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 شكر وتقدير

اٟتمد هلل على ترادؼ آالئو كنعمائو، كمزيد فضلو كإحسانو، أٛتده سبحانو كأشكره على جزيل  
أتقدـ بوافر  ك٢تذا. كإف من شكر هللا، شكر من أجرل على يديو ىذه اآلالء، عطائو، كٚتيل نوالو

 أشرؼ زاىر دمحم سويفي، ١تا لو من أايدم بيضاء الدكتوراألستاذ ا١تشارؾ الشكر كاالمتناف لفضيلة 
مث بعدىا  -جامعة ا١تدينة العا١تية-يف جامعتنا ا١تباركة  علي؛ فقد استفدت منو خبلؿ تدريسو يل

خبلؿ تفضلو ابإلشراؼ على ْتثي ىذا، فقد كاف حريصان على إ٧تازه، كمل يبخل علي بوقتو، بل كلما 
غم كثرة أشغالو حفظو هللا، فجزاه هللا عٍت خَت اٞتزاء، كأمدَّ هللا اتصلت بو ابدرٍل ْتسن االستقباؿ، ر 

 .عمره يف الصاٟتات

، كعلى رأسهم العا١تية جامعة ا١تدينةإدارة  على إىل القائمُت كالعرفاف بوافر الشكر كما أتقدـ
ء خليفة التميمي، ككذا أعضاء قسم علـو اٟتديث كأساتذتو، كأعضادمحم الدكتور  األستاذفضيلة 

 .  ىذا البحثكل من لو مسا٫تة كفضل علي إل٧تاز القسم الفٍت، ك 
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 ملخص البحث

، كخا٘تة، كفهارس. أما ا١تقدمة فتتضمن أ٫تية كفصلُتمن ٘تهيد،  ؛يتألف ىذا البحث بعد ا١تقدمة
ا١توضوع، كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كمشكلة البحث، كأسئلة الدراسة، كمنهج البحث، 

اف  السيوطي، كما ابٟت كأما التمهيد فعرفت فيو .ان كتقدير  ان سابقة، كخطة البحث، كشكر كالدراسات ال
األكؿ فخصصتو لدراسة  الفصلمفردات عنواف البحث، كأما  تناكلت فيوك عرفت فيو ابٟتاف  ا١تناكم، 

دراسة  فهوالثاٍل؛  الفصلير"، كأما لكل من كتاب "اٞتامع الصغَت" ك"فيض القدنظرية ٥تتصرة 
شملت متوف اٟتديث، فبيقية لتعقبات اٟتاف  ا١تناكم على اٟتاف  السيوطي، كاليت تنوعت تط

اآلخر، ككذلك العزك لبعض ا١تصادر لبعض لألحاديث، كحكمو كسكوت السيوطي عن بعض ا
 اٟتديثية، كما مشلت تعقبات خاصة يف بعض الركاة كبعض ا١تصطلحات اٟتديثية، مث ختمت البحث

تخلصة يف ىذه الدراسة، ابإلضافة لبعض التوصيات، مث ذيلت البحث بفهارس أبىم النتائج ا١تس
 اٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلى هللا على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان.علمية، ك 
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ABSTRACT 

 

This research consists of an introduction, a preface, two chapters, a conclusion, and an index.  

  The introduction includes the importance of the subject, the reasons for its selection, 

research objectives, problems,questions and methodology, the previous studies, research plan, 

and lastly a thanks and appreciation.   As for the premebal i started by a brief biography of the 

Great Memorisers  Al-Siyouti and Al-Monawi, and i also addressed in it the meaning of each 

term on the title .   As for the first chapter was devoted to a brief study of the theory used in 

the books "Al jami al-saghir" and "Fayd Al Qadeer". As for the second chapter is an applied 

study of Al-Hafez Al-Monawi observations on Al-Hafiz Al-Suyuti which varies , by him not 

given a decree on some of the Ahadeeth, and giving it on others, as well as his Hadeeth 

refferences. It also includes recantations about some narrators and some Sience of hadeeth 

terms.   Then i concluded this research with the most important results found in this study. 

Including some recommendations, then i sealed this Research with scientific index.   Thanks 

to Allah the Lord of the Worlds, and i send peace and blessings among our messenger 

Muhammad and his family and companions. 
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  مقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
إله إال اهللا وحده ال شريك له يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

    .)1(َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ���������������

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�
  .)2(َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ�  
  .)3(َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت

احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر وبعد: فإن أصدق 
  األمور حمدثاا، وكلّ حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكلّ ضاللة يف النار.

  مث أما بعد:

، والرجوع إليه يف كثري من األحيان، كانت تواجهين "فيض القدير"فخالل قراءيت لكتاب 
مل  التعقبات والحظت أن هذهبات متنوعة للحافظ املناوي على احلافظ السيوطي رمحهما اهللا، تعقُّ

اجلانب اللغوي، والبالغي، والفقهي أيضاً.  استوعبتتقتصر على اجلانب احلديثي فقط، وإمنا 
قف وفكنت أمتىن أن تجمع يف كتاب واحد، ليسهل االنتفاع ا، وتعم الفائدة منها، ولعلَّ من 

طول الكتاب، وسعة باع احلافظ املناوي، لكن  عليه هذا األمر أيضاً، إمنا مينعه عن اإلقدام على
لدى ومن خالل ختصصي يف احلديث، يف جامعتنا  -ما ال يدرك كله، ال يترك جله- كما يقال 
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يكون حبثي  أن أُفرِد التعقبات احلديثية بالبحث، عسى أن ارتأيت -جامعة املدينة العاملية- املباركة 
أن يكمل مسرييت هذه، وأيضاً ملن  نرباساً ينري الطريق ولو قليلًا، ملن أراد -مع قلة البضاعة-هذا 
  أن يفرِد بالبحث تعقبات أخرى للحافظ املناوي رمحه اهللا يف جمال آخر. أراد

ه أسأل اهللا عز وجل أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، وأن ينفعين وغريي به، إنف
  مسيع جميب.

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  

  املوضوع: أمهية

الكشف عن مكانة كتاب "فيض القدير" للحافظ املناوي. ومن خالله الكشف عن  1
  األصل املشروح، الذي هو كتاب: "اجلامع الصغري".

ن بعضها يعد ضمن ينقل منها احلافظ املناوي، حيث إ مكانة املصادر العلمية اليت 2
املخطوط، الذي مل يطبع بعد، مثل: شرحي احلافظني العراقي وابن حجر رمحهما اهللا على سنن 
الترمذي، وفيهما حكمهما على األحاديث، وكنقله ألسانيد من تفسري ابن مردويه، وأسانيد من 

مسطَّر يف علم  كما هوتاريخ نيسابور للحاكم. مما يساعد يف تقوية بعض الطرق، أو تضعيفها، 
  احلديث.

منه، واالستدراك عليه، مما  اهتمام األئمة بعد احلافظ املناوي بكتابه، وحماولة االستفادة 3
  .لكتابه العلمية يبني املكانة

  بيان املنهج النقدي عند احلافظ املناوي من خالل أحكامه على األحاديث. 4

هم من العلماء، خصوصاً يف علم حماولة وضع لبنة تأسيسية لتعقبات األئمة على غري 5
احلديث، فهي دراسة حديثية مقارنة، ال تكتفي بذكر األقوال وحسب، وال بتقدمي أحدها من غري 
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دليل، بل تنطلق من مجع األقوال أوالً، وعزوها إىل قائلها ثانياً، ومتحيصها وبيان الراجح منها 
  لفن.آخراً، كل ذلك اعتماداً على أقوال وترجيحات أئمة هذا ا

  

  أسباب اختيار املوضوع:

على من خصص حبثه جبمع ودراسة التعقبات احلديثية للحافظ  -فيما أعلم-عدم وقويف  1
 يوطي من خالل كتابه "فيض القدير"، إال ما كان من البحث املعنون بـ:"املناوي على احلافظ الس

 ملائة تطبيقية دراسة - الصغري اجلامع شرح القدير فيض كتابه يف السيوطي على املناوي تعقبات
  م).2012بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد (" للطالب: حممد مهدي صاحل، حديث

إال  لصعوبة احلصول عليه، وهذا البحث مل أمتكن من الوقوف عليه، ومقارنته ببحثي هذا،
ما كان من بياناته املوجودة بدار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد، حتت رقم التسجيل: 

585400.  

  مكانة احلافظ املناوي يف علم احلديث. شكك يفالرد على من  2

بأصول وآداب الرد على املخالف،  والتعريفتربية على حسن األدب مع العلماء، ال 3
وذلك من خالل اختيار احلافظ املناوي لعباراته، وحسن أدبه مع احلافظ السيوطي رمحهما اهللا 

  تعاىل.

له قيمته  - حالَ كونِها مفرقة يف كتاب فيض القدير على سعته- بيان هذه التعقبات  4
العلماء املتأخرين مل يكتفوا مبجرد النقل وحسب،  لةً، تربز أنعها، وذكر أدلَّتها مفص؛ فجمالعلمية

بل ناقشوا، ووافقوا، وخالفوا، وأضافوا، يف إطار االجتهاد املبين على األصول والقواعد اليت 
  أسسها سلفنا الصاحل رمحهم اهللا.
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 : أهداف البحث

 من األهداف اليت أصبو إليها خالل حبثي هذا:

 يف خدمة علم احلديث، خصوصاً علم ختريج الكشف عن جهود العلماء السابقني 1
  احلديث.

مجع تعقبات احلافظ املناوي على احلافظ السيوطي من خالل كتاب فيض القدير،  2
  ودراستها، وذلك من خالل مقارنتها بأقوال علماء احلديث.

  تصنيف هذه التعقبات احلديثية، حىت يسهل الرجوع إليها، واالستفادة منها. 3

من  )1(باقي العلماء ممن استدرك على احلافظ املناوي، كالعالمة الصنعاين إيراد أقوال 4
 املداويمن خالل كتابه: " )2(التنوير شرح اجلامع الصغري"، واحلافظ أمحد الغماريخالل كتابه: "

"، وكتابه: "املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري"، املناوي وشرح الصغري اجلامع لعلل
من خالل كتابه "صحيح اجلامع الصغري" و "ضعيف اجلامع  )3(حممد ناصر الدين األلباين واحملدث

اليت قد يستدرك بعض أصحاا افة إىل الكتب احلديثية األخرى، الصغري"، وغريمها من كتبه، باإلض
  على احلافظ املناوي فيما ذهب إليه يف كتابه "فيض القدير".

   

                                                           

هو اإلمام اتهد، حممد بن إمساعيل الصنعاين املعروف باألمري، ولد باليمن مبدينة كحالن، وانتقل بعدها مع والده إىل  )1(
 ).2/133( ، د.ط،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعالشوكاين، .  ه1182مدينة صنعاء، وفيها تويف سنة 

حممد بن الصديق الغماري، ولد مبدينة طنجة باملغرب، وتعلم يف األزهر، هو احلافظ شهاب الدين أبو الفيض أمحد بن  )2(
، 1طاملطالع،  إحتافابن سودة، )، و1/253، (6، طاألعالم. الزركلي،  ه1380واستقر بالقاهرة، وتويف ا سنة 

)2/574.( 
ألبانيا ، عاش فترة يف دمشق بسوريا، هو الشيخ احملدث حممد ناصر الدين بن احلاج نوح األلباين، ولد مبدينة أشقودرة يف  )3(

)، 2/730، د.ط، (معجم املؤلفني املعاصرين. حممد خري رمضان،  ه1420وبعدها استقر يف عمان باألردن، وفيها تويف سنة 
 ).44، (ص1، طحياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليهوحممد الشيباين، 
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 مشكلة البحث:

من العلوم اإلسالمية، فهي تدل على ثراء  مهماً بعضهم البعض جانباًلة تعقبات األئممتثل 
وغىن هذه العلوم، كما أا تدل على قوة الشخصية العلمية لألئمة، وختتلف هذه التعقبات من علم 

ومن فن إىل فن، لكن يبقى الضابط فيها ويف قيمتها هو التزامها بقواعد ذلك العلم. إذ إىل علم، 
  وهكذا.عليه،  لالستدراكيصبح هو اآلخر عرضة يسقط ويضعف ذلك التعقب، واخلروج عنها 

وقد تناولت يف دراسيت هذه التعقبات احلديثية للمناوي على السيوطي من خالل كتابه 
"فيض القدير" للوقوف على قيمة هذه التعقبات، ومدى التزام املناوي يف مجيعها بقواعد أهل 

  احلديث.

  

  البحث: أسئلة

  :اآلتيةيف اإلجابة على التساؤالت  وتتمثل

ناقل ألقوال من سبقه من هل للحافظ املناوي اجتهاد يف دراسة احلديث، أم أنه جمرد  1
  العلماء؟

  ملناوي يف تعقباته احلديثية هذه؟هل وجد من استدرك على احلافظ ا 2

كان هلم رأي أم رمحهم اهللا إن كان األمر كذلك، فهل وافقوه يف ما ذهب إليه، أم و 3
  آخر؟

  

 منهج البحث:

  :اآلتيةيف البحث اخلطوات  اتبعت
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1-  متبشكل خمتصر باحلافظني؛ السيوطي، واملناوي رمحهما اهللا تعاىل. وقس فتعر
  ترمجتهما إىل عدة مطالب.

لَّ تعريف إىل عدة كُصغري"، و "فيض القدير"، وقسمت عرفت بكتابيهما؛ "اجلامع ال -2
  أيضاً.مطالب 

  السيوطي. املناوي، احلافظَ قمت بتتبع، ومجع األحاديث اليت تعقَّب فيها احلافظُ -3

  رتبت األحاديث حسب خطة البحث اليت اعتمدا. -4

5-  كما أورده السيوطي.احلديث بتخرجيه ذكرت  

جعلت تعقبات املناوي تنضوي حتت مسائل، فأقول: "فيه مسائل"، مث أذكرها، وهي  -6
  تلف يف عددها من حديث إىل حديث.خت

ذكرت تعقبات األئمة على احلافظ املناوي. وكذا ذكرت ما وافقوه فيه، فيما ذهب  -7
  إليه يف تعقبه.

  ، مع كتابتها بالرسم العثماين.اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية تعزو -8

  باإلحالة يف اهلامش إىل مصدره. ؛توثيق كل ما يرد ذكره يف الرسالة - 9

، وذلك بذكر امسه ونسبه، وتاريخ وفاته، يف أول األعالم غري املشهورةب التعريف -10
  .من الرسالةه في ردموضع و

 خرجت األحاديث من املصادر اليت يوردها كلٌّ من احلافظني: السيوطي واملناوي. -11
  مراعياً املنهج اآليت:

  ، فإين أكتفي بذلك.الصحيحني أو يف أحدمهاإذا كان احلديث يف  -

  إذا كان يف مسند اإلمام أمحد والسنن األربعة، فإين ألتزم بإخراجه منها. -
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  ألتزم بترتيب املصادر حسب وفاة أصحاا. -

قد أتوسع يف التخريج، حسب املصادر اليت يذكرها املناوي أيضاً، حلاجيت إليها يف  -
  الدراسة احلديثية.

  ببيان درجة احلديث صحة وضعفاً.ألتزم  -

يف أحد الكتب املرتبة على األبواب الفقهية، فإين أذكر اسم  إذا كان احلديث خمرجاً -
  الكتاب، والباب، ورقم الصفحة، ورقم احلديث.

إن كان الكتاب املسانيد واملعاجم واألجزاء احلديثية وغريها؛ يف  املخرجاحلديث  -
احلديث، وأما إن مل يكن مرقم األحاديث، فإين أذكر رقم اجلزء، والصفحة، و مرقم

  اجلزء والصفحة.رقم األحاديث، فإين أكتفي بذكر 

  ختمت بذكر النتائج املتوصل إليها خالل البحث، ومن متَّ خرجت بتوصيات. -12

، صنعت فهارس فنية مساعدة، ختص اآليات، واألحاديث، واملصادر واملراجع -13
  وموضوعات البحث.

  

  :الدراسات السابقة

من تطرق  -فيما أعلم-فيما خيص الدراسات السابقة، ومن خالل حبثي، وتنقييب، مل أجد 
  هلذا املوضوع وأفرده برسالة مستقلة، وغاية ما وجدت:
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دراسة بعنوان: "منهج احلافظ املناوي يف كتابه فيض القدير" وهي رسالة علمية مقدمة لنيل 
العاملية "الدكتوراه" من إعداد الطالب: عبد الرمحن بن عمر بن عبد اهللا الصاعدي، من درجة 

  .)1(م)2007/ ه1427وزارة التعليم العايل، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، (

وقد تطرق الباحث ملا تطرقت إليه، لكن بشكل مقتضب، والفرق بني حبثي، وهذا البحث 
  :يتمثل يف اآليت

يتحدث عن منهج احلافظ املناوي بشكل عام؛ فقد حتدث فيه عن منهج  البحثهذا  -
املناوي يف شرح احلديث، وسبب ورود احلديث، وتوفيقه بني خمتلف احلديث، ومنهجه يف اللغة 
العربية، وبيان بالغة السنة النبوية، إىل آخر املباحث اليت ذكرها جزاه اهللا خرياً، ومن الطبيعي وهو 
يورد مجيع هذه اجلوانب، ويتطرق هلا، أن ال يستويف البحث فيها، ألن كلَّ واحدة منها ميكن أن 

 تفرد ببحث مستقل، فكيف إذا اجتمعت.

إن -سأحاول وأما حبثي فسأخصه باحلديث عن جزئية معينة؛ أال وهي التعقبات احلديثية، 
  .أن أستوعب احلديث عنها بشكل أفضل، وأوسع - شاء اهللا تعاىل

هذا البحث مل يستوعب مجيع األحاديث اليت تعقب فيها املناوي على السيوطي، وإمنا  -
ذكر مناذج فقط. وقد نص على هذا يف موطنني من حبثه، قائلًا يف أحدمها: (أما عدد األمثلة فعلى 

 .)2(حسب ما يقتضيه املقام)

 عقبة حمل الدراسة.تتبع األحاديث املت -إن شاء اهللا تعاىل-أما حبثي فسأحاول فيه 

هذا البحث مل يعنت فيه صاحبه بتخريج األحاديث املتعقبة، وقد نص على ذلك بقوله:  -
 .)3((ال أُخرج األحاديث)

                                                           

م). وهي اليت سأحيل عليها يف 2014/ ه1435، (1وقفت فيما بعد على هذه الدراسة مطبوعة عن دار النوادر، ط )1(
 الصفحات اآلتية هلذه الدراسة.

 ).20) و (ص18، (ص1، طمنهج احلافظ املناوي يف كتابه فيض القديرالصاعدي،  )2(
 ).19املصدر السابق، (ص )3(
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ختريج مجيع األحاديث اليت أُورِدها، مع عزو  -إن شاء اهللا تعاىل-بينما يف حبثي، سأحاول 
 األقوال إىل مصادرها.

أقوال من استدرك على احلافظ املناوي، بينما حبثي،  وأيضاً صاحب البحث مل يذكر -
سأذكر فيه هذه احليثية، فهي إما أن تعزز جانب احلافظ املناوي، أو جانب احلافظ السيوطي، 

 رمحهما اهللا تعاىل.

فهذه أوجه الفرق بني حبثي، وهذا البحث، والذي أشكر صاحبه عبد الرمحن الصاعدي، 
  رياً.فقد استفدت منه جزاه اهللا خ

كتاباً آخر  )1("الدراسات السابقة"يف مبحث  ،صاحب هذا البحث ولإلشارة، فقد ذكر
للدكتور حممد السيد عبد ايد علوان، عنونه بـ: "احلافظ عبد الرؤوف املناوي وجهوده يف 

  ، لكن مل أقف عليه.السنة"

بالتعقبات احلديثية للمناوي، بل  ومل أقف عليه، لكن يبدو من خالل عنوانه أنه مل خيصه
"فيض القدير"، بل توسع  عمم احلديث عن جهوده يف خدمة السنة، كما مل يفرد دراسته بكتاب

  مجيع مؤلفات املناوي رمحه اهللا.ليشمل 

   

                                                           

  ).9املصدر السابق، (ص) 1(
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 تعريف خمتصر باحلافظني السيوطي واملناوي، وتعريف مبفردات عنوان البحث: متهيد

  
 

 خمتصر باحلافظ السيوطي.املبحث األول: تعريف 

 

  املبحث الثاين: تعريف خمتصر باحلافظ املناوي.

  

  املبحث الثالث: تعريف مفردات عنوان البحث.
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  ول: تعريف خمتصر باحلافظ السيوطياملبحث األ

  

 :امسه، ونسبه، ووالدته

بق الدين، بن الفخر عثمان، بن حممد بن سا ،هو احلافظ عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر
بن ناصر الدين  ،بن جنم الدين أيب الصالح أيوب ،بن سيف الدين خضر ،حممد الدينر صبن نا
  .)3(الشافعي )2(األسيوطي )1(رييضاخلُ اهلمام بن الشيخ مهام الدين ،حممد

  .)4(وكنيته: أبو الفضل ،لقبه: جالل الدين

 ؛)5(يتيماًا ونشأ  ،بالقاهرة سنة تسع وأربعني ومثامنائة ،ولد يف أول ليلة مستهل رجب
وله من العمر مخس سنوات وسبعة ، )6( ه855سنة فقد مات والده  ، وأماتركية ه أمةٌوأم

  .)7(أشهر

 وشيوخه، وتالميذه:ورحالته، بيئته العلمية، 

كان للسيوطي مهة عالية لطلب العلم، ورغبة سامية للقاء العلماء، وال يستغرب هذا من 
حفظ السيوطي القرآن الكرمي يف سن فل العلماء، بجعلمية حتترم العلم، وتأمثاله، فقد عاش يف بيئة 

                                                           

 ).6- 5(ص، د.ط، التحدث بنعمة اهللالسيوطي، ال السيوطي: (هو بضم اخلاء، وفتح الضاد املعجمتني مصغراً)، ق )1(
قلت: فيها مخسة  ،بلد بصعيد مصر ،وطيويقال س ،وطسيإىل أُ ،وسكون السني ،والتحتية ،بضم أولهقال السيوطي: ( )2(

 ).15، د.ط، (صلب اللباب يف حترير األنساب)، السيوطي، وتثليث السني املهملة ،وإسقاطها ،وكسرها ،ضم اهلمزة :أوجه
  .)5/128( ،د.ط، معجم املؤلفنيكحالة، )، 1/335(، 1، طحسن احملاضرةالسيوطي،  )3(
  ).1/335(، 1، طحسن احملاضرةالسيوطي،  )4(
)، 51، (ص1، طأخبار القرن العاشرالنور السافر عن ، العيدروس، )4/65، (، د.طالالمع الضوءالسخاوي،  )5(

 .)3/301(، 6، طاألعالم الزركلي،
  .)95ص(، د.ط، نظم العقيانالسيوطي،  )6(
  ).10/75(، 1ط، شذرات الذهبابن العماد،  )7(
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وختم القرآن العظيم،  وصل يف القرآن إذ ذاك إىل سورة التحرمي...( حيث تويف والده وقد مبكرة،
وحفظ "عمدة األحكام" يف احلديث لعبد الغين املقدسي،  .)1()وله من العمر دون مثان سنني

  .)2(، وغريها" يف فروع الشافعية للنووي، و"األلفية يف النحو" البن مالكو"منهاج الطالبني

، )4(علم الدين البلقيين، و)3(كان من أبرزهم: حميي الدين الكافيجيعلماء وقته، ووالزم 
  .)7(، وشرف الدين املناوي)6(، وتقي الدين الشمني)5(سيف الدين بن قطلوبغاو

واليت تنوعت بني داخلية وخارجية. ؛يف الرحلة لطلب العلم وبعد ذلك مشَّر عن ساعد اجلد 
8(ومحيث سافر إىل الفي( َّوالتقى بعلمائها، وألالرحلة الفيومية"اه ف كتاباً عن هذه الرحلة مس")9(. 

االغتباط يف الرحلة إىل "وله فيها كتاباً مساه  ،واإلسكندرية )10(وكذلك سافر إىل دمياط
ف كتابه كما رحل إىل احلجاز من أجل أداء فريضة احلج، وهناك ألَّ .)11("اإلسكندرية ودمياط

  .)1(وكذلك رحل إىل الشام، واليمن، واهلند، واملغرب .)12("الرحلة املكية واملدنية"

                                                           

  ).10/75املصدر السابق، ( )1(
 ).51، (ص1، طالنور السافر عن أخبار القرن العاشرالعيدروس، ) 2(
، 1، طبغية الوعاة، السيوطي،  ه879 ، تويف سنةحميي الدين أبو عبد اهللا الكافيجي احلنفيحممد بن سليمان، العالمة هو  )3(

 ). 198) رقم (117(ص
  .)1/287، د.ط، (البدر الطالعالشوكاين،  . ه868هو اإلمام صاحل بن عمر البلقيين، علم الدين، تويف سنة  )4(
، 1ط، شذرات الذهبابن العماد،  . ه881قطلوبغا، سيف الدين، تويف سنة هو احملدث العالمة حممد بن عمر بن  )5(
)9/497(.  
 .)1/230(، 6، طاألعالم الزركلي، . ه872هو احملدث املفسر أمحد بن حممد الشمين، تقي الدين، تويف سنة  )6(
 .)8/167(، 6، طعالماأل الزركلي، . ه871هو اإلمام حيىي بن حممد املناوي، شرف الدين الشافعي، تويف سنة  )7(
  انظر املوقع االلكتروين حملافظة الفيوم: عاصمة حمافظة الفيوم، واليت تقع يف إقليم مشال الصعيد.وهي حالياً مدينة مصرية،  )8(

http://www.fayoum.gov.eg/tourism/fayoumt/safha%20new183/default.aspx  
  .)127ص(، د.ط، التحدث بنعمة اهللالسيوطي،  )9(
  انظر املوقع االلكتروين حملافظة دمياط:  عاصمة حمافظة دمياط بأقصى مشال مصر.وهي حالياً مدينة مصرية،  )10(

http://www.domyat.gov.eg/home/page/1 
 .)83ص(، د.ط، التحدث بنعمة اهللالسيوطي،  )11(
  .)127ص(، املصدر السابق )12(
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وتقي الدين بن ، )2(حميي الدين اخلزرجي :يف رحالته هذه التقى مالذين  الشيوخ بنيومن 
  ، وغريمها.)3(فهد

تتابعوا يف اآلفاق، وكثر طالب العلم الذين  هذاع صيتاستمر يف العلم والتحصيل إىل أن و
  النهل من علمه، وكان من أبرزهم: على

، وحممد )6(، وحممد بن طولون)5(حممد بن يوسف الصاحليو، )4(الشيخ عبد القادر الشاذيل
  باإلمام ومالزمةً له. اتصاالً التالميذ ، وكان أكثر)7(بن علي الداودي

  :ووفاته مصنفاته، وأهم العلمية، مرتلته

علمية قد أثارت إعجاب علماء عصره، حىت مما ال شك فيه أن شخصية اإلمام السيوطي ال
  .)9()املدقّق، صاحب املؤلفات الفائقة د احملقّقاملسنِ: ()8(قال عنه ابن العماد احلنبلي

                                                                                                                                                                                     

  ).1/338(، 1، طحسن احملاضرةالسيوطي،  )1(
السخاوي، ،  ه880تويف سنة  ،األنصاري اخلزرجي، حميي الدين عبد القادر بن أيب القسماملالكية، هو العالمة، قاضي  )2(

 ).752) رقم (4/283( ،، د.طالالمع الضوء
 ،2الكتاين، فهرس الفهارس، ط،  ه871، تويف سنة هو احلافظ تقي الدين أبو الفضل حممد بن النجم الشهري بابن فهد) 3(
)1/270.( 
 ،د.ط، العارفني هديةالباباين،  . ه935عبد القادر بن حممد بن أمحد الشاذيل، املؤذّن الشافعي تويف سنة هو العالمة  )4(
)1/598.(  
، 6، طاألعالم الزركلي، . ه942تويف سنة مشس الدين الشامي،  الصاحلي،حممد بن يوسف هو احملدث املؤرخ،  )5(
)7/155(. 
، 1ط، شذرات الذهبابن العماد،  . ه953، تويف سنة حممد بن علي بن طولون الدمشقيهو املؤرخ احملدث الفقيه  )6(
)1/78.( 
، 1ط، شذرات الذهبابن العماد،  . ه945تويف سنة مشس الدين، ، حممد بن علي الداوديهو العالمة احملدث  )7(
)10/375.(  
، 6، طاألعالم الزركلي، . ه1089بن العماد احلنبلي، أبو الفالح، تويف سنة  أمحد بن احلي عبدهو املؤرخ الفقيه  )8(
)3/290(. 
  ).10/74(، 1ط، شذرات الذهبابن العماد،  )9(
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مؤلفاته انتشرت يف األقطار، وسارت ا الركبان إىل  فإن(ه اإلمام الشوكاين: وقال يف حقِّ
  .)1()ما مل يكن ألحد من معاصريه ،األجماد واألغوار، ورفع اهللا له من الذكر احلسن والثناء اجلميل

ة؛ ريمن نوادر اإلسالم يف القرون اخلَ هذا الرجل كان نادرةً(بقوله:  )2(ومدحه الكتاين
  .)3()ة تآليفحفظاً واطالعاً ومشاركةً وكثر

  كما قال تلميذه الداودي. )4()ها على مخسمائة مؤلّفتدنافت ع(وأما مصنفاته فقد 

مبجهود جبار يشكَر عليه، حيث قام  يف عصرنا هذا، إياد خالد الطباع األستاذ وقد قام
  ؛ بني مطبوع وخمطوط.مؤلفاً ]1194[، فبلغت: )5(بإحصاء مؤلفات اإلمام السيوطي رمحه اهللا

وهذا عدد يخضع له، ويسلم لصاحبه، وهو نوال من اهللا ونعمة وفضل، نسأل اهللا أن 
  يزيدنا من فضله.

  :الكثرية هذه املؤلفاتمن بني و

تدريب الراوي يف و"، )7("اإلتقان يف علوم القرآنو"، )6("الدر املنثور يف التفسري باملأثور"
، و"اجلامع )10(و"املزهر يف علوم اللغة"، )9(و"طبقات احلفاظ" ،)8("شرح تقريب النواوي

                                                           

  .)1/334، د.ط، (البدر الطالعالشوكاين،  )1(
 إحتاف. ابن سودة،  ه1382هو العالمة احملدث املؤرخ حممد عبد احلي بن عبد الكبري اإلدريسي الكتاين، تويف سنة  )2(

  ).2/578، (1طاملطالع، 
  .)2/1011(، 2، طفهرس الفهارسالكتاين،  )3(
  .)10/76( ،1ط ،شذرات الذهبابن العماد،  )4(
  ).405-312، (ص1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةالطباع،  )5(
 .د.ت ،1ط دار الفكر،طبع ب )6(
 عن اهليئة املصرية، بتحقيق: حممد إبراهيم. ، ه1394طبع سنة  )7(
 ، مبكتبة الكوثر، حققه: نظر الفاريايب. ه1414طبع سنة  )8(
 بدار الكتب العلمية، بريوت.،  ه1403طبع سنة  )9(
 ، بتحقيق: فؤاد منصور.، بدار الكتب العلمية ه1418طبع سنة ) 10(
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، حبمد اهللا ةمطبوع مجيع هذه الكتبو، )2("اإلمام مالك إتنوير احلوالك يف شرح موطو" ،)1(الكبري"
مجلة من تآليفه، وبين املطبوع منها واملخطوط، كما حتدث ، وقد ذكر الكتاين )3(وغريها الكثري

  .)4(عن تعدادها، وأتى فيه بفوائد وفرائد

 يف، األوىل مجادى عشر تاسع ،اجلمعة ليلة سحر يف ،وتسعمائة سنة إحدى عشر وتويف
 وستني إحدى عن ،األيسر ذراعه يف شديد بورم أيام سبعة مترض أن بعد ،املقياس بروضة منزله
  .)5(القرافة باب خارج قوصون حوش يف ودفن ،يوماً عشر ومثانية ،أشهر وعشرة ،سنة

  .)6(السيوطي رمحة واسعة، وأجزل له األجر والثوابفرحم اهللا اإلمام 

   

                                                           

 .دار السعادة للطباعةب ، ه1426طبع سنة  )1(
 باملكتبة التجارية الكربى، مصر.  ه1389سنة طبع ) 2(
  ).105ص(، د.ط، التحدث بنعمة اهللالسيوطي،  )3(
 )1020-2/1015( ،2، طفهرس الفهارسالكتاين، ) 4(
  ).79-10/78( ،1ط، شذرات الذهبابن العماد،  )5(
د.ط، والطباع، إياد ، بنعمة اهللالتحدث السيوطي، ، و1، طحسن احملاضرةالسيوطي، : نظريوملزيد التوسع يف ترمجته،  )6(

  .1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةخالد، 



16 

 

 

  : تعريف خمتصر باحلافظ املناوي.املبحث الثاين

  

 امسه، ونسبه، ووالدته:

بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين امللقب زين  - )1(فوعبد الرؤاملدعو -هو حممد 
  .)4(القاهري الشافعي )3(مث املناوي )2(الدين احلدادي

  .)5(، وعاش فيها مدة حياتهسنة اثنتني ومخسني وتسع مائة للهجرةبالقاهرة ولد 

 بيئته العلمية، وشيوخه، وتالميذه:

ه ألمه هو فأبوه كان من علماء وقته، وجد ؛حمبة للعلم والعلماءتربى املناوي يف أسرة 
  .اً للعلم وأهلهوغريها، فال غرو أن يشب حمب يف احلديث احلافظ العراقي صاحب األلفيةاإلمام 

، ونور الدين علي )1(، وجنم الدين الغيطي)6(مشس الدين الرملي فكان من أبرز شيوخه:
  .)2(املقدسي

                                                           

. وأغلب من ترجم )1/4(، 4، طفيض القدير، وأيضاً )1/4(، 1ط، الكواكب الدرية ؛ انظر: املناوي،هكذا مسى نفسه )1(
  .)1، هامش6/204( ،6ط ،األعالمالزركلي، له يسميه بعبد الرؤوف. وانظر 

تاج الدين قال تاج الدين ابن احلافظ املناوي: (احلدادي: نسبة إىل قرية من أعمال تونس بالغرب يقال هلا: حدادة)،  )2(
الكواكب لكتاب: املناوي،  -رحممد أديب اجلاد-محقق قسم الدراسة لل، نقالً عن (ملخصه) إعالم احلاضر والباديحممد، 

 وسيأيت احلديث عن "إعالم احلاضر" ومؤلفه بعد قليل. ).1/12( ،1ط، الصوفية الدرية يف تراجم السادة
  مث ياء مفتوحة: ،مث السكون ،بالضم، وقال احلموي: (نسبة إىل منية بين خصيب بالصعيد، انظر املصدر السابق )3(

 ).5/218، (2، طمعجم البلدان)، احلموي، على شاطئ النيل يف الصعيد األدىن ،كثرية األهل والسكن ،حسنة كبريةمدينة 
 .)2/412( د.ط، ،خالصة األثراحمليب،  )4(
   ).6/204(، 6، طاألعالم الزركلي،و. )2/416(سابق، املصدر ال )5(
هو اإلمام احملدث الفقيه حممد بن أمحد، مشس الدين بن شهاب الدين الرملي، الشهري بالشافعي الصغري، تويف سنة  )6(

 ).6/7(، 6، طاألعالم الزركلي، . ه1004
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، فكان التف طالب العلم حوله، لتدريسله بأهلية اتضلعه يف العلم، وشهود شيوخه وبعد 
  :من خترج على يديهمن أبرز 

ابنه تاج الدين كذا و، )5(وابنه زين العابدين، )4(، وعلي األجهوري)3(البابليسليمان 
الذي ألف ترمجة لوالده مساها: "إعالم احلاضر والبادي مبقام والدي الشيخ عبد الرؤوف  )6(حممد

  .)7(املناوي احلدادي"

 ه العلمية، وأهم مصنفاته، ووفاته:مرتلت

يف علوم كان أوحد زمانه حيث  ؛علماء عصرهبروزه فيه بالعلم، و شهد للحافظ املناوي
  .شىت

 اإلمام الكبري احلجة الثبت القدوة صاحب التصانيف السائرة وأجلُّ(احمليب:  العالمةقال فيه 
  .)1()اًهو أعظم علماء هذا التاريخ آثار(. وقال أيضاً: )أهل عصره من غري ارتياب

                                                                                                                                                                                     

، فهرس الفهارس الكتاين، . ه982هو احملدث املسند حممد بن أمحد الغيطي، جنم الدين اإلسكندري الشافعي، تويف سنة  )1(
 .)2/888(، 2ط
 د.ط، ،خالصة األثراحمليب،  . ه1004احلنفي، تويف سنة  املقدسي هو احملدث األديب علي بن حممد بن غامن، نور الدين )2(
 ، وانظر فيه بقية شيوخه.)3/180(
 .)2/212( د.ط، ،خالصة األثراحمليب،  . ه1026هو العالمة الفقيه سليمان البابلي الشافعي املصري، تويف سنة  )3(
نسبة إىل أُجهور الورد، ، اهلاء وضم اجليم وسكون اهلمزة بضمهو علي بن زين العابدين حممد بن أيب حممد اُألجهوري،  )4(

 .)3/157( د.ط، ،خالصة األثراحمليب،  . ه1066بريف مصر، تويف سنة قرية 
 . ه1022، احلدادي املناوي، وكان ذا تأله وتعبد، تويف سنة العارفني تاج بن الرؤوف عبد بن العابدين زينهو العالمة  )5(

  .)2/195( د.ط، ،خالصة األثراحمليب، 
، احلدادي املناوي، ومل أجد من ذكر سنة وفاته، بل مل العارفني تاج بن الرؤوف عبد حممد بن تاج الدينهو الشيخ حممد  )6(

خالصة احمليب، ، سوى أم يذكرونه من بني تالميذ والده، وأنه كان ميلي عليه كتبه بعد أن أعياه املرض، أجد من خصه بترمجة
 ).6/204( ،6ط ،األعالموالزركلي، )، 2/413د.ط، ( ،األثر

 - حممد أديب اجلادر-ومل أقف على هذا الكتاب، لكن وجدت احملقق  .)1/102( ،د.ط، املكنون إيضاحالباباين،  )7(
) قد اعتمد على خمطوط يف مخس ورقات، 11- 1/10( ،1ط، الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفيةلكتاب: املناوي، 

  ميثل نبذة ملخصة من الكتاب من صنع مؤلفه.
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ه خبامتة بل حالَّ ،)2(مجاعة منهم صاحب "نشر املثاين"ه باحلافظ فَوص(الكتاين: احلافظ وقال 
نه كان أعلم معاصريه باحلديث وأكثرهم فيه تصنيفاً وإجادة أ . والشك)3(احلفاظ اتهدين

خبامتة  )5(ه يف ترمجة تلميذه الشمس الطهطاويحالَّ )4(مث وجدت أبا مهدي الثعاليب ...وحتريراً
  .)8())7(عالّمة مصر ،يف "فتح املتعال" بالعالّمة حمدث العصر )6(ووصفه احلافظ املقري، احلفاظ

  .)9()من كبار العلماء بالدين والفنون(وقال عنه الزركلي: 

فقد ذكر بعضها ابنه تاج الدين حممد يف كتابه "إعالم احلاضر والبادي"  وأما مؤلفاته
مؤلفاً، وفيها املطبوع  ]126[فأوصلها إىل  ؛)10(، وزاد حمقق الكتابمؤلفاً ]117[فأوصلها إىل 

  واملخطوط، نسأل اهللا أن ييسر خروج مجيعها للنور.

  :ومن بني املؤلفات املطبوعة

  .)11("تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف" -

  .)1("النقود واملكاييل واملوازين" -
                                                                                                                                                                                     

وقال احلافظ الكتاين معلقاً على كالم احمليب: (وناهيك ذا من  .)2/416(و )2/412( د.ط، ،خالصة األثراحمليب،  )1(
  .)2/560(، 2ط، فهرس الفهارسمثله). 

 إحتافابن سودة،  . ه1187هو العالمة النسابة املؤرخ حممد بن الطيب بن عبد السالم احلسيين القادري، تويف سنة  )2(
 ).1/35، (1طاملطالع، 

 .)2/393، (1ط ،نشر املثاينالقادري،  )3(
، 1ط ،مسط النجوم العوايل، العصامي،  ه1080هو العالمة عيسى بن حممد أبو مهدي الثعاليب املالكي املغريب، تويف سنة  )4(
)4/516.( 
 مل أقف له على ترمجة. )5(
 ).1/302( د.ط، ،خالصة األثراحمليب، ،  ه1041، تويف سنة أمحد بن حممد أبو العباس املقري التلمساينهو اإلمام  )6(
 ).98، (ص1، طفتح املتعال يف مدح النعالاملقري،  )7(
 .)2/560(، 2ط، فهرس الفهارسالكتاين،  )8(
  .)6/204(، 6، طاألعالمالزركلي،  )9(
  هو األستاذ حممد أديب اجلادر. )10(
 مبكتبة نزار مصطفى الباز مبكة. ، ه1418طبع سنة  )11(
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  .)2("شرح الشمائل احملمدية" -

  .)3("اليواقيت والدرر يف شرح خنبة الفكر" -

  املؤلفات املخطوطة، اليت مل تطبع بعد حسب علمي:ومن بني 

  ."شرح على ورقات إمام احلرمني" -

  ."شرح الشفا" -

  ."تاريخ اخللفاء" -

  .)4(املؤلفاتوغريها من 

صبيحة يوم اخلميس الثالث والعشرين من صفر سنة ، )5(بالقاهرة كانت وفاته رمحه اهللاو
 خبط أنشأها اليت زاويته جبانب ودفن ،اجلمعة يوم األزهر جبامع عليه وصلى ،إحدى وثالثني وألف

  .)6(األمشوين مدين والشيخ ،الزاهد أمحد الشيخ سيدي زاوييت بني فيما ،املبارك املقسم

  يلقاه. يومله  فرحم اهللا احلافظ املناوي على ما قدم لإلسالم وأهله. وجعله ذخراً
   

                                                                                                                                                                                     

 العراق، بتحقيق: رجاء السامرائي.-بدار الرشيدم، 1981طبع سنة  )1(
 باملطبعة الشرفية مبصر. ، ه1318طبع سنة  )2(
 م، مبكتبة الرشد، بتحقيق: املرتضى الزين أمحد.1999طبع سنة  )3(
  .)562-2/561(، 2ط، فهرس الفهارسالكتاين، )، و2/413( د.ط، ،خالصة األثراحمليب، انظر  )4(
 .)6/204(، 6، طاألعالمالزركلي، ) 5(
  .)2/416( د.ط، ،خالصة األثراحمليب،  )6(
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 املبحث الثالث: تعريف مفردات عنوان البحث.

  

"فيض  -"السيوطي"  -"املناوي"  - "احلديث"  -اآلتية: "التعقب" فردات عنوان البحث امل تضمن
  "اجلامع الصغري". -القدير" 

أما مفردتا: "املناوي" و"السيوطي"؛ فقد سبق التفصيل فيهما، من خالل ترمجة كل واحد 
  .)1(منهما

  .)2(فيهما أيضاًوأما مفردتا: "فيض القدير" و"اجلامع الصغري"؛ فسيأيت التفصيل 

  ومل يتبق إال مفردتا: "التعقب" و"احلديث".

  تعريف التعقب:

  :لغةً

 والنظر التدبر: قبعوالت تدبرته، إذا األمر بتتعقَّ ويقال عه،تتب: اخلرب بتعقَّقال الزبيدي: (
  .)3()ثانية

 إذا اخلرب، عن وتعقبت. منه كان بذنب أخذته إذا الرجل، تعقبتوقال اجلوهري: (
  .)4()عنه للسؤال وعدت فيه شككت

  .بغريه حكمه بعد حكم إذا قبله من حكم على احلاكم "بعقَّ": يقالوقال الرازي: (

                                                           

 ).16) و (ص11انظر (ص )1(
 ).57) و (ص24انظر (ص )2(
 ).3/410، (1، طتاج العروسالزبيدي،  )3(
 ).1/187( ،4، طالصحاحاجلوهري،  )4(
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 وال بنقض حكمه يتعقب أحد ال أي، )1( َّحل جل مك ُّ�: تعاىل قوله ومنه
  .)2()تغيري

. كرد فيها أدركين :أي ،بقَع السلعة تلك يف علي بقع: يقولونوقال ابن فارس: (
والتعقةب :الد3()كر(.  

  اصطالحاً:

على من عرف التعقب من حيث االصطالح، رغم كثرة  -حسب علمي- مل أقف 
استعمال العلماء له، ولعل السبب يف هذا، كونه من الوضوح مبكان عندهم، حبيث مل حيتاجوا إىل 

  حتديده.

  اصطالحي له.ومن خالل التعريف اللغوي السابق، ميكن استخالص تعريف 

فأقول: (هو إعادة نظر من العامل يف قول غريه، بتدبرٍ ومتعنٍ لشك وقع فيه، مث تتبعه بالنقض 
 والتغيري واالستدراك عليه).

  تعريف احلديث:

  لغةً:

 اهللا قال وكثريه، الكالم قليل على اًأيض ويطلق .القدمي ضد: لغة احلديث(قال أبو شهبة: 
 حيدث ألنه الكالم على احلديث وإطالق .)4( َّمي خي حي جي يه ىه ُّ�: وجل عز
  .)5()فشيئاً شيئاً دوجيِ

                                                           

 .41: اآلية الرعدسورة  ) 1(
 ).213(ص ،5، طخمتار الصحاحالرازي،  )2(
 ).4/78، د.ط، (معجم مقاييس اللغةابن فارس،  )3(
 .34سورة الطور: اآلية  )4(
 ).15(ص ،1، طالوسيط يف علوم ومصطلح احلديثأبو شهبة،  )5(
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  اصطالحاً:

، أو اً، أو تقريرفعالً، أو قوالً �كل ما أضيف إىل النيب ( :قال العالمة زكريا األنصاري هو
  .)1()صفةً

فخرج بذلك املوقوف  ،�: أي: نسب إليه )�كل ما أضيف إىل النيب (: قولهف
واملقطوع، وسواء كان الناسب صحابيا، أو تابعيا، أو من بعده، وسواء كان متصلًا، أو منقطعا، 

  فكله يسمى مرفوعا.

أو قوله وكذا » يقول كذا �مسعت رسول اهللا «: مثل قول الصحايب: )قوالً(: قولهو
  ».كذا �قال رسول اهللا «التابعي ومن بعده: 

  ».كذا �فعل رسول اهللا «: مثل قول الصحايب أو التابعي ومن بعده: )الًأو فع(: وقوله

ألمر  �هو عدم إنكاره (طاهر اجلزائري بقوله: حممد : عرفه العالمة )اًأو تقرير(: وقوله
  .)2()رآه، أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع

احلويرث رضي اهللا عنه: : يدخل فيها الصفة اخلُلُقية، كقول مالك بن )أو صفةً(: وقوله
لْقية؛ كالطول، واللون، وغريها من صفاته . وكذا الصفة اخل)3(»اًرفيق اًرحيم �كان رسول اهللا «

 .�الكرمية 

  

  
   

                                                           

 .)121(ص ،1، طباقيفتح الزكريا األنصاري،  )1(
 .)1/36(، 1ط ،توجيه النظرطاهر اجلزائري، حممد ) 2(
(كتاب املساجد  م)، ومسل631) رقم (1/128للمسافر إذا كانوا مجاعة كتاب األذان، باب األذان أخرجه: البخاري () 3(

 ).674( ) رقم1/465ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة 
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وفيه  "اجلامع الصغري" وشرحه "فيض القدير". دراسة نظرية خمتصرة لكتاب: األول الفصل
 مبحثان.

  
 

 مطالب. مخسة"اجلامع الصغري". وفيه دراسة خمتصرة لكتاب املبحث األول: 

 

 "فيض القدير". وفيه ثالثة مطالب.دراسة خمتصرة لكتاب املبحث الثاين: 
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  "اجلامع الصغري"دراسة خمتصرة لكتاب املبحث األول: 

 

 املطلب األول: التعريف بالكتاب، ومرتلته العلمية، وعدد أحاديثه.

  

  نبذة عن الكتاب وبيان مرتلته:

انتخب فيه السيوطي رمحه اهللا مجلة وافرة من األحاديث من كتابه الكبري: "مجع هو كتاب 
مع اختيار أخصرها متوناً، وأصحها درجةً، ومساه بـ: "اجلامع  -قسم األقوال- )1(اجلوامع"

  .)2(الصغري من حديث البشري النذير"

، أي: قبل وفاته بأربع  ه907من ربيع األول سنة  28فرغ من تأليفه يوم االثنني وقد 
  . ه911يف ترمجته سنة  سبقسنني، ألنه تويف رمحه اهللا تعاىل كما 

 املصطفوية احلكم ومن ألوفًا، النبوية الكلم من فيه أودعت كتاب هذاقال السيوطي: (
  .)3()صنوفاً

م واملواعظ واآلداب كَ، مما يندرج حتت احل�فموضوع الكتاب هو مجع جوامع كلم النيب 
واألمثال، ومل يقتصر احلافظ على هذا، بل أودع فيه أحاديث يف العقائد، واألحكام، والشمائل 

على هذا، من صنيع  النبوية، وأشراط الساعة ويوم القيامة، وذكر اجلنة والنار، وغريها، وال أدلَّ

                                                           

  وهو املعروف أيضاً بـ" اجلامع الكبري"، قسمه السيوطي إىل قسمني: قسم األحاديث القولية، وقسم األحاديث الفعلية. )1(
م)، وهي يف جملدين، وخالية 2008/ ه1429-1428اعتمدت هلذا الكتاب يف حبثي هذا على طبعة دار الفكر، د.ط ( )2(

طبعة دار الكتب من مقدمة املصنف رمحه اهللا، مما اضطرين إىل العزو يف نقلها على الطبعة املعتمدة من فيض القدير، وهي 
  م).2009، (4العلمية، ضبطها وصححها أمحد عبد السالم، ط

  .)1/25(، 4، طفيض القدير املناوي،مقدمة السيوطي للجامع الصغري، انظر  )3(
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ديث اجلامع يف كتابه "كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال"، حيث عمد إىل أحا )1(املتقي اهلندي
  على األبواب. بترتيبها ترتيباً موضوعياً، فقام )2(الكبري وزيادة اجلامع الصغري

ذا يتبني لنا أن الكتاب هو حماولة من اإلمام السيوطي مجع أبواب الدين يف كتاب واحد و
، فال غرو أن يسمى بـ"اجلامع"، و"الصغري" باعتباره �من خالل جوامع كلم البشري النذير 

  من أصله الكبري، والذي هو "مجع اجلوامع". مستل

وألمهيته هذه، أثىن عليه مجع كبري من العلماء، قال اإلمام الصنعاين وهو يتحدث عن اإلمام 
 البشري أحاديث من الصغري اجلامع" مجعه ما أنفس من وإنَّ ،نفيسة فاتمؤلَّ فألَّالسيوطي: (

 ،نظري مجعه يف له ليس اًكتاب الصغري اجلامع هذا كان وملا... آله وعلى عليه اهللا صلى" النذير
 فإنه العناية، عنان إليه العامل يصرف بأن حقيقاً كان الغفري، اجلم على النبوية األحاديث من مشتمالً

 -مؤلفه قاله كما- وتسهيله النبوية األلفاظ متون عن للبحث لتقريبه الغاية، بلغ وإن عنه يستغين ال
  .)3()الرسولية اآلثار لطالب

 مننه أكرب وهو ؛وأعظمها أمهها ومند كتب السيوطي: (دعالعالمة الكتاين وهو يوقال 
 ةعد فيهما مجع ،"الكبري اجلامع" وأعظم وأوسع منه وأكرب"... الصغري اجلامع" كتابه املسلمني على

 بني املتداول اآلن الوحيد املعجم ومها املعجم، حروف على مرتبة ،النبوية األحاديث من آالف
 أنصف رأيته من وقلَّ ،اجلملة يف ومرتبتها ومظاا وخمرجيها نبيهم ملكَ به يعرفون الذي ،املسلمني

 يعرف مل ومن... املسلمني على تهنوم )4(هذه بكتابيه املترجم مزية وعرف ،اليوم نيالكاتب من

                                                           

سلم الوصول إىل طبقات حاجي خليفة،  . ه975ي، تويف سنة علي بن حسام الدين الشهري باملتقي اهلندهو الشيخ  )1(
 ).2/356، (1، طالفحول

بعد أن ألف السيوطي اجلامع الصغري، وقف على أحاديث زائدة، فجعلها ذيالً عليه، ومساها: "زيادة اجلامع"، مراعياً فيها  )2(
فضمها إىل أحاديث اجلامع ترتيب اجلامع الصغري ورموزه، كما نص عليه يف مقدمته، وقد اعتىن ذه الزيادات الشيخ النبهاين، 

الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع األحاديث على احلروف، ومسى كتابه هذا: بـ" ترتيببزائد  اهتماممع الصغري، 
  ) وما بعدها.1/3، وملزيد تفصيل تنظر مقدمته (1"، طالصغري

  ).153 -1/152، (1، طالتنوير شرح اجلامع الصغريالصنعاين،  )3(
 هكذا يف املطبوع، ولعل صوابه: "هذين". )4(
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للجامعإذا قيمةً ني باخلطأ به ضلَّ ،حديث عن بالبحث يل، وعميف وبقي ،املطلوب عن عينه تي 
  .)1()يهيم والقصور اجلهل وادي

وقال الشيخ األلباين: (من أمجع كتب احلديث مادة، وأغزرها فائدةً، وأقرا تناوالً، 
 وأسهلها ترتيباً، فال غرابة أن سارت به الركبان، وتداولته أيدي العلماء والطالب يف كل زمان

درجام، وتباين مشارم، وتباعد اختصاصام، فال يكاد يستغين عنه ومكان، على اختالف 
ثُدت طبعاته، وكَاحملدث، فضالً عن الفقيه واخلطيب، بله األديب، ولذلك تعدر ش2(احه)ر(.  

  :عدد أحاديث الكتاب

 عشرة: قيل ما على فيهوأما عن تعداد أحاديثه؛ فقد وقع فيه اختالف، قال الكتاين: (
. ومثل هذا صرح )3()وسط جملد يف ]،10934[ حديثاً وثالثون وأربعة وتسعمائة حديث آالف

، لكن بترقيم حمقق الكتاب بلغ عشرة )4(به اإلمام الصنعاين يف آخر شرحه على اجلامع الصغري
 ]، وأما الطبعة املعتمدة من فيض القدير، فقد بلغت عدد األحاديث10013آالف وثالثة عشر [

ذكر شراح : ()5(]، قال الشيخ النبهاين10031الف حديث وواحد وثالثون [عشرة آ فيها
"اجلامع الصغري" أن عدة ما اشتمل عليه من األحاديث عشرة آالف وتسعمائة وأربعة وثالثون 
حديثاً، ومل أر من عد الزيادة، وقد عددت "اجلامع الصغري" فوجدته عشرة آالف حديث يزيد 

والظاهر أن مجيعهم قلَّدوا ، وبني ذلك وبني ما ذكروه من العدد فرق كبريقليالً حنو العشرة، 
ه بنفسه، فذكر ما ذكره من ذلك العدد من غري حتقيق، والصحيح ما ذُاملناوي، وهو مل يعدر هنا ك

  .)6()ألين عددته بنفسي، فوجدته كما ذكرت

                                                           

  .)1018-2/1017(، 2، طارسفهرس الفهالكتاين،  )1(
  ).1/12، (3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )2(
  ).182، (ص6، طاملستطرفة الرسالةالكتاين،  )3(
  ).11/211، (1، طالتنوير شرح اجلامع الصغريالصنعاين،  )4(
هو الشيخ القاضي يوسف بن إمساعيل النبهاين، تعلم باألزهر، من فلسطني، وعمل يف القضاء ببريوت، تويف سنة  )5(

 ).2/828، د.ط، (معجم املؤلفني املعاصرينحممد خري رمضان، .  ه1350
  ).1/6، (1، طالفتح الكبريالنبهاين،  )6(
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قريب منه تعداد طبعة فيض فظهر ذا توافق تعداد الشيخ النبهاين وحمقق كتاب التنوير، و
القدير، إذ الفرق بينهما ليس كبرياً، ولعله يكون من اختالف النسخ، كما نبه عليه الشيخ األلباين 

  .)1(يف تعليقه على كالم الشيخ النبهاين

  
   

                                                           

  ).1هامش / 1/42، (3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )1(
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  معامل منهج املؤلف يف كتابهاملطلب الثاين: 

  

، فقال: "اجلامع الصغري" مبنهجيته فيه يف مقدمة كتابه رمحه اهللا صرح اإلمام السيوطي
صت فيه من معادن األثر إبريزه، وبالغت يف حترير اقتصرت فيه على األحاديث الوجيزة، وخلَّ(

التخريج؛ فتركت القشر، وأخذت اللباب، وصنته عمد به وضاع أو كذاب، ففاق بذلك ا تفر
وحوى من نفائس الصناعة احلديثية ما مل  ،)2(والشهاب )1(كالفائق ؛الكتب املؤلفة يف هذا النوع
يودع قبله يف كتاب، ورته على حروف املعجم، مراعياً أول احلديث فما بعده تسهيالً على بت

  .)3()الطالب

  معامل منهجه يف اآليت: حنصرفمن خالل هذا النص، ميكن أن 

 .)4(االقتصار على األحاديث الوجيزةاملعلم األول:  -
 ل احلديث فما بعده.أو الترتيب على حروف املعجم، مراعياًاملعلم الثاين:  -
  املبالغة يف حترير التخريج.املعلم الثالث:  -

  املعلم األول:

اللَّهم « حديث:مثل ك، الغالب، ومل خيالفه إال يف مواضعالتزم به السيوطي رمحه اهللا يف 
  .)1( »...إين أسألك رمحة من عندك دي ا قليب

                                                           

للقاضي أيب القاسم عبد احملسن بن عثمان  "الفائق يف اللفظ الرائق): ("181(ص، 6، طاملستطرفة الرسالةقال الكتاين،  )1(
 ،كل كلمة منها تامة البنا ،يف احلكم واألمثال واملواعظ ؛من األلفاظ النبوية عشرة آالف كلمة مجع فيه أيضاً ،بن غامن التنيسيا

  ).ذوفة األسانيد يف جملدحم ،وافية املعىن
وهو عشرة أجزاء يف جملد  "الشهاب يف املواعظ واآلداب"كتاب ): (76(ص ،6، طاملستطرفة الرسالةقال الكتاين،  )2(

 مجع فيه أحاديث قصرية من أحاديث الرسول... بن جعفر بن علي القضاعي ةلشهاب الدين أيب عبد اهللا حممد بن سالم ،واحد
  ).حمذوفة األسانيد مرتبة على الكلمات من غري تقيد حبرف ،وهي ألف حديث ومائتان يف احلكم والوصايا ،�
  .)30-1/26(، 4، طفيض القدير املناوي،مقدمة السيوطي للجامع الصغري، انظر  )3(
(أي: القصرية، فلم أجتاوزها إىل إيراد الطويلة، أي: غالباً... والوجيز: القليل  :)27-26(ص القدير فيض يف املناوي قال) 4(

 اللفظ، الكثري املعىن).
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أحاديث وغريها من  ،)2(»...علمته من وينفع ن اهللا ينفعك كلمات أعلمك أال«و
  .اجلامع

 فيورد احلديث، مث يعقبه بذكر من أخرجه من أئمة احلديث يف كتبهم، وذلك برموز نص
حابياً إذا كان احلديث موصوالً مث يتبعه بذكر الراوي األعلى للحديث؛ إما ص، )3(عليها يف مقدمته

  أو تابعياً إذا كان احلديث مرسالً. -السمة الغالبة على أحاديث اجلامعوهذه هي -

  املعلم الثاين:

  .حاول رمحه اهللا تطبيقه، إال أنه قد أخلَّ به يف مواضع عديدة

ب ترتيباً دقيقاً... فكأنه أراد بقوله: "أول احلديث فما قال الشيخ األلباين: (أحاديثه مل ترت
األول من كل حديث والثاين فقط، دون ما بعده، فإنه مل يلتزمه أيضاً، فقد ذكر بعده" احلرف 

أحاديث (إنَّ) املشددة قبل أحاديث (إنْ) املخففة، مث ذكر (أنتم) قبل (انبسطوا)، ويتجلى مثل هذا 
  . مث ذكر أمثلة أخرى.)4(اإلخالل بالترتيب يف مواطن عديدة...)

                                                                                                                                                                                     

(أبواب الدعوات،  يف السنن الترمذي واحلديث أخرجه: ).1477) رقم (1/219، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
والطرباين يف ، خمتصره)-263قيام ليلة العيد، (ص(باب )، وحممد بن نصر يف قيام الليل 3419) رقم (5/482باب منه، (

 صالة قبل السنة ركعيت من الفراغ بعد الدعاء بابوالبيهقي يف الدعوات الكبري ()، 10668) رقم (10/283املعجم الكبري (
غريب)، وانظر ل الترمذي: (حديث وقاكلهم من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، ). 69) رقم (1/132، (الفجر

  ).2916) رقم (6/462سلسلة األحاديث الضعيفة (
(أبواب الدعوات،  يف السنن أخرجه: الترمذيواحلديث  ).2883) رقم (1/444، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )2(

 يف املستدرك )، واحلاكم12036) رقم (11/367)، والطرباين يف الكبري (3570) رقم (5/563باب يف دعاء احلفظ، (
وقال الترمذي: (حديث  كلهم من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، )،1190) رقم (1/461(كتاب الوتر، (

 غريب)، وقال احلاكم: (صحيح على شرط الشيخني)، وتعقبه الذهيب فقال: (هذا حديث منكر شاذ، أخاف ال يكون
) رقم 7/382السلسلة الضعيفة (، وانظر عاً"موضو يكون"أخاف ، ولعل الصواب: ورد يف املطبوع كذا، هموضوعاً)

)3374.(  
  ).33صسيأيت احلديث عنها بتفصيل يف ( )3(
 ).1/12، (3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )4(
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مبا  فهو مل ي :فإن قلتاإلشكال يف الترتيب، فقال: ( وقد حاول املناوي إجياد خمرج هلذا
 قوح ،)2(»...آخر قرية«مث قال:  ،)1(»...آخر من يدخل«بل خالفه من أول وهلة فقال:  ،التزمه

أو فيه تتمة  ،ملا قبله ككون احلديث شاهداً ؛لنكتة الترتيب عكسه؟ قلت: إمنا خيالف الترتيب أحياناً
  .)3()أو حنو ذلك من املقاصد الصناعية املقتضية لتعقيبه به ،أو مرتبط املعىن به ،له

آخر أربعاء «، فما بال حديث: رمحه اهللا وإذا ما سلَّمنا ذه النكت الذي ذكرها املناوي
آخر «على حديث:  حبسب الترتيب اهلجائي ؟ أليس كان من حقه التقدمي)4(»يف الشهر...

  مبا بعده، ال مبا قبله. - على حسب نكت املناوي  –، إذ هذا األخري له تعلق ؟!»قرية...

آفة الدين «، وبعده حديث: )5(»آفة الظرف الصلف...«مث إن السيوطي قد ذكر حديث: 
. وكان األوىل تقدمي هذا األخري حبسب الترتيب اهلجائي، خصوصاً أن الذي يليه هو )6(»ثالثة...

ببعض  - حبسب نكت املناوي  –، وله ارتباط من حيث املعىن )7(»النسيان...آفة العلم «حديث: 
  .»...آفة الظرف الصلف«أجزاء حديث: 

، هو حمل نظر ما ذهب إليه املناوي رمحه اهللا أنوكل هذا مل يفعله السيوطي، مما يبني 
  خصوصاً أن هذه التعقبات متعلقة ببداية الكتاب، فما بالك جبميعه.

                                                           

 ).63)، وسيأيت خترجيه يف (ص3) رقم (1/5، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
)، واحلديث أخرجه: الترمذي يف السنن (أبواب املناقب، باب ما جاء 4) رقم (1/5، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )2(

 من أمته يف يكون عما  �إخباره باب)، وابن حبان (اإلحسان، تابع كتاب التاريخ، 3919) رقم (5/720يف فضل املدينة، 
  )، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.6776) رقم (15/179ث، واحلواد الفنت

  ). 31-1/30، (4، طفيض القديراملناوي،  )3(
  ).94)، وسيأيت خترجيه يف (ص8) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )4(
  ).117)، وسيأيت خترجيه يف (ص10) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
  ).99)، وسيأيت خترجيه يف (ص11) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )6(
  ).126)، وسيأيت خترجيه يف (ص12) رقم (1/7، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )7(
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إمنا «فال ميكن تنزيل ما ذهب إليه املناوي إال على بعض احلاالت اليسرية جداً، كحديث: 
، فقد خالف فيه السيوطي رمحه اهللا الترتيب عمداً، الكتابر به ، املصد)1(»األعمال بالنيات...

ر إىل مل يكن حمله بالنظ قدمه املصنف وإنملقصد نبيل درج عليه السلف الصاحل، قال الصنعاين: (
تربكًا به، واقتداًء بإمام احملدثني أيب عبد اهللا البخاري رمحه اهللا  ؛ترتيبه، فإن حمله اهلمزة مع النون

، وكذا "إمنا أورده البخاري للتربك"على رواية اإلمساعيلي، فإنه رواه قبل الترمجة، قال ابن منده: 
أورده املصنف رمحه اهللا تربكًا بذلك، وبيانا حلسن مقصده، وقد قدمه على حرف  :نقول ها هنا

  .)2()اهلمزة، واكتفى بإيراده هنا عن إعادته يف حملِّه

. فقد صدر به السيوطي حرف )3(»بسم اهللا الرمحن الرحيم مفتاح كل كتاب«وحديث: 
املعىن ، فقال: (أيضاً يها الصنعاين رمحه اهللالباء، مع خمالفته للترتيب اهلجائي، وذلك لنكتة أشار إل

كما أنه ال يدخل املنغلق إال  ،أن هذا اللفظ آلة لكل خمطوط ومكتوب ال يدخل إليه إال به
  .)4()وال خيفى لطف افتتاح املصنف هلذا احلرف ذا احلديث... باملفتاح

ويبقى االستدراك على فهذا من احلاالت اليسرية اليت ميكن تنزيل كالم املناوي عليها، 
  اإلمام السيوطي يف اإلخالل بترتيب كتابه وجيهاً.

قال الشيخ األلباين: (وهلذا التشويش يف الترتيب، فإن الباحث يضيع عليه وقت غري قليل يف 
  .)5(التفتيش عن احلديث فيه)

                                                           

واحلديث أخرجه: البخاري (كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء  .)1) رقم (1/5، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
 فيه يدخل وأنه ،»بالنية األعمال إمنا«: � قوله ، بابكتاب اإلمارة)، ومسلم (1) رقم (1/6، (�الوحي إىل رسول اهللا 

  .�كالمها من حديث عمر بن اخلطاب  )1907) رقم (3/1515( األعمال من وغريه الغزو
  ).1) رقم (1/178، (1، طلتنويراالصنعاين،  )2(
 اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي. واحلديث أخرجه: )3111) رقم (1/481، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )3(

، لكونه معضالً كما صرح به ضعيف جداً وهو) عن أيب جعفر حممد بن علي، 549رقم ( )264/ 1( وآداب السامع
  ).1741) رقم (4/226السيوطي، ولعلل أخرى ذكرها الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة (

  ).3096) رقم (4/521، (1، طلتنويراالصنعاين،  )4(
 ).1/13، (3، طري وزيادتهصحيح اجلامع الصغاأللباين،  )5(
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د وهذا من أحد أسباب تأليف الشيخ النبهاين لكتابه الفتح الكبري، قال رمحه اهللا: (وق
اعتنيت كمال االعتناء بترتيب األحاديث على احلروف، معترباً حروف الكلمة األوىل، مث اليت 
تليها، وهكذا إىل آخر احلديث، وقد وقع يف "اجلامع الصغري" عدم مراعاة الترتيب يف كثري من 

  .)1(األحاديث كما هو مشاهد)

ره يف مقدمته خبصوص سطَّوال يفوتين  أن أنبه على أن احلافظ السيوطي وإن أخلَّ مبا 
ترتيب الكتاب، فقد التزم فيه بذكر احمللى بـ(ال) يف آخر كل حرف، قال الدكتور اللحام: (قسم 

(ال)، القسم الثاين لألحاديث احملالة بـأحاديث كل حرف من حروف املعجم إىل قسمني، أفرد 
ني قسماً ثالثاً، فذكر يف القسم إال فيما يتعلق حبريف الكاف والنون، فإنه جعل لكل من هذين احلرف

األحاديث املصدرة بـ(كان)، وهي أحاديث الشمائل النبوية  ؛الثالث من أحاديث حرف الكاف
  أفرده ألحاديث املناهي. ؛الشريفة، والقسم الثالث من حرف النون

كما اعترب السيوطي (ال) حرفاً مستقالً، وذكر األحاديث املصدرة به يف آخر الكتاب قبل 
  .)2(الياء مباشرة) حرف

  املعلم الثالث:

  أمران:باملبالغة يف حترير التخريج ومقصوده 

  عزو األحاديث إىل خمرجيها من أئمة احلديث، دون إطالة يف ذلك. :األولاألمر 

وقد بدل فيه جهداً ملحوظاً، يدل على سعة اطالعه رمحه اهللا، لكن فاته البعض مما 
  جنب ما وافقوه فيه قليل حبمد اهللا.، وهو يف )3(استدركه عليه النقاد

                                                           

  ).1/37، (1، طالفتح الكبريالنبهاين،  )1(
، (دار قتيبة، دمشق، 1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي وجهوده يف احلديث وعلومهاللحام، بديع السيد،  )2(

  ).287م)، (ص1994
 وسيأيت معنا مناذج عملية لذلك يف الدراسة التطبيقية. )3(
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وقد تنوعت مصادر العزو عند اإلمام السيوطي يف اجلامع الصغري، مبا يربو على ثالثني 
، واملستخرجات، واألجزاء احلديثيةمصنفاً؛ كالصحاح، والسنن، واملسانيد، واملصنفات، واملعاجم، 

  وكتب التاريخ والتراجم، وغريها.

امسها يف كل مرة يذكرها، ارتأى رمحه اهللا أن يرمز هلا برموز اصطلح وجتنباً لتكرار إعادة 
  عليها يف مقدمته، فقال: (وهذه رموزه:

 ] ه[ لنسائي،ل ]ن[ لترمذي،ل ]ت[ داود، أليب ]د[ هلما، ]ق[ سلم،مل ]م[ بخاري،لل ]خ[
عبد  البنه ]عم[ ،مسنده يف ألمحد ]حم[ ماجة، ابن إال هلم ]3[ األربعة، هلؤالء ]4[ ماجه، بنال

 يف لبخاريل ]خد[ ه،تنبي وإالَّ ت،أطلق هستدركم يف كان فإن ،للحاكم ]ك[ زوائده، يفاهللا 
 له ]طس[ الكبري، يف للطرباين ]طب[ صحيحه، يف حبان بنال ]حب[ التاريخ، يف له ]تخ[ األدب،

 ]عب[ شيبة، أيب البن ]ش[ سننه، يف منصور بن لسعيد ]ص[ الصغري، يف له ]طص[ األوسط، يف
 ت،أطلق سننال يف كان فإن ،للدارقطين ]قط[ مسنده، يف يعلى أليب ]ع[ اجلامع، يف الرزاق لعبد
 شعب يف للبيهقي ]هب[ ،احللية يف نعيم أليب ]حل[ الفردوس،مسند  يف للديلمي ]فر[ ه،تنبي وإالَّ

 ]خط[ الضعفاء، يف للعقيلي ]عق[ الكامل، يف عدي البن ]عد[ السنن، يف له ]هق[ اإلميان،
  .)1()هتنبي وإالَّ ،تأطلق التاريخ يف كان فإن للخطيب،

، وإال فهو قد اعتمد ه اهللا إمنا ذكر يف مقدمته أهم املصادر اليت ينقل عنهاوالسيوطي رمح
، والزهد البن ]مالك[غريها مما هو مبثوث يف ثنايا الكتاب، مثل: موطإ مالك، ويرمز له بـ

، ]الضياء[املختارة مما ليس يف الصحيحني للضياء املقدسي، ويرمز له بـ املبارك، واألحاديث
  ، وغريها.]ابن قانع[ومعجم الصحابة البن قانع، ويرمز له بـ

وإن كان األوىل بالسيوطي رمحه اهللا اإلشارة إىل هذه الكتب مع رموزها يف مقدمته كما 
  اجلميع له دراية مبثل هذه املصادر.فعل يف باقي الكتب، خصوصاً غري املشهورة منها، إذ ليس 

                                                           

 ).37-1/31، (4، طفيض القديراملناوي، مقدمة السيوطي للجامع الصغري، انظر  )1(
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 وال يفوتين هنا أن أنبه على أنه خالف يف بعض الرموز مقارنة مع "اجلامع الكبري"؛ فرمز
يف هذا األخري يشري إىل البيهقي يف سننه، بينما يف الصغري هو رمز للمتفق عليه عند البخاري  ]ق[

سنده، بينما ذكره يف الصغري بامسه يف الكبري هو للطيالسي يف م ]ط[ومسلم. كما أن رمز 
  صراحة.

  كما أنبه على أنه أفرد رموزاً للصغري دون الكبري، وكذلك العكس.

  د للصغري:أفر فمن بني ما

رمز ذا  ]4[ ."التاريخ"للبخاري يف  ]تخ[ ."األدب املفرد"للبخاري يف كتابه  ]خد[
رمز بالرقم بينما  الرقم إىل أصحاب السنن األربعة وهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

  .إليهم عدا ابن ماجه ]3[

  د للكبري:أفر ومن بني ما

البزار على الكتب الستة للهيثمي،  كشف األستار عن زوائد ]ز[ للبزار يف مسنده. ]بز[
  وغريها.

لسيوطي يف هذا املوضوع؛ نقله عن مصادر هي يف عداد املفقود، ل ومن املسائل اليت حتسب
مسند ابن أيب عمرو العدين، املصاحف البن األنباري، ومما أكسب كتابه قيمة علمية إضافية، ك

  ، وغريها من املصادر.]البارودي[ويرمز له بـ ،، ومعرفة الصحابة للبارودي]العدين[ويرمز له بـ

يف اختيار املقبول منها، دون ما اشتد ضعفه ونكارته، طارحاً لكل ما املبالغة  :الثايناألمر 
  فيه وضاع أو كذاب.
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 "الفائق"كوطي عن غريه مما هو على وِزانِه، وهذا من األمور املهمة اليت ميزت كتاب السي
" الذي هو أصل "اجلامع الصغري" على قاعدة اجلامع الكبري، وقد نص يف مقدمة ")1("الشهاب"و

  يعرف ا درجة احلديث من حيث القبول والرد.عنده 

وميكن تقسيم هذه القاعدة حبسب مرتبة احلديث من حيث الصحة والضعف إىل ثالثة 
  أقسام:

 :اآلتيةالقسم األول: قسم صحيح، ويشمل الكتب 

 ،مستدرك احلاكم - 4صحيح ابن حبان.  - 3صحيح مسلم.  -2صحيح البخاري.  -1
  املختارة للضياء املقدسي. -5. على ذلكه فينب ،سوى ما فيه من املتعقب عليه

حيح، فالعزو إليها معلم ة صقال السيوطي يف مقدمة الكتاب: (ومجيع ما يف هذه اخلمس
مالك، وصحيح ابن  إكذا ما يف موطبالصحة سوى ما يف املستدرك من املتعقب فأنبه عليه، و

البن اجلارود، واملستخرجات، فالعزو إليها معلم  ىالسكن، واملنتقخزمية، وأيب عوانة، وابن 
  .)2(بالصحة أيضاً)

 على صحة احلديث دليالً كاناإلحدى عشر،  املصادرفإذا عزى السيوطي إىل أحد هذه 
  .عنده

الكتب  ومظانهالقسم الثاين: قسم يشتمل على احلديث الصحيح، واحلسن، والضعيف، 
  : اآلتية

  - 5سنن ابن ماجه.  -4سنن النسائي.  -3 سنن الترمذي. - 2 داود.سنن أيب  -1
زيادات عبد اهللا بن اإلمام أمحد  -7 مسند اإلمام أمحد بن حنبل. -6مسند أيب داود الطيالسي. 

مصنف  - 10سنن سعيد بن منصور.  -9مصنف عبد الرزاق.  -8بن حنبل على أبيه يف املسند. 

                                                           

 ).28سبق التعريف ذين الكتابني يف (ص )1(
 ).1/44، (2، طمجع اجلوامعالسيوطي،  )2(
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املعجم األوسط  -13املعجم الكبري للطرباين.  - 12املوصلي.  مسند أيب يعلى - 11ابن أيب شيبة. 
السنن الكربى للبيهقي.  -16احللية أليب نعيم.  -15املعجم الصغري للطرباين.  -14للطرباين. 

  شعب اإلميان للبيهقي.  -17

، فما سكت عليه فهو صاحل، وما بني ضعفه نقلته ]د[قال السيوطي: (ورمزت أليب داود 
  مث سرد بقية املصادر اليت ذكرنا قبل. ).، وأنقل كالمه على احلديث]ت[عنه، وللترمذي 

نه غالبا، وكل ما كان يف وهذه فيها الصحيح، واحلسن، والضعيف، فأبيمث بعدها قال: (
  .)1(ب من احلسن)فإن الضعيف الذي فيه يقر ؛مسند اإلمام أمحد فهو مقبول

  : آلتيةالكتب ا ومظانهالقسم الثالث: قسم يشتمل على الضعيف فقط، 

تاريخ دمشق البن  - 3الضعفاء للعقيلي.  -2الكامل يف الضعفاء البن عدي.  -1
  تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. -4عساكر. 

زِقال السيوطي: (وكل ما عهلؤالء األربعة، أو للحكيم الترمذي يف نوادر األصول، أو  ي
 ستغىنفهو ضعيف، في ؛أو الديلمي يف مسند الفردوسأو البن النجار يف تارخيه، احلاكم يف تارخيه، 

  .)2(بالعزو إليها، أو إىل بعضها عن بيان ضعفه)

  .عنده احلديث ر بضعفشعم كان ذلك، الثمانيةفإذا عزى السيوطي إىل أحد هذه الكتب 

فكانت هذه القاعدة مبثابة أصل يبالصورة ذلك مل يتحقق  لكن لألسف، )3(ع إليهرج
فقد أورد فيه رمحه اهللا أحاديث كثرية حكم عليها أئمة احلديث بالضعف الشديد  ؛املرضية

  والنكارة، بل بالوضع الذي ادعى أنه صانه عنه.

                                                           

  املصدر السابق. )1(
  املصدر السابق. )2(
  يف القسم التطبيقي، مسمياً هلا بـ"قاعدة املقدمة". هذه القاعدة هي اليت سأحيل عليها يف كالمي على درجة األحاديث )3(
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مل  ما وقع له أنه وإال فكثرياً ،عائيغاليب أو ادما ذكره من صونه عن ذلك قال املناوي: (
يف  كما ستراه موضحاً ،ما التزم الصون عنه يف هذا املقاميفسقط ف ،هتماميصرف إىل النقد اال

وقد أعطى احلفظ  ،والغفلة على البشر شاملة منتشرة ،لكن العصمة لغري األنبياء متعذرة ،مواضعه
 مك لك خك حك  جك مق حقمف خف حف جف ُّ� ،همستحقَّى من تأدية الفرض وأد ،هحقَّ

  .)2())1(َّجل

 ومن العلماء الذين انتقدوا السيوطي يف توسعه يف التصحيح، وخمالفته لشرطه الذي نص
  .دير"، حيث انتقده يف مواطن عديدةاملناوي يف "فيض القاحلافظ  عليه يف مقدمته:

الرد على السيوطي من هذه قال الشيخ األلباين وهو يتحدث عن املناوي، وأسبقيته يف 
احليثية: (أطال النفس يف نقد أحاديث "اجلامع"، وبيان مرتبتها يف الصحة والضعف، ولكنه مل 

  .)3(يستوعب بالنقد مجيع أحاديثه)

وممن تصدى لذلك؛ اإلمام الصنعاين رمحه اهللا يف كتابه "التنوير شرح اجلامع الصغري"، وقد 
. ومنها: ما ذكره عند حديث: )4(اذج حيسن الوقوف عليهاذكر احملقق يف مقدمته للكتاب من

 يعرف وبه. فبعد أن بين الصنعاين أن هذا احلديث موضوع، قال: ()5(»...لثالث العرب أحبوا«
 أو وضاع به تفرد اعم صانه هأن ؛الكتاب خطبة يف قوله أنَّ ويعرف ،لصحته املصنف رمز يف ما

 ما وأنه ،احلكم هذا هلا اليت األحاديث من كثري بشأن سلف وقد وسيأيت، بصحيح ليس ،كذَّاب

                                                           

 .17سورة الرعد: اآلية  )1(
 ).1/28، (4، طفيض القديراملناوي،  )2(
  ).1/14، (3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )3(
 ) وما بعدها.1/62، (1، طالتنويرانظر الصنعاين،  )4(
منكر () وقال: 3/348العقيلي يف الضعفاء ( :أخرجه، واحلديث )225) رقم (1/40، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )5(

كتاب معرفة الصحابة، فضل ( يف املستدرك )، واحلاكم11441) رقم (11/185الكبري (املعجم الطرباين يف ، و)ال أصل له
وخلقه،  �، فصل يف خلق رسول اهللا �(كتاب حب النيب  ، والبيهقي يف الشعب)6999رقم ( )4/97كافة العرب، (

فيه العالء بن (): 10/52( يف امع وقال اهليثمي ،عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهماكلهم  ،)1364() رقم 3/34(
 ).وهو جممع على ضعفه ،عمرو احلنفي
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 والكذابني الوضاعني عن صانه أنه خطبته يف مصنفه شرط فقد ،الكتاب هذا إىل هاضم ينبغي كان
  .)1()باحلديث تفردوا إذا

من انتقاداته يف ثنايا حبثي هذا. وسيأيت بعض  

  .)3(يف: "رسالة يف بيان ضعيف اجلامع الصغري" )2(ومنهم: الشيخ حممد بن درويش

"املداوي لعلل اجلامع يف كتابه  )4(الغمارياحلافظ ممن انتقد السيوطي يف عصرنا هذا؛ و
، فهو وإن كان موضوعه نقد كالم املناوي على السيوطي من الناحية الصغري وشرحي املناوي"

"؛ مل يخله من نقد موجه أيضاً و"فيض القديرشرح اجلامع الصغري" احلديثية يف كتابيه: "التيسري 
ي هذا، على إيراد انتقاداته هذه يف حبث وقد حرصت، كما هو ظاهر عنوان الكتاب لإلمام السيوطي

بالتأليف األحاديث املوضوعة اليت ذكرها السيوطي يف رمحه اهللا بل خص مع بيان ما هلا وما عليها، 
غري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري" وبلغ جمموع كتابه، يف جزء لطيف مساه: "امل

حديثاً) مع أن عمله هذا ليس على مقتضى التتبع كما أشار إليه  453األحاديث اليت أوردها فيه (
يف مقدمته، حيث قال: (ومل أستقص فيه كل االستقصاء، بل اقتصرت على ما هو ظاهر الوضع 

  .)5(ع يف الكتاب قدر ما ذكرته)واضح البطالن، حبيث قد يكون املوضو

املوسوم  هيف كتاب ، حيث أضاف أحاديث أخر)6(وهذا ما فعله الشيخ عبد العزيز الغماري
  .)7(: "املشري ملا فات املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري"بـ

                                                           

 ).224) رقم (402-1/401، (1، طالتنويرالصنعاين،  )1(
  ).9/299( ،د.ط، معجم املؤلفنيكحالة،  . ه1276تويف سنة  باحلوت، هو احملدث حممد بن درويش، الشهري )2(
  ).271) رقم (2/824احلديث النبوي الشريف ( – الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط )3(
  ).2/574، (1طاملطالع،  إحتافابن سودة،  . ه1380هو احلافظ أمحد بن الصديق الغماري، املتوىف سنة  )4(
  ).7، (ص1، طاملغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغريالغماري،  )5(
اجلواهر ر نثيوسف املرعشلي،  . ه1418عبد العزيز بن حممد بن الصديق الغماري، املتوىف سنة احملدث هو الشيخ  )6(

  ).1/1936، (1، طوالدرر
إذ هو خمطوط، وقد عد الشيخ األلباين  ؛الكتاب )، ومل يتيسر يل الوقوف على نسخة من هذا1/1938املصدر السابق ( )7(

 .كما قال حديثاً] على وجه التقريب 980) فبلغت [29، (ص4، طمتام املنةاألحاديث املوضوعة يف الكتاب يف 
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بيان درجات مع  -على حسب علمي-اجلامع الصغري" "ومن آخر من خدم كتاب 
: "ضعيف اجلامع كتابه: "صحيح اجلامع الصغري وزيادته"، وقسيمهأحاديثه؛ الشيخ األلباين يف 

إرواء الغليل يف "بل تعقَّب أحاديث "اجلامع الصغري" يف عدة من مؤلفاته، مثل: الصغري وزيادته"، 
سلسلة األحاديث "، وكذا "سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة"، و"ختريج أحاديث منار السبيل

  ."الصحيحة
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  املطلب الثالث: أسباب وجود األحاديث الضعيفة واملوضوعة فيه.

  

تبين من خالل املطلب الثاين نعي العلماء على السيوطي وجود األحاديث الضعيفة يف 
، مع ما وجودهايف سبب الل عن إىل التساؤ ما يدفعكتابه، بل مل خيل أيضاً من املوضوعة، وهذا 

  ؟.يف املقدمة رمحه اهللا ادعاه

قال الشيخ األلباين مبيناً سبب وقوع ذلك، ومعتذراً يف الوقت نفسه للسيوطي بقوله: (إن 
ما وقع يف اجلامع من األحاديث الواهية واملوضوعة، مل يكن من أجل أن السيوطي مل يكن من أهل 

القاعدة املعروفة عند احملدثني، وهي النقد والتحقيق فقط، بل الظاهر أنه جرى يف تأليفه على 
قوهلم: "قمش، مث فتش". فقمش ومجع ما شاء له اجلمع، مث مل يتيسر له التفتيش والتحقيق يف كل 
أحاديث الكتاب، وإالَّ فالظن به أنه لو فعل ذلك مل تقع فيه تلك األحاديث الواهية، فضالً عن 

ها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع يف غري "اجلامع املوضوعة. ويشهد هلذا أن قسماً كبرياً من
، وقسماً آخر منها تابع هو ابن اجلوزي على )1(الصغري"، مثل كتابه "ذيل األحاديث املوضوعة"

. مث ذكر )3(وغريها، واألمثلة على ذلك كثرية جداً) )2(حكمه عليها بالوضع يف "الآللئ املصنوعة"
  مناذج لذلك.

  سببني:ه اهللا رمحفذكر الشيخ األلباين 

  السبب األول:

كون السيوطي اهتم جبمع األحاديث دون تصفيتها، ولعل عذره يف ذلك راجع إىل كون 
)، وتويف رمحه اهللا سنة  ه907سنة ( سبقهذا الكتاب معدود من أواخر كتبه، فقد انتهى منه كما 

                                                           

" املصنوعة الآلىلءهو ذيل على كتاب "املوضوعات" البن اجلوزي، ذكر فيه األحاديث اليت فاتته، يعرف بـ"ذيل  )1(
 .1): رامز خالد، ط9مقدمة حمققه (صدات على املوضوعات". انظر وبـ"الزيا

وتعقَّبه يف مواطن. اختصر فيه كتاب "املوضوعات" البن اجلوزي،  ":املوضوعة األحاديث يف املصنوعة الآلىلء"كتاب  )2(
 .م)1996 –  ه1417، (دار الكتب العلمية، 1حتقيق: صالح بن عويضة، ط وقد اعتمدت فيه ،مطبوع متداول

  ).1/28، (3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )3(
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). فليس بينه وبني وفاته إال أربع سنوات، أضف إىل ذلك أنه ألَّف بعد ذلك كتابه "زيادة  ه911(
على أنه استمر يف هذه الفترة القليلة يف  يدلُّاجلامع" وهو ذيل على كتاب "اجلامع الصغري"، مما 

مع" كما اجلمع والتقميش، عازماً على حتقيق أمنيته ومشروع عمره الذي بدأه بكتابه "مجع اجلوا
 النبوية األحاديث جبمع ،رافل منيف ولباب حافل، شريف كتاب هذاأشار إليه يف مقدمته بقوله: (

، )1()العلية املسانيد ألبواب مفتاحا وأرصدته، النبوية األحاديث استيعاب إىل فيه قصدت كافل،
  لكنه رمحه اهللا وافته املنية دون حتقيق ذلك.

 ثالمثائة حفظ أنه ،)2(املترجم عن البوين قاسم بن أمحد الشهاب ثبت ويفقال الكتاين: (
 جامعه يف ألفاً مثانني فجمع واحد، كتاب يف كلها مجيعها جيمع أن مراده وكان حديث، ألف

  .)3()واحد كتاب يف كلها األحاديث مجع اهللا يرد فلم اهللا رمحه ومات الكبري،

  السبب الثاين:

وسم رغم جاللة قدر السيوطي رمحه اهللا، ومتكُّنِه من علم احلديث تنظرياً وممارسة، إال أنه 
  .فيه واسع اخلطو يف التصحيح، متساهالًبكونه 

  :انتقادات العلماء له يف ذلكمن  هذا األمروال أدل على 

وهو  الصغري"احلافظ الغماري يف كتابه "املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع قال 
متساهلٌ يف ذلك غاية التساهل، فال يكاد حيكم على حديث بالوضع إال : (يتحدث عن السيوطي

وما عدا ذلك فإنه يتساهل يف إيراد احلديث املوضوع، بل ويف  ...إذا دعته الضرورة إىل ذلك
  .)4()االحتجاج به أيضاً

                                                           

  ).1/43، (2، طاجلامع الكبري املعروف جبمع اجلوامعالسيوطي،  )1(
 يقصد: السيوطي رمحه اهللا. )2(
 ).2/1012( ،2، طفهرس الفهارسالكتاين، ) 3(
  ).6، (ص1، طاملغريالغماري،  )4(
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فاألحاديث اليت  ؛والتضعيف السيوطي معروف بتساهله يف التصحيحوقال الشيخ األلباين: (
صححها أو حسوهي تبلغ املئات إن مل نقل  ،ها عليه الشارح املناوينها فيه قسم كبري منها رد

  .)1()وكذلك وقع فيه أحاديث كثرية موضوعة ،أكثر من ذلك

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف تعليقه على "األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة" 
للكنوي: (أما السيوطي: فهو احلافظ املطَّلع اجلماع املنقطع النظري يف ذلك، وهو أوسع العلماء 
األجلة الذين ذكرم تساهالً يف إيراد احلديث الضعيف، والتالف واملوضوع وشبهه يف كتبه 

عر ورسائله). إىل أن قال: (فال يسوغ االعتماد على ما يورده من األحاديث اليت مصادرها تش
  .)2(بضعفها، دون الرجوع إىل ما قاله العلماء فيها)

كما أن العلماء انتقدوه يف توسعه يف احلكم على بعض األحاديث بالتواتر، قال العالمة 
 تساهل وقد" نصه ما املدين السندي صادق حممد احلسن أيب للعالمة النخبة شرح يف قالالكتاين: (
 مساه كتاب يف وأوردها ،بذلك األحاديث من عدة على فحكم ؛بالتواتر احلكم يف السيوطي
 يقطع رمبا أحاديث عدة ذكر فإنه ؛)3(كذلك وهو ،" ها املتواترة األحاديث يف املتناثرة األزهار
  .)4()تواترها بعدم احلديثي

ذلك و، األحاديثاحلكم على التساهل يف اهللا بوبعد؛ فهذا وصف العلماء للسيوطي رمحه 
يف  سبقبشهادة من انتقده يف هذا األمر كما يف علم احلديث،  قدره، وعلو من مكانتهينقص  ال

  .)5(للجامع الصغريالعلمية  بيان املنزلة

وهو أن وصف  خبصوص هذه املسألة؛ وأُنبه على أمر هو يف غاية األمهية ملن تدبره وتأمله
إمام من األئمة بالتساهل، ال يعين بالضرورة إهدار توثيقه، كما أن وصف إمام من األئمة بالتشدد 

                                                           

  )29(ص ،4، طمتام املنة األلباين، )1(
  ).130، 126، (ص2طحتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ، األجوبة الفاضلة، اللكنوي )2(
 .رمحه اهللا القائل: العالمة الكتاين )3(
  ). 9-8، (ص2، طاملتواتر احلديث من املتناثر نظمالكتاين،  )4(
  ).24صانظر ( )5(
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ال يعين بالضرورة إهدار تضعيفه، وإمنا فائدة هذه األوصاف اليت يطلقها العلماء على أحد األئمة: 
  ينة من قرائن الترجيح عند التعارض.اعتبارها قر

 ليس مشدد، وفالنا مسهل، األئمة من فالنا أنّ اشتهر ما: ()1(رمحه اهللا قال اإلمام املعلمي
 وغريه هذا ومعرفة. خمتلفة أحوال حبسب أخرى، ويشدد تارةً، يسهل من منهم فإنّ إطالقه، على
 التدبر مع ألحكامهم بالغ باستقراٍء إال حتصل ال أحكامهم، يف أثر هلا اليت األئمة صفات من

  .)2()التام

   

                                                           

، من بالد عتمة، باليمن "بين املعلم"نسبته إىل ، املعلمي العتميعبد الرمحن بن حيىي بن علي بن حممد  هو اإلمام  العالمة )1(
 . ه1386تويف سنة 

 ، (ص:ط).2للشوكاين، ط الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعةمقدمة حتقيق املعلمي لكتاب من  )2(
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  املطلب الرابع: رموز درجة األحاديث.

  

  االنتقادات املوجهة لرموز درجة األحاديث:

من األمور اليت متيز ا كتاب "اجلامع الصغري" على غريه مما هو مثله، كون احلافظ 
السيوطي علَّم على درجة أحاديثه، فوضع هلا رموزاً؛ حبيث جعل رمز (صح) عالمة للحديث 

  للحديث احلسن، و(ض) عالمة للحديث الضعيف. الصحيح، و(ح) عالمة

 كالم من إال للمصنف أا عرفنا ماالبعض يف نسبتها للسيوطي، قال الصنعاين: (تردد وقد 
  .)2()الشرح على الوقوف قبل األول اجلزء يف دناترد فقد وإال ،)1(الشارح

للمصنف حني اطالعه سبتها فهذا التردد كان يف بداية شرحه للكتاب، مث بعد ذلك أثبت ن
، حىت أنه صار يتعقَّب )3(املناوي، خصوصاً بعد حصوله على نسخ صحيحة للكتاب على شرح

  املناوي فيها كما سيأيت معنا خالل الدراسة التطبيقية.

ا،  هذا؛ وقد انتقد بعض العلماء االعتماد على هذه الرموز، وأكثر ه اهتممن رأيت
  األلباين رمحه اهللا.التفصيل فيها: الشيخ و

  بقوله: هو وقد متثلت انتقاداته هذه فيما خلَّصه

  طروء التحريف على الرموز. - 1(
 سقوط بعضها من قلم الناسخ. -2
  .)4()ثبوت كون بعضها زيادة من غري املؤلف -3

                                                           

 .يقصد: املناوي رمحه اهللا )1(
  ).3399(رقم  )5/132(، 1، طالتنويرالصنعاين،  )2(
  ).48الكالم عنها يف (صسيأيت  )3(
 ).1/22( ،3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )4(
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وسأنقل كالمه مع كالم غريه من العلماء خبصوص هذه االنتقادات، جممالً اجلواب عنها 
  اهللا.إن شاء 

  االنتقاد األول:

 بلفظ حلاله باإلشارة حديث كل يعقب أن -املؤلف أعين - له ينبغي كانقال املناوي: (
 ال وريقات إال به الكتاب يزد ومل وأصنع، أنفع كانل ذلك فعل فلو ضعيف، أو حسن أو صحيح
  .ا يطول

 صاد رأس بصورة والضعيف واحلسن الصحيح إىل الرمز من النسخ بعض يف يوجد ما وأما
 بعض دون بعض يف ذلك له وقع أنه على ،النساخ حتريف لغلبة به الوثوق ينبغي فال وضاد، وحاء

  .)1()حديث كل يف ضعيف أو حسن أو صحيح كتابة ذكر املتعني فكان - خبطه رأيته كما-

وتصحيف من  وخطإمظنة سهو ووجه اعتراضه هذا، يتمثل يف كون الترميز باحلروف 
  النساخ، خبالف التصريح باللفظ.

ابعني، كما يعلم الط أو النساخ من والتغيري التحريف عليها طرأ قدوقال الشيخ األلباين: (
ذلك أهل املعرفة والعلم بالكتاب، وإليك شاهداً على ما أقول؛ هو قول أعرف الناس به، أال وهو 
العالمة عبد الرؤوف املناوي) مث ذكر النقل السابق عن املناوي، إىل أن قال: (هذا كله كالم 

عتماداً منهم على رموز يصححون األحاديث ويضعفوا ا الذين خطإتعلم مبلغ املناوي، ومنه 
  مث بعد ذلك ضرب أمثلة هلذا التحريف. .)2("اجلامع الصغري"!)

  االنتقاد الثاين:

وخيص سقوط بعض الرموز من قلم الناسخ، قال الشيخ األلباين: (بعض رموز أحاديث 
الكتاب قد أصاا السقط من الناسخ، فلم تذكر أصالً، خالفاً لنسخة املؤلف. وبعض أحاديثه على 

                                                           

   ).56-1/55، (4، طفيض القديراملناوي،  )1(
  ).22-1/21( ،3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )2(
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العكس من ذلك، قد وقع الرمز هلا خالفاً لنسخته! فمن الرامز؟! حيتمل أن يكون مقصوداً من 
أعلم بنيام. وحيتمل أن يكون سهواً من بعض النساخ، وسواء كان هذا أو ذاك،  بعضهم، اهللا

  .)1(فذلك مما يضعف الثقة ا من حيث هي رموز وضعها املصنف السيوطي نفسه)

  مث بعد ذلك ذكر أمثلة هلذا السقط.

  االنتقاد الثالث:

ليه الشيخ األلباين ثبوت كون بعضها زيادة من غري املؤلف؛ فهذا مل يعلق عوهو اخلاص ب
  بشيء، إمنا اكتفى بضرب األمثلة له.

  اجلواب على االنتقادات:

تحفظ على صحيح يف جممله، مع الرمحهما اهللا ال شك أن ما ذهب إليه املناوي واأللباين 
  :بعض األمور، وهي كاآليت

فيها أن انتقاد املناوي إمنا هو موجه لبعض النسخ من اجلامع الصغري، واليت وقع  -
التحريف والسقط والزيادة من النساخ، وإال فهو قد اعتمد على نسخة مكتوبة خبط املصنف 

، والغريب أن )2(كما صرح به رمحه اهللا يف النقل السابق عنه، ويف مواطن أخرى من شرحه
احلقيقة، واألغرب من هذا جوابه عن سبب هذا  إىل هذهالشيخ األلباين رمحه اهللا مل حيتكم 

 –: (السبب إمنا هو اشتهار الكتاب لغزارة مادته، وسهولة ترتيبه بقولهاالختالف يف الرموز، 
األمر الذي استدعى أن تتكاثر أيدي النساخ على نسخه، مع  –على ما فيه مما سبق بيانه 

قابلة النسخة املنسوخة بأصل املؤلف إن نقلوا تباينهم يف العلم والثقافة، وإعراضهم عن العناية مب
عنه، أو بتساهلهم يف النسخ عن أصل غري مقابل بأصله، خالفاً ملا هو املقرر يف علم مصطلح 
احلديث الشريف. وهذا اإلخالل، مما يكثر وقوعه يف النساخ املتأخرين، ولذلك جند 

ه، خبالف النساخ القدامى، فقد منسوخات الكثريين منهم غري مقابلة باألصل وال مصححة علي
                                                           

  ).1/22( ،3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )1(
 ).3207) رقم (3/288)، و(1456) رقم (2/131)، و(174) رقم (1/200(انظر على سبيل املثال:  )2(
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كان هلم عناية تامة باملقابلة، ال سيما وفيهم كبار العلماء، أمثال احلافظ ضياء الدين املقدسي، 
  .)1(واحلافظ ابن عساكر الدمشقي، واحلافظ املزي، وغريهم)

الذي تقتضيه قواعد احلديث هو االعتماد على أصول  األساسفقد أكَّد رمحه اهللا أن 
ات قيمة علمية، كالنسخ اليت هي مقابلة على أصل املؤلف، خصوصاً إذا كانت هذه خطية ذ

  النسخ قد كُتبت بأيدي علماء أفداد.
وحنن هنا مل حنصل على نسخة مقابلة على أصل املؤلف فقط، بل حصلنا على نسخة 

  املؤلف بعينها، كما أن الناقل عنها هو من علماء األمة.
يف األمثلة اليت اعتمدها منهجية معينة؛ حيث قارن بني ثالثة أن الشيخ األلباين سلك  -

مصادر: أوهلا: نسخ خطية كثرية للجامع الصغري، وثانيها: نسخة اجلامع املطبوعة مع شرح 
  املناوي، وثالثها: شرح املناوي املطبوع نفسه.

  :)2(»آخر من حيشر راعيان...«حديث:  وهو قوله عند، ونأخذ منوذجاً ملا مثَّل به
) يف أكثر من نسخة من "اجلامع"، حىت النسخة اليت عليها شرح  (رمز له بـ (ص

  املناوي! ومع ذلك فاملناوي يقول فيه: "رمز املؤلف حلسنه...".
  .)3(مث أخذ يناقشه يف ذلك، ويبين أن الصواب أنه صحيح، وهو كما قال)

ة هذه النسخ اخلطية وجواباً على هذا أقول: املنهجية العلمية تقتضي أن تذكَر قيم
اليت  للجامع الصغري اليت اعتمدها الشيخ يف هذه املقارنة، ومل يفعل ذلك رمحه اهللا، وكثرا

ذكر ال تسمن وال تغين يف هذا املقام، فالعربة بالقيمة العلمية ال بالكثرة النوعية، والشيء نفسه 
علمية اعة الكتاب، فال قيمة يقال عن النسخة املطبوعة مع الفيض؛ إذ مل يصفها من تولَّى طب

  هلا.
النسخة األصل اليت اعتمدها ني ببينها وهذه النسخ ال تنتهض للمقارنة فوبالتايل 

  املناوي، وال عطر بعد عروس.

                                                           

 ).1/25( ،3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )1(
 ).107سيأيت خترجيه يف (ص )2(
 ).1/23( ،3، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهاأللباين،  )3(
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فزال ذا كله ما كان متخوفاً منه من النساخ، فال معىن حينئذ العتبار هذا األمر 
سوذه الرموز. م هذا االطمئنان والركون لعمل املناوي يف الفيض، لكن غاً لعدم االعتداد

يف مواطن من كتابه، وكذلك الشأن  يعكِّره وجود نسخ أخرى للمصنف ختالف ما نقله وأثبته
  ، وهذه النسخ هي كاآليت:هي نفسها فيما بينها
يف  )1(العالمة مشس الدين العلقميتلميذ اإلمام السيوطي، وهو منها  نسخة نقل -1

، فقال يف مقدمة الكتاب: (وحيث أقول يف )2(كتابه: "الكوكب املنري شرح اجلامع الصغري"
احلديث: جبانبه عالمة الصحة أو احلسن، فمن تصحيح املؤلف وحتسينه برمز صورة (صح) أو 

  .)3((ح) خبطه، امش نسخته من اجلامع الصغري)

اإلمام الصنعاين رمحه اهللا يف كتابه: "التنوير بشرح اجلامع  نسخة نقل منها -2
كقوله: الصغري"، وهو وإن مل ينص على ذلك يف مقدمته، إال أنه ذكرها يف مواطن من شرحه، 

 األظهر...( وقوله: .)4()وهو الذي خبط املصنف ،وهذا على رواية حرباً بالراء واملوحدة...(
  .)5()ألف بغري األلفاظ األربعة يف املصنف خبط أنه إال ،النصب فيها

 ومل يكتف الصنعاين رمحه اهللا ذه النسخة، بل اعتمد نسخاً أخرى صحيحة للكتاب
  .)7(، ومن بينها نسخة مقابلة على نسخة املصنف)6(كما صرح به يف مواطن كثرية

                                                           

 ،6، طاألعالمالزركلي، ).  ه969، تويف سنة (العلقمي أبو عبد اهللا مشس الدين ،الرمحن حممد بن عبدهو العالمة  )1(
)6/195.( 
كلية يف رسائل جامعية لنيل درجة املاجستري يف  ققِّوقد حيعد من أقدم شروح اجلامع الصغري، إن مل يكن أقدمها،  )2(

فنسأل اهللا أن يوفِّق العاملني عليه . لكنه مل ير النور بعد، ) ه1434- ه1433( باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةاحلديث 
 ه.إلخراج

  .1لوحة ، خمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي،  )3(
  ).1055) رقم (2/387( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )4(
  ).3614) رقم (5/294(، املصدر السابق )5(
  ).1717() رقم 3/296)، و(1387) رقم (3/51(، 1، طالتنويرالصنعاين، انظر كمثال على ذلك:  )6(
 ).1898) رقم (3/395)، و(1197) رقم (2/516(، املصدر السابقانظر كمثال على ذلك:  )7(
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، 5480، رقمها: )1(نسخة مصورة من "اجلامع الصغري"، من "مكتبة شستربييت" -3
 14.8×21.2، مبقاس: 286، وعدد أوراقها:  ه922صفر  29وتاريخ نسخها: األحد 

  .على نسخة املؤلف مقابلتها أُثبِت يف آخرهاكما ، )2(سم، ونوع خطها: نسخ معتاد واضح

نسخ، فما املخرج من فإذا كان األمر على هذا النحو من االختالف فيما بني هذه ال
  هذا اإلشكال؟.

  يف رموز درجة األحاديث: عندي املعتمد

ختتلف فيها أنظار من املتفق عليه بني علماء احلديث، أن مسألة التصحيح والتضعيف قد 
علماِء احلديث، بل العامل الواحد قد خيتلف اجتهاده يف احلديث الواحد، فاليوم يحسنه، وغداً 

هشفه، ال عن تضعه، ورمبا بعد غد يحصحله من  وإمنا حبسب اجتهاده،، طبعاً ي نوحبسب ما يع
  .)3( وتأييدهتوفيق اهللابوكل هذا إمنا هو  ، تظهر له من قبلمل يةعللٍ خف

ولعل هذا من أسباب اختالف النسخ األصل لكتاب "اجلامع الصغري" يف مسألة رموز 
  درجات احلديث.

إما باعتبار  ه احلالة؛يف مثل هذ املتخصصني يف حتقيق املخطوطاتويكون املخرج لدى 
، أو باعتبار التأريخ يف ذلك؛ بأن تعتمد )4(تصريح املصنف أن إحداها هي املعتمدة اليت ارتضاها

  .)5(آخر روايات الكتاب من الناحية الزمنية

حوا بأحد هذين االعتبارين خبصوص  ومبا أن كُالمن املناوي والعلقمي والصنعاين مل يصر
 يتبق شستربييت" اليت ذُكر سنة نسخها، ملالنسخة األصل اليت نقلوا منها، باستثناء نسخة "مكتبة 

                                                           

ذخائر التراث العريب يف مكتبة ، انظر كوركيس عواد م، مقرها يف دبلن عاصمة مجهورية أيرلندا.1950تأسست سنة  )1(
  .153، ص2- 1ع ،املوردجملة ، جستر بييت

 ).2/1285، ترمجة: حممود شاكر سعيد، د.ط، (طوطات العربية يف مكتبة شستربييتفهرس املخأرثر ج أربري،  )2(
 ، فقد أشار إىل مثل هذا.)2/1018، (2، طفهرس الفهارسالكتاين، انظر:  )3(
  ).27(ص،  2ط ،حتقيق النصوص ونشرها ،عبد السالم هارونانظر مثال ذلك يف كتاب:  )4(
  ).129 -128(ص  2، طحتقيق املخطوطات ،يوسف املرعشلي :انظر مثال ذلك يف كتاب )5(
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افظ ، مع األخذ بعني االعتبار القاعدة اليت سطَّرها احلوالترجيح بينها املقارنة بني هذه النسخ إال يل
، فهي مرجح رابع )1(السيوطي يف مقدمته خبصوص درجات األحاديث، واليت تقدمت اإلشارة إليها

قوي يؤخذ به، بل هي األصل؛ إذ الرد إىل احملكم من كالم املصنف، أوىل من الرد إىل املختلف 
ل اليت بني النسخ، ملا قد يعتريها من نقص، يتجلى بعضه يف القيمة العلمية هلذه النسخ األص

اعتمدها هؤالء العلماء كما سيأيت خبصوص نسخة املناوي، والبعض اآلخر يف ما قد يصيب الناقل 
  من وهم، وسهو، وانتقال بصر. - ولو كان عاملاً-

 "مجع اجلوامع"يف اجلامع الكبري  درجة األحاديث بكالم السيوطي علىكما ميكن أن يعتبر 
  يلجأ إليه عند عدم التنصيص على رمز. ، فقد كان العالمة العلقميأيضاًكمرجح 

كونه قد نعى غري ما مرة على املناوي  وال يفوتين أن أنبه على أن الصنعاين يف كتابه التنوير
والشارح كثرياً ما يذكر رموزاً خمالفة لذلك، وحيتمل اعتمد على أصول غري صحيحة، مثل قوله: (

  .)2()ة الغلطوالذي رأينا منها كثري، أنه غلط يف نسخة الشارح

ولذا فإنه ذكر  ،أنه شرح على أصل غري معتمد ؛فيه ما يرشدك إىل ما قد أشرنا إليهوقال: (
  .)3()أنه رمز املصنف بكذا وكذا أشياء ما رأيناها

وقد استوقفتين عبارات الصنعاين هذه، فقمت بالبحث يف الفيض للوقوف على حقيقة هذا 
  ، وذلك يف مواطن من كتابه.فعالً بنقله عن مسودة املصنف قد صرحاألمر، فوجدت أن املناوي 

لكن احلديث كله مضروب عليه يف  ،ومن العجب العجاب أنه رمز لصحتهكقوله: (
وهو غري  ،كذا وقفت عليه خبطه يف مسودة هذا الكتابوكقوله: ( .)4()مسودة املصنف

  .)5()صواب
                                                           

 ).35انظر (ص )1(
  ).1/82(، 1، طالتنويرالصنعاين،  )2(
  ).3/52(، املصدر السابق )3(
  ).1/671(، 4، طفيض القديراملناوي،  )4(
  ).4/377(، املصدر السابق )5(



51 

 

 

على مسودة املصنف ال على  كانإمنا  ؛فهذا يؤكد أن اعتماد املناوي أصالً للكتاب
، وحاشاه من ذلك قصوراً يف املنهجية، بل سيكون ذلك يف العزو إليها فإنه لن يتواىن، وإال مبيضته

  رمحه اهللا.

مع باقي  رتبتهامن حيث ؤثِّر سلباً ال حمالة على نسخته اليت اعتمدها ستمما  وهذه احلقيقة
  النسخ عند اختالف الرموز.

أنبه على مسألة أخرى مهمة، وهي قول العالمة العلقمي يف مقدمته:  كما ال يفوتين أن
(وحيث أقول يف احلديث: جبانبه عالمة الصحة أو احلسن، فمن تصحيح املؤلف وحتسينه برمز 

  .)1(صورة (صح) أو (ح) خبطه، امش نسخته من اجلامع الصغري)

العلقمي إمنا رمز فيها السيوطي إىل كالم أن النسخة األصل اليت اعتمدها فقد أفاد هذا ال
عالمة الصحة واحلسن فقط، دون عالمة الضعف، إذ لو كانت معتمدة ملا تواىن العلقمي يف 

 - كما يف نسخة املناوي- ينشط يف بعض النسخ فيعتمدهاكان السيوطي رمحه اهللا، إيرادها، ولعل 
يف املقدمة، وهذا ما أكَّده العلقمي بعد كالمه السابق، فقال:  ذكرمبا ويف البعض اآلخر يكتفي 

(وما مل يذكر فيه املؤلف تصحيحاً وال حتسيناً؛ فمعلوم حاله من رمز خمرجيه، ومن اصطالحه يف 
  .)2(مقدمة جامعه الكبري على ما قرره فيه)

  وعلى ضوء ما سبق يف هذه املسألة فقد اعتمدت املنهجية اآلتية:

فال إشكال حينئذ، ويدخل يف هذه احلالة  ،فقت النسخ األربع على رمز ماإذا ات -
صورة ما إذا ورد احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها، وحينئذ تتفق الكتب الثالثة على عدم 
الترميز كما هي القاعدة، باستثناء نسخة شستربييت فهي تذكر الرمز، لكن مبا ال خيالف ما 

. وما قيل يف هذه الصورة يقال يف صورة ما إذا ذكر املصنف علة ةاتفقت عليه الكتب الثالث
  احلديث.

                                                           

  .1، لوحة خمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي،  )1(
  املصدر السابق. )2(
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ما وافق قاعدة  فاملعترب ؛إذا اتفقت ثالث نسخ على رمز ما، وخالفت واحدة -
 ، وال عربة بالكثرة.ولو كانت الواحدةاملصنف، 
 يرجحف، نسختان املتبقيتان على رمز خمالفإذا اتفقت نسختان على رمز ما، وال -
 .أيضاً بالقاعدة

انفردت كل من النسختني املتبقيتني برمز، فهذا وإذا اتفقت نسختان على رمز ما،  -
املنصوص قاعدة املصنف، وكذا : بـ فيه ربعتيإذ ، يف كل حديث حديث حمل اجتهاد ونظر

 .عليه يف اجلامع الكبري عند االقتضاء
باملنصوص إذا اختلفت النسخ فيما بينها مجيعاً، فيرجح بالقاعدة أيضاً، وقد يستعان  -

 .عليه يف اجلامع الكبري
  ، يتحاكم فيه إىل القاعدة.كون املصنف سكت عن احلديثاتفاق النسخ على  -
  

وقد قمت بتطبيق هذه املنهجية على األحاديث حمل الدراسة، فوجدا حبمد اهللا ال 
  عنها.خترج 

  :وهذا جدول يتبني من خالله اتفاق النسخ يف الرموز أو اختالفها

  

  شستربييت  صنعاين  مناوي  علقمي  طرف احلديث

  صحيح  مسلم  مسلم  مسلم  آيت باب اجلنة

  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه  آخر من يدخل اجلنة

  حسن  سكت عنه  ضعيف  حسن  آخر قرية من قرى اإلسالم

  صحيح  صحيح  حسن  سكت عنه  آخر من حيشر: راعيان
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  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه  آخر ما أدرك الناس

  ضعيف  أعلَّه  أعلَّه  أعلَّه  آخر ما تكلم به إبراهيم

  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه  آخر أربعاء يف الشهر

  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه   يذكرهمل  آدم يف السماء الدنيا

  ضعيف  أعلَّه  أعلَّه  أعلَّه  آفة الظرف الصلف

  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه  آفة الدين ثالثة

  ضعيف  أعلَّه  أعلَّه  مل يذكره  آفة العلم النسيان

  صحيح  صحيح  صحيح  صحيح  آكل الربا وموكله

  حسن  حسن  حسن  حسن  آكل كما يأكل العبد

  ضعيف  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  آل حممد كل تقي

  ضعيف  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  آل القرآن آل اهللا

  حسن  حسن  حسن  حسن  آمروا النساء يف بنان

  حسن  حسن  حسن   يذكرهمل  آمروا النساء يف أنفسهن

  ضعيف  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  آمن شعر أمية

  ضعيف  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  آمني خامت رب العاملني

  حسن  حسن  حسن  حسن  آية الكرسي ربع القرآن

  صحيح  صحيح  سكت عنه  سكت عنه املنافقنيآية ما بيننا وبني 
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  أم ال يتضلعون

  حسن  حسن  حسن  حسن  آية العز احلمد هللا

 صحيح متفق عليه متفق عليه  متفق عليه  آية اإلميان حب األنصار

 صحيح متفق عليه متفق عليه  متفق عليه  آية املنافق ثالث

 آية ما بيننا وبني املنافقني
  شهود

  سكت عنه  عنهسكت   سكت عنه  سكت عنه

  ضعيف  سكت عنه  سكت عنه  سكت عنه  آيتان مها قرآن

  حسن  حسن  سكت عنه  حسن  ائت املعروف

  حسن  حسن  حسن  حسن  ائت حرثك أىن شئت
  

  

  املطلب اخلامس: عناية العلماء به.

  

أوىل العلماء لكتاب "اجلامع الصغري" عناية كبرية، تدل على عظم مكانته، وجليل قدره، ومل 
 معنيينهل من  ، واألدباء، فكلٌّث، بل تعداه إىل الفقهاء، والوعاظعلى علماء احلدي يقتصر األمر

شرحه،  فوائده، ويرتوي من سلسبيل فرائده، فال عجب أن تتنوع عناية العلماء به؛ فمنهم من
، ومنهم من اكتفى ببيان غريبه، فيها بهتعقَّبه، ومنهم من خرج أحاديثه، ومنهم من من رتومنهم 

  ومنهم من نظم اصطالحه ورموزه.

  فمن شروحه:
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املتوىف سنة "الكوكب املنري بشرح اجلامع الصغري" حملمد بن عبد الرمحن العلقمي ( -
  .)1()، خمطوط ه969

، وهو )، مطبوع ه1031"فيض القدير شرح اجلامع الصغري" للمناوي (املتوىف سنة  -
  .)2(يف هذا البحث حمل الدراسة

 1086بعد  املتوىف( لفائد بن مبارك األبياري"مواهب القدير شرح اجلامع الصغري"  -
  .)3(، خمطوط) ه

  ومن خمتصراته:

)،  ه1113بعد  املتوىف( سعد بن علي البواب اليمينل "املنتزع من اجلامع الصغري" -
  .)4(خمطوط

الكوراين (املتوىف سنة إللياس بن إبراهيم  "خمتصر اجلامع الصغري"اجلامع القصري  -
  .)5()، خمطوط ه1138

  ومن ترتيبه:

املتوىف لعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي ( "كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال" -
  .)6()، مطبوع ه975 سنة

املتوىف ( يوسف بن إمساعيل النبهاينل "الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري" -
  .)1(مطبوع،  ) ه1350سنة 

                                                           

  ).3/297(، 1، طسلم الوصول إىل طبقات الفحولحاجي خليفة،  )1(
  ).2/561، (2، طفهرس الفهارسالكتاين،  )2(
  ) .8/85(، د.ط، معجم املؤلفنيكحالة، )3(
  .)1/723( ،1، طجامع الشروح واحلواشياحلبشي،  )4(
 .)2/8(، 6، طاألعالمالزركلي،  )5(
 ).2/356(، 1، طالفحولسلم الوصول إىل طبقات حاجي خليفة،  )6(
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  :وتعقبه فيها ومن ختريج أحاديثه

محد بن أل "الفتح الكبري فيما وقع من األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري والكبري" -
  .)2(، خمطوط) ه1370املتوىف سنة ( حممد العمراين الفاسي

  ومن بيان غريبه:

 احلسييناهللا  جلمال الدين يوسف بن عبد "تفسري الغريب يف اجلامع الصغري" -
  .)3(، خمطوط) ه958املتوىف سنة (األرميوين 

)،  ه1182املتوىف سنة ( عيسى الرباويل "التيسري حلل ألفاظ اجلامع الصغري" -
  .)4(خمطوط

  ومن نظم اصطالحه ورموزه:

املتوىف ألمحد مكي احلموي احلسين ( "ضوء القبس املنري لرموز رجال اجلامع الصغري" -
  .)5()، مطبوع ه1098 سنة

  .)6() ه1350"منظومة يف اصطالح اجلامع الصغري" ليوسف بن إمساعيل النبهاين (ت -

فهذه مناذج لبعض األعمال حول الكتاب، لكن أغلبها لألسف يف عداد املخطوط، مل ير 
  النور بعد، نسأل اهللا عز وجل أن ييسر من خيرجها، وينفض الغبار عنها.

                                                                                                                                                                                     

 .) ه1351، (1، دار الكتاب العريب، طمطبوع متداول )1(
 ).37انظر (ص، وقد سبق ذكر مجلة من الكتب يف ذلك .)216ص( ،1، طتراث املغاربةالتليدي،  )2(
  .)2/564(، د.ط، العارفني هديةالباباين،  )3(
 .)1/343( ، د.ط،إيضاح املكنونالباباين،  )4(
 جملة معهد املخطوطات، حتقيق: حممد باقر علوان، ضوء القبس املنري لرموز رجال اجلامع الصغريأمحد مكي احلموي،  )5(

  ).1/239(، 6، طاألعالمالزركلي، ، و142ص ،1ع ،21م العربية،
 .)1/722( ،1، طجامع الشروح واحلواشياحلبشي،  )6(
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 "فيض القدير"دراسة خمتصرة لكتاب املبحث الثاين: 

  

  املطلب األول: التعريف بالكتاب، ومرتلته العلمية.

 

هو كتاب شرح فيه املناوي رمحه اهللا "اجلامع الصغري" للسيوطي رمحه اهللا، شرحاً ليس 
، والفرائد، ومن جيد الكالم والفوائدبالطويل اململّ، وال باملوجز املخلّ، وأتى فيه من درر األقوال 

، فال غرو �ما خيضع له كل منصف عارف، ويشهد لصاحبه بالتمكُّن واالستبصار مبواقع كلمه 
  أن يسميه صاحبه: "فيض القدير".

: (على أين علقته باستعجال، يف مدة احلمل بقوله واستغرق تأليفه مبا أشار إليه يف مقدمته
 مم خم حم جميل ىل مل خل ُّ�. يشري بذلك رمحه اهللا إىل قوله تعاىل: )1(والفصال)

  .)2( َّىن من خن حن جنيم  ىم

ويعد هذا الشرح من أكرب شروحه على اجلامع؛ وإال فله شرحان آخران، قال ابنه تاج 
الكبري؛ ومساه: "فيض القدير بشرح اجلامع الصغري"، ح "اجلامع الصغري" شروحاً ثالثة، الدين: (شر

، والصغري؛ مساه: "التيسري بشرح )3(الصغري"والوسط؛ مساه: "فتح الرؤوف القدير بشرح اجلامع 
  .)5())4(اجلامع الصغري"

  "فيض القدير": هكتابعمل املناوي يف ومن أهم مميزات 

                                                           

  ).1/4( ،4، طفيض القديراملناوي،  )1(
  .15 : اآليةاألحقافسورة  )2(
 مل أقف على من ذكر هذا الكتاب، فلعله يف عداد املفقود. )3(
  )، وهي املعتمدة يف حبثي هذا. ه1408، (3طبع عدة طبعات، منها: طبعة مكتبة اإلمام الشافعي الرياض، ط )4(
الكواكب الدرية يف تراجم وي، املناكتاب: لنقالً عن قسم الدراسة ، خمتصر إعالم احلاضر والباديتاج الدين حممد،  )5(

 .)1/15( ،1ط، السادة الصوفية
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موسوعيته اليت مجعت علوماً شىت؛ من فقه، وأصول، ومصطلح، وعلم رجال، ولغة،  -
  وبالغة، وشعر، وغريها من العلوم.

  ة السبك بينها، دون إسهاب أو تطويل.حسن االختيار ألقوال العلماء، وجود -

، بل بعضها خبط )1(اعتماده يف النقل من املصادر على أصول خطية صحيحة -
  . )2(أصحاا

اإلمام  نقله من مصادر هي يف عداد املخطوط أو املفقود؛ كشرح جده األعلى -
القاسم،  ، وغرائب األصول ملسلمة بنللديلمي العراقي على سنن الترمذي، ومسند الفردوس

  .)3(وغريها من املصادر النادرة

  األمانة يف النقل لرأي املخالف، مع حسن أدب ظاهر مع العلماء. -

  الدفاع عن العلماء بإنصاف، وإظهار حسن الظن م عند االختالف. -

بعد أن ذكر  -  رمحه اهللا ل القادريوقفال غرو، أن يثين عليه العلماء، وميدحه األدباء، ك
، و"شرح "شرحه الكبري على اجلامع"من بعضها سيما املناوي: (واستفدت  بمجلة من كت

. الشمائل"، ومها يف غاية اجلودة، مجع فيهما بني التحقيق وترك اإلطناب، وأتى مبا سحر األلباب
حمدث العصر، عالمة مصر، الشيخ عبد ": "فتح املتعال"قال أبو العباس أمحد املقري يف كتابه: 

وجاءين إىل بييت بشرحه الرؤوف املناوي الشافعي، وقد لقيته بالقاهرة احملروسة، وزرته يف بيته، 
  .)5())4("حاحلياة بالرو املمتزج املشروح،الشرح  خرج فيهالكبري للجامع الصغري، الذي 

                                                           

  ).405) رقم (1/344)، و(258) رقم (1/249(، 4، طفيض القديركمثال على ذلك: انظر  )1(
  ).3580) رقم (3/454)، و(139) رقم (1/177(، 4، طفيض القدير: انظر كمثال على ذلك )2(
) رقم 6/592)، و(3692) رقم (3/499)، و(30) رقم (1/89(، 4، طفيض القديركمثال على ذلك: انظر  )3(
)9995.( 
 ).حاحلياة بالرو كامتزاج املشروح،بالشرح فيه  مزجلذي اوفيه: ( ).98، (ص1، طفتح املتعال يف مدح النعالاملقري، ) 4(
  .)2/393( ،1ط ،حتقيق: حممد حجي، نشر املثاينالقادري،  )5(
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 .)1()وعلماً فائدةً وأغزرها ،"اجلامع" شروح خري هووقال الشيخ األلباين عنه: (

  

 املطلب الثاين: منهج املؤلف فيه.

  

  املتأمل يف كتاب "فيض القدير"، ميكن أن تتجلى له معامل منهج صاحبه يف األمور اآلتية:

  معامل عامة:

  يتناول بالشرح كل حديث مقسماً إياه حسب معانيه. -

 وإطناب يف ذلك، قال يفمن غري توسع على املبهم منه، غريب احلديث  يقتصر يف -
  .)2(مقدمة كتابه: (ومل أُعرف من ألفاظه إال ما كان خفياً)

على فقه احلديث ومقاصده، وذلك بالغوص يف معانيه، واستنباط  كبرييركِّز بشكل  -
  احلكم والفوائد منه.

  حسب ما قرره السيوطي من رموز.على ، على مظاا، ويذكر درجتهاحييل األحاديث  -

  معامل خاصة:

  بضبط مشكل األمساء، مع ترمجته باقتضاب لألعالم.اعتناؤه  -

، وعرضه بإنصاف ألدلة كل فريق بنقل اخلالف عند ذكر حديث يف األحكاماهتمامه  -
  لك.دون إفاضة يف ذ

  .�بيانه ملكانة احلديث املشروح بني األحاديث، خصوصاً إن كان من جوامع كلمه  -
                                                           

 .)1هامش 103(ص ،2، طاألموات مساع عدم يف البينات اآلياتانظر اآللوسي،  )1(
  ).1/3( ،4، طفيض القديراملناوي،  )2(
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ال يكتفي بذلك، بل مزيد اهتمامه باإلحالة على املصادر اليت يذكرها السيوطي، حبيث  -
  كثرية موطن احلديث من هذه الكتب. يذكر يف أحيان

  اإلحالة على مصادر أخرى للحديث مما مل يذكره السيوطي رمحه هللا. -

، وإما من أجل ذكره ملا ورد يف الباب من أحاديث، إما عند حاجته هلا عند فقه احلديث -
  اإلكثار من شواهد احلديث تقوية له.

  ا استدركه عليه.ممبيان علل األحاديث، سواء ما نص على ضعفه السيوطي، أو  -

  عنايته بالفروق اللغوية، واألوجه البالغية. -

  االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم. -

 عارض، فهذا النوع منمبختلف األحاديث، وهي األحاديث اليت ظاهرها الت اعتناؤه -
األحاديث ال خيوض غماره إال جهابذة العلماء، ممن أوتوا ذكاء وفطنة وفهماً، وقد أدىل املناوي 

  رمحه اهللا فيه بدلوه، وكان له منه نصيب.

 

 املطلب الثالث: عناية العلماء به.

  
  إليه.العزو ب ومكانته؛ اهتمام العلماء به، ومن املعامل اليت تدل على قيمة الكتا

، "فيض القدير"، فقد نقل منه حمدثون، ومفسرون، وفقهاء وهكذا الشأن بالنسبة لكتاب
  فكان من بينهم:

  من أعالم احلديث:
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)؛ يف كتابه: "التنوير شرح اجلامع  ه1182املتوىف سنة اإلمام الصنعاين رمحه اهللا ( -
أو يف بيان درجات األحاديث الصغري"، فقد نقل منه كثرياً؛ سواء يف فقه األحاديث ومعانيها، 

  وعللها. وأحيانا يصرح بالنقل منه، وأخرى من غري تصريح.
أكثر فقد ) يف كتابه: "عون املعبود"؛  ه1329املتوىف سنة مشس احلق العظيم آبادي ( -
  .النقل منه
)؛ يف كتابه: "حتفة األحوذي بشرح  ه1353املتوىف سنة عبد الرمحن املباركفوري ( -
  مذي".جامع التر
)؛ يف كتابه: "املداوي لشرح  ه1380املتوىف سنة أمحد بن الصديق الغماري رمحه اهللا ( -

" وقد انتقد فيه كالم املناوي على السيوطي من الناحية احلديثية يف كتابيه: "التيسري علل املناوي": 
  ".و"فيض القدير

من كتبه، ومن بينها:  )؛ يف كثري ه1420املتوىف سنة حممد بن ناصر الدين األلباين ( -
"إرواء الغليل يف ختريج منار السبيل"، و"سلسلة األحاديث الصحيحة"، و"سلسلة األحاديث 

  الضعيفة".
  من أعالم الفقه:

؛ يف كتابه: "نيل األوطار شرح ) ه1250املتوىف سنة حممد بن علي الشوكاين اليمين ( -
  قى األخبار".تمن

)؛ يف كتابه: "الروضة الندية شرح  ه1307سنة املتوىف حممد صديق خان القنوجي ( -
  الدرر البهية".

  من أعالم التفسري:
روح املعاين يف ؛ يف كتابه: ") ه1270املتوىف سنة حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي ( -

  ".تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين

  كتابه: "التحرير والتنوير".)؛ يف  ه1393املتوىف سنة حممد الطاهر بن عاشور التونسي ( -
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  تطبيقية.الثاين: دراسة  الفصل

 

  املبحث األول: التعقبات اخلاصة مبتون احلديث.

  

  املبحث الثاين: التعقبات اخلاصة بسكوت احلافظ السيوطي على درجة بعض األحاديث.

 

  املبحث الثالث: التعقبات اخلاصة باحلكم على األحاديث.

 

  اخلاصة بعزو األحاديث. املبحث الرابع: التعقبات

 

 اخلامس: التعقبات اخلاصة بالرواة وبعض املصطلحات احلديثية. املبحث
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  املبحث األول: التعقبات اخلاصة مبتون احلديث.

  

».                        فَيقُولُ أهلُ اجلَنة: عند جهينةَ اخلَبر اليقني ،آخر من يدخلُ اجلنةَ رجلٌ يقَالُ لَه: جهينةُ«

  .)1((خطّ يف رواة مالك) عن ابن عمر                                             

  

  فيه مسألة:

هو ما وقفت عليه من  ،وما جرى عليه املؤلف من أن سياق احلديث هكذاقال املناوي: (
آخر من يدخل اجلنة «ولفظه:  ،خطه من نسخ هذا الكتاب. والثابت يف رواية اخلطيب خالفه

هل بقي أحد  :سلوه ،فيقول أهل اجلنة: عند جهينة اخلرب اليقني ،جهينة :رجل من جهينة يقال له
وهكذا أورده عنه املصنف يف جامعه  ،انتهى. ومثله الدارقطين »ال :من اخلالئق يعذب؟ فيقول

  .)3())2(الكبري

  .)4(املناوي يف كون احلافظ السيوطي قد اختصر لفظ احلديثالغماري ووافق 
اخلطيب، فكان رواية أنه ذكره يف اجلامع الكبري كما يف  -كما أشار إليه املناوي-والغريب 

  عليه أن يذكره هنا أيضاً مادام أنه عزاه للمصدر نفسه.

                                                           

من طريق كما يف حديث الباب، و الطرف نفسهبأخرجه واحلديث  )،3) رقم (1/5، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
الدارقطين يف غرائب ، و)176(رقم  )241ص( غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس،يف البزاز سوادة: ابن املظفر جامع بن 

)، ونقل عن الدارقطين قوله: (هذا احلديث باطل، 783) رقم (2/652(مالك كما يف: السيوطي، ذيل الآللئ املصنوعة، 
وأما كتاب رواة  ومها من رواة هذا احلديث، ،وجامع ضعيف، وكذا عبد امللك) أي: جامع بن سوادة، وعبد امللك بن احلكم

  ).92(ص يف ملن حكم عليهوسيأيت مزيد تفصيل يف عداد املفقود،  -حسب علمي–البغدادي، فهو  مالك للخطيب
 .)16/16رقم ( )1/52( ،1، طاجلامع الكبريالسيوطي،  )2(
 ).1/55( ،4، طفيض القديراملناوي،  )3(
 ).1/75( ،1، طاملداويانظر الغماري،  )4(
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»ئْتى شأن ثَكرح ائْت، تمها إِذا طَعموأطْع، تيسها إِذا اكْتوالَ  ،واكْس هجحِ الوقَبوالَ ت
رِبضت                         .«  

  .)1((د) عن بهزِ بن حكيمٍ عن أبيه عن جده                          

  

  فيه مسألة:

املؤلف أن خمرجه أبا داود رواه هكذا من غري زيادة وال نقص  قضية صنيعقال املناوي: (
هي «نساؤنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال:  -أي معاوية بن حيدة-بل لفظه: " قال  ،وال كذلك

 ،وال تقبح وال جر إال يف املبيت ،غري أن ال تضرب الوجه ،فأت حرثك أىن شئت ،حرثك
إال مبا حل  ،كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض ،واكسها إذا اكتسيت ،وأطعمها إذا طعمت

  .)2()»عليها

  على الوجه الذي ذكره. خيرجهفتعقب املناوي السيوطي يف كون اإلمام أيب داود مل 

  وهذا وهم منه رمحه اهللا، فبالرجوع إىل سنن أيب داود جند خالف ما ادعاه.

ص كالم املناوي املذكور وقد تعقبه الغماري يف هذا فأجاد. قال رمحه اهللا بعد أن نقل ن
  آنفاً: (قوله... عجيب جداً، ووهم غريب من جهتني:

                                                           

أمحد يف املسند  من طريق حيىي بن سعيد القطان: أخرجهواحلديث )، 29) رقم (1/9، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
كتاب النكاح، باب يف ( يف السنن أبو داودو ،...»حرثك، ائت حرثك أىن شئت«وطرفه:  )20030رقم ( )33/232(

لنساء، (كتاب عشرة ا والنسائي يف الكربى ولفظه كما يف حديث الباب، ،)2143(رقم  )2/245حق املرأة على زوجها، 
ويف املسند والسنن الكربى زيادة:  ،...»حرثك أىن شئت«وطرفه:  )،9115( ) رقم8/260باب هجرة الرجل امرأته، (

رقم  )2/244(، وقد روى أبو داود »وال جر إال يف البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض إال مبا حل عليهن«
: (إسناده )4/431(وقال احلافظ ابن حجر يف تغليق التعليق طرفها األول، لكن من طريق أيب قزعة الباهلي،  )2142(

  ).687( رقم) 2/301وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،حسن)
 ).1/89( ،4، طفيض القديراملناوي،  )2(
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األوىل: أن هذا اللفظ الذي ذكره هو، ال يوجد يف سنن أيب داود أصالً، وإمنا املوجود ما 
  .)1(ذكره املصنف باحلرف، مع لفظ آخر مل يذكره ال املصنف وال الشارح

الثانية: أن اللفظ الذي ذكره الشارح لو كان يف سنن أيب داود كذلك، لكان الواجب 
فكيف يورده  )2( »هي حرثك، فأت حرثك«على املصنف أن يورده يف حرف اهلاء، ألن صدره: 

  .)3(يف حرف األلف؟! فاعجب هلذه األوهام)

   

                                                           

 رقم )2/245(ولفظ احلديث  ،»تطعمها إذا طعمت...أن « وطرفه: )2142رقم ( )2/244( يشري إىل لفظ احلديث )1(
 .»أطعموهن مما تأكلون...«: وطرفه )2144(
) رقم 19/415مل أقف على من رواه مصدراً ذه احلروف، وأقرب رواية له ما رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( )2(
)999.( 
 ).1/110( ،1، طاملداويالغماري،  )3(
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 بعض األحاديث. املبحث الثاين: التعقبات اخلاصة بسكوت احلافظ السيوطي على درجة

  

  املطلب األول: ما سكت عليه، وهو صحيح عند املناوي.

 

  املطلب الثاين: ما سكت عليه، وهو ضعيف عند املناوي.

 

  املطلب الثالث: ما سكت عليه يف اجلامع الصغري، وحكم عليه بالضعف يف غريه من كتبه.

  

 يف غريه من كتبه. بالوضع: ما سكت عليه يف اجلامع الصغري، وحكم عليه املطلب الرابع
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 املطلب األول: ما سكت عليه، وهو صحيح عند املناوي.

  
  ».أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئتآخر ما «
  

  .)2(عن أيب مسعود البدري )1(يف تارخيه) (ابن عساكر                                 

  

  فيه مسألتان:

  األوىل:املسألة 

، وهو املوافق )4(، وكذا العلقمي)3(مل يذكر املناوي رمز السيوطي هلذا احلديث لسكوته عنه
  .)6(، وهذا ما صرح به الصنعاين يف التنوير فقال: (سكت املصنف عليه))5(ملا يف نسخة شستربييت

عساكر ، من أن العزو البن وسكوت السيوطي هذا؛ تبعاً ملا نص عليه يف قاعدة املقدمة
  .مشعر بالضعف عنده

  املسألة الثانية:

                                                           

كتاب األنبياء، باب حديث (، يف الصحيح البخاريواحلديث أخرجه )، 6) رقم (1/6، د.ط (الصغرياجلامع السيوطي،  )1(
  .)6414) رقم (120-53/119(تاريخ دمشق، ، وابن عساكر يف )3484) و(3483(رقم  )4/177الغار، 

، فقال األكثر: نزهلا ده بدراًاتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا يف شهو مشهور بكنيته. ...عقبة بن عمرو بن ثعلبة( )2(
 ابن حجر)، وذلك بعد سنة أربعني، قيل: مات بالكوفة. وقيل: مات باملدينة، فنسب إليها. وجزم البخاري بأنه شهدها

 .)7/210، (1، طاإلصابة يف متييز الصحابة
 ).1/59( ،4، طفيض القديراملناوي، ) 3(
 .4، لوحةخمطوط ،الكوكب املنري) العلقمي، 4(
 .2، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي، ) 5(
  ).1/192( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )6(
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يشهد له ما رواه البيهقي يف ، لكن )1(إسناده ضعيف لضعف فتح املصريقال املناوي: (
بل رواه  ،والباقي سواء »إن آخر ما بقي من النبوة األوىل«: الشعب عن أيب مسعود املذكور بلفظ

  .)2()إىل آخر ما هنا »إن مما أدرك الناس«: مسعود بلفظ أيبالبخاري عن 

  فضعف املناوي إسناد حديث ابن عساكر، لكونه من رواية فتح املصري.

، ألنه من رواية فتح بن نصر الكناين أيب نصر )3(قال الغماري: (رمز املصنف لضعفه
  . اه)4(املصري، قال أبو حامت: "كتبنا فوائده لنسمع منه، فتكلموا فيه وضعفوه، فلم نسمع منه"

  .)6(، وأورد له حديثاً موضوعاً يدل على عدم ثقته))5(الدارقطين: "ضعيف متروك"قال 

لكن بالرجوع إىل "تاريخ دمشق"، جند أن ابن عساكر أخرج احلديث باللفظ املذكور من 
طرق عدة؛ فرواه من طريق سفيان الثوري، وشريك، وجرير بن عبد احلميد، وشعبة؛ كلهم عن 

نصر الكناين . وال ذكر لفتح بن )7( �ن أيب مسعود البدري منصور، عن ربعي بن حراش، ع
بل جممل الروايات اليت ذكرها ابن عساكر يف تاريخ دمشق هلذا احلديث املصري يف هذه الطرق، 

  .�إمنا هي عن ثالثة من الصحابة 

                                                           

-53/119(تاريخ دمشق، ، املعروف بفتح. ابن عساكر، نصر املصري فتح بن نصر بن عبد الرمحن الكناين أبوهو  )1(
وانظر أقوال األئمة فيه يف نقل الغماري  ).6015) رقم (6/317، (1، طلسان امليزان ابن حجر،و ،)6414) رقم (120
 اآليت.

 ).1/59( ،4، طفيض القديراملناوي،  )2(
والترميز بالضعف الذي ذكره الغماري؛ إما أن يكون اعتمد فيه مر معنا يف املسألة األوىل أن السيوطي إمنا سكت عنه،  )3(

على املنت املطبوع مع الشرح، وهذا ال اعتبار به، أو حبسب "قاعدة املقدمة"، فإنه كان يعمل ا، بل كان ينعي على املناوي 
 ).1826) رقم (4/78، و()800) رقم (2/255(عدم االحتكام إليها، انظر كمثال على ذلك: املداوي: 

 ).518) رقم (7/91، (1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت، ) 4(
 ).6015) رقم (6/317، (1، طلسان امليزانابن حجر،  )5(
  .)1/79( ،1، طاملداويالغماري،  )6(
  .)53/119(، د.ط، تاريخ مدينة دمشق انظر هذه الطرق يف: ابن عساكر، )7(
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 باإلضافة إىل طريق ،أنه رواه من أربعة طرق سبق: وقد �حديث أيب مسعود  -أ
  .)1(؛ وهي طريق زهري، عن منصور، عن ربعي بن حراش بهمسة بلفظ مغايرخا

 : من طريق يزيد بن هارون، عن أيب مالك األشجعي، عن�حديث حذيفة  - ب
  .)2(ربعي بن حراش به

 : من طريق ثابت البناين، عن منصور، عن ربعي بن�حديث أنس بن مالك  - ج
  .)3(حراش به

  هذا الذي ضعفت من أجله الرواية. "فتح بن نصر"ومجيعها مل يذكر فيها 
فلم  -على حسب الطاقة-وقد حبثت يف أسانيد من خرج هذا احلديث، بشواهده وطرقه 

  " إال يف "شعب اإلميان" للبيهقي رمحه اهللا، وإسناده:أجد من امسه "فتح
حدثنا فتح بن عمرو، حدثنا أبو جعفر حممد بن حامت، حدثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، 

األنصاري،  املفضل بن مهلهل، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أيب مسعودحدثنا أبو أسامة، 
  .)4(»فاصنع ما شئت إذا مل تستحِ: إن آخر ما يبقى من النبوة األوىل«: �قال: قال رسول اهللا 

  وهو احلديث الذي ذكره املناوي تقوية منه ملا عند ابن عساكر.
  .)5(الكسي وفتح بن عمرو هذا، هو:

  .)7(، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: (مستقيم احلديث))6(قال فيه أبو حامت: (صدوق)

                                                           

  .)40/509(سابق، املصدر ال )1(
 .)322-14/321(سابق، املصدر ال )2(
 .)301-46/300(سابق، املصدر ال )3(
 .)7341) رقم (174-10/173(، 1، طشعب اإلميانالبيهقي،  )4(
وتشديد السني املهملة، نسبة إىل  ،الكاف بكسروالكسي:  ، تويف سنة مخسني.فتح بن عمرو التميمي، أبو نصر الكسي )5(

) رقم 11، (ص1، طاألنساب)، والسمعاين، 369) رقم (5/1203، (1، طاإلسالمتاريخ الذهيب، ، بلدة مبا وراء النهر
)3442.( 
 .)2/3/91( ،1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )6(
   ).9/14(، 1، طالثقاتابن حبان،  )7(
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قال الشيخ األلباين: (وهو غري فتح املصري املتقدم يف كالم املناوي؛ فال أدري أهكذا وقع 
  .)1(منسوباً يف ابن عساكر؛ أم هو من املناوي أضافه على سبيل البيان؟)

شيخ األلباين غري وارد؛ ا سبق بيانه؛ يتبني أن االحتمال األول الذي ذكره الومن خالل م
  " هذا ليس له ذكر يف أسانيد ابن عساكر هلذا احلديث، بله أن ينسب.ألن "فتح

وأما االحتمال الثاين؛ فنعم، أضافه املناوي على سبيل البيان، فوهم رمحه اهللا، ولعله نظر يف 
هقي، فعلق يف ذهنه اسم "فتح" فظنه املصري، فلذلك ضعف اإلسناد من إسنادي ابن عساكر والبي

  أجله.
وعلى أي؛ فاملناوي متعقَّب من جهتني؛ من جهة تعليل رواية ابن عساكر بـ"فتح"، ومن 

  جهة اجلزم بأنه "فتح املصري".
ا فيم - كما سبق- ناوي كما أن هذا التعقب يلزم احلافظ الغماري أيضاً، لكونه تبع امل

  ذهب إليه.
 له ترجم، )2(وحديث الباب بطرقه املذكورة قبل، فيها: أبو جعفر حممد بن سليمان املنقري

، وضعفه ابن )3(بغداد تاريخ يف الذهيب وكذلك ،تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل عساكر ابن
هذا ، ومل أقف على من سبقه لذلك. فلعل سكوت السيوطي عن )4(اجلوزي يف العلل املتناهية

  احلديث كان من أجل ذلك، إشعاراً منه بضعفه عنده على حسب قاعدته.
 معنا عند البيهقي، فصح ي كما مرسوحممد بن سليمان املنقري قد تابعه فتح بن عمرو الك

  .)5(�رواه البخاري عن أيب مسعود  -كما قال املناوي-بذلك احلديث، بل احلديث 
يقول قائل بأن عزو السيوطي احلديث البن عساكر، هو  قدويبقى التنبيه على أمر مهم؛ ف

أمر متعقَّب؛ لكون اإلمام البخاري أخرج احلديث أيضاً عن أيب مسعود البدري. فكان األوىل العزو 
  إليه ال البن عساكر.

                                                           

  .)684(رقم  )298-2/297( ، ط جديدة،سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  )1(
 .)6414) رقم (53/119(تاريخ دمشق، ابن عساكر، ، داود أبو جعفر املنقري البصريحممد بن سليمان بن هو ) 2(
 ).378) رقم (6/608، (1، طتاريخ اإلسالمالذهيب،  )3(
 ).2/130، (2، طالعلل املتناهيةابن اجلوزي،  )4(
 .)3484) و(3483(رقم  )4/177كتاب األنبياء، باب حديث الغار، (،  الصحيحيف البخاريأخرجه ) 5(
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ختريج هذا اللفظ، املصدر ذه احلروف  رمحه اهللا وهذا التعقب مردود، إذ مراد السيوطي
  بالذات.

لغماري رمحه اهللا: (احلديث صحيح خمرج يف صحيح البخاري، إال أنه مروي بألفاظ قال ا
  .)1(صدرت حبروف اقتضى صنيع الكتاب أن ال يعزى هذا اللفظ إال ابن عساكر)

إن مما أدرك «ومما يؤكِّد هذا؛ أن احلافظ السيوطي ذكر يف اجلامع الصغري احلديث بلفظ 
 أيب] عن  ه[حم خ د ورمز له بـ:  »ألوىل: إذا مل تستح فاصنع ما شئتالناس من كالم النبوة ا

  .)2(مسعود [حم] عن حذيفة
فدلَّ هذا على أن اإلمام السيوطي قد تعمد إيراد لفظ ابن عساكر، وإال فهو مل يفُته أن 

  البخاري.اإلمام البخاري قد أخرجه، وهلذا أورده يف مكانه املناسب، باللفظ املصدر به عند 
"تاريخ أن يعزوه لـ"مصنف ابن أيب شيبة" قبل ب آخر؛ حيث كان األوىل لكن يبقى تعقُّ

، فهو كتاب تراجم، وأيضاً "تاريخ دمشق"دمشق"، إذ "املصنف" كتاب حديثي حمض، خبالف 
  لتقدم اإلمام ابن أيب شيبة على احلافظ ابن عساكر، فهو أعلى رتبة وطبقة منه.

آخر ما أدرك الناس : «�قال: قال رسول اهللا  عن أيب مسعودشيبة:  ولفظ حديث ابن أيب
  .)3(»إذا مل تستح فافعل ما شئت :من كالم النبوة

فهذا التعقب يلزم اإلمام السيوطي، كما يلزم احلافظ املناوي لكونه فاته، فلم يستدركه، 
  وجلَّ من ال يسهو.

  

                                                           

هكذا ورد يف املطبوع، ولعل الصواب "إال البن عساكر" وقوله: "إال ابن عساكر": ، )1/79( ،1، طاملداويالغماري،  )1(
  أو حنو هذه العبارة، واهللا أعلم.

  .)2496) رقم (1/382، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )2(
  .)25736(رقم  )8/381(، 1ط، املصنفابن أيب شيبة،  )3(
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 املناوي.املطلب الثاين: ما سكت عليه، وهو ضعيف عند 

  

وابنا اخلَالَة:  ،ويوسف في السماِء الثَّانِية ،تعرض علَيه أعمالُ ذُريته ،آدم في السماِء الدنيا«
ثَةاِء الثَّالمي السى فيسعاِء الرابعة ،حيىي ومي السف رِيساِء اخلامسة ،وإِدموموسى ،وهارون يف الس 

ةسادماِء السي السف، ةابِعماِء السي السف يماهرإِبو«.  

  .)1((ابن مردويه) عن أيب سعيد           
  

  :فيه مسألتان

  املسألة األوىل:

، )3(، وهو املوافق ملا يف نسخة شستربييت)2(املناوي رمز السيوطي هلذا احلديثمل يذكر 
  . وأما العلقمي؛ فلم يذكر احلديث أصالً.)4(عليه املصنف)وقال الصنعاين يف التنوير: (سكت 

  املسألة الثانية:

إسناده ضعيف لكن املنت صحيح فإنه قطعة من حديث اإلسراء الذي خرجه قال املناوي: (
  .)5()فيه خلف يف الترتيب، لكن الشيخان عن أنس

                                                           

ه، تفسرييف  الصنعاينعبد الرزاق  أخرجهجزء من حديث طويل، وهو )، 9) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
ابن مردويه يف التفسري كما عزاه إليه السيوطي و ،)14/436(، جامع البيان يف الطربي)، و1527) رقم (2/282-283(

): (من غرائب 4/275(البداية والنهاية  يف ابن كثريقال . )2/390(دالئل النبوة،  يف والبيهقي)، 5/195يف الدر املنثور (
  .)1485(رقم ) 3/677للشيخ األلباين ( سلسلة األحاديث الضعيفةوانظر األحاديث، ويف إسناده ضعف). 

  .)1/66( ،4ط ،فيض القديراملناوي، ) 2(
 .2، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي، ) 3(
  ).1/199( ،1ط، التنويرالصنعاين،  )4(
 .)1/66( ،4ط ،فيض القديراملناوي،  )5(
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عليه السيوطي  فتعقب املناوي السيوطي يف سكوته عن بيان درجة هذا احلديث، وما نص
  يف املقدمة يرد هذا التعقُّب.

  ومن باب البيان؛ هذا احلديث ضعيف سنداً ومتناً.

وقال البخاري: )1(ينأما من ناحية سنده؛ ففيه أبو هارون العبدي؛ وامسه عمارة بن ج ،
ال حيل كتابة  ،يروي عن أيب سعيد ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان: ()2((تركه حيىي القطان)

  .)4()ومنهم من كذبه ،متروك، وقال احلافظ يف التقريب: ()3()حديثه إال على جهة التعجب
  وأما من ناحية متنه؛ ففيه غرابة ونكارة وذلك من جهتني.

   اجلهة األوىل: -أ

  ).فيه خلف يف الترتيبهي ما أشار إليها املناوي بقوله: (

واملقصود ذه اجلهة؛ ما بينه  .)7(، واأللباين)6(والغماري، )5(وقد وافقه على ذلك الصنعاين
احلديث قطعة من حديث  الترتيب؛ فهي كما قال املناوي، فإنَّ وأما املخالفة يفاأللباين بقوله: (

 مرفوعاً )8(مالك وغريهم من حديث صعصعة بن، والنسائي ،ومسلم ،البخاري اإلسراء، وهو عند

                                                           

 ذيباملزي، . ين جبيم مصغروجوابن . تويف سنة أربع وثالثني ومئة، بصريالين أبو هارون العبدي وعمارة بن جهو  )1(
 .)4874(رقم ) 711ص، (2ط، تقريب التهذيبابن حجر، )، و4178) رقم (21/232، (1، طالكمال

 .)3107(رقم ) 6/499( ،1، طالتاريخ الكبريالبخاري،  )2(
  ).808) رقم (2/177(، 1، طاروحنيابن حبان،  )3(
  .)4874(رقم ) 711ص، (2ط، تقريب التهذيبابن حجر،  )4(
  .)1/196( ،1ط ،التنويرالصنعاين،  )5(
 .)1/90( ،1ط ،املداويالغماري،  )6(
  .)1485(رقم  )3/677( ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )7(
مالك بن صعصعة بن وهب بن عة"، وهو وقع للشيخ األلباين سهو قلم يف تسمية الصحايب، وإال فهو: "مالك بن صعص )8(

 .)7674(رقم  )9/452( ،1، طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، . � األنصاري عدي بن النجار
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وقع يف حديث  حيىي وعيسى، ويف الثالثة يوسف. وكذا السماء الثانية ، وفيه أنه رأى يف)1(بطوله
أشار إليها احلافظ يف  لبعض األحاديث األخرى اليت خالفاً وغريمها،، والنسائي، عند مسلم )2(أنس

  .)4())3("وهو أثبت" صعصعة وأنس: يف حديث -أي: ابن حجر-: "الفتح"، وقال

املخالفة من حيث الترتيب؛ إذ يف حديث الباب ذُكر أنَّ فبين األلباين رمحه اهللا وجه 
يوسف عليه السالم يف السماء الثانية، وحيىي وعيسى عليهما السالم يف السماء الثالثة، بينما يف 
حديث صعصعة وأنس رضي اهللا عنهما أنَّ يوسف عليه السالم يف السماء الثالثة، وحيىي وعيسى 

  ية.عليهما السالم يف السماء الثان

  .»تعرض عليه أعمال ذريته«قوله يف احلديث: هي   اجلهة الثانية: - ب

إال ما ذكره  - حسب علمي–زيادة مل ترد يف شيء من كتب احلديث املسندة  وهذه
فقودة لألسف. السيوطي هنا عن ابن مردويه، ومل أقف على سياقه يف تفسريه، لكونه من الكتب امل

احلديث من طريق أيب هارون العبدي مل يذكر هذه الزيادة، ممن خرج  مع أن مجيع من ذكرت
  ، وليس أعماهلم.»تعرض عليه أرواح ذريته«وإمنا الثابت عند مجيعهم لفظ: 

استدركها األلباين على املناوي؛ حيث صرح بصحة املنت دون استثناء، وهذه اجلهة؛ مما 
الباب،  ومل أره يف أحاديث ،»ذريته تعرض عليه أعمال«ليس عند الشيخني قوله: فقال األلباين: (

  .)5()ال عندمها، وال عند غريمها؛ فهي زيادة منكرة

                                                           

)، ومسلم يف الصحيح 3207) رقم (4/109أخرجه: البخاري يف الصحيح (كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة،  )1(
)، والنسائي يف السنن (كتاب 164) رقم (1/149إىل السماوات وفرض الصلوات،  �(كتاب اإلميان، باب اإلسراء بالنيب 

 ).448) رقم (1/217الصالة، باب فرض الصالة، 
) رقم 1/145إىل السماوات وفرض الصلوات،  �م يف الصحيح (كتاب اإلميان، باب اإلسراء بالنيب أخرجه: مسل )2(
 ).450) رقم (1/221)، والنسائي يف السنن (كتاب الصالة، باب فرض الصالة، 162(
). نهإنه ليس يف أحاديث املعراج أصح وال أحسن موقال املزي: (يقال: ). 7/210، (1، طفتح الباريابن حجر،  )3(

  ).5744) رقم (27/148، (1، طالكمال ذيباملزي، 
  .)1485(رقم  )3/677(، 1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )4(
  السابق. املصدر )5(
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بنحو هذه  وقبله، )1(ولعل هذا معىن قول الغماري: (وحديثه يف اإلسراء فيه غرابة ونكارة)
  .)2(اإلمام ابن كثري يف تفسريه العبارة؛

   

                                                           

 .)1/90( ،1، طاملداويالغماري،  )1(
  .)5/25( ،2ط ،تفسري القرآن العظيمابن كثري،  )2(
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.»يحبهما اهللا: اآليتان في آخرِ سورة البقَرة وهما ممايشفيان، وهما  ،آيتان هما قُرآنٌ«  

  .)1((فر) عن أيب هريرة                                                         

  

  فيه مسائل:

  املسألة األوىل:

 وهذا ما صرح به الصنعاين، )2(، وكذا العلقمياملناوي رمز السيوطي هلذا احلديثمل يذكر 
  .)4(وأما يف نسخة شستربييت؛ فقد رمز له بالضعف ،)3(فقال: (سكت عليه املصنف)

  املسألة الثانية:

  ملناوي السيوطي يف هذا احلديث، لكن ظاهر كالمه فيه تردد.تعقب ا

املسألة متعلق مدار ، إذ يستحسن ذكر إسناد الديلمي وبيان ما له وما عليه فيه، هوقبل إيراد
  .برجاله

ثنا  ،ثنا حممد بن إبراهيم بن جعفر ،أخربنا سليمان بن إبراهيم ي،أخربنا والدقال الديلمي: 
ثنا  ،ثنا أبو سامل بن جعثم ،ثنا أمحد بن حممد بن رزيق ي،حممد بن حممد بن عبد اللَّه البغداد

 �رة عن أيب هري ،عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ،عن صفوان بن سليم ،إبراهيم بن أيب حيىي
  .به

                                                           

زهر كما يف مسند الفردوس، أخرجه: الديلمي يف واحلديث )، 27) رقم (1/9، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
  .)77، (صخمطوطبن حجر، ال الفردوس

 .7، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 2(
  ).1/222(، 1، طالتنويرالصنعاين،  )3(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي، ) 4(
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أو  ،فصدوق ؛)1(ربديفإن كان ال ،فيه حممد بن إبراهيم بن جعفر اجلرجاينقال املناوي: (
  .)2()فوضاع كما يف امليزان ؛الكيال

  .)3()واهللا أعلم ،وأغلب الظن أنه اآلخرقال األلباين: (

أبو وقال الغماري: (املذكور يف السند هو األول، ألنه الذي يروي عنه سليمان بن إبراهيم 
  .)4(مسعود األصبهاين احلافظ، وهو الراوي عنه يف هذا احلديث)

  وهذا هو الراجح، وذلك لوجوه:

 أن الراوي األول هو: حممد بن إبراهيم بن جعفر اجلرجاين اليزدي، أبو الوجه األول:  
  .)5(عبد اهللا، الصدوق

، اجلرجاين النيسابوري حممد بن إبراهيم بن أمحد بن علي الكيال أبو الفضلوالثاين؛ هو: 
  .)6(الوضاع

  فهما يتفقان يف االسم واسم األب والنسبة، لكنهما خيتلفان يف اسم اجلد والكنية.

  جعفر، وليس أمحد.واسم جد الذي يف مسند الفردوس هو 

                                                           

، فيض القديراملناوي،  )، واملخطوط املقابل على نسخة املصنف:1/86(، 4، طفيض القدير: املناوي، املطبوعهكذا يف  )1(
، الغماري فال أدري هل هو من النساخ، أم من املناوي رمحه اهللا، وإال فصوابه: "اليزدي" كما عند، 25لوحة ،خمطوط
 ).1/107( ،1، طاملداوي

 ).1/28( ،4، طفيض القديراملناوي،  )2(
 ).4/52/1545( ،1، طالضعيفةسلسلة األحاديث األلباين،  )3(
  ).1/107( ،1، طاملداويالغماري،  )4(
مات بأصبهان، سنة مثان ، وونشأ بنيسابور، تسع عشرة وثالث مائةاألربعني"، ولد جبرجان سنة هو صاحب "األمايل  )5(

  .)263رقم ( )9/134(، 1ط، تاريخ اإلسالم، و)17/286( ،3، طسري أعالم النبالء، . الذهيبوأربع مائة
أصبهان أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن جعفر  دسنِوليس مبشهور إمنا املشهور م ،وضع على أيب العباس األصم حديثاً )6(

املنتخب من الصريفيين،  .به الفقر، واختلط يف آخر عمره، وكان حيدث باملناكري من حفظه أضر، الفروي اجلرجاين الصدوق
 ).6352) رقم (6/484(، 1، طلسان امليزانابن حجر، )، و22) رقم (25، (ص1، طنيسابوركتاب السياق لتاريخ 
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ينسبونه إىل جعفر اجلد، بينما  اليزدي، فوجدت األئمة ترمجة -حسب الوسع-وقد تتبعت 
  ينسبون الكيال إىل أمحد اجلد.

 الذي يروي عن اليزدي؛ هو: سليمان بن إبراهيم، أبو مسعود األصبهاين الوجه الثاين:  
  ، كما قال الغماري.)1(احلافظ

 الفضلا أبوالذين ترمجوا لسليمان هذا، يذكرون أن من شيوخه أبا عبد اهللا اليزدي، وليس 
  الكيال.

 ،حممد بن حممد بن عبد اهللا بن محزة بن مجيلشيخ اليزدي يف السند هو:  الوجه الثالث:  
  .)2(أبو جعفر البغدادي

ومل يذكر من ترجم له أن من تالميذه: الكيال، بينما ذكر ابن عساكر يف تاريخ دمشق أن 
  .اجلرجاين جعفر بن إبراهيم بن حممدمن تالميذه: 

  اإلشارة إليه عند آخر املسألة الثالثة.ستأيت  الوجه الرابع:  

  املسألة الثالثة:

مل جيزم املناوي بدرجة احلديث يف "فيض القدير"، بينما يف كتابه "التيسري بشرح اجلامع 
  . فجزم بضعفه.)3(الصغري" قال: (ضعيف، لضعف إبراهيم بن حيىي)

  .)4(الكبري) قال الغماري: (فالصواب ما فعله الشارح يف الصغري، ال ما ذكره يف

                                                           

 ).3/257( ،1، طتذكرة احلفاظالذهيب، و ،)19/21( ،3، طسري أعالم النبالءالذهيب،  )1(
 ).2/373(، 1ط، شذرات الذهبابن العماد، و ،)6946) رقم (55/177(، 1، طتاريخ دمشقابن عساكر،  )2(
، كما سيأيت "إبراهيم بن أيب حيىي"، وصوابه: وهكذا ورد فيه).1/12( ،3، طالتيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي،  )3(

، ولد: يف حدود سنة مائة، أو قبل ذلك، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي موالهم، املدينوهو قليل. معنا بعد 
 .)8/450، (3، طسري أعالم النبالءالذهيب،  تويف سنة أربع ومثانني ومائة.و
  ).1/107( ،1، طاملداويالغماري،  )4(
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به احلافظ ابن حجر احلديث يف "زهر الفردوس"، فقال: (قلت: ابن أيب حيىي  أعلَّوهذا ما 
  .)1(ضعيف)

. فلذلك )3())2("بل هو متروك، كما قال هو نفسه يف "التقريبلكن تعقبه األلباين فقال: (
  حكم عليه األلباين بالضعف الشديد.

احلديث بالضعف، يدل على أنه يذهب إىل أن واكتفاء احلافظ ابن حجر باحلكم على 
حممد بن إبراهيم هو اليزدي وليس الكيال، وإال حلكم عليه بالوضع بدل الضعف. فلم يذكر له إال 
علة واحدة وهي ضعف ابن أيب حيىي، فهذا هو الوجه الرابع يف املسألة الثانية، اليت يرجح ا ما 

  قررته قبل.
   

                                                           

  .)77ص، (خمطوط، زهر الفردوسابن حجر،  )1(
 ).243(رقم  )115(ص، 2ط، تقريب التهذيبابن حجر،  )2(
  ).1545) رقم (4/52(، 1، طسلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )3(
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»نا ونيا بةُ مالَ يتضلعون من زمزمآي مهأن نيقاملُناف نيب«.  

  .)1(ك) عن ابن عباس  (تخ ه                                            

  

  فيه مسائل:

  املسألة األوىل:

، وأما الصنعاين فقال: رمز )3(، وكذا العلقمي)2(مل يذكر املناوي رمز السيوطي للحديث
  .)5(املوافق ملا يف نسخة شستربييت، وهو )4(املصنف لصحته)

  املسألة الثانية:

  .)6(قال املناوي: (وقال ابن حجر: حديث حسن)

                                                           

رقم  )158-1/157البخاري يف التاريخ الكبري (واحلديث أخرجه )، 22) رقم (1/8د.ط (، اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
والطرباين يف املعجم ، )3061(رقم ) 2/1017كتاب املناسك، باب الشرب من زمزم، يف السنن ( )، وابن ماجه468(

 )،1738قم () ر646-1/645أول كتاب املناسك، (واحلاكم يف املستدرك )، 11246) رقم (11/124الكبري (
) رقم 5/240والبيهقي يف السنن الكربى (مجاع أبواب دخول مكة، باب سقاية احلاج والشرب منها ومن ماء زمزم، 

. )هذا إسناد صحيح رجاله ثقات(): 1068) رقم (3/208وقال البوصريي يف الزوائد ()، 9658، 9657، 9656(
 املسألة الرابعة من يف، وسيأيت كالم احلاكم والذهيب )1125(م رق )329–4/325إرواء الغليل (وضعفه الشيخ األلباين يف 

  هذا احلديث.
 ).1/81، (4، طفيض القديراملناوي، ) 2(
 .6، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 3(
 ).1/217( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )4(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
 ).1/81( ،4، طفيض القديراملناوي، ) 6(
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على نقلٍ له يحسن فيه هذا  - حسب مصادر احلافظ ابن حجر اليت بني يدي-مل أقف 
احلديث. وللحافظ رسالة: "جزء فيه اجلواب عن حال احلديث املشهور يف ماء زمزم ملا شرب 

  وقد تتبعتها، ومل أجد فيها ذكراً حلديث الباب، بله حتسينه. واهللا أعلم. ،)1(له"

من طريق ابن ذكره  خبصوص هذا احلديث؛ أنه لحافظ ابن حجروغاية ما وجدت بالنسبة ل
  .)2(أيب مليكة يف التلخيص احلبري، دون بيان لدرجته عنده

للحديث، أم أنه ممن يقول وال أدري، هل املناوي قد وقف على نص من احلافظ بتحسينه 
  ؟.)3(بأن ذكره للحديث يف "التلخيص احلبري"، مث سكوته عنه؛ يفيد ذلك

تصحيح احلافظ للحديث، لكن دون  )4("التنوير"نقل يف قد الصنعاين أيضاً وأشري إىل أن 
  ذكر مصدره يف ذلك.

 -تلميذ احلافظ ابن حجر-وممن وقفت عليه حيسن حديث ابن عباس؛ احلافظ السخاوي 
  .)5("املقاصد احلسنة"يف كتابه 

  املسألة الثالثة:

واحلاصل أن بعض قال املناوي: (قال اهليثمي: "بإسنادين؛ رجال أحدمها ثقات" انتهى، 
  .)6()أسانيده رجاله ثقات

                                                           

 طبع بتحقيق وتعليق: كيالين حممد خليفة، عن مؤسسة قرطبة. )1(
 ).512-2/511، (1، طالتلخيص احلبريابن حجر، ) 2(
)، فقد نقل عن الشوكاين أنه كان حيتج بذلك، وممن احتج به 90، (ص10، طقواعد يف علوم احلديثانظر التهانوي،  )3(

 ).32، (ص1، طمناسك احلج والعمرةمن املعاصرين: الشيخ األلباين يف 
 ).1/217( ،1، طالتنويرالصنعاين، ) 4(
 ).358، (ص1، طاملقاصد احلسنةالسخاوي،  )5(
  ).1/81، (4، طفيض القديراملناوي،  )6(
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نسبة هذا الكالم للهيثمي رمحه اهللا، ومثل هذا مل أقف يف كتاب "جممع الزوائد" على 
  ال يكفي لثبوت صحة احلديث. -أعين: رجاله ثقات- اللفظ 

شرط واحد من  غاية ما يفيد: توفر إذ ال يلزم من ثقة رجال اإلسناد، صحة اإلسناد؛ ألن
شروط الصحيح، فقد يكون يف اإلسناد علة تقدح يف صحته، مثل االنقطاع والعنعنة، وغريها  بني

  من القوادح.

  جوابه من وجهني:قال ابن القيم يف معرض الرد على من يصحح احلديث لثقة رجاله: (

أحدمها: ما تقدم مرارا أن ثقة الراوي شرط من شروط الصحة، وجزء من املقتضى هلا، فال 
  من جمرد توثيقه احلكم بصحة احلديث.يلزم 

يوضحه: أن ثقة الراوي هي كونه صادقا ال يتعمد الكذب، وال يستحل تدليس ما يعلم أنه 
كذب باطل، وهذا أحد األوصاف املعتربة يف قبول قول الراوي، لكن بقي وصف الضبط 

  .يث ال يعرف بالتغفيل وكثرة الغلطوالتحفظ؛ حب

ن ال يشذ عن الناس، فريوي ما خيالفه فيه من هو أوثق منه : وهو أ-ثانيهما-ووصف آخر 
  . )1()وأكرب، أو يروي ما ال يتابع عليه

  .)2()صحيحاً ال يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون: (أيضاً احلافظ ابن حجر وقال

: حصول فيد تصحيحاً وال حتسيناً، بل غايتهال ي -رجاله ثقات– اللفظ مثل هذاتبني أن ف
شروط صحة احلديث، ومها: العدالة والضبط، دون االتصال، والسالمة من الشذوذ شرطني من 

  والعلة.

  املسألة الرابعة:

                                                           

 ).1/218، (1، طالفروسية احملمديةابن القيم،  )1(
صحيح الترغيب األلباين، وقد أشار الشيخ األلباين إىل مثل هذا أيضاً، انظر  ).3/45( ،1، طالتلخيص احلبريابن حجر،  )2(

  ).1/70، (1، طوالترهيب
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  .)1()لكن فيه انقطاعقال املناوي: (

صحيح على شرط يشري بذلك إىل رواية احلاكم. فبعد أن روى هذا احلديث قال: (
قلت: ال واهللا "بقوله:  الذهيب. وتعقبه مسع من ابن عباس )2(إن كان عثمان بن األسود ،الشيخني
  .)3() "وأكرب مشيخته سعيد بن جبري ،عام مخسني ومائة تويف ،ما حلقه

 عن ابن عباس ،عن عبد اهللا بن أيب مليكة ،والوجه الصحيح فيه أنه عن عثمان بن األسود
  .رضي اهللا عنهما

 ،مليكة منها عبد اهللا بن أيبالنسخة املطبوعة من "املستدرك" قد سقط قال الشيخ األلباين: (
والسقط ... كما يتبادر للذهن ،وليس السقط من الناسخ أو الطابع ،فصار احلديث بذلك منقطعاً

أورده  يرواه عنه بالسند الذ يفإن البيهق ،ف الكتابأنه من احلاكم نفسه حني ألَّ املذكور يتبني يل
وبذلك اتصل  ،من طريق إمساعيل بن زكرياهو  ،مليكة فيه "املستدرك" بإثبات ابن أيب احلاكم يف

  .)4()السند وزال االنقطاع

فتبني لنا من هذا أنّ علة االنقطاع يف رواية احلاكم مستدركة على املناوي، إذ إسناد 
  احلديث عند احلاكم متصل برواية البيهقي له.

  املسألة اخلامسة:

حتسينه للحديث، مع إثباته لثقات بعض رجال  - كما تقدم- نقل املناوي عن ابن حجر 
 السيوطي بكون احلديث فيه انقطاع.أسانيده، لكنه تعقّب  

                                                           

  ).1/81، (4، طفيض القديراملناوي،  )1(
سنة سبع وأربعني ومائة وقد قيل سنة ، مات عثمان بن األسود بن موسى بن باذان موىل بين مجح من أهل مكةهو  )2(

 ).7/189(، 1، طالثقاتابن حبان،  .مخسني ومائة
 .)1738) رقم (646-1/645أول كتاب املناسك، ( ،املستدركاحلاكم،  )3(
  ).4/328( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )4(
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؛ فقد ذكر علة االنقطاع مستدركاً عليها )1("بشرح اجلامع الصغري التيسري"وأما يف 
  بتحسني احلافظ له.

. )2(األلباين يف إرواء الغليلوهذا احلديث قد فصل القول فيه يف مبحث نفيس؛ الشيخ 
إىل أنَّ احلديث معلول رمحهما اهللا . وقد خلُصا )3(وكذلك احلافظ الغماري يف املداوي

  باالضطراب.

عبيد اهللا بن موسى، عن عثمان بن األسود، عن وسند احلديث كما عند ابن ماجه: (عن 
، فذكر احلديث يف )4(...)حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر، قال: كنت عند ابن عباس جالساً

  قصة.

احلديث، بعد أن عزاه مبتابعاته إىل مظانه: (اختلف  على الكالمقال الشيخ األلباين مجمالً 
  على عثمان بن األسود يف تسمية شيخه على وجوه:

  .بكر أيب بن الرمحن عبد بن حممد: األول

 ،)7(وعبد اهللا بن املبارك ،)6(بن إبراهيم يومك ،)5(رواه عنه هكذا عبيد اهللا بن موسى
  أثبات.وهؤالء ثقات 

  مليكة. : عبد اهللا بن أيبالثاين

                                                           

 ).1/11( ،3، طالتيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي،  )1(
  .)1125) رقم (329–4/325( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )2(
  ).106- 1/104( ،1، طاملداويالغماري،  )3(
  ).3061) رقم (2/1017ابن ماجه يف السنن (كتاب املناسك، باب الشرب من زمزم، ) 4(
 املصدر السابق.) 5(
) 5/240) رواه البيهقي يف السنن الكربى (مجاع أبواب دخول مكة، باب سقاية احلاج والشرب منها ومن ماء زمزم، 6(

 ).9658رقم (
 .)468) رقم (158-1/157البخاري يف التاريخ الكبري () رواه 7(
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 ،)3(يهوذَوعبد الرمحن بن ب ،)2(ء قليالًيوهو صدوق خيط ،)1(رواه عنه إمساعيل بن زكريا
الطريق إليه  لكن يف ،)6(وهو ثقة حجة ؛)5(يوسفيان الثور ،)4(وأثىن عليه أمحد ،باملشهور وليس

ورمبا  ،وهو ثقة ثبت ؛)8(. والفضل بن موسى)7(وفيه ضعف يوهو الدبر؛ إسحاق :وإىل ابن بوذيه
  .)11())10(مليكة" . وقيل عنه عن عثمان "عبد الرمحن بن أيب)9(كما قال احلافظأغرب 

  .)12(أقول: طريق سفيان وعبد الرمحن بن عمر بن بوذيه؛ أخرجها: عبد الرزاق، والطرباين

                                                           

) 5/240رواه البيهقي يف السنن الكربى (مجاع أبواب دخول مكة، باب سقاية احلاج والشرب منها ومن ماء زمزم، ) 1(
 ).9657رقم (

 .)449) رقم (139، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر، ) 2(
، خالصة تذهيب ذيب الكمال)، اخلزرجي، مث حتتانية ،وبعد الواو معجمة مفتوحة ،بضم أولهاخلزرجي فقال: () ضبطه 3(

بن عبد الرمحن (، وغريه من املصادر: )3842) رقم (572، (ص2، طتقريب التهذيب). وعند ابن حجر، 225، (ص5ط
 فقال: ).1/440، (1ط، توضيح املشتبه، وضبطه ابن ناصر الدمشقي. )بضم املوحدة وسكون الواو بعدها معجمة، بوذويه

)"وذَبوكاليت هاء مث ،ساكنة حتت مثناة مث ،مفتوحة واو تليها ،مفتوحة معجمة ذال مث ،ساكنة واو مث، املوحدة بضم "هي 
 ).للسكت

) رقم 623، (ص1، طالكاشفالذهيب، )، وقال فيه 1022) رقم (5/217، (1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )4(
 ): (مقبول).3842) رقم (572، (ص2، طتقريب التهذيب): (ثقة)، وابن حجر، 3156(
  رواية سفيان الثوري، وعبد الرمحن بن بوذيه، سيأيت خترجيها قريباً. )5(
 ).2458) رقم (394، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر،  )6(
 )، وقال: (صدوق).539) رقم (1/116، (1، طاملغين يف الضعفاءو، )13/416( ،3، طسري أعالم النبالءالذهيب،  )7(
 .)468) رقم (158-1/157البخاري يف التاريخ الكبري () رواه 8(
 ).5454) رقم (784، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر، ) 9(
 .)468) رقم (158-1/157البخاري يف التاريخ الكبري () رواه 10(
 ).1125) رقم (327–4/326( ،1، طإرواء الغليل) األلباين، 11(
) رقم 11/124( ،2، ط، املعجم الكبريالطرباين)، و9111) رقم (5/112، (1، طاملصنفعبد الرزاق،  )12(
وقد حترف اسم "عبد الرمحن بن عمر" يف مطبوع املصنف إىل: "عبد اهللا بن عمر" والتصويب من: البخاري، . )11246(

 ).65) رقم (96، (1، طاملنافقني ونعت النفاق صفةوأيب نعيم، ، )468) رقم (1/158، (1، طالتاريخ الكبري
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 عبد عن الرزاق، عبد عن الدبري، إبراهيم بن إسحاق حدثناوإسناد الطرباين هكذا: (
 أيب ابن عن األسود، بن عثمان عن حدثنا، إال الثوري أعلم وال: الرزاق عبد قال عمر، بن الرمحن
  ).عباس ابن عن مليكة،

الدبري إمنا هو فأنت ترى أن الطرباين مل يرو احلديث إال من طريق عبد الرزاق، وإسحاق 
  يف إسناد الطرباين دون عبد الرزاق.

فإعالل طريق سفيان وعبد الرمحن بن بوذيه بإسحاق الدبري الضعيف، إمنا يصح يف إسناد 
  الطرباين، أما عند عبد الرزاق؛ فال ذكر له فيه، وبه يصح هذا الطريق.

  الثالث: جليس البن عباس مل يسم.مث قال الشيخ األلباين: (

لت: بعد هذا العرض يتبني أن أوىل هذه الوجوه بالترجيح إمنا هو الوجه األول التفاق ق
مل تثبت  فبعض رواته ،وصحة الطرق بذلك إليهم. خبالف الوجه الثاين ،الثالثة الثقات عليه

  .)1()إال إىل الفضل بن موسى ،وبعضهم مل يثبت السند إليه ،عدالتهم

 ت، أما الوجه الثاين؛ ففيهم اثنانلكون رواته ثقات أثباوأقول: نعم؛ الوجه األول أوىل، 
وكفى ما حجة، وإن كان من مغمز  "سفيان الثوري، والفضل بن موسى"من الثقات األثبات 

يف الباقي منهم؛ فمن جهة حفظهم، ال من جهة عدالتهم، لكن حفظهم هذا ال ينزل إىل مرتبة 
  ، وهذا منه.)2(الثقات فيهطرح حديثهم، بل يستشهد م فيما وافقوا 

  وأما عدم ثبوت السند لبعضهم؛ فقد أجبت عنه قبل.

وإذا كان كذلك فقد رجع احلديث ، فشاذ فرد ،وأما الوجه الثالثمث قال الشيخ األلباين: (
 ،بكر هذا فمن يكون ابن أيب ،عن ابن عباس ،بكر إىل أنه من رواية حممد بن عبد الرمحن بن أيب
روى عنه  ي،أبو الثورين املك ياجلمح يبكر القرش وما حاله؟ هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب

                                                           

 ).1125) رقم (4/327( ،1، طإرواء الغليلاأللباين، ) 1(
) رقم 2/47( ،1، طإرواء الغليل، انظر وهو إسحاق الدبري أضعفهم عنده،ويكفي شهادة الشيخ األلباين نفسه على ) 2(
)339.( 
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 وهلذا قال احلافظ يف ،ومل يوثقه غريه ،)1("الثقات" وقد أورده ابن حبان يف ،عمرو بن دينار أيضاً
إىل  لكن السند واه ،]: وقد توبعاأللباين: أي[ قلت عند املتابعة. :يعين )2("مقبول""التقريب": 

أخربنا عبد اهللا بن هارون  ي،: حدثنا زكريا الساج)3("املعجم الكبري" يف الطرباين... فقال املتابع
عن  ،عن عطاء ،عن أبيه ،عن خمرمة بن بكري ي،أخربنا قدامة بن حممد األشجع ي،أبو علقمة الفرو
بيننا وبني املنافقني أم ال عالمة ما «: �اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا  يابن عباس رض

أبو علقمة هذا قال  ،: وهذا إسناد ضعيف جداً[أي: األلباين] قلت .»يتضلعون من زمزم
 .)6("ضعيف"التقريب": " . ويف)5("منكر احلديث": . وقال الذهيب)4("احلديث متروك": الدارقطين

  .)7()وبقية رجال اإلسناد موثقون

حدثين جدي، له عند األزرقي يف أخبار مكة، قال: ( وأقول: وقفت حبمد اهللا على متابع
عن عبد ايد، عن عثمان بن األسود، عن جماهد، عن ابن عباس، قال: كنا مع رسول اهللا 

  وذكر احلديث يف قصة. )8(...)�

، روى عنه اإلمام )9(أما جد األزرقي؛ فهو أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي، أبو الوليد
  .)11(، وقال ابن حجر يف التقريب: (ثقة))10(حالبخاري يف الصحي

                                                           

 ).5271رقم ( )5/375، (1، طالثقاتابن حبان،  )1(
، 1، طاالستغناء يف معرفة الكىنابن عبد الرب، وقال  ).6106) رقم (868، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر،  )2(

 ): (قوي).5733) رقم (229، (ص1، طاملغين يف الضعفاء، والذهيب، : (تابعي، ثقة))508) رقم (498(ص
 ).10763) رقم (10/314، (2، ط، املعجم الكبريالطرباين )3(
 ).559-4/558( ،1، طذيب التهذيبابن حجر،  )4(
 ).9744) رقم (5/268، (1، طميزان االعتدالالذهيب،  )5(
 ).8324) رقم (1180، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر،  )6(
  ).1125(رقم  )329–4/326( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )7(
 ).2/57، (3، طأخبار مكةاألزرقي،  )8(
 ). ه222 سنة توىف): (84) رقم (203، (ص1، طالكاشفقال الذهيب،  )9(
 ).1860) رقم (3/19، (1، طصحيح البخاريالبخاري،  )10(
 ).105) رقم (99، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر، ) 11(
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يد؛ فهو ابن عبد العزيز بن أيب روأما عبد اوثقه أمحد وابن معني، وأبو داود، )1(ادو ،
ال يحتج به، يعترب به، والنسائي، وقال أبو حامت: (ليس بالقوي، يكتب حديثه). وقال الدارقطين: (

ا لي3(قال احلافظ يف التقريب: (صدوق، خيطيء) .)2( )ن، واالبن أثبتوأبوه أيض(.  

وال خمالفة هنا حبمد اهللا، وبه صحت ، فمثل هذا الراوي؛ حديثه حسن إذا مل خيالف
  املتابعة.

   

                                                           

رقم  )620(صاملصدر السابق، قال ابن حجر: (بفتح الراء، وتشديد الواو، من التاسعة، مات سنة ست ومائتني)،  )1(
)4188.( 
 ، وغريها.هذه األقوال). ففيه مجيع 2/606، (1، طذيب التهذيب) ابن حجر، 2(
 ).4188) رقم (620، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر،  )3(
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  كتبه. املطلب الثالث: ما سكت عليه يف اجلامع الصغري، وحكم عليه بالضعف يف غريه من

  

» سانعلى ل نيالعالَم بر مخات آمنينِنياملُؤم هادبع«.  

  .)1((عد طب في الدعاِء) عن أيب هريرة                                         

  

  :فيه مسألة

 ال :الثقفي يعلى بن أمية أيب عن ،)3(الضعفاء يف الذهيب أورده ،)2(الثقفي مؤمل فيهقال املناوي: (
  .)5()يرمز له هنا بشيء " وملضعيف إسناده": الشفاء حاشية يف املؤلف قال مث ومن. )4(شيء

فتعقب املناوي السيوطي يف كونه سكت عنه، مع أن إسناده ضعيف، ومل ينص العلقمي أيضاً على 
، وهو املوافق ملا يف نسخة )7(، وأما الصنعاين؛ فقد قال: (رمز املصنف لضعفه))6(رمز املصنف

                                                           

(باب التأمني بعد الدعاء،  أخرجه: الطرباين يف الدعاءواحلديث )، 20) رقم (1/8، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
زهر كما يف والديلمي يف مسند الفردوس، )، 16237) رقم (10/56ابن عدي يف الكامل (و)، 219(رقم  )2/889

، وضعفه الشيخ األلباين يف سلسلة )أبو أمية ضعيف( :وقال احلافظ ابن حجر عقبه ،75ص، خمطوطالبن حجر،  الفردوس
  ).1487(رقم  )3/677األحاديث الضعيفة (

) 988، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر، انظر  ،نزيل مصر ،العباس الثقفي البصريمؤمل بن عبد الرمحن بن هو  )2(
  ).7080رقم (

 ).4319) رقم (405، (ص1، طديوان الضعفاء واملتروكنيالذهيب،  )3(
لسان )، انظر ابن حجر، بشيء حديثه ليس ،ضعيف( بن معني: حيىي قال ،أبو أمية الثقفي البصري ،إمساعيل بن يعلىهو  )4(

 ).1266) رقم (2/186، (1، طامليزان
 .1/80 ،4، طفيض القديراملناوي، ) 5(
 .6لوحة، خمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 6(
  ).1/213(، 1، طالتنويرالصنعاين،  )7(
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املناوي والعلقمي، بداللة قاعدة املقدمة؛ إذ النقل عن  د، وهذا ال خيالف ما تقدم عن)1(شستربييت
  بالضعف.ابن عدي مشعر عنده 

هذا؛ وقد ضعف احلافظ السيوطي إسناد احلديث يف حاشيته على تفسري القاضي 
  .)3(، وكذا يف الدر املنثور)2(البيضاوي

 نبه عليه الغماري يف املداوي فقال: (كذا وهم" الشفاء حاشية" ذكر على أن التنبيه ويبقى
: "حاشية القاضي" ولعل بعض النساخ ظن أن )4(قال: "يف حاشية الشفا"، والصواب ما يف الصغري

القاضي هو عياض، فكتب "الشفا" بدله، واملراد به البيضاوي، فإن املؤلف ذكر ذلك يف حاشيته 
  .)5(على تفسري البيضاوي املسمى بـ"نواهد األبكار")

6(املعتمد من فيض القدير املخطوطحه الغماري رمحه اهللا، هو املوافق ملا يف وما رج( ،
"القاضي"  كلمة "الشفا"، وكُتب يف طرتهعلى  نسخة املؤلف، إذ مت التشطيب فيه على والذي قوبل

على  اهللا رمحهمع كلمة: "صح"، فظهر ذا أن اخلطأ من النساخ، وليس من املناوي، فقد كتبها 
  اجلادة.

   

                                                           

 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
، حتقيق: أمحد حاج عثمان، رسالة وشوارد األفكارنواهد األبكار  وهي املسماة بـ"نواهد األبكار"، انظر السيوطي، )2(

  ).1/250( دكتوراه،
  ).1/91( ،1، طالدر املنثورالسيوطي،  )3(
  ).1/11( ،3، طالتيسري بشرح اجلامع الصغري السيوطي، )4(
  .)1/102( ،4، طاملداويالغماري،  )5(
 .35لوحة خمطوط،، فيض القديراملناوي،  )6(
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  املطلب الرابع: ما سكت عليه يف اجلامع الصغري، وحكم عليه بالوضع يف غريه من كتبه.

  

».                              فَيقُولُ أهلُ اجلَنة: عند جهينةَ اخلَبر اليقني ،آخر من يدخلُ اجلنةَ رجلٌ يقَالُ لَه: جهينةُ«

  .)1((خطّ يف رواة مالك) عن ابن عمر                                               

  

  فيه مسائل:

  املسألة األوىل:

رمز السيوطي للحديث، وقد صرح الصنعاين يف التنوير بأن  )3(والعلقمي )2(مل يذكر املناوي
، وهو ال ينايف سكوته، ملا )5(له بالضعف. بينما يف نسخة شستربييت رمز )4(املصنف قد سكت عنه

  سبق ذكره يف قاعدة املقدمة.

  املسألة الثانية:

ومثله ذكر املناوي لفظ اخلطيب هلذا احلديث يف كتابه "رواة مالك"، مث أتبعه بقوله: (
ه وأقر ،)6("باطل" :مث قال: قال الدارقطين، وهكذا أورده عنه املصنف يف جامعه الكبري ،الدارقطين

  .)7()عليه

                                                           

  .)63سبق خترجيه يف (ص)، 3) رقم (1/5، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
 ).56-1/55، (4، طفيض القديراملناوي، ) 2(
 .4، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 3(
 .)1/188( ،1ط، التنويرالصنعاين،  )4(
 .2، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
 ).16/16) رقم (1/52( ،2، طاجلامع الكبريالسيوطي،  )6(
  ).1/55(، 4، طفيض القديراملناوي،  )7(
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، مع أنه أورده يف "اجلامع الصغري"فتعقب املناوي السيوطي يف كونه ذكر هذا احلديث يف 
  مقراً الدارقطين على بطالنه. "اجلامع الكبري"

وزاد الغماري كتاباً آخر للسيوطي حكم فيه على احلديث بالوضع، فقال: (جزم بوضعه 
، وأقر يف "اجلامع الكبري" حكم الدارقطين )1(لئ"فاستدركه على ابن اجلوزي وأورده يف "ذيل الآل

بأنه باطل، فكان من حقه أال يورده يف الكتاب الذي صانه عن املوضوعات اليت انفرد ا 
  .)2( الوضاعون والكذابون)

  املسألة الثالثة:

أورده العراقي يف أيضاً مجاعة من علماء احلديث، فقد  بالبطالنهذا احلديث حكم عليه 
  اه عليه.وأقر، ونقال حكم الدارقطين ،)4("لسان امليزان"وابن حجر يف ، )3("ميزان االعتدالذيل "

 وأقره، )6(جامع بن سوادة جمهول)قال ابن اجلوزي: ( ،)5(جامع بن سوادةوآفته: 
  .)8(وقال: (كأنه وضعه)بل ذكر له يف "املغين يف الضعفاء" حديثاً،  .)7(الذهيب

حاكماً على طريقه  "البداية والنهاية"كتابه ابن كثري يف قد أورده اإلمام  وحديث الباب
 كان حمفوظاً هذا احلديث ال تصح نسبته إىل اإلمام مالك؛ جلهالة رواته عنه، ولوقائالً: (بالغرابة، و

  .)9( )مما رواه عنه الثقات ،وغريه إان يف كتبه املشهورة عنه، كاملوطمن حديثه لك
                                                           

  ).783) رقم (2/652( ،1، طذيل الآللئ املصنوعةالسيوطي،  )1(
 ).1/75(، 1، طاملداويالغماري،  )2(
  .)542( رقم )151ص(، 1، طذيل ميزان االعتدالالعراقي،  )3(
 .)1752) (2/415(، 1، طلسان امليزان، ابن حجر )4(
، 1ط، املوضوعاتابن اجلوزي، مل أقف على من ترمجه، وقد نسبه ابن حبان فقال: "جامع بن سوادة احلمراوي".  )5(
 .)1293(رقم  )3/84(
 ) املصدر السابق.6(
 ).608) رقم (237، (ص1، طتلخيص كتاب املوضوعاتالذهيب،  )7(
 ).1086) رقم (1/127، (1، طاملغين يف الضعفاءالذهيب،  )8(
  .)20/250(، 1، طالبداية والنهايةابن كثري،  )9(
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ذاع ممن  اإلمام مالكإذ من املعلوم أن  ؛آفة أخرى للحديث رمحه اهللا إىل فأشار ابن كثري
بل منهم عدد كبري من أئمة  ،من مختلَف األمصار حابه والرواةُ عنه، وكثر أصصيته، وارتفع ذكره

دون أصحابه الكُثُر، استبعد ذلك،  اإلمام مالكبرواية عن  ضعيف فإذا ما انفرد راو، احلديث
ية، روا مالكإذ يبعد أن يروي راوٍ واحد عن  ووسمت روايته بالغرابة. ،وكان محطَّ شك وريبة

  .)1(فمثل هذا يطلق عليه العلماء بأنه باطل .له مع شدة مالزمتهم، وال يرويها الباقي من الرواة

  .عن نافع، عن ابن عمر، عن مالك، )2(عبد امللك بن احلكم رواه حديث البابو

فمثل تفرده هذا ال حيتمل، ، )3(كما قال الدارقطين عنه ضعيفعبد امللك بن احلكم و
  هذا اإلسناد املشهور.يف مثل  خصوصاً

، )5(ويف املغري ،)4(احلافظ الغماري يف املداوي: بالوضعى احلديث حكم علهذا؛ وقد 
  .)6(الضعيفةوالشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث 

؛ الغالب فيه أن يكون يف إسناده من وسم بذلك، ولعلهما الحظا فيه املوضوعواحلديث 
  .عن جامع بن سوادة -فيما سبق قبل قليل-ما قاله الذهيب أيضاً 

   

                                                           

، الدرر يف مسائل املصطلح واألثرانظر اجليالين، . األلباين يف سؤاالت أيب احلسن املأريب لهنص على مثل هذا الشيخ  )1(
 ).92- 91، (ص1ط
، 1ط تاريخ اإلسالم،الذهيب، .  ه210و  ه201الذهيب يف وفيات ما بني الرملي، ذكره  عبد امللك بن احلكمهو  )2(
 .)251) رقم (5/115(
 .)783) رقم (2/652(الدارقطين يف غرائب مالك كما يف: السيوطي، ذيل الآللئ املصنوعة، ) 3(
 ).1/75(، 1، طاملداويالغماري،  )4(
 .)9ص( ،1ط ،املغريالغماري،  )5(
 .)377) رقم (1/556( ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )6(
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»رمتسسٍ محن مورِ يهي الشبِعاَء فأَر رآخ«.  

  .)1(خطّ) عن ابن عباس ،مردويه في التفِْسريِابن ، (وكيع يف الغرر                       

  

  فيه مسائل:

  املسألة األوىل:

رمز السيوطي للحديث، وقال الصنعاين يف التنوير: (سكت  )3(والعلقمي )2(مل يذكر املناوي
، وهو ال ينايف سكوته، ملا سبق ذكره )5(. ويف نسخة شستربييت رمز له بالضعف)4(عنه املصنف)

  املقدمة.يف قاعدة 

  املسألة الثانية:

وجزم ابن اجلوزي بوضعه  .متروك: قال أبو حامت .بن الصلت )6(فيه سلمةقال املناوي: (
  .)7()ومل يتعقبه وحكاه يف الكبري

                                                           

 )16/584(، بغدادتاريخ يف  اخلطيب البغداديواحلديث أخرجه: )، 8) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
 أيضاً يفورواه ابن اجلوزي  .)917(رقم  )345- 2/344، (املوضوعات يف ومن طريقه: ابن اجلوزي)، 7679(رقم 

حسب – والتفسري البن مردويه، فهما ،لوكيعالغرر وأما كتاب  .)918(رقم  )2/345(املوضوعات من طريق أخرى 
  .يف عداد املفقود -علمي
رأيت له حديثاً : ()7732(رقم ) 8/59(قال ابن حجر يف لسان امليزان،  ديث موضوع، آفته "مسلمة بن الصلت".واحل

  منكراً) فذكر حديث الباب.
 ).1/60، (4، طفيض القديراملناوي، ) 2(
 .5، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 3(
 ).1/195( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )4(
 .2، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
وصوابه:  ،26لوحة خمطوط،، فيض القديراملناوي، وكذلك يف املخطوط املعتمد:  يف املطبوع بلفظ "سلمة"، هكذا )6(

  .)1/441، (1، طالآللئ املصنوعةالسيوطي، و )،13/13() رقم 1/51(، 2، طاجلامع الكبري : السيوطي،"مسلمة". انظر
  ).1/64(، 4، طفيض القديراملناوي،  )7(
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 يف ي، وأورده ابن اجلوز)1(متروك مسلمة بن الصلت:فيه ولفظه يف اجلامع الكبري: (
  .)3())2("املوضوعات"

 املناوي من جهتني:فتعقَّب السيوطي  

من جهة كونه ذكره يف "اجلامع الكبري"، مورداً حكم ابن اجلوزي عليه بالبطالن، ومقرا  -
  .)4("ئ املصنوعة"الآللله على ذلك، وكذلك فعل يف كتابه اآلخر: 

ومن جهة كونه ذكره يف كتابه هذا، خمالفاً ملا صرح به يف مقدمة كتابه من كونه صانه  -
  تفرد به وضاع أو كذَّاب.عما 

  على احلديث بالوضع من العلماء: وممن حكم أيضاً

، والغماري يف )6(، وابن عراق يف تنزيه الشريعة)5(ابن رجب يف لطائف املعارف
  .)8(، واأللباين يف السلسلة الضعيفة)7(املداوي

  املسألة الثالثة:

                                                           

 ،يروي عن النضر بن معبد ،مسلمة بن الصلت الشيباينهو ( وقال: )،9/180، (1، طالثقاتذكره ابن حبان يف كتاب  )1(
: )8/269( ،1ط ،اجلرح والتعديلحامت كما يف قال فيه أبو و )،روى عنه أمحد بن حنبل رمحه اهللا ،وعمارة بن أيب حفصة

: (ليس مبعروف). وكذا قال الذهيب يف )7786) رقم (5/389(، 1، طالكامليف  تروك احلديث). وقال فيه ابن عدي(م
  ).3195() رقم 2/168( ،1، طميزان االعتدال

 )917(رقم  )345-2/344، (املوضوعات يف ابن اجلوزي) 2(
 ).13/13() رقم 1/51( ،2، طالكبرياجلامع السيوطي،  )3(
 .)1/441( ،1ط ،الآللئ املصنوعةوطي، السي )4(
 .)74ص(، 1، طلطائف املعارفابن رجب، ) 5(
 ).2/55(، 1، طترتيه الشريعةابن عراق، ) 6(
اجلامع املغري على األحاديث املوضوعة يف "يف  له إيراده وهذا احلديث مما فات ).1/85( ،1ط ،املداوي، الغماري) 7(

  ."الصغري
 .)1581(رقم  )4/83( ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةأللباين، ا) 8(



96 

 

 

احلديث بالوضع يف "اجلامع الكبري"، لكن ذكرنا يف املسألة الثانية أن السيوطي حكم على 
  .)2( اً)من وجه آخر عن ابن عباس موقوف )1(يرواه الطيورأتبعه بقوله: (و

، وسكت عن بيان �ابن عباس  ود احلديث عند الطيوري موقوفاً علىفأشار إىل ور
  إسناده.

من طريق آخر عن ابن عباس  )3(رباينورواه الطوقد تعقب هذا أيضاً احلافظ املناوي فقال: (
  .)4(")وطرقه كلها واهية"قال السخاوي:  .موقوفاً

فاستدل بنقل السخاوي على كون مجيع طرق هذا احلديث واهية، سواء املرفوع منها أو 
  املوقوف.

إذ املوقوف أيضاً ال خيلو من ضعف. ففي إسناده: اخلليفة املأمون وآباؤه، وال يعرف حاهلم 
   .)5(يف الرواية

  .)6(قال الغماري: (فيه من ال يعرف)
                                                           

. وقد انتخب أبا  ه500وتويف سنة  ، ه411مولده سنة ، أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن الطيوري الصرافهو ) 1(
تكملة طاهر السلفي من مرويات شيخه الطيوري أحاديث، بلغت مائة جزء، وهي اليت تعرف بـ"الطيوريات"، ابن نقطة، 

 .)6288() رقم 6/451( ،1، طلسان امليزانابن حجر، )، و3783) رقم (3/604، (1، طاإلكمال
دمسان بوع بتحقيق ومل أجد احلديث يف "الطيوريات" املط ).13/13() رقم 1/51( ،2، طاجلامع الكبريالسيوطي،  )2(

أضواء السلف، إذ احملَقَّق منها سبعة عشر جزءاً فقط من أصل مائة جزء. وقد أورد  ، عن مكتبةعباس صخر احلسنوحيىي معايل 
 إسناد الطيوري للحديث دون متنه. )1/441( ،1ط ،الآللئ املصنوعةالسيوطي يف 

السيوطي، ، و26لوحة خمطوط،، فيض القديراملناوي، كما يف: ، صوابه: "الطيوري"املطبوع: "الطرباين"، وورد يف هكذا  )3(
من  )797(رقم ) 1/243( ،1، طاألوسطاملعجم رباين يف الط وقد رواه، )13/13() رقم 1/51( ،2، طاجلامع الكبري
 .�، ال من حديث ابن عباس �حديث جابر 

  .)1/64( ،4ط ،فيض القديراملناوي،  )4(
والتعديل  : (ويف اخللفاء وآبائهم وأهلهم قوم أعرض أهل اجلرح)70(رقم  )3/642( ،1، طتاريخ اإلسالم، الذهيب قال )5(

 رقم) 10/234( ،2ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  وانظر من السيف والضرب). عن كشف حاهلم خوفاً
)4699.(  
  .)1/87( ،1ط ،املداويالغماري،  )6(
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، وهو وإن قال )1(: احلسني بن حممد املعروف بابن العسكريوأيضاً يف إسناد هذا املوقوف
فيه العتيقي: (كان ثقةً أميناً)، فقد قال فيه ابن أيب الفوارس: (كان فيه تساهل)، وقال فيه 

احلكم فيه، فقال: (ومع وقفه؛ إسناده  وهلذا أمجل الشيخ األلباين .)2(األزهري: (قد تكلموا فيه)
  .)3(ضعيف)

هذا املوقوف كمتابع لطريق آخر موقوفاً  )4(وقد أورد السيوطي يف "الآللئ املصنوعة"
، وهو من طريق احلسن بن عبيد اهللا األبزاري، وتعقبه ابن اجلوزي بعد بكون )5(أورده ابن اجلوزي

  .)6(األبزاري كذاب

  .)7(االعتدال عن األبزاري هذا: (كذاب قليل احلياء، وهو احلسني)وقال الذهيب يف ميزان 

يف تلك  ، كذاباًنادراً كان احلسني بن عبيد اهللا األبزاري ماجناًوقال أمحد بن كامل: (
  .)8()األحاديث اليت حدث ا من األحاديث املسندة عن اخللفاء، قال: ومل أكتبها عنه هلذه العلة

                                                           

.  ه375، وتويف سنة  ه286ولد سنة ، احلسني بن حممد بن عبيد، أبو عبد اهللا الدقاق، املعروف بابن العسكريهو  )1(
 ).4158) رقم (8/669، (1، طبغداد تاريخ، اخلطيب البغدادي

  ).670-8/669( ،1، طتاريخ بغدادالبغدادي،  اخلطيب )2(
  .)1581(رقم  )4/83( ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )3(
  .)1/441( ،1ط ،الآللئ املصنوعةالسيوطي،  )4(
 .)919(رقم  )346-2/345، (1ط، املوضوعاتابن اجلوزي،  )5(
  .)2/347( السابقاملصدر  )6(
يشري ذا؛ إىل كونه يرِد يف كتب وقوله: "وهو احلسني": )، 1797(رقم ) 1/459(، 1، طميزان االعتدالالذهيب،  )7(

تويف  ،بن عبيد اهللا بن اخلصيب، أبو عبد اهللا األبزاري، يلقب منقاراًفهو: "احلسن" و"احلسني" التراجم باسم احلسني أيضاً، 
الكشف احلثيث عمن  وسبط ابن العجمي،، )2311() رقم 3/66( ،1، طلسان امليزانابن حجر، وانظر .  ه295سنة 

 .)215() رقم 1/91(، 1، طاحلديثرمي بوضع 
، 1، طالضعفاء واملتروكونابن اجلوزي، ، و)4077() رقم 8/598( ،1، طتاريخ بغداداخلطيب البغدادي،  )8(
  .)894() رقم 1/214(
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املناوي يف موضع آخر من واملتابع الضعيف ال ميكن أن يقوي املوضوع كما أشار إليه 
وإذا قوي الضعف ال ينجرب بوروده فيض القدير، فقال رمحه اهللا ناقالً عن أئمة احلديث: (قالوا: 

  .)1()من وجه آخر وإن كثرت طرقه
   

                                                           

  ).1/56( ،4، طفيض القديراملناوي،  )1(
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»ينِ ثَالَثَةٌ: فَقيه فاجرآفَةُ الد، رجائ امإِموجمتهد جاهل ،و«.  

  )1((فر) ابن عباس                                                      

  

  فيه مسألتان:

  املسألة األوىل:

، بينما صرح الصنعاين يف )3(، وكذا العلقمي)2(مل يذكر املناوي رمز السيوطي للحديث
بالضعف، وهو ال خيالف سكوته، ؛ فقد رمز له )5(بسكوته عنه. وأما يف نسخة شستربييت )4(التنوير

  متاشياً مع قاعدة املقدمة يف أن العزو للديلمي مشعر بضعف احلديث عند السيوطي.

  املسألة الثانية:

ورواه  "،بن عباس"عبد اهللا  "عن"عن الضحاك  )6(من حديث شل "فرقال املناوي: ("
 :قال ابن راهويه: "الذهيب يف الضعفاءقال وشل؛  ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي. ،عنه أبو نعيم

                                                           

) رقم 2/302أبو نعيم يف تاريخ أصبهان (أخرجه واحلديث )، 11) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
وقد حكم على  ،)75(ص، خمطوطالبن حجر،  زهر الفردوسكما يف ، ومن طريقه الديلمي يف مسند الفردوس)، 1803(

  احلديث بالوضع أئمة سيأيت ذكرهم يف املسألة الثانية من هذا احلديث.
 ).1/70، (4، طفيض القديراملناوي، ) 2(
 .5، لوحةخمطوط ،املنري الكوكبالعلقمي، ) 3(
 ).1/202( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )4(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
رقم  )33-30/31(، 1، طذيب الكمالانظر املزي،  .سعيد، يكىن أبا ، بصري األصلشل بن سعيد بن وردان )6(
 وستأيت أقوال العلماء فيه بعد قليل. ).6483(
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سنده : "ومن مث قال املؤلف يف درر البحار ،والضحاك مل يلق ابن عباس ،)1("باًاكان كذ
  .)3())2("واه

  :علتني فذكر املناوي للحديث

  يف سنده "شل بن سعيد".أن العلة األوىل: 

النسائي: (متروك)، وقال وقد مر القول الشديد إلسحاق بن راهويه فيه، وقال أبو حامت و
جهة  على حديثه إال ةبايروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ال حيل كتابن حبان: (

  .)5(. وهلذا قال فيه الذهيب: (واه))4()التعجب

وأما احلافظ ابن حجر؛ فبعد أن ذكر احلديث يف "زهر الفردوس" قال: (فيه ضعف 
  .)6(وانقطاع)

الغريب اقتصار احلافظ يف احلكم على هذا احلديث بالضعف، فتعقبه الغماري بقوله: (ومن 
وقال ابن معني: "ليس بثقة"... وقال أبو سعيد النقاش:  -يعين: شل بن سعيد-مع أنه انفرد به 

، وحكم ابن اجلوزي بوضع أحاديث وأعلَّها )7("روى عن الضحاك املوضوعات"، وضعفه آخرون
لئ"؛ يف كتاب التوحيد وكتاب املبتدإ والطهارة واجلامع ، وكذلك فعل املؤلف يف "ذيل الآل)8(به

                                                           

 ).6673(رقم ) 2/358، (1، طاملغين يف الضعفاءالذهيب،  )1(
  .)2(ص، خمطوط ،درر البحار يف األحاديث القصارالسيوطي،  )2(
 ).1/70(، 4، طفيض القديراملناوي،  )3(
  فقد ذكر مجيع هذه األقوال. ).6483) رقم (33-30/31، (1، طذيب الكمالانظر املزي،  )4(
 ).6673) رقم (2/358(، 1، طاملغين يف الضعفاءالذهيب،  )5(
  .)75(ص، خمطوط، زهر الفردوسابن حجر،  )6(
 ). ففيه مجيع هذه األقوال، وغريها.4/244، (1، طذيب التهذيبابن حجر، انظر  )7(
 ).440) رقم (1/357، (1، طاملوضوعاتانظر مثاله: ابن اجلوزي،  )8(



101 

 

 

، فكان من الواجب أن حيكم بوضع هذا أيضاً، وأن ال يورده يف الكتاب الذي صانه عما )1(منه
  .)2(انفرد به كذاب)

  العلة الثانية: االنقطاع بني الضحاك وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما.

  .)3(يف قوله السابق، ووافقه الغماري يف املداوي وهو ما أشار إليه احلافظ ابن حجر

، وعبد شعبةمجع من أهل التحقيق، من أمثال: مل يسمع من ابن عباس كما قاله فالضحاك 
  .)4(، وغريهموالدارقطين، وابن أيب حامت، وابن عدي، زرعة الرازي وأيب امللك بن ميسرة،

لكن روايته عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ،الضحاك يف نفسه صدوققال ابن حجر: (
  .)5()منقطعة

فبعد أن ذكر علَّتي احلديث، ختم حبثه  ؛وممن حكم على احلديث بالوضع: الشيخ األلباين
فكان على السيوطي أن ال يورده يف اجلامع وفاًء  بقوله: (واحلديث أورده السيوطي يف اجلامع...

  .)6(بشرطه)

لنا أن تعقب املناوي للسيوطي قد أصاب فيه عني احلقيقة؛ ومن خالل هذا كله، يتبني 
خصوصاً أنه حكم عليه هو نفسه بالوضع يف "درر البحار" كما قرره املناوي، كما حكم عليه 

  .)7(بذلك أيضاً يف اجلامع الكبري

                                                           

) رقم 1/384)، (81) رقم (1/77)، (8) رقم (1/41( ،1، طذيل الآللئ املصنوعةالسيوطي، انظرها بالترتيب:  )1(
  ).834) رقم (2/688)، (456(
 ).10، (ص1، طاملغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغريوانظر له أيضاً:  ).1/94( ،1، طاملداويالغماري،  )2(
  املصدر السابق. )3(
 ،1، طالكاملابن عدي، )، و2024(رقم ) 4/458، (1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت، : عندانظر أقواهلم  )4(
 ).2928(رقم ) 13/293، (1، طذيب الكمالاملزي، )، و945(رقم  )6/327(
 ).4125(رقم ) 4/416، (1، طلسان امليزانابن حجر،  )5(
  ).819) رقم (2/224( ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )6(
  .)24/24رقم ( )1/54( ،2ط، اجلامع الكبريالسيوطي،  )7(
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  ».         آلُ القُرآن آلُ اهللا«

  .)1((خط في رواة مالك) عن أنس                         

  فيه مسألة:

  املسألة األوىل:

الصنعاين يف قال ، بينما )3(، وكذا العلقمي)2(مل يذكر املناوي رمز السيوطي للحديث
، والعزو إىل اخلطيب يف )5(يف نسخة شستربييتهو املوافق ملا و ،)4(: (رمز املصنف لضعفه)التنوير

  .مشعر بالضعف عند السيوطي ،رواة مالك

  املسألة الثانية:

بن أنس من رواية حممد بن بزيع عن ا "مالك"اإلمام  "رواة"كتاب  "خط يف"املناوي: (قال 
: ويف امليزان "جمهول )6(بزيعو: "ابن مالك مث قال خمرجه اخلطيب "عن أنس"مالك عن الزهري 

  .)10())9(موضوع :وقال غريه )8(وأقره عليه املؤلف يف األصل )7("خرب باطل"

                                                           

رواة مالك، وهو من  واحلديث أخرجه: اخلطيب البغدادي يف كتاب)، 16) رقم (1/7، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
والعجلوين ، )2، (صخمطوط ،درر البحارويف الكتب املفقودة لألسف فيما أعلم، وعزاه إليه السيوطي كما يف حديث الباب، 

  ).16(رقم ) 1/18( يف كشف اخلفا
 ).1/75، (4، طفيض القديراملناوي، ) 2(
 .6-5، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 3(
 ).1/209( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )4(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
فهو "حممد بن بزيع" كما سبق يف النقل  ،وصوابه "ابن بزيع" .22لوحة خمطوط،، فيض القديريف و، يف املطبوعهكذا  )6(

 هذا.مل أقف على من ترجم له سوى قول اخلطيب و .)31/31رقم ( )1/55( ،1، طاجلامع الكبريانظر السيوطي، و نفسه،
  ).6868(رقم ) 4/65(، 1، طميزان االعتدالالذهيب،  )7(
 ).31/31رقم () 1/55، (1، طاجلامع الكبريانظر السيوطي،  يقصد اجلامع الكبري. )8(
 احلافظ املناوي. عناهالوضع ممن قد بأقف على من حكم على احلديث مل  )9(
 ).1/75، (4، طفيض القديراملناوي،  )10(
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السيوطي قد حكم على احلديث بالبطالن يف اجلامع الكبري، ناقالً فنبه املناوي إىل كون 
  ذلك عن الذهيب، ومقراً له.

احلكم على احلديث بالبطالن مطلقاً، فقال: (الذهيب حكم على  تعقَّب الغماري لكن
احلديث بالبطالن من جهة السند ال من جهة املنت؛ يريد أنه باطل من رواية مالك عن الزهري عن 

إن هللا أهلني من الناس، أهل «أيضاً بلفظ:  )1(أنس، ال أنه باطل بإطالق، وقد ذكره املصنف
. وعزاه ألمحد والنسائي وابن ماجه واحلاكم من حديث أنس )2(»القرآن، هم أهل اهللا وخاصته

: قال احلاكم: "روي من ثالثة أوجه، هذا أجودها"، وذكره أيضاً )4(، وكتب عليه الشارح)3(أيضاً
، )6(، وعزاه أليب القاسم بن حيدر يف مشيخته عن علي)5(»أهل القرآن أهل اهللا وخاصته« بلفظ:

، فكيف يتفق هذا املذكور هنا من أنه باطل )7(حسن"فكتب عليه الشارح: "إسناده 
  .)8(موضوع؟!)

                                                           

 رمحه اهللا. يقصد السيوطي )1(
  .)2374) رقم (1/364، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )2(
املقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، ( )، وابن ماجه يف السنن12279رقم ( )19/296( أمحد يف املسند أخرجه )3(
)، واحلاكم 7977(رقم  )7/263كتاب فضائل القرآن، أهل القرآن، )، والنسائي يف الكربى (215(رقم  )1/78
وقال املنذري  ذهيب.ووافقه ال )هذا أمثلها ،وقد روي هذا احلديث من ثالثة أوجه عن أنس() وقال: 2046(رقم  )1/743(

هذا إسناد (): 77) رقم (1/29، وقال البوصريي يف الزوائد (: (إسناد صحيح))26) رقم (2/354الترغيب والترهيب، (يف 
  .)رجاله موثقون ،صحيح

  ).2374(رقم  )2/496(، 4، طفيض القديراملناوي،  )4(
الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين أخرجه  واحلديث)، 2768) رقم (1/424، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
)3/303-304.( 
املتوىف مدان سنة اثنني ومثانني  ،مشيخة أيب القاسم عبد اهللا بن حيدر بن أيب القاسم القزويين الفقيهقال الكتاين: ( )6(

 ).141، (ص6، طةالرسالة ملستطرف)، مه ابن الصالحاو ،قال يف امليزان: خرج لنفسه أربعني حديثاً ،ومخسمائة
  عن احلافظ العراقي.  )، وحتسينه إلسناد احلديث؛ إمنا نقله2768(رقم  )3/67(، 4، طفيض القديرانظر املناوي،  )7(
 ).1/102( ،1، طاملداويالغماري،  )8(
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فبعد أن ذكر متابعاً البن بزيع، وآخر وقد ذهب األلباين إىل حنو ما ذهب إليه الغماري، 
، وبلفظه اآلخر صحيح )1(وخالصة القول: إن احلديث بلفظه األول باطلقال: (للزهري، 

ك العلقمي يف "شرحه على اواهللا أعلم. فهذا هو التحقيق يف هذا احلديث، وأما استدر ،)2(ثابت
املؤلف له يف  كرباطل" بقوله: "قلت: لكن ذ على احلافظ الذهيب قوله فيه: "خرب )3(اجلامع الصغري"

وصنته عما تفرد به ""اجلامع الصغري" يدل على أنه ليس مبوضوع، لقوله يف ديباجة الكتاب: 
ا ال ينفق سوقه يف هذا الباب، لكثرة األحاديث املوضوعة اليت وقعت يف مكذاب". فم اع أووض

الكتاب، والكثري منها حكم بوضعها السيوطي نفسه يف غري "اجلامع الصغري"، ومنها هذا احلديث، 
4()هو الذهيب على إبطاله إياه يف "اجلامع الكبري" كما رأيت فقد أقر(.  

كالم املناوي السابق أنه وتبقى اإلشارة إىل أن ظاهر يف هذا احلديث،  فهذا هو التحقيق
واملوضوع، وهذا صحيح، فهناك فرق بينهما أشار إليه اإلمام املعلمي يف مقدمة  يفرق بني الباطل

ذكر بعض قواعد ختص حتقيقه لكتاب "الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة" للشوكاين، حيث 
  ، وكان منها:األحاديث املوضوعة

 فقد ،� النيب إىل اخلرب نسبة بطالن معه ظنه على غلب ما األدلة من الناقد عند قام إذا -(
 أن إال خطأ، أو عمدا مكذوب اخلرب أن يقتضي اللفظني وكال". موضوع" أو" باطل: "يقول

 بل املوضوعات، كتب جامعو إليه يلتفت مل املتبادر هذا أنّ غري عمدا، الكذب الثاين من املتبادر
  .التعمد عدم الظاهر كان وإن بطالنه، على الدليل قيام يرون ما فيها يوردون

 بتعمد يتهم مل به اخلرب بإعالل الناقد يصرح الذي الراوي أنّ مع البطالن، على األدلة تتوفر قد -
  .)5()احلديث عليه أُدخل أو غلط أنه الناقد يرى ولكن فاضالً، صدوقًا يكون قد بل الكذب،

                                                           

 املقصود: لفظ حديث الباب. )1(
 يقصد احلديث األول الوارد يف كالم الغماري السابق. )2(
 .6-5، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي،  )3(
 ).1582( رقم) 86-4/85، (1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )4(
 ).7(ص، 2، طالفوائد اموعةالشوكاين، ) 5(
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  .)1(وإىل مثل هذا جنح األلباين يف سؤاالت أيب احلسن املأريب له

   

                                                           

  ).92-91(ص ،1، طالدرر يف مسائل املصطلح واألثراجليالين، انظر  )1(
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 املبحث الثالث: التعقبات اخلاصة باحلكم على األحاديث.

  

  املطلب األول: ما رمز له السيوطي باحلسن، وصححه املناوي.

  

  املطلب الثاين: ما رمز له السيوطي باحلسن، وضعفه املناوي.

 

 : ما رمز له السيوطي بالضعف، وحكم عليه املناوي بالوضع.الثالث املطلب
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 املطلب األول: ما رمز له السيوطي باحلسن، وصححه املناوي.

  

حتى ، ينعقَان بِغنمهِما فَيجِدانِها وحوشاً ،آخر من يحشر راعيان من مزينةَ يرِيدان املَدينةَ« 
  ».       إِذا بلَغا ثَنِيةَ الوداعِ خرا على وجوههما

  .)1((ك) عن أيب هريرة                                                 

  

  فيه مسألة:

لكن  ،ه الذهيبوأقر "على شرطهما"وقال:  "عن أيب هريرة" )2(يف الفنت "كقال املناوي: ("
  .)3()رمز املؤلف حلسنه فقط

تعقَّب املناوي السيوطي يف كونه رمز هلذا احلديث باحلسن فقط، مع عزوه للحاكم، فكان 
  األوىل أن يرمز له بالصحة.

                                                           

كتاب فضائل املدينة، باب (صحيح، ال البخاري يفواحلديث أخرجه )، 5) رقم (1/5، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
كتاب احلج، باب يف املدينة حني يتركها أهلها، (، مسلم يف الصحيح، و)1874(رقم  )3/21(من رغب عن املدينة، 

. )8690) رقم (610-4/609كتاب األهوال (، ستدرك، واحلاكم يف امل)]499[ 1389رقم احلديث  )2/1010(
املدينة على خري ما  يتركون«ولفظ البخاري:  ووافقه الذهيب. )هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه(وقال: 
وآخر من «بدل:  »...مث خيرج راعيان«إال أنه قال فيه: مسلم وهكذا أورده ، »وآخر من حيشر ،ال يغشاها إال العوايف ،كانت

  .»حيشر راعيان...
)، والصنعاين 1/58، وهذا ما نص عليه املناوي يف فيض القدير (غري صحيح له على الصحيحني وبه يعلم أن استدراك احلاكم

 رقم )2/295األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (و)، 78-1/77)، والغماري يف املداوي (1/191يف التنوير (
)683.( 
 ).1/77، (1، طاملداوييف بل أخرجه يف كتاب األهوال، وهذا مما استدركه الغماري على املناوي  )2(
 ).1/58( ،4، طفيض القديراملناوي،  )3(
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وقد وافق الغماري املناوي على تعقُّبِه هذا، فقال: (مث إن املناوي اعترض يف شرحه 
من حديث  على املصنف يف رمزه حلديث الباب باحلسن وهو صحيح، ألنه قطعة )1(الكبري

الصحيحني، وهو اعتراض وجيه، ال من جهة كونه خمرجاً يف الصحيحني، إذ قد يعزب ذلك عن 
املصنف، وال يطّلع عليه ساعة كتابة احلديث... ولكن االنتقاد موجه للمصنف من جهة كون 
سند احلديث عند احلاكم صحيحاً، ال سيما وقد حكم هو بصحته على شرط الشيخني، وأقره 

  .)2(يب)الذه

لكن ما لبث أن استدرك الغماري على ذلك بقوله: (فلعلّ الرمز إىل حسنه مل يصح عن 
املصنف، فإن تلك الرموز يقع فيها حتريف من النساخ، فال يعتمد عليها، كما نص عليه الشارح 

  .)4())3(نفسه

صح عن ومما يدل على صواب ما ذهب إليه احلافظ الغماري من كون الرمز باحلسن مل ي
. وهو املوافق ملا يف نسخة )5(املصنف؛ قول اإلمام الصنعاين يف التنوير: (رمز له املصنف بالصحة)

  .)6(شستربييت؛ فقد رمز للحديث فيها بالصحة

ومما يؤكد هذا أيضاً؛ قاعدة املقدمة، واليت نص فيها على أن العزو للحاكم معلم بالصحة 
  .نبه عليه، فيالتعقبسوى ما يف املستدرك من عنده، 

  وافقة احلاكم يف تصحيحه.مب فاألصل اإلعالموحيث مل ينبه، 

ولعل هذا راجع إىل اعتماده على فبهذا كله يتبين أنّ املناوي مل يصب يف تعقّبه هذا، 
  مسودة املصنف.

                                                           

 )1/73، (1، طاملداويانظر الغماري، ، ، كما نص عليه يف مقدمة كتابه"رفيض القدي": بـ"الشرح الكبري" يقصد )1(
 ).1/78( ،1، طاملداويالغماري،  )2(
 .هذانص على فقد  ).1/56( ،4، طفيض القديرانظر املناوي،  )3(
 ).1/78( ،1، طاملداويالغماري،  )4(
 ).1/191( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )5(
  .2، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي، ) 6(
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  .»وإذْنُ البِكْرِ صمتهاآمروا النساَء في أنفُِسهِن فإِنَّ الثَّيب تعرِب عن نفِْسها «

  .)2(مريةرس بن ععن الع )1((طب هق)                                             

  

  فيه مسائل:

  املسألة األوىل:

، وهو املوافق )4(، وهذا ما نص عليه الصنعاين يف التنوير)3(قال املناوي: (رمز املؤلف حلسنه)
  .)6(العلقمي فلم يذكر احلديث رأساً، وأما )5(ملا يف نسخة شستربييت

  املسألة الثانية:

فقد ، وليس كذلك ،وقضيته أنه ال يبلغ درجة الصحة ،رمز املؤلف حلسنهقال املناوي: (
  .)8()هكذا جزم به )7("رجاله ثقات" :مي بعد عزوه للطرباينثقال احلافظ اهلي

                                                           

) رقم 17/138أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (واحلديث )، 18) رقم (1/7، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
كتاب النكاح، باب إذن والبيهقي يف السنن الكربى ()، 5563) رقم (4/2239وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ()، 342(

 ).4665) رقم (40/138)، وابن عساكر يف تاريخ دمشق (13705) رقم (7/199البكر الصمت وإذن الثيب الكالم 
 ":ابن عمرية" ،بعدها مهملة ،وسكون الراء ،بضم العني املهملة ":العرس"( :)1/76(، 4، طفيض القديراملناوي، ) قال 2(

وعن ، �روى عن: النيب  أخو عدي بن عمرية، وهلما صحبة.، العرس بن عمرية الكندي( وهو ).بضبط املؤلف ،بفتح العني
بن عمرية إن  روى عنه: زهدم بن احلارث الغفاري، وابن أخيه عدي بن عدي بن عمرية، وأخوه عدي، أخيه عدي بن عمرية

 .)3896) رقم (19/552، (1، طالكمال ذيباملزي، ). كان حمفوظاً
 .)1/76(، 4، طفيض القدير) املناوي، 3(
 ).1/211( ،1، طالتنويرالصنعاين، ) 4(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي، ) 5(
 .6، لوحةخمطوط ،الكوكب املنري) العلقمي، 6(
 ).4/279، (1ط ،جممع الزوائداهليثمي،  )7(
  ).1/76(، 4، طفيض القديراملناوي،  )8(
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  بينما الشأن أن يصحح.تعقَّب املناوي السيوطي يف كونه اقتصر على حتسني احلديث، 

  طرق. ةواألمر كذلك؛ فللحديث ثالث

 ، ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني، عن عدي بنبن سعد الليث: طريق األول
  .)3(به مرفوعاً )2(، عن أبيه)1(عدي

عدي مل يسمع من أبيه  ؛إال أنه منقطع ،هذا إسناد رجاله ثقات(قال البوصريي يف الزوائد: 
عدي رواية عموماً ف .)5()وغريه )4(مرية قاله أبو حامترس بن عيدخل بينهما الع ،عدي بن عمرية

كما نص  مسع من عمه العرس بن عمرية عن أبيه، ياًدا أن عفيه ، والوجه الصحيحمنقطعة أبيه عن
يف  فيما سبقعليه اخلطيب  رجاء بن حيوة عن أبيه، كما نصمن مسع و عليه أبو حامت هنا،

  .اهلامش

 حيىي بن أيوب، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني املكي، أنه أخربه: طريق الثاين
عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن ع6(مرفوعاً به مرية الكنديرس بن ع(.  

                                                           

، حدث عن: أبيه، وألبيه صحبة، ومل يسمع منه شيئاً ،سيد أهل اجلزيرة عدي بن عدي بن عمرية، أبو فروة الكندي.( )1(
يضاح إلتمس غنية املاخلطيب البغدادي،  .)عنه، ورمبا أدخل بينهما العرس بن عمرية، ورجاء بن حيوة وإمنا أرسل الرواية

مات سنة ثقة فقيه... ): (4575) رقم (672، (ص2، طتقريب التهذيبويف  ).426) رقم (318، (ص1، طامللتبس
 ).عشرين ومائة

 .)صحبة، وهو والد عدي بن عدي الذي قبله وأخوه العرس بن عمرية له كنيته، أبو زرارة،، عدي بن عمرية الكندي( )2(
مات ): (4576) رقم (672، (ص2، طتقريب التهذيبويف  .)3888) رقم (19/536، (1، طالكمال ذيباملزي، 

 ).يف خالفة معاوية
) رقم 1/602كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب، ()، وابن ماجه 17724) رقم (29/261أخرجه أمحد ( )3(
الكربى (كتاب النكاح، باب إذن البكر والبيهقي يف السنن )، 264) رقم (17/108، والطرباين يف املعجم الكبري ()1872(

 .)13706) رقم (7/199الصمت وإذن الثيب الكالم 
  ).6) رقم (7/3(، 1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )4(
 ).673) رقم (2/102(، 2، طمصباح الزجاجةالبوصريي،  )5(
البيهقي يف السنن الكربى (كتاب النكاح، باب إذن و)، 5563) رقم (4/2239أبو نعيم يف معرفة الصحابة () أخرجه 6(

 ).4665) رقم (40/138وابن عساكر يف تاريخ دمشق ()، 13705) رقم (7/199البكر الصمت وإذن الثيب الكالم 
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 -بن سعدأعين - فالليث  :قلت ليحىيمان الدارمي ليحىي بن معني قال: (ويف سؤال عث
  .)1()وحيىي ثقة ،الليث أحب إيل :فقال ؟.أو حيىي بن أيوب ،أحب إليك

والليث بن سعد أحفظ من حيىي بن (وقال الشيخ األلباين بعد ذكره هلذين الطريقني: 
  ذكر الطريق الثالث اآليت: هفاتو .)2()أيوب، فروايته أرجح

 بن أيب حسني، عن عدي بن سفيان بن عامر، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن: طريق الثالث
  .)3(به مرفوعاً عدي، عن أبيه، عن العرس بن عمرية

وهذه متابعة لطريق حيىي بن أيوب. وسفيان بن عامر هو الترمذي، ذكره ابن حبان يف 
  .)4()شيخ من أهل ترمذ، صدوق(كتابه الثقات، وقال: 

رجح الشيخ شعيب األرناؤوط كون احلديث من مسند  -والثالثة الثانية-الطريقني وب
فيكون احلديث من مسند العرس بن عمرية، وأرسله عدي بن عمرية يف (العرس بن عمرية، وقال: 

  .)5()حديث الليث

بني عدي بن عدي، وأبيه عدي بن لكن تبقى علة االنقطاع اليت ذكرها احلافظ البوصريي 
  ثابتة يف مجيع هذه الطرق. عمرية

وعلى أَي، فتعقب املناوي للسيوطي يف حتسينه للحديث يف حمله، إذ ميكن للحديث أن 
 واحلديث صحيح مبا له من شواهد يفقال الشيخ األلباين: ( يرتقي لدرجة الصحة بشواهده الكثرية.

  .)6()معناه
                                                           

 ).719)، رقم (196(ص ، د.ط،بن سعيد الدارمي عثمان تاريخالدارمي،  )1(
  ).1836(رقم ) 6/235( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )2(
)، وأبو 342) رقم (17/138الطرباين يف املعجم الكبري (، و)850) رقم (2/310ابن قانع يف معجم الصحابة (أخرجه ) 3(

 ).5563) رقم (4/2239رفة الصحابة (نعيم يف مع
  ).8310(رقم ) 6/406(، 1، طالثقاتابن حبان،  )4(
  ).17722(قم ر )1/ هامش 29/260(، مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل )5(
  ).1836) رقم (6/235( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )6(
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عن عائشة رضي ، ولفظه: (ومن هذه الشواهد: حديث عائشة رضي اهللا عنها املتفق عليه
إذا «تستحيي؟ قال:  قلت: إن البكر »البكر تستأذن«: �اهللا عنها، قالت: قال رسول اهللا 

  .)1()»صماا

والبكر  ،األمي أحق بنفسها من وليها«، ولفظه: باس رضي اهللا عنهماوحديث عبد اهللا بن ع
  .)2(»وإذا صماا ذن يف نفسها،تستأ

  املسألة الثالثة:

  استدل احلافظ املناوي على صحة احلديث بقول احلافظ اهليثمي: "رجاله ثقات". 

بل  ن إيرادها أا تفيد صحة احلديث،يفهم م والوهذه عبارة يطلقها أئمة احلديث، 
وقد أشرت إىل مثل هذا فيما  ذكر الشواهد واملتابعات اليت تقوي احلديث.معترب بالتصحيح 

  .)3(سبق

انتقاده يف قوله: (كتعقب املناوي يف هذه املسألة أيضاً؛ احلافظ الغماري يف مواطن، وممن 
 "رجاله ثقات"احلافظ اهليثمى:  وحكمه بصحته اعتمادا على قول ،الكبري على املصنف حتسينه

ال يدل على صحته، بل وال على حسنه، ألن السند  "رجاله ثقات"قول احلافظ املذكور ... باطل
ة املنت الشذوذ والعلة وغراب يمن نف ؛، بل وألمور أخرى تقترن بهال حيكم بصحته لثقة رجاله فقط

ال ينظر يف ذلك ألنه ليس من شرطه، وإمنا شرطه الكالم على ظاهر  يونكارته، واحلافظ اهليثم
  .)4()مجع زوائدها اإلسناد عند من رواه من أهل الكتب اليت

                                                           

كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف ومسلم ( ،)6971(رقم ) 9/26كتاب احليل، باب يف النكاح، أخرجه البخاري ( )1(
 ).1420) رقم (2/1037النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، 

  ).1421) رقم (2/1037استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، كتاب النكاح، باب مسلم (أخرجه  )2(
 ).97انظر (ص )3(
 ).1/399)، و(1/314وانظر على سبيل املثال أيضاً: ( ).1/134، (1، طاملداويالغماري،  )4(
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النساء يف  )1(وآمروا«عند البيهقي:  العرس بن عمرية حديثلفظ ويبقى التنبيه على أن 
أمروا «الطرباين: عند لفظه . و»تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها أنفسهن، فإن الثيب

  .»لتعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صماا ،النساء

للموضع الذي اعتمده السيوطي؛ فاألول بابه حرف وكال طريف احلديث غري مناسب 
  الواو، والثاين بابه مهز القطع، ال املد.

السيوطي عند اإلمام أيب موسى املديين يف  أوردهوقد وقفت على احلديث بطرفه كما 
آمروا النساء يف «ولفظه:  .)2("اللطائف من دقائق املعارف يف علوم احلفاظ األعارف"كتابه: 

  . »الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها أنفسهن، قال:
   

                                                           

 ).1/90، (1، طغريب احلديثاحلريب،  .)وامرته موامرة: شاورته(األصمعي: قال ) 1(
 ).111) رقم (75، (ص1، طاللطائف من دقائق املعارفأبو موسى املديين،  )2(
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 املطلب الثاين: ما رمز له السيوطي باحلسن، وضعفه املناوي.

  

» زةُ العة »)1(َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ�آياآلي.  

  .)2(س(حم طب) عن معاذ بن أن                                     

  فيه مسألتان:

  املسألة األوىل:

أن املصنف رمز حلسنه، وكذلك قال العلقمي:  )4(واإلمام الصنعاين ،)3(املناويذكر احلافظ 
  . )6(شستربييتوهو املوافق ملا يف نسخة  .)5()جبانبه عالمة احلسن(

  املسألة الثانية:

وسنده "قال احلافظ العراقي: تعقَّب املناوي السيوطي يف حتسينه للحديث بقوله: (
دين بن سعد وهو شيف أحدمها رِ ؛رواه أمحد والطرباين من طريقني"مي: ثوقال اهلي ،)7("ضعيف
  .)9())8("ويف األخرى ابن هليعة وهو أصلح منه ،ضعيف

                                                           

  .111سورة اإلسراء: جزء من اآلية  )1(
)، 15625) رقم (24/389)، واحلديث أخرجه أمحد (23) رقم (1/8، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي، ) 2(

 ).430و  429) رقم (20/192)، والطرباين يف الكبري (15634) رقم (24/396و(
 ).1/82( ،4، طفيض القديراملناوي،  )3(
 ).1/218( ،1، طالتنويرالصنعاين،  )4(
  .6، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي،  )5(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي، ) 6(
  .)1192رقم ( )1/317( 1، طختريج أحاديث اإلحياءالعراقي،  )7(
أبو ... رشدين بكسر الراء وسكون املعجمة ابن سعد ابن مفلح املهريو( ).7/52، (1، طجممع الزوائداهليثمي،  )8(

  ).1953) رقم (326، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر، ). مات سنة مثان ومثانني... احلجاج املصري ضعيف
 ).1/82( ،4، طفيض القديراملناوي،  )9(
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مكتفياً بقوله: (ضعفه الزين العراقي  شرح اجلامع الصغري" التيسري"وهذا ما أكَّده يف 
  .)1(واهليثمي)

شك، ولعل حتسني السيوطي للحديث ذا ومتابعة ابن هليعة لرشدين بن سعد مما يقويها بال 
، فعليه مدار احلديث، )2(قد أخذاه عن زبان بنِ فائد -ابن هليعة ورشدين-كليهما االعتبار، لكن 

  وهو علَّته.

 أيب، وأما قول )3(ضعفه اإلمام أمحد وحيىي بن معني، وغريمها ؛زبان ضعيف من قبل حفظهو
املفهوم منه توثيقه، بل هو صاحل لالعتبار به إذا ما وافقه غريه، كما ليس ، )4()صاحل(: عنه حامت

خصوصاً يف روايته عن  ،أما على االنفراد، فال. )5(صرح به ابنه يف مقدمة كتاب اجلرح والتعديل
  سهل بن معاذ، وحديث الباب منه.

  .به � فقد رواه زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه معاذ بن أنس

 بن معاذ بن سهل عن يروي مصر أهل من فائد بن انزبيف ترمجة زبان: (قال ابن حبان 
 ذمعا بن سهل عن ينفرد ،اًجد احلديث منكر ،واملصريون أيوب أيب بن سعيد عنه روى ،أنس

  .)6()به حتجي ال ،موضوعة كأا بنسخة

 ،ثبتاً وكان ،مصر أهل خيار من ؛اجلهين أنس بن معاذ بن سهليف ترمجة سهل: ( وقال
  .)7()فائد بن انزب جهة من خبارهأ يف املناكري وقعت مناإو

                                                           

  ).1/12( ،3، طالتيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي،  )1(
 ،بالفاء ،زبان بن فائد( . وهو)4/113( ،1، طاإلكمال ،ابن ماكوالانظر  .بواحدة معجمة مشددة باء بعدها ،زاي أوله )2(

مات سنة مخس  ،من السادسة ،ضعيف احلديث مع صالحه وعبادته ،احلمراوي باملهملة ،باجليم مصغر ،املصري أبو جوين
 ).1996) رقم (334، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر، ). ومخسني

  ).1953(رقم  )9/282(، 1، طالكمال ذيباملزي،  )3(
  ).2788(رقم  )3/616(، 1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )4(
  ).2/37(، 1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )5(
  ).373(رقم  )393 -1/392( ،1، طاروحنيابن حبان،  )6(
  ).934(رقم  )195(ص، 1، طاألمصار علماء مشاهريابن حبان،  )7(
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لَّة احلديث، واليت هي ضعف زبان فتعقُّب املناوي للسيوطي يف حملِّه، لكن مع التنبيه على ع
 .)1(يف سلسلة األحاديث الضعيفةوهذا ما فعله الشيخ األلباين بن فائد. ا

   

                                                           

  ).1547) رقم (4/53( ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )1(
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 رمز له السيوطي بالضعف، وحكم عليه املناوي بالوضع.: ما املطلب الثالث

  

»لَفالص فآفَةُ الظَّر، يغالب ةاعجوآفَةُ الش، املَن ةاحمالِ اخلُيالُء ،وآفَةُ السوآفَةُ  ،وآفَةُ اجلَم
 ،وآفَةُ احلَسبِ الفَخر ،فَةُ احللْمِ السفَهوآ ،وآفَةُ العلْمِ النسيانُ ،وآفَةُ احلَديث الكَذب ،العبادة الفَترةُ

وآفَةُ اجلود السفر«                          .  

  .)1((هب) وضعفه عن علي                                        

  

  فيه مسألتان:

  املسألة األوىل:

راً ومروياً ذا دص، فأوهم وجوده فيه م"شعب اإلميان"عزا السيوطي احلديث للبيهقي يف 
من العقل، وال فقر أشد من اجلهل،  دال مال أعو«اللفظ، واألمر خبالفه، فقد رواه البيهقي بلفظ: 

وال وحدة أشد من العجب، وال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري، وال حسب 
كحسن اخللق، وال ورع كالكف، وال عبادة كالتفكر، وآفة احلديث الكذب، وآفة العلم النسيان، 

  .)2( »وآفة الطرف الصلف، وآفة اجلمال البغي، وآفة الشجاعة الفخر

                                                           

- 3/66الطرباين يف الكبري (واحلديث أخرج بعضه وبتقدمي وتأخري: )، 10) رقم (1/6، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
)، والقضاعي يف مسند 17(رقم ) 37-35(ص الغرائب احلسانالفوائد جزء فيه من )، واألري يف 2688(رقم ) 68

  .)4326) رقم (6/358البيهقي يف شعب اإلميان (، و)75و 74(رقم ) 1/78الشهاب (
، خمطوطالبن حجر،  زهر الفردوسكما يف ، لديلمي يف مسند الفردوس: اوأخرج بعضه من طريق، وباقيه من طريق آخر

  ).76-75(ص
. وسيأيت )، وامسه حممد بن عبد اهللا، وهو كذابيفيه أبو رجاء احلبط() وقال: 10/283وقد أورده اهليثمي يف جممع الزوائد (

  .من هذا احلديث مزيد تفصيل عن درجته يف املسألة الثانية
 .)4326) رقم (6/358( ،1، طشعب اإلميانالبيهقي،  )2(
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وقد ورد احلديث مصعند الديلمي يف مسنده من طريق  »آفة الظرف الصلف«راً بلفظ: د
. وأما باقي احلديث فرواه من طريق آخر كما »وآفة العبادة الفترة«، لكن إىل قوله: )1(ابن الل

  .)2(أشار إليه احلافظ ابن حجر يف زهر الفردوس

وقد ذكر املتقي اهلندي احلديث حبروفه كامالً، وعزاه إىل ابن الل يف "مكارم األخالق"، 
  ، واهللا أعلم.)3( »وآفة الدين اهلوى«وزاد: 

وهذا مما فات املناوي البن الل أوىل من البيهقي، عزو احلديث ذا اللفظ ف ومهما يكن،
  استدراكه على السيوطي.

  املسألة الثانية:

وقد رواه  ،اقتصار املؤلف على عزو تضعيفه للبيهقي يؤذن بأنه غري موضوع( قال املناوي:
  .)4()مي بأن فيه أبا رجاء احلبطي وهو كذابثوتعقبه اهلي ،لعلي أيضاً الطرباين بتقدمي وتأخري عازياً

  فتعقب املناوي السيوطي يف درجة احلديث حيث حكم عليه بالوضع بدل الضعف.

، واكتفى البعض اآلخر بأكملهوحديث الباب هو جزء من حديث طويل، رواه بعضهم 
  بإيراد جزء منه على حسب ما اتفق له من الرواية.

  وقد روي هذا احلديث من طريقني:

  :األول

                                                           

سري أعالم  ،الذهيبانظر .  ه398سنة تويف  اإلمام، الفقيه، احملدث، أبو بكر أمحد بن علي بن الل اهلمذاين، الشافعي.هو  )1(
 .)17/75( ،3، طالنبالء

  ).76-75، (صخمطوطالبن حجر،  زهر الفردوسكما يف مسند الفردوس، لديلمي، ا )2(
 .)44121(رقم ) 16/117، (5، طكرت العمالي اهلندي، املتق )3(
  ).1/69( ،4، طفيض القديراملناوي،  )4(
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 ،عن احلارث ،عن أيب إسحاق ،حدثنا شعبة بن احلجاج ،)1(رجاء احلبطي أيبمن طريق 
  .)2(مرفوعاً به �عن علي 

  :والثاين

 ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن السري بن خالد ،)3(محاد بن عمرو النصييبمن طريق 
  .)4(به مرفوعاً عليعن  ،جده عن

يروي عن شعبة بن : أبو رجاء احلبطي؛ قال عنه ابن حبان: (أما الطريق األول؛ ففيه
وامسه حممد بن عبد اهللا، ، يفيه أبو رجاء احلبط. وقال اهليثمي: ()5()احلجاج ما ليس من حديثه

  .)6()وهو كذاب

كما أن له علة أخرى؛ وهي احلارث؛ وهو ابن عبد اهللا األعور. ضعيف متهم، قال فيه 
  .)7(الذهيب: (اجلمهور على توهني أمره)

  .)9(، وهو صدوق)8(وقد تابع احلارث: عاصم بن ضمرة

  لكن بقيت يف هذا اإلسناد العلة األوىل. 

                                                           

 ).1014، رقم ()2/306، (1، طاروحنيابن حبان، . كنيته أبو رجاء ،تستر حممد بن عبد اهللا احلبطي من أهلهو  )1(
 ).74) رقم (79-1/78والقضاعي يف مسند الشهاب (، )2688) رقم (68-3/66الطرباين يف الكبري () أخرجه: 2(
، 1ط تاريخ اإلسالم،الذهيب، .  ه220و  ه211ذكره الذهيب يف وفيات ما بني ، إمساعيلأبو  ،محاد بن عمرو النصييبهو  )3(
 .)104) رقم (5/304(
 .)17) رقم (37-35(صيف جزء فيه من الفوائد الغرائب احلسان األري ) أخرجه: 4(
 ).1014)، رقم (2/306، (1، طاروحنيابن حبان،  )5(
  ).10/283( ،1، طجممع الزوائداهليثمي،  )6(
 ).1551(رقم  )1/400( ،1، طميزان االعتدالالذهيب،  )7(
 .)4326) رقم (6/358: البيهقي يف شعب اإلميان () أخرج هذه املتابعة8(
 ).3080) رقم (472، (ص2، طتقريب التهذيبابن حجر،  )9(
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: محاد بن عمرو النصييب؛ وهو وضاع، قال عنه اجلوزجاين: (كان ففيه وأما الطريق الثاين؛
. كما )1(يكذب)، وقال البخاري: (منكر احلديث)، وقال ابن حبان: (كان يضع احلديث وضعاً)

أن يف إسناده: السري بن خالد؛ قال عنه الذهيب: ال يعرف، ونقل عن األزدي قوله فيه: (ال حيتج 
  .)2(به)

  بن خالد: عبد احلميد الكويف.وقد تابع السري 

 ،الل ابن يفرح ا أيضاً، فقد رواها الديلمي يف مسند الفردوس من طريق وهذه املتابعة ال
عن جعفر بن حممد  ،عن أبيه ،حدثنا احلسن بن عبد احلميد الكويف ،احلضرمي عن حممد بن بكري

  .)3(به

من هو. روى عنه حممد بن بكري واحلسن بن عبد احلميد هذا؛ قال عنه الذهيب: (ال يدرى 
  .)4(حديثاً موضوعاً يف ذكر علي عليه السالم)

  هذا؛ وممن حكم من العلماء على احلديث بالوضع:

  .)5(البيهقي يف دالئل النبوة -

هذا حديث موضوع، واملتهم به: محاد بن ابن اجلوزي يف املوضوعات: قال: ( -
  .)6(عمرو)

                                                           

  فقد ذكر هذه األقوال وغريها. ).2165(رقم  )1/549(، 1، طميزان االعتدالالذهيب،  )1(
  ).2946(رقم ) 2/111املصدر السابق ( )2(
  ).76-75، (صخمطوطالبن حجر،  زهر الفردوسكما يف الديلمي، مسند الفردوس،  )3(
  ).1795(رقم ) 1/458(، 1، طميزان االعتدالالذهيب،  )4(
 ).7/229(، 1، طدالئل النبوةالبيهقي،  )5(
  ).1677(رقم ) 449-3/448( ،1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )6(
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كتاب مسند الشهاب الشيخ محدي عبد ايد  : ذكر ذلك عنه حمقق)1(ابن احملب -
رمحه اهللا، فقال يف اهلامش بعد خترجيه للحديث: (وكتب ابن احملب على هامش ظ ك: 

 .)2(موضوع)

 )3(الغماري يف املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري: قال: (املؤلف -
يعلم أنه موضوع، وليس كذلك. بل  يعتمد كثرياً على قول البيهقي إنه ال خيرج يف كتبه حديثاً

 .)4(خيرج املوضوعات بكثرة)

بعد أن أورد حكم ابن احملب على احلديث فاأللباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة:  -
بالوضع؛ قال: (وذلك لظهور الصنع والوضع يف متنه). مث قال يف اية حبثه هلذا احلديث: 

وعة، وما أكثرها فيه، فكن على ذكر منها (واحلديث من أحاديث "اجلامع الصغري" املوض
  .)5(وحذر)

   

                                                           

رقم ) 95(ص، 1، طالرد الوافرابن ناصر الدين، ،  ه789، تويف سنة الصامت هو حممد بن احملب املقدسي الشهري بابن )1(
 ).8/522، (1، طشذرات الذهبابن العماد، )، و15(
رمز اعتمده احملقق كإشارة منه وقوله: "ظ ك": هذا  هامش). 74(رقم ) 1/78، (2، طمسند الشهابالقضاعي،  )2(

سلسلة  إىل حكم ابن احملب على احلديث يف األلباينوقد أشار  ).538لنسخة املكتبة الظاهرية بدمشق (رقم حديث 
   ).1302) رقم (3/468، (1ط ،األحاديث الضعيفة

 .يقصد السيوطي رمحه اهللا )3(
 ).10-9(ص، 1، طاملغريالغماري،  )4(
  ).1302) رقم (3/468، (1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )5(
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 املبحث الرابع: التعقبات اخلاصة بعزو األحاديث.

  

  املطلب األول: عزو احلديث ملصدر خارج الصحيحني مع وجوده فيهما.

  

 املطلب الثاين: عزو احلديث ملصدر واحد مومهاً عدم وجوده يف غريه.

  

  مع إمهاله للطريق الصحيح. املطلب الثالث: عزوه للطريق الضعيف
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  املطلب األول: عزو احلديث ملصدر خارج الصحيحني مع وجوده فيهما.

  

حتى ، ينعقَان بِغنمهِما فَيجِدانِها وحوشاً ،آخر من يحشر راعيان من مزينةَ يرِيدان املَدينةَ«
راعِ خدةَ الوا ثَنِيلَغهماإِذا بوهجا على و«.        

  .)1((ك) عن أيب هريرة                                                        

  

  فيه مسألة:

وهو  ...وأقره الذهيب "على شرطهما": وقالة" عن أيب هرير" يف الفنتاوي: ("ك" قال املن
ال  ،املدينة على خري ما كانت )2(ستكون«البخاري:  روايةولفظ  ،قطعة من حديث رواه الشيخان

: وقوله"وغريه:  )4(وقال القسطالين. إىل آخر ما هنا بنصه، )3(»وآخر من حيشر ،يغشاها إال العوايف

                                                           

كتاب فضائل املدينة، باب (صحيح، ال واحلديث أخرجه البخاري يف)، 5) رقم (1/5، د.ط (جلامع الصغرياالسيوطي،  )1(
كتاب احلج، باب يف املدينة حني يتركها أهلها، (، مسلم يف الصحيح، و)1874(رقم  )3/21(من رغب عن املدينة، 

. )8690) رقم (610-4/609كتاب األهوال (ستدرك، )، واحلاكم يف امل]499[ 1389رقم احلديث  )2/1010(
  ووافقه الذهيب. )هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه(وقال: 

)، والصنعاين 1/58، وهذا ما نص عليه املناوي يف فيض القدير (غري صحيح له على الصحيحني وبه يعلم أن استدراك احلاكم
 رقم )2/295يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( األلباينو )،78-1/77)، والغماري يف املداوي (1/191يف التنوير (

)683(.  
، وهو املوافق ملا يف 24لوحة خمطوط،، فيض القديراملناوي،  "، انظر:يتركونوالصواب: ""، ستكون: "هكذا يف املطبوع )2(

 .)1874(رقم  )3/21(كتاب فضائل املدينة، باب من رغب عن املدينة، (، صحيح البخاري
 1389رقم احلديث  )2/1010(كتاب احلج، باب يف املدينة حني يتركها أهلها، (، الصحيح مسلم يفوهكذا أورده  )3(
 .»من حيشر راعيان...وآخر «بدل:  »...مث خيرج راعيان«، إال أنه قال فيه: )]499[
 .)3/334( ،7، طإرشاد الساريالقسطالين،  )4(
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وسواء  .انتهى )1("وكونه من بقيته ،غري األول ال تعلق له به حيتمل كونه حديثاً ،إىل آخره... وآخر
2()فاستدراك احلاكم له غري قومي ،فهو يف الصحيح أو بعضاً كان كال(.  

تعقَّب املناوي احلاكم يف كونه استدرك هذا احلديث على الصحيحني مع وجوده فيهما، 
تعقّب احلاكم  يقال بأنوفاته تعقُّب السيوطي يف عزوه احلديث للحاكم دون الصحيحني. إال أن 

  هو تعقُّب للسيوطي نفسه.

ذات، املصدر ذه هذا ملراده ختريج هذا اللفظ بالوقد يقول قائل: إمنا صنع السيوطي 
أنه يف "زيادة اجلامع" ذكر احلديث  ومما يؤكّده عزاه للحاكم بدل الصحيحني. احلروف، فلدا

تتركون املدينة على خري ما « باللفظ الذي ورد عند البخاري وعزاه إليه يف حرف التاء ولفظه:
ينعقان بغنمهما  ،وآخر من حيشر راعيان من مزينة يريدان املدينة ،كانت ال يغشاها إال العوايف

  ورمز له بـ: [حم ق]. )3(»اى وجوههما علحىت إذا بلغا ثنية الوداع خر ،فيجداا وحوشاً

  فدلَّ هذا على أنه أراد اللفظ حبروفه.

أما وإنه مل فيجاب عنه: بأنه قد يصح هذا، لو أورده احلاكم باللفظ املذكور يف الباب، 
  يفعل ذلك، فيبقى التعقّب الزماً.

آخر من حيشر راعيان من مزينة، يريدان املدينة، ينعقان بغنمهما،  إنَّ«ولفظ احلاكم: 
  .)4(»ا على وجوههماة الوداع خريحىت إذا بلغا ثنِ ،فيجداا وحوشاً

قال الغماري: (مث بالوقوف على لفظ احلاكم يعلم أنّ املصنف متعقّب يف إيراده هلذا 
"إنّ" فكان عليه إيراده يف حرف "إنّ" مع  اهلمزة، ألنه عند احلاكم مصدر بـاحلديث يف حرف 

                                                           

  القول الثاين. ، فقد رجح)4/112(، 1، طفتح الباريانظر، ابن حجر،  )1(
 ).1/58( ،4، طفيض القديراملناوي،  )2(
  .)2/22، (1، طالفتح الكبريانظر النبهاين،  )3(
هذا حديث صحيح على شرط (. وقال: )8690) رقم (610-4/609كتاب األهوال (ستدرك، احلاكم يف امل )4(

  ووافقه الذهيب. ،)الشيخني، ومل خيرجاه
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اهلمزة كما هو صنيعه يف الكتاب، وإال فهو متعقّب من جهة عدم عزوه إىل املسند 
  .)1(والصحيحني)

وبالتايل يبقى التعقب وارداً؛ يف كون السيوطي كان ينبغي أن يعزو احلديث للصحيحني 
 بدل احلاكم.

   

                                                           

 ).1/79( ،1، طاملداويالغماري،  )1(
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 املطلب الثاين: عزو احلديث ملصدر واحد مومهاً عدم وجوده يف غريه.

  

»هلأَه رغَي ثَ بِهدحأنْ ت هتاعإِضانُ ويسلْمِ النآفةُ الع«.  

  .)1(اَألعمشِ مرفوعاً معضالً وأخرج صدره فَقَط عن ابن مسعود موقُوفاً(ش) عن      

  

  فيه مسألتان:

  املسألة األوىل:

 ،ف لغريهعرظاهر اقتصار املؤلف على عزوه البن أيب شيبة من طريقه أنه ال يقال املناوي: (
فقد رواه بتمامه من هذا الوجه الدارمي يف  ،واألمر خبالفه له لكونه معلوالً وإال لذكره تقويةً

 ورواه عنه ابن عدي من عدة طرق بلفظ: ،والعسكري يف األمثال عن األعمش معضالً ،مسنده
من طريق عن قيس بن  ورواه ،)2(»له بأهلوإضاعته أن حتدث به من ليس  ،آفة العلم النسيان«

 موقوفاً صدره عن ابن مسعود أيضاً وروى ،)3(»تضعه عند غري أهلهوإضاعته أن «الربيع بلفظ: 

                                                           

عن أخرج املرفوع املعضل واحلديث روي مرفوعاً وموقوفاً؛ ف)، 12) رقم (1/7، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
املقدمة، ( )، والدارمي يف املسند26542(رقم ) 8/522كتاب األدب، تذاكر احلديث، ( األعمش: ابن أيب شيبة يف املصنف

 ،)، ومن طريق ابن أيب شيبة174(رقم ) 293بو سعيد األشج يف حديثه (ص، وأ)648رقم ( )1/488باب مذاكرة العلم، 
  ).690(رقم ) 445-1/444مع بيان العلم وفضله (أخرجه ابن عبد الرب يف جا

)، 26543() رقم 8/522ابن أيب شيبة يف املصنف (كتاب األدب، تذاكر احلديث، : � وأخرج املوقوف عن ابن مسعود
(املقدمة، باب  املسندالدارمي يف كما أخرجه )، 691) رقم (1/445ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (من طريقه و

) رقم 265-1/264التاريخ الكبري (البخاري يف و. »النسياناحلديث  آفة«بلفظ:  )،647) رقم (1/487مذاكرة العلم، 
 .»لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان«بلفظ:  )844(
 ). ومل أجد فيه إال طريقاً واحداً عن األعمش.154) رقم (1/151، (1، طالكاملعدي،  ابن )2(
 ).152) رقم (1/150، (1، طالكاملابن عدي،  )3(
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آفة «من حديث علي بلفظ:  )2(يف مسنده طنيبورواه  :قال احلافظ العراقي ،)1(البيهقي يف املدخل
آفة احلديث الكذب «بلفظ:  ورواه ابن عدي عن علي مرفوعاً ،»العلم النسيان وآفة اجلمال اخليالء

  .)4())3(»وآفة العلم النسيان

  كالم السيوطي واملناوي أن هذا احلديث ورد مرفوعاً وموقوفاً. مفادف

أخرجه ابن أيب شيبة يف  ؛فمن طريق وكيع عن األعمش مرفوعاً أما من جهة الرفع: -
  .)5(مصنفه، ومن طريق ابن أيب شيبة رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله

، مسندهفأخرجه الدارمي يف  محاد بن أسامة،؛ وتابع وكيعاً عن األعمش مرفوعاً؛ أبو أسامة
  .)6(وأبو سعيد األشج يف حديثه

  .؛ فهي معضلة�وهذا املرفوع ال ميكن أن يتقوى بطرقه هذه، ألا عن األعمش عن النيب 

  .)7(قال الشيخ األلباين: (املرفوع ضعيف معضل)

، )8(فيما سبق، وقد فصلت القول يف بيان درجته �وروي مرفوعاً من حديث علي 
  وخالصته أنه حديث موضوع.

من طريق وكيع، عن  -كما ذكر املصنف-فقد رواه ابن أيب شيبة  أما من جهة الوقف: -
موقوفاً، وكذا رواه الدارمي، وابن عبد  رضي اهللا عنه أيب العميس، عن القاسم، عن ابن مسعود

                                                           

 .»آفة احلديث النسيان«). بلفظ: 449) رقم (300-299، د.ط، (صاملدخل إىل السنن الكربىالبيهقي،  )1(
 .20لوحة خمطوط،، فيض القديرهو مثبت يف كما  ،صوابه: "مطني"املطبوع: "بطني" وهو خطأ مطبعي، يف هكذا  )2(

 مفقود. -على حسب علمي –ومسنده هذا 
 ).156) رقم (1/151، (1، طالكاملابن عدي، ) 3(
  ).1/71( ،4، طفيض القديراملناوي،  )4(
 .ختريج حديث البابسبق العزو إىل هذه املصادر يف  )5(
 هذه املصادر يف ختريج حديث الباب.سبق العزو إىل  )6(
 ).1303) رقم (3/468(، 1، طسلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )7(
 ).117انظر (ص )8(
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، مل يسمع من )2(وهو ابن عبد الرمحن فالقاسم؛ ،وإسناده منقطع، )1(الرب يف جامع بيان العلم وفضله
  .ابن مسعود جده

  .)3()وجده عبد اهللا بن مسعود مرسالً روى عن جابر بن مسرة...(قال املزي: 

من طريق سفيان، عن  الكبري التاريخ، والبخاري يف يف املسند لكن يتقوى مبا رواه الدارمي
إن لكل «: بن مسعود رضي اهللا عنه عن حكيم بن جابر قال: قال عبد اهللا، بن عبد الرمحن طارق

  .)4(»شيء آفة، وآفة العلم النسيان

قد اختلف يف مرتبته، واجلمهور على توثيقه، وقال ، وهو البجلي، بن عبد الرمحنوطارق 
  .)5()صدوق له أوهام(احلافظ ابن حجر يف التقريب: 

قال الشيخ األلباين: ، �وبه يتقوى املوقوف عن ابن مسعود ، فأقل أحواله أن حديثه حسن
  .)6()والوقف أصح(

  املسألة الثانية:

  .)7()فكان ينبغي للمؤلف اإلكثار من خمرجيه إشارة إىل تقويتهقال املناوي: (

أن احلديث إمنا يتقوى بكثرة طرقه  علماء املصطلح،من املقرر لدى ف ؛ها هنا لفتة حديثية
  وخمارجه، ال بكثرة مخرجيه.

                                                           

 هذه املصادر يف ختريج حديث الباب.سبق العزو إىل  )1(
إمارة خالد على العراق سنة عشرين  مات يف، القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل من أهل الكوفةهو  )2(

 ).4954) رقم (5/303، (1، طالثقاتابن حبان، . ومائة
 ).380-23/379( ،1، طذيب الكمالاملزي،  )3(
) رقم 265-1/264( ،1، طالتاريخ الكبري، والبخاري، )647) رقم (1/487، (1، طاملسندالدارمي، أخرجه:  )4(
)844(. 
 ).3020) رقم (461(ص ،2ط، تقريب التهذيبابن حجر، ) 5(
 ).1303) رقم (3/468(، 1، طسلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )6(
  ).1/71، (4، طفيض القديراملناوي،  )7(
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حىت قد حيصل  ،ها يقوي بعضها بعضاًالطرق وكثرت دتعد فإنَّتيمية: ( قال شيخ اإلسالم ابن
  .)1()العلم ا

، قال ابن عبد اهلادي احلنبلي رداً على السبكي يف تصحيحه محصتعددها ال يكفي حىت تو
، وهو )2(كم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق اليت ذكرها املعترضلبعض األحاديث: (و

وا بدها، وإمنا االعتماد على ثأهل هذا الشأن فال يعترب بكثرة الطرق وتعدموضوع عند 
3()تهاوصح(.  

وا ا هذا للحديث، مع كون األسانيد اليت رو فكيف الشأن باالعتماد على كثرة املخرجني
  احلديث إمنا ترجع لطريق واحد معلّ.

مخرجوه، إال أن ذلك ليس  رثُواحلديث املرفوع يف الباب مثال على ذلك؛ فهو وإن كَ
  طريق األعمش املعضل. طريق واحد، وهو هكافياً للقول بتقويته مادام أن

فعند حديث:  ؛ولإلشارة، فليس هذا املوطن الوحيد الذي صرح فيه املناوي مبثل هذا
 شارةإ وكان ينبغي للمصنف اإلكثار من خمرجيهقال: ( ،)4(»اقرؤوا القرآن حبزن فإنه نزل باحلزن«

  .)5()إىل جرب ضعفه

وهذا تعقيب غريب؛ ألن اإلكثار من خمرجي احلديث مما ال فتعقبه األلباين بقوله: (قلت: 
  .)6()كما هنا جيرب ضعفه؛ إذا كان السند عندهم واحداً

   
                                                           

  ).18/26(د.ط،  ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  )1(
 رمحه اهللا. يقصد اإلمام السبكي )2(
 ).1/184(، 1، طالصارم املنكيابن عبد اهلادي،  )3(
)، عن 1284) رقم (2/646)، وابن األعرايب يف املعجم (73(ص املنكر عن والنهي باملعروف األمراخلالل يف أخرجه  )4(

 ).2523) رقم (6/33(، سلسلة األحاديث الضعيفة، وهو حديث ضعيف جداً، انظر �بريدة 
  ).2/80( ،4، طفيض القديراملناوي،  )5(
  ).2523) رقم (6/34(، 1، طسلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين،  )6(
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 املطلب الثالث: عزوه للطريق الضعيف مع إمهاله للطريق الصحيح.

  

 ،والواشمةُ واملَوشومةُ للْحسنِ ،وشاهداه إذَا علموا ذَلك ،وكاتبه ،وموكلُه ،آكلُ الربا«
قَةدوالوِي الص، ةرجاهل عدابِياً برأع دتيوم القيامة ؛واملُر دمحم سانونونَ على للْعم«.  

  .)1((ن) عن ابن مسعود                                                          

  

  :فيه مسألتان

  املسألة األوىل:

، )3(، وكذلك العلقمي)2(ذكر املناوي بأن السيوطي قد رمز للحديث بالصحة
  .)5(شستربييت نسخةا يف ، وهو املوافق مل)4(والصنعاين

  املسألة الثانية:
                                                           

) رقم 1/317أبو داود الطيالسي يف املسند (أخرجه واحلديث )، 13) رقم (1/7، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )1(
 على االختالف وذكر املوتشماتالزينة، كتاب ( يف السنن النسائيو)، 3881) رقم (6/425وأمحد يف املسند ( )،401(

)، وابن خزمية يف 5241) رقم (9/157وأبو يعلى يف املسند ()، 5102) رقم (8/147 ،هذا يف والشعيب مرة بن اهللا عبد
)، وابن حبان يف 2250)، رقم (2/1074 ،القيامة يوم الزكاة مانع عقاب ألوان صفات بابصحيحه (كتاب الزكاة، 

) 2/279والطرباين يف مسند الشاميني ( )،3252) رقم (8/44صحيحه (اإلحسان: كتاب الزكاة، باب الوعيد ملانع الزكاة، 
كتاب السري، والبيهقي يف السنن الكربى ()، 1430) رقم (1/545واحلاكم يف املستدرك (كتاب الزكاة، )، 1338رقم (

وقال احلاكم: (على شرط مسلم، فقد احتج بيحىي بن عيسى )، 17791(رقم  )9/33باب ما جاء يف التعرب بعد اهلجرة، 
 رجاه) ووافقه الذهيب.الرملي، ومل خي

 ).1/73، (4، طفيض القديراملناوي، ) 2(
 .5، لوحةخمطوط ،الكوكب املنريالعلقمي، ) 3(
 .)1/206( ،1ط، التنويرالصنعاين،  )4(
 .3، خمطوط، لوحةاجلامع الصغريالسيوطي،  )5(
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 :مي بعد عزوه ألمحد وأليب يعلى والطرباينثفيه احلارث األعور. قال اهليقال املناوي: (
وعزاه املنذري البن خزمية وابن حبان وأمحد. مث قال:  ،)1("قثِّضعيف وقد و ،وفيه احلارث األعور"
 ابنعن  ،مسروق فعن ؛إال ابن خزمية ،عن ابن مسعود ،رووه كلهم عن احلارث األعور"

وذكر الضعيف  ،. فأمهل املصنف الطريق الصحيح)3(انتهى ،وإسناد ابن خزمية صحيح ،)2("مسعود
فاملنت  ،واآلخر ضعيف ،أحدمها صحيح :اديننورمز لصحته فانعكس عليه. واحلاصل أنه روي بإس

  .)4()صحيح

وق عن كالم اإلمام املنذري، يف ذكره لطريق مسر إىل؛ تند احلافظ املناوي يف تعقبه هذااس
 الذي يف إسنادهأن يذكره بدل النسائي،  بالسيوطي كان األوىلابن مسعود عند ابن خزمية، إذ 

  ضعيف.الاحلارث بن عبد اهللا األعور 

  لكن هذا التعقب هو أيضاً متعقب؛ إذ رواية ابن خزمية معلولة.

 )5(فإن احلديث رواه البيهقي ؛قال الغماري: (احلكم الذي نقله عن احلافظ املنذري فيه نظر
عن  ،عن مسروق ،عن عبد اهللا بن مرة ،ألعمشعن ا ،)6(أيضاً من طريق حيىي بن عيسى الرملي

تفرد به حيىي بن عيسى هكذا، ورواه الثوري وغريه عن األعمش، عن عبد اهللا. مث قال البيهقي: 
  .احلارث عنبن مرة اعبد اهللا 

  قلت: ممن وافق الثوري على ذلك شعبة، وأبو معاوية، وحيىي بن سعيد، ووكيع.

                                                           

  ).4/118(، 1، طجممع الزوائداهليثمي،  )1(
 ).7(رقم  )3/5(، 1، طالترغيب والترهيباملنذري،  )2(
ومل أقف على ذلك يف الطبعة املعتمدة املنذري،  ضمن كالممن  )وإسناد ابن خزمية صحيح: (أن مجلة ؛ظاهر هذا )3(

 للكتاب، ولعله وهم وقع للمناوي.
  ).1/73( ،4، طفيض القديراملناوي،  )4(
 .)17791) رقم (9/33 البيهقي يف السنن الكربى (كتاب السري، باب ما جاء يف التعرب بعد اهلجرة،) 5(
، 1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت، . سكن الرملة ،صلاأل كويف ،حيىي بن عيسى الرملي اخلزاز أبو زكرياهو  )6(
 ).739) رقم (9/178(
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ورواية شعبة يف مسند أمحد ، )1(ووكيع يف مسند أمحدفرواية الثوري، وحيىي بن سعيد، 
  .)3(ورواية أيب معاوية يف مسند الطيالسي، )2(وسنن النسائي

وهؤالء كلهم أوثق وأرجح من حيىي بن عيسى الرملي لو خالفه واحد منهم، فكيف 
   .)5())4(بل حيىي بن عيسى ضعيف، وإن خرج له مسلم جبميعهم؟!

الغماري، هو عني ما رجحه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل، فبعد أن وما ذهب إليه احلافظ 
  .)6()لحتمهلؤالء الثقات األثبات ال ت يفمخالفة الرملفصل القول يف رواية ابن خزمية، قال: (

فنخلص إىل أن استدالل احلافظ املناوي برواية ابن خزمية على صحة احلديث، واستدراكه 
ذا على احلافظ السيوطي ليس يف حمله على ما ذهب إليه احلافظ الغماري حيث قال: (واتضح أن 

  .)7( يتنبه لذلك، فسقط تقليد املناوي إياه)مل �رواية ابن خزمية معلولة، وأن احلافظ املنذري 

  أن يثبت صحة احلديث بذكر طرقه، فبمجموعها يصحح احلديث.، باملناويكان األوىل و

وقد فصل القول فيها الشيخ األلباين يف اإلرواء، فذكر أربعة طرق للحديث، وقال يف 
  .)8()�وباجلملة فاحلديث ذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود آخرها: (

                                                           

املسند أمحد يف ، ورواية حيىي بن سعيد ووكيع معاً: عند )3881) رقم (6/425املسند (رواية الثوري: عند أمحد يف  )1(
 .)4090) رقم (7/168(
 مرة بن اهللا عبد على االختالف وذكر املوتشمات(كتاب الزينة، النسائي ، وسنن )4428) رقم (7/430املسند () 2(

 .)5102) رقم (8/147 ،هذا يف والشعيب
  .)401) رقم (1/317داود الطيالسي يف املسند ( رواية أيب معاوية حممد بن خازم: عند أيب )3(
من تكلم فيه وقال الذهيب،  .)صدوق خيطيء(): 7669(رقم  )1063(ص ،2، طتقريب التهذيبابن حجر، قال فيه  )4(

). فضعفه ج له مسلم يف الشواهد، ال يف األصولخر... ): (صويلح احلديث380) رقم (548-547، (ص1، طوهو موثق
  الذي ذكر الغماري هو حمتمل، يصلح يف الشواهد.

  ).1/96( ،1، طاملداويالغماري،  )5(
  ).1336(رقم  )186-5/185( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )6(
 ).1/96( ،1، طاملداويالغماري،  )7(
  ).1336(رقم  )5/186( ،1، طإرواء الغليلاأللباين،  )8(
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 بالرواة وبعض املصطلحات احلديثية.املبحث اخلامس: التعقبات اخلاصة 

  

  املطلب األول: تعقبات خاصة بالرواة.

  

 املطلب الثاين: تعقبات اصطالحية.
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  املطلب األول: تعقبات خاصة بالرواة

  

» نم تإذَا قُم مالقَو قُولَ لَكأنْ ي كأُذُن جِبعا يم ظُروان كَرائت املعروف واجتنب املُن
 مهدنإذا قمت من عندهم فاجتنبهع مالقَو قُولَ لَكأنْ ي هكْري تالَّذ ظُروان هفَأْت«.  

، الباوردي في املعرفةو ،البغوي يف معجمهو ،ابن سعدو )(خد
 .)1(وما له غريه ،هب) عن حرملَةَ بن عبد اهللا بن أوس(

  

  فيه مسألتان:

  املسألة األوىل:

 مل يرو غري هذاراوي احلديث "حرملة بن عبد اهللا": (قال املناوي وهو يتحدث عن 
  .)2()على أن ظاهر كالم ابن حجر خالف ذلك...يعين ال تعرف له رواية غريه ،احلديث

 كتابه لعل املناوي يقصد ذا؛ ما ذكره احلافظ يف ترمجة حرملة بن عبد اهللا التميمي من
صفية  :يهتعن جد ،حسان العنربيروى حديثه عبد اهللا بن قال: (؛ حيث "ذيب التهذيب"

 ؟...يا رسول اهللا ما تأمرين :قلت :قال ،أنه أخربهم حرملة :وحبان بن عاصم ،ودحيبة ابنيت عليبة
  احلديث.

                                                           

)، 1/320( ابن سعد يف الطبقات الكربىأخرجه واحلديث )، 28) رقم (1/9، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي، ) 1(
)، وأبو القاسم البغوي 222) رقم (87، صأهل املعروف يف اآلخرة ،باب أهل املعروف يف الدنيااألدب املفرد (والبخاري يف 

)، عن حرملة بن 10618) رقم (13/560)، والبيهقي يف شعب اإلميان (537) رقم (183-2/182يف معجم الصحابة (
وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة  .)1676(رقم  )2/506(، ، وحسن إسناده احلافظ يف اإلصابة�أوس 

 مفقود. -حسب علمي-الصحابة للباوردي، فهو  وأما كتاب معرفة). 1489) رقم (3/679(
  ).1/87( ،4ط ،فيض القديراملناوي،  )2(
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ب يف بعض الروايات إىل ِسن ،: هو حرملة بن عبد اهللا بن إياس-أي: ابن حجر- قلت
 ،عن جده ،عن أبيه ،حرملة العنربيوأورد له البغوي من طريق ضرغامة بن عليبة بن  .)1(جده
  .)3())2(احلديث ...فقلت: أوصين ،يف وفد احلي �انتهيت إىل النيب  :قال

، وليس كذلك، بل غاية ما فيه �فقد يفهم منه أن احلافظ ابن حجر ذكر حديثني حلرملة 
أن احلافظ ذكر يف أول كالمه طرف احلديث كما ورد عند البخاري يف األدب املفرد، من طريق 

ضرغامة بن ، مث ذكر احلديث نفسه كما عند البغوي، من طريق صفية، ودحيبة، وحبان بن عاصم
فبعد أن ذكر طرف الكمال"؛ ، وممن صرح مبثل ما فهمه املناوي؛ احلافظ املزي يف "ذيب عليبة

 احلديث هذا "األدب" يف البخاري له روىاحلديث بإسناده عند البخاري يف األدب املفرد، قال: (
  .)4(ضرغامة بن عليبة). مث ذكر طريق آخر بإسناد آخر حديث عنه روي وقد .الواحد

  فوهم احلافظ املزي، وعدمها حديثني.فاحلديث هو هو، والقصة هي هي، 

يف متييز  اإلصابة"كتاب من ترمجة حرملة بن عبد اهللا  يف رمحه اهللا احلافظ ابن حجرقال 
، وغريمها، بإسناد "مسند أيب داود الطيالسي"للبخاري، و "األدب املفرد"حديثه يف : ("الصحابة

  .)5()حسن

  .بعينه فقوله: (بإسناد حسن) يدل على أنه يتكلم على حديث واحد

 واحد، وهو يف األدب : له حديثيعين )6("بخ") له حديث(: "التقريب"يف كتابه  وقال
  .للبخاري املفرد

                                                           

 )3/92( ،1، طالثقاتابن حبان، ). عداده يف أهل البصرة ،له صحبة ،حرملة بن إياس العنربي التميميقال ابن حبان: ( )1(
 .)296رقم (

 .)2/182( ،1، طمعجم الصحابةالبغوي، ) أبو القاسم 2(
 ).1/371، (1، طذيب التهذيبابن حجر،  )3(
 ).1163) رقم (543-5/542، (1، طذيب الكمالاملزي، ) 4(
  .)1676(رقم  )2/506( ،1، طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر،  )5(
 ).1182(رقم  )229(ص ،2، طتقريب التهذيبابن حجر،  )6(
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  .)1("معجم الصحابة"البغوي يف  وممن قال ذا أيضاً من العلماء:

  املسألة الثانية:

 )3(ابن منده )2(تبع فيهومن ؛ وما جرى عليه املؤلف من أن اسم جده أوسقال املناوي: (
 ،)6(وقضية كالم ابن حجر ترجيحه. إمنا هو إياس :وغريه )5(لكن قال ابن عبد الرب ،)4(وأبا نعيم
  .)8()وقيل ابن أوس :مث قال ،ابن إياس أوالً )7(بهفإنه جزم 

ذهب املناوي إىل تعقب السيوطي يف اسم جد حرملة؛ مرجحاً أن امسه "إياس" وليس 
وابن  ،)10(والبغوي ،)9(أيب خيثمةابن من أهل العلم، منهم:  هو قول األكثروهذا  "أوس".

                                                           

  .)2/182( ،1، طمعجم الصحابةأبو القاسم البغوي،  )1(
 .28لوحة ،خمطوط، فيض القديراملناوي، وصوابه: "تبع فيه"، انظر "، فيه يف املطبوع: "ومن تبعهكذا  )2(
  ).384(ص ،1، طمعرفة الصحابةابن منده،  )3(
  ).2/862(، 1، طالصحابةمعرفة أبو نعيم،  )4(
وظاهر نقل املناوي لكالم اإلمام ابن عبد  .)500رقم ( )1/338(، 1، طيف معرفة األصحاب االستيعابابن عبد الرب،  )5(

يفيد أنه ذكر اخلالف يف اسم جده، مرجحاً "إياس"، وليس األمر كذلك، فهو مل يتطرق هلذه املسألة، وإمنا ذكر اخلالف  ؛الرب
  .هو لألب أم للجد، مرجحاً األخري يف نسبته، هل

 .)1676(رقم  )2/506( ،1، طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر،  )6(
 .28لوحة خمطوط،، فيض القدير"، انظر املناوي، جزم بأنهوصوابه: " به"،جزم يف املطبوع: "هكذا  )7(
  ).1/87( ،4، طفيض القديراملناوي،  )8(
 .)571رقم  ( )1/175( ،1، طالكبريالتاريخ ابن أيب خيثمة،  )9(
  .)2/182( ،1، طمعجم الصحابةالبغوي، أبو القاسم  )10(
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وابن ماكوال يف ترمجة حبان بن عاصم  ،)3(وأبو نعيم األصبهاين ،)2(والدارقطين ،)1(حبان
  وغريهم. ،)6(والذهيب ،)5(األثريوابن  ،)4(العنربي

   

                                                           

  .)296رقم ( )3/92( ،1، طالثقاتابن حبان،  )1(
 ).1/419( ،1، طاملؤتلف واملختلف الدارقطين، )2(
أطلق النقل عن أيب نعيم وأنبه إىل أن املناوي يف كالمه السابق  .)64رقم ( )1/358(، د.ط، حلية األولياءأبو نعيم،  )3(

كما سبقت  األصبهاين يف تسمية جد حرملة بأوس، ومل حيدد يف أي كتاب هو من كتبه، وهذا قد ذكره يف "معرفة الصحابة"
 باسم الكتاب لكان أفضل.فلو قُيد ذكر أيب نعيم ، وأما يف كتابه "حلية األولياء"؛ فقد مساه "إياس"اإلشارة إليه، 

  ).2/308(، 1، طاإلكمال ابن ماكوال، )4(
 .)1128رقم ( )1/714( ،1، طأسد الغابةابن األثري،  )5(
 .)1304و  1302رقم ( )1/126( ، د.ط،جتريد أمساء الصحابةالذهيب،  )6(



138 

 

 

 املطلب الثاين: تعقبات اصطالحية

  

»كأُذُن جِبعا يم ظُروان كَرائت املعروف واجتنب املُن  نم تإذَا قُم مالقَو قُولَ لَكأنْ ي
  .»عندهم فَأْته وانظُر الَّذي تكْره أنْ يقُولَ لَك القَوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه

  ، الباوردي في املعرفةو ،البغوي يف معجمهو ،ابن سعدو )(خد

  .)1( وما له غريه ،هب) عن حرملَةَ بن عبد اهللا بن أوس(

  

  فيه مسألة:

ال تعرف له  :يعين ،مل يرو غري هذا احلديث :أي "غريه"حلرملة  :أي "وماله"قال املناوي: (
  .)2()ر بذلك كان أوىلولو عب ،رواية غريه

 ذكره مرة أخرى يفمع أنه -فليس باصطالح خاص به  )له غريه وما(أما قول السيوطي: 
"ميزان كتابه من موطنني الذهيب يف اإلمام فقد استعمله أيضاً  -)4(، ويف غريه من كتبه)3(كتابه هذا
شرح صحيح  عمدة القاريبـ"العيين يف شرحه على البخاري، املسمى اإلمام ، و)5(االعتدال"
  .)6("البخاري

                                                           

 ).134تقدم خترجيه، انظر (ص)، 28) رقم (1/9، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي، ) 1(
  ).1/87( ،4، طفيض القدير، املناوي )2(
  )238) رقم (1/41، د.ط (اجلامع الصغريالسيوطي،  )3(
 ).21ص(، 1، طالروض األنيق يف فضل الصديقالسيوطي، : انظر على سبيل املثال )4(
  .)5550(رقم ) 3/142(و )،2078(رقم ) 1/523( ،1ط ،ميزان االعتدالالذهيب،  )5(
 .)23/138( د.ط، ،عمدة القاريالعيين،  )6(
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 املوطن الثاين املشار يف-كالم الذهيب يف امليزان  )1(وقد ذكر املناوي نفسه يف فيض القدير
  .)2(مستدالً به، بل استعمله استقالالً -إليه قبل

  وعلى أي؛ فهو اصطالح دارج عند علماء احلديث، واألمر فيه واسع، وال مشاحة فيه.

   

                                                           

 .)3610(رقم ) 3/466( ،4ط ،فيض القديراملناوي،  )1(
 .)8799(رقم  )6/215( ،املصدر السابق )2(
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  البحث خامتة

 نتائج:

أمهية التعقبات عموماً، واحلديثية خصوصاً، فبها تزداد املسألة وضوحاً، ويتضح وجه  -
  الفرق بني األقوال.

  "اجلامع الصغري"، وكذا كتاب "فيض القدير".بيان عظم كتاب  -

  بيان املنزلة احلديثية للحافظني السيوطي واملناوي رمحهما اهللا. -

بيان الراجح واملرجوح من تعقبات املناوي على السيوطي، حسب مقتضيات علم  -
  احلديث.

  تصحيح بعض األحاديث اليت ظاهرها الضعف، مبا هلا من شواهد ومتابعات ترقيها.  -

الكشف عن عللها اخلفية، يف ضوء تضعيف بعض األحاديث اليت ظاهرها الصحة، ب -
  القواعد احلديثية، وأقوال األئمة.

ومدى التزامه حبدود القواعد اليت سطرها أئمة هذا بيان اجتهاد املناوي يف علم احلديث،  -
  .ناقل ألقوال من سبقه من العلماءجمرد الرد على من اعتربه كذا والشأن، 

  .الوقوف على أقوال حديثية لبعض األئمة من كتبهم اليت تعد اليوم يف عداد املفقود -

 توصيات:

، وذلك بتتبعها ومجعها من خالل االهتمام بدراسة التعقبات احلديثية لكتب السنة -
  شروح هذه الكتب.

الصغري" وكذا خدمة "اجلامع به تتم إذ  ،احلاجة إىل إكمال املسرية املتواضعة هلذا البحث -
  .فيض القدير"
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"فيض القدير" على أصول خطية  "اجلامع الصغري" وكذا احلاجة امللحة لتحقيق كتاب -
متينة؛ فالطبعات املتواجدة حالياً يف األسواق خالية من هذا، وال أدل على ذلك من 

  األخطاء اليت وقفت عليها يف هذا البحث، وقمت حبمد اهللا ببيان وجه الصواب فيها.

إعداد دراسات ختص املنهج النقدي عند احلافظ املناوي، وهي ال ختص اجلانب احلديثي  -
  جوانب العلوم الشرعية األخرى.فقط، بل تتوسع لتشمل 

وختاماً هذا ما استطعت إجنازه، وحسيب أين بذلت فيه قصارى جهدي، فإن كان فيه من صواب، 
  سي ومن الشيطان.فمن اهللا وحده، وإن كان فيه من خطإ وزلل، فمن نف

أسأل اهللا أن يتقبل هذا العمل مين، وأن ينفعين به يف الدنيا واآلخرة، كما أسأله سبحانه 
، وصلى اهللا وسلم على نبينا عليه إنه ويل ذلك والقادروتعاىل أن ينفع به كل من قرأه ونظر فيه، 

  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  الفهارس العامة وتتضمن:

  

  

  
  فهرس اآليات القرآنية. –أ 

  

  .النبويةفهرس األحاديث  –ب 

  

  فهرس املصادر واملراجع. –ج 
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  القرآنية فهرس اآليات -أ

  

  الصفحة  الرقم  السورة  اآلية
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ�

ٍّ َّ  
  1  102  آل عمران

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�

 خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن
  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي

  1  1  النساء

  114  111  اإلسراء  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ�
 مك لك خك حك  جك مق حقمف خف حف جف ُّ�

  َّجل
  37  17  الرعد

  21  41  الرعد   َّحل جل مك ُّ�
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ�

 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب
  َّمخ

  1  71-70  األحزاب

 جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّ�
  َّىن من خن حن

  57  58  األحقاف

  21  34  الطور   َّمي خي حي جي يه ىه ُّ�
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  فهرس األحاديث النبوية -ب

  

  الصفحة  الصحايب  طرف احلديث
  94-30  عبد اهللا بن عباس  يوم حنس مستمر آخر أربعاء يف الشهر

  30  أبو هريرة  من قرى اإلسالم آخر قرية
  71-67  مسعود البدري وأب  أدرك الناس من كالم النبوة األوىلآخر ما 

  أبو هريرة  من مزينة آخر من حيشر راعيان
47-

107-
123  

  عبد اهللا بن عمر  اجلنة رجل يقال له جهينة آخر من يدخل
30-

63-91  
  72  أبو سعيد اخلدري  آدم يف السماء الدنيا

  127  علي بن أيب طالب  آفة احلديث الكذب وآفة العلم النسيان

-126  بن مسعود اهللاعبد   النسياناحلديث  آفة
127  

  99-30  عبد اهللا بن عباس  آفة الدين ثالثة

  علي بن أيب طالب  آفة الظرف الصلف
30-

117-
118  

  126  بن مسعود عبد اهللا  وإضاعته أن حتدث به غري أهله آفة العلم النسيان
  127  علي بن أيب طالب  آفة العلم النسيان وآفة اجلمال اخليالء

-30  عبد اهللا بن مسعود  وإضاعته أن حتدث به من ليس له بأهل ،آفة العلم النسيان
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126  
  130  بن مسعود عبد اهللا  آكل الربا، وموكله، وكاتبه

  102  أنس بن مالك  آل القرآن آل اهللا
  109  العرس بن عمرية  آمروا النساء يف أنفسهن
  89  أبو هريرة  آمني خامت رب العاملني

 زةُ الع114  سمعاذ بن أن  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ�آي  
  80  عبد اهللا بن عباس  يتضلعون من زمزمآية ما بيننا وبني املنافقني أم ال 

  76  أبو هريرة  يشفيانوهما  ،آيتان هما قُرآنٌ
  37  عبد اهللا بن عباس  لثالث العرب أحبوا

  65  معاوية بن حيدة  أطعموهن مما تأكلون
  29  عبد اهللا بن عباس  علمته من وينفع ن اهللا ينفعك كلمات أعلمك أال

  113  العرس بن عمرية  لتعرب الثيب عن نفسها ،أمروا النساء
  65  معاوية بن حيدة  أن تطعمها إذا طعمت

  103  علي بن أيب طالب  أهل القرآن أهل اهللا وخاصته
  134  حرملة بن عبد اهللا  ائت املعروف، واجتنب املنكر

  ائت حرثك أىن شئت
ز بن حكيم عن أبيه 

  64  عن جده

  129  بريدة  اقرؤوا القرآن حبزن فإنه نزل باحلزن
  112  عبد اهللا بن عباس  األمي أحق بنفسها من وليها

  112  عائشة  إذا صماا
  68  مسعود البدري وأب  إن آخر ما بقي من النبوة األوىل
  69  مسعود البدري وأب  إن آخر ما يبقى من النبوة األوىل

  124  أبو هريرة  من مزينة آخر من حيشر راعيانإن 
  128  بن مسعود عبد اهللا  إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان
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  103  أنس بن مالك  إن هللا أهلني من الناس
  71-68  مسعود البدري وأب  من كالم النبوة األوىل إن مما أدرك الناس

  31  عمر بن اخلطاب  إمنا األعمال بالنيات

  كتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم مفتاح كل
جعفر حممد بن  أبو

  31  علي

  112  عائشة  البكر تستأذن
  124  أبو هريرة  تتركون املدينة على خري ما كانت

  64  معاوية بن حيدة  حرثك أىن شئت
  64  معاوية بن حيدة  حرثك، ائت حرثك أىن شئت

  123  أبو هريرة  ستكون املدينة على خري ما كانت
  87  عبد اهللا بن عباس  ال يتضلعون من زمزمعالمة ما بيننا وبني املنافقني أم 

  22  مالك بن احلويرث  اًرفيق اًرحيم �كان رسول اهللا 
  117  علي بن أيب طالب  من العقل دال مال أعو

  126  بن مسعود عبد اهللا  لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان
  28  عبد اهللا بن عباس  اللَّهم إين أسألك رمحة من عندك دي ا قليب

  65-64  معاوية بن حيدة  فأت حرثك ،حرثكهي 
  113  العرس بن عمرية  وآمروا النساء يف أنفسهن

  107  أبو هريرة  املدينة على خري ما كانت يتركون
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  املصادر واملراجعفهرس  -ج

  

اآليات البينات يف عدم مساع األموات على مذهب اآللوسي، نعمان بن حممود،  -
  م).2005/ ه1425املعارف، ، (مكتبة 3، طاحلنفية السادات

، حتقيق: جزء فيه من الفوائد الغرائب احلساناألري، أبو بكر حممد بن عبد اهللا،  -
  م).1999م/1998، (الكويت: دار إيالف الدولية، 1حسام بوقريص، ط

، حتقيق: علي أسد الغابة يف معرفة الصحابةابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم،  -
  م).1994/ ه1415، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبد املوجود، طمعوض وعادل 

 بن أمحد، حتقيق: الشايف يف شرح مسند الشافعيابن األثري، جمد الدين أبو السعادات،  -
  م).2005/ ه1426، (الرياض: مكتبة الرشد، 1، طإبراهيم بن وياسر سليمان

حتقيق: وصي اهللا  -د اهللا عنهرواية ابنه عب-  العلل ومعرفة الرجالأمحد بن حنبل،  -
 -شعيب األرنؤوط ، حتقيق املسندم). و2001/ ه1422، (الرياض: دار اخلاين، 2عباس، ط

  ).م2001/ ه1421، مؤسسة الرسالة، (بريوت: 1، طعادل مرشد، وآخرون

، ترمجة: حممود شاكر فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة شستربييتأرثر ج أربري،  -
  م).1992(عمان: مؤسسة آل البيت، سعيد، د.ط، 

، حتقيق: رشدي أخبار مكة وما جاء فيها من األثاراألزرقي، حممد بن عبد اهللا،  -
  م).1983/ ه1403(بريوت: دار األندلس،  ،3ملحس، ط

، حتقيق: عبد احملسن معجم ابن األعرايبابن األعرايب، أبو سعيد أمحد بن حممد،  -
  م).1997/ ه1418، ، (دار ابن اجلوزي1احلسيين، ط
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، 2، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد ناصر الدين،  -
، 4، طمتام املنة يف التعليق على فقه السنةم). و1985/ ه1405(بريوت، املكتب اإلسالمي، 

، ط جديدة منقحة ومزيدة، سلسلة األحاديث الصحيحةو ). ه1417(الرياض: دار الراية، 
، 1، طالضعيفة واملوضوعةسلسلة األحاديث و م).1995/ ه1415(الرياض: مكتبة املعارف، 
، (الرياض: 1، طصحيح الترغيب والترهيبو م).1992/ ه1412(الرياض: مكتبة املعارف، 

، (املكتب 2، طصحيح اجلامع الصغري وزيادتهو م).2000/ ه1421مكتبة املعارف، 
، (الرياض: مكتبة املعارف، 1، طاحلج والعمرة مناسكو م).1986/ ه1406اإلسالمي، 

  م).1999/ ه1420

، حتقيق: عبد اللطيف مهيم بشرح ألفية العراقي فتح الباقياألنصاري، زكريا بن حممد،  -
  م).2002/ ه1422، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1وماهر الفحل، ط

، عىن كشف الظنونإيضاح املكنون يف الذيل على باباين، إمساعيل بن حممد، ال -
دار إحياء بريوت: ( د.ط، الكليسي، رفعت بيلكهوبتصحيحه وطبعه: حممد شرف الدين بالتقايا، 

دار إحياء (بريوت: ، د.ط، املصنفني وآثار املؤلفني أمساء العارفني هدية. و)، د.تالتراث العريب
  م).1955التراث العريب، 

، خمطوط، بقوي أحاديث اجلامع الصغري إحتاف الناقد البصريباصربين، علي بن أمحد،  -
  .300539القاهرة: املكتبة األزهرية  

، 3، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، طاألدب املفرد البخاري، حممد بن إمساعيل، -
مراقبة: حممد عبد املعيد ، 1، طالتاريخ الكبريم). و1989/ ه1409(بريوت: دار البشائر، 

، حتقيق: حممد زهري صحيح البخاريو ). ه1360(حيدر آباد: دار املعارف العثمانية،  ،خان
  ). ه1422، (دار طوق النجاة، 1الناصر، ط

، حتقيق: غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنهبزاز، حممد بن املظفر، ال -
  .م)1997/ ه1418دار السلف،  :، (الرياض1رضا بن خالد اجلزائري، ط
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، حتقيق حممد يف زوائد سنن ابن ماجه مصباح الزجاجةبوصريي، أمحد بن أيب بكر، لا -
  .) ه1403، دار العربية :بريوت( 2املنتقى، ط

، 1، حتقيق: بدر البدر، طالدعوات الكبري، أبو بكر أمحد بن احلسنيالبيهقي،  -
ضياء الرمحن ، حتقيق: حممد املدخل إىل السنن الكربىم). و2009(الكويت: مكتبة غراس، 

، 3، حتقيق: عبد املعطي قلعجي، طدالئل النبوةاألعظمي، د.ط، (الكويت: دار اخللفاء، د.ت). و
عبد العلي عبد احلميد  حتقيق: ،شعب اإلميان. وم)2008/ ه1429دار الكتب العلمية، بريوت: (

  ).م2003/ ه1423، مكتبة الرشد :الرياض، (1، طحامد

، 2، حتقيق: أمحد شاكر، طسنن الترمذيالترمذي، حممد بن عيسى،  -
  م).1975/ ه1395(

، (دار 1، طيف احلديث النبوي وعلومهتراث املغاربة التليدي، حممد بن عبد اهللا،  -
  م).1995/ ه1416البشائر اإلسالمية، 

، (الرياض: 1، حتقيق: محدي عبد ايد السلفي، طالفوائدمتام، أبو القاسم بن حممد،  -
  ). ه1412مكتبة الرشد، 

، 10، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طقواعد يف علوم احلديثالتهانوي، ظفر أمحد،  -
  م).2007/ ه1428(بريوت: دار البشائر، 

، 3، حتقيق: عبد الرمحن بن قاسم، طجمموع الفتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -
  م).1995/ ه1416(املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

، حتقيق: عبد اهللا القاضي، ونواملتروك الضعفاءابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي،  -
، 2، طالعلل املتناهية يف األحاديث الواهيةو ). ه1406، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط

، املوضوعات من األحاديث املرفوعاتو م).1981/ ه1401(فيصل آباد: إدارة العلوم األثرية، 
  .م)1997/ ه1418، مكتبة أضواء السلف، 1الدين بوياجيالر، طر حتقيق: نو
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، حتقيق: أمحد عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محاد،  -
  م).1987/ ه1407، (بريوت: دار العلم للماليني، 4ط

ابن حزم،  ، (دار1، طالدرر يف مسائل املصطلح واألثراجليالين، حممد بن حممد،  -
  م).2001/ ه1422

مطبعة جملس  :، (حيدر آباد1، طاجلرح والتعديلحامت، عبد الرمحن بن حممد، ابن أيب  -
، 1، حتقيق: فريق من الباحثني، طكتاب العلل. وم)1953/ ه1372دائرة املعارف العثمانية، 

  م).2006/ ه1427(الرياض: مطابع احلميضي، 

أكمل ، حتقيق: الفحول طبقات إىل الوصول سلم، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا -
، (استانبول: 1، طصاحل سعداوي صاحلو ،حممود عبد القادر األرناؤوطو ي،الدين إحسان أوغل

  م).2010، منظمة املؤمتر اإلسالمي

حتقيق:  مصطفى املستدرك على الصحيحني،  ،أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ،اكماحل -
  م).1990/ ه1411الكتب العلمية، ، (بريوت، دار 1عطا، ط

، ترتيب علي بن اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانحممد بن أمحد،  ،حبانابن  -
، الثقات. وم)1988/ ه1408مؤسسة الرسالة،  :(بريوت ،1شعيب األرنؤوط، ط :بلبان، حتقيق

اروحني من و .م)1973/ ه1393مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،  :، (حيدر آباد1ط
).  ه1396، (حلب: دار الوعي، 1، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، طاحملدثني والضعفاء واملتروكني

، (املنصورة: دار 1، حتقيق: مرزوق إبراهيم، طمشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطارو
  م).1991/ ه1411الوفاء، 

، (أبو ظيب: امع الثقايف، 1ط، جامع الشروح واحلواشياحلبشي، عبد اهللا حممد،  -
  م).2004
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، حتقيق: عبد اهللا بن عبد احملسن اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي، حجرابن  -
حسن بن حتقيق: ، التلخيص احلبريم). و2008/ ه1429، (مصر: دار هجر، 1التركي، ط

على  قتغليق التعليو .م)1995/ ه1416، (مصر: مؤسسة قرطبة، 1، ط عباس بن قطب
تقريب ). و ه1405، (بريوت: املكتب اإلسالمي، 1، حتقيق: سعيد القزقي، طصحيح البخاري

ذيب ). و ه1423، (الرياض: دار العاصمة، 2حتقيق: صغري أمحد شاغف، ط، التهذيب
، (بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، حتقيق: إبراهيم الزئبق وعادل مرشد، طالتهذيب
، واب عن حال احلديث املشهور يف ماء زمزم ملا شرب لهجزء فيه اجلم). و1996/ ه1416

النظر يف توضيح خنبة  نزهةوحتقيق وتعليق: كيالين حممد خليفة، د.ط (مؤسسة قرطبة، د.ت). 
، زهر الفردوسو ). ه1422، (الرياض: مطبعة سفري، 1، حتقيق: عبد اهللا الرحيلي، طالفكر

فتح الباري بشرح صحيح حديث. و 2099بدار الكتب املصرية، القاهرة، رقم خمطوط
لسان . و) ه1379بريوت: دار املعرفة، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، (البخاري

  .م)2002/ ه1423، (دار البشائر اإلسالمية، 1، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طامليزان

، حتقيق: حممد القبس املنري لرموز رجال اجلامع الصغريضوء احلموي، أمحد مكي،  -
الد احلادي والعشرون، العدد األول، مايو  ،بالقاهرة العربية جملة معهد املخطوطاتباقر علوان، 

  م.1975

، د.ط، (بريوت: دار صادر، معجم البلداناحلموي، ياقوت بن عبد اهللا،  -
  م).1977/ ه1397

، حتقيق: عبد الفتاح أبو خالصة تذهيب ذيب الكمال، اخلزرجي، أمحد بن عبد اهللا -
  ). ه1416، (بريوت: دار البشائر، 5غدة، ط

، 3، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، طالصحيح ، حممد بن إسحاق،خزميةابن  -
  م).2003/ ه1424(بريوت: املكتب اإلسالمي، 
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، حتقيق: الراوي وآداب السامع اجلامع ألخالق، أمحد بن علي، طيب البغدادياخل -
، 1، طبغداد تاريخم). و1983/ ه1403حممود الطحان، د.ط، (الرياض: مكتبة املعارف، 
، تاريخ مدينة السالمو م).2002/ ه1422حتقيق: بشار عواد معروف، (بريوت: دار الغرب، 

  .م)2001/ ه1422، (درا الغرب اإلسالمي، 1حتقيق: بشار عواد معروف، ط

، حتقيق: حيىي مراد، املنكر عن والنهي باملعروف األمراخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد،  -
  م).2003/ ه1424، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط

حمفوظ  حتقيق ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية ، أبو احلسن علي بن عمر،دارقطينال -
، حتقيق: املؤتلف واملختلفم). و1985/ ه1405، (الرياض: دار طيبة، 1ط، الرمحن زين اهللا

  م).1986/ ه1406، (بريوت: دار الغرب، 1موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، ط

املعروف بسنن الترمذي، مسند الدارمي الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن،  -
بن سعيد  ثمانع تاريخم). و2000/ ه1412، (دار املغين، 1حتقيق: حسني أسد الداراين، ط

، حتقيق: أمحد نور سيف، د.ط، (دمشق: دار املأمون عن أيب زكريا حيي بن معني الدارمي
  للتراث، د.ت).

، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، د.ط، السنن، سليمان بن األشعث، داودأبو  -
  (املكتبة العصرية، د.ت).

، من له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفةالذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد،  -
يف الضعفاء،  املغينم). و1992/ ه1413، (جدة: دار القبلة للثقافة، 1حتقيق: حممد عوامة، ط

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري دن). و ، إدارة إحياء التراث ،قطر، د ط، (نور الدين عتر حتقيق
جتريد أمساء م). و2003الغرب، ، (بريوت: دار 1، حتقيق: بشار عواد معروف، طواألعالم
(بريوت: دار الكتب العلمية،  ،1، طتذكرة احلفاظ، د.ط، (دار املعرفة، د.ت). والصحابة
، (مطبعة النهضة 2، حتقيق: محاد األنصاري، طديوان الضعفاء واملتروكنيو م).1998/ ه1419

، (بريوت: 3، حتقيق: شعيب األرناؤوط، طسري أعالم النبالءو م).1967/ ه1387احلديثية، 
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، حتقيق: من تكلم فيه وهو موثوق أو صاحل احلديثم). و1985/ ه1405مؤسسة الرسالة، 
، ميزان االعتدالو م).2005/ ه1426، (مكتبة امللك فهد الوطنية، 1عبد اهللا الرحيلي، ط

  .م)2009/ ه1430، (دار الرسالة العاملية، 1حتقيق: حممد عرقسوسي وآخرون، ط

، (بريوت: 5، حتقيق: يوسف الشيخ، طخمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر،  -
  م).1999/ ه1420املكتبة العصرية، 

، لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائفرجب، عبد الرمحن بن أمحد، ابن  -
  .م)2004/ ه1424، (دار ابن حزم، 1ط

، حتقيق: حسني نصار، جواهر القاموس، تاج العروس من الزبيدي، حممد مرتضى -
  م).1969/ ه1319د.ط، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

  .م)1984دار العلم للماليني،  :، (بريوت6، طاألعالمزركلي، خري الدين، ال -

، باالختالطمن الرواة  رمي مبن االغتباطسبط ابن العجمي، برهان الدين أبو الوفا،  -
الكشف احلثيث عمن رمي م). و1988، (القاهرة: دار احلديث، 1طحتقيق: عالء الدين رضا، 

  م).1987/ ه1407، (بريوت: عامل الكتب، 1، حتقيق: صبحي السامرائي، طبوضع احلديث

، حتقيق: الصارم املنكي يف الرد على السبكيالسبكي، مشس الدين حممد بن أمحد،  -
  م).2003/ ه1424، (بريوت: مؤسسة الريان، 1عقيل املقطري، ط

، د.ط، (بريوت: التاسع القرن ألهل الالمع الضوءحممد بن عبد الرمحن، السخاوي،  -
، حتقيق: املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنةدار اجليل، د.ت). و

فتح املغيث م). و1985/ ه1405، (بريوت، دار الكتاب العريب، 1حممد عثمان اخلشت، ط
، (الرياض: مكتبة دار 2، حتقيق: عبد الكرمي اخلضري وحممد آل فهيد، ط احلديثبشرح ألفية 

  ). ه1432املنهاج، 
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، (بريوت: دار 1حتقيق: إحسان عباس، ط، الطبقات الكربىحممد بن سعد،  ،سعدابن  -
  م).1968صادر، 

يل ، حتقيق: إمساعجزء فيه حديث أيب سعيد األشجأبو سعيد األشج، عبد اهللا بن سعيد،  -
  م).2001/ ه1424، (دار املغين، 1بن حممد اجلزائري، ط

، (اهلند: الدار السلفية، 1، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، طالسننسعيد بن منصور،  -
  م).1982/ ه1403

، 1، طعباس صخر احلسنودمسان حيىي معايل ، حتقيق: الطيورياتالسلفي، أبو طاهر،  -
  م).2004/ ه1425(مكتبة أضواء السلف، 

، 1، حتقيق: عبد الرمحن املعلمي وغريه، طاألنسابالسمعاين، عبد الكرمي بن حممد،   -
  م).1962/ ه1382(حيدر آباد: جملس دائرة املعارف العثمانية، 

 الثالث القرن أعالم بوفيات املطالع إحتافالقادر،  عبد بن السالم ابن سودة، عبد -
  م). 1997/ ه1417، (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1، حتقيق: حممد حجي، طوالرابع عشر

 ، حتقيق: إليزابث ماري سارتني،التحدث بنعمة اهللاسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ال -
-1428، د.ط (دار الفكر، اجلامع الصغري. و)م1975، (املطبعة العربية احلديثة ،1ط

، (بريوت: دار الفكر، د.ت). 1، طلتفسري باملأثورالدر املنثور يف او م).2008/ ه1429
، (بريوت: مؤسسة نادر، 1، حتقيق: عامر حيدر، طالروض األنيق يف فضل الصديقو

، حتقيق: رامز الزيادات على املوضوعات املسمى بذيل الآللئ املصنوعةو م).1990/ ه1410
، حتقيق: املصنوعة الآللئ. وم)2010/ ه1431،مكتبة املعارف :، (الرياض1خالد حسن، ط

، حتقيق: حممد بغية الوعاة. وم)1996/ ه1417، (دار الكتب العلمية، 1صالح بن عويضة، ط
مجع اجلوامع املعروف باجلامع م). و1965/ ه1384، البايب احلليب (مطبعة عيسى ،1إبراهيم، ط

ر حسن احملاضرة يف تاريخ مصم). و2005/ ه1426، (دار السعادة للطباعة، 2، طالكبري
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عيسى البايب احلليب  -، (دار إحياء الكتب العربية 1، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طوالقاهرة
مبكتبة املسجد  خمطوط ،درر البحار يف األحاديث القصارو م).1967/ ه1387مصر -وشركاه 
، د.ط، (بريوت، لب اللباب يف حترير األنساب). و54( الفيلم رقم)، 107/213( رقمالنبوي، 

 ،املكتبة العلميةبريوت: ، حتقيق: فيليب حيت، (نظم العقيان يف أعيان األعيانو دار صادر، د.ت).
، حتقيق: أمحد حاج عثمان، رسالة دكتوراه، كلية نواهد األبكار وشوارد األفكار. و)م1927

  ). ه1424- ه1423الدعوة وأصول الدين، (السعودية، جامعة أم القرى، 

، (جدة: دار 1، طالوسيط يف علوم ومصطلح احلديثأبو شهبة، حممد بن حممد،  -
  م).1983/ ه1403املعرفة، 

، د.ط، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع شوكاين، حممد بن علي،ال -
، حتقيق: عبد الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة. و)الكتاب اإلسالمي، د.تدار القاهرة: (

  ). ه1392، (بريوت: املكتب اإلسالمي، 2محن بن حيىي املعلمي، طالر

، (مكتبة 1، طحياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليهالشيباين، حممد بن إبراهيم،  -
  م).1987/ ه1407السداوي، 

 1، حتقيق: محد اجلمعة وحممد اللحيدان، طاملصنفشيبة، عبد اهللا بن حممد، ابن أيب  -
  .م)2004/ ه1425 (مكتبة الرشد،

، 1، طمنهج احلافظ املناوي يف كتابه فيض القديرصاعدي، عبد الرمحن بن عمر، ال -
  م).2014/ ه1435(دمشق: دار النوادر، 

، حتقيق: حممد املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورالصريفيين، إبراهيم بن حممد،  -
  م).1989/ ه1409،(بريوت: دار الكتب العلمية،  1أمحد عبد العزيز، ط
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 ،2، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، طاملصنفالصنعاين، عبد الرزاق بن مهام،  -
، (بريوت: دار الكتب 1، طتفسري عبد الرزاق). و ه1403(بريوت: املكتب اإلسالمي، 

  م).1999/ ه1419العلمية، 

إسحاق ، حتقيق: حممد التنوير شرح اجلامع الصغريصنعاين، حممد بن إمساعيل، ال -
  .م)2011/ ه1432مكتبة دار السالم،  :، (الرياض1إبراهيم، ط

حتقيق: عبد الفتاح أبو  ،إىل أصول األثر توجيه النظرالطاهر اجلزائري، طاهر بن حممد،  -
  م).1995/ ه1416، (حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية، 1غدة، ط

، معلمة العلوم اإلسالميةاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي الطباع، إياد خالد،  -
  م).1996/ ه1417، (دمشق: دار القلم، 1ط

حتقيق طارق عوض اهللا، عبد احملسن بن  املعجم األوسط، سليمان بن أمحد، ،طرباينال -
حتقيق: محدي ، الكبرياملعجم م). و1995/ ه1415، (القاهرة: دار احلرمني، 1إبراهيم، ط
، 1، طمحدي السلفيحتقيق، ، مسند الشامينيدت). و ، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية،2السلفي، ط

  م).1984/ ه1405، مؤسسة الرسالة :بريوت(

، حتقيق: عبد اهللا بن عبد جامع البيان عن تأويل آي القرآنطربي، حممد بن جرير، ال -
  .م)2001/ ه1422دار هجر، مصر: ، (1احملسن التركي، ط 

، حتقيق: حممد بن عبد احملسن التركي، املسند، أبو داود سليمان بن داود، طيالسيال -
  م).1999/ ه1419، (مصر: دار هجر، 1ط

االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا،  -
م). 1985/ ه1405، (الرياض: دار ابن تيمية، 1، حتقيق: عبد اهللا السواملة، طالعلم بالكىن

، (بريوت: دار اجليل، 1، حتقيق: علي البجاوي، طحابيف معرفة األص االستيعابو
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، (دار ابن 1، حتقيق: أبو األشبال الزهريي، طجامع بيان العلم وفضلهو م).1992/ ه1412
  م).1994/ ه1414اجلوزي، 

، (مؤسسة احلليب وشركاه،  2، طحتقيق النصوص ونشرهاعبد السالم هارون،  -
  م).1965/ ه1385

، حتقيق: عبد احلميد كشف اخلفا ومزيل اإللباسالعجلوين، إمساعيل بن حممد،  -
  م).2000/ ه1420، (املكتبة العصرية، 1هنداوي، ط

(مكتبة الرشد،  ،1، طالكامل يف ضعفاء الرجالعدي، عبد اهللا اجلرجاين، ابن  -
  .م)2013/ ه1434

، ألخبار الشنيعة املوضوعةترتيه الشريعة املرفوعة عن اعراق، علي بن حممد، ابن  -
، مكتبة القاهرةالقاهرة: ، (1تصحيح: عبد اهللا الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف، ط

  .) ه1399

، حتقيق: أشرف ختريج أحاديث اإلحياء، عبد الرحيم بن احلسنيالعراقي، زين الدين  -
حتقيق: عبد  ،االعتدالذيل ميزان م). و1995/ ه1415، (مكتبة دار طربية، 1عبد املقصود، ط

  .) ه1406شركة العبيكان،  :، (الرياض1القيوم عبد رب النيب، ط

، حتقيق: حمب الدين العمروي، تاريخ دمشق، علي بن احلسن بن هبة اهللابن عساكر،  -
، حتقيق: وفاء تقي الدين، ط معجم الشيوخم). و1995/ ه1415د.ط، (بريوت: دار الفكر، 

  م).2000/ ه1421، (دار البشائر، 1

، حتقيق: مسط النجوم العوايل يف أبناء األوائل والتوايلالعصامي، عبد امللك بن حسني،  -
، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1، طعلي حممد معوضوعادل أمحد عبد املوجود 

  م).1998/ ه1419
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، (دار ابن 2حتقيق: مازن السرساوي، ط، الضعفاء، أبو جعفر حممد بن عمرو، عقيليال -
  م).2008/ ه1429عباس، 

مبكتبة  خمطوط ،الكوكب املنري شرح اجلامع الصغريالعلقمي، حممد بن عبد الرمحن،  -
  .262راغب باشا، استانبول، رقم 

، حتقيق: حممود شذرات الذهب يف أخبار من ذهبعماد، عبد احلي بن أمحد، ابن ال -
  ).م1986/ ه1406بريوت،  - ، (دار ابن كثري، دمشق 1األرناؤوط، ط

 ،1ط ،النور السافر عن أخبار القرن العاشرعيدروس، حميي الدين عبد القادر، ال -
  .) ه1405، دار الكتب العلميةبريوت: (

(دار الفكر، طبعة  د.ط، ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، حممود بن أمحدالعيين،  -
  .) ه1348، مصورة عن املنريية

، 1، طوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوياملداغماري، أمحد بن الصديق، ال -
، املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغريم). و1996(بريوت: دار الكتب العلمية، 

  م).1982/ ه1402، (بريوت: دار الرائد العريب 1ط

، حتقيق: عبد السالم هارون، د.ط، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن زكرياء،  -
  م).1979/ ه1399دار الفكر، (بريوت: 

، (بريوت: دار 1، طاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أمحد بن حممد،  -
  م).1994الكتب العلمية، 

حتقيق: حممد ، نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاينقادري، حممد بن الطيب، ال -
  م).1982/ ه1402، (الرباط: مكتبة الطالب، 1ط ،حجي
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، حتقيق: حممد األمني اجلكين، معجم الصحابةأبو القاسم البغوي، عبد اهللا بن حممد،  -
  م).2000/ ه1421، (مكتبة دار البيان، 1ط

، 1، حتقيق: صالح املصرايت، طمعجم الصحابةابن قانع، عبد الباقي أبو احلسني،  -
  ). ه1418(املدينة املنورة: مكتبة الغرباء، 

: مصر، (7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريحممد، قسطالين، أمحد بن ال -
  .) ه1323املطبعة الكربى األمريية، 

، 2، حتقيق: محدي عبد ايد السلفي، طمسند الشهابالقضاعي، حممد بن سالمة،  -
  م).1986/ ه1407(بريوت، مؤسسة الرسالة، 

، (دار عامل 1النشريي، ط، حتقيق: زائد الفروسية احملمديةابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
  ). ه1418الفوائد، 

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم كتاين، عبد احلي بن عبد الكبري، ال -
، (دار الغرب اإلسالمي، بريوت 2، حتقيق: الدكتور إحسان عباس، طواملشيخات واملسلسالت

  .)م1982لبنان، 

 حتقيق:، مشهور كتب السنة املشرفةالرسالة املستطرفة لبيان الكتاين، حممد بن جعفر،  -
نظم املتناثر من م). و2000/ ه1421، (بريوت: دار البشائر، 6حممد املنتصر الزمزمي، ط

  ، (مصر: دار الكتب السلفية، د.ت).2، طاحلديث املتواتر

، حتقيق: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، البداية والنهايةكثري، إمساعيل بن عمر، ابن  -
، حتقيق: سامي السالمة، ط تفسري القرآن العظيم. وم)1997/ ه1417دار هجر، مصر: ، (1ط
  .م)1999/ ه1420، (دار طيبة، 2
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بريوت، دار إحياء التراث العريب  -، (مكتبة املثىن معجم املؤلفنيكحالة، عمر رضا،  -
  .)1957/ ه1376، بريوت

 1، 2-1ع املورد،جملة ، بييتذخائر التراث العريب يف مكتبة جستر كوركيس، عواد،  -
  .م1971يناير 

اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي وجهوده يف احلديث اللحام، بديع السيد،  -
  م).1994، (دار قتيبة، دمشق، 1، طوعلومه

، 3، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، طاألجوبة الفاضلةلكنوي، حممد بن عبد احلي، ال -
  م).1993/ ه1414مكتبة املطبوعات اإلسالمية،  :(بريوت

مطبعة  :القاهرةد.ط، (حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ، السنن، حممد بن يزيد، ماجهابن  -
  ، د.ت).عيسى البايب احلليب

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف ابن ماكوال، علي بن هبة اهللا،  -
  م).1990/ ه1411، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1، طاألمساء والكىن واألنساب

صفوت حتقيق: ، كرت العمال يف سنن األقوال واألفعالاملتقي اهلندي، علي بن حسام،  -
  ). ه1401، مؤسسة الرسالة، (بريوت: 5، طبكري احلياين، والسقا

(دار صادر،  د.ط، ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشريب، حممد أمني، احمل -
  ).، د.تبريوت

، د.ط، (الرياض: مكتبة امللك فهد معجم املؤلفني املعاصرينحممد خري رمضان يوسف،  -
  م).2004/ ه1425الوطنية، 
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، (دار البشائر اإلسالمية، 2، طحتقيق املخطوطاتاملرعشلي، يوسف،  -
(بريوت: دار ، 1، طيف علماء القرن الرابع عشر اجلواهر والدررر نثم). و2010/ ه1431
  م).2006/ ه1427املعرفة، 

، (فيصل أباد: 1، اختصره أمحد املقريزي، طخمتصر قيام الليلاملروزي، حممد بن نصر،  -
  م).1988/ ه1408حديث أكادمي، 

حتقيق: بشار عواد ، ذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي، يوسف بن عبد الرمحن، -
  .)م1980/ ه1400، مؤسسة الرسالةبريوت: ، (1معروف، ط

، (مطبعة عيسى 1، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، طصحيح مسلممسلم بن احلجاج،  -
 م).1991/ ه1412البايب احلليب، 

، حتقيق: رضا بن خالد ����غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس البزاز، مظفر، حممد  -
  .م)1997/ ه1418دار السلف، الرياض: ، (1اجلزائري، ط

، التاريخ وكتابه معني بن حيىيابن معني، حيىي أبو زكريا، التاريخ برواية الدوري،  -
، (اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1ط دراسة وترتيب وحتقيق: أمحد نور سيف،

 أمحد نور سيف،، حتقيق: سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معنيم). و1979/ ه1399
  م).1988/ ه1408مكتبة الدار، (املدينة املنورة: ، 1ط

، حتقيق: علي عبد الوهاب وعبد فتح املتعال يف مدح النعالاملقري، أمحد بن حممد،  -
  م).1997/ ه1417، (القاهرة: دار القاضي عياض للتراث، 1املنعم درويش، ط

، (الرياض: مكتبة 3، طالتيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي، حممد عبد الرؤوف،  -
، حتقيق: الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفيةم). و1988/ ه1408لشافعي، (اإلمام ا

، شرح اجلامع الصغري فيض القديرو ). ه1419 دار صادر، :بريوت، (1طحممد أديب اجلادر، 
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فيض و .م)2009، (دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 4ضبطه وصححه: أمحد عبد السالم، ط
  .641مبكتبة ويل الدين أفندي، تركيا، رقم  خمطوط ،القدير شرح اجلامع الصغري

، 1، حتقيق: عامر صربي، طمعرفة الصحابةابن منده، أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق،  -
  م).2005/ ه1426(مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

، حتقيق: مصطفى عمارة، الترغيب والترهيباملنذري، عبد العظيم بن عبد القوي،  -
  م).1968/ ه1388، (دار إحياء التراث العريب، 3ط

، (بريوت: دار صادر، 3، طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  -
  م).1994/ ه1414

، 1، حتقيق: حممد مسك، طاللطائف من دقائق املعارفموسى املديين، حممد بن عمر،  -
  م).1999/ ه1420(بريوت: دار الكتب العلمية، 

، 1، حتقيق: زهري الشاويش، طالرد الوافرد بن عبد اهللا الدمشقي، ناصر الدين، حمم -
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام ). و ه1393(بريوت، املكتب اإلسالمي، 

  م).1993، (بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، طوألقام وكناهم

، 1، طالكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغريالفتح نبهاين، يوسف بن إمساعيل، ال -
  .م)1932/ ه1351الكتاب العريب،  (مصطفى البايب احلليب، تصوير: دار

، حتقيق حسن عبد املنعم السنن الكربىالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب،  -
 :حتقيق، ونواملتروك الضعفاءم). و 2001/ ه1421، (بريوت، مؤسسة الرسالة، 1شليب، ط

  .) ه1396دار الوعي،  :(حلب، 1حممود إبراهيم زايد، ط

، 1، حتقيق: سيد كسروي، طتاريخ أصبهان، أمحد بن عبد اهللاأبو نعيم األصبهاين،  -
د.ط، ، حلية األولياء وطبقات األصفياءم). و1990/ ه1410(بريوت: دار الكتب العلمية، 
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، حتقيق: عامر صربي، املنافقني ونعت النفاق صفة. و) ه1409 ،دار الكتب العلمية: بريوت(
، حتقيق: عادل معرفة الصحابةم). و2001/ ه1422اإلسالمية،  البشائر ، (بريوت: دار1ط

  م).1998/ ه1419، (الرياض: دار الوطن، 1العزازي، ط

، حتقيق: عبد القيوم عبد رب تكملة اإلكمالابن نقطة، حممد بن عبد الغين احلنبلي،  -
  م).1987/ ه1408(جامعة أم القرى،  ،1النيب، ط

، (القاهرة: مكتبة 1، حتقيق: حسام الدين القدسي، طجممع الزوائداهليثمي، نور الدين،  -
  م).1994/ ه1414القدسي، 

، (دار 1، طالروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسمابن وزير، حممد بن إبراهيم،  -
  م).1999/ ه1419عامل الفوائد، 

، (الرياض: مكتبة 1، حتقيق: حسني سليم أسد، طاملسند أمحد بن علي، ،يعلىأبو  -
  م).2009/ ه1430الرشد ناشرون، 
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  مراجع شبكة االنترنت

  البوابة االلكترونية حملافظة الفيوم: -

www.fayoum.gov.eg/tourism/fayoumt/safha%20new183/default.aspx  

  حمافظة دمياط: -

www.domyat.gov.eg/home/page/1  

  

  

  

  




