ديثية، مع التي يختار أصحابها بابًا ِمن أبواب الدين، ويجمعون فيها الفوائد الح

  .)٣("رواية األحاديث فيها بأسانيدهم

الفوائد على موضوع واحد جيمعها، وقد  التعريف فيه نظر؛ ِمن جهة َقْصره كتبَ 

 مرةً  بإيرادها "الفوائد"ظ فْ لَ بيان لِ  أسلفُت بنفي ذلك عن غالبها، كما أن يف تعريفه عدمَ 

  أخرى يف متنه.

يُنتقى ِمن الروايات األفراد والغرائب  ماعرَّفها خالد رزق أبو النجا بقوله: " *

الحصول عليها ِمن مصدر  زُّ عِ د بها بعض الرواة، وال توجد عند غيرهم، ويَ التي يتفرَّ 

؛ لفائدة مخصوصة، وتكون في األسانيد أو المتون، أو فيهما مًعا، وتوصف آخرَ 

لموقعها ونوعها  تبًعا بالفائدة؛ ن، وتارةً سْ بالحُ  كارة، وتارةً بالغرابة، وتارة بالنَّ  تارةً 

  .وراويها ومضمونها

                                                           
  ).٣٩٩، رقم١/٣٤١) الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، (١(

). ٧٤٠٤، رقم٣/٥٢٠). ميزان االعتدال، (٦٣٥، رقم٢٠١-٢/١٩٨اد، () ينظر: تاريخ بغد٢(

  ).٦٦٧٢، رقم٧/١٦١، ٦٦٧١، رقم٧٩-٧/٧٨لسان امليزان، (

  .٥٥٨ ، رقم١٠٥) معجم مصطلحات احلديث وعلومه وأشهر املصنِّفني فيه، ص٣(



       

 

 

 
 

٢٦٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 ؛ها حتت عدة أنواعٍ ها كتب املصطلح، لكن تناولتْ لْ فُ غْ والفائدة (�ذا املعىن) مل تَـ 

، والعايل، والنازل، ورواية اآلباء عن األبناء، منها: الغريب، والعزيز، واملنكر، والشاذُّ 

  .)١(ا"وهكذ ه، ورواية األكابر عن األصاغر...وعكس

د، كما ذكر معىن التفرُّ  على ما حتقق فيه التعريف فيه نظر؛ لَقْصره األحاديثَ  هذا

ال سيما واملراد  ؛وهذا غري ُمِبنيٍ  ،أن الغاية ِمن إخراج األحاديث هي الفائدة املخصوصةُ 

املانع يف  ف عنه شرطُ ختلَّ ؛ و ل التعريف واسًعاعَ معىن الفائدة، وما سبق جَ  تعريفُ 

  التعاريف.

استعراض عدد ِمن عناوين الكتب  وغ تعريٍف خمتار لكتب الفوائد حيُسنُ وألجل بل

عناوين الكتب  املصنَّفة فيها؛ إذ يظهر أن ِمن منهج أهل احلديث املتقدِّمني تضمنيَ 

عن  د األوصاف، وما ذاك إال ِعوضٌ م كثري منها بالطول أو تعدُّ سَ هم، ولذا اتَّ مناهجَ 

مة يُفتتح �ا الكتابُ    وِمن أمثلة ذلك:، ذكر مقدِّ

 ا: "اجلاِمع املسَند الكتاب تام�  اسمُ  إذِ  ؛صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللا

  ه وأيامه".نِ نَ الصحيح املختصر ِمن أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسُ 

الكتاب ِمن جهة املنهج واملادة  حقيقةَ  قَ فكل وصف ِمن هذه األوصاف طابَ 

  املضمَّنة.

 ا: "اجلامع املختصر ِمن لكتاب تام� ا اسمُ  إذِ  ؛رمحه اهللا سنن اإلمام الرتمذي

 نن ومعرفة الصحيح، واملعلول، وما عليه العمل".السُّ 

إضافًة  - فيه حقيقة الكتاب؛ إذ اعتىن اإلمام الرتمذيُّ  تْ قَ وهذه األوصاف طابَـ  

، وكذلك مكْ واة ِمن جهة احلُ بالكالم على األحاديث والرُّ  -إيراد األحاديث املسَندة إىل

 .)٢(يف مسائل الفقهبيان ما عليه أهل العلم ِمن العمل 

                                                           
  .٣٠) فوائد احلنائي، ص١(

  ).٧٩-٧٥، ١/٦٩) ينظر: مقدمة سنن الرتمذي، (٢(



       

 

 

 
 

٢٦٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

بعناوين   ولتقرير ما سبق ِمن منهج أهل احلديث سأستعرض إحصائياٍت تتصلُ 

كتب   ةَ َنْسَتِبني ِمن خالله ماهيَّ  ضوًءاكتب الفوائد وأَبـَْرز ما جاء فيها؛ ما سيلقي 

  باهللا: الفوائد واملراد منها بإذن اهللا، فأقول مستعينةً 

أوًال: عدد كتب الفوائد احلديثية اليت ضمنتها بيان هذه املسألة واستخراج 

 .)١(كتابًا  ٤٨٠ اإلحصائية:

هي: الَعَوايل، الصِّحاح، اِحلَسان،  راركْ ثانًيا: األوصاف اليت ذُِكرت يف العناوين بتَ 

  الغرائب.

 ٣٣ورد يف إذ  ؛هو األكثر وروًدا مع األوصاف األخرى وصف اِحلسانثالثًا: 

  موضًعا. ١٩، والصِّحاح يف ٣٠، والعوايل يف ٣٢موضًعا، بينما الغرائب وردت يف 

كتابًا،   ٧٥رابًعا: عدد الكتب اليت ُعنونت بأحد هذه األوصاف أو أكثر: 

 ت بالفوائد.يها مسُِّ تُ وبقيَّ 

كتابًا،   ٣٥يف العنوان بلغ عددها  ِمن وصفٍ  خامًسا: الكتب اليت مجعت أكثرَ 

 ها كاآليت:تفصيل

  َكتابًا.  ١٣ حيث بلغ عددها اِحلَسان َمع الغرائب أكثر الكتب مجعت وصف 

  عدد الكتب اليت مجعت بـَْني وصف الصَِّحاح واِحلَسان والغرائب: كتاب

 واحد.

 ايل.الصَِّحاح واِحلَسان والَعوَ  كذا عدد الكتب اليت مجعت بني وصفو 

  ايل.والغرائب والَعوَ اِحلَسان  كذا عدد الكتب اليت مجعت بني وصفو 

                                                           
. والفهرس الذي وضعه ٣٣٤-٢٣٥يف حصرها: صلة اخللف مبوصول السلف، ص) أفادين ١(

)، حيث ١١٨٣-٣/١١٥٦حمقق كتاب املهروانيات، الدكتور سعود عيد اجلربوعي، (

استدركُت ما فات الثاين ِمن كتاب األول، مث عرضُت ما أقف عليه على جمموعهما، 

أيب بكر ابن مقسم العطار، فاستدركت عليهما أربع كتب هي: فوائد ابن نصر، وفوائد 

  والفوائد املعللة أليب زرعة الدمشقي، ومعجم الطرباين الصغري.



       

 

 

 
 

٢٦٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

لم یعنون
٨٤%

ما عنون بوصف من 
األربع أو أكثر

١٦%

نِسبة ما عنون بتمييز

 والَعوايل. ائبوكذا ما مجع بني وصف الغر 

  كتب.  ةُ أربعوالَعوايل: الصَِّحاح عدد الكتب اليت مجعت بني وصف 

 كتب.  مثانيةُ عدد الكتب اليت مجعت بني وصف الصَِّحاح والغرائب: 

 كتب.  ستةُ والَعوايل:  لكتب اليت مجعت بني وصف اِحلَسانعدد ا 

  

  

  



       

 

 

 
 

٢٦٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

+ صحاح + حسان 
غرائب

٣%
عوالي+ صحاح + حسان 

٣%

عوالي+ غرائب + حسان 
٣%

غرائب+ حسان 
٣٧%

عوالي + حسان 
١٧%

غرائب + صحاح 
٢٣%

عوالي+ صحاح 
١١%

عوالي+ غرائب 
٣%

عدد مرات التالزم

  :بقخالصة ما س

  

يف عناوين كتب الفوائد احلديثية  اِحلَسان َمع الغرائب هو الغاِلبُ  َوْصَفيِ  اجتماع

  ايل.وَ اليت وقفُت عليها،  مث الصِّحاح مع الغرائب، مث اِحلَسان مع العَ 

الحسان
٢٩%

الغرائب
٢٨%

العوالي
٢٦%

الصحاح
١٧%

مرات الورود يف العناوين



       

 

 

 
 

٢٦٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

أهو قسيم الصحيح ِمن  ؛مراد احملدِّثني باِحلَسان رار يستدعي معرفةَ كْ وهذا التَّ 

هم بالغرائب وكذا ما مرادُ   خاص يف الفوائد؟لفه مبعًىن حيث درجة االحتجاج؟ أم خيا

  والعوايل يف كتب الفوائد؟

  المسألة األولى: المراد بالِحسان في كتب الفوائد الحديثية:

  :)١(ن" عند علماء احلديثإطالقات "اَحلسَ  أوًال:

  إذا َوَصَف احملدثون حديثًا باَحلَسن، فإن مرادهم ال خيرج عن أحد أمرين:

  التحسني االحتجاجي. األول:

ته يف ؛ لقوَّ بقوة احلديث عنده، واستحسانه لالحتجاج بهِمن احملدِّث  وهو ُحْكمٌ 

 َحَسًنا عند غريه ِمن النقَّاد، فقد يسميه آخرُ  نظره، وال يلزم ِمن ذلك أن يكون احلديثُ 

  صاِحلًا، وثاِلٌث ثابًتا، بل قد يصفه البعض بالضعيف. صحيًحا، وآخرُ 

ك بعد أن ذكر أنه بنيَّ ل، وذ"السنن"داود يف أنواع األحاديث يف كتابه كبيان أيب 

شديد، قال: "وما مل أذكر فيه شيًئا فهو صاحل، وبعضها أصحُّ ِمن  ما فيه َوَهنٌ 

  .)٢("بعض

ز به لديه، جاوَ  الدرجة حمتجٌّ  للصحيح، لكنه قويُّ  سيمٍ ما أفاد أن الصاحل ليس بقَ 

  الضعف عنده. ةِ دَّ قنطرة شِ 

: "وما ذكرنا يف هذا الكتاب حديث "سننه"الرتمذي عن أحاديث  قولُ كذلك و 

حديث يُروى ال يكون يف إسناده َمن  كلُّ   ؛إسناده عندنا ؛ فإمنا أردنا به ُحْسنَ َحَسنٌ 

                                                           
) وجدُت أن أجود ما ُكِتب يف معىن احلسن عند العلماء وأمجعه مما وقفُت عليه ما كتبه الدكتور ١(

رضه خالد الدريس يف كتابه "احلديث احلسن لذاته ولغريه"، ولذا رأيُت أن اختصر مادة ما سأع

)، وإضافة بعض النقاط إليها مع اإلشارة ملوضعها ِمن ١٠٠٢- ٢/٩٧٩من صفحاته، (

  الكتب. 

  .٢٨) رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه، ص٢(



       

 

 

 
 

٢٧٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

فهو عندنا  ،حنو ذاك ا، ويُروى ِمن غري وجهٍ َهم بالكذب، وال يكون احلديث شاذ� يـُتـَّ 

  .)١("حديث َحَسن

ى احلديث احلَسن عند الرتمذي ليس بشديد الضعف ويتقوَّ  اويَ ما أفاد أن ر 

  بغريه.

  .ُحلْسِن ظَنِّه بثبوته :كم باحلسن ِمن احملدِّث على حديٍث ماوقد يكون احلُ 

القبول  للموضوعية، ومعايريِ  اباالستحسان االحتجاجي خاضعً  ولذا كان احلكمُ 

يف احلديث ى اختالف تعبريا�م ني عل، واملشرتك بني احملدثالنقدية عند َمن يستحسنه

  .احلسن عدم كونه شديد الضعف يف ميزا�م

معاٍن،  ٥وتبًعا ملا سبق فقد استـُْعِمل االستحسان االحتجاجي للداللة على 

للصحيح، وبقية املعاين تفيد أن اَحلَسن يف مرتبة متوسطة ال  أنه مرادفٌ  :األول منها

  ي كالتايل:لدرجة الضعيف، وه وال تنحطُّ  تبلغ الصحةَ 

مفسَّر،  رْحٍ ِف فيه دون جُ احلسن لذاته، واحلسن لغريه، وحديث الراوي املختلَ   

  واحلديث الذي فيه ضعف حمتمل عند بعض النقَّاد.

  التحسني اإلعجايب. الثاني:

عليه بالقبول واالحتجاج،  احلديث باُحلَسن اُحلكمَ  وصفُ  يعينهذا النوع ال يف 

ق ذلك باالحتجاج تعلَّ وال ي ،ه وأعجبتهتْ ى احلديث ملزيَّة اكتنفَ وإمنا يُطِلقه احملدِّث عل

مألوف لعدم  لكونه غريَ  ؛باحلديث ِمن َعَدمه، وضابط ذلك: أنه كل ما يُثري االستغرابَ 

  باُحلْسن هنا للموضوعية، إمنا هو استحسان ذايت. شهرته، ولذا ال خيضع احلكمُ 

  :- اإلعجايبِّ -كم بالتحسني وِمن أهم املعاين اليت يتجه إليها هذا احل

بيان معىن احلديث  وسيأيتاحلديث الغريب، وهو أقدم معانيه،  إطالقه على  )١

 الغريب تالًيا.

                                                           
  ).٥/٧٥٨) علل الرتمذي الصغري، (١(



       

 

 

 
 

٢٧١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

ن وهو ما حن، يف إسناده أو متنه ن فائدةً إطالقه على احلديث الذي يتضمَّ   )٢

 بصدد بيان معناه يف هذا املبحث.

 يت بيانه.، وسيأإطالقه على اإلسناد العايل باختالف أنواعه  )٣

ق طلَ ق ُحبْسن معىن املنت، و�ذا املعىن قد يُ إطالقه مبعىن اُحلْسن اللغوي املتعلِّ   )٤

 .ر ذلك يف حقهنَدَ  اَحلَسن على احلديث املوضوع وإنْ 

أن كل ما يستحسنه احملدِّث يدخل يف هذا النوع ِمن التحسني  خالصة ما سبق:

سيستحسنها، وكذا َمن يولع بالغرائب باألسانيد العالية  مٌ إذ َمن هو مغرَ  ؛اإلعجايب

، إذ أورد: "قال الذهيب يف ترمجة عباس الدُّورِيِّ  د ذلك مقالةُ ويبحث عنها، وحنوه، يؤكِّ 

ن احلديث: سْ ل أنه أراد حبُ حديثًا منه). قلُت: حيتمِ  يف مشاخيي أحسنَ  األصم: (مل أرَ 

اإلسناد، أو نظافة اإلسناد،  وَّ لُ ه أراد عُ املتون املليحة، فريويها، أو أن عُ بَ تْ ، أو أنه يَـ اإلتقانَ 

  وحنو ذلك. واملنسوخَ  الشاذ واملنكر ه روايةَ وتركَ 

  .)١(فهذه أمور تقضي للمحدِّث إذا الزمها أن يقال: ما أحسن حديثه!"

لدى احملدِّثني، كان وصف حديث أحدهم  ةٌ وألن مجيع هذه األمور مستحَسن

  كم.أمًرا ال يتعلق باحلُ  مطلًقا:باُحلْسن 

  الراجح يف املراد باِحلَسان يف أمساء كتب الفوائد احلديثية: ثانًيا:

مما أوردته قبل قليل، وِمن النظر يف أحوال كتب الفوائد اليت وقفُت عليها، واجلزء 

ميكن  :األحاديث فيه وأنواع فوائده ، وأحكامِ الثالث عشر ِمن فوائد ابن املقرئ خاصةً 

لعدم شدة ضعفها  ِحسانٌ  راد؛ مبعىن أن الفوائد: أحاديثُ  مإن ِكال املعنيني :أن أقول

حبها فأخرجها، فكان  صا أثارت إعجابَ  عند صاحبها، وكذلك الكتنافها مزيَّاتٌ 

  ، وأدلة ذلك: كالمها مراًدا

  

                                                           
  ).١٢/٥٢٣) سري أعالم النبالء، (١(



       

 

 

 
 

٢٧٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 الواقع التطبيقي:  .١

 ١٩٦-فوائد ابن املقرئ اجلزء الثالث عشر ِمن أوًال: من جمموع أحاديث 

يف الصحيحني أو أحدمها دون خمالفة ِمن  نها خمرَّجةً حديثًا م ٨٥كان   - حديث

ن، وكذلك الضعف سْ واحلُ  األحاديث فحكمها يدور بني الصحة املصنِّف، وما بقي ِمن

  ذلك. عاِكسُ ومُ  ،لإلسناد دون املنت هٌ جِ متَّ  أو الضعفُ  ،ملعناه غري الشديد؛ مما له شاهدٌ 

اديث كان التضعيف فيها أح ٥بن املقرئ سوى ال اجلزء السابقوال يوجد يف 

باالتفاق على التضعيف، ورغم هذه  شديًدا باحلكم عليها بالوضع، أو التصريحِ 

مما ميكن أن يُدرج أيًضا حتت  لةٌ األحكام فما ِمن حديث منها إال وله فائدة حمتمِ 

د يف احلديث، أو وقوع خطأ يف اسم راٍو يف اإلسناد، كوجود تفرُّ   ؛التحسني اإلعجايبِّ 

  .امستحسنً  ن املنت معًىن أو تضمُّ 

 ؛ثانًيا: كتب الفوائد احلديثية اليت مجعت يف عنوا�ا بني الصِّحة والغرابة مع اُحلْسن

ات: "الفوائد املنتقاة اِحلَسان من الصِّحاح والغرائب"، وكتاب: يَّ عِ لَ مثل كتاب اخلِ 

 ذ يرجِّح سياقُ "الفوائد املنتقاة والغرائب اِحلسان عن الشيوخ الكوفيني" للصُّوري، إ

، وكذا اُحلسن ِمن جهة احلكم الغرائب ِمن جهة االستحسان اإلعجايبِّ  العنوان إرادةَ 

 على األحاديث بعدم شدة الضعف عند املصنِّف.

يف عنوا�ا  يضاف لذلك أنه عند مراجعيت ألحاديث بعض كتب الفوائد اليت ُنصَّ 

قيها: صَِّحاح، وِحسان، واشتملت  بأ�ا ِحَسان، وجدُت أن أحاديثها تبًعا ألحكام حمق

شدة الضعف، مع عدم اخللو  هم باِحلَسان عدمُ أن مرادَ  دُ ما يؤكِّ  ؛كذلك على الضعيف

  إلخراج احلديث فيها. نةٍ مستحسَ  ِمن فائدةٍ 



       

 

 

 
 

٢٧٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  المسألة الثانية: المراد بالغرائب في كتب الفوائد الحديثية:

يتداخل مع  ىل مصطلحٍ لتحرير هذه املسألة جيدر اإلشارة يف مبدأ الكالم إ

وهو مصطلح "الَفْرد"، إذ بتحرير ذلك  ؛مصطلح "الغريب" ويكثر ارتباطهما مًعا

  :)١(باهللا ، فأقول مستعينةً افردً  ا أووصف احلديث بكونه غريبً  يتكشَّف لنا ضابطُ 

  جهة االتفاق: أوًال:

عن راٍو يف  دٍ فيد وقوع تفرُّ ة؛ فكالمها يُ ن ِمن جهة املاهيَّ ِكال املصطلحني متفقا

  سلسلة اإلسناد.

  ثانًيا: جهة االفتراق:

؛ إذ مصطلح "الَفْرد" هي االستعمالُ  يتفارق �ا املصطلحاناجلهة الوحيدة اليت 

، أصل اإلسناد-  فيه عن الصحايبِّ  دُ د املطلق، وهو ما كان التفرُّ ر إطالقه على التفرُّ يكثُ 

َاعمر رضي اهللا عنه: "إِ  وأبرز أمثلته حديثُ    .)٢(اَألْعَماُل بِالِنيَّات" منَّ

                                                           
  .٦٦-٦٤) ينظر: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، ص١(

كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا جه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب  أخر ) ٢(

وقول اهللا جل ذكره: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من  صلى اهللا عليه وسلم؟

)، ويف كتاب األميان والنذور، باب النية يف األميان والنذور، ١، ح٧، (]١٦٣بعده} [النساء: 

باب يف ترك احليل، وأن لكل امرئ ما نوى يف األميان )، ويف كتاب احليل، ٦٦٨٩، ح١٦٥٦(

باب قوله صلى اهللا عليه )، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، ٦٩٥٣، ح١٧٢٢، (وغريها

، ١٥١٦- ٣/١٥١٥، (وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال» إمنا األعمال بالنية«وسلم: 

، ين به الطالق والنياتباب فيما عُ كتاب الطالق،   )، وأبو داود يف سننه، أول١٩٠٧ح

)، والرتمذي يف سننه، أبواب السري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ٢٢٠١، ح٣/٥٢٦(

)، والنسائي يف سننه،  ١٧٤٢، ح٤٥٧-٣/٤٥٦، (باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

تاب الطالق، باب )، ويف ك٧٥، ح٦٠-١/٥٨، (باب النية يف الوضوءكتاب الطهارة، 

)، ويف كتاب األميان ٣٤٣٧، ح١٥٩-٦/١٥٨، (الكالم إذا قصد به فيما حيتمل معناه

)، وابن ماجه يف سننه، أبواب الزهد، باب ٣٧٩٤، ح٧/١٣، (النية يف اليمنيوالنذور، باب 

  ).٤٢٢٧، ح٣٠٦- ٥/٤٠٥النية، (



       

 

 

 
 

٢٧٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

يف  دُ وهو أن يقع التفرُّ  ؛ْسِيبِّ النِّ  در إطالقه على التفرُّ بينما مصطلح "الغريب" يكثُ 

  أخرى سواه.  ، وإن كان للحديث طرقٌ أو أكثرَ  أثناء اإلسناد يف موضعٍ 

: ، فيقولونمسيِّ كما أن العلماء يستعملون لفظ "الغريب" غالًبا يف التعبري اال

د : "تفرَّ لًبا يف التعبري عن الفعل، فُيقولونديث غريب"، ويستعملون لفظ: "الَفْرد" غا"ح

د يف وقع التفرُّ  " على حديثٍ فْردٌ  لفظ "حديثٌ  به فالن عن فالن"، وقد يُْطِلق البعضُ 

  مجيع إسناده.

  في إطالق االسم: ثالثًا: ال نكارةَ 

ظ الغريب على الَفْرد كان إطالق لف  تفاق السابق يف حقيقة املصطلحنيلال

إذ كالمها يفيد  ؛لالختالف واستحضار النكارة ذلك ليس ذا تأثري كبري موِجبٍ  وعكسُ 

واصطالًحا"، وما  يف اإلسناد، ولذا ذكر ابن َحَجر أ�ما: "مرتادفان لغةً  دٍ تفرُّ  وقوعَ 

  .)١(تهِمن جهة كثرة االستعمال وقلَّ  التغاير إال امسيٌّ 

  ب في كتب الفوائد الحديثية: رابًعا: المراد بالغري

ب على الظن أن كتب الفوائد احلديثية يف استعماهلا ملصطلح الغريب ال تـَُغاِير يغلِ 

د يف موضع ما يف اإلسناد، وهذا احلكم ُبَين بالنظر لكتاب ق التفرُّ املعىن السابق ِمن حتقُّ 

ئد احلديثية خالل اجلزء الثالث عشر ِمن فوائد ابن املقرئ، وما راجعته ِمن كتب الفوا

 ١٥٣دراسة الكتاب وحتقيقه، إذ جاء يف اجلزء الثالث عشر ِمن فوائد ابن املقرئ 

  حديثًا.  ١٩٦د ِمن أصل حديثًا وقع فيها التفرُّ 

ان ِمن أن االستحسان ر يف خامتة مسألة املراد باِحلسَ وإن استحضرنا ما قـُرِّ 

لضعف، أدركنا سبب التالزم عند مراد يف ُكتب الفوائد جبوار عدم شدة ا اإلعجايبَّ 

كتأكيد على الغاِلب مما   ؛الكثري ِمن النقَّاد بتسمية فوائدهم باِحلسان والغرائب

                                                           
ية شرح املنظومة البيقونية، . الثمرات اجلن٦٦) ينظر: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، ص١(

  .٩٨-٩٧ص



       

 

 

 
 

٢٧٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

اين عن رَّ ، ولذا حني قال أبو َعُروبة احلَ -أن الغريب ِمن أنواعه مرَّ - ُيستحَسن إعجابًا 

: "أي بن عديٍّ قال ا )٣(فوائد" )٢(: "كان حديثه كلها)١(ان بن إبراهيم الكرماينحسَّ 

  .)٥(ذلك باعتبار الغالب ، ولعلَّ )٤("!غرائب

وأ�ا  ،هاعِ احلديث عن تتبُّ  هنا إىل أن الغرائب اليت �ى علماءُ  ويستحسن اإلشارةُ 

ه ممن يضع احلديث واتِ ؛ لكون رُ العلم بكونه باطًال  أهلُ  مَ يُراد �ا: ما حكَ  مما ال نفع فيه

وهو ِمن أهل  ،د راويها �ايت ُتستغرب ألجل تفرُّ عي السماع، أما األحاديث الأو يدَّ 

 .)٦(هه وحتصيلُ الصدق، فذلك مما يلزم كتابتُ 

  املسألة الثالثة: املراد بالعوايل يف كتب الفوائد احلديثية:

ةٌ  للُعلوِّ  عند أهل احلديث، ومجيع تلك املعاين مرادٌة يف ُكتب الفوائد  معاٍن ِعدَّ

الُكتب ِمن اشتماهلا على غالب  صورها، يؤكد ذلك واقعُ ة يف كل احلديثية؛ أل�ا مزيَّ 

؛  - فيما نظرت-  ذلكعلى  فُ املصن إال ِإْن نصَّ  لصورة منها دون ختصيصٍ  العلو صور

، )٧(ومسلم" البخاريِّ  كما يف كتاب: "الفوائد العوايل الصِّحاح املخرَّجة على ِكَتاَيبِ 

                                                           
). تقريب ٩٩٥، رقم١/٣٢٠) وثقه الذهيب، وقال ابن حجر: "صدوق خيطئ". الكاشف، (١(

  ).١١٩٤، رقم١٥٧التهذيب، (

  هكذا ُكتِبت يف املصدر ولعل الصواب: كله. )٢(

  ).٣/٢٥٧) الكامل يف ضعفاء الرجال، (٣(

  ) املصدر السابق، واملوضع ذاته.٤(

ستزادة حول معىن الغرائب واألفراد وتعريفات املتقدمني حوهلما والعالقة بينهما، ينظر: ) لال٥(

التفرد يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله أو رده. ورسالة الدكتوراه (املصطلحات 

  .٣٩١-٣٨٤احلديثية بني االتفاق واالفرتاق)، للدكتورة راوية عبد اهللا جابر، ص

  ).٢/١٦٠خالق الراوي وآداب السامع، () ينظر: اجلامع أل٦(

ىل أنه مسع اجلزء الثاين منه، وهو كتاب مل يبلغنا إ) ِمن مسموعات ضياء الدين املقدسّي، أشار ٧(

، ١/٧٦إال أن عنوانه يشعر أن معىن العلو متصل بكتاب الصحيحني. ينظر: املهروانيات، (

  .١١٧قدسي، ص). ثبت مسموعات اإلمام احلافظ ضياء الدين امل٣٣٨، ٨١



       

 

 

 
 

٢٧٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

، وكذلك )١(األبدال والعوايل اِحلَسان"وكتاب: "فوائد اإلخوان ِمن األحاديث املوافقات و 

حديثًا  ٥٣الذي تضمَّن  ،واقع كتاب اجلزء الثالث عشر ِمن فوائد ابن املقرئ رمحه اهللا

بالنظر  وهذا العدد ،صورهب الُعلو على اختالف إخراجها احملتملة حتت با تندرج فائدةُ 

املرتبة الثانية بعد  ثِّلمي ،هللا�موع أحاديث اجلزء الثالث عشر ِمن فوائد ابن املقرئ رمحه ا

  .يف الكتاب احلديث إخراج أن تكون سبب يف نوع فائدة احلديث احملتملةالتفّرد 

  ها حتت فرعني رئيسيني:عُ ما يلي بيان معاين الُعلو عند احملدِّثني، واليت ميكن مجَْ يوف

م بإسناد ليه وسلوهو "الُقْرب ِمن رسول اهللا صلى اهللا ع ؛قلَ األول: الُعلو المطْ 

  .)٢(نظيف غري ضعيف"

عدد الرواة بني راوي احلديث األدىن والرسول صلى اهللا عليه  ويُراد بالقُرب قلةُ 

  وسلم.

  أنواع: أربعةوهو على  :ْسبيُّ النِّ  الثاني: الُعلوُ 

  .)٣(: القرب ِمن إمام من أئمة احلديثاأَوَّهلُ 

حدمها، أو غريمها من الكتب بالنسبة إىل رواية (الصحيحني)، أو أ ها: "العلوُّ ثاني

األبدال، واملساواة،  ]و[هر آِخرًا ِمن املوافقات، املعروفة املعتمدة، وذلك ما اشتَ 

  .)١(واملصافحة"

                                                           
) ِمن مصنفَّات ابن قدامة املقدسّي ومسموعاته، وال زال الكتاب خمطوطًا، وقد بلغنا منه قطعتان ١(

فيما نظرت، وموضع حفظها: دار الكتب الظاهرية، اجلزء السادس من الفوائد يف جمموع رقم 

فيها سنة  ، قيد السماع٢٤٢ – ٢٣٠ورقة، ورقة  ١٣) من جماميع املدرسة العمرية، يف ٥٦(

. ينظر: ١٥٤ – ١٤٠ورقة، ورقة  ١٥)، يف ٩٤هـ، والقطعة األخرى يف جمموع رقم ( ٦٨١

، ١٤، رقم٢٨٥-٢٨٤فهرس جماميع املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، ص

. صورة خمطوط اجلزء السادس: ١٤، رقم٤٩٨-٤٩٧ص

https://www.alukah.net/library/0/45226/  

  .٣٦٤) مقدمة ابن الصالح، ص٢(

  ) ينظر: املصدر السابق، واملوضع ذاته.٣(



       

 

 

 
 

٢٧٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  وبيان أنواعها كما يلي: 

لو ُروي ِمن طريق  مما أقلَّ  بعددٍ  املصنِّفاحلديث عن شيخ  : روايةُ املوافقة هي

  .)(االلتقاء يف الشيخ  .)٢(املصنِّفذات 

بعدد مساٍو إلسناد  فشيِخ املصنِّ  احلديث عن شيٍخ غريِ  : روايةُ البدل هو

 شيخِ  احلديث عن طريق شيخِ  روايةُ  :أو هو .العدد عن شيخ آخر ذاتِ  ؛)٣(املصنِّف

  .)٤(املصنِّفمما لو ُروي ِمن طريق ذات  أقلَّ  بعددٍ  املصنِّف

رِبه بذات العدد يف إسناد احلديث إىل الصحايب أو َمن يُقا : روايةُ املساواة هي

  .)٥(ني ذاك الصحايب أو َمن يُقارِبهفيما بينه وب؛ املصنِّف

إال أن هذا  ؛املصنِّف: رواية احلديث بذات العدد لرواة إسناد املصافحة هي

  .)٦(لشيخ الراوي ال للراويااللتقاء يف العدد 

  .)٧(م وفاة الراوياملستفاد ِمن تقدُّ  ثالِثُها: العلوُّ 

  .)٨(م مساع الراوياملستفاد ِمن تقدُّ  ها: العلوُّ رابِعُ 

  صلة كتب الفوائد الحديثية ببعض المصنفَّات الحديثية التي تقاربها:

أنواع  أربعةاإلشارة إىل  درُ املختار لكتب الفوائد احلديثية جت قبل َعْرض التعريف

ها ملفهوم  مطابقتُ  نُّ ِمن املصنَّفات احلديثية اليت مرَّت عند عرض بعض التعاريف، مما يُظَ 

                                                           
  .٣٦٥) مقدمة ابن الصالح، ص١(

  ) ينظر: املصدر السابق، واملوضع ذاته.٢(

  ) ينظر: املصدر السابق، واملوضع ذاته.٣(

  ).١/٥٨) حترير علوم احلديث، (٤(

  املصدر السابق، واملوضع ذاته. ) ينظر:٥(

  .٣٦٦) ينظر: مقدمة ابن الصالح، ص٦(

  .٣٦٧) ينظر: املصدر السابق، ص٧(

  .٣٦٨) ينظر: املصدر السابق، ص٨(



       

 

 

 
 

٢٧٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

كتب الفوائد احلديثية، وهي كتب االنتخاب، واألمايل، وكتب معاجم الشيوخ، 

   .واألجزاء

  باهللا: فأقول مستعينةً 

  أوًال: كتب االنتخاب:

 هي االنتخاب ِمن األصول، وبيانُ  جهة االختيار ملاد�اطريقة كتب الفوائد ِمن 

  االنتخاب كالتايل:طريقة 

  .)١( ما ُحيتاج إليه ِمن الكتب واملسانيد وحنوها قاطُ تِ الْ  :حقيقة االنتخاب

خ احملدِّث، إن كان ِمن املكثرين ما لدى الشي نفائسِ  : حتصيلُ الباعث عليه

إقامة لتحصيل  مل يتيسر له طولُ  لرواية، أو كان طالب احلديث غريًبارين عند ااملتعسِّ 

كامل الكتب عنه    كون كتابةُ السماع حبيث ت ، أو كان الشيخ واسعَ )٢(م الشيخِعل

  .)٣(كراركالتَّ 

  :شروطه

بد أن يكون  أجود ِعْلم الشيخ، كان ال املْنَتِقي: لكون الباعث عليه حتصيلَ  .١

 
ً
 .)٤(إليه ا باحلديث، قادرًا على متييز ما ُحيتاج النتخابه مما ال تقوم احلاجةُ املنَتِقي عامل

٢.  
ُ
 :تقاةنْ املادة امل

 ٥(ليس عنده وهو وِعند َمن ينتِخب هلماملنتِخُب على ما  أن يقتصر(.  

  ِكالصِّحاح، أو املشاهري، أو   ؛االنتقاء على نوع معنيَّ ِمن احلديث رُ ال يقتص

 .السابقة قرةُ الغرائب واألفراد، والضاِبط يف ذلك الفِ 

                                                           
  ).٣/٣١٧) ينظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، (١(

  ).٢/١٥٥) ينظر: اجلامع لألخالق الراوي وآداب السامع، (٢(

  ).٣/٣٠١ألفية احلديث، () ينظر: فتح املغيث بشرح ٣(

  ).٢/١٥٦) ينظر: اجلامع لألخالق الراوي وآداب السامع، (٤(

  ).٣/٣٠٢) ينظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، (٥(



       

 

 

 
 

٢٧٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

؛ ألن مَ لَ أسْ  كان انتخابه يصُلح ليهوديٍّ   فقد ذُِكر أن عمر بن جعفر البصريَّ 

ألحاديث املشهورة والروايات املعروفة، ويف مقابِِله كان الكثري ِمن معظم انتخابه ِمن ا

كالدارقطين الذي مجع   ؛قاد ينتخبون الغرائب واألفراد، كما أن هناك َمن مجع النوعنيالنُّ 

 يف انتخاباته بني الصِّحاح واملشاهري، والغرائب واملناكري؛ ألنه كان يرى أن ذلك أمجعَ 

 .)١(للفائدة وأكثر نفًعا

ه تَ ف ِمهَّ أن َيْصرِ ما ينتقيه ب حبالِ  ولتمام فائدة االنتخاب ينبغي للُمنَتِقي أن يعتينَ 

ع املوضوعات، وأحاديث  األسانيد العالية، والروايات املستقيمة، دون تتبُّ إىل ختريُّ 

  .)٢(هم الضعفُ مَ رَ تَـ ، وروا�ا اخْ ه الوضعُ لَ القصص واألخبار؛ لكون الكثري منها دخَ 

  :)٣(اخلالصة

ها ِمن الفوائد احلديثية مراِدف لكتب االنتخاب لتمثيل ُكتب الفوائد حقيقتَ  ُكتبُ 

جهة االنتقاء ِمن األصل، ولذا ِمن العلماء َمن أضاف االنتخاب واالنتقاء لعنوان كتابه 

  :مثل ؛يف الفوائد احلديثية

 حفص  الفوائد املـُْنَتَخَبة عن أيب ُشعيب احلرَّاين، وأيب يعقوب القاضي، وأيب

  .هـ)٣٦٠وية القطَّان عن شيوخهم، رواية أيب بكر اآلجري (لُّ بن عَ اوأيب حممد  ،القاضي

  الفوائد املـُْنَتَخَبة من أصول مسموعات الشيخ أيب حممد اَحلَسن بن أمحد بن

هـ)، واليت انتخبها: أبو َعْمرو حممد بن ٣٨٩حممد بن علي بن خملد بن شيبان العدل (

 .هـ)٣٩٦(أمحد الَبِحرييُّ 

                                                           
  ).١٥٨-٢/١٥٧) ينظر: اجلامع لألخالق الراوي وآداب السامع، (١(

  ).١٦٣-٢/١٦٠) ينظر: املصدر السابق، (٢(

. ١٠٠- ٩٩عند احملدثني معانيه ومصادره ووظائفه، ص ) لالستزادة ينظر: حبث: التخريج٣(

. حبث: علم التخريج ودوره يف خدمة السنة ١٤-١٣حصول التفريج بأصول التخريج، ص

  .١٠-٧النبوية، ص



       

 

 

 
 

٢٨٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 أليب طاهر حممد بن عبد تقاة الغرائب عن الشيوخ الَعَوايلكتاب: الفوائد املن ،

  .الفتح بن أيب الفوارس )، والكتاب ِمن انتقاء: أيبهـ٣٩٣الرمحن املخلص (

  :ثانًيا: كتب األمالي

لكتب الفوائد احلديثية إىل التالميذ، لذا كان وصفها  طريقة األداء اإلمالءُ  لُ ميثِّ 

ها املميِّزة باشرتاكها مع أنواع أخرى ِمن يل ال يُناقض حقيقتها، وال ينزع صفتَ باألما

املصنَّفات احلديثية يف طريقة األداء والتحمَّل، وذاك تبًعا لنوع ماد�ا والغاية ِمن 

  .إخراجها

ه باحملابر والقراطيس، فيتكلَّم العاِمل مبا وحوله تالمذتُ  عاملِ  دَ إذ اإلمالء: "أن يقعُ 

ونه: اهللا سبحانه وتعاىل عليه ِمن الِعْلم، ويكتبه التالمذة، فيصري كتابًا، ويسمُّ فتح 

  .)١(اإلمالء، واألمايل"

ذهن  طُرق التحمَّل احلديثية؛ أل�ا تستلزم حضورَ  اإلمالء أعلى وأصحَّ  ويُعدُّ 

ب عند السمَّاع يزيد يف التدوين، و  ةَ ما يستدعي الدقَّ  ؛الشيخ عند اإللقاء، وكذا الطالَّ

ما ُدوِّن مع الشيخ واألقران بعد الفراغ ِمن  ها ِمن مراجعةِ بُ هذه الطريقة قوَّة ما يعقُ 

  .)٢(تابةالك

  :)٣(اخلالصة

عناوين   ده بعضُ فوائد، يؤكِّ  كتب األمايل ُكتبَ   ، وليس كلُّ كّل كتب الفوائد أمالٍ 

  :مثل ؛كتب الفوائد احلديثية

                                                           
  ).١/١٦١) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (١(

، . النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي٨) ينظر: أدب اإلمالء واالستمالء، ص٢(

)٦٤٨-٣/٦٤٦.(  

. التقييد واإليضاح شرح مقدمة ١٤٦-١٠٨) لالستزادة ينظر: أدب اإلمالء واالستمالء، ص٣(

  ).٢٧١-٣/٢٤٨. فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، (٢٥٠-٢٤٧ابن الصالح، ص



       

 

 

 
 

٢٨١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 اح يخ أيب القاسم بن اجلرَّ  الشَّ كتاب الفوائد املنتقاة العوايل من أمايل

 .)١(هـ)٣٩١(

  ا املطرِّز وأماليه القدمية الغرائب احلسان فوائد أيب بكر القاسم بن زكريَّ كتاب

  .)٢(هـ)٣٠٥(

  كتاب الفوائد العوايل الصِّحاح واِحلَسان ِمن أمايل أيب القاسم إمساعيل بن

 .)٣(هـ)٥٣٦( نديِّ قَ رْ مَ أمحد بن عمر بن األشعث السَّ 

  ثالثًا: كتب معاجم الشيوخ: 

يف إيراد ماد�ا حبيث يتفق اجلميُع  كتب الفوائد احلديثية ال تلتزم طريقًة واحدةً 

فيهم أن يكون  على هيئتها، ولذا إن قام بعض املصنِّفني بالتزام ترتيٍب لكتابه، فالغالبُ 

مجيُع  ، حبيث ُتساقُ "معجم الطرباين الصغري"على ترتيب أمساء الشيوخ؛ كما يف 

أحاديث الشيخ الواحد يف موضع واحد، يف املقاِبل مصنَّفاُت الفوائد احلديثية األخرى 

َممن مل يلتزم أصحاُ�ا النَسق السابق: الغاِلب فيهم إيراُد األحاديث باعتبار أمساء 

الشيوخ ال باعتبار أطراف احلديث، وإن مل تـَُرتَِّب األمساُء َوفَق ضابط، وأُعيَد ذِْكُر 

يخ يف أكثَر ِمن موضع، وِمن هذه الواقع نشأ االرتباط بني مصطلح كتب الفوائد الش

                                                           
  ).١/٢١٢) ينظر: املهروانيات، (١(

) من ٥٦هريّة، جمموع رقم () كتاب خمطوط بلغنا منه اجلزء األول واحملفوظ يف دار الكتب الظا٢(

. ينظر: فهرس جماميع املدرسة ١٧٥ – ١٦٢ورقة، ورقة  ١٤جماميع املدرسة العمرية، يف 

صورة  ).١/١٨٤. املهروانيات، (٨، رقم٢٨٢العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، ص

  /ukah.net/library/0/45226https://www.alاملخطوط 

) من ٥٦) كتاب خمطوط بلغنا منه اجلزء األول واحملفوظ يف دار الكتب الظاهرية، جمموع رقم (٣(

. ينظر: فهرس جماميع املدرسة ١٩٠ – ١٨٢ورقات، ورقة  ٩جماميع املدرسة العمرية، يف 

صورة  ).١/١٦٩. املهروانيات، (١٠، رقم٢٨٣العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، ص

  /https://www.alukah.net/library/0/45226املخطوط 
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 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

، مع االختالف بينهما ِمن فيه أمساء الشيوخ وكتب معاجم الشيوخ، فكالمها اعُتِربَ 

  جهة االلتزام بضوابط املعجم وعدمه.

فمعجم الشيوخ يف اصطالح احملدِّثني: "ما تُذَكُر فيه األحاديُث على ترتيب 

ُم وفاة الشيخ، أم تواُفُق حروف التهجِّي، أو الفضيلة، أو ا لشيوخ؛ سواٌء يُعتبَـُر تقدُّ

  .)١(التقدُُّم يف العلم والتقوى، ولكن الغالب هو: الرتتيب على حروف اهلجاء"

  

  :)٢(اخلالصة

يظهر يل أن إطالَق وصف "معجم الشيوخ" على كتب الفوائد احلديثية ال 

ادفان، لكنه يستقيم ُعْرفًا؛ باعتبار الغاِلب ِمن اشرتاكهما يف يستقيم اصطالًحا حبيث يرت 

كما أن ِمن كتب الفوائد احلديثية ما رُتـَِّبْت مادته على   - أمساء الشيوخ-أصل اهليئة 

، ولذا ُحيَمُل وصُف بعضهم )٣(األطراف وإن مل تغِلب على كتب الفوائد فيما نظرت

شيوخ على إرادته طريقَة الرتتيب الغالبَة عليها لكتب الفوائد احلديثية بكو�ا معاجَم لل

  باعتبار أمساء الشيوخ.

                                                           
  .١١٥) احلطة يف ذكر الصحاح الستة، ص١(

) لالستزادة حول كتب املعاجم ينظر: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ٢(

  .١٣٨-١٣٥ص

، ٢١٣، ١/١٨٤(، رفة بعض كتب الفوائد مما رتب على األطراف ينظر: املهروانيات) ملع٣(

٢٢٤.(  



       

 

 

 
 

٢٨٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 

  رابًعا: كتب األجزاء:

ِم َعْرُضها َمن زاَوَج بني كتب الفوائد  يف بعض تعريفات كتب الفوائد احلديثية املتقدِّ

واألجزاء؛ جاعًال كتب الفوائد احلديثية أحَد أنواع كتب األجزاء اليت تضمَّنت عرض 

ع واحد جيمع متوَ�ا، وممن ذكر ذلك ِمن املتقدِّمني الَكتَّاينُّ؛ إذ قال:  "ومنها موضو 

أجزاُء حديثيٌة؛ واجلزء عندهم تأليف األحاديث املرويَّة عن رجل واحد ِمن الصحابة أو 

َمن بعدهم، وقد خيتارون ِمن املطالب املذكورة يف صفة اجلامع مطلًبا جزئي�ا يصنفون فيه 

أيًضا، ووحدانيات، وثنائيات، إىل الُعَشاريات، وأربعونيات،  وائَد حديثيةً وفمبسوطًا، 

ا"   .)١(ومثانونيات، واملائة، واملائتان، وما أشبَه ذلك، وهي كثرية جد�

ورمبا ألجل هذا التعريف الساِبق قال الدكتور نور الدين عرت رمحه اهللا يف تعريفه 

انتخبها املؤلف ملا وقع هلا يف نفسه،   لألجزاء: "...وقد ُجيَمُع يف اجلزء أحاديثُ 

  .)٢(كالُعشاريات، والعشرينات، واألربعينات، واخلمسينات، والثمانيات"

إال أن مما يدفع أن تكون ُكتب الفوائد احلديثية مرادفًا تام�ا لكتب األجزاء على 

  اإلطالق، أمرين مها: 

تعِرض  - مها الَكتَّاينُّ كما قدَّ   - : أن تعريف ُكتب األجزاء عند احملدِّثنيأوًال 

، وواقع  -أيًا كان موضوُعها ِمن مواضيع اجلوامع- أحاديث راٍو معنيَّ أو موضوع واحد 

ُكِتب الفوائد احلديثية أوسع ِمن هذا اَحلْصر يف غاِلب ما بَلَغنا، وال يُعطى حكُم النادر 

عدم االقتصار للكلِّ؛ إذ الغاِلُب ِمن كتب الفوائد عدم االختصاص براٍو واحد، وكذا 

 على موضوع مشرتك ملتو�ا، بل يتنوَُّع فيها األشياخ، وتتعدد املوضوعات.

                                                           
  .٨٦) الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ص١(

  .٢٠٩) منهج النقد يف علوم احلديث، ص٢(



       

 

 

 
 

٢٨٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

ا َعَددي�ا للمراد بقوهلم: "جزء" عند ثانًيا : ذََكر الذهيب يف ترمجة ابن عساكر َحد�

، فإن جتوَّْزنا وجعلنا )١(حديثهم عن عدد أجزاء كتاب ما، فقال: "اجلزء عشرون ورقًة"

، فإن أحوال العديد ِمن ُكِتب )٢(هو احلدَّ األعلى لقوهلم: "جزٌء حديثيٌّ هذا املقدار 

ِد أجزائها، وِكَرب حجمها.    الفوائد احلديثية تنُقُضه ِمن جهة تعدُّ

   اخلالصة:

ال ترَاُدف مْطَلٌق بني كتب الفوائد احلديثية وكتب األجزاء، فكالمها نوع خاص، 

ألجل احلجم، كتابه يف الفوائد باجلزء ويغِلب على الظن أن يكون وصُف بعضهم ل

  وعدم تعدُّد األجزاء.

وال تلتقي كتب الفوائد احلديثية لتتفق مع مفهوم (اجلزء احلديثي) ِمن جهة املادة 

جبوار احلجم إال يف حال َقْصِد املَصنِّف حْصَرها مبا ُيشبه صورة اجلزء يف املادة 

الَقْصر؛ ككتاب: "اجلزء فيه فوائد  املعروضة؛ كإيراد أحاديث شيخ معنيَّ على سبيل

ُمْنتقاة ِمن رواية الشَّيخني أيب احلسن أمحد بن حممد بن الصَّْلِت وأيب أمحد عبيد اهللا بن 

نص�ا  ٥٧حممد بن أيب مسلم الَفَرِضيِّ عن شيوخهما"، فهذا اجلزء ال يتضمن سوى 

  هلذين الشيخني فقط.

ُضُد ما سبق ِمن إرادة احلجم؛ إذ وواقع ما ُمسي باجلزء ِمن كتب الفوائد يـَعْ 

راجعُت عدًدا ِمن كتب الفوائد احلديثية اليت ُعنِوَنْت باألجزاء مع ذكر الفوائد يف 

عنوا�ا، بصيغة: اجلزء ِمن فوائد، اجلزء فيه ِمن فوائد، اجلزء فيه ِمن الفوائد... وليس 

ئد حديث أيب َذرٍّ عبد منها ما كان كبَري احلجم، كثري احلديث،؛ ككتاب: اجلزء ِمن فوا

                                                           
  ).٥٥٩-٢٠/٥٥٨) سري أعالم النبالء، (١(

): أن حجم اجلزء احلديثي ِمن ٢٢٩ني، (ص) جاء يف كتاب توثيق النصوص وضبطها عند احملدث٢(

  ورقة. ١٢َمن جعله منهم أوراق، و  ١٠فيه، فمنهم َمن جعله  فٌ األوراق خمتلَ  حيث عددُ 



       

 

 

 
 

٢٨٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

بن ُمحَْيٍد اهلََرويِّ، الذي كان صغري احلجم، لكن تعدَّد أشياُخه فيه، وتنوعت 

  موضوعاته.

  :التعريف المختار لكتب الفوائد الحديثية

لكتب الفوائد  مانعٍ  ِمن خالل املقدِّمات السابقة، وعدم وقويف على تعريف جامعٍ 

  :ئد احلديثية بأ�اكتب الفوا  يُرتكز عليه، ميكن تعريفُ 

د العالي السالم ِمن شدَّة الضعف، يظن ُكتٌب ُمْسَنَدة يغِلب عليها التفرُّ 

  .المنتقي لها عدم وجودها عند الغَْير

  :شرح ألفاظ التعريف

ة بغري يَّ رو مة لكتب الفوائد احلديثية َختْرُج �ا كتب احلديث املالزِ : صفة مُ ةُمْسَند

  .إسناد

على  ، مبينٌّ - يف التعريف يتصل مبا يتبعها– ال ُكليٌّ  ليبٌّ أغ حكمٌ يغِلب عليها: 

سبة الكربى ِمن أحاديث اجلزء الثالث عشر ِمن فوائد ابن املقرئ، وما وقفُت عليه النِّ 

تعارض إخراج بعض األحاديث  نفيُ  دُ ِمن كتب الفوائد األخرى، وحبكم األغلبية يتأكَّ 

  .ث الفوائد التاليةصفات أحادي ىحدإاليت ال تتحلَّى جبميع أو 

 الصفاتِ  لُ هذه الصفات الثالثة متثِّ  العالي السالم ِمن شدَّة الضعف: دُ التفرُّ  

عند املقاَرنة بغريها ِمن أحاديث كتب  ،والغالِبة على أحاديث كتب الفوائد املميِّزةَ 

  .الفنون احلديثية األخرى

واألفراد وكتب  و�ذه الِصفات الثالث يُعتضد عند التفريق بني كتب الغرائب

الفوائد؛ ككتاب "غرائب شعبة بن احلجاج"، و"غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس 

رضي اهللا عنه" أليب احلسني حممد بن املظفر البزَّاز البغدادي، وكتاب "جزء فيه ِمن 

بن ماجه القزويين" الذي كان ِمن  غرائب اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد

  .الذهيبانتقاء احلافظ 



       

 

 

 
 

٢٨٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

د يف مجيع أحاديث الكتاب، دون صفة التفرُّ  قَ الغرائب �دف حتقُّ  وذاك أن كتبَ  

النظر للعلو يف اإلسناد، والتحقق ِمن القوة، يف مقاِبل أن كتب الفوائد تعتين �ذه 

  .ا يِغلب على أحاديثهامميـِّزً  أصًال باعتبارها الصفات 

 ، ممثِّلةً - كما تقدَّم- ب الفوائد مة لكتالزِ االنتقاء صفة مُ يظن المنتقي لها: 

احلديث اليت أخرجت حديث  َختْرُج كتبُ  بذلك طريقة اختيار املادة، و�ذا الضابط

احلديث القائمة على االنتقاء ِمن جهة  كتبُ   فارِقُ تالشيوخ على االستيعاب، وكذا 

  .السبب الدافع الختيار احلديث وإخراجه

 ،لكتب الفوائد م يف تعريف املعلميِّ قدَّ هذا الوصف تعدم وجودها عند الغَْير: 

كما - د لالنتقاء وسببه، وهو حممول على الظن الغاِلب كاشف مؤكِّ   وهو وصفٌ 

أُخرج يف كتب الفوائد، كما أن هذا  عند انتفاء التفرد عن حديثٍ  ضَ ، فال تعارُ - تقدَّم

وما خال ِمن ين، ِمن األحاديث مما لدى املنتقي عن شيوخ آخر  القيد َخيْرُج به املكرَّرُ 

  .ههرت طرقُ د، وما ال ُحيتاج إليه مما شاع واشتَ كتحقق العلو، والتفرُّ   ؛ةٍ صفة مميِّز 

اظ والنقَّاد  فَّ ه احلُ إذ يرتبط معىن الفوائد بغري املشتِهر عند احملدِّثني؛ فما يبحثُ 

ه، ع ِعْلمُ سكفوائد حديثية: الطرق الغريبة والفريدة النادرة اليت ال توجد إال عند َمن اتَّ 

 هم عنها إال ألن الصحيح الثابت قد استقر العلمُ ثُ ر شيوخه، وما حبَْ وِحْفظه، وكثُ 

  .)١(ه وذاعت؛ يف مقاِبل تلك الفوائدبصحته وقوته، واشتهرت طرقُ 

  :تعريف كتب الفوائد احلديثية لفصخالصة 

ميَّز، تَ لَ ه مما لو ُقورِن بغريه صِ خبالصة حديث الشيخ وملخَّ  أن كتب الفوائد أشبهَ 

 ِعْلمٍ  زيدِ فتحصيلها وحدها ال يُفيد؛ لتفاوت درجتها، لكنها ال ختلو ِمن اكتساب مَ 

ه وشاع هرت طرقُ لم الشيخ، فما اشتَ عِ  ناِفع ال سيما ملن مل ميلك الزمن لتحصيل ُجلِّ 

  .ل حتصيلهيسهُ 

                                                           
  .٣٢١-٣٢٠) التفرد يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله أو رده، ص١(



       

 

 

 
 

٢٨٧
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 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  الفصل الثاين: أنواع كتب الفوائد عند احملدثني

 تقسيمات رئيسيةٍ  ٤الفوائد احلديثية، جتلَّت عند استعراضي لعدد ِمن ُكتب 

يت باملادة املضَمنَّة بني دفَّ  قُ ، والثالثة الباقية تتعلَّ املصنِّفألنواعها؛ أحدها من جهة 

ما  مع التمثيل ببعض أمساءِ  ؛ةً برازها موَجز إل عَ سْ ل الوُ الكتاب، ويف هذا املطلب سأبذِ 

تصرُت على ما طُِبع؛ لسهولة الوصول إليه ، واق)١(طبع ِمن مصنَّفات الفوائد احلديثية

  .باملخطوط منها مقارنةً  ؛ووضوحه

  :أوًال: أنواعه باعتبار المنتقي لها

لت ِمن زِ ُمنتقاة اختُ  ى أ�ا مادةٌ ِمن خالل مطلب تعريف كتب الفوائد احلديثية جتلَّ 

 وقـَُرب ِمن الشيخ أ ؛َة أحِد اثنني: الشيخ، أو التلميذاالنتقاء ُمِهمَّ  ، ولذا كانَكمٍّ أكربَ 

  :الفوائد على قسمني بـَُعد، و�ذا االعتبار كانت كتبُ 

  :األول: ِمن انتقاء الشَّيخ الراوي وتصنيفه

  :وِمن أمثلة ذلك

  ُّل بن عبد اهللا بن َمسّويه العبديه، أليب ِبْشر إمساعيويَ كتاب: فوائد َمس 

 .هـ)٢٦٧(

 ن ُجبَْري، واملطبوع باسم: كتاب: مسموٌع فيه فوائد ِمن رواية أمحد بن نصر ب

ْهِليِّ (فوائد ابن ُجبَْري)، أليب العبَّاس أمحد بن عبد اهللا  .هـ)٣٢٣(  بن نصر بن ُجبَْري الذُّ

 هـ)٣٦٠( اسم سليمان بن أمحد الطََّرباينكتاب: املعجم الصغري أليب الق. 

عن شيوخه، قال: "هذا أول كتاب  ه على كون الكتاب فوائدَ يف مبدئ إذ نصَّ 

ائد مشاخيي الذين كتبُت عنهم باألمصار، خرَّجت عن كل واحد منهم حديثًا فو 

 .)٢(وجعلُت أمساءهم على حروف املعجم"واحًدا، 

                                                           
  كتابًا.  ٥٢) جمموع الكتب املعروضة يف هذا املطلب ١(

)١/٢١) (٢.(  



       

 

 

 
 

٢٨٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 ان، واملعروف بـ "جزء ملنتقاة واألفراد الغرائب اِحلسَ كتاب: اخلامس ِمن الفوائد ا

 .هـ)٣٦٨( عفر بن محدان البغدادي الَقِطيعياأللف دينار"، أليب بكر أمحد بن ج

  كتاب: الفوائد، واملعروف بـ "فوائد ابن شاهني"، أليب حفص عمر بن أمحد

 .هـ)٣٨٥( بن شاهني البغدادي

 سم متَّام بن حممد البجلي كتاب: الفوائد، واملعروف بـ "فوائد متَّام"، أليب القا

 .هـ)٤١٤( الرازي

  ٍّحديث أيب د روي، واملطبوع باسم: (اجلزء من فوائاهلَ  كتاب: الفوائد أليب ذر

 .هـ) ٤٣٤( ذر عبد بن أمحد اهلروي)

 ليل بن كتاب: الفوائد، واملعروف بـ "فوائد أيب يعلى اخلليلي"، أليب يعلى اخل

  .هـ)٤٤٦( عبد اهللا بن أمحد اخلليلي

  :الثاني: ِمن انتقاء تالميذ الشيخ الراوي

  :وِمن أمثلة ذلك

 بن الصوَّاف د لصوَّاف، أليب علي حممد بن أمحكتاب: فوائد أيب علي ا

ين، كما ُنصَّ على طْ قُ ارَ هـ)، والكتاب ِمن انتقاء أيب احلسن علي الدَّ ٣٥٩البغدادي (

 .غالفه

 ي "، أليب ائد املنتَخَبة الغرائب الَعَوايلات، ويُعَرف كذلك بـ "الفو كتاب: املزَكِّ

 هـ)، والكتاب ِمن انتقاء: أيب احلسن علي٣٦٢إسحاق إبراهيم بن حممد املزكِّي (

  .الدارقطين

 أليب طاهر حممد بن عبد ن الشيوخ الَعَوايلكتاب: الفوائد املنتقاة الغرائب ع ،

  .بن أيب الفوارسوالكتاب ِمن انتقاء: أيب الفتح  هـ)،٣٩٣الرمحن املخلِّص (

  كتاب: اجلزء األول ِمن الفوائد الصِّحاح والغرائب األفراد، أليب القاسم عبد

هـ)، والكتاب من انتقاء: أيب القاسم هبة اهللا بن ٤٢٣الرمحن بن عبيداهللا احلُْريف (

  .احلسن الطربي



       

 

 

 
 

٢٨٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  كتاب: فوائد الكوفيني، واملطبوع باسم (الفوائد املنتقاة والغرائب اِحلَسان عن

هـ)، والكتاب ِمن ٤٤٥)، أليب عبد اهللا حممد بن علي العلوي الكويف (الشيوخ الكوفيني

  .انتقاء: أيب علي حممد بن علي الصوريِّ 

  ِّواملعروف بـ "احلنائِيَّات"، أليب القاسم احلسني بن حممد كتاب: فوائد احلِنَّاِئي ،

  .نَّْخَشِيبِّ هـ)، والكتاب من انتقاء: أيب حممد عبد العزيز بن حممد ال٤٥٩( احلِنَّاِئيِّ 

  ْأمحد بن  ، أليب حممد جعفر بنَتَخب الفوائد الصِّحاح الَعَوايلكتاب: من

  .هـ)، والكتاب ِمن انتقاء: أيب بكر اخلطيب البغدادي٥٠٠( احلسني السرَّاج القاري

  :ثانًيا: أنواعه باعتبار االختصاص بشيخ معيَّن أو أكثر

وكالم  مادة كتابه على أحاديثِ  رَ كتاب الفوائد احلديثية َقصْ   قد يـَْقِصد صاحبُ 

، ويف املقابل ِمن شيٍخ معنيَّ أو أكثر، فال ُخياِلط حديث املعنيَّ أو املعيَّنني حبديِث آخرَ 

، َكثُر  أصحاُ�ا املصنَّفات من عمَّم ، وهي ملا و قـَلُّواوا أاختيار األشياخ دون حدٍّ له مبعنيَّ

  :سبق على قسمني

  :ِرض حديث شيوخ معيَّنين باالسمتـَعْ  القسم األول: مصنَّفاتٌ 

  :وِمن أمثلة ذلك

 هـ)، ويسمى كذلك بـ "حديث أيب ٣٥٣( كتاب: فوائد أيب حممد الفاكهي

  .عن شيوخه" ةَ رَّ سَ حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي عن أيب حيىي بن أيب مَ 

  .واحد هو ابن أيب مسرَّة شيخٍ  الكتاب اختص حبديثِ 

  وأيب ْنَتَخَبة عن أيب ُشعيب احلرَّاين، وأيب يعقوب القاضي، كتاب: الفوائد املُـ

 عن شيوخهم، رواية أيب بكر اآلجريوية القطَّان لُّ بن عَ احفص القاضي وأيب حممد 

 .هـ)٣٦٠(

فوائد أربعة ِمن شيوخه دون  فيه َعْرضَ  الكتاب كما يُفيد عنوانه َخصَّ اآلجريَّ 

  .سواهم



       

 

 

 
 

٢٩٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 أصول مسموعات الشيخ أيب حممد اَحلَسن بن  كتاب: الفوائد املـُْنَتَخَبة من

َعْمرو  هـ)، واليت انتخبها: أبو٣٨٩لعدل (أمحد بن حممد بن علي بن خملد بن شيبان ا

 .هـ)٣٩٦( حممد بن أمحد الَبِحرييُّ 

 .بأحاديث أيب حممد احلسن املـَْخَلِديِّ  الكتاب كما يف عنوانه خمتصٌّ 

  اية الشَّيخني أيب احلسن أمحد بن حممد بن كتاب: اجلزء فيه فوائد ُمْنتقاة ِمن رو

هـ) عن ٤٠٦وأيب أمحد عبيد اهللا بن حممد بن أيب مسلم الَفرضي ( ،هـ)٤٠٥الصَّلت (

  احلسني أمحد بن حممد السِّْمَناِينُّ  عنهما: أبو شيوخهما، وروى هذه الفوائد

ْلِت، يف عنوانه اقتصر على عرض فوائد شيخني مها: ابن الصَّ  الكتاب كما ُنصَّ 

  .وابن أيب مسلم

ةٍ    :دون تعيين القسم الثاني: مصنَّفات تـَْعِرض حديث شيوخ ِعدَّ

  :وهي على قسمني

  :معنيَّ  مقيَّدة بشيوخ بلدٍ  .١

  :وِمن أمثلة ذلك

  كتاب: فوائد العراقيني، أليب سعيد حممد بن علي األصبهاين احلنبلي النَـقَّاش

 .)١(هـ)٤١٤(

 ايل، واملطبوع نتقاة والغرائب احلسان العو كتاب: اجلزء األول ِمن الفوائد امل

  .هـ)٤١٥( لي بن عبد اهللا بن إبراهيم الِعيَسِويِّ )، أليب احلسن عَسِويِّ باسم (فوائد الِعي

                                                           
لدكتور سعود اجلربوعي أن الكتاب مصنَّف ألهل العراق: أي موجَّه هلم، إال أين وجدُت ) ذكر ا١(

مبراجعة الكتاب حمقًقا أن أكثر الشيوخ الذين ترجم هلم احملقق هم ِمن أهل العراق. ينظر 

  ).١٥٧-١/١٥٦املهروانيات، (



       

 

 

 
 

٢٩١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

، إال أين عند النظر  ه ختريجَ رِ على قصْ  املصنِّف صَّ مل ينُ   حديث شيوخ بلد معنيَّ

شيوخ فقط،  ٤) عن ٦٤دها (نه ِمن روايات وِعدايف حديثه وجدُت أنه أخرج ما ضمَّ 

  .)١(عند النظر يف ترامجهم، وعليه ضمَّنت الكتاب هذا القسممجيعهم بغداديون 

  اهللا كتاب: الفوائد املنتقاة والغرائب اِحلَسان عن الشيوخ الكوفيني، أليب عبد

 .هـ)٤٤٥(حممد بن علي العلوي الكويف

  :ما بلدٍ  مطلقة دون تقييٍد بشيوخِ  .٢

واالطالع،  عليه النظرُ  ذلك يف عنوانه، ومنها ما أُْطِلق ودلَّ  على ِمنها ما ُنصَّ 

  :وِمن أمثلة ذلك

 هـ)٢٨١( عة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقيرْ ة، أليب زُ كتاب: الفوائد املعلَّل. 

  كتاب: ُمْنَتخب ِمن اجلزء األول ِمن فوائد أيب احلسن َخْيَثمة بن سليمان بن

  .)هـ٣٤٣( القرشي األطرابلسي درةَ يْ حَ 

 أليب عمرو عثمان بن وائد املنتقاة اِحلَسان الَعَوايلكتاب: اجلزء فيه ِمن الف ،

اء ديِّ نْ قَـ رْ مَ حممد السَّ   .هـ) ٣٤٥( املصري احلذَّ

  .الفه أنه عن أشياخه دون تقييد لذلكُنصَّ على غِ 

  كتاب: فوائد أيب أمحد احلاكم، املطبوع باسم (ما اتصل إلينا من فوائد أيب

 .هـ)٣٧٨( سيِّ د بن أمحد النيسابوري الَكرِابِي)، أليب أمحد حممد بن حممأمحد احلاكم

 أمحد بن حممد القطَّان  كتاب: اجلزء األول ِمن فوائد الشيخ احملدِّث حممد بن

 .هـ)٤٠٧( عن شيوخه

  هـ)٤١٩( بن العايل البـُْوَشْنجيِّ كتاب: اجلزء فيه ِمن فوائد أيب احلسني. 

                                                           
غدادي، وأبو عمرو ) شيوخه هم: أبو جعفر حممد بن عمرو بن البخرتي بن مدرك الرزَّاز الب١(

عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن السمَّاك البغدادي، وأبو عمرو موسى بن إمساعيل بن إسحاق 

  البغدادي القاضي، وأبو حممد عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن الواثق باهللا البغدادي.



       

 

 

 
 

٢٩٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 صِّحاح والغرائب، واملعروف بـ"املهروانِيَّات"، أليب كتاب: الفوائد املنتخبة ال

ْهَرَواِينِّ القا
َ
 .هـ)٤٦٨( سم يوسف بن حممد امل

  بن كتاب: اجلزء ِمن فوائد الشيخ اإلمام السديد املقرئ أيب حممد عبد اهللا

 .هـ)٥٦٣( علي بن عبد اهللا الطَّاَمِذيِّ 

  :ثالثًا: أنواعه باعتبار نوع األحاديث فيها

 مطلب التعريف أن ِمن أصحاب كتب الفوائد احلديثية َمن َنصَّ على تقدَّم يف

والنوع يف عنوانه، ويف املقاِبل  ِمن حيث الدرجةُ  ؛هها كتابُ علي نوع األحاديث اليت اشتمل

  :على شيء ِمن ذلك، ومها لذلك على قسمني هناك َمن أطلق العنوان دون نصٍّ 

  :عنده، أو نوعه، أو كليهما األول: ما صرَّح في العنوان بدرجة الحديث

ِمن األوصاف التالية: ِصَحاح، ِحَسان،  أو أكثرَ  على وصفٍ  وذلك بالنص

  .، غرائب، أفرادالٍ وَ عَ 

  :وِمن أمثلة ذلك

  أليب عمرو عثمان بن اِحلَسان الَعَوايلكتاب: اجلزء فيه ِمن الفوائد املنتقاة ،

اء ديِّ نْ قَـ رْ مَ حممد السَّ   .هـ)٣٤٥( املصري احلذَّ

 ي ، أليب فوائد املنتخبة الغرائب الَعَوايلات، ويُعَرف كذلك بالكتاب: املزكِّ

 .هـ)، ِمن انتقاء: أيب احلسن علي الدارقطين٣٦٢إسحاق إبراهيم بن حممد املزكِّي (

 ن الشيوخ الَعَوايل، أليب احلسن علي بن عمر احلريبكتاب: الفوائد املنتقاة ع 

  .هـ)٣٨٦(

 لغرائب اِحلَسان عن الشيوخ الَعَواِيل رضي اهللا عنهم، كتاب: الفوائد املنتقاة ا

باسم: (فوائد ابن أخي ميمي الدقَّاق)، أليب احلسني حممد بن عبد اهللا بن احلسني  عَ بِ طُ 

 .هـ)٣٩٠البغدادي الدقَّاق، املعروف بابن أخي ميمي (

 ي بن  القاسم عل املؤرَّخة ِمن الصِّحاح والغرائب، أليبكتاب: الفوائد الَعَوايل

 .هـ)٤٤٧( احملّسن التنوخي



       

 

 

 
 

٢٩٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  كتاب: الفوائد املنتقاة اِحلسان ِمن الصِّحاح والغرائب، ويُعَرف كذلك

 .هـ)٤٩٢( باخلَِلِعيَّات، أليب احلسن علي بن احلسن اخلَِلِعيِّ 

 أمحد بن ، أليب حممد جعفر بن فوائد الصِّحاح الَعَوايلكتاب: منتخب ال

 .هـ)٥٠٠( ياحلسني السرَّاج القار 

  كتاب: الفوائد اِحلسان عن الشيوخ الثِّقات، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن

 .هـ)٥٦٥( بن النقور البغدادي البزَّازأمحد 

  :الثاني: ما اقُتصر على تسميته بالفوائد

  :، وِمن أمثلة ذلك- كما تقدَّم يف مطلب التعريف- وهو األكثر 

 جملس ِمن فوائد  فيه كتاب: فوائد الليث بن سعد، واملطبوع بعنوان: (جزء

 .هـ)١٧٥( الليث بن َسْعد)

 هـ)٢٣٣( زء الثاين ِمن حديث حيىي بن َمعنيٍ = اجلكتاب: الفوائد. 

  كتاب: جزء فيه فوائد ِمن حديث أيب علي حنبل بن إسحاق بن حنبل

اق قَّ هـ)، واجلزء التاسع ِمن فوائد أيب عمرو عثمان بن أمحد بن يزيد الدَّ ٢٧٣باين (يْ الشَّ 

  .روف بابن السمَّاكاملع

وِكال االمسني لكتاب واحد طُِبع باسم (جزء حنبل: التاسع ِمن فوائد ابن  

  .السمَّاك)

 كتاب: فوائد الفوائد، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري 

 .هـ)٣١١(

 كتاب: الفوائد أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي عن شيوخه 

 .هـ)٣٥٤(

لراويها أيب طالب حممد بن  ةً نيات) ِنْسبهرت باسم (الغيالوائد اليت اشتَ وهي الف

  .بن غيالنحممد 

 هـ)٣٩١( ئد املـَُؤمِّل بن أمحد الشَّْيباينكتاب: فوا. 



       

 

 

 
 

٢٩٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 أيب عثمان سعيد  كتاب: الفوائد املخرَّجة ِمن أصول مسموعات الشيخ الزكي

  .د بن حممد الشعييبواليت خرَّجها: أبو سعد سعي، هـ)٤٥١( بن حممد البحريي

  :رابًعا: أنواعه باعتبار مادة الكتاب

التزام أصحاب كتب الفوائد احلديثية باملعروض يف  �ذا القسم معرفةُ  يُرادُ 

النيب صلى اهللا عليه وسلم فقط؟ أم  أهو كالمُ  ؛ه احلديثيُّ مصنفا�م ِمن حيث نوعُ 

الشعر واألخبار؟ وهل  عضُ الصحابة والتابعني؟ وهل ُأِضيَف إليه ب اجتمع معه كالمُ 

  :نها؟ وبيانه كالتايلَخال ِمن التعليقات أو تضمَّ 

  :القسم األول: ما اقتصر على عرض األحاديث النبوية

  :وِمن أمثلة ذلك

 هـ)٣٦٠( محد الطرباينكتاب: املعجم الصغري أليب القاسم سليمان بن أ. 

 هـ) ٣٨١( عروفتقاة الغرائب ِمن حديث ابن مكتاب: اجلزء ِمن الفوائد املن. 

  .منها يف الصحيحني أو أحدمها ١٣ا، حديثًا نبوي�  ٢١مادته تتكون ِمن 

 سن علي بن عمر بن كتاب: الثالث والثمانون من الفوائد األفراد، أليب احل

 .هـ)٣٨٥( أمحد الدارقطين

  بن الَباْغَبان األصبهاين كتاب: فوائد ابن الَباْغَبان، أليب اخلري حممد بن أمحد

 .ـ)ه٥٥٩(

  .مع خترجيها باقتضاب شديد ؛نبويةٍ  أحاديثَ  ثالثةف صغري اشتمل على وهو ُمَؤلَّ 

  :القسم الثاني: ما َجَمع بين األحاديث النبوية وبعض اآلثار

  :وهو الغالب يف مادة كتب الفوائد، وِمن أمثلة ذلك

 زم بن زكريا البغدادي املـَُطرِّ كتاب: فوائد قاسم املـَُطرِّز، أليب بكر القاس 

 .هـ)٣٠٥(

  كتاب: جزء فيه ِمن الفوائد الغرائب اِحلَسان ِمن حديث أيب بكر حممد بن

 .هـ)٣٧٥( ري عن شيوخههَ بْـ عبد اهللا بن صاحل األَ 



       

 

 

 
 

٢٩٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  .النبويُّ  ته احلديثُ الغالب على مادَّ 

 هـ) ٣٦٩( يخ األصبهاينكتاب: الفوائد أليب الش. 

  .النبويُّ  ته احلديثُ الغالب على مادَّ 

 بن ماسي البزَّازد ابن ماسي عن شيوخه، أليب حممد عبد اهللا كتاب: فوائ 

 .هـ) ٣٦٩(

  .النبويُّ  ته احلديثُ الغالب على مادَّ 

 طاهر حممد بن عبد  ، أليبتقاة الغرائب عن الشيوخ الَعَوايلكتاب: الفوائد املن

 .هـ)٣٩٣الرمحن املخلص (

  .النبويُّ  ته احلديثُ الغالب على مادَّ 

  ِمن فوائد أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن نصر كتاب: اجلزء األول

بن بن نصر)، أليب القاسم عبد الرمحن الدمشقي عن شيوخه، واملطبوع بعنوان: (فوائد ا

 .هـ)٤١٠( باينِّ يْ نصر الشَّ 

  .عدًدا النبويةَ  لكنها ال تفوق األحاديثَ  اآلثار يف الكتاب كثريةٌ 

  هـ)٤٣٠( علي بن حممد ابن ِبْشرانَ كتاب: اجلزء الثاين ِمن فوائد أيب احلسني. 

  .النبويُّ  ته احلديثُ الغالب على مادَّ 

  :القسم الثالث: ما َجَمع بين ما سبق مع ذكر شيء ِمن األشعار

  :وِمن أمثلة ذلك

  ٍكتاب: اجلزء فيه من حديث أيب بكر حممد بن احلسن بن يعقوب بن ِمْقَسم 

 .هـ)٣٥٤( العطار عن شيوخه

  .النبويُّ  احلديثُ ته الغالب على مادَّ 

  هـ)٤٣٠( بن ِبْشرانَ كتاب: اجلزء األول ِمن فوائد أيب احلسني علي بن حممد. 

  .النبويُّ  ته احلديثُ الغالب على مادَّ 



       

 

 

 
 

٢٩٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  كتاب: الفوائد، واملعروف بفوائد أيب يعلى اخلليلي، أليب يعلى اخلليل بن عبد

  .هـ)٤٤٦( اخلليلي اهللا بن أمحد

  قاسم احلسني بن حممد املعروف بـ "احلِنائِيَّات"، أليب الكتاب: فوائد احلِنَّاِئي، و

 .هـ)٤٥٩( احلِنَّاِئي

  كتاب: ِمن فوائد أيب بكر الشاشي، أليب بكر حممد بن أمحد بن احلسني

  .هـ)٥٠٤الشاشي (



       

 

 

 
 

٢٩٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  خريطة ذهنية ألنواع كتب الفوائد احلديثية

  



       

 

 

 
 

٢٩٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

ا اا  او أ :ا ا  

  :الفوائد الحديثيةأهمية كتب 

إىل  ةً األصلية؛ لتقدمي ماد�ا ُمْسَند ِمن مصادر احلديث واآلثار أ�ا تـَُعدُّ  .١

 .أصحا�ا

م مادةً  .٢ �ا  دُ تنفرَّ  وأسانيدَ  )١(؛ الشتماهلا على متوٍن وألفاظٍ ةً إضافيَّ  حديثيةً  تُقدِّ

 .سالمة فيهاإذا ثـَْبتت ال ا قوةً �َ عن ُكتب احلديث املشتهرة، وهذا ما يُكِسب مادَّ 

ِهم يف تقوية األحاديث وترقيتها؛ إذ ِمن ماد�ا ما يزيد يف َقْدر الصحيح ُتس .٣

زيده ِصحَّة، وكذلك ما يقوي اَحلَسن، ويـُرَِّقي الضعيف؛ وذلك عند اشتماهلا على فيَ 

  .أو َحَسَنة خالية ِمن الِعلل صحيحةٍ  وأحاديثَ  قويةٍ  أسانيدَ 

َحَرَص واليت  -على اختالف أنواع العلو- لعالية ا لألسانيد اتُقدِّم منوذًجا جلي�  .٤

 .ر بالعلو ِمن طريقهاالعلماء على حتصيلها والظَّفَ 

ِمن احملدِّثني؛   ا�ا تعليقاتٍ بعض كتب الفوائد احلديثية اكتنفت بني طيَّ  .٥

كأحكام على اإلسناد، أو املنت، أو الرجال، وحنوه مما يتصل بعلوم احلديث، وهذا مما 

تتجاوز إيراَد املنت احلديثي بإسناده، إىل إفادة علم احلديث عامَّة، وجيعل جيعل فائد�ا 

الفوائد يف هذا الباب مصدرًا نفيًسا ملا قد َخال ِمنه املصدر الغالب على  مه كتبُ ما تقدِّ 

  .ه عليهاشتمالُ  الظنِّ 

ا كبريًا ِمن اللطائف اإلسنادية يف ماد�ا؛  تُقدِّم كتب الفوائد احلديثية كم�  .٦

املسلسالت، ورواية األكابر عن األصاغر، واألسانيد اليت رواها أهل بلد دون غريهم،  ك

  .اجلهالة عن الرواة ، ورفعِ مَّ سَ يف تعيني َمن مل يُ  كما تقدِّم فوائدَ 

                                                           
  .٢٩٥) ينظر: معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، ص١(



       

 

 

 
 

٢٩٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

الفوائد اليت تـَُقدَّم  أهمِّ  أحدُ  :ما اختصار الزمن وحتصيل خالصة ِعْلم إمامٍ  .٧

ب احلديث الظافرين بتلك الفوائ وملن جاء بعدهم، وهذا بالنظر ملفهوم لكتب  ،دلطالَّ

الفوائد، واهلدف ِمن تصنيفها، جاء يف ترمجة َمسُّويه: "صاحب تلك األجزاء الفوائد، 

 .)١(عة علمه"سَ ئ حبفظه وَ بِ نْ اليت تُـ 

العلماء املتقدِّمني �ا؛ مساًعا، وروايًة، ومقابلًة،  الفوائد عنايةَ  د كتبُ ؤكِّ ت .٨

 .)٢(ًحاوتصحي

  :اوختامً 

وإن طال - ُغْنم الفوائد على اختالف أنواعها يف احلديث بعد البحث عنها 

ه يف الِعْلم، وقد ُسئل حيىي بن له أثرُ  هٌ متَّجِ  د أ�ا هدفٌ يؤكِّ  :وفـَرَُح الغاِمن �ا - الوقت

وهو يف مرض موته فقيل له: ما تشتهي؟ قال:  - إمام اجلرح والتعديل-رمحه اهللا  عنيٍ مَ 

  .)٣(عاٍل" نادٌ خاٍل، وإس "بيتٌ 

  :مزايا كتب الفوائد الحديثية

عمَّا سواها  ها مزيَّةً بُ سِ ويُكْ  ،ما تتصف به ُكتُب الفوائد يانَ بْ أردُت �ذا العنوان تِ 

   .ِمن ذلك ِمن الكتب، وقد تقدَّم يف مطلب التعريف طرفٌ 

  :باهللا فأقول مستعينةً 

دد الفوائد إذ يتصل ذلك بع ؛بني العلماء حول حجم الكتاب ال اتفاقَ  .١

الفوائد عنه، لذا قد  تِ رَ السماع، كثُـ  رًا ِمن الرواية، واسعَ ثِ كْ املنتقاة، وكلما كان الشيخ مُ 

  .أجزاء ةَ وقد تكون عدَّ  ،صغريًا اتكون الفوائد جزءً 

                                                           
  ).١٣/١٠ء، () سري أعالم النبال١(

  ). ١٤٠- ١/١٣٠) ينظر: املهروانيات، (٢(

  .٢٨١) جمموع رسائل احلافظ ابن عبد اهلادي، ص٣(



       

 

 

 
 

٣٠٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

 شيًئا ، وقد يسوق البعضُ ةُ النبويَّ  املادة الغالبة على كتب الفوائد هي األحاديثُ  .٢

  .الم يف الرجال، واألحاديثِمن اآلثار، واألشعار، والك

أو  كانت األحاديثَ سواٌء  شرط الزم؛  متصلةٍ  إيراد مادة الكتاب بأسانيدَ  .٣

  .غريَها

  .باختالف أنواعه يغِلب على أسانيد كتب الفوائد العلوُّ  .٤

  .يغِلب على متون أحاديث كتب الفوائد الِقَصرُ  .٥

 ب عليها عدمُ ما ِمن منهج ُمْلزِم يف ترتيب كتب الفوائد احلديثية، إذ يغلِ  .٦

ها البعض على الشيوخ على طريقة بُ تـِّ رَ قاعدة واضحة، لكن قد يُـ  قَ فْ الرتتيب يف اإليراد وَ 

 .)١(املعاجم، أو طريقة األطراف

                                                           
)، أن  ١/١٥٤، (١) ذكر الدكتور سعود اجلربوعي يف حتقيقه لكتاب املهروانيات، حاشية رقم١(

كتب   ُكتب الفوائد ليست عشوائية املنهج، أو مل ترتب ترتيًبا يستند إىل أساس علمي، بل هي

مصنَّفة تصنيًفا علمي�ا، وِمن العجلة وعدم التحقيق قول ذلك حوهلا، وأقول: ِمن خالل 

فوائد ابن املقرئ  اجلزء الثالث عشر ِمن االطالع على بعض كتب الفوائد، ودراسة كتاب

ن  ا متبًعا يف كتب الفوائد مبفهوم القواعد الثابتة؛ ألخاصة، ال ميكن اجلزم أن هناك منهًجا علمي� 

ُكتب الفوائد مبثابة االختصار املوِجز ملا حيتاجه املنتقي مما ليس لديه، وهذا االنتقاء إمنا يكون 

ِمن األصول، ولذا جتد أن املنتقي يورِد أحاديث الشيخ الواحد يف مواضع متعددة، وقد يورد 

نوع ، وكذا آخرأكثر ِمن حديث لذات الشيخ متتابعة، مث يورد له أحاديث ُأَخر يف موضع 

الفائدة اليت ألجلها ذُِكر احلديث فقد جتد حديثني متتابعني يتفقان يف فائد�ما املرادة، وقد ال 

جتد أي ارتباط بني احلديثني املتتابعني ِمن جهة الفائدة واملوضوع، لذا هذا التنوع وعدم 

فهوم االضطراد حني ُيستحضر جبوار أن تصنيف الكتاب كان انتقاًء ِمن أصول، يكون ِمن امل

وأن املنتقي سار يف تدوينه حبسب ترتيب األصول اليت انتقى منها  ،عدم وجود منهج ثابت

األحاديث، فما مل يَنص املصنِّف على أن كتابه يف الفوائد برتتيب معنيَّ كالشيوخ مثًال، ال 

 ميكن اجلزم بأن ترتيبه ومنهجه علمي وفق القواعد، إال إن أراد الدكتور بكالمه أن اختيار

يتصل بصفات حديث الفوائد، وكذا ما  وفق منهج علميٍّ  ابل خمتارً  ااألحاديث ليس عشوائي� 

 عَ إال أين أجد وضْ  ؛عمد إليه البعض جبعل األخبار واألشعار يف آخر املصنَّف، فهنا أوافقهيَ 



       

 

 

 
 

٣٠١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  .الواحد للمنت كجامع ملادة كتب الفوائد احلديثية ال ُيشرتط املوضوعُ  .٧

سناد أو املنت أو د يف اإلها للتفرُّ نُ يغِلب على مادة كتب الفوائد احلديثية تضمُّ  .٨

  .يف كليهما

 اًحا أو ثابتةً حاديث يف كتب الفوائد أن تكون ِصحال يلزم ِمن إيراد األ .٩

  .؛ كما تقدَّم بيانهشدَّة ضعفها عند مصنِّفها باالتفاق، بل الغاِلب فيها عدمُ 

واليت ذكرها الدكتور سعود اجلربوعي  ،وِمن املزايا األخرى لُكتب الفوائد احلديثية

  :)١(رمحه اهللا

  .ِمن األصول أن مجيع أحاديث ُكتب الفوائد احلديثية منتَخبةٌ   )١

أو غري مسجوعة،  مسجوعةٍ  أن ُتسمى كتب الفوائد احلديثية بأمساءٍ  قلَّ   )٢

  .ألصحا�ا منسوبةٍ  ى بفوائدَ والغالب أن تسمَّ 

  .عدم وجود مقدِّمات لغالب ُكتب الفوائد احلديثية  )٣

ائد احلديثية إىل َخْتم كتبهم بعدد ِمن ِمن أصحاب كتب الفو  عددٌ  دُ يعمِ   )٤

 .اآلثار واألشعار يف أبواب خمتلفة

عند املقارنة بعدد األحاديث النبوية  عدد اآلثار يف كتب الفوائد احلديثية قليلٌ   )٥

 .املرفوعة

                                                           
ألن ظاهر  ؛مما حيتاج ملزيد دراسة وبيانٍ  - كقاعدة حتكم مجيع الُكتب  -الرتتيب وفق منهج

  مر ِمن طبيعة غاِلب الكتب ُخيالِفه.األ

  .)١٥٩- ١/١٤٥) ينظر: املهروانيات، (١(



       

 

 

 
 

٣٠٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

ا  

  :؛ وهينتائجه أبرزَ  أذكر البحثثنايا في خاتمة و 

د َنَدة يغِلب عليها التفرُّ تعريف كتب الفوائد احلديثية بأ�ا: ُكتٌب ُمسْ  .١

  .وجودها عند الَغْري  العايل السامل ِمن شدَّة الضعف، يظن املنتقي هلا عدمَ 

عند  احلديث شدة ضعف يُراد باِحلسان يف وصف كتب الفوائد: عدمُ  .٢

  .عجايبفها، وكذا االستحسان اإلمصنِّ 

يث احلد د يف إسنادالتفرُّ  وقوعُ يُراد بالغرائب يف وصف كتب الفوائد:  .٣

 يف مواضعَ يف أصل اإلسناد أو  دُ أكان التفرُّ  أو يف كليهما، سواءٌ  أو متنه

  .أخرى

؛ وهي ةٌ أغلبيَّ  صفاتٌ  ز أحاديث كتب العلواليت متيِّ  الصفات الثالث .٤

  .وعدم شدة ضعف احلديث أو الراوي عند مصنفهاالتفرد، والعلو،  وقوعُ 

 بغايتها ىاألخر  االنتخاب كتبَ احلديثية  تُفارِق كتب الفوائد  .٥

  .وأوصاف أحاديثها

 جيمعها واحدٌ  ِمن عدَّة اعتبارات، فال قاِلبَ  كتب الفوائد على أنواعٍ  .٦

  .والغالبة على أحاديثها ،هلا زةِ املميِّ  سوى الصفات الثالث

  :أبرز التوصيات وِمن

قة، فوائد احلديثية احملقَّ كتب الملضامني ونتائج  حصائيات خراج إالعناية بإ

يف جتلية مفهوم كتب الفوائد  اإلسهام الكبريا يف ذلك ِمن مل ؛هايقُ حتق أو املرادِ 

  .، والوصول لنتائج أقوىةً عامَّ  احلديثية



       

 

 

 
 

٣٠٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

  ااو ادر س

أدب اإلمالء واالستمالء، عبد الكرمي بن حممد السمعاين، حتقيق: ماكس  .١

  .هـ١٤٠١، ١فايسفايلر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

ن بن حممود بن حممد بن علي الزركلي الدمشقي، دار العلم األعالم، خري الدي .٢
  .م٢٠٠٢، ١٥للماليني، بريوت، ط

د الزَّبيدي، حتقيق: عبد الستار أمحد تاج العروس، أبو الفيض حممد بن حمم .٣

فراج، وجمموعة باحثني، جلنة الرتاث العريب يف الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم 
  .هـ١٤٢٢-١٣٨٥، ١العلمي، الكويت، ط

تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  .٤

  .هـ١٤٢٥، ٢الكتب العلمية، بريوت، ط
، ٥حترير علوم احلديث، عبد اهللا يوسف اجلديع، شركة الريان، بريوت، ط .٥

  .هـ١٤٣٨

التخريج عند احملدثني معانيه ومصادره ووظائفه، دخيل صاحل اللحيدان، حبث  .٦
، شوال، ٢٨مام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، العدد منشور يف جامعة اإل

 .١٤٦-٨٢هـ، ص١٤٢٠

التفرد يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله أو رده، عبد اجلواد محام، دار  .٧
  .هـ١٤٢٩، ١النوادر، سوريا، ط

امة، ن علي العسقالين، حتقيق: حممد عو أمحد ب ،تقريب التهذيب، ابن حجر .٨

  .هـ١٤١١، ٣، طدار القلم، سوريا
يضاح شرح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم التقييد واإل .٩

بن احلسني العراقي، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، 

  .هـ١٣٨٩، ١ط
يق: عبد السالم حممد ، حتقيب اللغة، أمحد بن إسحاق األزهري�ذ .١٠

  .ار املصرية للتأليف والرتمجةن، الدهارون، وآخري

توثيق النصوص وضبطها عند احملدثني، موفق عبد اهللا عبد القادر، املكتبة  .١١
  .هـ١٤١٤، ١املكية، مكة املكرمة، ط



       

 

 

 
 

٣٠٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

ثبت مسموعات اإلمام احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد  .١٢

  .املقدسي، حتقيق: حممد مطيع احلافظ، دار البشائر اإلسالمية
ة شرح املنظومة البيقونية لإلمام ابن فتوح البيقوين الشافعي، الثمرات اجلني .١٣

  .هـ١٤٤٠، ٢عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين، مؤسسة ابن جربين اخلريية، الرياض، ط

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب  .١٤
 .هـ١٤٠٣البغدادي، حتقيق: حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، 

اجه بن مافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد جزء فيه ِمن غرائب اإلمام احل .١٥

عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: أمحد بن عبد اهللا الباتلي،  القزويين، انتقاء: أيب
حبث ُنشر يف جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا�ا، مكة املكرمة، 

  .هـ١٤٢٤، شوال، ١٦، اجلزء: ٢٨العدد: 

احلديث احلسن لذاته ولغريه دراسة استقرائية نقدية، خالد بن منصور  .١٦
  .هـ١٤٢٦، ١الدريس، أضواء السلف، الرياض، ط

= كيف تصري حمدثًا؟، أمحد حممد حصول التفريج بأصول التخريج .١٧

  .هـ١٤١٤، ١الصديق الغماري، مكتبة طربية، الرياض، ط
و الطيب صديق حسن خان البخاري احلطة يف ذكر الصحاح الستة، أب .١٨

الِقنَّوجي، حتقيق: حيىي علي احلجوري، وحسني أمحد احلجوري، دار اآلثار، صنعاء، 

  .هـ١٤٣٣، ١ط
بن حجر الثامنة، أبو الفضل أمحد بن علي  الدرر الكامنة يف أعيان املائة .١٩

  .العسقالين، حتقيق: سامل الكرنكوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

األدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، ديوان  .٢٠
حتقيق: أمحد خمتار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، جممع اللغة العربية، مؤسسة دار 

  .هـ١٤٢٤، ١الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ط

رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه، أبو داود سليمان بن  .٢١
، ٣ين، حتقيق: حممد لطفي الصبَّاغ، املكتب اإلسالمي، بريوت، طاألشعث السجستا

  .هـ١٤٠٥



       

 

 

 
 

٣٠٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، أبو عبد اهللا حممد بن  .٢٢

أيب الفيض الكتاين، كتب املقدمة ووضع الفهارس: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، دار 
  .هـ١٤١٤، ٥البشائر اإلسالمية، بريوت، ط

روض البسام برتتيب وختريج فوائد متام، جاسم سليمان الدوسري، دار ال .٢٣

  .هـ١٤٠٨، ١البشائر اإلسالمية، بريوت، ط
سنن ابن ماجه، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل قرة بللي، دار  .٢٤

  .هـ١٤٣٠، ١الرسالة العاملية، دمشق، ط

ادي سنن أيب داود، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل قرة بللي، وش .٢٥
  .هـ١٤٣٠السياب، دار الرسالة العاملية، دمشق، ط خاصة، 

سنن الرتمذي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل قرة بللي، دار  .٢٦

  .هـ١٤٣٠، ١الرسالة العاملية، دمشق، ط
سنن الرتمذي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل قرة بللي، دار  .٢٧

  .هـ١٤٣٠، ١الرسالة العاملية، دمشق، ط

ائي، عناية: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات سنن النس .٢٨
  .هـ١٤٠٦، ٢اإلسالمية، حلب، ط

سري أعالم النبالء، الذهيب، أشرف على التحقيق: شعيب األرنؤوط،  .٢٩

  .هـ١٤٠٣، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريي  .٣٠

 العمري، ومطهر علي اإلرياين، ويوسف حممد عبد اهللا، اليمين، حتقيق: حسني عبد اهللا

  .هـ١٤٢٠، ١دار الفكر، دمشق، ط
  .هـ١٤٢٣، ١صحيح البخاري، دار ابن كثري، دمشق، ط .٣١

، ١صحيح مسلم، عناية: نظر الفاريايب، دار طيبة، الرياض، ط .٣٢

  .هـ١٤٢٧
ليمان الروداين، حتقيق: حممد صلة اخللف مبوصول السلف، حممد س .٣٣

  .هـ١٤٠٨، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، ط ، دارحجي

، حتقيق: إبراهيم - ملحق بطبعة لسنن الرتمذي- علل الرتمذي الصغري  .٣٤
  .هـ١٣٩٥، ٢ن، مطبعة ومكتبة البايب احلليب، مصر، طعطوة عوض وآخري



       

 

 

 
 

٣٠٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

م التخريج ودوره يف حفظ السنة النبوية، حممد حممود بكار، ندوة عل .٣٥

رية والسنة النبوية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف عناية اململكة العربية السعودية بالس
  .والدعوة واإلرشاد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة

م التخريج ودوره يف خدمة السنة النبوية، عبد الغفور عبد احلق عل .٣٦

ارة الشؤون البلوشي، ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالسرية والسنة النبوية، وز 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

  .املدينة املنورة

عناية احملدثني بتوثيق املرويات وأثر ذلك يف حتقيق املخطوطات، أمحد  .٣٧
  .هـ١٤٠٧، ١حممد نور سيف، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط

 عنه، أبو احلسني حممد غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا .٣٨

، ١بن املظفر البزَّاز البغدادي، حتقيق: رضا خالد اجلزائري، دار السلف، الرياض، ط
  .هـ١٤٠١٨

الغيالنيات = الفوائد أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي  .٣٩

رواية: أيب طالب حممد بن حممد بن غيالن، حتقيق: حلمي كامل عبد  ،عن شيوخه
  .هـ١٤١٧، ١ر ابن اجلوزي، الدمام، طاهلادي، دا

فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي، أبو عبد اهللا حممد بن عبد  .٤٠

  .هـ١٤٢٤، ١الرمحن السخاوي، حتقيق: علي حسني علي، مكتبة السنة، القاهرة، ط
لظاهرية بدمشق، ياسني فهرس جماميع املدرسة العمرية يف دار الكتب ا .٤١

املخطوطات العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة  اس، منشورات معهدحممد السو 

  .هـ١٤٠٨، ١والعلوم، الكويت، ط
الفوائد = اجلزء الثاين ِمن حديث حيىي بن معني، رواية: أيب بكر   .٤٢

أصل ، هـ١٤١٩، ١املروزي، حتقيق: خالد عبد اهللا السبيت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

واحلديث يف جامعة امللك سعود يف الرياض، الكتاب رسالة ماجستري ِمن قسم التفسري 
 .هـ١٤١٥نوقشت وأجيزت عام 

= حديث أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن فوائد أيب حممد الفاكهي  .٤٣

إسحاق الفاكهي عن أيب حيىي بن أيب مسرة عن شيوخه، حتقيق: حممد عبد اهللا الغباين، 
  .هـ١٤١٩، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط



       

 

 

 
 

٣٠٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

ات، أبو القاسم احلسني بن حممد احلنائي، ختريج: = احلنائيفوائد احلنائي .٤٤

أبو حممد عبد العزيز النخشيب، حتقيق: خالد رزق أبو النجا، أضواء السلف، الرياض، 
  .هـ١٤٢٨، ١ط

مد بن علي الشوكاين، الفوائد ا�موعة يف األحاديث املوضوعة، حم .٤٥

هاب عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، أشرف على التصحيح: عبد الو   حتقيق: عبد
 .هـ١٤١٦اللطيف، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الكاشف، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: حممد عوامة أمحد،  .٤٦

  .هـ١٤١٣، ١وحممد منر اخلطيب، دار قبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ط
الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود،  .٤٧

  .هـ١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، طوعلي حممد معوض

كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: مهدي  .٤٨
  .املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل، بريوت

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا كاتب  .٤٩

  .ء الرتاث العريب، بريوت، دار إحيا- حاجي خليفة- جليب القسطنطيين 
الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب  .٥٠

  .هـ١٤٣٢، ١البغدادي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

غدة،  العسقالين، حتقيق: عبد الفتاح أيبابن حجر  ،لسان امليزان، أمحد .٥١
  .هـ١٤٢٣، ١طمكتب املطبوعات اإلسالمية، بريوت، 

جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، مجال الدين حممد  .٥٢

طاهر بن علي اهلندي الَفتَِّين، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر أباد، الدكن، 
  .هـ١٣٨٧اهلند، 

جمموع رسائل احلافظ ابن عبد اهلادي، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن  .٥٣

عبد اهللا حسني عكاشة، الفاروق  ادي املقدسي احلنبلي، حتقيق: أيباهل أمحد بن عبد
  .هـ١٤٢٧، ١احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط

الصاِحب إمساعيل بن عباد الطالقاين، أبو القاسم ، احمليط يف اللغة .٥٤

  .هـ١٤١٤، ١حممد حسن آل ياسني، دار عامل الكتب، بريوت، طحتقيق: 



       

 

 

 
 

٣٠٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، خمتار الصحاح، حممد بن  .٥٥

  .م١٩٨٩بريوت، 
خمطوط اجلزء األول ِمن الفوائد العوايل الصِّحاح واِحلَسان ِمن أمايل أيب  .٥٦

القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر بن األشعث السمرقندي، صورة املخطوط: 

www.alukah.net/library/0/45226https:///. 
ا املطرِّز وأماليه ن فوائد أيب بكر القاسم بن زكريخمطوط اجلزء األول مِ  .٥٧

القدمية الغرائب احلسان، صورة املخطوط 

https://www.alukah.net/library/0/45226/. 
ِمن فوائد اإلخوان ِمن األحاديث املوافقات خمطوط اجلزء السادس  .٥٨

، صورة املخطوط ايل اِحلَسان، ابن قدامة املقدسيواألبدال والعو 

https://www.alukah.net/library/0/45226/. 
علي حممد املدخل إىل آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي،  .٥٩

  .هـ١٤٣٤، ٢العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد الفيومي،  .٦٠
  .٢العظيم الشناوي، دار املعارف، مصر، ط حتقيق: عبد

راسة حتليلية موضوعية، د- املصطلحات احلديثية بني االتفاق واالفرتاق  .٦١

يف قسم الشريعة والدراسات  جابر، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه علي اهللا راوية عبد
اإلسالمية، ختصص الكتاب والسنة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبد 

العزيز، إشراف: أ. د فاتن حسن حلواين، نوقشت وأجيزت بتاريخ: 

  .هـ١٩/١٢/١٤٣٩
 للطرباين، أبو القاسم = الروض الداين إىل املعجم الصغرياملعجم الصغري .٦٢

سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق: حممد شكور حممود، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

  .هـ١٤٠٥، ١ط
معجم املفسرين من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر، عادل نويهض،  .٦٣

  .هـ١٤٠٩، ٣مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت، ط

حممد أبو معجم مصطلحات احلديث وعلومه وأشهر املصنفني فيه،  .٦٤
  .هـ١٤٢٩، ١أبادي، دار النفائس، األردن، ط الليث اخلري



       

 

 

 
 

٣٠٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 كتب الفوائد احلديثية تعريفها، أنواعها، أمهيتها، وأبرز مزاياها

معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، حممد ضياء الرمحن  .٦٥

  .هـ١٤٢٠، ١األعظمي، أضواء السلف، الرياض، ط
معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، حممد ضياء الرمحن  .٦٦

  .هـ١٤٢٠، ١األعظمي، أضواء السلف، الرياض، ط

م مصطلحات العلوم الشرعية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم معج .٦٧
  .هـ١٤٣٩، ٢والتقنية، ط

مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم هارون، دار  .٦٨

  .هـ١٣٩٩الفكر، 
= معرفة أنواع علم احلديث، أبو عمرو تقي الدين مقدمة ابن الصالح .٦٩

هلميم، وماهر الفحل، دار الكتب العلمية، عثمان بن الصالح، حتقيق: عبد اللطيف ا

  .هـ١٤٢٣، ١بريوت، ط
منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، دار الفكر، دمشق،  .٧٠

  .هـ١٤٠٨

= الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب، أبو القاسم يوسف بن املهروانيات .٧١
ق: سعود عيد حممد املهرواين، ختريج: أبو بكر أمحد بن علّي اخلطيب البغدادي، حتقي

  .هـ١٤٢٢، ١اجلربوعي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب،  .٧٢
  .هـ١٣٨٢، ١حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت، ط

نزهة النظر يف توضيح خنبة الِفَكر يف مصطلح أهل األثر، أمحد بن علي  .٧٣

ابن َحَجر العسقالين، حتقيق: عبد اهللا ضيف اهللا الرحيلي، سلسلة دراسات يف املنهج 
  .ـه١٤٢٢، ١)، ط٩(

النكت على مقدمة ابن الصالح، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد  .٧٤

اهللا بن �ادر الزركشي، حتقيق: زين العابدين حممد بال فريج، أضواء السلف، الرياض، 
   .هـ١٤١٩، ١ط


