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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

 ,وبعد, مَّ وسلوالصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه, احلمد هللا رب العاملني
أو مـاال ,  املسلم ال يستطيع معرفـة مـا حيبـه اهللا ويرضـاهَّ العلم الرشعي هو أفضل العلوم اإلسالمية; ألنَّفإن

 معرفة ما جاء به ت انحرص−− وملا توىف اهللا نبينا − عليهم الصالة والسالم− بواسطة الرسلَّإالًيريده رشعا 
ح هذا العلم هو أرشف العلوم, وما زال علامء املسلمني يبحثون عـن وهو علم احلديث; لذا أصب, عىل اإلسناد

ويفـارقون األهـل واألوطـان, فجمعـوا , ويتحملون فيه املشاق, ويقطعون من أجله الفيايف والقفـار, احلديث
َّالسنة َّالسنةحتى وصلت ,  من أفواه الرجال, وسطروها يف كتب خمتلفة ومتنوعةُّ مـد وهللا احل,  إلينا بأفضل حـالُّ

ًأوال وأخرا ً. 
فـألف ,  مـا عـرف بجوامـع احلـديث كان من املؤلفاتَّقد ألف العلامء مؤلفات عدة مسندة وغري مسندة ,وو

, وجاء بعده "اجلامع الصغري من حديث البشري النذير"كتاب : منها,   عدة كتب يف هذا−رمحه اهللا− ُّالسيوطي
 حيث رشحه يف كتابـه −رمحه اهللا−ُّاملناويمد بن عبدالرؤف العامل الشهري حم:   فرشوحه منهمُالعلامءمجاعة من 
: هُوسـميت,  فيـهِّاملنـاوي هذا الكتاب لدراسة منهج ُفاخرتت, "رشح اجلامع الصغريبفيض القدير ": هَّالذي سام

 ."فيض القدير" يف كتابه ِّاملناوياحلافظ منهج 
  : أهمية البحث

 : ن كتب الرشوح عن كثري م"فيض القدير"يمتاز به كتاب  ّمما
وفضائل األعامل, وإذا كانت أحاديث , واآلداب ,هدياتُّ الكتاب رشح ألحاديث املواعظ والزَّأن −1

,  فرشوحها−رمحهم اهللا− بجمعها, وجاء من بعدهم من علامئنا−رمحهم اهللا−األحكام قد اعتنى أئمتنا 
هديات يف كتاب ُّواعظ والز فضل السبق حيث مجع أحاديث اآلداب وامل−رمحه اهللا−فقد كان للسيوطي 

 .واحد, وهي أحاديث ال يستغني عنها العبد يف خاصة نفسه, ومع ربه ثم مع خلقه



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

3

َّويبني ربز للناس مجاهلا, ُ ملن يٍ بحاجة شديدة−− من أحاديث املصطفىلئوهذه الآل    هلم ما اشتملت عليه من ُ
 وهو أحد من اعتنى برشح هذا −رمحه اهللا− ِّللمناويوقد كان , املعاين حتى يستطيع العبد التعبد هللا بمعانيها

 .ة من قبل ومن بعدُّوهللا الفضل واملن, فضل يف هذا    الكتاب 
واملنـيس آخـره أولـه, ولـيس , مل الصارف لقارئه عنهُ رشح ليس بالطويل امل"فيض القدير" كتاب َّأن   −2

 .باإلجياز املخل الذي تستغلق معانيه
 عىل الرتمذي, ورشح تلميذه علم احلفـاظ ِّ من مصادرمل تطبع بعد كرشح العراقيً حفظ الكتاب لنا نقوال−5

 . وغريهم كام سيأيت يف الباب الثالث يف مصادر املناوي−ًرمحهم اهللا مجيعا−ًابن حجر له أيضا 
 . فوائد عديدةِّعىل السيوطي ُّ املناوي  والكتاب فيه زيادات حيث يضيف−6
 .ِّبني اختالف نسخ اجلامع الصغري يف رموزه املستخدمةيً وأيضا فإن املناوي َّ −7
فيقـول مـن حيـث ,  يف احلكم عىل احلديث من حيث اإلمجـال والتفـصيلُالعلامء بنقل كالم ُّاملناوي يعتني −8

ففيـه تـدريب لطالـب العلـم يف . ومن حيث التفصيل بذكر علة احلـديث. هذا حديث ضعيف: مجالإلا
 .كيفية احلكم عىل احلديث

, واضح العبارة , وما يوجد  يف الكتـاب فهو سهل املأخذ,  للرشحًالكتاب من أيرس كتب الرشوح تناوالو −9
  ..خمالف هلذا فسببه يف األكثر راجع لسوء طبعة الكتاب

 . يف الغالب أديب فهو يتلطف يف اعرتاضاته وانتقاداتهُّاملناوي  −10
 .اب العلميةقيمة الكت :وسيأيت مزيد بيان ورشح هلذا يف مطلب

  :أسباب اختيار املوضوع
 . هذا فيام أعلم"فيض القدير" يف كتابه ِّاملناويني مل أقف عىل من أفرد دراسة منهج َّنإ −1
 حـسب تعـداد ,)10031( قـد بلغـت "فـيض القـدير" يف كتابه ُّاملناوي أحاديث اجلامع التي رشحها َّإن −2

, وما كان هبذه املثابة فهو كعقـد تنـاثرت أجـزاءه, حلروف وهي مرتبة عىل ااألحاديث يف النسخة املطبوعة
 ّممـا.... ًفتجد مثال أحاديث بر الوالدين منها ما هو يف حرف اهلمزة, ومنها ما هو يف حرف اجليم, ومنهـا 

ًفهو يتطلب عنـاء كبـريا يف رشح اجلـامع ,  بالغٌجيعل البحث والرجوع للمصادر ورشح احلديث فيه عرس ً
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سة مناهجهم وقوف عىل املعاناة التي حتملوها, واجلهد الذي بذلوه, فيدفع هذا طالـب الصغري, ففي درا
 .  يف طلبهِّالعلم إىل مزيد من اجلهد يف حتصيل العلم واجلد

كثـري مـن  وكتاب فيض القدير ضخم يف حجمه , ومل يطبع طباعة جيدة تليق به, وهذا سـبب النـرصاف−3
 .ن قيمة الكتاب العلميةُ; لذا أحببت الكشف عطلبة العلم عنه 

ففي ,  قد ال يتنبه هلاَّالناسً هلم ثامرا كثرية حممودة, لكن بعض َّإنحيث , ر غبتي بإبراز ثمرة علامئنا السابقني−4
 .دراسة مناهجهم إظهار هلذه الثمرة

َّ  فيه إبراز منهج عامل من علامء رش−5  :ويف ذلك فوائد مجة منها, اح احلديثُ
, ومـا اشـتملت عليـه مـن حـسن اجلمـع, ُالعلـامء لـدرر ومكنونـات كتـب ًا املناهج إبـراز يف دارسةَّأن −أ 

بل . ,ت آخرين عىل اقتناء الكتابَّفحث, ة قد ال ختطر عىل بال أحدَّوالتصنيف, فكم من دراسة جاءت بفوائد مج
 .العكوف عىل حتقيقه ودراسته

 وتثري عدة مواهـب ملكات,ي لد طالب العلم عدة ِّمَنُ كتاب لـه ت يف يف أفراد دراسة منهج عاملَّأنكام −ب 
 :  فيه منها

 . َّهات املصادر يف كل فنَّمُ  معرفة أ−أ
ً الكتاب بني دفتيه فوائد علمية ونقدا قيام, وبناء , وبيانا لعدة علوم وكتب ومسائل ا  حيمل هذ−ب فمن ..…ً

 .)1( )) اخلروج عن اللغة لغريها−حيط امل القاموسأي–وكثريا ما يقع للقاموس ((: ِّاملناويذلك قول 
 ومـا  ((ِّ املنـاويكقـول مثل هذه الكتب طالب العلم عىل حسن األدب, وأصول الرد واالعرتاض َّيبرُ  ت−ج 

 . )2( ))ذكره ال يصفو من كدر
 نسخة بخط املؤلـف ُراجعت:   وتدفع طالب العلم عىل التثبت يف العلم والبحث عنه من مصادره كقوله−د 

 .,كام سيأيت يف البحث إن شاء اهللا بالتفصيل بخط احلافظ ابن حجر ُورأيت...
َّ قد استفاد منه الرشَّأنهومن قيمة الكتاب العلمية  مد استفادة مـن جـاء : كام سيأيت يف مطلب−اح املتأخرونُ

 .بعده منه
                                                 

)(11/158   
)(2  1/169 
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 :الدراسات السابقة 
ُّوكلها ال تعلق هلا مب, ُوقد وقفت عىل أربع دراسات سابقة  :وهذه الدراسات هي,  ارشة بموضوعيُّ

َّالسنة وجهوده يف ُّاملناوياحلافظ  عبدالرؤف " −1  .  للدكتور حممد السيد عبد املجيد علوان"ُّ
 .ريس اجلابريُ للباحثة فردوس أبو املعاطي امل"ّ وتصوفهُّاملناويعبد الرؤوف " −2
 .عبد اجلبار الشعبي للباحث أمحد "تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف"حتقيق كتابه  −3
 للباحث عبد الـرمحن عبـد اهللا عبـد املحـسن "عرض ونقد,  للمناوي"فيض القدير"املسائل العقدية يف " −4

 .الرتكي
 .وكلها ال تعلق هلا بموضوع بحثي

  :الباحث خطة البحث ومنهج −4
 :يشتمل البحث عىل مقدمة, وثالثة أبواب, وخامتة, وفهارس عامة 

 : ت فيها فقد ذكر: أما املقدمة 
 . أمهية البحث−1
 . أسباب اختيار املوضوع−2
 . الدراسات السابقة−3
 . خطة البحث ومنهج الباحث−4

, "فـيض القـدير"وشـرحه  " اجلامع الصغري"تعريف بالسيوطي واملناوي و:  الباب األول
  :وفيه فصالن

א :,א:א
 :وفيه ستة مطالب, ريف بالسيوطيتع: املبحث األول

 .وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدينية والعلمية : املطلب األول
 . اسمه ونسبه:املطلب الثاين

 . شيوخه وتالمذته:املطلب الثالث 
 . مؤلفاته احلديثية َّأهم ذكر :املطلب الرابع
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 . عليهُالعلامءمكانته,وثناء : املطلب اخلامس
 .وفاته: املطلب السادس 

 :وفيه سبعة مطالب, ِّتعريف باملناوي: املبحث الثاين
 .وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدينية والعلمية :  املطلب ألول 

 .اسمه ونسبه: املطلب الثاين
 .شيوخه وتالمذته: املطلب الثالث
 . مؤلفاته احلديثية َّأهم  ذكر :املطلب الرابع

 .ه الفقهيعقيدته ومذهب: املطلب اخلامس
 . عليهُالعلامء شخصيته ومكانته العلمية,وثناء :املطلب السادس
 .وفاته: املطلب السابع

א א"א:א :,"א""א
 : وفيه أربعة مطالب"اجلامع الصغري"كتاب : املبحث األول

 ."لصغرياجلامع ا"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .منهج املؤلف والرموز املستعملة فيه: املطلب الثاين
 ."اجلامع الصغري" و"اجلامع الكبري"الفرق بني : املطلب الثالث
 :   به وفيه أربعة فروعُالعلامءاعتناء : املطلب الرابع

 .الرشوح واحلوايش : الفرع األول
 . خمترصاته :الفرع الثاين
 . حديثه ه , واحلكم عىل كتب اعتنت بتخرجي:الفرع الثالث
 .كتب اعتنت برتتيبه: الفرع الرابع

 :وفيه ستة مطالب, "فيض القدير"كتاب : املبحث الثاين
 ."فيض القدير"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .قيمة الكتاب العلمية: املطلب الثاين
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 ."التيسري" وبني كتاب "فيض القدير"الفرق بني كتاب : املطلب الثالث
 . خمطوطات الكتاب وطبعاته: لرابعاملطلب ا

 . مد استفادة من جاء بعده منه: املطلب اخلامس
 .املآخذ عىل الكتاب: املطلب السادس

 
املناويمنهج : الباب الثاني

ِّ
  : وفيه فصالن, "فيض القدير" يف كتابه 

א :,א:א
 :وفيه مطلبان, ريج احلديثمنهجه يف خت: املبحث األول

 . ُّبيانه ملكان ورود احلديث يف املصادر التي ذكرها السيوطي: املطلب األول
 .ُّالسيوطيزيادته عىل املصادر التي ذكرها : املطلب الثاين

 .عنايته بضبط املشكل من األسامء وترمجته هلم: املبحث الثاين
 .منهجه يف احلكم عىل احلديث: املبحث الثالث

 :   مطالبوفيه أربعة,  يف احلكم عىل احلديثِّعىل السيوطي ِّاملناويمآخذ : بحث الرابعامل
 . ومل حيكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعةُّالسيوطيأحاديث بيض هلا : املطلب األول
 : وفيه مخسة فروع,   خمالفته للسيوطي يف احلكم عىل احلديث:املطلب الثاين 

 .ِّاملناوي باحلسن وهي ترتقي للصحة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −1
 .ِّاملناوي باحلسن وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −2
 .ِّاملناوي بالضعف وهي موضوعة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −3
 .ِّاملناوي بالصحة وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −4
 .ِّاملناوي بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −5

 :وفيه فرعان, تعقبه للسيوطي يف علل األحاديث: املطلب الثالث
 .  عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا : الفرع األول
 . عىل إحدامهاُّالسيوطي يكون احلديث فيه علتان فيقترص ْأن: الفرع الثاين
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 :وفيه ثالثة فروع,  يف عزو األحاديث وألفاظهاِّعىل السيوطي ِّناوياملتعقبات :  املطلب الرابع
 .تنبيهه عىل اختصاره ملتن احلديث: الفرع األول
 .تنبيهه عىل سقوط ألفاظ من احلديث:  الفرع الثاين
 :وفيه ثالث عرش مسألة, تنبيهه  عىل ذهوله يف عزو األحاديث: الفرع الثالث

 .ديث يف الكتب الستة أو يف غالبها فيعزوه لبعضهم  يكون احلْأن:  املسألة األوىل
 . يكون احلديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغريهمْأن:  املسألة الثانية
يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عنـد متقـدم رتبـة :  املسألة الثالثة

 . وشهرة
 .جوده عندمهايعزو احلديث ألحد الصحيحني مع و: املسألة الرابعة
يعزو احلديث لـبعض أو أحـد أصـحاب الـسنن مـع وجـوده عنـد  :املسألة اخلامسة

 .مجيعهم أو أكثرهم 
التـي ذكرهـا قـي املقدمـة فيعـزوه   يكـون احلـديث يف مـصادرهْأن:  املسألة السادسة

 .لغريهم
  يعزو احلديث جلامعة من املخرجني بام يوهم أهنـم اتفقـوا عـىل لفظـه:املسألة السابعة
 .ًعىل لفظه, أو ذكره كامال,أو مل يروه مجيعهم  وهم مل يتفقوا 
 . يعزو احلديث لفرع مع وجوده يف األصل:املسألة الثامنة

 .  ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة املسألة التاسعة
يعزو احلديث ملصدر مل يشرتط الصحة مع وجوده يف مصدر اشـرتط : املسألة العارشة

 .الصحة
  فيـه موصـول وهـو بـدونَّأنـهيعزو احلديث ملصدر بام يـوهم : سألة احلادية عرشةامل

 .إسناد
 يكـون للحـديث أو األثـر طريـق صـحيحة وأخـر غـري ْأن: املسألة الثانيـة عـرشة

 .صحيحة فيعزوه لألخري



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

9

 . يتعدد االسم يف الرواة وال يميزهْأن :املسألة الثالثة عرشة
 .يف املصطلحكشفه عن قضايا : املبحث اخلامس
املناويمنهج : الفصل الثاني

ِّ
  : متهيد وأربعة مباحث: وفيه,  يف شرح احلديث

 .وفيه بيان أدوات الرشح, وأنواعه:  التمهيد
א .אא:א
א  :,א:א

 . رجوعه للمصادر احلديثية للتثبت والتحقق :ولاملطلب األ
وبيانه للفروق بينها واعـتامده عـىل نـسخ , "اجلامع الصغري"متعددة من   رجوعه لنسخ:املطلب الثاين
 .ِّ السيوطيمضبوطة بخط
 .ً ذكره ملتن احلديث كامال:املطلب الثالث

 :وفيه عرشة مطالب, ً غالباالقضايا األساسية التي يتعرض هلا يف رشح احلديث: املبحث الثالث
 .اعتامده عىل اآليات واألحاديث يف رشح احلديث: املطلب األول
 : مسائل أربعةوفيه, عنايته باللغة العربية وفروعها: املطلب الثاين

 . العناية بالنحو والرصف :املسألة األوىل
 عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية: املسألة الثانية
َّالسنةعنايته بإبراز بالغة  :.املسألة الثالثة ُّ. 
 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة
 .رشح الغريب وضبط املشكل: املطلب الثالث
 .ذكره لسبب ورود احلديث:  املطلب الرابع

 .ذكره ملا يستفاد من احلديث:  املطلب اخلامس
 . موقفه من خمتلف احلديث: املطلب السادس

 .االختيار والرتجيح يف معاين احلديث: بعاملطلب السا
 .تنبيهاته واعرتاضاته:  املطلب الثامن
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 .عنايته باألماكن والبلدان: املطلب التاسع
 .االستطرادات التي يذكرها: املطلب العارش

 :تعرضه للمسائل  الفقهية واألصولية, وفيه مطلبان: املبحث الرابع
 .تعرضه للمسائل األصولية : املطلب األول
 .تعرضه للمسائل الفقهية: املطلب الثاين

 
 املناوي يفمصادر:الباب الثالث

ِّ
  :وفيه فصالن, ومنهجه فيها"فيض القدير"كتابه  

א א:א :,א
 .كيفية استفادته من املصادر: املبحث األول
 .نآتب املؤلفة يف التفسري وعلوم القرالك: املبحث الثاين
 : مطالبأربعةالكتب املؤلفة يف احلديث وعلومه, وفيه : املبحث الثالث

 .الكتب املؤلفة يف الرجال : املطلب األول
 .الكتب املؤلفة يف متون احلديث : املطلب الثاين
 .الكتب املؤلفة يف رشح احلديث وغريبه: املطلب الثالث
 .كتب املؤلفة يف ختريج احلديث ومصطلحه وما يلحق هبامال:  املطلب الرابع
 .الكتب املؤلفة يف االعتقاد: املبحث الرابع
 .الكتب املؤلفة يف الفقه وأصوله, وما يلحق هبام: املبحث اخلامس
 .الكتب املؤلفة يف التاريخ والسرية النبوية والشامئل املحمدية ودالئل النبوة :املبحث السادس
 .الكتب املؤلفة يف اللغة العربية وفروعها: املبحث السابع
 .الكتب املؤلفة يف التصوف والصوفية: املبحث الثامن
 .الكتب املؤلفة يف علوم أخر :املبحث التاسع
א .:א
 .ل بحثه النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خالَّأهم فيها ُالباحثويذكر : اخلامتة
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  :وتشتمل عىل ما ييل :الفهارس العامة
 . فهرس اآليات −1
 . فهرس األحاديث واآلثار −2
 . فهرس األعالم املرتجم هلم−3
 . فهرس األشعار−4
 .ِّاملناوي فهرس مصادر −5
 . فهرس املصادر واملراجع −6
 . فهرس املوضوعات−7

  :  يف الباب األول ِالباحثمنهج 
ِّفا بالسيوطي تعريُالباحث يذكر −1  اسـم املـصنف والـشارح, وأشـهر شـيوخهام :  ويذكر فيهَّ واملناويً

 .وتالمذهتام, وأشهر مؤلفاهتام احلديثية 
 مـن خـالل بيـان اسـم الكتـاب "فيض القـدير", ورشحه "اجلامع الصغري" بكتايب ُالباحثعرف ُ ي−2 

 .وموضوعه, ومكانته
 .هام منهج املؤلفني من خالل كتابيُالباحث يذكر −3
 . عىل سبيل االختصار" الصغري اجلامع" الدراسات حولُالباحث يذكر −4

  :  يف الباب الثانيِالباحثمنهج 
 .ًوال يلتزم بذكرها مجيعا,  األمثلةَّأهم يذكر َ الباحثَّفإن من أحاديث اجلامع ِّاملناوي ما يتعلق بموقف −1
 . ً كامال مع اإلحالة عىل موطن النقل"فيض القدير"ه  يف بيان منهجه يف كتابِّاملناوي كالم ُالباحث يذكر −2
 . منهج الشارح يف الرتاجمُالباحث يذكر −3
ً كـامال, ثـم ِّ الـسيوطي يف احلكم عىل احلديث بذكر كالمِّعىل السيوطي ِّاملناوي يف مآخذ ُالباحث يذكر −4

 .ِّاملناوييثني بذكر كالم 
 : احلديث ما ييل يف رشح ِّاملناوي يف منهج ُالباحث يذكر −5



א א א
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 اقتىض املقام ذلـك, ثـم يـذكر أوجـه العنايـة ْ طرف احلديث للداللة عىل موضعه إنُالباحث يذكر −أ 
 . وغري ذلكباملتن عند الشارح من حيث الضبط, والتحقق من األلفاظ وبيانه للغريب

 . اآليات إىل مواضعهاُالباحث يعزو −ب
َّالسنةالغة  يف بيان بِّاملناوي منهج ُالباحث يذكر −ج  . النبوية يف ألفاظهاُّ
 .قه بني خمتلف احلديثيد احلديث وتوفو يف ذكره سبب ورِّاملناوي منهج ُالباحث يذكر −د 

  : منهج الباحث يف الباب الثالث
 : فيه عىل النحو التايلُالباحث يف رشحه فقد سار ِّاملناويما يتعلق بموارد  َّأما −1

ى مؤلفيها وما يف حكمهـا َّوسم, هاَّ يف املصادر التي سام"فيض القدير" يف كتابه ِّاملناوي موارد ُالباحثيذكر 
 :عىل النحو التايل

 . يذكر اسم الكتاب, واسم مؤلفه كاملني يف حال وقوفه عليهام−أ 
 .ً إذا كان الكتاب مطبوعاَّبنيُ ي−ب 
 يذكرهم عـىل سـبيل َالباحث َّفإن  يسمهاعلامء نقل من كتبهم ومل: الفصل الثاينيف  ِّاملناويموارد  َّأما و–ج 

 .اإلمجال مرتبني عىل حروف اهلجاء حسب اسمهم املعروف أو املشهور
   : يف ذكر األحاديثِالباحثمنهج 

 إذا اقتـىض َّإال,  و ال أذكره كـامال, عىل طرفه األول, أو ما يدل عليهُيف ذكر األحاديث يف الغالب أقترص −1
 .املقام ذلك 

 . لشاهد من احلديث يف الغالب, وقد أضطر يف بعض األحيان نقل رشح احلديث كامالقترص عىل نقل اا −2
 .ذلك     إذا اقتىض املقام َّإال,  التي يدل هبا عىل من أخرج احلديث وال درجتهِّ السيوطيال أذكر رموز −3
 . عىل املراد يف الغالبُيف رشح احلديث غالبا أقترص −4
 .قد يتكرر املثال يف أكثر من موطن  −5
 .خرج األحاديث ُ أال −6
 . إىل مواضعها من السور يف املصحف الرشيف اآلياتأعزو −7
 . , ويف الغالب أذكر رقم احلديثأذكر رقم املجلد ورقم الصفحة −8
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 .َّأما عدد األمثلة فعىل حسب ما يقتضيه املقام−9  
 

  
  
  
  
  
  
  

تعريــف بالــسيوطي: البــاب األول
ِّ

 واملنــاوي
ِّ

فــيض "وشــرحه  " اجلــامع الــصغري" و
  :وفيه فصالن, "لقديرا

א :,א:א
 :وفيه ستة مطالب, ِّتعريف بالسيوطي: املبحث األول
 .وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدينية والعلمية : املطلب األول
 . اسمه ونسبه:املطلب الثاين

 . شيوخه وتالمذته:املطلب الثالث 
 .َّ ذكر أهم مؤلفاته احلديثية :الرابعاملطلب 

 .ُمكانته,وثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس
 .وفاته: املطلب السادس 

 :وفيه سبعة مطالب, ِّتعريف باملناوي: املبحث الثاين
 .وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدينية والعلمية :  املطلب ألول 

 .اسمه ونسبه: املطلب الثاين
 .شيوخه وتالمذته: ثالثاملطلب ال

 .َّ  ذكر أهم مؤلفاته احلديثية :املطلب الرابع
 .عقيدته ومذهبه الفقهي: املطلب اخلامس
 .ُ شخصيته ومكانته العلمية,وثناء العلامء عليه:املطلب السادس
 .وفاته: املطلب السابع
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א א"א:א :,"א""א
 : وفيه أربعة مطالب"اجلامع الصغري"كتاب : املبحث األول
 ."اجلامع الصغري"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .منهج املؤلف والرموز املستعملة فيه: املطلب الثاين
 ."اجلامع الصغري" و"اجلامع الكبري"الفرق بني : املطلب الثالث
 :  فروعُاعتناء العلامء به وفيه أربعة : املطلب الرابع
 .الرشوح واحلوايش : الفرع األول
 . خمترصاته :الفرع الثاين
 . كتب اعتنت بتخرجيه , واحلكم عل حديثه :الفرع الثالث
 .كتب اعتنت برتتيبه: الفرع الرابع
 :وفيه ستة مطالب, "فيض القدير"كتاب : املبحث الثاين
 ."فيض القدير"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .قيمة الكتاب العلمية: املطلب الثاين
 ."التيسري" وبني كتاب "فيض القدير"الفرق بني كتاب : املطلب الثالث
 . خمطوطات الكتاب وطبعاته: املطلب الرابع

 . مد استفادة من جاء بعده منه: املطلب اخلامس
 .املآخذ عىل الكتاب: املطلب السادس
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تعريــف بالــسيوطي:  البــاب األول
ِّ

 واملنــاوي
ِّ

فــيض "وشــرحه  " امع الــصغرياجلــ" و
 :وفيه فصالن, "القدير

א :,א:א
 :وفيه ستة مطالب, تعريف بالسيوطي: املبحث األول
 .وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدينية والعلمية : املطلب األول
 . اسمه ونسبه:املطلب الثاين

 .شيوخه وتالمذته :املطلب الثالث 
 .َّ ذكر أهم مؤلفاته احلديثية :املطلب الرابع

 .ُمكانته,وثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس
 .وفاته: املطلب السادس 



א א א
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  . وصف احلالة السياسية واالجتماعية والدينية والعلمية: املطلب األول
  :الناحية السياسية

, ن التاسع اهلجري وأوائل القرن العارش اهلجـريُّعاش اإلمام السيوطي يف مرص ما بني منتصف القر
أي يف أواخر العرص الذي اصـطلح املؤرخـون ) م1505/هـ911(وتويف ) م1445/هـ849(إذ ولد 

 .)1( "عرص املامليك"عىل تسميته بـ
−هــ784 ("الرشاكـسة" أو "اجلراكـسة"ُّوقد عارص السيوطي من حكم دولة املامليك يف مرص دولـة 

لبـون ُتعني موطنهم الذي كـانوا جي, وهي كلمة تبدو من أصل رويس) . م1517 −هـ 923/ م 1382
َّوإن عرفوا أيضا باملامليك الربجية; ألهنم كانوا يسكنون أبراج القلعـة , منه يف القوقاز بجوار بحر قزوين ً

عنـرص حينام قاموا بانقالب عسكري عىل دولة املامليك السابقة لدولتهم التي كان غالبية مماليكهـا مـن 
 −648(فعرفـوا باملامليـك البحريـة , وكانوا يـسكنون يف جزيـرة الروضـة, الرتكامن املجاورين ملوطنهم

 .)2()م 1382−1250/هـ784
 :ُّوقد عارص السيوطي من هؤالء اخللفاء مخسة هم

 .هـ 854−845) ُسليامن بن املتوكل(   املستكفي  −1
 .هـ 859−854) محزة بن املتوكل(   القائم  −2

 .هـ 884−859) يوسف بن املتوكل(د املستنج  −3
 .هـ 903−884) عبد العزيز بن يعقوب بن املتوكل(املتوكل   −4
 .)3(هـ915 −هـ903) يعقوب بن عبد العزيز املتوكل(  املستمسك  −5

وكانت مدة حكمه قرابة مخـس . وتعد أيام السلطان الظاهر أيب سعيد جقمق من أهدأ سنوات حكم املامليك
/ تاسـع عـرش ربيـع األول سـنة اثنتـني و أربعـني وثامنامئـة للهجـرة (يف يوم األربعـاء وقد تسلطن , عرشة سنة

                                                 
  .1/81العلمي واألديب عرص سالطني املامليك ونتاجه , 13نظم دولة سالطني املامليك ورسومهم يف مرص ص ) 1 (
, 164−163ص , , موسوعة معجم األنـساب واألرسات احلاكمـة يف التـاريخ اإلسـالمي176−1/175الدول اإلسالمية ) 2(

 .204−5/202التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية 
  45−2/37, ,عرص سالطني املامليك108ص , نظم العقيان, 3/166, والضوء الالمع, 514−511تاريخ اخللفاء ) 3(
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 .)1(وقد فاق ملوك عرصه بالعلم والدين والعفة واجلود) . م1438
ً ورغبـة يف ,ًوتقـى,ًوعلـام ,ًوخلقـا ,ًمن أفضل سالطني اجلراكسة دينا ) األرشف قايتباي( السلطان ُّدَعُوي

وعـاش عمـره كلـه , يضع األشياء يف حملهـا, ًعارفا بأحوال اململكة, سديد الرأي, لعقلفقد كان وافر ا, اإلصالح
/ سادس رجب سنة اثنتني وسبعني وثامنامئة للهجرة (وشهامة من حني توليه السلطنة يوم االثنني , ِّزِوهو يف ع

وتعد الفرتة , )م1495/سابع عرش ذي القعدة سنة إحد وتسعامئة للهجرة (إىل أن تويف يوم األحد ) م1467
فقد كانت مدة سـلطنته بالـديار املـرصية والـبالد , أطول فرتة حكم سلطان مملوكي) قايتباي(التي حكم فيها 

ًالشامية تسعة وعرشين عاما وأربعة أشهر وواحدا وعرشين يوما وهذه املدة مل تتفق ألحد مـن ملـوك الـرتك . ًً
 ..قبله

َّوذكر أنه سـار ,  أثنى عليه" تاريخ اخللفاء"وعندما ترجم له يف, ُّيل السالطني الذين عارصهم السيوطُّوهو أو
 )2 (..يف اململكة بشهامة ورصامة ما سار هبا قبله ملك من عهد النارص ابن قالوون

و توىل احلكم بعد انتشار الفتن , ُّآخر السالطني الذين عارصهم السيوطي) قانصوه الغوري(وكان السلطان 
/ هــ906( سـنة "طومانبـاي"فبعـد خلـع امللـك العـادل , وكثر اخللع والقتل, سالطنيواالضطراب وتوايل ال

فاجتمع األمراء وأرباب الدولة, وتداولوا فـيمن يليـق للمنـصب , ٌوهروبه مل يقدم أحد عىل السلطنة) م1500
  )3(َّفاتفقوا عىل أن يولوه ألهنم وجدوه لني العريكة سهل اإلزالة 

بعد رفضه وامتناعـه ) م1500/ستهل شوال سنة ست وتسعامئة للهجرة يوم االثنني م(وتسلطن يف 
 .)4(وقويت هيبته , وكبح من تسلط األمراء, ولكن رسعان ما ثبت قدميه, وبكائه

وحـاول أن حيـافظ عـىل سـلطنة املامليـك , )م1516/هــ922( يف احلكم إىل سـنة ُّواستمر الغوري
ًفجهز جيشا كبريا لصد اجليش العثام, وهيبتهم فـالتقى اجليـشان يف , ين بقيادة السلطان سليم خـان األولً

فلام رأ السلطان ذلـك أراد أن , وكان الكرسة يف النهاية عىل عسكر مرص, موقعة مرج دابق شاميل حلب

                                                 
 .103 ونظم العقيان  ص2/121وحسن املحارضة  , 74−3/71الضوء الالمع ) 4(
 104 , نظم العقيان ص 514تاريخ اخللفاءص   2)(
 .2/188حقائق األخبار عن دول البحار , 1/164  حتفة الناظرين فيمن ويل مرص من الوالة والسالطني 3)(
 .35سلسلة أعالم العرب ص , 5/86 و بدائع الزهور 2/55والبدر الطالع , 10/159,   شذرات الذهب4)(
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وتويف يف تلك الساعة وهو ملقـى عـىل األرض وكـان آخـر , يرجع إىل حلب فسقط من أعىل ظهر فرسه
 .رومل يوقف له عىل أث, العهد به

. ًوكانت مدة سلطنته بالديار املرصية والبالد الشامية مخس عرشة سنة وتسعة أشهر ومخسة وعرشين يوما 
َّ فكانت هذه املدة عىل الناس كل يوم منها كألف سنة مما تعدون (يقول ابن إياس ُ َّ( )1(. 

مل يقبـل ":   وقـال)2(ُّولكن ملا تويف السيوطي وبلغ السلطان قانصوه الغوري موته قرأ الفاحتـة ألجلـه
 ."فنحن ال نتعرض لرتكته بعد وفاته, ًا شيئا يف حياتهَّالشيخ من
ُّ ألن الزمان الذي تويف فيه السيوطي قـد كـان زمـن جـور وأخـذ ;ِّ هذا من كرامات السيوطيَّدُ وع َّ

 .ًأموال األحياء فضال عن األموات
  : الناحية االجتماعية
وخـراب ,  و قلـة املـال,الفقـر والفاقـة... ": وصـف فقـال هذه احلالة خري ُّوقد وصف املقريزي

تقلـص ظـل ... وغالء سائر األسـعار.. وشمول اخلراب , وتداعي الدور للسقوط, الضياع والقر
وذهـب احليـاء واحلـشمة مـن , َّوقلت املبـاالة,  اجلور عن أنيابهَّوكرش, وسفرت أوجه الفجور, العدل

  .)3( "..َّالناس حتى فعل من شاء ما شاء 
 )4(: ِّويمكن تقسيم املجتمع أيام السيوطي إىل الطبقات التالية 

 :طبقة السالطني واألمراء −1
استأثرت باحلكم ومتتعت بخـريات , وقد عاشت هذه الطبقة حياة أرستقراطية, وكلها من املامليك

 .البالد , وقد بقيت هذه الطبقة بعيدة عن أهل البالد متميزة من غريها 
 :ُاب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلامء واألدباء والكتاباملعممون من أرب −2

                                                 
 .1/130, واخلطط التوفيقية, 8/113, شذرات الذهب, 2/55البدر الطالع ,  5/87  بدائع الزهور 1)(
 .ًهذا من األمور غري الرشعية ;ألنه مل تثبت رشعا  2)(
  .2/221 و 1/373  للمقريزي  اخلطط 3)(
 , 27−19 , مرص والشام يف عرص األيوبيني واملامليـك ص 19ص : عي عرص سالطني املامليك  دراسات تاريخ مرص االجتام4)(

  . 50, 28املجتمع املرصي يف عرص سالطني املامليك ص 
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نتيجـة ,ُوقد متتع العلامء باحرتام السالطني هلم, وإجالهلم وقد عاشوا يف سعة وبسطة من احليـاة 
مثل القـضاء واحلـسبة ,  إضافة إىل املناصب العليا التي تقلدوها,ملا أغدقته الدولة عليهم من رواتب

 .وغريها
 :ارطبقة التج −3

, َّوالغـرب يف ذلـك العـرص ممـا أد إىل إثـراء التجـار,قامت مرص بنشاط كبري يف التجارة بني الـرشق 
 .وقد أدرك سالطني املامليك هذه احلقيقة, وجعلهم طبقة ممتازة إىل حد بعيد

 :طبقة الفالحني والعوام من أرباب احلرف والصناعات والسوقة والباعة −4
وكان حظهم من , ُ بالنسبة إىل غريهم ممن سبقهم من علامء وجتارعاشت هذه الطبقة يف ضنك و عرس

ً كانت تعني شخـصا ضـعيفا "حَّفال"َّوال أدل عىل ذلك من أن كلمة , حكوماهتم اإلمهال واالحتقار ً
َّأهنـا معـاش املستـضعفني وخيـتص أهلهـا ": ُقال ابن خلدون عنها وعـن أهلهـا. ًمغلوبا عىل أمره 

 .)1( "باملذلة
ًد األمر سوءا أيضا انتشار الرشوة يف املجتمعومما زا  ٌبحيث أصبح ال يصل أحد إىل وظيفة أو عمـل , ً
 . باألموال  َّإال

  :الناحية العلمية
َّكانت مرص مركزا للخالفة العباسية   , "ُوصارت حمل سكن العلـامء وحمـط رحـال الفـضالء": ً

وأصـبحت , وازدهرت حركة العلم,  املكتباتوانترشت فيها, ودور املعرفة, فنمت يف القاهرة مراكز العلم
ُيتوافدون إليها من أطراف البالد اإلسالمية, وانتقل عـدد مـن العلـامء , ُمالذ العلامء, ومأو طلبة العلم

 )2 (. مهم يف احلركة الثقافيةأثروظهرت يف بالد الشام ومرص مراكز ثقافية جديدة فكان هلا , إليها
ًما كبريا  يف تنشيط حركة العلم واملعرفة املامليك إسهاُو أسهم سالطني  فبنـوا املـساجد, واملـدارس ,ً

وأجـروا علـيهم , ُوعينوا من يرشف عىل ذلك من العلامء واملـوظفني, وأنشئوا خزانات الكتب, واخلوانق
ًاملرتبات ومنحوا طلبة العلم املكافآت حتى غدت مرص يف أيام املامليك ميدانا واسعا لنشاط علمي كبري  ً

                                                 
 .702   مقدمة ابن خلدون  ص 1)(
  .2/94  حسن املحارضة  2)(
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 .)1( عليه ذلك الرتاث الضخم يف شتى العلوم والفنون يدل
, كان فـصيح اللـسان بالعربيـة) قدم الظاهر خش(فامللك ,  من السالطني ذوي ثقافة عاليةٌوكان كثري
 .َّوله بعض اشتغال بالعلم مع أنه رومي اجلنس, يقرأ القرآن
ُكان حمبا للعلامء) املؤيد(وامللك  ُ إىل الرشع, ومشاركا للفًوكان منقادا, يقوم هلم إذا دخلوا عليه, ً قهـاء ً

 .)2(َّوكان ينظم الشعر ويقرب أرباب الفن , ىًتقنا لفن املوسيقُم, يف مسائل الفقه والبحث معهم يف ذلك
وقال عنـه ابـن , ُعظم العلامءُي, كثري املطالعات يف الكتب, فقد كان له اشتغال بالعلم) قايتباي(و امللك 

َّ كل فنكان عالمة يف": إياس ُ" )3(. 
, ولـه نظـم باللغـة الرتكيـة, ًأديبا يفهم الـشعر, فقد كان ذا ذوق فني ومعرفة باملوسيقى) الغوري(َّأما 

وكان شديد احلرص عـىل عقـد املجـالس العلميـة . )4(ودواوين األشعار , ًمغرما بقراءة التواريخ والسري
 .)5(والدينية بالقلعة وحضورها واملشاركة فيها 

  )6(. امسه ونسبه: لثانياملطلب ا
                                                 

 .230 يف مرص والشام  ص ملوكي  العرص امل1)(
  .2/61  بدائع الزهور  2)(
 .5/325و , 3/326  بدائع الزهور  3)(
 . 3/183:  وتاريخ آداب اللغة العربية, 39−38وجمالس السلطان الغوري  ص , 5/89  بدائع الزهور  4)(
 .274ومرص والشام يف عرص األيوبيني واملامليك  ص , 49   جمالس السلطان الغوري  ص 5)(
 :  من الكتب املفردة يف احلديث عن السيوطي6)(

 ًكثرياُ, وقد استفدت منه .ملحمد الرشجيي, "ام السيوطي وجهوده يف علوم القرآناإلم" .1
 . ملحمد العرويس املطوي "جالل الدين السيوطي" .2
 . ملصطفى الشكعة"جالل الدين السيوطي سريته ومباحثه اللغوية" .3
ًالسيوطي كاتبا وأديبا" .4  . له"ً
 .ل رشف ملحمد جال"جالل الدين السيوطي منهجه وأرائه الكالمية" .5
 . سلامن َّحممد لعدنان "السيوطي النحوي" .6
 . لبديع السيد اللحام " جالل الدين السيوطي وجهوده يف احلديث وعلومهُاحلافظاإلمام " .7
 .  ألمحد شلبي "السيوطي والدراسات القرآنية" .8
 . للسيوطي نفسه"حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة" .9
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جالل الدين أبو الفضل عبد الـرمحن بـن , خامتة احلفاظ, علم أعالم الدين,  املتأخرينُ فخرُهو اإلمام
َّأيب بكر الكامل ابن نارص الدين حممد بن سابق الدين أيب بكر بن فخر الـدين عـثامن بـن نـارص الـدين 

َّأيوب بن نارص الدين حممد بـن الـشيخ مهـام َّحممد بن سيف الدين خرض بن نجم الدين أيب الصالح 
هكذا ذكر نسبه عنـدما تـرجم لنفـسه يف , األسيوطي األصل الطولوين الشافعي, الدين اهلامم اخلضريي

 ."التحدث بنعمة اهللا"وألبيه يف كتابه , "حسن املحارضة"كتابه 
ال أدري هـل ": ُّسيوطي عنهـاَّأما الكنيـة فيقـول الـ, َّوقد سامه والده عبد الرمحن ولقبه بجالل الدين

شيخنا قايض القضاة عز الدين أمحد بـن ,  عىل صديق والدي وحبيبهُرضتُولكن ملا ع, كناين والدي أم ال
, أبو الفضل: فقال, ال كنية يل:  ما كنيتك? فقلت:  َّ فإنه سألني"أبا الفضل"كناين , إبراهيم الكناين احلنبيل

َّفلم يتحقق السيوطي نفسه ما تكون إليه هذه النسبة إال أنه وجـد يف َّأما نسبة اخلضريي , "وكتبه بخطه" َّ ُّ
 .وإليها نسب جد السيوطي سيف الدين , َّكتب البلدان واألنساب أهنا حملة ببغداد

 : مولده-1
من رجـب / 1(ُّولد السيوطي ليلة األحد بعد املغرب مستهل رجب من سنة تسع وأربعني وثامنامئة 

 )1 (.مكاهنا ففي القاهرة و) .م3/10/1445(ـ املوافق ل) هـ849/
 :والده-2

احلاسـب , الفقيـه الفـريض,  ذو الفنـونُ العالمـةُوالـدي هـو اإلمـام": هلبقو, ُّترجم السيوطي لوالده
كامل الـدين أبـو املناقـب أبـو , املرتسل البارع, البديعي املنشئ, الترصيفي البياين, اجلديل النحوي, األصويل

  ."َّبكر بن حممد
ُّ ورشوح لكتب وقد ذكرها السيوطي دون التعليق عليهـا ,ها حواشُّلُوله بعض التصانيف وج  

 :)2(ومنها , أو بيان أمهيتها

                                                                                                                                                  
 ً له أيضا"التحدث بنعمة اهللا"  .10

 
 . 10/75, شذرات الذهب, 4/65, الضوء الالمع, 1/336, حسن املحارضة, 32ص ,   التحدث بنعمة اهللا1)(
  .3/72ومعجم املؤلفني , 1/442حسن املحارضة , 1/472بغية الوعاة , 95نظم العقيان , 9التحدث بنعمة اهللا   2)(
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 . وصل فيها إىل باب اإلضافة"مل تتم" البن املصنف "حاشية عىل رشح األلفية" −1
 .مل تتم"العضد"حاشية عىل  −2
 ." أو فضة ضبة كبرية وما ضبب بذهب"املنهاج"رسالة يف إعراب قول صاحب " −3
 . للغزي"أدب القضاء"حاشية عىل كتاب  −4
 ."احلاوي"أجوبة عىل اعرتاضات ابن املقرئ عىل  −5
 ."الترصيف"كتاب يف  −6
ُّ مل يرمهـا الـسيوطي ومل يقـف − التـرصيف والتوقيـع –وهذان الكتابـان . "التوقيع"كتاب يف  −7

ُوقد ذكر له السخاوي باإلضافة إىل ما ذ, عليهام  : كرُّ
 ."القراءات"ًا يف كتاب −8

ًتويف السيوطي الوالد شهيدا بمرض يسمى   وقت أذان العشاء يوم االثنـني اخلـامس "ذات اجلنب"ُّ
  .)1 ()م1451/هـ855(من صفر سنة 

  .شيوخه وتالمذته :املطلب الثالث
ُتتلمذ السيوطي عىل ع  َّإنثر, كان هلم كبري األثر يف تكوين شخـصيته العلميـة, واهتامماتـه, وُلامء كُّ

 : ُي سأحتدث عن أشهر شيوخهَّحرص هذا فيه مشقة بالغة, لكن
 :شمس الدين احلنفي−1

ولد بعد السبعني . "ابن سعد الدين"َّهو العالمة حممد بن سعد بن خليل املرزباين احلنفي املعروف بـ
 .وسبعامئة

ًمقبال عىل , إىل اهللا تعاىل واالنقطاع ,َّ واالنجامع عن الناس,ًمشهورا بالصالح, كان خازن كتب الشيخونية
 .وكانت تقريراته للدروس تقريرات بحث,  والتعليم, واإلقراء, واخلاص,نفع العام

                                                 
وبـدائع , 11/72الـضوء الالمـع , 1/441 املحـارضة حـسن, 1/472بغيـة الوعـاة , 95نظم العقيان , 5  التحدث بنعمة اهللا 1)(

 2/289الزهور 
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ُوعلم الكالم فأصبح مربزا بني ع,واملنطق ,متكن من علوم اللغة  ُّزمه السيوطي لوقد , لامء عرصه فيهاً
 "ايـساغوجي" و "الشافية" و "طةاملتوس"و ,  للمصنف"رشحها" و"الكافية"يف هذه الفنون فقرأ عليه 

ُوبعضا من كتاب سيبويه كل ذلك قراءة بحث وإتقان, يف للكا"رشحه"و  ً. 
 )1 ()هـ867(تويف رمحه اهللا تعاىل يف شعبان سنة سبع وستني وثامنامئة 

 :ُعلم الدين البلقيني−2
سـليل إحـد , ُهو قايض القضاة شيخ اإلسالم صالح بن عمر بن رسالن الكناين البلقيني الشافعي

 .األرس العلمية التي سطع نجمها إبان عرص املامليك
وختـرج بأخيـه شـيخ اإلسـالم جـالل , ُقرأ عىل جلة علامء عـرصه).هـ791(لد بالقاهرة سنة ُو  

وقد كـان يف قـضائه , )هـ826(بعد وفاة أخيه املذكور سنة , واختري ملنصب قضاء القضاة, ُالدين البلقيني
  .−صادر  كام تصفه امل–ًمهيبا 

يف , وحواشـيه عـىل الروضـة, ورشحه عىل البخـاري,  تفسريه للقرآن:ًألف عددا من الكتب منها  
 .الفقه الشافعي وغريها

وحامـل ,إمام الفقهاء "ه َّبأن:ُّوقد وصفه السيوطي ,  األقرانَّ وبز,وعال نجمه فيه,متكن يف الفقه   
 .َّذكر أنه بلغ رتبة االجتهاد يف الفقه وقد " والشام, ومرص,لواء مذهب الشافعي يف العراق

 "التـدريب" فقرأ عليه كتاب ,حتى آخر وفاته) هـ865(ُّالزمه السيوطي يف الفقه الشافعي من سنة 
 "التكملـة"وقطعـة مـن , "الروضـة"وقطعة مـن ,  إىل الزكاة"التنبيه"و من أول , لوالده إىل كتاب الزكاة

 .للزركيش إىل الوصايا وغري ذلك
 هـ وحرض تـصديره لـد مبارشتـه تـدريس الفقـه يف اجلـامع 866اإلفتاء والتدريس ستة أجازه ب

 )2 (هـ868ُتويف البلقيني سنة  , هـ867الشيخوين يف ذي القعدة 
 : ُّرشف الدين املناوي−3

                                                 
 1/78, بغية الوعاة 149نظم العقيان ) 1(
 1/444, حسن املحارضة 119نظم العقيان  )2(
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ُّقايض القضاة شيخ اإلسالم أبو زكريا حييى بن حممد املناوي املرصي الشافعي  جـد عبـد الـرءوف (َّ
 ).هـ798(ولد سنة )."اجلامع الصغري"رح املناوي شا

َّوالزم ويل الدين العراقي ختر, سمع الرشف ابن الكويك ومتكـن يف الفقـه , ج بـه يف الفقـه و األصـولُّ
 . من جمتهدي املذهبَّدُالشافعي حتى ع

ًورعا عـادال,ًنا َّوكان يف قضائه دي, )هـ852(وعني يف قضاء القضاة سنة , تصدر لإلفتاء والتدريس ً " 
. 

قطعـة مـن : وحتى وفاته فقرأ عليه, )هـ868(سنة ) ُالعلم البلقيني(ُّالزمه السيوطي بعد وفاة شيخه 
َّ وسمعه عليه يف التقسيم كامال إال دروس كام سمع عليـه الكثـري مـن رشح "املنهاج"  ومـن "البهجـة"ً

 . وغري ذلك"تفسري البيضاوي"ومن , حاشيته عليها
 ) .هـ871( االثنني الثاين من مجاد األوىل سنة تويف رمحه اهللا تعاىل ليلة

 )1 ( ."ُوهو آخر علامء الشافعية وحمققيهم": ُّقال السيوطي
 :منيُتقي الدين الش−4

َّأبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن حييى الشمني القسطنطيني املالكي ثم :  مة ذو الفنونَّهو العال َّ َّ َّ
 ).هـ801(ولد باإلسكندرية سنة .احلنفي

والـشمس البـساطي وحييـى الـسريامي والعـال , وخترج عىل الشمس الـشطنويف, نشأ وتعلم بالقاهرة
 .البخاري وغريهم

َّوكـان مالكيـا ثـم , وبرع يف سائر العلوم, وعلوم اللغة,واحلديث ,يز يف التفسري َّمت َّحتـول إىل املـذهب ً
ها َّف حاشـية عـىل املغنـي سـامَّفـأل,تـصنيف  وال,وعني بنرش العلـم, ًوطلب للقضاء مرارا فأباه, احلنفي

نظـم نخبـة " ورشح "مزيل اخلفاء عن ألفـاظ الـشفاء" وله "املنصف من الكالم عىل مغني ابن هشام"
ًعفيفا حمبا للخري, قوي احلافظة,  كان حجة متوقد الذكاء, لوالده"الفكر ً . 

, نـه احلـديث روايـة ودرايـة فأخـذ ع,وحتى وفاته) هـ868(ُّالزمه السيوطي أربع سنوات من سنة 
 )1 (.واملعاين,والعربية 

                                                 
 1/445حسن املحارضة  )1(
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ذكر أهم مؤلفاته احلديثية :  املطلب الرابع
َّ

.  
ًالسيوطي له مؤلفات كثرية جدا ًوهو عامل موسوعي, ويعتـرب الـسيوطي مـن أكثـر العلـامء تـصنيفا , ُّ ُ ُّ
َّوتأليفا, كتب كثريا من الكتب القي ً  أصبحت بعده مراجع, منهـا  التيمة, واملؤلفات الكبرية والعظيمة,ً

  احلديث علم فيف:  العلميف كثري من ميادينَّ, فألف  ينهل أهل العلم , وهلا يرجعون ,وعليها يعتمدون
َّله عدة مؤلفات يف السرية النبوية والشامئل املحمديـة, ويف التـاريخ, ويف كذلك ُ, ويف كل ما يتعلق به, وِ

تبـه, لـذا  سـأكتفي بـذكر مـا تركـه مـن ُ يف ذكر كٍمؤلفاتمجاعة ٌاللغة العربية وما يتعلق هبا, وقد أفرد 
 : ييل وهي كاممؤلفات يف علم احلديث خاصة, واملشهور منها 

 .والكتاب مطبوع."األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة" −1
 ."إسعاف الطالب برتتيب الشهاب" −2
 .والكتاب مطبوع. "إسعاف املبطأ برجال املؤطأ" −3
 .والكتاب مطبوع. "هاننصه يف زيادة العمر ونقصإفادة اخلرب ب" −4
 .والكتاب مطبوع. "البحر الذي زخر رشح نظم الدرر" −5
 ."جتريد العناية إىل ختريج أحاديث الكفاية" −6
 .والكتاب مطبوع. "حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص" −7
 ."حتفة األبرار بنكت األذكار" −8
 .عوالكتاب مطبو. "تدريب الراوي رشح تقريب النواوي" −9

 .والكتاب مطبوع. "تذكرة املؤتيس بمن حدث ونيس"  −10
 .والكتاب مطبوع. "النكت البديعات" , ويسمى "التعقبات عىل املوضوعات"  −11
 .والكتاب مطبوع. "اجلامع الصغري من حديث البشري النذير"  −12
 .والكتاب مطبوع . "مجع اجلوامع" , أو "اجلامع الكبري" −13
 .وعوالكتاب مطب. "حسن السمت يف الصمت" −14
 .والكتاب مطبوع. "ذيل الاليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة"  −15

                                                                                                                                                  
 1/271 , حسن املحارضة 1/375بغية الوعاة ) 1(
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 .والكتاب مطبوع. "ريح النسريين فيمن عاش من الصحابة مئة وعرشين"  −16
 .والكتاب مطبوع. "اجلامع الصغري"زيادة "  −17
 ."− يف إعراب احلديث–عقود الزبرجد عىل مسند أمحد "  −18
 .والكتاب مطبوع. "تواترةقطف األزهار املتناثرة يف األخبار امل"  −19
 .والكتاب مطبوع. "قوت املغتذي عىل جامع الرتمذي"  −20
 .والكتاب مطبوع. " الآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة −21
 .والكتاب مطبوع. "اللمع يف أسباب النزول"  −22
 .والكتاب مطبوع. "ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون"  −23
َّمفتاح اجلنة يف االعتصام بالسن"  −24  .والكتاب مطبوع. "ةَُّّ
 .والكتاب مطبوع. "نظم الدرر يف علم األثر"  −25

 
 

مكانته،وثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس
ُ

.  
ُّالسيوطي عامل موسوعي, له اطالع واسع عىل العلوم اإلسالمية, بشتى أنواعها, وتنوع شـيوخه, وتعـدد 

 فال عجـب أن يـشهر ذكـره, ويـسطع مشارهبم,كان هلم كبري األثر يف تكوين شخصيته وصقل مواهبها,
 . ُنجمه يف األفق, فقد حظي بمكانة عالية لد علامء عرصه, وعند من جاء بعده

لامء عرصه مـن سـاير ُ عُوأجاز له أكابر:إىل أن قال .....اإلمام الكبري صاحب التصانيف( :ُّقال الشوكاين
ف التـصانيف املفيـدة َّد صـيته , وصـنُعَوباألمصار , وبرز يف مجيع الفنون, وفاق األقران, واشتهر ذكره, 

ٍّوتصانيفه يف كل فن,  ِّكالم السخاوي  نقلإىل  أن ..َّقد سارت يف األقطار مسري النهار, من الفنون مقبولة ُ
ورفع اهللا له من الـذكر ... وال خيفى عىل املنصف ما يف هذا املنقول من التحامل عىل هذا اإلمام(: فيه قال 

 )1 (.)اجلميل ما مل يكن ألحد  من معارصيه , والعاقبة للمتقنياحلسن , والثناء 
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 زمانه بعلم احلديث وفنونه حافظا متقنا ويعرف غريب الفاظه أهلعلم أوكان السيوطي ((قال الشعراين 
 مل يعـرف مـن خرجهـا وال مرتبتهـا فخرجهـا أحاديث منه وقد بيض ابن حجر لعدة األحكامواستنباط 

 )1( .))ن حسن وضعف وغري ذلكالشيخ وبني مرتبتها م
ً وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا ًوكان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه رجاال(: تلميذه الداودي قالو ً ًً

 )2 (.) منهلإلحكام
 .)والرسالة الصغرية ف, منها الكتاب الكبري,َّصنُ م600حو نإمام حافظ مؤرخ أديب, له (:وقال الزركيل

)3( 
 )4 (.) عامل مشارك يف أنواع من العلوم(:وقال كحالة 

  .وفاته: املطلب السادس
َّيف أواخر حياته انعزل السيوطي عن الناس , فلم يتحـول منهـا إىل أن مـات, وأقام يف بيته يف روضة املقياس, ُّ

 .ومل يفتح طاقات بيته التي عىل النيل
بـورم ) م1505/هــ911( األوىل  سنة  قد ابتدأ مرضه الذي تويف فيه ثاين عرش مجاد−رمحه اهللا−وكان 

يف سـحر ليلـة −رمحـه اهللا−وتويف , فمكث سبعة أيام, َّإنه خلط أو انحدار:  يقال, شديد يف ذراعه اليرس 
ــذكور ــشهر امل ــرش ال ــع ع ــة تاس ــسعامئة , اجلمع ــرشة وت ــد ع ــنة إح ـــ911(س ـــ ) ه ــق ل املواف

 .ًة أشهر وثامنية عرش يوماوعرش, وقد استكمل من العمر إحد وستني سنة, )م17/10/1505(
 

                                                 
 2/1012,فهرس الفهارس2/215الرتاتيب اإلدارية  ) 1(    

)2 (10/76 
)3(3/301 
)4(2/82 
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تعريف باملناوي: املبحث الثاني
ِّ

  :وفيه سبعة مطالب, 
א א:א א א א .א
א .א:א
א .:א
א א .א:א

.א:אא
א א:א ، .א
א .:א
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  وصف احلالة السياسية واالجتماعية والدينية والعلمية : املطلب األول
  .هـ922بق سنة ثامين بعد هزيمتهم للمامليك يف معركة مرج داُخضعت مرص للحكم الع

ُولد املناوي يف عرص السلطان سليامن األول فبـسطت , وقـد وصـلت الدولـة يف عهـده إىل أوج عظمتهـا, ُّ
 .نفوذها عىل بالد النمسا واملغرب واليمن

, وبعـد وفاتـه خلفـه ابنـه مـراد, ًوكان جبـارا, هـ خلفه ابنه سليم الثاين974ُوبعد وفاة السلطان سليامن سنة 
فخلفه , هـ1003َّثم تويف السلطان مراد سنة , حروب شديدة بينه وبني الصفويني الشيعةفوقعت يف عهده 
 .وكان ألمه اإليطالية نفوذ كبري استخدمته يف مصلحة بلدها ضد مصلحة بالد زوجها, َّابنه حممد الثالث

َّثم تويف حممد الثالث سنة  احلكـم إىل فـآل , َفتوىل بعده ابنه الـسلطان أمحـد وكـان صـغريا, هـ1012َّ
, فثار عليه العـسكر وعزلـوه بعـد ثالثةأشـهر, ومل تكن له معرفة بتدبري شؤون الدولة, السلطان مصطفى

, هــ1031فقتلـوه سـنة , ثامن وحاول أن يتخلص من أولئك اجلند فلم يـستطعُفتوىل احلكم السلطان ع
ً وكانت مرص تـشهد فتنـا وحروبـا نتيجـ,ُّوهي السنة التي تويف فيه املناوي ة اخلـالف الـذي وقـع بـني ً

 )1 (.املامليك
  :الناحية االجتماعية

فيأخذ لنفسه ما شـاء ويـوزع جـزءا , كانت األرايض تقع حتت ملك السلطان فيترصف فيها كيف يشاء
 .منها عىل رجاله وحاشيته

ُوألغى السلطان سليم نظام اإلقطاع فصارت احلكومة متلك كـل األرايض فتطرحهـا للمزايـدة مقابـل 
أو تزيـد , ونتيجة هلذا فقد ختلت احلكومة عن العناية بالزراعة فلم تطور األساليب الزراعيـة, معنيمبلغ 

َفلذلك مل خترج األرايض إال حمصوال واحدا طوال العام , مساحة األرايض َّ)2(. 
 :منها,  فقد تكالبت عليها عدة عوامل أسهمت يف أضعافهاُا الصناعةَّوأم

 .ق األدنى إىل رأس الرجا الصالححتول منطقة التجارة من الرش −1

                                                 
 .3/90العثامنية  تاريخ الدولة, 5/70   بدائع الزهور 1)(
 195   مرص احلديثة  ص 2)(
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,  وأرباب احلـرف إىل إسـطنبول لرتقيـة الـصناعة هنـاك,والبنائني, كبري من املهندسني ٍ عددُترحيل −2
ويف صـحبته نحـو , عاد السلطان الرتكي إىل األسـتانة: فكانت هذه خسارة كبرية ملرص, يقول ابن إياس
 .ني, والرخامني واخلراطنيألف وثامن مئة من البنائني واملهندسني, واحلدادي

 .اختالل األمن, وكثرة النزاع الذي أد إىل االنشغال عن التفكري يف الزارعة, واالهتامم هبا  −3
 .عيمَّانتقال العاصمة من القاهرة إىل اسطنبول الذي أد إىل القضاء عىل مظاهر الن, ً وأخريا −4

 .وبعض املنتجات املستوردة من اخلارج, وأما التجارة الداخلية فقد انحرصت يف احلاصالت الزراعية
 .)1(َّأما التجارة اخلارجية فضعفت نتيجة لقلة البضائع التي متر بالبالد  

ُأما عن العالقة بني أفراد املجتمع املرصي وبني احلكام العثامنيون ومن التصق هبم من اجلنود واحلـوايش  َّ
 :َّ بعض احلرف وكان الناس مخس طبقاتُامتزج العثامنيون بأهايل مرص فتعلم أبناؤهم منهمفقد 

فاألموال املنقولـة وغـري , وهم أصحاب السلطة يف البالد بيدهم مقاليد امللك: طبقة الوالة واحلكام −1
 .)2(املنقولة بأيدهيم يرصفوهنا كيف شاءوا 

َّفكانت هلم مكانة عظيمة وقبـوال واسـعا يف عامـة النـاس: ُطبقة العلامء −2  ُفلـذلك قـرب العثامنيـون, ً
 .)3(ُالعلامء فحاولوا اسرتضاءهم بتنفيذ مطالبهم 

وفـيهم عـدد قليـل مـن األغنيـاء ويلحـق هبـم كتـاب ,  وهم ذوو الثروات املتوسطة:طبقة التجار −3
 .)4(الدواوين 

ً عددا وأشد الطبقات سوءاالطبقات وهم أكرب :طبقة الفالحني −4 , فحاهلم سيئ للغاية لتأخر الزراعـة, ً
 .)5(لفقر فاملزارع مثال الذلة وا

, وضعف اإلنـشاءات, عانى الصناع معاناة شديدة بسبب قلة املوارد: امل وأصحاب احلرفُطبقة الع −5
 .)1( فلم تكن هناك أموال تدفع عجلة الصناعة واإلنتاج الذي يسد به احلريف جوعه

                                                 
 .207−205مرص احلديثة ص , 5/207   بدائع الزهور 1)(
  .416−392  الغزو العثامين ص 2)(
 51   تاريخ احلركة القومية ص3)(
 . بترصف404−403ين ص   الغزو العثام4)(
 55−54تاريخ احلركة القومية ص 5) (
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فرتفـع , لـك هلـمَّوهذا جيعلنا نقول إن احلالة االجتامعية كانت سيئة للغاية نظرة العثامنيني للناس أهنم م
, فانترش السحر والـشعوذة, َّفعم اجلهل وطم عىل املجتمع املرصي, فلم يأبؤوا هبم, السالطني عىل رعاياهم
 فأخذوا يقربون القرابني وينـذرون النـذور ويـذبحون هلـا, َّفزاد اعتقاد الناس هبا, وازداد عدد األرضحة

 وجوده قبل اآلن بعدة قرون, وأمـا األخ َّ فقد عزَّأما الدرهم احلالل(: ُّويقول املناوي يف وصف عرصه,
 ).)2(ّالذي يوثق به فأعز
 : احلالة العلمية

ومل تكن احلركة العلمية والثقافية بمعزل عن التأثر باحلياة السياسية, واالجتامعية فقد ضعف العلـم 
ُم العلـامء وبسبب سلب األتراك خزائن مرص من الكتب القيمة والنفيسة وبـسبب تـرحيله, نتيجة ذلك
  .)3 (.إىل تركيا

بل امتـدت أيـدي الطمـع , وأمهلوا األوقاف, ًفلم ينشئوا منها شيئا,  املدارس يف مرصُوقد أمهل األتراك
, حتى انقطع التدريس بالكلية, فترصف النظار عىل خالف رشوطها وامتنعوا من الرصف عىل طالهبا, إليها

مها وأبواهبا فتحولت تلـك املـدارس الكبـرية إىل زاويـة وبيع رخا, وبيعت الكتب فأمهلت عامرة املدارس
 .)4(صغرية 

 :فمن مظاهر االنحطاط  
َّمل يكن يوجد يف كل قرية سو كتاب واحد يتعلم فيه األطفال مبادئ القراءة والكتابة −1 ُ ُ)5(. 
َّ فلـم يوظفـوا إال مـن كـان ,وقد روجوا له, ُكان املذهب الذي اعتمده العثامنيون املذهب احلنفي −2

ٌحنفيا, فرفض كثري َّملا فيه من التعجرف, ومتسكوا بـام هـم ,  من أتباع املذاهب األخر هذا املسلكً
 .)6(عليه من املذهب 

                                                                                                                                                  
 56  املصدر السابق ص 1)(
    4/117 فيض القدير 2)(
 399 , الغزو العثامين ص 4/179  خالصة األثر 3)(
 232−229−,179−5/178 بدائع الزهور4)(
 88− 2/87  األزهر يف ألف عام 5)(
 37 األدب املرصي ص 6)(
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, وظهر منهم ما خيـالف الـرشع والعقـل, َّفدخل فيه كثري من الناس, انترش التصوف بني أهل مرص −3
 .)1(بل خرج بعضهم عن قواعده 

واشـتغل بعـض , يفتحوهنـا ملـن أراد االسـتفادة, صة يف بيـوهتمُكان لكثري من العلامء مكتبات خا −4
 .)2(فأصبحت حرفة الوراقني رائجة , َّالناس بنسخ الكتب كوسيلة للرزق

فلم نجد من أحدث فكـرة , ُوفرتت مهم العلامء عن التأليف, فركدت حركة العلم, انطو األزهر عيل نفسه −5
َّثـم عملـوا عليهـا حـوايش ثـم , ابقني فرشحوا تلك املؤلفاتَّوإنام عمدوا إىل تراث الس, جديدة يف التأليف َّ

 .)3(جوا أحاديثها َّأو خر, أو اخترصوا تلك الكتب, رشحوا تلك احلوايش
 .)4 (:امسه ونسبه: املطلب الثاني

                                                 
  423 ص   الغزو العثامين 1)(
 25 الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة  ص 2)(
 2/78األزهر يف ألف عام ) 3(
قسم أفرد احلديث عن املناوي خاصة, وقسم ترجم له ضمن الكتب :  تنقسم الرتاجم إىل قسمني:   مصادر ترمجة املناوي4)(

 .املخصصة للرتاجم, أو عندما قام بتحقيق بعض كتبه
إعالم احلارض والبادي بمقام والدي الـشيخ عبـد الـرءوف ":  التي أسامهاَّحممد املناوي البنه تاج الدين ترمجة: فمن القسم األول

 .املناوي احلدادي ,وهي عندي منسوخة
 : املصادر األخر  ) أ(
 ).416−2/412(, "خالصة األثر يف القرن احلادي عرش" .1
 ).2/292(ي  البن الطيب القادر"نرش املثاين ألهل القرن احلادي عرش والثاين" .2
 ).562−2/560( للكتاين "فهرس الفهارس واألثبات" .3
 ).511−1/510( للبغدادي "هدية العارفني" .4
 ).1/357( للشوكاين "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" .5
 ).6/304 ("األعالم للزركيل" .6
 ).3/410(و ) 2/143( لكحالة "معجم املؤلفني" .7

 ).1/17(, أمحد جمتبى نذير عامل السلفي يف حتقيقه للفتح الساموي: عارصين منهموهناك تراجم للمناوي من قبل بعض امل
 ).1/59 ("لليواقيت والدرر" واملرتىض الزين أمحد يف حتقيقه 

 .) د/1 (" للكواكب الدرية" وعبد احلميد صالح محدان يف حتقيقه
 .) 5ص  ("عاريفتللتوقيف عىل مهامت ال" وحممد رضوان الداية يف حتقيقه 
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َّ بن تاج العارفني بن عيل نور الدين بن حممد زين العابدين بن حييى رشف الدين بـن )1(هو عبد الرؤوف 
َّعد الدين بن حممد قطب الدين بن حممد جالل الدين بن أمحد شهاب الدين بن خملوف بن عبـد َّحممد س َّ

ُّثم املناوي, السالم احلدادي , واحلـدادي; نـسبة إىل قريـة بتـونس.لقبه زين الدين.,الشافعي, َّثم القاهري, َّ
منيـة "نـسبة إىل ,  امليم والنونُّواملناوي; بضم امليم وفتح النون وليس كام اشتهر بفتح, "حدادة"يقال هلا 

صـحبة , انتقل إليها جده قطب الدين . "املنيا"وهي اآلن املعروفة بمحافظة ,  بصعيد مرص"بني خصيب
  هـ953 ولد سنة )2( .والده مجال الدين

  .شيوخه وتالمذته: املطلب الثالث
 :من أشهر شيوخ املناوي  

 :.الشمس الرميل −1
الـشهري , املرصي األنـصاري,  الدين بن شهاب الدين الرميل املنويفشمس, َّهو حممد بن أمحد بن محزة

وأخذ عنه علوم الـرشيعة مـن , والزمه مالزمة تامة", وخترج به, ُّتربى املناوي عىل يديه, بالشافعي الصغري
  . "تفسري وحديث وفقه

َّوكان املناوي قريبا من شيخه الرميل جدا بالنسبة كولده; ألن الرميل كان زو ً ً ًجا جلدته سيدة القـضاة ُّ
 .بنت املرحومة جانم بنت شيخ اإلسالم ابن أيب رشيف 

 .علم اللغة العربية, والفقه , والتفسري, والتاريخ: أخذ عن والده
والطرابلـيس احلنفـي, , وحييـى الـدمريي املـالكي, وملا مات والده أخذ عن الشيخ زكريا األنـصاري

, ورجعـوا إليـه, وأخذ عنه أكثر الشافعية يف مـرص.,نجار احلنبيلوأمحد بن ال, وبرهان الدين بن أيب رشيف
والـشيخ نعـامن , َّوسـامل الشبـشريي, الـشمس حممـد امليـداين, والنور الزيـادي, ُّاملناوي:وأشهر تالميذته

 .وغريهم, احلربايص
                                                 

وكذلك يف ,  املدعو عبد الرءوفَّحممد... وأنا أفقر العباد إىل اهللا ): 1/4 :("الكواكب الدرارية"يقول املناوي يف مقدمة كتابه ) 1(
 )1/113 ("اليواقيت والدرر"وكذلك يف مقدمة كتابه ) 1/3 ("الفيض"مقدمة كتابه 

) 2/143( وعبـد الـرءوف َّحممـدًحالـة يف االسـمني معـا بمحمد, وتـرجم لـه ك, )6/204 ("اإلعالم" وقد ترجم الزركيل يف 
 ) 3/410(و

 .3/204 "الكواكب الدرية" )2(
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 :من مؤلفاتهو,وويل منصب إفتاء الشافعية, ويل عدة مدارس
 ,"هناية املحتاج رشح املنهاج" −1 
 ,"رشح البهحة الوردية" و−2 
 , "رشح رسالة والده يف املأموم واإلمام" و−3 

 , "رشح اآلجرومية" و−4
 .وله غري ذلك من املصنفات,  لكنه مل يتم"ورشح العباب" −5

َّحميي السنة, ُوأحد أساطني العلامء وأعالم نحاريرهم,  وهو أستاذ األستاذين(:ُّقال فيه املحبي وعمدة , ُّ
 ).يف اآلفاقالفقهاء 

 ).َّ إىل أنه جمدد القرن العارش , ووقع االتفاق عىل املغاالة بمدحهٌذهب مجاعة(: ُّقال املحبي
 ). أكثر تالمذة والدهدروسهوبرع يف العلوم النقلية والعقلية, وحرض : (ًوقال أيضا

 ))1( هـ1004تويف هنار األحد .فقيه مشارك يف بعض العلوم:(وقال كحاله 
 يل بن غانم املقديسنور الدين ع −2

َّهو عيل بن حممد بن عيل بن خليل بن حممد بن حممد بن إبـراهيم بـن موسـى بـن غـانم َّ , اخلزرجـي, َّ
 . امللقب نور الدبن احلنفي, القاهري املولد واملسكن, املقديس األصل, العبادي, السعدي

القرآن وأخذ العلم عن مشاهري فحفظ , وهبا نشأ, , واألدب, واحلديث, ُّدرس عليه املناوي علم التفسري
 :عرصه; منهم

و أمحد بن يـونس , جار احلنبيلَّوابن الن,  َّقايض القضاة أبو اجلود حممد بن إبراهيم السدييس احلنفي−1 
 .وغريهم ,  والشهاب الرميل,  وأبو احلسن البكري, ونارص الدين اللقاين, احللبي

, وأبـو املعـايل الطـالوي الدمـشقي, :والـشهابانالغنيمـي واخلفـاجي :  وأخذ عنهم مجع غفري منهم
 .وغريهم

 : من تصانيفه
 .ُ البن نجيم يف الفروع "األشباه والنظائر" تعليقة عىل −1

                                                 
 ).3/61 ("معجم املؤلفني", )6/35 ("األعالم", )3/342 ("خالصة األثر", )ب/4ق ("إعالم احلارض") 1(
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 ."رسالة يف الوقف"−2 
 . وغريها"و,  للفريوزآبادي"القاموس املحيط" وحاشية عىل −3 

وإمـام أئمـة الـدهر عـىل , نفيـة يف وقتـهرأس احل, القدوة, الرحلة, احلجة, العام الكبري(:قال فيه املحبي
وباجلملـة , ُوتفـوق يف كـل فـن مـن الفنـون, وبراعتـه, وأحد أفراد العلم املجمع عـىل جاللتـه, اإلطالق
تويف ليلة السبت ثـامن عـرش . وأمجعهم للفنون, ًوأكثرهم تبحرا, ُفهو أعلم علامء هذا التاريخ, والتفصيل

 ).هـ1004مجاد اآلخر سنة 
ً شيخ الوقت حاال وعلام, وإمام ( :ُّملناويقال فيه ا َّثـم عـد−...ً حقيقـة ورسـام,املحققنيً ُّد املنـاوي َّ

ويـأيت بنقـول غريبـة, ... ُقىض له يف كل فـن بـاجلميعُ بحيث ي−ًالعلوم ورفع فيها من شأنه وبالغ جدا 
 .)1( .وأبحاث فوائدها عتيدة, حتى خضعت األعناق إليه, وحنت األسود إليه

 .لغيطيالنجم ا −3
 .نجم الدين الغيطي اإلسكندري املرصي الشافعي, َّ هو حممد بن أمحد بن عيل بن أيب بكر

وقـرأ عليـه جمـالس مـن سـنن أيب داود, , سمع عىل الشيخ عبد احلق السنباطي سنن ابن ماجه واملوطأ
 .والرتمذي ورشح املنهاج للمحيل وغري ذلك

والبـدر , وأمـني الـدين بـن النجـار, والكـامل الطويـل,  وأخذ عن السيد كامل الدين بن محـزة الـشامي
 . وتوىل التدريس يف عدة مدارس, وأفتى ودرس يف حياة مشاخيه بإذهنم, املشهدي

 : من مؤلفاته
 ."االبتهاج يف الكالم عىل األرساء واملعراج" −1
 . "األجوبة املفيدة عن األسئلة العديدة" −2
 . ذلك من املؤلفاتوغري, "أسباب النجاح يف آداب النكاح" −3

الـشيخ اإلمـام العالمـة املحـدث : "الكواكـب الـسائرة"قال فيه صاحب .ُّأخذ املناوي عنه علم احلديث
 984 أو983.ت)1 (.) اإلمام العالمةاملحدث املسند شيخ اإلسـالم(:ُوقال ابن العامد  ,املسند الفهامة

 هـ
                                                 

 4/152"الكواكب الدرية", ) 3/342 ("خالصة األثر") 1(
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 .َّأبو احلسن حممد البكري الصديقي −4
أخـذ علـوم , شمس الدين بن أيب احلسن البكري الصديقي املرصي الشافعي, َّ حممدَّهو حممد بن عيل بن

أخـذ عنـه مجـع . الشهاب الربليس الـشهري بعمـرية : وتفقه عىل مجاعة منهم, الرشع والتصوف عن أبيه
 .والشيخ أمحد الكلبي وغريمها, ُّاملناوي: منهم

 :له من املؤلفات
 . "هداية املريد إىل الطريق الرشيد" −1 
 ."معاهد اجلمع يف مشاهد السمع" −2 

ًيلقي دروسا يف التفسري حمررة موشحة بمناقـشات , ذكي العرص واألوان, كان فصيح الزمان: ُّقال فيه املناوي
َّوذكـر أنـه . وتنـرشح لـه الـصدور , ويأيت يف ذلك بام تقر به العيون, كبار املفرسين كالزخمرشي وأرضابه

 . والتصوفًحرض له دروسا يف التفسري
 العقـول , َّريُكان آية من آيات اهللا يف الدرس,واإلمالء, حيـ:  األعظم, وقال مامباإل وصفه ابن العامد

 وباجلملة فلم يكن له –ًويذهل األفكار , وكانت إليه النهاية يف العلم إىل أن قال بعد أن أثنى عليه جدا 
 )2( هـ993نظري يف زمانه , ومل خيلف مثله ت 

 .وهاب الشعراويعبد ال −5
, َّهو عبد الوهاب بن أمحد بن عيل بن أمحد بن حممد بن زرقا بن موسى ابن السلطان أمحـد التلمـساين

, وظهرت عليه من صـغره عالمـات النجابـة, ًنشأ يتيام, فقيه حمدث صويف مرصي, أو الشعراوي, الشعراين
 .وهو ابن نحو سبع أو ثامن سنني, "األجرومية"فحفظ القرآن و

 "الـشاطبية"و, "التلخـيص"و, "التوضـيح"و,  للنـووي"منهـاج الطـالبني": منهـا,  عدة متـونحفظ
 .وغريها

                                                                                                                                                  
 6/6 , اإلعالم 10/595 ,شذرات الذهب 3/51واكب السائرة , الك)3/180(خالصة األثر ) 1(
شـذرات الـذهب , )3/67(الكواكـب الـسائرة , )126−4/125(الكواكـب الدريـة , )ب/4ق(إعالم احلـارض والبـادي ) 2(

 ).7/60(األعالم , )10/632(
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ومال , والنور اجلارحي, والنور املحيل, والشمس الدواخيل, أمني الدين إمام جامع الغمري: من شيوخه
 عـىل يديـه علـم ُّوتلقـى املنـاوي, والشهاب الرميل, وزكريا األنصاري, واألشموين, والقسطالين, العجمي
 .التصوف

 :أكثر من التصنيف فمن ذلك
 , "خمترص الفتوحات" −1
2−"ِّخمترص سنن البيهقي الكرب" . 
 . "كشف الغمة عن مجيع األمة"−3
 )1( هـ973ت.  وغريها"البدر املنري يف غريب أحاديث البشري النذير"−4

 حسني الرومي املنتشوي  −6
الثـاين , ولد ببلغراد يف يوم األربعاء, نزيل مرص, زاده الروميُهو حسني باشا بن رستم املعروف بباشا 

واملـوىل عبـد , املويل حييى: منهم, وأخذ عن مجاعة من املوايل بالديار الرومية, هـ958عرش من شوال سنة 
وعـاد إىل , وثـم سـافر إىل احلـج, هـ977َّثم قدم إىل مرص سنة , وغريهم, َّواملوىل حممد بستان املفتي, الغني

ًثم عاد إىل مرص ثانيا, لبالد الروميةا وطلب من السلطان أن يعني له من بيت املال ما يكفيه هـو , وأقام هبا, َّ
 .فعني له ذلك, ومن معه من العيال من الدراهم والغالل

 .)رأس الفضالء يف وقته, واملحقق الفهامة, واحد الدهر عىل اإلطالق(: قال فيه املحبي
 .) 2 (.التصوفُّوقد أخذ عنه املناوي 

 .ُّوالده تاج العارفني بن عيل نور الدين املناوي −7
, ُعىل جهابذة علامء عـرصه, وأكب عىل االشتغال بالعلوم, فحفظ القرآن, نشأ تاج العارفني نشأة علمية

وكان مـن الزهـد , َّأنه كتب حاشية عىل املنهاج:له عدة مؤلفات منها, وصار من أجالء املشايخ, فربع فيها
إىل أن تـويف سـنة , ويقـرئ النحـو وغـريه بحانوتـه, وكان يتقوت من التجارة, ورع يف الغاية القصووال

                                                 
شذرات الذهب , )3/176(الكواكب السائرة , )75−4/69(الكواكب الدرية , )ب/4ق(إعالم احلارض والبادي ) 1(

 ).2/339(معجم املؤلفني , )1/641(هدية العارفني , )10/545(
 .413و−2/89(خالصة األثر ) ب/4ق(إعالم احلارض والبادي )2(
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 )1(. هـ977
انتهـت إليـه ... ُ العلـامء األفـرادُ اإلمام العالمة أحـد(:ُقال ابن العامد ) 2(َّحممد بن سامل الطبالوي −8

 ).الرئاسة يف سائر العلوم بعد وفاة أقرانه
الفخـر بـن عـثامن : قايض القـضاة زكريـا ,وحـافظوا عـرصهم :ء عرصه منهم ُأخذ عن أجلة علام

 وكان من املتبحـرين يف التفـسري والفقـه والنحـو واحلـديث ,ُّالديمي, والسيوطي برع يف علوم عديدة
 .واألصول واملعاين واحلساب واملنطق

ًخلقا, وأكرمهم نفـسا,ال ًه أعلم من مجيع أقرانه , وأكثرهم تواضعا, وأحسنهم َّشهد له اخلالئق بأن ً ُ ُ
 . هـ966ت  .ٌيكاد أحد يغضبه

 :من مؤلفاته 
 ."بداية القاري يف ختم صحيح البخاري" −1
 ."رشح احلاوي الصغري" −2
 . "مرشدة املتعلمني يف أحكام النون الساكنة والتنوين "−3

  :أشهر تالميذ املناوي
 ُسليامن البابيل −1

وكـان كبـري , والتـضلع يف الفقـه, املشهور بكثرة اإلحاطـة, شافعيُهو سليامن البابيل الفقيه املرصي ال
وأخذ عن ... والشيخ سامل الشبشريي , تفقه بالشيخ عبد الرمحن بن اخلطيب الرشبيني, الشأن عايل القدر

وانتفع به مجاعة; مـنهم . َّفكان معول الناس عليه, ورأس يف الفتيا بعد وفاة شيخه الزيادي, ور الزياديَّالن
 .)3( . هـ بالقاهرة1026ت.َّ أخته الشمس حممد البابيلابن

 عيل األجهوري  −2

                                                 
 ب/3إعالم احلارضق) 1(

 2/247 , هدية العارفني 3/310 , معجم املؤلفني10/506 شذرات الذهب 2/33الكواكب السائرة )2(
  1/303, شجرة النور الزكية) أ/5ق( ,إعالم احلارض والبادي )2/413(خالصة األثر )3 (
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َّهو عيل بن زين العابدين حممد بن أيب حممد زين الدين عبد الـرمحن بـن عـيل نـسبة إىل , األجهـوري, َّ
 .قرية بريف مرص , أجهور الورد

وبركـة , وعالمـة مـرص, رشادوعلم اإل, إمام األئمة,, شيخ املالكية يف عرصه بالقاهرة(: قال فيه املحبي
 ).الزمان

 وعلـم , املالكية يف عرصه, وصدر الـصدور يف مـرصه ,إمـام األعـالمُشيخ : ( خملوفُوقال فيه ابن
 .املحدث الرحالة الكبري الشأن مجع بني العلم والعمل... األرشاد 

والشمس , ر القرايفواحلافظ نور الدين عيل بن أيب بك, منهم الشمس الرميل, ًأخذ عن نحو ثالثني شيخا
والنـور , والشمس البابيل, وأبو عبد اهللا اخلريش, عبد اهللا الزرقاين: وأخذ عنه,َّحممد بن سالمة البنوفري

 .)1 (. هـ1066ويف سنة  ت,الشربامليس
 : له تآليف كثرية منها

  "خمترص خليل" رشوحه الثالثة عىل −1
 .  جملد لطيف يف املعراج−2
 . "كرشح ألفية ابن مال" −3
 .للحافظ ابن حجر, "حاشية عىل رشح النخبة"−4
 ."رشح ألفية العراقي يف السرية" −5
 أمحد الكلبي −3

ت , مـن كبـار الـصوفية يف عـرصه, الشيخ شـهاب الـدين الكلبـي, هو أمحد بن عيسى بن غالب الويل
 .)2( هـ1027

 ابنه زين العابدين −4
 :منها, وحفظ عدة متون, سننيوهو ابن سبع , وحفظ القرآن الكريم, نشأ يف حجر والده

 ."التحفة الوردية يف النحو" −1
                                                 

 ) .أ/5ق(,إعالم احلارض والبادي ) 2/413(خالصة األثر )1(
 ).أ/5ق(, إعالم احلارض والبادي )2/413(خالصة األثر )2(
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 . "الزبد البن رسالن"−2
 . وغريها"كتاب اإلرشاد يف النحو للسعد التفتازاين"−3

, وبعد وفاة الـرميل انتقـل إىل اخلطيـب الـرشبيني, كالشمس الرميل, وعرضها عىل مشايخ عرصه
ديث واحلـساب عـن العالمـة عـيل بـن غـانم وأخذ التفسري واحلـ, والشيخ خراز الغمري وغريهم

 .)1( .هـ1022ت , أيب النجا السنهوري والشهاب أمحد املتبويل:واحلافظني, املقديس
 : ترك عدة مؤلفات منها

 . للجالل املحيل"حاشية عىل رشح املنهاج" −1
 ."رشح تائية ابن الفارض"مجع فتاو جده الرشف املناوي ,و  −2
 . البن عريب"رشح املشاهد" −3

 .عامل مشارك يف أنواع من العلوم:  كحالة قال
 .َّابنه تاج الدين حممد −5

وكاتـب مؤلفاتـه بعـد أن عجـز أبـوه عـن , وكان مـستمليه. درس العلم عىل أبيه عبد الرءوف املناوي
إعالم احلارض والبادي بمقام والدي الـشيخ عبـد الـرءوف ": َّالكتابة ,أفرد ترمجة والده بكتاب سامه

  )2 (.ذكر فيه ترمجة أبيه وهي ترمجة مطولة. "املناوي احلدادي
ذكر أهم مؤلفاته احلديثية:  املطلب الرابع

َّ
. 

ِّسأذكر أهم مؤلفات املناوي  ُ احلديثية التي اطلعت عليها, فام كان منها مطبوعا ذكرته,وما − رمحه اهللا–َّ ًُ
ُّكان منها غري مطبوع ووقفت عىل معلومات بمكان وجوده بينته, وحيث ما س ِّكت فإين مل أطلع عـىل ُ ُ

 .يشء بخصوصه
 . مطبوع"اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية" −1
 . مل يطبع)3 ("األدعية املأثورة باألحاديث املشهورة" −2

                                                 
 1/743, معجم املؤلفني) 85−2/84(جامع كرامات األولياء للنبهاين , )195−2/193(خالصة األثر ) 1(
 2/414خالصة األثر )2(
 .2/562والكتاين يف فهرس الفهارس, )414(2(واملحبي يف اخلالصة) ب/10ق( يف إعالم احلارضَّحممدذكره ابنه ) 3(
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 )1 (. مل يطبع"إسعاف الطالب برتتيب الشهاب" −3
 .)2(مل يطبع, "االهتامم بتخريج أربعني حديثا من مروي جدنا شيخ اإلسالم املناوي" −4
 . مطبوع"األحاديث األربعني التي مجعها املنذريختريج " −5
فـتح الـرءوف " وهو الرشح األوسـط ويـسمى "تقريب البحر الغزير برشح اجلامع الصغري" −6

 .مل يطبع. )3("القدير برشح اجلامع الصغري
 .مطبوع. "التيسري برشح اجلامع الصغري" −7
 .مطبوع. "َّاجلامع األزهر من حديث النبي األنور" −8
 . مل يطبع)4(." النوويةرشح األربعني" −9

 .مل يطبع. )5("رشح صحيح مسلم" −10
 .مطبوع. "الفتح الساموي بتخريج أحاديث تفسري البيضاوي" −11
 .مطبوع. "فيض القدير برشح اجلامع الصغري" −12
 .مل يطبع. "كتاب يف األحاديث الواردة يف فضل تالوة القرآن" −13

                                                                                                                                                  
 )83( أفندي برقمَّحممدوأخر يف مكتبة رشيد , )999(له نسخة يف املكتبة املركزية بجامعة اإلمام برقم

 .2/562والكتاين يف فهرس الفهارس, )414(2(واملحبي يف اخلالصة) أ/10ق( يف إعالم احلارضَّحممدذكره ابنه ) 1(
حــديث ) 1890( ق,وأخـر بــدار الكتـب املــرصية بـرقم 36وتقــع يف ) 143791(مركــز امللـك فيــصل رقـملـه نـسخة يف 

 .ق, وهي نسخة سيئة وعليها حواش55 هـ وتقع يف 1299ُ, بخط نسخي ,نسخت يف صفر35371ميكروفيلم
 ).473(رقم) 1/264(قسم احلديث وعلومه ورجاله, مل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوطالفهرس الشا) 2(
 ).أ/10ق( يف اإلعالمَّحممد ه ذكره ابن) 3(
وله نسخة , )2/562(والكتاين يف فهرس الفهارس, )2/414(واملحبي يف خالصة األثر) أ/10ق( يف  اإلعالمَّحممدذكره ابنه ) 4(

 َّحممـدوأخـر يف مكتبـة رشـيد , )4386(وأخر يف دار الكتب الوطنية بتـونس بـرقم, )51 (خطية يف مكتبة كوبريل برقم
 ).ب/28021(وأخر  يف دار الكتب املرصية, )3131)(1/540(وأخر يف األزهرية ,  )133(أفندي برتكيا برقم

 العـريب قـسم القـران واحلـديث كني يف تـاريخ الـرتاثزوفؤاد سـ, 28 رقم 121ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب ص ) 5(
 , وأخــر بــدار الكتــب املــرصية بــرقم )155)(84(ولــه نــسخة خطيــة يف مكتبــة األوقــاف باملوصــل بــرقم, 1/270
هــ, وتقـع 1085َّحممـد بـن نارصسـنة: بخط نسخي , وهي بحالة جيدة, نسخها )25170(ميكروفيلم ) ب/28021(

 .ق, وهي بحالة جيدة206بقلم معتاد وتقع ) 36196(روفيلم ميك حديث) 2260(ق ,وأخر يف نفس الدار برقم 261
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َّكتاب يف احلديث انتقاه من لسان امليزان مما بني" −14 َّه أنه موضوع أو منكـر أو مـرتوك أو  فيَّ
 ."اجلامع الصغري"ورتبه ك, "ضعيف

 .مطبوع . "كنز احلقائق يف حديث خري اخلالئق" −15
 ."املجموع الفائق من حديث خامتة رسل اخلالئق" −16
 .مل يطبع.  للنووي"خمترص اإلرشاد يف أصول احلديث" −17
 .مل يطبع. "مسانيد الصحابة" −18
 .مطبوع. "زهيةاملطالب العلية يف األدعية ال" −19
 )1(" مفتاح السعادة برشح الزيادة" −20

 .مل يطبع. "مفتاح السعادة بمأثور أذكار العبادة" −21
 .مل يطبع. "نتيجة الفكر يف رشح يف نخبة الفكر يف أصول احلديث" −22
 .مطبوع. "اليواقيت والدرر" −23

  .عقيدته ومذهبه الفقهي: ب اخلامساملطل
وهذه القراءة أتاحت يل الكتابة عن كثري من مـسائل , رتني م"فيض القدير" بفضل اهللا كتاب ُلقد قرأت
 .ة مؤلفهوالسيام ما خيص الكتابة عن عقيد, الكتاب

ُ أهم ما يَّوإن َّهو أن عقيدهتم موافقة ملا فطر اهللا قلـوهبم عليهـا , ز املسلمني عن غريهم من أهل األديانَّميَّ
َّ; لذا فإن صفاء العقيدة وصحتها هو   نبيهم وقبول احلق الذي جاء به,من معرفته باستحقاق عبوديته

 . الركيزة الرئيسة التي ينبغي العناية هبا وتصحيحها
ُّوإن العرص الذي عاش فيه املناوي   قد غلب عليه اجلمود والتقليد, وغلب عليه املذهب −رمحه اهللا−َّ

, َّ وال حول وال قوة إال باهللاُ ذكرت,َّممايشء َّتأثر بَّاألشعري, وانتشار الطرائق الصوفية, وقل عامل إال وقد 
 .واحلمد هللا عىل السالمة

َّة العلم ودوره يف االعتصام بالسنة والبعد عن البدعةَّ يقرر أمهياملناوي ُّو ُّ. 

                                                 
 1/3   و النبهاين يف كتابه كرامات األولياء 414−413/ 2ذكره املحبي يف خالصة األثر  ) 1(
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ٌفق للـصواب فيـه وهـي جوانـب جـديرة ُمنها ما و, ُوقد الحظت عىل املناوي عدة مسائل يف رشحه
 .نة من حاهلاَّ من بياهنا حتى يكون قارئ الكتاب عىل بيَّدُلصواب وال بوفق فيها لُبإبرازها, ومنها ما مل ي

َّ وفق فيه أنه كان حريصا عىل التمسك بالكتاب وبالسنة َّفمام ُّ َّ ً َّ  :−رمحه اهللا–قال ُ
َّواعلم أن مجيع املذاهب التي فارقت اجلامعة إذا اعتربهتا وتأملتها مل جتد هلا أصـال; فلـذلك سـموا ( −1

َّوهـذه الفـرق وإن تباينـت , َّوهذا من معجزاته; ألنه إخبار عـن غيـب وقـع, َّهنم فارقوا اإلمجاعفرقا; أل
 ْفـإن. وال يستغني عنه يشء, ُوأنه الكامل مطلقا الغني عن كل يشء, مذاهبهم متفقون عىل إثبات الصانع

ُما وثوقك بأن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة واجلامعة مع أن ك: قيل َّ ََّّ َّل واحد من الفـرق يـزعم أنـه ُّ
والقول الزاعم بل بالنقل عن , والتثبت باستعامل الوهم القارص, ليس ذلك باالدعاء: هي دون غريه? قلنا

 ,وأحوالـه,هذه الصنعة وأئمة أهل احلديث الذين مجعوا صحاح األحاديث يف أمـر املـصطفى  جهابذة
 ,ني كالشيخني وغريمهـا مـن الثقـات املـشاهريوأحوال الصحب والتابع, وسكناته ,وحركاته,وأفعاله 

ل باستنباط معانيها وكـشف مـشكالهتا َّ وتكف, املرشق واملغرب عىل صحة ما يف كتبهمُالذين اتفق أهل
َّ ثم بعد النقل ينظر إىل من متسك هبدهيم−ًجزاهم اهللا خريا−كاخلطايب والبغوي والنووي  واقتفى أثرهم , َّ

 ).)1 (َّالفروع فيحكم بأهنم همواهتد بسريهتم يف األصول و
 فقيل له مـن هـي? ,» وأصحايب ما أنا عليه....ما أتىمتي ُ عىل أَّليأتني  «: (وقال يف رشح حديث −2
َّفالناجي من متسك هبدهيم واقتفـى » وأصحايب«من العقائد احلقة والطرائق القويمة  »  ما أنا عليه«: قال

 ).)2( أثرهم واقتد بسريهم يف األصول والفروع
ًونقل كالما نفيسا للغزايل يف خطورة البدعة ً: 

َّاجلاين عىل الدين بابتداع ما خالف السنة بالن   (:قال حجة اإلسالم َّ سبة ملن يذنب كمن عـىص امللـك ُّ
  انتهى"فأما قلب الدولة فال فال فال, وذلك قد يغفر, يف قلب دولته بالنسبة ملن خالف أمره يف خدمة معينة

 ).)3ا(

                                                 
 . أي  إهنم أهل الفرقة الناجية"هم" يقصد الشارح بقوله. 2/20) 1(
 .7532ح5/347) 2(
)3 (1/72. 
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ًلك نقل عن اخلطايب كالما ممتعاوكذ  : فقالً
َّلكن املراد أنه مع السنة ينفع القليـل,  ال خري يف العمل مع البدعة (: وقال اخلطايب− ُّ ومـع البدعـة ال , َّ

َّواعلم أن مصباح السعادة اتباع السنة واالقتـداء باملـصطفى يف مـصادره , نفع فيه ُّ  وحركاتـه ,ومـوارده,َّ
$! d® " وكالمــه, وقعــوده/وقيامــه,ة أكلــه حتــى يف هيئــ,وســكناته  tΒuρ ãΝä39 s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# 

çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγtFΡ $$ sù 〈 )1(.()2 (  
 :بن القاسم يف خطورة البدعةًوكذلك نقل كالما بديعا ال

َّ إال وهو منتقص للرًال جتد مبتدعا( : ُوقد قال ابن القاسم , ظمـه بتلـك البدعـةَّ زعم أنه يعْوإن, سولَّ
َّفإنه يزعم أهنا هي السنة إن كان جاهال مقلدا َّ ُّ َّ  .  انتهـى" فيها فهو مشاق هللا ولرسوله ًاَّوإن كان مستبرص, َّ

)3(( 
ُوقال مقررا خ ال تـزال طائفـة مـن أمتـي «: ه ال تقوم هلم دولة عند رشحه حلـديثَّ وأن,ذالن أهل البدعً

  .»...ظاهرين
ُفإن أهل السنة مل يزالوا ظاهرين يف كـل عـرص إىل اآلن, ةوفيه معجزة بين (:−1 َّ ُّ فمـن حـني ظهـرت , َّ

ومل , مل يقـم ألحـد مـنهم دولـة,  والرافـضة وغـريهم,واملعتزلة,البدع عىل اختالف صنوفها من اخلوارج 
 ) )4 (.بل كلام أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا, تستمر هلم شوكة

 العلـم :وعلمـه الـذي ينجـو بـه,  العامل باهللا العامل بتقـواه:اجي بعلمهَّنالعامل ال ( :ُّ وقال املناوي−2
وثمراتـه تقـو اهللا ,   واخلـشية)5(عالمته دوام اهليئـة, علم وجد بالقلب ال علم عقيدة فحسب, بعظمة اهللا

َّبالعمل بالكتاب والسنة : شبهاتفتنـة الـ: َّوترك اهلو أي العامل بعلم طريق اآلخرة فإن الفتنـة نوعـان, ُّ
ومـن , َّسيام إذا قارنه نـوع هـو, فاألوىل من ضعف البصرية وقلة العلم:  وفتنة الشهوات, وهي العظمى

                                                 
 . من سورة احلرش7ية من اآل) 1(
)2 (4/362. 
)3 (1/72. 
)4 (6/395. 
 .اهليبة: كذا يف الفيض, ولعل الصواب) 5(
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واهلو بالضالل ولو أتقنوا العلـم , َّفإنام ابتدعوا الشتباه احلق عليهم بالباطل, هذا القسم فتنة أهل البدع
1 (ملا ابتدعوا, بام بعث اهللا به رسوله وجتردوا عن اهلو.(( 

 :  قالفمن ذلك,  يف بعض مسائل االعتقادع بذكر اإلمجا−رمحه اهللا–ُّ املناوي اعتنىو
وأنكـر عـىل ابـن حـزم مـا حكـاه يف , ).3 ( األمة عـىل نزولـه إمجاع).2 (" املطامح"وقد حكى يف ...(−1

ٌأحـد مـن ومل خيـالف , هذا نقل مضطرب: وقال,  من اخلالف يف نزوله قبل يوم القيامة"مراتب اإلمجاع"
لكنه ينزل عند خـروج , وأما وقت نزوله فمجهول, َّوإنام أنكره الفالسفة واملالحدة, أهل الرشيعة يف ذلك

فـشديد الـضعف كـام بينـه , وما يف اخلرب املغريب للباجي من تعيني ذلك, له كام يف عدة أخبارُفيقت, الدجال
 )4 ().القرطبي

وبنوا ذلـك عـىل ,  النبوة باقية إىل يوم القيامةَّ من أنوال التفات إىل ما زعمه بعض فرق الضالل( −2
افـرتاه عليـه , ظـامء الـصوفية كاإلمـام الغـزايلُ مـن عٌ بذلك مجعَميُور, َّقاعدة األوائل أن النبوة مكتسبة

 عـىل نزولـه أمجعـوا فقد وأما عيسى , تبهُوتنصل منه يف ك,  من القول به−رمحه اهللا−احلسدة وقد تربأ 
ًنبيا َّوهذه دعو قد تبني بطالهنا فإن ابن عريب من القرن السادس: وأقول. انتهى. , نه برشيعة نبينا لك, َّ َّ ,

  )5 ().َّوهذا مما يقوي الريبة يف أقاويل ابن عريب ,  فيام بعد األلفونحن اآلن
َّشـتهر أن صـاحب الـصور ُا: ُقـال ابـن حجـر,  مها امللكان املـوكالن بـه»َّإن صاحبي الصور« (−3

ك لروايـة وإن تلـف,  فلذلك أفرده بالـذكر,ه أمري عىل اآلخرَّفلعل, اإلمجاع فيه ُّونقل احللبي, إرسافيل 
 )6 ().كانا اثنني

ونطـق بـه ,  اإلمجـاعَّ مما انعقد عليـهِّ وجود اجلنَّفيشنع عليها بأن, فيختلط عقله, هُّي يمسَّ اجلنَّوأن( −4
رشح "كام يف , فال وجه لنفيها,  وأهل الكشف,قالءُكثري من العوحكى مشاهدهتم عن , كالم اهللا واألنبياء

                                                 
)1 (2/378. 
 . للقايض عياض" األفهام مطامح"هو كتاب ) 2(
 .نزول عيسى ا بن مريم : أي ) 3(
)4 (5/400. 
)5 (2/341. 
 .4/256 ,464− 365−41−3/40 ,2/236 ,1/538, وانظر 2/456) 6(
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 )1 (     ). وغريه"املقاصد
ام يف َّ بتحقيـق اخلـالف وسـيَّدُر, َّ عىل أنه مل تستنبأ امرأةاإلمجاع وما يف تفسري القايض من حكاية ...(−5
ٌفإن القول بنبوهتا شهري ذهب إليه كثري, مريم ذكرهـا مـع : وقال, إىل ترجيحه"يات احللب" يف ُّومال السبكي, َّ

 )2 ().األنبياء يف سورة األنبياء قرينة قوته لذلك
ٌإنه ليس أحد أكرم عىل اهللا منك« (−6  وعليـه, ؤذن به العمومُكام ي,  أي حتى املالئكة حتى خواصهم,»َّ
َّ أهل السنةإمجاع  )3().  من تفضيل روح القدس عليهُّوردوا ما ذهب إليه الزخمرشي, ُّ
 "صوم يوم عرفة كفارة السنة املاضية, والسنة املستقبلة" −7

 أو وقي اقرتافهـا , مل يكن له صغائر رفعت درجتهْفإن, وهو ما ذكروا ملكفر الصغائر الواقعة يف السنتني(
أهـل  إمجـاعه َّوإن سبقه إىل مثله ابن املنذر بأنـ,  ختصيص الصغائر حتكم ردوه)4 (وقول جميل, أو استكثارها

 )5( ).َّنةُّالس
ويف , أي ال يزال الذي يليهـا قرشـيا, يستحقوهنا» يف قريش«, أي أمر اخلالفة» ال يزال هذا األمر«( −8
َّؤمر عليهُأمري وم» َّما بقي من الناس اثنان«: رواية بل انتفـاء كـون اخلالفـة يف , وليس املراد حقيقة العدد, َ

 يف زمـن الـصحابة اإلمجـاعوعليه انعقد , خلالفة لغريهمفال يصح عقد ا, َّغريهم مدة بقاء الناس يف الدنيا
ومن خالف فيـه مـن أهـل البـدع فهـو حمجـوج بإمجـاع , وهو حكم مستمر إىل آخر الدنيا, ومن بعدهم

 )6 (...)الصحابة 

                                                 
)1 (3/365. 
)2 (4/125. 
 .4697ح4/107) 3(
 .كذا يف الفيض, ومل يظهر يل املراد) 4(
 .5057ح4/212) 5(
 .9969ح6/450) 6(
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َّه منه; ألن عدم التنزَّأي من عدم التنز» يف البول«: ويف رواية» البولأكثر عذاب القرب من«(−9 ه منـه َّ
فعذاب القرب حق عند أهـل , وأول ما حياسب عليه العبد, وأفضل األعامل, وهي عامد الدين, صالةيفسد ال
َّالسنة  )1( ).فيجب اعتقاده ويكفر منكره, ًوهو ما نقل متواترا, ُّ

ُّ معظام للس− رمحه اهللا–ُّ املناوي وقد كان َّومن تعظيمه هلا أنه رد, ةَّنً ِّ عىل السيوطي يف بعض مـا حيكيـه َّ
 : مني قالِّ املنجعن
ُومن جمازفات املصنف التي كان ينبغي له الكف( ِّ ُحكـى يل مـن أثـق بـه أين ملـا ولـدت : قولـه,  عنهاُ ِّ

, ُعليه يف كل سنة فرد من عمره قطـوع: فقال, فأخذ يل طالعا, اجتمع بعض أهيل برجل من أرباب التقويم
 .اهـ .  َّي إال وضعفت فيها ضعفة شديدةما مررت عىل سنة فرد من عمر, َّفاتفق أن األمر وقع كذلك

نكر عىل من يشتغل بعلـوم األوائـل و ُ وهو ممن ي!كيف,  لسانه وقلمه عن مثل ذلكُّفكان األوىل به كف
َّبيني زعموا أن الـشمس ال تكـسف لَّإن اهليو: حتى قال يف بعض تآليفه, ينقل أو حيكي عنها شيئا يف كتبه
َّأمـا نحـن : وقـال يف حمـل آخـر,  هذا لفظه− قاتلهم اهللا عليها− يزعموهناَّإال يف وقت كذا للمقابلة التي

َّمعارش أهل السنة فال ننجس كتبنا بقاذورات أهل املنطق ونحوه من علومهم ُّ.() 2( 
َّد, فقد نقل كالما لعيـاض ثـم ِّالشديد من التكفري وإطالقه يف مقام التقي - رمحه اهللا−ِّاملناوي  خوف ً

 :ديثتعقبه وذلك يف ح
َّإن اهللا تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار« −1 وال , هار ليتوب مـيسء الليـلَّويبسط يده بالن, َّ

 . » منه غلق باب التوبةْفإذا طلعت,يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغرهبا 
, كـرهَّأنه ين:  عن بعض أهل عرصناُوسمعت, ومن أنكر طلوعها من مغرهبا كفر: "املطامح"قال يف (

, َّسيام يف حق العامة, َّوأنت خبري بأن جزمه بالتكفري ال يكاد يكون صحيحا. انتهى, نعوذ باهللا من اخلذالن
 ).فتـدبر, وجمرد وروده يف أخبار صحاح ال يوجب التكفري, مبلغ املعلوم من الدين بالرضورةَّألنه مل يبلغ 

)3( 

                                                 
 .1382ح2/80) 1(
)2 (3/293−294. 
 .1844ح2/281)3(
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َّكام أنه كان حريصا عىل الر ً  .  والقدرية, واملعتزلة, من الرافضةد عىل الفرق الضالةَّ
 :ه عىل الرافضةَّرد

  لشدته وصالبته يف أمر  يشبه بجربائيلللينه ورأفته, وعمر ,  يشبه بميكائيل  فأبو بكر (−1  
  )1 ().ناعية عليهم, قاصمة لظهورهم, قامعة للرافضة, وناهيك هبا منزلة للشيخني, اهللا

َّ وعمر سيدا كهوأبو بكر«( −2   أفـضل مـن , عبـد اهللا أمـري الـشاكرين »أبو بكر» «....َّل أهل اجلنةُ
َّ من أهل السنةًوفاقا, طلعت عليه الشمس بعد األنبياء  للشيعة بام يف الصحيح عن عـيل كـرم اهللا ًوإلزاما, ُّ

َّأنه خري الناس: وجهه  )2 ( ). ًأسلم وأبوه وابنه وحفدته ومل يسجد لصنم قط وال رشب مخرا,  َّ
 :ً عىل اخلوراج أيضا َّّ ورد

, وال جيوز العفو عنه, َّخملد يف النار حتام: وقول املعتزلة,  مرتكب الكبرية كافر−:  وقول اخلوارج(−1  
 )3 ().َّوتعاىل اهللا عام يقول الظاملون,  من تقوهلم وافرتائهم عىل اهللا−كام ال جيوز عقاب املطيع

$ :ال حجـة هلـم يف قولـه تعـاىلو, عـىل اخلـوارج املنكـرين للـشفاعةٌرد: وفيه(−2   yϑ sù óΟ ßγãèxΖ s? 

èπ yè≈ xx© t⎦⎫ÏèÏ≈ ¤±9$#  )4( ,5 ().كام هو مبني يف األصول( 
َّمتـسك .»...قه بام قال كفرَّ صدْفإن, جبت عنه التوبة أربعني ليلةُمن أتى كاهنا فسأله عن يشء ح«  (−3

َّ أهل السنة أنومذهب, به اخلوارج عىل أصوهلم الفاسدة يف التكفري بالذنوب َّ  َرَفـَفمعنـاه قـد ك, ه ال يكفرُّ
 )7)(6 (). بسطهَّعىل ما مر,  اعتقد صدقه يف دعواه االطالع عىل الغيب كفر حقيقةْفإن, النعمة أي سرتها

 :َّورد عىل املعتزلة يف نفيهم الشفاعة وعذاب القرب

                                                 
)1(2/218. 
)2(1/88. 
)3 (1/77. 
 . من سورة املدثر48يةاآل) 4(
)5 (4/162  
 .8289ح6/24) 6(
)7 (1/281, 2/301−409, 3/509−537, 4/506. 
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⎯  ولقوله(−1 tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ )1(  ًوإنكار املعتزلـة الـشفاعة متـسكا   بقولـهَّ

 Ÿω: تعاىل uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã |ÁΖ ãƒ   )2( رد بمنع داللتـه َّ
فمـن مل يـؤمن «, وإن سلم جيب ختصيصه بالكفار مجعا بني األدلـة, عىل العموم يف األشخاص واألحوال

 )3 ().أي مل تنله يف ذلك املوقف األعظم, »مل يكن من أهلها« الدنيا يف» هبا
 :وقال يف موطن آخر

 )4 (). للمعتزلةًوهو مذهب أهل احلق خالفا,  إثبات عذاب القرب: (وفيه−2
َّوهذا مذهب أهل السنة أن النعيم والعذاب دائـم (−3 َّ َّأصـابتهم النـار «مـن املـؤمنني » ولكـن نـاس«, ُّ

عذبوا ُأي بعد أن ي» فأماهتم اهللا إماتة«: ويف رواية ملسلم, َّبتاءين أي النار» بخطاياهم فأماتتهم«:  روايةيف, »بذنوهبم
 )5 (.)عبارة عن ذهاب اإلحساس, وقيل جمازية, وهي إماتة حقيقيةما شاء اهللا 

 د لداللته عىل عدم ختليـوعىل املعتزلة, َّحيث أفاد دخول طائفة من األمة النار,  عىل املرجئةٌّرد: ( وفيه −4  
 )6 (.)العايص فيها

َ ال يتكلموا يف القدرْمتي أنُ عىل أٌةعزم« (−5  ال يتنـازعوا ويتجـادلوا ْ عليهم أنُحمركا أي أقسمت» َ
ال كـام يقولـه املعتزلـة مـن إسـناد أفعـال العبـاد إىل ,  اهللا خالق األشياء كلها ومقدرهاَّبل جيزموا بأن, فيه

 ) 8 (.))7 (قدرهم

 )9(هناك أمثلة أخرو
                                                 

   من سورة البقرة255من اآلية رقم )1(
 .من سورة البقرة48 اآلية  من )2(
)3 (4 /163. 
)4 (2/152. 
)5 (2/169. 
)6(2/170. 
 .قدرهتم: ولعل الصواب! كذا يف الفيض) 7(
 .5428ح4/315) 8(
)9(2/154−307, 3/471−537, 4/444−500, 5/16−18, 6/102−172. 
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 : عىل القدرية, قال يف حديثَّورد
أي النـافون للقـدر ,  وهـم القدريـة»....صامء اهللاُ أال لـيقم خـٍإذا كان يوم القيامة ناد منـاد« ( −1

ٍ كل عبدَّالزاعمون أن سبوا إىل ُفنـ, وهم املعتزلة, وال يرون الكفر واملعايص بتقدير اهللا ومشيئته,  خالق فعلهُ
 َّوهؤالء الضالل يزعمون أن, َّألن بدعتهم وضاللتهم من قبل ما قالوه يف القدر من نفيه ال إلثباته ;القدر

َّألن الـيشء إنـام ينـسب : قـالوا,  اجلربية هـم الـذين قـالوا بـاجلربَّكام أن, القدرية هم الذين يثبتون القدر َّ
$ :َّومنـع بـأن قولـه تعـاىل, للمثبت ال للنايف ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó© x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ ∩⊆®∪ )1( القدريـة « وخـرب
 .)2( )وبه ينسد باب التأويل يف هذا احلديث, َّ يف أهنم املرادَّنص ٌ, »جموس هذه األمة

 : قالَّير أن اإليامن يزيد وينقص−رمحه اهللا–ُّ واملناوي 
  )3()ذ األفضل أزيدإ, فيزيد وينقص,  من اإليامن فاضل ومفضولَّأن:ويف احلديث وما قبله وما بعده (

َّوهو مع بيانه ألراء هذه الفرق املنحرفة عام دلت عليه نصوص الكتاب والسنة , ُّ ودفاعـه يف اجلملـة  َّ
َّعن معتقد أهل السنة واجلامعة إال أنه أشعري جلد, جماهر بالتأويل, مدافع عنه, طـاعن يف محلـة مـنهج  َّ َّ ُّ

 : تيمية وابن القيم قال يف حديثشيخ اإلسالم ابن : السلف من املتأخرين أمثال
, َّالصحيح أهنـا اسـم هلـا كلهـا: ُوقال ابن القيم, اتَّة من اجلنَّقيل اسم جلن» خلق اهللا جنة عدن «(−1

≈àM ® قال اهللا تعاىل, َّفكلها جنات عدن ¨Ζ y_ 5βô‰tã 〈 )4(مجيعهـا جنـات عـدنَّ واالشتقاق يدل عىل أن َّ ,
 )5 (..... أقام :نَدَ ع:لقاُي, ه من اإلقامة والدوامَّفإن

كام اختار مـن , ُوهو سبحانه وتعاىل خيتص من كل نوع أمثله وأفضله, َّفهي سيدة اجلنان: قال بعضهم
ومـن ,  ليلة القدر:ومن الليايل,  املحرم:ومن األشهر,  مكة:ومن البالد, ً حممدا:ومن البرش, جربيل:املالئكة 
  ومـن−أعنـي ابـن القـيم−: وقولـه,  أوقات الـصلوات:الدعاءومن ,  أوسطه:ومن الليل,  اجلمعة:األيام
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 .من كتاب حادي األرواح135من  ص.إىل  أقام ...  الصحيح:ترصف املناوي يف كالم ابن القيم فمن قوله) 5(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

51

وال يكنـي , والرجـل يـرصح بـذلك,  من القـول باجلهـة جر فيه عىل عقيدته الزائغة, العليا:السموات
 هو عـىل : موضع قدميه, ويف موضعُّاهللا عىل العرش ,والكريس: وال يشري, ومن مجلة عبارته, ,وينعق به

َّمسكنه الذي يـسكن فيـه ال يكـون معـه فيهـا أحـد إال  ويف آخر جنة عدن, العرش فوق السامء السابعة ٌ
َّمن أهنا اسم جلملة اجلنان ال , ً نقيض ملا صححه أوالًوما ذكره آخرا)1(األنبياء والشهداء والصديقون اهـ  َّ

 ) 2(.......)َّفأين يكون عامة الناس ?, َّلواحدة منها, إذ كيف يكون اسام جلميعها وال يسكنها إال من ذكر
ُفهذا النص: ُقلت وله موقف آخر يـتجيل فيـه حتاملـه , وأشعريته ِّ وحده كاف يف بيان عقيدة املناويَّ

 : ديث رشحه حلعىل ابن تيمية قال يف
ِّوإنام خالف املصنف عادته باستيعاب هذه الطرق» ......األبدال من املوايل  «(−2 ُ إىل بطـالن إشارة , َّ

فقـد أبانـت هـذه , َّمل يرد لفظ األبدال يف خرب صحيح,وال ضعيف إال يف خرب منقطـعَّ أنه زعم ابن تيمية
وهـذا : َّ ثم قـال,عى الورودَّب من ادَّوكذ, بل نفى الوجود, وليته نفى الرواية, الدعو عن هتوره وجمازفته
ِّ بني برصيح هـذه وأطال وهو خطأ, َّفإن املؤمنني يقلون ويكثرون, ُ يف كل زمنًالتنزل هلذا العدد ليس حقا

ُبأن كل من مات منهم أبدل بغريه, األخبار ال ينكر تقـوي لكن , وهذه األخبار وإن فرض ضعفها مجيعها, َّ
والظن به , َّإال جاهل بالصناعة احلديثية أو معاندة متعصب, وتعدد خمرجيه, احلديث الضعيف بكثرة طرقه

 )3(...)ه من القبيل الثاينَّأن
ُما زلت أستغرب هذا ً الكالم من الشارح ألنه خبري ومطلع اطالعا واسعا وكبريا عىل كتب ابـن تيميـة ُ ً ً

َّكام سيأيت يف منهجه يف موارده بيشء من التفصيل , فلو مل يكن مطلعا لقلنا إنـه قلـد غـريه , لكـن هـذا  ً
 االطالع جيعل املنصف يضع األمر يف نصاهبا ويعطي الرجال قدرهم , ولكـن قـدر اهللا فـوق كـل يشء

 .فال حاجة إىل ذكر أمثلة أخروهذان املثالن كافيان يف بيان عقيدته ,
َّوقد يبني  .ً أحيانا مذهب األشاعرة, وينص عليهم باسمهمُّ املناويُ

, األشـاعرةَّفإنـه يـسمى رزقـا عنـد ,  وأن يبعـد عـن احلـرام»...إذا سأل أحـدكم ربـه الـرزق  «(−1  

                                                 
 144 ص 23باب هو كالم ابن القيم من ال. إىل العليا.... قال بعضهم: ً أيضا فيه فمن قولهُّ املناويترصف, اضطرابالعبارة فيها ) 1(
)2 (3/170 
 3926ح3/444) 3(
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فـال , َّأو املراد إذا طلب أحدكم من الناس التـصدق عليـه, ملهفإذا أطلق سؤال الرزق ش, للمعتزلةخالفا ً
َّيطلب إال ممن يغلب عىل ظنه أنه إنام يعطيه من احلالل  َّ َّ...( .) 1( 

 وقول األشـاعرة, وجيري عىل اجلسم والعرض والقديم واملعدوم واملحال,  اهللا أخص اخلاصَّ كام أن(−2
 )2(. )ألعيانمعناه ليس يتميز يف ا, املعدوم ليس بيشء:

َّأما ما يتعلق بالسلوك فقد نص عىل انتسابه للصوفية حيث يقول سلفنا الصوفية, وذلك يف مواطن : َّ
 :  قولهعديدة منها

ُّ أنه ال ينبغي دخـول مواضـع الـت,سلفنا الصوفية ) 3 (وفيه مجع ملا ذكره بعضه...(  −1 ومـن ملـك , همَّ
كام يوجب , َّفإن دخوهلا يوجب سقم القلب, ن وجود األملهم أكثر من خوفه مُّنفسه خاف من مواضع الت
 )4 (.)فإياك والدخول عىل الظلمة, األغذية الفاسدة سقم البدن

−نه الذكر قطب زمانه وعارف أوانه الشيخ عبـد الوهـاب الـشعراوي ّولق:  وقد جاء يف ترمجته−2
− ,َّثـم عـن . وأخـاله مـرارا ,  عبـد اهللاَّعن الشيخ حممد املناخيل أخي الـشيخ: َّثم أخذ طريق اخللوتية

وطريـق , وطريق اليومية عن الشيخ حـسني املنتـشوري, حني قدم مرص بقصد احلج, الشيخ حمرم الرومي
وطريــق النقــشبندية عــن الــسيد احلــسني النــسيب مــسعود . الــشاذلية عــن الــشيخ منــصور الغيطــي

 )5 (.الطاشكندي
 : من النقل عنهم  وأكثر, ودافع واعتذر عنهم,لذا نراه اعتنى بذكر آرائهم, وفرس مصطلحاهتم

واإلمامـان , وهم أخص من األبدال, األوتاد الذين حيفظ اهللا هبم العامل أربعة فقط: ُ قال ابن عريب(−1
واألبدال لفظ مشرتك يطلقونه عىل من تبـدلت أوصـافه املذمومـة , والقطب أخص اجلامعة, أخص منهم
ولكـل وتـد مـن األوتـاد , وقيـل سـبعة, وقيل ثالثون, هم أربعونو, ويطلقونه عىل عدد خاص, بمحمودة

فالـذي عـىل , عىل قلب نبي من األنبيـاء, ويكون عىل قلب عيسى له اليامين, األربعة ركن من أركان البيت
                                                 

)1 (1/368 
)2 (1/103 
 .1/402بعض, كام جاء يف كتابه التيسري برشح اجلامع الصغري: والصواب! كذا يف الفيض ) 3(
)4( 3/118 
 . من منسوخني6إعالم احلارض والبادي ص )5(
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َّوالذي عىل قلب حممد له ركـن احلجـر , والذي عىل قلب إبراهيم له العراقي, له الركن الشامي, قلب آدم
 )1 (.)نا بحمد اهللاوهو ل, األسود

, أن يعبد اهللا طلبا للثـواب وهربـا مـن العقـاب: األوىل:  للعبادة درجات ثالث:  قال املحققون(−2
وهـي , أن تعبده لتترشف بعبادته والنـسبة إليـه: الثانية, َّألن معبوده باحلقيقة ذلك الثواب, ًوهي نازلة جدا

وأنـت عبـده وهـذه , أن تعبـده لكونـه إهلـا: والثالثـة, إذ القصد بالذات غـري اهللا, لكنها غري خالصة, أعىل
 )2(.)أعالها

 .» َّإن اهللا تعاىل حيب أن ير أثر نعمته عىل عبده «−3  
, عمـةِّفيربز منه تفاخر مـذموم يف قالـب التحـدث بالن, َّ من أرباب النفوس يتعلق هبذا اخلربٌ كثري:تنبيه  (

نعم , فال خيفى عىل أرباب القلوب والفهوم, باب الرسوموإن خفي عىل أر, وهو باعتبار حاله ظاهر معلوم
,  املرتمجون عن لسان املواهب االختصاصية نفثـة مـصدور,صحاء احلرضة اإلهليةُفقد يصدر عن بعض 

 مجيـع األنبيـاء ُشـاهدت: " الفتوحـات"فمـن ذلـك قولـه يف, لكوهنا مطابقة مقتىض احلـال فيعـذرون
 أقدارهم واطلعت عىل مجيع مـا آمنـت ُفعلمت,  مراتب اجلامعة كلهاُورأيت, وأشهدين اهللا مجيع املؤمنني

فلو أرشك مجيع اخللق , ومل أسأله أن خيصني بمقام ال يكون ملتبع أعىل منه, َّبه جممال مما هو يف العامل العلوي
, ملراتـبى أن يكـون العـامل كلـه يف أعـىل اَّبـل أمتنـ, َّفإين عبد حمض, ال أطلب التفوق عـىل عبـاده, مل أتأثر

فتحـدث لـه , وليسمع صاحب مهـة, بل للتحدث بالنعمة, فخصني بخامتة مل ختطر ببايل وال أذكره للفخر
 )3 (.)َّفينال درجتي وال ضيف إال يف املحسوس انتهى, مهة استعامل نفسه فيام استعملها

ُ جدا حتى يقول املنافقون إنكم تً كثرياًاذكروا اهللا ذكرا«  −4 َّ  »...راؤون ً
َّا ما قيل إن الشبيل قيل لـه َّوأم, وال يرائي أحدا به, ً وجهراً شديد عىل لزوم الذكر رساٌّوهذا حث. ...(

 ْفيغـار هللا أن, َّ إال والغفلة مستولية عىل قلبهًه ال ير ذاكراَّ أنفعذره, ًإذا مل أر له ذاكرا: متى تسرتيح? قال:
ُفال يقتـد , التي تغفر له لصدق حمبتههو من شطحاته فومع ذلك , يذكر هبذا الذكر لغلبة املحبة عىل قلبه

                                                 
)1(3/170. 
)2 (1/552. 
 .1899ح2/298) 3(
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ًإذ يلزمه أن راحته أن ال ير هللا مصليا, به فيها ومعـاذ اهللا أن يـسرتيح ,  بالـشهادتنيً وال ناطقـاً وال تاليـاَّ
لكـن , بل يثيـب الـذاكر وإن غفـل قلبـه, واهللا ال يضيع أجر ذكر اللسان املجرد, لذلك قلب هذا العارف

فـال , َّوهذا وأشباهه إذا وقع من أولئك األجلة األكابر إنام يصدر عنهم يف حال السكر, ابثواب دون ثو
َّأمـا النـار ", "َّمـا يف اجلبـة إال اهللا" و"سـبحاين": ُكام نقل عن أيب يزيد البسطامي من نحـويؤاخذون به  َّ
َّ أما اجلنة لعبة صبيان", " هلا غدا وأقول اجعلني ألهلها الفداَّألستعدن هب يل هؤالء اليهـود ":  وقوله"َّ

ونربأ إىل اهللا , معتقدين هلم, سلم هلم حاهلمُ إىل غري ذلك من شطحاهتم املعروفة فن"ما هؤالء حتى تعذهبم
َّمن كل من تعمد خمالفة الكتاب والسنة ُّ ُ(. )1(  

وبنـوا ذلـك , ة النبوة باقية إىل يوم القيامَّ من أنفرق الضاللوال التفات إىل ما زعمه بعض .....(−5
 افـرتاه عليـه ِّكاإلمام الغـزايل, مجع من عظامء الصوفيةورمي بذلك , َّعىل قاعدة األوائل أن النبوة مكتسبة

 فقد أمجعـوا عـىل نزولـه ا عيسى َّوأم, ل منه يف كتبهَّوتنص,  من القول به−رمحه اهللا−وقد تربأ , احلسدة
ًنبيا ,  ولـدت يف زمنـهَّ عريب أن زوجـة عيـسى ِ عن عرصية ابن بزيزةُوذكر ابن, لكنه برشيعة نبينا , َّ

, ونحن اآلن فيام بعد األلـف,  ابن عريب من القرن السادسَّفإن, َّوهذه دعو قد تبني بطالهنا: أقول, انتهى
 )2 (. )َّوهذا مما يقوي الريبة يف أقاويل ابن عريب

 : قالملخالفة للرشع واملصادمة لهومل يتوقف األمرعند هذا, بل قد يسرتوح لذكر بعض خرافاهتم ا
واهللا : ُّ قـال العـارف املـريس,َّظـامء الـصوفية أنـه ارتقـى إىل دوام مـشاهدتهُوقد وقع لكثري من ع...( −1

ُجب عني رسول اهللا طرفة عني ما عددت نفيس من املسلمنيُلوح يا سيدي صافحني فقد : وقال لـه رجل. ِّ
ًالذي أراد بعبادا وبالدا? قالواما : ُلقيت عبادا وبالدا فلام خرج قال , وسـلكت ًك صـافحت عبـاداَّيريد أن: ً

ُواهللا ما صافحت هبذه اليد : وقال, فضحك الشيخ, وإذا صافحته حصل لـه منك بركة, بالدا اكتسبت بركاهتا
 )3 (.)َّإال رسول اهللا

                                                 
)1 (1 /456. 
)2 (2 /169. 
 521/ 1, 2/416, وانظر 3/118) 3(
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ُإن أ «−2 أحـدهم لـو «ى َّ حيب ويتمنأي» ّيود«أي بعد مويت » يأتون بعدي«أمة اإلجابة » متيُ من أًناساَّ
ُوقد وجد يف كل عرص من يود , هذا من معجزاته إذ هو إخبار عن غيب وقع» اشرت رؤيتي بأهله وماله

ُجب عني رسول اهللا طرفة عني ما عشت ذلك اليومُلو ح: بعض األكابرحتى قال , ذلك ممن ال حيىص ِّ(. 
)1( 

َّإن يف اجلنة رج: ومن ثمة قال البسطامي(... −3 َّجب اهللا عنهم طرفة عني الستغاثوا من اجلنـة ُاال لو حَّ
َّكام يستغيث أهل النار من النار : وقال النرصابادي,  حرام عليهم معاواآلخرةَّفقد استبان بذلك أن الدنيا , َّ

فإذا رجعت من تلك احلـال فعظـم , إذا بدا لك يشء من بوادي احلق فال تلتفت معها إىل جنة وال إىل نار
 )2 ( .)اهللاما عظم 

َّأن شيخنا العارف عبد الوهاب الشعراين ختم بني املغرب والعشاء :  الثقاتُوأخربين بعض...( −4
ُختمتني, ثم رأيته ذكر يف  ومنهـا عمـل أحـدهم عـىل حتـصيل مقـام غلبـة :  ما نـصه"كتاب األخالق"َّ
 ويقرأ مع مـن غلبـت روحانيتـه ,حتى يصري يقرأ يف اليوم والليلة كذا كذا ختام, الروحانية عىل اجلسامنية

وطاعـة كثـرية ليحـصل لـه , وحيتاج صاحب هـذا املقـام إىل ورع شـديد, عىل جسامنيته فال يتخلف عنه
َّبل يـصري كأنـه يـسحب صـخرا عـىل , وإال فال يقدر يستعجل يف القراءة مع من ذكر, تلطيف الكشائف

َّفإن روحانيتـه تغلـب , تيل القرآنفمن فهم هذا عرف رس أمره تعاىل للمصطفى برت, األرض خلف طائر
َّوأخرب الشيخ عيل املرصفي أنه قرأ يف , ٌفإذا قرأ ال يلحقه أحد النطواء األلفاظ يف نطق األرواح, جسامنيته

 اه . ُأيام سلوكه يف يوم وليلة ثالثامئة ألف ختم وستني ألف ختم كل درجة ألف ختم
فكان إذا قرأنا معه ال نلحقه وكذا الشيخ نور الدين وكان عىل هذا املقام شيخنا شيخ اإلسالم زكريا 
 )3(. )الشوين لغلبة روحانيتهام عىل جسامنيتهام إىل هنا كالمه

َّواطالع بعض األولياء عىل بعض الغيوب جائز وواقع لشهادته له بأنـه إنـام : ُقال ابن عطاء اهللا( −5 َّ
 )1(  (.ينظر بنور اهللا ال بوجود نفسه انتهى

                                                 
 2224ح432/ 2)1(
)2(3 /544 
)3 (2/61 
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َّ وملـا دل عليـه الكتـاب والـسنة ,الكتاب وشانه من كالم املتصوفة املخالف للحـقُّناوي مأل املوقد  ُّ
  العريبِوبخاصة كالم ابن

ِّقد أعطاين اهللا من حمبته احلظ األوفر, واهللا أين ألجد من احلب ما لو وضـع عـىل : ُقال ابن عريب( −1
 واحلب عىل قدر الـتجيل, والـتجيل عـىل ,وعىل اجلبال لسريت, وعىل النجوم النكدرت, السامء النفطرت

 )2( ).لكن حمبة العارف ال أثر هلا يف الشاهد, قدر املعرفة
وإذا حمـي احلـرف , فإذا رقمت صحبتها أرواحها وحياهتا, رقمية: احلروف نوعان: ُقال ابن عريب(−2

فـإذا , هلـوولفظيـة تتـشكل يف ا. فمـوت الـشكل زوالـه بـاملحو, انتقلت روحه إىل الربزخ مع األرواح
َّفـإن عملهـا إنـام , وإن انقىض عملهـا, وال يزال اهلو يمسك عليها تشكلها, تشكلت قامت هبا أرواحها َّ

ولو كانت كلمـة كفـر فوباهلـا , َّثم تلتحق بسائر األمم فيكون شغلها بتسبيح رهبا, يكون يف أول التشكل
ديث فجعل العقوبة للمتلفظ هبا بسببها وما وهذا معنى ما نطق به هذا احل, يعود عىل املتكلم هبا ال عليها

َّوفيه ما قالت اليهود والنصار يف حـق اهللا تعـاىل , فهذا القرآن يقرأ عىل جهة القربة إىل اهللا, يعرض إليها
واحلروف اهلوائيـة اللفظيـة ال ,  عذاب أصحاهباةوتتوىل يوم القيام, تعبد بتالوهتاُوهي كلامت ي, من الكفر

َّف الرقمية; ألن شـكل الرقمـي يقبـل التغيـري والـزوال; ألنـه بمحـل يقبـل ذلـكيدركها موت بخال َّ ,
 يـراه صـاحب الكـشف ,فاجلو كله مملوء من كالم العـامل ,فلهذا كان له البقاء, واللفظي يف حمل ال يقبله

 )3(. ) قائمةًصورا
واآللـة تكـون حقيقيـة , املعنـىَّوليس املراد أنه ير بدنه بل مثاال له صار آلـة يتـأد هبـا :  قال احلجة(−3

: اهـ وقال الـشاذيل. بل مثاله,  وال شخصهفام رآه من التشكل ليس روح , والنفس غري املثال املتخيل, وخيالية
ُجب عني طرفة عني ما عددتُلو ح َّثم , حتى أعرضه عليه: قال, وكان بعضهم إذا سئل عن يشء.  نفيس مسلامِّ
 )4(. )ن كام أخرب ال خيتلففيكو, قال كذا: َّثم يقول, يطرق

                                                                                                                                                  
)1(1/143 
)2(4/ 486 
)3(2/368 
)4(6/ 133 
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أعطاين اهللا فاحتة الكتـاب ختـدمني فـام : وكانت تقول,  فاطمة بنت املثنىُخدمت: ُ قال ابن عريب(−4
نشئها بالقراءة صورة جمسدة يف اهلواء اخلارج من فيها بحروف الفاحتة حتى ُشغلتني, وكانت إذا قرأهتا ت

وأنا أعجب ممن عنده الفاحتة كيف , فيكون كام قالت, وكذايا فاحتة افعيل كذا : فتقول, تقوم صورة مكملة
يا فاحتة الكتـاب تروحـي : َّثم قالت,  الفاحتةِ فقرأت, تشتكي غيبة زوجهاٌوجاءهتا امرأة, حيتاج إىل غريها

 )1 (.)فلم يلبث سو مسافة الطريق, إىل بلد كذا تأيت بزوجها
ليمتحن , هَّلُ الغيطة فينام بني السباع الليل ككان شجاع الكرماين يذهب إىل: قال بعضهم: فائدة( −5

 )2 ().نفسه يف اليقني فكانت تطوف حوله فال ترضه
, األبدال بالشام وهم أربعون رجال كلام مات رجل أبدل اهللا مكانـه رجـال يـسقى هبـم الغيـث «−6

 » وينترص هبم عىل األعداء ويرصف عن أهل الشام هبم العذاب
, ويقيمون يف مكاهنم األول شخصا آخر يشبههم كام تقـرر, د يرحلون إىل مكانَّألهنم ق;موا أبداالُس(

 عاملا متوسـطا ُوقد أثبت الصوفية, وإذا جاز يف اجلن أن يتشكلوا يف صور خمتلفة فاملالئكة واألولياء أوىل
ثـف مـن عـامل وأك, َّإنه ألطف من عامل األجساد: وقالوا, بني عامل األجسام وعامل األرواح سموه عامل املثال

ه تطـور الـويل َّجـُوقد و, وبنوا عىل ذلك جتسد األرواح وظهورها يف صور خمتلفة من عامل املثال, األرواح
 :بثالثة أمور
 . بالتمثيل والتشكل كام يقع للجانالصورَّ أنه من باب تعدد :األول
لكن ,  وهي بنية واحدةُفرياه الرائيان كل يف بنية, وزوي األرض من غري تعدد , من طي املسافة:الثاين

وهـذا , َّوإنام هـو يف واحـد, َّ به أنه يف مكاننيَّنُفظ,  ورفع احلجب املانعة من االستغراق,اهللا طو األرض
 .َّأجود ما محل عليه حديث رفع بيت املقدس حتى رآه النبي

ُ أنه من باب عظم جثة الويل بحيث مأل الكون فشوهد يف كل مكان:الثالث  َّ(  .)3( 
ُأن تعظيمه لعلامء الصوفية مل يمنعه ذلك من الرد عليهم إذا ثبت له خطأ اجتهادهمكام  َّ : 

                                                 
)1(4 /420 
)2 (5/424 
)3(3/169 
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َّأن :َّ وأما ما رصح به القايض عبد الصمد احلنفي من أهل القرن اخلـامس أن مـذهب الـصوفية (−1
, وكـذا مـا عُ ملخالفته ملا حكي عليه اإلمجـااإليامن ينتفع به ولو كان بعد معاينة العذاب فال التفات لـه;

ا َّ كنـْوإن, َّوأن فرعون مؤمن فال التفات لذلك,  من صحة اإليامن عند االضطرار"الفتوحات"جزم به يف 
َّنعتقد جاللة قائله فإن العصمة ليست إال لألنبياء َّ(.) 1( 

َّ وظاهر احلديث أن الضم(−2 ل إىل فـام,  األنبيـاء واألوليـاء:)2(ٌة ال ينجو منها أحد لكن استثنى احلكـيمَّ
 . َّأهنم ال يضمون وال يسألون

, أال تر إىل جاللة مقام سعد بـن معـاذ, ا األولياء فال يكاد يصحَّاستثناؤه األنبياء ظاهر, وأم: وأقول
 )3(.) َّمُوقد ض

 » فقد أطفأ نورك هلبي,  يا مؤمن ْزُج: َّتقول النار للمؤمن يوم القيامة« −3
إذا , َّ القيامة حتى أنصب خيمتي عىل متن جهنمِ أن قد قامتُوددت: كري عىل من قالَّوقد اشتد الن

ولو اتبع السلف الصالح ألمسك , ومحله عىل ذلك االنبساط بالدعاو,  للخلقًفأكون رمحة, رأتني ختمد
َّومل ينطق بام يوهم حتقري ما عظم اهللا شأنه من أمر النار حيث بالغ يف وصفها فقال, عن هذا الشطح َّ: ® 

(#θ à)̈? $$ sù u‘$̈Ζ9 $# © ÉL©9$# $yδßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yfÅs ø9$#uρ (  〈)4)(5( 
َّوالعناية واالشتغال بالسنة النبوية من قراءة للحديث,ورشح لـه البد أن تظهر آثارها عىل صـاحبها  ُّ

 : َّ وما التوفيق إال بيده سبحانه وتعاىل قال, لـه الطرقُحجزه عن اخلطأ,  وتنريفت
وال عمل ,  يؤخذ عنهٌوال يكون له علم, ويتعطل عن املكاسب, عي التصوفَّ ملن يدُّمذ :ويف احلديث( −1

ويضيق عليهم معاشهم فال فائدة يف , َّومن مل ينفع الناس بحرفة يعملها يأخذ منافعهم, ُيف الدين يقتد به
سأل أله حرفة? فإذا , امسي إذا نظر إىل ذي وهلذا كان عمر , ويغيل األسعار, َّإال أن يكدر املاء, حياته هلم

                                                 
)1(3 /449 
 هو الرتمذي)2(
)3(5 /313 
 . من سورة البقرة24 اآليةمن ) 4(
 3354ح3/265)5(
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فـام حـال , ً وبداراًم من يأكل مال نفسه إرسافاُّومما يدل عىل قبح من هذا صنيعه ذ, سقط من عينه, ال: قيل
  )1(. )ًوال يرد عليه بدال, ًوال ينيله عوضا, من أكل مال غريه

ُإن الطريق ال ي:  يف قوهلم عىل الصوفيةٌّرد:ويف احلديث ( −2 فس عـن َّ هـو تطهـري للـنبـل, نـال بتعلـيمَّ
َّمـا ذاك إال ألن القلـب تـرد عليـه وسـاوس , وانتظار الفتح, َّثم االستعداد, الصفات املذمومة أو تصفيتها َّ

فس وهتذيبها بحقـائق العلـوم تـشبث بالقلـب َّ النُوإذا مل يتقدم رياضة, فيتقلب, وخواطر تشوش القلب
 )3(.)مر بغري نجاحُوربام انقىض الع,لة َّ تطمئن النفوس إليها مدة طوي)2( فائدةٌخياالت

واملكروه منـه مـا يزيـد عـىل , ورد عىل من كرهه من الصوفية,  عىل جواز الشبعٌ دليل:ويف احلديث( − 3
وحينئـذ قـد ينتهـي إىل , ًوهـو األكـل بكـل الـبطن حتـى ال يـرتك للـامء وال للـنفس مـساغا, االعتدال
 )4(.)التحريم

واقتد هبـم  , من حل وضع احلديث يف الرتغيب والرتهيبُ به الكراميةوال التفات إىل ما شذ... (−4
وجهالـة ,  ظـاهرةٌوهـذه غبـاوة,  يف اخلري بـزعمهم الباطـلً فأباحوه يف ذلك ترغيبا جهلة املتصوفةُبعض
:  األصـناف رضرا وأكثـر خطـرا إذ لـسان حـاهلم يقـولُوهؤالء أعظـم: ُقال ابن مجاعة وغريه, متناهية

 )5 ()....ومن هذه الطبقة واضع حديث فضائل , ة لكذا فنكملهاالرشيعة حمتاج
 :وقال يف رشحه حلديث

وزينـة , واختـذوه شـعارا, واشـغلوا أصـواتكم بـه, أي اهلجوا بقراءته» زينوا أصواتكم بالقرآن« (−5
ُفإن الصوت احلسن يزيـد القـرآن حـ, ألصواتكم ويف أدائـه بحـسن الـصوت وجـودة األداء بعـث , ًسناَّ

 .ب عىل استامعه وتدبره واإلصغاء إليهللقلو
ومل يـرصفه عـن مراعـاة الـنظم يف الكلـامت , ي عن التجويـدَّهذا إذا مل خيرجه التغن: ُّ قال التوربشتي

 . انتهى إىل ذلك عاد االستحباب كراهةْفإن, واحلروف
                                                 

)1(2 /290 
 .فاسدة: كذا يف الفيض, ولعل الصواب)2(
)3(3 /2 
)4(6/85 
)5(6 /215 
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 ) 1 (يف التـشبيب وأما ما أحدثه املتكلفون بمعرفة األوزان واملوسيقى فيأخذون يف كالم اهللا مأخـذهم 
 منـه وأخذ مجع مـن الـصوفية, وعىل التايل التعزير, فيجب عىل السامع النكري, َّزل فإنه من أسوأ البدعغوال

وكيف يشبه ما أمر , وتشبيه لليشء بام ليس مثله, َّوتعقب بأنه قياس فاسد, ندب السامع من حسن الصوت
 )2(    )  !اهللا به بام هنى عنه?

  »...اممة عىل رأسهِكان يدير الع« −6
وإىل اجلانب األيمن تارة أخر عىل ,وقد استدل مجع بكون املصطفى أرسلها بني الكتفني تارة ....(
ُأن ك َّوهذا مرصح بأن أصلها سنة; ألن السنة يف إرساهلا إذا أخذت من فعلـه فأصـل سـنتها أوىل, ةَّنُ سًالَّ ُّ َّ َّ ,

وأما إرسال الصوفية هلـا عـن . َّيمن; ألن حديث األول أصحَّثم إرساهلا بني الكتفني أفضل منه عىل األ
 )3() ...َّاجلانب األيرس لكونه حمل القلب فيتذكر تفريغه مما سو ربه فاستحسان ال أصل له

َّوترك الناس وختفى للعبادة حمتميا ,  عىل من رفض الدنيا بالكلية من النساكٌويف احلديث رد( −7
$ ® :بآية tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 )4( 〈َّوال ينايف ذلك عدم عبادة الكافرين ألن 

َّوخفي عليه أن . بريت هذا القلم ألكتب به فإنك قد ال تكتب به : الغاية ال يلزم وجودها كام يف قولك
  )5( ).أعظم عبادة اهللا ما يكون نفعها عائدا ملصالح عباده

والرضـا واجلمـود حتـت , األوىل الـسكوت: وقـال, الدعاء من الصوفية عىل من كره َّدُوبه ر ...(−8
ِّوهذا احلديث نص يف رده والذي عليـه مجهـور الطوائـف. جريان احلكم والقضاء َّأن الـدعاء أفـضل : ٌ

َّواجلد يف الطلب, لكن برشط رعاية األدب, مطلقا  )6( ).واجلزم باإلجابة, والعزم يف املسألة, ِ

                                                 
 .هو إظهار مجال املعشوقة , وبيان حاله يف فراقها) 1(
 4576ح68/ 4)2(
)3(5 /213 
 سورة الذاريات    من  56 اآلية رقم ) 4(
)5(1/174 
)6(1/228 
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أي » ترفع إىل اهللا تعاىل يوم االثنـني ويـوم اخلمـيس«أي األعامل القولية والفعلية » َّإن األعامل«( −9
أخذ منه القسطالين تبعـا لـشيخه الربهـان »  أن يرفع عميل وأنا صائمُفأحب« ,ُترفع يف كل اثنني ومخيس

, جلامع األزهـرَّابن أيب رشيف مرشوعية االجتامع للصالة عىل النبي يف ليلة اجلمعة واالثنني كام يفعل يف ا
َّورفع الصوت بذلك; ألن الليلة ملحقة باليوم; وألن الالم يف األعامل للجنس فيشمل الـذكر والـصالة , َّ

َّال سيام يف ليلة االثنني; فإهنا ليلة مولده, والدعاء, َّوالسالم عىل النبي َّأهنـا أفـضل : ُوقد قال ابن مـرزوق. َّ
 )1 (.)ا يف األخذ املذكور من البعد والتعسفال خيفى م: وأقول. انتهى. من ليلة القدر

فأوجبوا الوضوء من , َّمتسك بظاهره قوم من املتنسكني والعباد» الغيبة تنقض الوضوء والصالة«( −10
 ال ٌوهـذا غلـو, فقال إذا خطر يف القلب خاطر غري اهللا فهو حدث يتوضـأ منـه: وبالغ بعضهم, النطق املحرم

 )2 (.) عندهم خرج خمرج الزجر عن الغيبةواحلديث. يوافق عليه اجلمهور
» َّثـم حلـسها«أي من أكل طعاما من آنيـة قـصعة أو غريهـا, بفتح القاف» َمن أكل يف قصعة «(−11

َّألنـه إذا »  له القـصعةْاستغفرت«وصيانة هلا عن الشيطان , تواضعا واستكانة وتعظيام ملا أنعم اهللا به عليه
, فاستغفرت له شكرا بام فعـل,  حلسها اإلنسان فقد خلصها من حلسهفإذا, فرغ من طعامه حلسها الشيطان

ًوال مانع رشعا وال عقال من أن خيلق اهللا يف اجلامد متييزا ونطقا أو ذلـك كنايـة عـن حـصول املغفـرة لـه , ً
َّابتداء; ألنه ملا كان حصول املغفرة بواسطة حلسها جعلت كأهنا طلبت له املغفرة  :معنـاه: وقال القايض, َّ

ًأن من أكل فيها وحلسها تواضعا وصيانة عـن التلـف غفـر ,  ملا أنعم اهللا عليه من رزقًوتعظيام, ً واستكانةَّ
ال يقـال , وتطلـب املغفـرة ألجلـه, َّوملا كانت املغفرة بسبب حلس القصعة جعلت كأهنـا تـستغفر لـه. له

َّثـم , هو إذا سـمى عـىل أكلـه:  نقولَّألننا, فال حاجة إىل حلسها لدفعه, التسمية عند األكل دافعة للشيطان
وهي , فسألت رهبا املغفرة, شكرت له, فإذا استقىص حلسها, وحراسته, ذهب سلطان التسمية, رفض ما بقي

 .السرت لذنوبه حيث سرتها
خالفـا ملـا زعمـه , كان الحسا للقصعة بواسطة األصبع,  الطعام بأصبعهَتَلَوإذا س: قال زين احلفاظ
ورشب املـاء الـذي يغـسل بـه القـصعة مل : قال يف املطامح. َّ اللحس إنام يكون بلسانهَّابن العريب من أن

                                                 
)1(2/322−323 
 5823ح4/417)2(
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 )1 ().وأما ما يفعله أجالف املريدين من بيعه والنداء عليه فبدعة وضاللة. َّيثبت عن النبي
من  فإمامنا الشافعي: قولهذكر يف غري موطن يف كتابه هذا, وقد  املذهب فهو شافعي:א

 :ذلك
َّعليكم بالصدق فإنه باب من أبواب اجلنة«  (−1 َّوإياكم والكذب فإنه باب من أبواب النار, َّ وقد سـبق » َّ

 )2 (.) يعلمه بالفراسةإمامنا الشافعيوكان , َّأن الكذب من عالمات النفاق
ر قبـل لـيعلم نـسخ حتـريم الفطـ» كان ال يغدو يوم عيد الفطر حتى يأكل يف منزله سبع مترات «−2

, وخص التمر ملا يف احللو من تقوية النظر الذي يضعفه الـصوم, َّصالته فإنه كان حمرما قبلها أول اإلسالم
 مل يفطـر قبـل ْفـإن, والـرشب كاألكـل,  مل يتيرس فحلـو آخـرْفإن, َّومن ثم قالوا يندب التمر, ويرق القلب

 )3 (."األم"ه إمامنا يف َّنص عليويكره تركه , خروجه سن يف طريقه أو املصىل إن أمكنه
 املـراد بـه مـا »فأطعم املـسكني« أي لقبول امتثال أوامر اهللا وزواجره »...إن أردت أن يلني قلبك«( −3

 )4.(     ) اجتمعا  وإذا افرتقا, إذا اجتمعا افرتقا:البديعةإمامنا ومن كلامت , يشمل الفقري
شخصيته ومكانته العلمية، وثناء العل: املطلب السادس

ُ
  :ماء عليه

ُنشأ املناوي يف أ ُرسة علمية من قبل والديه أبيه وأمه,فأبوه وجده وجد جده علامء,  وكـذلك جـده مـن ُّ
ُّجدنا من جهة األم احلافظ العراقي, وهذا  التزواج األرسي العلمي كان له كبري : ه ,لذا نراه نقولَّمُقبل أ ُ

 .األثر يف تكوين شخصيته
 وعنايته بعلم واحد من العلوم اإلسالمية, فهو عـامل مـشارك يف فنـون عديـدة ِّومل يقترص اهتامم املناوي

 .ً هذا واضحاُنجد يف خمتلف العلوم   التي ألفهاوبالنظر يف مؤلفاته, وخمتلفة
א :)5(א

                                                 
 8519ح6/85)1(
 5537ح4/344)2(
 .5/338 ,2/377 ,1/465: , وينظر6905ح5/188) 3(
 2658ح3/28)4(

 .416−2/413 يف كل هذه املؤلفات ينظرخالصة األثر)5(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

63

 ."َّابتهاج النفوس بذكر ما فات القاموس" −1
  ."العبابإحتاف الطالب برشح " −2
 يف ٌمَلـَ كتاب األساس البالغة للزخمرشي , والزخمرشي ع−"إحكام األساس يف اختصار األساس" −3

َّ إال رجل لـه بـاع ِّكتب الزخمرشيوبخاصة يف علم البيان واملعاين, وال يقدم عىل إختصار, رأسه نار
 .َّوحاذق يف هذا الفن, كبري يف هذا امليدان

 . وصل فيه إىل حرف الدال أو الذال, للفريوزآبادي"رشح القاموس"  −4
  ."كتاب األمثال"ويسمى , "عامد البالغة" −5

 :א
 ."َّإحتاف الناسك بأحكام املناسك" −1
 ."اإلحسان ببيان أحكام احليوان" −2
 . واحلاشية جلده حييى − لنجم الدين القزويني"جتريد حاشية احلاوي يف الفروع" −3
 ."لتسهيل يف أحكام املساجدهتذيب ا" −4
 تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف −5
 ."رشح خمترص املزين" −6
 ."ّ الذهبية يف أحكام احلامم الرشعية والطبيةالنزهة" −7
 ."النقود واملكاييل واملوازين" −8

:א
 .ي لشيخ اإلسالم زكريا األنصار"إحسان التقرير برشح التحرير" −1
 . لألسنوي"اختصار التمهيد" −2
 ."إعالم األعالم بأصول فن املنطق والكالم" −3
 ."ٌرشح عىل ورقات إمام احلرمني" −4

א :,א
 "توضيح فتح الرؤوف احلبيب برشح خصائص احلبيب" −1
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وهــو رشح عــىل الــشامئل −, "الــروض الباســم يف شــامئل املــصطفى أيب القاســم" −2
 .مطبوع.لرتمذيل

 . للقايض عياض"رشح الشفاء" −3
 ."الشامئل املحمدية" −4
 .مطبوع."العجالة السنية عىل ألفية السرية النبوية للعراقي" −5

:,א
 "إرسال أهل التعريف يف رشح رسالة ابن سينا يف التصوف" −1
َالدرراجلوهرية  يف احلكم العطائية" −2 ِ ُّ". 
 ."ة البن سينا يف التصوفّرشح القصيدة العيني" −3
 ."رشح منازل السائرين" −4
َفتح احلكيم يف ترتيب رشح احلكم" −5 ِ". 

,:
 ."تفسري سورة الفاحتة وبعض البقرة" −1
 ."بغية املحتاج إىل معرفة أصول الطب والعالج" −2
 ."تاريخ اخللفاء" −3
 "رشح ألفية ابن الوردي يف املنامات" −4
 ."يف الترشيح والروح وما به فساد اإلنسانكتاب " −5
 ."كتاب يف دالئل خلق اإلنسان" −6
  "رشح نظم العقائد" −7
َّغاية األماين عىل رشح العقائد النسفية للتفت" −8  ."زايناَِ

 − رمحـه اهللا−املناويشخصية   التنوع يف التأليف يف خمتلف العلوم والفنون صقلافهذ: قال الباحث
َمما كان له كبري األثر يف بروز ملكة العلـم لد,ع االهتامماتوواس, فأصبح متعدد الصفات َ َ رمحـه – يـهَّ

 .وظهر ذلك يف رشحه للجامع الصغري−اهللا
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  :مكانته العلمية
 . مسلكه فيهاَدِمُفح, ُّ املناوي النيابة الشافعية يف بعض املجالسَّفقد توىل

ُوحرض لـه جل العلامء , )1(وويل التدريس يف مدرسة الصاحلية  َّثـم , وأذعنـوا لفـضله, من املذاهب األربعةُّ
 .)2(وأقبل عىل التأليف والتصنيف, َّانقطع عن خمالطة الناس وانعزل يف بيته

ًومن مكانته االجتامعية; أنه بلغ فيها مبلغا عظيام ً ُحيث كان جل العلـامء واألمـراء واألعيـان يقدرونـه , َّ
 .)3(ردونه قبلون شفاعته وال يَ يو, يعلمون منزلتهو,وجيلونه

ثناء العلماء عليه
ُ

: 
  :ُ بثناء عاطر من علامء عرصه وممن جاء بعده− رمحه اهللا–ُّحظي املناوي 

مللـة ازيـن , خامتـة املحققـني واملحـدثني, عالمة األنـام, شيخ اإلسالم(: َّ قال فيه ابنه تاج الدين حممد−1
  .)4( )ًوذكر أوصافا عطرة كثرية... والدين 

 أهـل َّوأجـل, صـاحب التـصانيف الـسائرة, القـدوة, احلجة الثبت,  اإلمام الكبري (: وقال فيه املحبي−2
ًوكان إماما فاضال زاهدا, عرصه من غري ارتياب ً ًوكـان متقربـا , كثـري النفـع, ًخاشـعا لـه, ًقانتـا هللا, ًعابدا, ً

ًصابرا صادقا, ًمثابرا عىل التسبيح واألذكار, بأحسن العمل ه عـىل أكلـة واحـدة وكان يقترص يومه وليلت, ً
ٌما مل جيتمع يف أحد ممـن , وقد مجع من العلوم واملعارف عىل اختالف أنواعها وتباين أقسامها, من الطعام
  .)5( )عارصه

ً وباجلملة فهو أعظم علامء هذا التاريخ أثارا(:ً وقال فيه أيضا كثـرية , ومؤلفاتـه غالبهـا متداولـة, ُ
   )6(. )لون يف أثامهناوللناس عليها هتافت زائد ويتغا, النفع

                                                 
هـ بخط بني القرصين من القاهرة ورتب فيها دروس الفقهاء 649هي مدرسة أنشاها امللك الصالح نجم الدين أيوب سنة ) 1(

  .334−3/333اخلطط واألثار للمقريزي. هـ641للمذاهب األربعة سنة 
  .2/413الصة األثر وخ) ب/4ق(إعالم احلارض ) 2(
 ).أ/5ق(إعالم احلارض ) 3(
 ) أ وب/2ق(إعالم احلارض والبادي ) 4(
 .2/412خالصة األثر ) 5(
  .2/416خالصة األثر ) 6(
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ُاحلـافظ املحـدث ,  األمـري الكبـري(:)1(َّ وقال عنه حممد بن الطيب بن عبد السالم احلسيني القادري -3
  . )2(      )وخامتة احلفاظ واملجتهدين , ُعلامء الدينُأحد, العالمة الفهامة الدراكة, الشهري

  
 . )3( مرصعالمة, حمدث العرص: َّ وقال فيه أبو العباس املقرئ−4
َّوال شـك أنـه كـان : )4(َّ وقال فيه عبد احلي بن عبد الكبري بن حممد بن عبد الكبري احلسني اإلدرييس الكتاين −5

 .)5(ًوإجادة وحتريرا , ًوأكثرهم فيه تصنيفا, أعلم معارصيه باحلديث
َّ ووصفه عيسى بن حممد بن حممد بن أمحد بن عامر الثعالبي اهلاشمي−6   كام نقله عنـه , ة احلفاظبخامت(: )6(َّ

 .)7( )الكتاين
 )8 ().ُمن كبار العلامء بالدين والفنون: ( وقال الزركيل -7
 )9 ().عامل مشارك يف أنواع من العلوم(:  وقال كحالة -8

 .)10(ُومما جييل مكانته العلمية يف عرصه تقريظ علامء عرصه لبعض مؤلفاته
                                                 

, )1479ص (معجـم املطبوعـات :  ينظـر, هــ1187وتـويف سـنة , هــ1144ولد سـنة , هو عامل مشارك يف أنواع من العلوم) 1(
 ).3/372(ومعجم املؤلفني , )648, 2/394(, )1/460(وإيضاح املكنون 

 ) .2/393(نرش املثاين ) 2(
 ) .2/560(وفهرس الفهارس , )2/393(نرش املثاين ) 3(
 ) .2/67(معجم املؤلفني , هـ1383تويف سنة , وهو أحد رجال العلم والسياسة يف املغرب األقىص) 4(
 ) .2/560(فهرس الفهارس ) 5(
 ) .2/560(وفهرس الفهارس , )2/598(ومعجم املؤلفني ) 1/242(وإيضاح املكنون , )343−3/240(خالصة األثر ) 6(
 ).2/560(فهرس الفهارس ) 7(
 6/204اإلعالم ) 8(
  2/143ومعجم املؤلفني)9(
وكتابـه يف رشح ) ب−أ/12−ب/11ق, إعـالم احلـارض والبـادي(فقد قرض له كتابه يف األوقـاف , العالمة الرميل: منهم) 10(

 ). ب−أ/15اإلعالم ق( العامد يف آداب األكل منظومة ابن
ورشحـه , )ب12−ب/11اإلعـالم ق( الشهري بابن غانم اخلزرجي ; فقد قرض لـه كتابـه يف األوقـاف َّحممد     والشيخ عيل بن 

−ب/16اإلعـالم ق(ورشحه لعـامد الـرىض يف آداب القـضاء , )ب−15/1اإلعالم ق(ملنظومة ابن العامد يف آداب األكل 
والشيخ القايض عبد الغنـي , )ب/19اإلعالم ق (و فيض القدير , )ب−أ/28اإلعالم ق ( ورشحه لزيد ابن رسالن ,)أ/17
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  .وفاته: املطلب السادس
ُياة أنه قل أن يربز عامل بني أهل عرصه, إال وحسد , وأمن سنة اهللا يف احل َّ ِذي من قبل معارصيه, وقد وَّ

 ادهَّسُ ليشء من ذلك ;لذلك نراه يف كثري من مصنفاته يعرض بح− رمحه اهللا−ُّتعرض املناوي
مـد وجـاء بح,  اهللا تعاىل بإمتام هذا التقريبَّوملا من(: "فيض القدير"من ذلك قوله يف مقدمة كتابه ف

ُاهللا آخذا من كل مطلب بنصيب بمفهومـه , ًكامـدا قلـوب احلاسـدين,  يف الغرض بسهمه املـصيبًانافذ, ً
ُسميته, ملا استو عىل سوقه, ًراغام أنوف املتصلفني, ومنطوقه ّ )  "اجلـامع الـصغري"فيض القدير برشح ": َّ

)1.(  
 : "التيسري برشح اجلامع الصغري"وقال يف كتابه

, ملـا اسـتو,  كو قلـب احلاسـد"اجلامع الصغري من حديث البشري النذير" فيام مىض ُت ملا رشحِّفإين(
فلام آنس مـن نفـسه القـصور والتقـصري , ًفرجع إليه البرص خاسئا وهو حسري, فجهد أن ال يأيت له بنظري
الـسارقني وخوف انتحال .. فلقطع ألسنة احلسدة املتعنتني , كثرة القال والقيل, عمد إىل الطعن بالتطويل

 .)2( )...أمرين بعض املحبني أن أخترص 
َّوقد ذكر املناوي طرفا مما كان يالقيه من أعدائه ً  عن موت ابنه زين العابـدين الـذي تـويف يف −فقال , ُّ

ومل , ُفلم يمتعوا باحلياة بعـده, وجاهرونا بالشامتة, َّ ووقع أن بعض مجاعة أظهروا الرسور بموته(: − حياته
ًإال قلياليعيشوا بعده  ِّوكان هذا سببا إلساءة ظن, حتى اشتد تعجبي من ذلك, َّ ومزيـد , َّي بكثري من الناسً

 ). أ هـ)3(.انجامعي وانقطاعي ونفوري منهم
 " كنوز احلقائق"وقال يف مقدمة كتابه 

مع شغل القلب بأحزان يتضاءل دوهنا الشوامخ , ومصائب تطيش يف مقابلتها الشم الرواسخ, ...(
                                                                                                                                                  

والشيخ العالمة املفتي عبد القـادر بـن أمحـد , )أ/13−ب/12اإلعالم ق (قايض العسكر ; فقد قرض له كتابه يف األوقاف 
وكتابـه رشح منظومـة ابـن العـامد يف آداب األكـل ) ب–أ /13اإلعـالم ق (املرشدي املالكي قرض له يف كتابه األوقـاف 

 ) . أ16−ب /15اإلعالم ق (
 .1/3 "اجلامع الصغري"فيض القدير برشح ) 1(
 .5/461, 3/414فيض القدير , 1/2التيسري ) 2(
 ).313ص (إرغام أولياء الشيطان ) 3(
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واهللا أسأل أن جيرب كرسي بحسن اخلامتة بحق ...الزمان بسهامه, وأصابني الدهر بحسامه ومحامهرماين 
  )1()آمني.الفاحتة , وأن جيعلني من الفرقة الناجية الرابحة بمنه وكرمه 

 " اليواقيت والدرر"وقال يف مقدمة كتابه 
ُ أكثره ثم حال دون إمتامه وتبييضه أين رُفسودت..(. ومصائب ,ًب سقتني من اهلموم عقارا  بخطوُميتَِّّ

 واجلـوارح جرحيـة , القرحيـة قرحيـةبحت وقـد أصـ!كيـف,ي املـوت اصـطبارا َّمل أجد يل معها عن متن
 ... قد رماين بالسهم زماين حتى أحجمت النفس عن األماين , غري صحيحة,واحلواس العرشة عليلة,

 )2(), واخلاطرمنكرسْ واتقدتْد اشتعلت , ونار احلزن يف اجلنان قْقدتُ قد فداالفؤنعم وثمرة 
ُفكأن املناوي ي  .َ بذكر ما أصابه من حساده ومن فقد ولدهُضِّرَعَّ

 .)3(َّ عليه مما تسبب يف نقص يف أطرافه وبدنه من كثرة التداوي َّاده بدس السمَّسُ فقد قام بعض حو
ة إحـد وثالثـني وألـف مـن سـن, ُّتويف املناوي صبيحة يوم اخلميس الثالث والعرشين من شهر صفرف

  .ووقف عىل أحواله, ممن كان يعرف مقاماته, وأسف عليه خلق كثريون ،)4( اهلجرة
ودفـن بجانـب زاويتـه التـي أنـشأها بخـط , ًوكان اجلمع حافال,  باجلامع األزهر يوم اجلمعةعليه يلُوص

 .)6(شموين  والشيخ مدين األ)5(فيام بني زاويتي الشيخ أمحد الزاهد , املقسم املبارك
 : بقوله)7(وقد رثاه الشيخ عيل العاميل 

 ـــخناـد تويف شيـــق ِامل اإلســــالم كانـع
 ويلــــناوي الـاملـــــ ِذو التـصانيف احلسان

                                                 
)1(1/5−6 
)2(1/ 114−115 
  .561−2/560فهرس الفهارس , 2/413وخالصة األثر , )أ/5ق(املصدر السابق ) 3(
 ).2/416وخالصة األثر , )ب/5ق(إعالم احلارض ) 4(
 .  1/529جامع كرامات األولياء . 112−3/106الكواكب الدرية ) 820:ت( الزاهد ُسليامن بن َّحممدهو أمحد بن ) 5(
الكواكب الدرية ) هـ862:ت(,  احلمريي األشموين املالكي من أرباب التصوف يف مرصَّحممدهو مدين بن أمحد بن ) 6(
 .2/462جامع كرامات األولياء  , 3/196−200
 . 134−3/132الصة األثر خ) هـ1068:ت(هو عيل بن أيب احلسن امللقب نور الدين احلسيني الشامي الشيعي ) 7(
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 من حــو علم املعاين ِـانـوالبــــديع والبي
 واألصـــو ل والفروع ِواحلـــديث بالعيـان
 ارفاـــــــبا عكان قط ِماله يف العــــرصثان

 د قضــى وقد مىضـق ِـا أعىل اجلنانـراقيـــ
ِــه يف كل آنــــروح  ىلـاري عـــة البـرمحـ ُ

 هـــــى ذات لـلــوع ِريانــا أضــــاء النـم
 واــــذ توىف أرخـمـ ِزمانـمات شافعــي ال

 :ًوله أيضا
 ِماند عني الزــالعـابد الزاه امل املتقـيــمات اإلمام العـ

 ِـاين ببديع البيانـــحـاز املع من كان زين العابدين الذي
 ِيانـبالعلم والدين شفاهـا ع ايل من سام قدرهـحـاوي املع

 ِـرف النريانـــــوذاته ما أشـ ىل روحـهــــــفـرمحة اهللا عـ
 .)1( ِالدا باجلنانــُّأمسى املناوي خ ح تارخيـهـــــتوىف صــْأن مـذ 
 :ًوله أيضا

 اللوذعي العمـدة الفاضل احلرب بحـر التقى لقد توىف
  اإلمام العـامل العـاملوي مـن كان زين العابدين املنا

 ارف الكاملـمات الويل الع ـهــأرخيـاء تـا تويف جــملـ

: األمري عثامن فقال:
 ُوم مجيعهم مغمومــمــوعىل الع ُمومـُىل كل األنام غــت عـصب
 ُومــاهبن مهـــــات قبـوالكائن ربية وحشةـــُىل كل الـ عـالوع

 ُواألرض ماجت والنجوم رجوم واجلو أظلم والسام بكت الدما
                                                 

 )ب/5ق(إعالم احلارض ) 1(
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 موجا مسـت الغامم فدمعهـبكـ ? والسحاب لطمهاىضومأوالربق 
 ?ُن ذا ملطومـاذا  الكسوف ومـه َّـا مما جـرـالمهــِّـريان عــوالن

 ُــومــــا املحتـاه القضــهللا وافـ ىضــد مـ لقابدينـأوان زين الع
 ُدومــــا هو املعــنا حقــومهـام إمــامـنـاـابدين ـــواهللا زين الع

 ُلومـامل املعــامل بن العــــابن الع املــامل ابن العـــامل ابن العــالعـ
 ُكتومـرها مـوما سـدي علــمبـ بحر الندا عظم اهلوا جمىل الصدا

ُالنفوس من الشموس ومسكها املختوم الدروس جتىل الكدوس حتيىمن ب َّ 
َّـن ير إال وهـحس دهــن مل يك بعـا باحلســياذاهبـ ُ  ُـو مذمـومـٌ

 ُث قـل وجـوده مسجومـوالغيـ ك دائمثوــيا راهبـا للفضـل غ
ُحتيى النفوس وذكـرها حمكـوم الساـابدين جمـعطلـت زين العـ َّ 

 ُقد كنت تسكنها سكنهـا البـوم ازالـعـابدين منيت زين الــأخل
 ُبدر ير حتـت الثـر مغمـوم لـهـن قبـن مـمل يكـوَّا بـدر ثم ـي

 ُن العاشقني ففي القلـوب مقيم وإن غاب نور مجال وجهك عن عيـ
 ُلومــمعـئامفجميـل ذكــرك دا اسن يف الثرـأو غيبت تلك املحـ

 ُـومــقـد كنـت تبدهيا لنـا وعل  التيـن تنسـى حمـاسنكـــواهللا ل
 ُـومــــام أقـحـتى إىل يوم القي ـري كلـهــــاك دهــواهللا ال أنس

 ُحيـا وميـتا والعـظام رميم ولهـان بطــولسوف أبكيك الزم
 ُحقـا يقيـنا ليس فيه خصـوم ك وفيك قوال صادقاـوأقول عن

ُل بأنه معصـوملـو جـاز قي اـابدين وال أسـاء زين العـما س َّ 
 ُيشكو لربك صـاحب وخدوم تهـفـلـد خـك والدـــي لفقـيبك
 ُلكـن غدا يف القلـب منه كلوم )1(.... ـاء ريبـضــت إن قـمـسل

 ُوالـعـامل العلـوي فـذاك أثوم ها البقاـات لـَّمـن ظن أن  الكائن
                                                 

 .هناك كلمة مل أستطع قرأهتا) 1(
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 ُهـومسب البال بسهـامهـا مبا  السًعرضا واملرء يف رشك الرد 
َّارية ترد حقــمـر عـــوالع ُواملستفـاد مـن الدنا خمـدوم ًةـيقـٌ َ ُّ 
 ُوتـذوق كأسـا شـربه حمتوم وت ال تعجب مصريك للفناـللم

 ُم عـىل الدوام كام احلامم حيوم ياــام إىل القـىل األنـامم عـَّإن احل
 ُوعـلـوه سبحـانه الـقيـوم هـاللــل جــَّق إال اهللاُ جـبــمـا ي
 ُكانوا عبيدا ملكهـم حمكـوم ُن هلم كل الورــوك ومـ امللأين

 ُومتتعـوا بامللـك وهـو عقيم ـواـــوا ومتنعـوا وهتكمـوحتكمـ
 ُمل يبق منهـم يف الديار مقـيم واـني الذين تقـدمــأين السـالط

 ُبني الور مشكور أو مـذموم ـربة وصيتهمـاروا عـاروا فصـس
 ُال يعـرف اخلـدام واملخـدوم  الثرأطباقت ـبعد األسـرة حت
ُـرء إن خالصـه معـدومـيف امل ـاـفارهـبت أظـــوإذ املنـية أنش َّ 

 ُنعـم مـرحومُمـات مـمـويف ال ـياةــي احلـابدين ففــــزين الع
ُملا دعي  ُـومـــيــك يا قيــبـــه لـناديت رسعاــت أجـبت ربك مـّ

 ُـرومـــدار الســالم منعـم مك  يفو أنتو لك السـالم من السالم 
 ُدومــرضـوانه فيهــا عليـك ي ةـل بجنــه هتــيـك رمحتــلـعـف
 ُومـــحتـى يعـطر نرشه املشـم حللت برتبه..........   يااحلياـح
 ُدور يف السمـاونجومبحلـت  ا ورق وماـل غيـث أو مهـا هـم

 ُمـ مـوالك الكـريم نعيَّجنات ؤرخاـت مـد إذ ذهبـعثمـان انشـ
 ُليه يدومـــــيف احلزن عثامن ع ؤرخــا ومـا حيـاك مـك بــيـيرث
 .)1(ُوم ــــــعثامن يف حزن عليه مه ؤرخــات مـك راث للمـيـكـبـي

 

                                                 
 ).2/416ثر وخالصة األ, )ب/5ق(إعالم احلارض ) 1(
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א א"א:א :,"א""א
 : وفيه أربعة مطالب" الصغريامعجلا"كتاب : املبحث األول
 ."اجلامع الصغري"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .منهج املؤلف والرموز املستعملة فيه: املطلب الثاين
 ."اجلامع الصغري" و"اجلامع الكبري"الفرق بني : املطلب الثالث
 :  ُاعتناء العلامء به وفيه أربعة فروع: املطلب الرابع
 .حلوايش الرشوح وا: الفرع األول
 . خمترصاته :الفرع الثاين
 . كتب اعتنت بتخرجيه , واحلكم عل حديثه :الفرع الثالث
 .كتب اعتنت برتتيبه: الفرع الرابع
 :وفيه ستة مطالب, "فيض القدير"كتاب : املبحث الثاين
 ."فيض القدير"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .قيمة الكتاب العلمية: املطلب الثاين

 ."التيسري" وبني كتاب "فيض القدير"الفرق بني كتاب : ثالثاملطلب ال
 . خمطوطات الكتاب وطبعاته: املطلب الرابع

 . مد استفادة من جاء بعده منه: املطلب اخلامس
 .املآخذ عىل الكتاب: املطلب السادس
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א א"א:א :,"א""א

 : وفيه أربعة مطالب"اجلامع الصغري"كتاب : املبحث األول
 ."اجلامع الصغري"التعريف بكتاب : املطلب األول
 .منهج املؤلف والرموز املستعملة فيه: املطلب الثاين
 ."اجلامع الصغري" و"اجلامع الكبري"الفرق بني : املطلب الثالث
 :  ع وفيه أربعة فرو,ُاعتناء العلامء به: املطلب الرابع
 .الرشوح واحلوايش : الفرع األول
 . خمترصاته :الفرع الثاين
 . كتب اعتنت بتخرجيه ,واحلكم عل حديثه :الفرع الثالث
 .كتب اعتنت برتتيبه: الفرع الرابع
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 :وفيه أربعة مطالب, "اجلامع الصغري"كتاب : املبحث األول
  ."اجلامع الصغري"التعريف بكتاب : املطلب األول

 اسـم الكتـاب, وزمـن تأليفـه,  من حيث"اجلامع الصغري"سوف أحتدث يف هذا املطلب عن كتاب 
   .ترتيبه, ومكانتهو وعدد أحاديثه, وموضوعه

ُّ, هكذا سامه مؤلفه السيوطي كام ذكر ذلك "اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير": اسم الكتاب  َّ
 . )1(يف مقدمة كتابه

  )2 (. من تأليفه يف ربيع األول سنة سبع وتسعامئة− رمحه اهللا –ُّسيوطي  فرغ ال:
א"  10031ُّحسب النسخة املفردة "א

ِّوكذلك حسب  النسخة املطبوعة التي عليها رشح املناوي ُّ) 10031.( 
َّورشح املناوي كان ممزوجا باحلديث غري مفصول عنه , وإنام أفرد األح ٍ ً اديث من طبـع الكتـاب كـام ِّ

 .سيأيت
ثامنيـة : ِّلكن هناك عدة من األحاديث يف رشح املناوي ليست موجودة يف األعىل ففـي املجلـد األول

  804ورقم −803 وهي بني احلديث رقم 421−420أحاديث متتالية من الصفحة
ومل توجـد هـذه  مـن هـذا احلـديث ًأثبت الـشارح ثـامن أحاديـث ابتـداء:ُّوقال املعلق عىل النسخة 

 8 إىل 1ًاألحاديث بسائر نسخ املتن, وحفظا ألصل الشارح أثبتنا األحاديث وميزناها بأرقام تبـدأ مـن 
 اهـ. فليتبه القارء

 .إذا كرب اإلمام :  , هناك حديث واحد يف الرشح وهو 431وكذلك يف صفحة  −
 ..وإذا كسفت الشمس...إذا كره االثنان اليمني: هناك حديثان ومها435وكذلك يف صفحة  −

                                                 
)1(1/5 
)2(2/591 
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َّ حديثا مل يرشحها املناوي , وإنام أضاف رشحها طابعوا الكتاب وهـي مـن رقـم 26 ويف الكتاب− ُّ ً3070 −
 185−181 أي من صفحة رقم −من املجلد الثالث− 3095

 اإليامن بضع وسبعون شـعبة "هذا احلديث واألحاديث التي بعده إىل قوله (: حيث قال الطابعون
ُّ عليها رشحا يف عامة النسخ ِّمة املناويَّلعال مل نجد ل" ُّولعله سقط من النساخ شاعت به النسخ . ً  كـذا –ُّ

ًفآثرنا وضع رشح هلا مقتبس من كالم املحققني إمتاما للفائدة وسدا للخلل−مكتوب ً...( 
 9280ه عليه املعلق وهو من املجلد السادس رقمَّ من الرشح كام نبً أيضاساقط وهناك حديث −

 .ُفهذه مجلة ما وقفت عليه من الكتاب من األحاديث الزوائد , والنواقص
َّإال أن النبهاين قال:تنبيه َّ عـرشة آالف وتـسعامئة :َّإن عدد أحاديثه: قالوا "جلامع الصغري"  لـاحُّ رشَّإن(: َّ

ُوأربعة وثالثون حديثا , ومل أر من عد الزيادة , وقد عـددت  َّ  عـرشة آالف هُ فوجدتـ"اجلـامع الـصغري"ً
َّفـرق كبـري, والظـاهر أن مجـيعهم  ًحديث يزيد قليال نحو العرشة, وبني ذلك وبني ما ذكروه من العدد

 ِّألينَّ وهو مل يعده بنفسه فذكر ما ذكره من العدد من غري حتقيق, والصحيح ما ذكرتـه هنـا َّقلدوا املناوي
ُعددته بنفيس فوجدته كام ذكرت ُ ُ.() 1( 

ُّسخة املطبوعة ليس فيها ماذكر النبهاينُّلكن يف الن: ُقلت  َّ, ويـصعب الرتجـيح يف هـذاألن  من العددَّ
ِّاألمر مرجعه الختالف النسخ, وزيادة السيوطي واهللا .ً أحيانـا ألحاديـث وشـطب أخـر− رمحه اهللا−ُّ

 .أعلم 
 :   منهاَّ حيسن التنبه هلاوهنا عدة مسائل

א: ،א א
؟ א

א: א א א
؟ א

א: א"א א"א
؟ א

                                                 
 1/6الفتح الكبري)1(
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א:א א א א א א
؟–א
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:، א א א
؟ א

نوا رشطهـم ومـنهجهم يف ِّيَبُأن ي, −ُّ والسيوطي منهم−ُفمن عادة كثري من العلامء وبخاصة املتأخرين
ُّوقد نص السيوطي عىل منهجه ,وعىل رموزه املتعلقة بعـزو األحاديـث ملخرجيهـا, كتبهم ومل يتعـرض , َّ

من حيث القبول والرد, وهي ال تقل أمهية عن عزو احلـديث إىل , ملسألة الرموز املتعلقة بدرجة احلديث
َّإال أن املناوي قال, خمرجه ُ أن يعقب كل حديث باإلشارة بحالـه −أي املؤلف−ن ينبغي له َّ عىل أنه كا (:َّ ُ َّ

َّومل يـزد الكتـاب بـه إال , ن أنفـع وأصـنعافلو فعل ذلك كـ, ُصحيح أو حسن أو ضعيف يف كل حديث
ُّوجد يف بعض النسخ من الرمز إىل الصحيح واحلسن والضعيف بـصورة ُا ما يَّوأم, يقات ال يطول هباَرُو

َّأنه وقـع لـه ذلـك يف بعـض عىل , ُّلغلبة حتريف النساخ; فال ينبغي الوثوق به ,وضاد,وحاء ,رأس صاد 
 )1 (.)ُه بخطه فكان املتعني ذكر كتابة صحيح أو حسن أو ضعيف يف كل حديثُكام رأيت, دون بعض

ُّ املنـاوي مقـدار هـذا الـبعض, هـل هـو يف أول ِّني مل يبـ)يف بعض دون بعض(فقوله : قال الباحث
 صـححه : عليهـا مـن قولنـاُبتـومـا يرت, َّأو هو يف غالبه مما جيعلنا يف حرية مـن الرمـوزالكتاب فقط, 

َّالسيوطي أو ضعفه, وكذلك ما يرتتب عليه من نظرنا فيام آخذ املنـاوي فيـه الـسيوطي  يف احلكـم عـىل ُُّّ
 .احلديث

َّبمعنى أن , لكتابُ يف كل ا"يف بعض دون بعض"َّ وترصفه يف رشحه يدل أن املراد ِّلكن صنيع املناوي
َّبدليل أن املناوي مـن أول الكتـاب إىل أخـره يـذكر , ُّاألحاديث التي أخالها السيوطي من احلكم قليلة

 . وتارة يسكت, وتارة يتعقبه, فتارة يوافقه, ِّأحكام السيوطي يف كثري من األحاديث
َّومهام يكن من أمر فإن هذا يدل عىل أن السيوطي َّ ُوز يف كل حديث مـن أحاديـث  مل يذكر تلك الرمَّ

ًسواء منها ما يف الصحيحني أو أحدمها, وسواء كان يف غريها البالغ عددها فوق العرشة آالف , الكتاب ً
 كام تقدم, إذن فهي ممن?

َّا يؤيد أن بعضا منها من النساخ وأن ما خافـه املنـاوي حـصل أن الـسيوطيَّومم: ُقلت َّ َّ َُّّ ُّ َّ قـد نـص يف ً
ومل يتعـرض لـذكر , واألخر بالضعف, َّعىل أن إخراجه لبعض الكتب مشعر بالصحة "جامعه الكبري"

                                                 
 41−1/40فيض القدير)1(
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 .َّمع أن املناسبة واملقام قائامن بمناسبة ذكر الصحة والضعف, الرموز
َّ أن بعض الناسخني ملـا رأ كـالم−واهللا أعلم−فيظهر  امع اجلـ"  خطبـة كتابـهيف اآليت  ِّ الـسيوطيَّ

وهـذا هـو , ق رشطـه الـذي يف الكبـري عليهـاَّوطبـ, "اجلامع الصغري"ي يف  نظر يف األحاديث الت"الكبري
,  أعني وجودها فيام أخرجه الـشيخان أو أحـدمها−, لوجود الرموز يف غري مكاهنا− واهللا أعلم −السبب 

, بـه هلـذاَّ  ومل أجد من ذكـر وتن,−ًظاهر الضعف جدا, وقد رمز لصحته أو حلسنه احلديث وفيام يكون 
  .مواهللا أعل
 :فقالِّنقل املتقي اهلندي خطبة السيوطي يف كتابه اجلامع الكبريو

هذا  كتاب رشيف حافل ولباب منيف رافل بجمع األحاديث الرشيفة النبوية كامل قصدت فيه إىل ( 
 استيعاب األحاديث النبوية ترصدت مفتاحا ألبواب املسانيد العلية

ُفى بنصه وأطوق كل خاتم بفصه واتبع متن احلديث أسوق فيه لفظ املصط) األول ( ه قسمني ُمتّوقس
أمجعني  َّبذكر من خرجه من األئمة أصحاب الكتب املعتربه ومن رواه من الصحابة رضوان اهللا عليهم

من واحد إىل عرشة أو أكثر عىل عرشة وسالكا طريقة يعرف منها صحة احلديث وحسنه وضعفه مرتبا 
أول الكلمة فام بعدهترتيب اللغة عىل حروف املعجم مراعيا   

وللضياء ) ك ( وللحاكم يف املستدرك ) حب ( والبن حبان ) م ( وملسلم ) خ  ( ِّورمزت للبخاري
)ض(  يف املختارة ِّاملقديس  ) 
يف هذه الكتب اخلمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سو ما يف املستدرك من املتعقب  ومجيع ما

.ه عليهَّفأنب  
 واملنتقى البن اجلارود ,وابن السكن, وأيب عوانة , وصحيح ابن خزيمة,الكوكذا ما يف موطأ م

.ًواملستخرجات فالعزو إليها معلم بالصحة أيضا  

ولزيادات ابنه عبد ) حم ( وألمحد ) ط ( وأليب داود الطياليس ) هـ ( والبن ماجه ) د (  أليب داود ُورمزت
) ع ( وأليب يعىل ) ش ( والبن أيب شيبة ) ص ( ور ولسعيد بن منص) عب ( ولعبد الرزاق ) عم ( اهللا 

ُ وإال بينته ُ كان يف السنن أطلقتْفإن) قط  ( ِّوللدارقطني) طس ( ويف األوسط ) طب (  يف الكبري ِّوللطرباين َّ
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ُ وإال بينتهُ كان يف السنن أطلقتْفإن) ق( ِّوللبيهقي) حل( وأليب نعيم يف احللية ,  ( وله يف شعب اإليامن ,َّ
)هب   

َّه غالبا وكل ما كان يف مسند أمحد فهو مقبول فإن ُنِّ والضعيف فأبي,واحلسن,وهذه فيها الصحيح  ً
.الضعيف الذي فيه يقرب من احلسن  

 كـان يف تارخيـه ْفإن) خط ( وللخطيب ) عد ( والبن عدي يف الكامل ) عق (  يف الضعفاء ِّوللعقييل
ُ وإال بينته والبن عساكر ,ُأطلقت  يف نـوادر ِّوللحكـيم الرتمـذي,وكل ماعزي هلـؤالء األربعـة  ) كر( َّ

 يف مسند الفـردوس فهـو ضـعيف ِّاألصول أو للحاكم يف تارخيه أو البن اجلارود يف تارخيه أو للديلمي
  )1 ().فيستغنى بالعزو إليها أو إىل بعضها عن بيان ضعفه

א: א אא
؟،  א

فـال , َّ من املقرر عند صغار الطالب أن جمرد العزو للبخاري ومسلم أو ألحـدمها مـؤذن بالـصحةَّإنه−أ
 فهـل تعقبـه للحكـم "صحيح"بقولنا , َّحاجة للبيان; ألن جمرد العزو هلام نفسه بيان من غري ترصيح منا

 رجاه أو أحدمها?شامل ملا أخ
ُّ أن هذه الرموز التي عقب هذه األحاديث لو كانت من السيوطي لنبه املناوي عليها−ب  َّ ِّ واعرتض عىل , َّ

َّالسيوطي بأن وجودها غري الئق فيام أخرجه الشيخان أو أحدمها فيها; ألهنا من قبيل احلاصـل, فلـام َّ َّ  مل ِّ
ُّسيوطي علمنا أهنا من النساخ ُّ اعرتض املناوي عىل الًنجد ولو مرة واحدة َّ ِّ. 

 بعالمة صح, "اجلامع الصغري"ُوقد رأيت هناك مجلة وافرة من األحاديث هي عند مسلم قد رمز هلا يف 
ُّأو ح , فهل هذا من السيوطي نفسه أم من النساخ? ومما يقوي الثاين ما ييل ِّ : 

ال يوجـد عقبهـا هلـذه الرمـوز , "رياجلامع الـصغ"َّأن هناك مجلة كبرية من أحاديث الصحيحني يف   − أ
 :  وهذه بعض األمثلةُوهذه أرقام بعض األحاديث من الكتاب من كل جملد

 3706−3594−3592−3541−3540−3538 − 2941−2937: ٌمسلم ملا أخرجه صحح 
4/4395−4400−4460−4465. 

                                                 
)1(1/9−10 
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 .4396−4/4388: ُّلبخاريا  ملا أخرجهصححو
 .2901−2900: ٌ ومسلمُّ البخاري ملا أخرجهصحح
5/6416−6479−6522−6570 
4/4372−4376−4380−4386−4389,. 
5/6477−6491−6496−6499−6519−6520−6527−6529−6539−6547−

6549−6499−6519−6520−6527−6529−6539−6547−6549−6551−6552−
6554−6573−6574−6595−6600 

6/8246−8254−8272−8274−8284−8303−8309−8324−8333−8338−8351−
8352−8365−83708389−8407−8477−8486−8503−8515−8537−8564−
8586−8614−8626−8267−8298−8299 
א: א"א א"א

؟ א
ُأما ما يتعلق بالسيوطي فهناك مجلة: واجلواب ِّ  ومل , وهـذه بعـض األمثلـة, من األحاديث مل حيكم عليهاَّ

 :أرد االستقصاء
1652− 1728−1808−2173−2198−2199− 

3/2776−2836−2889. 
5/6473−6508−6509−6510−6530−6533−6538−6566−6576−6586 
6/8198-8201-8202-8220-8267-8406-8409-8467-8563-8568-8592-

8600-8615  
 :א

1418−1422−1427−1427−1434−1438−1445−1455−1466−1473−1487−
1531−1532−1534− 1538. 



א א א
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2/1586−1596−1602−1679−1694−1702−1735−1736−1779−1781−
1787−1737−1738−1739−1740−1742−1749−1811−1821−2067−2078−
2088−2089−2094−2099−2108− 2180−2185−2216−2234. 

3/2774−2777−2779−2783−2793−2797−2815−2843−2913−2915−
2926−2930. 

5/6241−6248−6251−6255−6262−6263−6285−6311−6343−6359−6364−
6367−6375−6378−6379−6382−6386−6389−6392−6395 

6/8197−8198−8223−8226−8229−8240−8265−8287−8292−8301−8306−
8335−8336−8349−8350 

َّنالحظ من خالل هذه األرقام أهنا إما متتالية أو متقاربة, فإذا كان هذا مـن خـالل جـزء مـن جملـد واحـد  َّ
 . فكيف ببقية املجلد وببقية أجزاء الكتاب

א  :א
 1406−1407−1433 −1540−1541−1715−1797. 

3/2755−2757−2776−2778−2785. 
 : ملحوظتان

 ويشمل ذلـك مـا كـان يف الـصحيحني ,أو ,مز هلا ببيان حال احلديثُلب أحاديث الكتاب قد ر غا−1
 .أحدمها , أو يف غريمها

ُّغالب األحاديث التي مل حيكم عليها املناوي هي التي تكون يف املصادر التي ال يعتنى هبا بالرجوع −     2
 .مهاتاريخ ابن عساكر, وتفسري ابن مردويه, ونحو: إليها أمثال

،:א א א א א א א א
؟א א

ًأما ما يتعلق باألحاديث فهناك ختالف يف عددها تقدم احلديث عنها قريبا يف ذكر عدد أحاديثه  َّ. 
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ُّهذه أمثلة تبني التخالف بني النسخة التـي اعتمـد عليهـا ف, لدرجة احلديث املشرية َّأما ما يتعلق بالرموز َّ
 .ُّاملناوي وبني املطبوعة

  صح)1(» اجعلوا بينكم وبني احلرام سرتا من احلالل«حديث  −1
َّمل يرمز املصنف له بيشء وسها من زعم أنه رمز حلسنه:ُّقال املناوي عقب رشحه    ِّ ُ. 

 صح "ُ ويف أخره رمز له ب )2(» احلنيفية السمحةأحب األديان إىل اهللا «حديث −2
 .َّومل يرمز املؤلف له هنا بيشء ووهم من زعم أنه رمز له بالضعف : ُّقال املناوي      

  "ض"ُ ويف أخره رمز له ب)3(»أحسنوا األصوات بالقران  «ويف حديث −3
 .لضعفهَّمل يرمز له املؤلف بيشء ووهم من زعم أنه رمز :ُّقال املناوي        
  )4(»اجتبوا دعوات املظلوم ما بينها وبني اهللا حجاب«ويف حديث  −4
  .ُورمز املؤلف لضعفه هكذا رأيته يف مسودته بخطه: ُّ يرمز له يف الطبعة بيشء لكن قال املناويمل

  رمز صح)5(»اجتمعوا عىل طعامكم« −5
 .َّمل يرمز املؤلف له بيشء ونقل بعضهم عنه أنه صحح: ُّقال املناوي

 صح)6( »...جعلوا بينكم وبني احلراما« −6
َّ يرمز املصنف له بيشء وسها من زعم أنه رمز حلسنه مل ِّ ُ. 

 ض)7(».... احذروا زلة العامل« −7
ِّ عن أيب هريرة مل يرمز املصنف له بيشء فر ُ ُ 

 ض    ) 1( »...َّاحذروا الدنيا فأهنا أسحر« −8
                                                 

 188 ح 1/161)1(
 208 ح1/169")2(
 258 ح1/193)3(
 178 ح1/157)4(
 169ح1/152)5(
 188ح1/161)6(
  244ح1/187)7(
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  . عن أيب الدرداء مل يرمز له بيشء وهو ضعيفهب
 ض)2(»..... ا األصواتأحسنو« −9

َّعن ابن عباس مل يرمز له املؤلف بيشء ووهم من زعم أنه رمزطب    . لضعفهَّ
  ض)3( »...أدبوا أوالدكم« −10

 . وابن النجار يف تارخيه عن عيل مل يرمز له بيشء وهو ضعيففر
 صح )4 (». »....ًإذا أحب اهللا عبدا محاه« −11

 .ومل يرمز له املؤلف بيشء
  ض)5( »....بد خريا طهرهإذا أراد اهللا بع« −12

 .َّمل يرمز له بيشء وسها من زعم أنه رمز لضعفه 
 ض).6 (»...ّ إذا أراد اهللا بقوم خريا وىل عليهم« −13
  ض)7( »...إذا أراد اهللا بقوم نامء« −14

  . يرمز له بيشءمل
  ض)8 (»...إذا أراد اهللا بعبيد خريا« −15

 مل يرمز له بيشء
  ض)9( »...وتغ ُإذا أراد اهللا أن ي« −16

                                                                                                                                                  
  245 ح188− 1/187)1(
 258ح1/193)2(
)3(1/225−226 
 355 ح1/246)4(
 382ح1/257)5(
  391ح1/262)6(
  362 ح 1/263−264)7(
  394 ح1/263)8(
 405ح1/267)9(
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 .مل يرمز له بيشء وهو ضعيف 
  ض)1 (»...إذا أراد أحدكم« −17

 .مل يرمز له بيشء 
 )2»... إذا اصطحب رجالن مسلامن« −20  

 . َّوذكر بعضهم أن املؤلف رمز حلسنه ومل أره يف خطه
فهذه األمثلة من بعض املجلد األول, فكيف ببقيته , وكيف ببقية األجزاء األخر. 

ُثم رأيت يف طبعة دار َّ الفكر أن األحاديث املوجودة يف أعىل الكتاب هي من الطابعني حيث قالوا يف َّ
 بـأعىل الـصفحات, "اجلـامع الـصغري"قـد جعلنـا مـتن : تنبيه (:ا العنوانيهالصفحة الداخلية  التي ف

 . )ًوالرشح بأسفلها مفصوال بينها بجدول , ولتامم الفائدة قد ضبطنا األحاديث بالشكل
ُ خلت منها النسخة التي اعتمدت عليها وهذه الفائدة قد  وكـذلك طبعـة دار −نسخة دار املعرفـة–ُّ

 .الباز
  :هموضوع

 :قال الدكتور اللحام
ُّأما موضوع الكتاب فقد حدده لنا اإلمام السيوطي بقوله يف مقدمته(  فيـه مـن ُهذا كتاب أودعت": َّ

ففاق بذلك الكتب املؤلفـة يف ...": أن يقولإىل  ... "ًومن احلكم املصطفوية صنوفا, ًالكلم النبوية ألوفا
 ."الشهاب"و, "الفائق"هذا النوع كـ

 ."الشهاب" و"الفائق"فموضوع هذا الكتاب كموضوع كتايب 
  لشهاب الدين–هو كتاب لطيف لـه ": "الشهاب"يقول صاحب الرسالة املستطرفة عن كتاب 

 ألف حديث: وهي, ل اهللا  مجع فيه أحاديث قصرية من أحاديث رسو–) هـ454:ت(القضاعي 
  ."حمذوفة األسانيد) احلكم والوصايا( يف نومائتا

 :وأما الفائق فكتابان  
                                                 

 411ح1/269)1(
 456 ح1/287)2(
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َّمما سمعه ورواه عن , مجع فيه عرشة آالف كلمة, )هـ744:ت( البن غنائم "الفائق يف كالم الرائق" :األول         
جمـردة مـن األسـانيد , عىل نحو الـشهاب, )اآلداب واحلكم والوصايا واألمثال واملواعظ( يف رسول اهللا 

 .ًأيضا
ًمجع فيه أيضا من األلفاظ النبوية عرشة آالف كلمة يف ,  البن غانم التنييس"الفائق يف اللفظ الرائق" :الثاين

 .يف جملد, حمذوفة األسانيد, وافية املعنى, ُكل كلمة تامة البناء, )احلكم واألمثال واملواعظ(
َّ معناه من كالم النبي عليه أفضل الصالة وأتم َّمجع ما قرص لفظه وتم:  هو"لصغرياجلامع ا"ًإذا فموضوع 

 فيه ُأودعت": ُّولذلك قال السيوطي, َّمما يندرج حتت احلكم واملواعظ والوصايا واآلداب واألمثال, التسليم
يثيـة كـام هـو ُّ فالسيوطي مل جيعل موضوع كتابه مجع بعض الكتـب احلد"..ًمن احلكم املصطفوية صنوفا 

 . عند املتأخرين"اجلامع"مفهوم كلمة 
بل جتاوزها فـذكر أحاديـث تـشمل , َّوالواقع أن الكتاب مل يقترص عىل أحاديث احلكم واملواعظ واآلداب    

, والتفسري والعلم, والطب, واألحكام, العقائد: ففيه من األحاديث ما يندرج حتت أبواب, كافة أبواب الدين
) هــ975(ولـذلك عنـدما قـام املتقـي اهلنـدي , وأرشاط الساعة وغريهـا, وأخبار الفتن, ويةبَّوالشامئل الن

 .ُبرتتيب الكتاب عىل األبواب شمل ترتيبه كل أبواب الدين دون استثناء
 .ولعل هذا األمر هو وجه تسمية الكتاب باجلامع واهللا أعلم: أقول          

ُّوقـد أورد الـسيوطي يف طياتـه بعـض ,  خمتارة من جوامع كلمهَّوالصبغة الغالبة عىل أحاديث الكتاب أهنا
ًإن هللا تسعة وتسعني اسام": األحاديث الطوال مثل حديث َّهو اهللا الذي ال إله إال , َّمن أحصاها دخل اجلنة, َّ

ولكـن هـذه , ومثل خطبـه عليـه الـصالة والـسالم,  والذي أورده برواياته الثالث"...هو الرمحن الرحيم 
ً إذا ما قيست بعدد أحاديث الكتاب التي بلغت واحدا وثالثني وعرشة آالف حديث ً,ًيث قليلة جدااألحاد

 .َّحسب ترقيم طبعة الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد وطبعة رشحه فيض القدير) 10031(
ه مـن وليس في, َّوأحاديث الكتاب كلها مرفوعة من أقوال النبي عليه الصالة والسالم وشامئله ومناهيه

 )1 ().املوقوف واملقطوع يشء البتة
  :هترتيب
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  :قال الدكتور اللحام
َّذكر السيوطي يف مقدمة كتابه أنه( ول فـام بعـده األًرتب الكتاب عىل حروف املعجم مراعيـا احلـرف :ُّ

 .ًتسهيال عىل الطالب
ومل , مـن احلـديثوهو بذلك قد ألزم نفسه أن يراعي ترتيب األحاديث بدقة فـيام يتعلـق بالكلمـة األوىل 

َّولذلك نجد أنه راعـى مـا التزمـه بالنـسبة للكلمـة , َّيذكر أنه التزم الرتتيب بالنسبة للكلمة األوىل مع الثانية
ًاألوىل إال ما وقع سهوا َّأما فيام يتعلق برتتيب الكلمة األوىل مع الثانية فإنه التزم فيها إىل حـد مـا. وهو قليل, َّ َّ ,
وانظـر عـىل سـبيل املثـال , وع من التـشويش يف ترتيـب الكلمـة األوىل مـع الثانيـةولذلك وقع يف الكتاب ن

 ...) .َّاللهم(األحاديث املصدرة بكلمة 
أفرد القسم الثـاين لألحاديـث املحـالة بــ , ُوقد قسم أحاديث كل حرف من حروف املعجم إىل قسمني

ً هـذين احلـرفني قـسام ثالثـاَّفإنه جعل لكل مـن, َّإال فيام يتعلق بحريف الكاف والنون, )أل( فـذكر يف , ً
أحاديـث الـشامئل (وهـي , )كـان(القسم الثالث من أحاديث حرف الكاف األحاديث املصدرة بــ 

 .والقسم الثالث من حرف النون أفرده ألحاديث املناهي, )النبوية الرشيفة
لكتـاب قبـل حـرف اليـاء وذكر األحاديث املصدرة به يف آخـر ا, ًحرفا مستقال) ال(ُّكام اعترب السيوطي 

 )1(). مبارشة
  :مكانته

فال , وكثري من الباحثني, ُ منزلة كبرية وعظيمة لد العلامء وطلبة العلم"اجلامع الصغري"احتل كتاب 
ُ أن خيرج حديث أو يبحـث طالـب علـم َّ فيها, وقل"اجلامع الصغري"َّتر مكتبة عامة وال خاصة إال و

فيه, لذلك فال غرو أن يكثر وتتعدد أوجه العنايـة بـه مـن رشح وترتيـب َّعنه إال وبادر يف إنشاد ضالته 
 .كام سيأيت, وختريج له

   .منهج املؤلف والرموز املستعملة فيه: املطلب الثاني
ُّنص  السيوطي   :َّإهنا: عىل منهجه حيث قال− رمحه اهللا–َّ

 .أحاديث نبوية خمترصة −1
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 .ٌمَكِوهي ح −2
 .بالغ يف حترير التخريج  −3
 . تفرد به وضاع أو كذابَّصانه عام −4
 .ًرتبه عىل حروف املعجم مراعيا أول احلديث فام بعده −5

 .ومما سبق يتضح رشطه ومنهجه
منهج السيوطي يف التخريج وبيان مرتبة احلديث

ِّ
 :  

َّثـم يتبـع احلـديث بـذكر مـن , َّ أنه يرسد احلـديث أوال"اجلامع الصغري"ُّجرت عادة السيوطي يف كتابه 
وقد وضـع رمـوزا ً لـبعض , ويذكر بعد ذلك اسم راوي احلديث من الصحابة,  احلديثَّخرجه من أئمة

 : وإليك الرموز التي استعملها, كتب احلديث التي خيرج منها
 .للبخاري يف الصحيح) خ( 
 .ملسلم يف الصحيح) م( 
 .للبخاري ومسلم ) ق( 
 .الرتمذي) ت( 
 .النسـائي) ن( 
 . البن ماجه) هـ( 
 .ربعةللسنن األ) 4( 
 .َّلألربعة إال ابن ماجه ) 3( 
 .ألمحد يف املسند ) حم( 
 .لعبد اهللا بن أمحد يف زوائده عىل املسند ألبيه ) عم( 
 .للحاكم يف املستدرك ) ك( 
 .للبخاري يف األدب املفرد ) خد( 
 .للبخاري يف التاريخ الكبري ) تخ( 
 .بن حبان يف الصحيح ال) حب( 
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 . للطرباين يف الكبري) طب( 
 .للطرباين يف األوسط ) طس( 
 .للطرباين يف الصغري ) طص( 
 .لسعيد بن منصور يف سننه ) ص( 
 .البن أيب شيبة ) ش( 
 .لعبد الرزاق الصنعاين يف اجلامع ) عب( 
 .أليب يعىل يف املسند ) ع( 
ّ كان يف السنن أطلق و إال بني ْللدارقطني فإن) قط(  َّ. 
 .ردوس  يف مسند الفِّللديلمي) فر( 
 .للبيهقي يف شعب اإليامن ) هب( 
 .للبيهقي يف السنن ) هق( 
 .البن عدي يف الكامل ) عد( 
 .ّ كان يف التاريخ أطلق وإال بني ْللخطيب البغدادي فإن) خط( 
 . أليب نعيم احللة ) حل( 

 )1 (.للعقييل يف الضعفاء ) عق( 
  ".الصغرياجلامع "و " اجلامع الكبري"الفرق بني : املطلب الثالث

من حديث البشري النـذير "وسميته اجلامع الصغري.. (: "اجلامع الصغري"ُّقال السيوطي يف مقدمة كتابه 
ُألنه مقتضب  من الكتاب الكبري الذي سميته بجمع اجلوامـع  وقـصدت فيـه مجـع األحاديـث النبويـة  ّ َّ َّ

  )2 ().بأرسها
َّفهذا نص من مؤلف الكتاب نفسه عىل أن   مقتضب وخمترص من كتابه الكبري مجـع "صغرياجلامع ال"َّ

 : الدكتور اللحام فهم خالف هذا حيث قاللكن اجلوامع, 
                                                 

  6−1/5"اجلامع الصغري") 1(
 1/5املصدر السابق) 2(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

90

 مـا "اجلامع الـصغري"َّمؤكدين يف كالمهم عىل أن , ُوقد ركن كل الباحثني والكاتبني إىل هذا القول(
َّ بـأن الـسيوطيوأكاد أجـزم, َّأي أنه بعده يف التأليف واجلمع, َّهو إال اختصار للجامع الكبري  قـد وضـع َّ

َّوأنه مل خيترص الـصغري مـن الكبـري , َّجامعه الصغري ثم الزيادات عليه قبل جامعه الكبري أو مجع اجلوامع
ُّ هو اخلطوة األوىل التي خطاها الـسيوطي يف سـبيل "اجلامع الصغري"ف, كام توهم الكاتبون والباحثون

 :ه التايل  إليُودليل ما ذهبت, إعداد موسوعته احلديثية
ًلقد كان من عادة السيوطي أن مل يؤلف خمترصا قبل أن يضع أصل ذلك املخترص ُّوقـد أكـد الـسيوطي , ِّ

ُّفعندما عدد السيوطي مؤلفاتـه يف التحـدث قـسمها إىل سـبعة , ذلك بنفسه يف كتابه التحدث بنعمة اهللا
: وذكر من بني هذه الكتـب كتـاب, حلجم من كتبه املعتربة الصغرية اَّتمد يف القسم الثالث ماَّ عد,أقسام

 ."األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة"
وذكر مـن ,  ما رشع فيه من الكتب وفرت العزم عنه بعد أن كتب منه القليل عددَّ أما يف القسم السابع فقد
كتـب منـه و": وقـال بعـد أن ذكـره, "الفوائد املتكاثرة يف األحاديث املتواترة": كتب هذا القسم كتاب

َّ مما يدل عىل أنه كتب املخترص قبل أن يكتب األصـل وكـذلك "والعمدة عىل خمترصه املتقدم, كراريس َّ
 ."اجلامع الكبري" مع "اجلامع الصغري"احلال بالنسبة إىل 

يف حني تويف قبل أن , ُّ قد فرغ السيوطي من تأليفه يف ربيع األول سنة سبع وتسعامئة"اجلامع الصغري"َّأن  −1
فلذلك وقع يشء من اخللط يف , ًبل تركه أوراقا متناثرة, الذي تركه مسودة دون تبييض,  جامعه الكبرييتم

 .ترتيبه كام ذكر تلميذه عبد القادر الشاذيل وغري واحد ممن حتدثوا عن اجلامع الكبري
ُّأن ما أخرجه السيوطي يف  −2 فإذا أعاد خترجيـه يف , ً ال يعيد خترجيه غالبا يف اجلامع الكبري"اجلامع الصغري"َّ
 )1 ().َّ إال يف القليل النادر"اجلامع الصغري"َّ جتد يف خترجيه زيادة فائدة عام يف "اجلامع الكبري"

 : َّفهذا نص كالم الدكتور اللحام , واجلواب عن ذلك من عدة أوجه:  ُ   قلت
 :  به قولهُّردُام يَّ        فم

َّ أن هذا الفهم خمالف ملا نص ع−1    َّإن صاحب الدار أدر بام :  وقد قيل−ُّالسيوطي–ليه مؤلف الكتابني َّ
 .فيها
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ِّ أن كل من تكلم عن الكتابني مل يذكر هذا, بل كلهم فهموا من كالم السيوطي ما هـو ظـاهر منـه−2      ُ َّ ,
 وعدم صـحته,,فلـام مل يـذكروه علمنـا شـذوذه,"اجلـامع الكبـري" خمترص مـن"اجلامع الصغري"َّوهو أن 

ًحسبك هبذا دليال كافياو ً. 
َّ أن املناوي−3 ً, وبمؤلفه وبام كتب, حتى إنه كان حريصا عـىل ذكـر "اجلامع الصغري"َّ من أخرب الناس بَّ َّ

ِّأحكام السيوطي احلديثية, وآراء الفقهية وغري الفقهية يف رشحه هلذا الكتاب, ومل يذكر ما ذكره الـدكتور 
أي اجلامع الكبـري الـذي هـو −قال املؤلف يف األصل: قول يف رشحهاللحام , بل ذهب لعكسه, لذا نراه ي

 : ً وذلك يف ثالثة وعرشين موطنا وهي−"اجلامع الصغري"أصل 
1/56−74−78−81−91−99−108−189−203−238−252−269−288−290−
307−325−339−407−413−427−508−558  
2/19 
ُذكـر مؤلـف هـذين الكتـابني احلـافظ  (:ل حيث قـا) 1("الفتح الكبري"َّ وكذلك النبهاين يف كتابه −4

 "اجلـامع الـصغري" أصـل "اجلامع الكبـري" وهو " مجع اجلوامع" يف خطبة كتابه− رمحه اهللا–ُّالسيوطي 
 )....وزيادته 

ً وكذلك العلامء املتخصصون الذي رصفوا عنايتهم خلدمة السنة النبوية,خترجيا وحتقيقا مل يفهموا −5 ً َّ ُّ ُ
َّ من أوسع املعارصين اطالعا عىل السنة, ومصادرها, ومعرفة و وهُّامريُالغَّ العالمة ُ املحدث:هذا,منهم ُّ ً

 .بمقاصد املؤلفني 
َّإنه نص (:" املداوي" يف كتابه ُّقال الغامري  "اجلـامع الكبـري" يف أول خطبـة كتابـه −ُّأي السيوطي−َّ

 .)2 (....)"اجلامع الصغري"الذي منه اخترص 
 
 
 

                                                 
)1(1/4  
)2(2/255 
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  . الشروح واحلواشي:الفرع األول 
: ( هــ, قـال املحبـي1003نضري عىل اجلامع الصغري, لشهاب الدين أمحد املتبويل تاالستدراك ال −1

وهو رشح مفيد جامع  ,ومنه كان يستمد الشيخ عبدالرؤف املناوي يف رشوحه, وله مقدمـة وضـعها 
 )1( )ًقبل الرشح تشتمل عىل أربعة وعرشين علام

لعبد السالم بـن عبـد الكـريم ) "رياجلامع الصغ"رشح  ("تذكرة الوعاظ جلميل املعاين واأللفاظ" −2
 )2 (.هـ1305بن أمحد الرتمانيني الشافعي املتوىف سنة 

ُّوهو مما أماله السيوطي عىل تلميـذه مجـال الـدين يوسـف :  "اجلامع الصغري"تفسري الغريب يف " −3 َّ
 .)3 ()هـ 958ت (األرميني 

 .)4(  للمناوي "التيسري برشح اجلامع الصغري −4
 .)5 ()هـ1182:ت( لعيسى بن أمحد الزبريي الرباوي"اجلامع الصغري"التيسري حلل ألفاظ  − 5
ُ  لعـيل بـن سـليامن الـدمنتي "جوامع الكلم احلسنه املنتـرصة يف لوامـع حكـم الـسنة املختـرصة" − 6

, الصحيحة عـىل حـدة,  عىل مراتبها"اجلامع الصغري"رتب فيه أحاديث ). هـ1306: ت(البجمعوي 
 . سب ما وجده يف نسخة وقف عليها يف خزانة تكروتعىل ح, واحلسان والضعاف عىل حدة

 .)6 ( لألخرم"حاشية " −7
  ألمحد امليهي األمحدي النعامين املعروف بالشبيني املرصي املتوىف سنة "اجلامع الصغري"حاشية عىل " −8

  )7 (.هـ1263
 

                                                 
 1/275خالصة األثر )1(
 .5/227معجم املؤلفني , 7/415أعالم النبالء )2(
 240/ 8واألعالم , 56/ 2وهدية العارفني , 322/ 8شذرات الذهب)3(
 447الفهرس الشامل )4(
 811/ 1هدية العارفني, 1/312وعجائب اآلثار , 173/ 3سلك الدرر )5(
 .1/287هدية العارفني , 1/87صة األثر خال)6(
 )683الفهرس الشامل (, 938) 132( ورقة برقم 516خ األزهرية يف . (1820الفهرس الشامل )7(
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  )1 ()القرن الثالث عرش( ملحمد بن عبد احلي الشبيني "اجلامع الصغري"حاشية عىل " −9
 . )2 () هـ1224:  ت(َّة للشيخ أمحد بن حممد بن عجيبة حاشي −10
وهـو ,  املرحـوم مـصطفي عـامرة املـرصي"ذيل عليه برشح موجز أللفاظه من فـيض القـدير" −11

هــ  يف جملـدين وبذيلـه كنـوز 1954:  طبع البـايب احللبـي يف القـاهرة"اجلامع الصغري"مطبوع مع 
 . احلقائق للمناوي

 .مطبوع.)3 () هـ1070(َّ لعيل بن أمحد بن حممد البوالقي الشهري بالعزيزي  "الرساج املنري رشح اجلامع  −12
 . )4(هـ1207  لنارص بن عيسى األدلبي املتوىف نحو سنة "اجلامع الصغري"رشح " −13

  .)5(أيب املحاسن...  لـ "اجلامع الصغري"رشح " −14
  )6 (.هـ 1183ة َّ أليب إدريس بن حممد العراقي الفاريس املتوىف سن"اجلامع الصغري"رشح " −15
 )7( هـ1182 ملحمد بن إسامعيل الصنعاين ت"اجلامع الصغري"رشح " −16
, يف جملـدين)  هــ1091ت( أليب بكر عبداهللا النابليس املعروف بـاألخرم "اجلامع الصغري"رشح " −17

 .)8 (مجع فيه بني رشحي العلقمي والرشح الصغري للمناوي
هـ 1186الشافعي املعروف باحلاممي املتوىف سنة َّ ألمحد بن حممد املرصي "اجلامع الصغري"رشح " −18

.) 9(  
ـ 1069ت (َّ العباس أمحد بن أمحد القليويب لشهاب الدين أيب"اجلامع الصغري"رشح " −19  ). ه

                                                 
  .10/131 املؤلفنيمعجم)1(
 683الفهرس الشامل)2(
 .4/258األعالم , 759/ 1هدية العارفني , 3/201خالصة األثر)3(
ـ برقم 1207 ورقة بخط املؤلف سنة 515ة حلب يف خ العثامني. 1764الفهرس الشامل )4(  969 حديث الفهرس الشامل 205ه
 )109 (9خ مدرسة قرة مصطفى استانبول  (970: الفهرس الشامل)5(

 .175وتراث املغاربة , 2/119فهرس الفهارس )6(
 .رشحه قبل أن يقف عىل رشح املناوي:  وقال 138−2/137 البدر الطالع)7(
 .1/87خالصة األثر)8(
 .1/178هدية العارفني )9(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

96

 .)1 () هـ1091ت (َّ لعبد الغفور بن حممد النابليس املعروف باجلوهري"اجلامع الصغري"رشح " −20
  )2 (.هـ1207يم احلسيني املريغني املحجوب املتوىف سنة  لعبد اهللا بن إبراه"اجلامع الصغري"رشح " −21
ـ 1118َّ لعيل بن حجازي بن حممد البيومي الشافعي املتوىف سنة "اجلامع الصغري"رشح " −22  .)3 (.ه
 .)4 ()هـ 1014ت ( للمال عيل القاري احلنفي "اجلامع الصغري"رشح " −23
اجلزائـري املعـروف بـابن العنـايب َّ ملحمد بن حممود بن حممد بن حـسني "اجلامع الصغري"رشح " −24

 )5 (.هـ1267املتوىف سنة 
 .)6 ()هـ1044ت ( لنور الدين عيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي "اجلامع الصغري"رشح " −25
 ) .  هـ1183:  ت( للحافظ إدريس العراقي الفايس    "رشح مائة حديث منه عيل طريقة املحدثني" −26
 .قطعة منه) هـ1044: ت( احللبية رشح عيل بن إبراهيم احللبي صاحب السرية −27
َّ أليب الفتح حممد بن عبد القادر بن حممد بن صالح بـن عبـد "اجلامع الصغري"الصالت اهلامعة من " − 28 َّ

 )7 (.هـ1311الرحيم اخلطيب الدمشقي املتوىف سنة 
 ). هـ1069ت ( لسالمة القليويب −"اجلامع الصغري"ضبط أحاديث " −29
  ) هـ1056ت بعد ( ألمحد بن مكي احلسني احلموي "مع الصغرياجلا"ضوء القبس املنري لرموز " −30
 .)8 () هـ1099ت ( حييى بن احلسني بن القاسم – "الضوء املنري عىل اجلامع الصغري" −31
 .)9 () هـ1179بعد (  لألمري أمحد كتخدا "اجلامع الصغري"فتح القدير برتتيب " −32

                                                 
 .9381الفهرس الشامل)1(
 2/170فهرس برلني . 6/16وكحالة , 1/486هدية العارفني )2( 

 4/27األعالم , 1/337عجائب اآلثار )3(
 .752/ 1هدية العارفني )4(
 . 1840استانبول الفهرس الشامل , )224 (9خ مدرسة قرة مصطفى . (12/5كحالة , 2/378هدية العارفني )5(
  2/169انظر فهرس برلني ) 6(
ِّاملصنف بخط 1301خ سنة ) .(10/183معجم املؤلفني , 2/393هدية العارفني )7(  )1052: الفهرس الشامل,  جامعة برنستونُ
 .59ومصادر الفكر اإلسالمي, 2/318البدر الطالع)8(
 1769الفهرس الشامل )9(
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َّالرمحن حممد حجازي بن حممد بن عبـداهللا  أليب عبد "اجلامع الصغري"َّفتح املوىل النصري برشح " −33 َّ
 )1 () هـ 1035ت (القلقشندي الشهري بحجازي الواعظ 

 .)2 ()هـ1031ت(  ملحمد عبد الرؤوف املناوي"اجلامع الصغري"رشح  بفيض القدير" −34
 ).هـ1331:  ت( ملحمد بن عبد اهللا اجلرداين "مصباح الظالم رشح نيل املرام" −35
 1016ت (  لفايد بن مبارك األبياري األزهري احلنفي "مع الصغرياجلا"مواهب القدير رشح " −36

 . )3 ()هـ 
 .هــ1192 لعبد الرمحن بن عبد اهللا احلنبيل املتوىف سنة " للسيوطي"اجلامع الصغري"نور األخبار رشح " −37

)4(  
 1217ت (ملحمد بن أمحـد البحـريي املـالكي ,  للخريتاوي"الفتح املنري برشح اجلامع الصغري" −38
 .)5( )هـ

 .)6 () هـ1106ت (بخيتيرب إلبراهيم بن مرعي الش"الفتوحات اإلهلية رشح اجلامع الصغري" −39
 خمترص التيـسري طبـع بمكتبـة "الفضل الكبري يف رشح أحاديث البشري النذير عىل اجلامع الصغري" −40

 .  يف جملدينهـ1373احللبي سنة 
 .)7()هـ969 ت(ن العلقمي لتلميذه شمس الدي, "الكوكب املنري يف رشح اجلامع الصغري" −41
 .)8 () هـ1237ت (َّ  لعيل بن حممد بن أيب الربكات السويدي  "الكوكب املنري خمترص رشح املناوي" −42
 .)1 ()هـ 1003ت( لشهاب الدين أمحد املتبويل     "املصباح البارع النذير واملفتاح للجامع الصغري" −43

                                                 
 .176/ 2ف الظنونذيل كش, 2/275هدية العارفني, 4/174خالصة األثر )1(
 .وهذا ما أنا بصدد بيان منهج الشارح فيه. 1226الفهرس الشامل)2(
 814/ 1هدية العارفني )3(
 .7/96أعالم النبالء )4( 

 16/ 6اإلعالم )5(
 .1/88واليواقيت الثمينة , 1/67عجائب اآلثار)6(
 2/41 السائرة  والكواكب6/1950واألعالم , 2/244وهدية العارفني , 138/ 8شذرات الذهب )7(
 773/ 1هدية العارفني )8(
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وهو جمموعة من أحاديث )  هـ1074:  ت (مقاالت شارحه متنوعة عليه كتبها الشيخ عيل املكتبي −44
 مطبوع بالقاهرة, "اجلامع الصغري"
 . مراتعدة وقد طبع  ) هـ1074:  ت(  لعيل بن أمحد العزيزي البوالقي"املنري برشح اجلامع الصغري" −45

  .خمتصراته: الفرع الثاني
). هــ1308: ت( إلبراهيم بن سـعيد ابـن سـند "العرائس احلسان من نفائس أحاديث سيد األنام" −1

 ) .هـ1280( انتهى منه "اجلامع الصغري"وهو خمتارات من 
:  ت(  لعبد الـرمحن بـن عبـد اهللا الـبعيل "َّنور األخبار وروض األبرار من حديث النبي املختار" −2

ُاقترص فيه عىل ما عزاه السيوطي إىل كل من ). هـ 1192 يف جامعـه ) البخـاري ومـسلم وأمحـد(ُّ
  )2 (.الصغري

اجلـامع "ّجـرد , َّ لعبد اهللا بن حممد صديق الغـامري"َّمني يف أحاديث النبي األمنيالكنز الث" −3
َّ أنه موضوع أو ضعيف ورتبه عىل ترتيب األصـل وأضـاف إليـه بعـض َّ عام رأ"الصغري
  .الصحيح

اجلـامع "اختار األحاديث من ). هـ1396(َّحممد عامرة ى  ملصطف"خمتارات األحاديث النبوية" −4
ُّغري أنه جعل ما رمز إليه السيوطي بالـصحة أو احلـسن , ر عىل منهجه يف الرتتيبوسا, "الصغري َّ

ومـا رمـز إليـه بالـضعف يف , )طائفة من األحاديث الصحيحة واحلسنة: (يف فصل حتت عنوان
 ) 3 ()صفوة معان سامية وحكم جليلة(حتت عنوان , فصل آخر بعد الفصل األول

 1851(ومعها ترمجة فرنسية سنة ,   طبعت يف مرسيليا"غرياجلامع الص"جمموعة حكم مأخوذة من " −5
 ).هـ 

وهو جمموعة ). هـ 1331:  ت(حمد بن عبد اهللا اجلرداين   مل"نيل املرام من أحاديث خري األنام" −6
 ."اجلامع الصغري"من أحاديث 

                                                                                                                                                  
 .151/ 1وهدية العارفني , 274/ 1خالصة األثر )1(
 .7/96أعالم النبالء )2(

  .79  ص:تشنيف األسامع بشيوخ اإلجازة والسامع)3(
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  .كتب اعتنت بتخرجيه واحلكم على أحاديثه: الفرع الثالث
 ) هـ1304:  ت(  لعيل بن أمحد بارصين "اجلامع الصغري"ث إحتاف الناقد البصري بقوي أحادي" −1

 .ُّ أفرد فيه ما حكم السيوطي بصحته فقط)1(
  ملحمد بن درويش البريويت املعـروف بـاحلوت املتـوىف "رسالة يف بيان ضعيف اجلامع الصغري" −2

  )2 (.هـ1276سنة 
 .مطبوع. ملحمد نارص الدين األلباين"صحيح اجلامع الصغري وزياداته" −3
 .مطبوع.  ملحمد نارص الدين األلباين"اجلامع الصغري وزياداته"ضعيف " −4
إدريـس بـن .مطبـوع."اجلامع الصغري"فتح البصري يف التعريف بالرجال املخرج هلم يف " −5

 )3( هـ1183حممد الفاريس
 . مطبوع.امري ُ للسيد أمحد الغ"املداوي لعلل اجلامع الصغري ورشحي املناوي" −6
َّللسيد عبد العزيز حممـد :  "اجلامع الصغري"غري عىل األحاديث املوضوعة يف املشري ملا فات امل" −7
 .يف جملد خمطوط , امريُالغ
 . مطبوع.ريُ  للسيد أمحد الغام"املغري عىل األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري" −8

 . كتب اعتنت برتتيبه:الفرع الرابع
كتخدا مستحفظان من أمراء املامليـك يف أواخـر  ألمري أمحد بن "اجلامع الصغري"فتح القدير برتتيب " −1

  عرشالقرن الثاين
 .)4()  حديث763(منه نسخة خطية باألزهر حتت رقم ,  اهلجري −2
ت (َّ إلبـراهيم بـن حممـد الـسوهائي املـالكي األزهـري "اجلـامع الـصغري"فتح القدير برتتيب " −3

 .)1 ().هـ 1080

                                                 
 .381 صمصادر الفكر العريب اإلسالمي يف اليمن)1(
 )328 (21وأسعد أفتدي ,  ب20357ية خ دار الكتب املرص. (9/299كحالة , 2/377هدية العارفني ) 2(
 721−1/720جامع الرشوح واحلوايش) 3(

 .1769الفهرس الشامل )4(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

100

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :وفيه ستة مطالب, "فيض القدير"كتاب :  املبحث الثاني
א ".א"א:א
א א:א .א
א ".א""א"א:א
א א .א:א
א .א:א
א א:א .א

                                                                                                                                                  
, 1/87واليواقيت الثمينة , 1/45وخالصة األثر , 761والفهرس الشامل , 1087:  معجم املطبوعات العربية لرسكيس) 1(

 .1/28وهدية  العارفني 
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  ".فيض القدير"التعريف بكتاب : املطلب األول
وزمـن تأليفـه ومكانتـه, ,اسم الكتاب :  من حيث"فيض القدير"سوف أحتدث يف هذا املطلب عن 

 .ورشط الشارح, وموضوعه
  اسم الكتاب

فـيض القـدير ":  لكتبُللكتاب عدة أسامء من أشهرها بني العلامء والباحثني ومن صنف يف أسامء ا
  ."رشح اجلامع الصغري

 " بسقوط حرف الباء من كلمة − أكثر من طبعة–هكذا جاء اسمه عىل غالف الكتاب من املطبوع و
 ."برشح

ُوسـميته :  حيـث قـال, ُّ املناوي نفسه يف مقدمة رشحـه الكتابَّوقد نص عىل تسمية ّ فـيض القـدير "َّ
ُ يف تقريظ العلـامء  اسم الكتاب وكذلك جاء كام تر, الباءولكن بزيادة حرف. "برشح اجلامع الصغري

 .ًالذين قرظوا الكتاب, كام سيأيت قريبا
َّإذن فام جاء عىل غالف النسخ املطبوعة خطأ بني َّ. 
ًوله اسم آخر ذكره املناوي أيضا يف مقدمة كتابه ُ وحيـسن أن يـرتجم :حيـث قـال, " فـيض القـدير"ُّ

  يف رشح اجلـامع الـصغري  ُمع الـصغري, ويليـق أن يـدعى بالبـدر املنـريبمصابيح التنـوير يف رشح اجلـا
  )1 (.                      "اجلامع الصغري"الروض النضري يف رشح "بـ: وسمُويناسب أن ي

  :  تأليفهزمن
ُّنص عليها املناوي حيث قال قـل أ إذا كـان )2(.ِّعىل أين علقته باستعجال يف مـدة احلمـل والفـصال: َّ

ًل فهو ثالثون شهرا, وإن كان املعتاد فهي ثالثة وثالثون شهرااحلم ً. 
َّعىل بن حممد بن عيل الشهري بـابن : ُووجدت إشارة تدل عىل زمن الفراغ من تأليفه , حيث جاء يف تقريظ

 وأربعـني سـنة ً تقريبـا ثـامن ُ , وكان عمره).هـ1001(رة رمضان سنة ُ يف غَّ أنهغانم اخلزرجي املقديس
  .ًتقريبا

                                                 
)1(1/3 
)2(1/3 
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َّ سامل بن حممد بن حممد السنهوري املالكي وكذلك تقريظ  . األلف يف غرة شهر شوال سنة إحد بعد كانَّ
  : -رمحه اهللا-شرط املناوي

ِّقال املصنف  :لكتابل يف آخر رشحه −رمحه اهللا−ُ
ظـة عـىل  حماف, جانب التوسط يف تقريـرهُوراعيت, ةَّعىل قدر الوقت واهلم,ة َّ فيه بفوائد مجُوقد أتيت

 يعـم ْوأن, عـيمَّات النَّ للفوز بجنًموجبا, لوجهه الكريمًأسأل اهللا أن جيعله خالصا, سهولة تناوله وتيسريه
 )1 (.َّوال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم ,واحلمد هللا وحده , َّفع به بربكة النبي العظيمَّالن

َّالحظ أنه يف بعض األحاديث قد ال يتجـاوز ُد يُّوهذا هو املنهج العام الذي سار عليه املناوي, لكن ق
َّرشحه سطرا واحدا, والسبب يف هذا هو ما اقتضاه املقام حيث إن ذلك السطر الواحد هو الذي يقتضيه  ً ً

فام كان من احلـديث مـن جوامـع , ذلك احلديث, واألمر من قبل ومن بعد موكـول ملا يتضمنه احلديث
يانه البيان الشايف الذي تسكن إليـه الـنفس, وتـربز مكانـة احلـديث الكلم فهو بحاجة ماسة إلبرازه وب

وقد سار عىل منهج االختصار, وإذا اقتىض املقام اإلطالة أطـال واعتـذر بعـد ذكـره للـسبب , وتوضحه
َّومما يدل عىل ذلك أين مل أقف له إال عىل , وذلـك عنـد رشحـه , عـن اإلطالـة ا اعتذر فيهـثالثة مواطن,ِّ

 :ًوقال يف آخر رشحه معتذرا)2 (,ً حيث رشحه يف أربعة أوراق تقريبا» أمتي رمحةاختالف«للحديث 
َّوقد ذكر مجع أنه من املهام, َّوإنام أطلنا وخرجنا عن جادة الكتاب لشدة احلاجة لذلك(−1 ت التي يتعـني َّ

 )3 (.)إتقاهنا
 :واملوطن الثاين بعد رشحه حلديث

 .»َّآيت باب اجلنة فاستفتح« −2
 بعضها إبداء إىل حبها جرنا أرسارا تضمن لكن باختيار لنا كان وما اخلرب هذا يف الكالم سطانب وقد(

)4(    )خبايا الزوايا ففي وبعد  

                                                 
)1(6/468 
)2(1/209−212 
)3(1 /212  
)4(1/35  



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

104

 بإيراد هذه النبذة ملا تطابق عليه ُام أطلتَّواألخبار واآلثار يف هذا كثرية وإن... (− 3:واملوطن الثالث
)1 (). إىل اجلواب باللسان والقلم كيف كانفقهاء زماننا من التحايش عن ذلك واملبادرة  
هـي مـا تتـضمنه األحاديـث مـن و,  بجوانب معينـةَّاهتمَّأنه ومما يوضح مقصود املؤلف يف رشحه و

  : قالحيث,خفايا وأرسار
َّفتنبه لألرسار املودعة يف اإلشارات الن( َّ وأن إشاراته مشتملة عـىل ,َّتعرف أنه ما ينطق عن اهلو, بويةَّ

َّوإنام هو حافظ وناقل صور األحكـام دون معرفـة , ومن مل يطلعه اهللا عليها فليس من ورثته, العلوممزيد 
ُّورس, املراد منها  )2( ).مَكِ وضعها وما يتضمنه من احلِ

َّغالب من يتكلم عىل األحاديث إنام (: فقد قال الصدر القنوي: " فيض القدير"وقال يف مقدمة كتابه
ولـيس , ما ال خيفى عىل من له أدنى مسكة يف العربية, واملفهوم من ظاهرها, عراهبايتكلم عليها من حيث إ

وبيان ما تضمنه كالمه من احلكـم , َّيف ذلك كبري فضيلة وال مزيد فائدة, إنام الشأن يف معرفة مقصوده 
واألرسار بيانا تعضده أصول الرشيعة, وتشهد بصحته العقـول الـسليمة, ومـا سـوي ذك فلـيس مـن 

 .)3 ().رشح يف يشءال
َّومما ينبغي التنبه له أن املناوي له رشوح ثالثة عىل   : ى األكرب منهاَّسم,  للسيوطي"اجلامع الصغري"َّ

 ."اجلامع الصغري"فيض القدير برشح " −1 
 ."اجلامع الصغري"تقريب البحر العزيز برشح ": َّ واألوسط سامه−2 

 ."الصغرياجلامع  التيسري برشح": َّ الصغري سامه−3
 ."مفتاح السعادة برشح الزيادة":  وسامه"اجلامع الصغري"ورشح قطعة من زوائد 

 .لامء عرصهُوقد اشتهر كتاب الفيض يف حياة مؤلفه, وكان له رواج ملحوظ ويظهر ذلك من تقريظ ع
عبارات كام  , وأنا أنقل الُظ له عليه مجاعة من علامء عرصهَّ فالكبري منها قر"اجلامع الصغري"وأما رشوح 

ِّفام يوجد من وصف للعلامء فهو ليس مني ,وهم‘ جاءت يف ترمجة ولده له  ُ: 

                                                 
 5710 ح 3/387)1(
)2(5/492 
)3(1/3−4 
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احلمد هللا وكفـي ,بسم اهللا الرمحن الرحيم(:بام صورته,  عفي عنه)1( شيخ اإلسالم أمحد األنصاري−1
 : وبعد.وسالم عىل عباده الذين اصطفي 

ُفقد وقفت عىل هذا امل ,  الكثـري الفرائـد, العظـيم الفوائـد,حلسن اللطيفف اَّنَصُ وامل,ف الرشيفَّلَؤُ
لـامت ُاملاحيـة لظ, املتناسقة الساطعة األنوار العاليـة املقـدار, افعةَّواملعاين الن,املشتمل عىل األلفاظ الراقية 

, ه روضة ذات هبجة ودوحاهتـا دانيـة القطـوفُفوجدت, اهلادية إىل أوضح الطرق املستقيمة, الشبه العميمة
ويـتألأل يف بـرج , )2(يتغرد عىل أغصان تسطريه املوزون محائم الـصحة والـرساد, يانعة الثامر, نوارفائحة األ

 .دراري اهلداية واإلرشاد, ُدرجة املصون
 : نظم

 يا روضة احلسن أهواها وآلفها        حقا لقد مجعت يف أرضك البدر  
زالت روضـة الـدين بـأنوار سـطوره ال, وذلك التأليف الفاخر يف احلقيقة فتح الرؤوف القادر,كيف ال 
 .وأعطى اهللا ملؤلفه ما أراده من سعادة املبدأ واملعاد,  وعنان سامء اليقني بأنوار بدوره شارقة)3(دارقة

 ). أضعف عباد اهللا أمحد بن روح اهللا األنصاري القايض : كتبه
  :التقريظ الثاين

 بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم(: ورتهبام صـ. )4(شيخ اإلسالم حسن أفندي حني كان قاضيا بمرص -2
والـصالة عـىل مـن , َّجامع الناس من الصغري والكبري ليوم ال ريب فيه ألحد من اجلليل الكبري احلمد هللا

ُوعىل آله وأصحابه وأطهاره املستضيئني كل واحد مهـم , ًوأثرا, ً و ألطف وضعاًوخربا,ًهو أحسن حديثا 
 :وبعد, بجليل أنواره
ِّواستدليت عىل أن املصنف موالنا جليل, َّ هذا املصنف اللطيف اجلزيلَّ عىل أنُفقد وقفت ْ ََّ  وقد !كيف, َ

                                                 
 انظـر خالصـة 1009 أمحد بن روح اهللا بن نارص اجلابرس الشهري بمال أمحد أفندي  لـه حاشية عل تفسري البيضاوي ت :هو)1(

 1/140 معجم املؤلفني1/151 , هدية العارفني 1/189األثر 
 367  املحيط القاموس.أي جودة سياق احلديث) 2(
 1139  املحيطالقاموس.أي صلبة ) 3(
 معجـم املـؤلفني 28−2/27 هـ  خالصة األثـر 1012هو حسن بن عيل  بن أمر اهللا املشهور باحلنائي توىل قضاء حلب ت ) 4(
1/565 
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 . كتصانيفه الرقاق عمره وذكره, وأطال باآلفاق, ر اهللا قلبه ورشح صدرهَّنو, َّرشح حديث النبي وأثره
 .)الفقري إىل فضل ربه الغني القدير حسن بن عىل القايض بمرص املحروسة : كتبه
 :الثالث ظالتقري

احلمـد هللا العلـيم القـدير الـدائم ‘ بسم اهللا الرمحن الـرحيم ( : املقديس بام صورتهعيللشيخ العمدة ل −3
ًوأشـهد أن حممـدا عبـده , واإلحسان الكبري, ويسري املنعم عىل من اختاره بالفضل العزيز, فيضه بام يروي َّ

,  وعىل آله وصحبه ومن ينتمـي إليـهَّن قلة النصريالداعي إىل اهللا م, ورسوله البشري النذير الرساج املنري
 : وبعد ,ها يسريَّنن سنُومن عىل س

ْفقد رسحت طريف يف هذا الروض النضري احلقيق بأن ُ , بل نجوم اهلدايـة والتبـصري, ى مصابيح التنويرَّسمُ يَّ
آتيا من العلوم , التحريروكامل التحقيق و, ًه حاويا حسن التقريب والتقريرُفوجدت, ملن يف نيل الغواية يسري

,  للتنفـريجبـةً حائدا عن الزوائد املو,التي هي وسائل إىل حترير املسائل باملهم مع التامم والتويف  والتوقري
   : وبأن يقال فيه جدير

 ُّفـائز من يغوصه بدر كثري ني غزيرـهو بحر للغــائصـ
 كم النظم كامل التحبريحم ـباينـحسن موجز صحيح امل

 من صغري يف علمه أو كبري مجعوه من فضل حسنفيه ما
 ريـُايق كل سامـع و بصـش ُق كل بارع وبديعــــرائـــ

إىل املقـام , ويبقيه لنفع من يطلب ويسأل ويرقيه, أن حيفظ مؤلفه) 1(بيه إليه أتوسلَّ وبنبيه الن,فاهللا تعاىل أسأل
َّويبلغه يف أوالده الكرام كل ما أم, األسنى واألفضل  . لُ

َّعىل بن حممد بن عيل الشهري بابن : العبد الفقري املعرتف بالعجز والتقصري الراجي غفور به القدير: وكتبه
وإخوانـه , عفي عنه وعن والديه وعن مشائخه) هـ1001(غانم اخلزرجي املقديس يف غرة رمضان سنة 

 ).وملن دعا له باملغفرة والرمحة والرضوان
 :لرابع االتقريظ

                                                 
 .هذا من التوسل املمنوع) 1(
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 بـسم اهللا الـرمحن: بـام صـورته, )1(الـشيخ رساج الـدين احلـانويت: هـامءُلـامء ورساج الفُعمدة العل -4

 املختار من ىوصالة وسالما عىل املصطف, َّمن عليه باإلسعاف, احلمد ملن منح من شاء األقحاف,الرحيم
 .  بني هاشم بن عبد مناف وعىل آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم بني يديه يف تلك املصاف

مجـع , فإذا هـو بالثنـاء جـدير, وما فيه من النقل الغزير,  عىل بعض من هذا اجلمع الكثريُ وقد وقفت:هذا
ّفأسأل اهللا تعاىل أن يزيده اطالعا حتى يكون ممن مد يف تلـك , َّومل فيه منها فأوعى, جامعة فيه الفرائد مجعا
 −دام التمتـع, ن به املجالس واملحافـلَّزيُن تم, ُومل ال? وهو من أعيان العلامء األماثل, الفنون احلديثية باعا

 .آمــني,  به وبمن يلوذ به−النفع 
  ).غفر اهللا له ولوالديه وذريته,  احلنفييتونَّحممد بن رساج الدين احلا: فقري رمحة ربه اخلفي:كتبه

 :اخلامس التقريظ
 : بام صورته, )2(شيخ اإلسالم عبد الرؤوف عرب زادهل −5
والصالة والسالم عىل أكمل خلقه , وقدمهم يف القديم واحلديث, ف أهل احلديثَّاحلمد هللا الذي رش(

والصحيح ,  اهلادي بام أبرزه من التحديث املتصل أمداده,وسند أصفيائه, سيد املرسلني أنبيائه: ىاملصطف
 .آمـني, صالة وسالما دائمني مدة األيام, وصحبه األئمة األعالم, وعىل آله املكرم, إسناده

كتب عىل ُ يْ بأنًه الئقاُفوجدت,  يف األحاديث الرشيفة"جامع الصغريلل" ُفقد وقفت عىل هذا الرشح: عدوب
صاحب , بل بمياه العيون اللطيفة املنسوب ملوالنا العامل العالمة والعمدة الفهامة, الصحائف بامء الذهب

ملحـىل مـن اهللا سـبحانه بكثـرة د اِّويل الفـضل الـسي, الفضائل الباهرة ساحب أذيال الكرامات الفـاخرة
واملنقـول املـربز للمؤلفـات الفريـدة يف , من العلوم بوافر التأبني حمرر املعقـول, مالزمة جده كأبيه وجده

سيدنا الشيخ زين الدين عبد الرؤوف املنـاوي : املتوجه إليها قلوب الكمل جالبة القبول, العلوم العديد
 . وأجره وبره, فلله دره. اد وما أخطأ يف السؤال واجلوابوأج, فوجدته قد أصاب فيام صنع, الشافعي

محيت من النحوسة يف أواسط شـهر رمـضان , وأنا الفقري عبد الرؤوف العريب القايض بمرص املحروسة

                                                 
هــ خالصـة 1010جـع يف الفتـو ت  بن عمر بن رساج الدين الفقيه احلنفي كان رأس املذهب بالقاهرة وإليه يرَّحممدهو ) 1(

 .3/558 , معجم املؤلفني 2/264 , هدية العارفني 4/76األثر 
  .172−170 هـ النزهة الزهية 1006ًفندي العريب الشهري بعرب زاده كان قاضيا بمرص ت أهو عبدالرؤف ) 2(
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 ). سنة ست وألف
 :التقريظ السادس

 الـرمحن  بـسم اهللا(:بـام صـورته, )1(الشيخ سامل الـسنهوري:  مفتي السادة املالكية بالديار املرصية−6
 .الرحيم

عظيم السمح املنح الفاتح عـىل مـن شـاء مـن عبـاده أبـواب , احلمد املستحق احلمد املانح من اصطفاه
ًورشح فجعله جمددا هلذه عىل رأس القرن العـارش دينهـا , فاعرتف من فيض جار فضله, جوامع الكلامت

 جعلنا من أمته من خصه بجوامـع أمحده أن, وسمح, وبارك له يف األوقات, وفاء بخرب الصادق املصدوق,
 جعل فينـا العلـوم ظـاهرين عـىل احلـق إىل يـوم ْوأنعم علينا بأن, ةَّ احلاوية للجوامع اجلليلة اجلم,الكلم
 . فأعظم هبا نعمة,  املعلومتالوق

وجيلو صـدا قلبـه , َّوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه شهادة تقرب قائلها من اجلناب األقدس
 .هر فيه الرس األنفسليظ

 املنـزه عـن النقـائص ,َّ وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبـده ورسـوله اجلـامع ألنـواع ينـابيع اخلـريات
وحزبـه ,  املفايض عليه من أقدس احلرضات صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وحمببه وأنـصاره,واملعائب

 . صالة وسالما دائمني ما تعاقب بالسنوات, وتابعيهم بإحسان
 عىل البعض بالفعل واجلميع من هذا اجلمع  بالقوة من هذا اجلمع الغزير املوسـم بــ ُفقد وقفت:  وبعد

 أو بغريه من أعـالم األجنـاس التـي هـو "فيض القدير برشح اجلامع الصغري ألحاديث البشري النذير"
ٌقمنوكل منها  ِ  فيـه الفكـر ُوأجلـت, خطـريَّوأنـه ذو قـدر , ىَّوكثرة األسامء دالة عىل رشف املسم, رٌ جديَ
فإذا هو أعجوبة من أعجوبات الدهر التي مل حيم حوهلا وحول نـصيفها يف هـذا العـرص ,  النظرُوأمعنت

َّأحد من البرش إال من منحه املانح الرؤوف كام منح جامعه  ٌ . 
النعمة عىل فأسأل اهللا تعاىل إدامة ,  وأسبغ عليه من مدده السني سوابغ النفحات)1 (......... وهيهات

, َّفإنه من أجل بل من أجل املطالبة, أن يرزقنا وإياه اإلخالص يف العلم والعمل, العامل اجلامع لرشح اجلامع
                                                 

 , هديـة 2/204األثـر   هــ  خالصـة1015 ت  بن عز الدين أبو النجا السنهوري املالكي املحدث الكبريَّحممدهو سامل بن ) 1(
 3/116 , اإلعالم 1/381العارفني 
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وأسأل مواله الشارح أن , ويكفينا بكنفه وعونه....... وأن حيوطنا بحفظه وصونه, أعظم املطامع للطالع
وعـىل , َّفإنه ويل ذلك والقادر عليـه, وأهيل, وأقاريب, وفروعي, وألصويل, ال خييل أوقاته من صالح الدعاء يل

 . واملصري يف كلها إليه, وسهلها, اهللا التكالن يف صعب األمور
َّسامل بن حممد بـن حممـد الـسنهوري : انه املشفق من عظائم جرمه وعصيانهنقال ذلك بلسانه ورقه ب َّ

  ).آمني, ن اهللا عاقبتنا بخريأحس. املالكي عفي عنه يف غرة شهر شوال سنة إحد بعد األلف
  :قيمة الكتاب العلمية: املطلب الثاني

 :تظهر قيمة الكتاب العلمية من عدة جوانب فمنها
 : موضوع الكتاب−1

ًفهو رشح لكتاب موسوعي كبري حيث بلغت عدد أحاديثه فوق عرشة آالف حديث, إذا فهو رشح 
 .موسوعي, اكتسب مكانة كبرية وعظيمة

 . فهو عامل مشارك له إسهامات كثرية ومتعددة يف خمتلف العلوم كام تقدم يف ترمجته  مكانة مؤلفه,−2
سـواء يف رشح احلـديث أم يف غـريه مـن ,  تأخر زمن الشارح أتاح له اإلطالع عىل كثري من املـصادر−3

 .َّالعلوم املساعدة مما أسهم يف مكانة الرشح
 .كام تقدم, ً كتبا عديدة يف علوم خمتلفةَّحيث إنه رشح, ُّتأصل ملكة الرشح لد الشارح −4
ًبل إنه مجع علوما شـتى, وبـني مـسائل عديـدة,  وليس الكتاب جمرد رشح وبيان ملدلوالت احلديث−5 َّ ,

والفروق بني املتشاهبات كام سيأيت بالتفـصيل يف الفـصل , مثل عنايته بالتعريفات, ةَّهمُواعتنى بجوانب م
 . املناوي يف رشح احلديثمنهج  يفالثاين من الباب الثاين

 . جودة النقول التي خيتارها وينقلها مع ما فيها من حترير علمي متني−6
 :َّ حيث متيز بعدة ميزات منها أسلوب الشارح ومنهجه يف رشحه−7

 .وجودة األسلوب, قوة العبارة •
 .وعدم وجود قلق يف التعبري, حسن السبك •
 .قدرته عىل تلخيص النقل •

                                                                                                                                                  
 .هناك عدة كلامت مل أستطع قراءهتا)1(
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 .الوضوح وعدم الغموض •
 .توسطه يف الرشح  •
 .اختصاره •
 .ُدفاعه عن العلامء الكبار •

اشتامله عىل فوائد قيمة يف كثري من العلوم, مع تركيزه عىل العلم الرشعي عامة , وعلـم احلـديث −8
 .خاصة

 .وسأمثل من هذه النقاط ملا حيتاج إىل متثيل , وغريها ستأيت من خالل البحث
ِأو هي يف عداد املفقود مثل رشح العراقي عىل الرتمذي, نقله من مصادر خمطوطة مل تطبع بعد ,  −6

ِّورشح احلافظ ابن حجر عليه أيضا, ومن رشح النووي عىل سنن أيب داود, ونقله أسانيد من تفسري  ً
ًابن مردويه, ونقله أيضا أسانيد من تاريخ نيسابور للحاكم, وغريهـا كثـري جـدا سـتأيت يف البـاب  ً

 −محه اهللا ر−يف مصادر املناوي: الثالث
 .ُوسوف أرشح بعض ما حيتاج من هذه امليزات إىل رشح

، א :א
 هذا, »وهو منتعل بنعلني من نار يغيل منهام دماغه«,  عم املصطفى»َّأهون أهل النار عذابا أبو طالب« −1

َّويزعم بعض الناس أنه أسلم, وهو احلق, روما قبله يؤذن بموته عىل الكف( يا سبحان اهللا : قال الزخمرشي, َّ
 .)1( )انتهى. َّأكان أبو طالب أمخل أعاممه حتى يشتهر إسالم محزة والعباس وخيفى إسالمه

فجمـع , ِّبل صنف بعضهم كالـسيوطي فيـه, ُوقد ذهب مجع من العلامء إىل زعم إسالمه: قال الباحث
 .ريب ومستغرب بام ال معد وراءه, فالزخمرشي أصاب كبد احلقيقةوأعو وأتى بكل غ

 . »إذا مرض العبد املؤمن ثالثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه« −2
واشرتاط القرطبـي , هبه انضم لـه صرب أم ال, وظاهر اخلرب وما أشبهه ترتب التكفري عىل جمرد املرض.... (

َّمنع بأنه ال دليل عليه, حصوله ِ َّغري ناهض ألن ما يصح منها ,  واحتجاجه بوقوع التقييد بالصرب يف أخباره,ُ
ولن جتد حديثا صحيحا ترتب فيه مطلق التكفري , فاعترب فيها الصرب حلصوله, مقيد بثواب خمصوص فيها

                                                 
)1(3/68 



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

111

ُّأفاده احلافظ العراقي, عىل مطلق املرض مع اعتبار الصرب  وقد اعتربت األحاديث يف ذلك فتحرر يل: قال, ُ
 )1 (.)ما ذكرته

.א
 ِح اكتسابهــــــولج عتوا يف قبي  إذا ظامل استحسن الظلم مذهبا−3

 ِابهـستبدي له ما مل يكن يف حس  َّزمان فإنهــــــ فكله إىل ريب ال
 ِه حتت ظل ركابًجم تيهاَّير الن      جربا          ــــم قد رأينا ظاملا متــ فك

  ِأناخت رصوف احلادثات ببابه  هـلمــــ فلام متاد واستطال بظ
 )2(ِب عليه اهللا سوط عذابهـــوص  وقب بالظلم الذي كان يقتفيُوع

 الـشجاعة بـني ,فالسخاء وسط بني البخـل والتبـذير,ُإذ كل خصلة حسنة هلا طرفان مذمومان ...(−4
د عـن ُفـإذا كـان يف الوسـط فقـد بعـ,ني وسـطهام ُ وأبعد اجلهات واملقادير من كل طرف.اجلبن والتهور

َّ يشري إىل أن املتدين ينبغي أن يكـون سائـسا »ودين اهللا تعاىل بني القايس والغايل «,املذموم بقدر اإلمكان
 وهلـا , وقيادها عرس,ووفورا يؤول إىل رسف, يفيض هبا إىل التقصري ًفس نفوراَّ للنَّ فإن, مدبرا هلا,لنفسه

 :أحوال ثالثة
 . وحال تقصري وإجحاف , وحال غلو وإرسافوإنصاف,فحال عدل  

فطاعتهـا متنـع مـن , وشفقة كافـة , طاعة مسعدة: أن خيتلف قوي النفس من جهتني متقابلتني:فاألول
 ومـا صـد عـن ,َّ ألن ما منع من التقصري تام; وهذه أمحد األحوال, وشفقتها تصد عن الرسف,التقصري

طالب العلـم وعامـل :َّ ومن ثم قال احلكامء , به أن يستكملْستدام فأخلقفالنمو إذا ا,الرسف مستديم 
 .هُتَّ كانت فيه منيَّوربام,ه َمَشَ وإن أرسف فيه ب, عصمهً كآكل الطعام إن أخذ منه قوتا,الرب

 إىل املعـصية اإلشـفاق فيـدعوها , وتقدم قو الطاعـة, فبأن ختتص النفس بقوة الشفقةوأما حال التقصري 
 , الغلـو يف العمـل سـيئةَّ أراد أن: قال أبو عبيد,َّ واحلسنة بني السيئتني ال يناهلا إال باهللا,ً مغبوناًخائنافيكون ,

 فالغلو »غري الغايل فيه وال اجلايف عنه«واحلسنة كام جاء يف خرب يف فضل قار ء القرآن ,والتقصري عنه سيئة 
                                                 

)1 (1 / 444 
)2(2/366 
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أو أن , هـي املتعـب مـن الـسري »ورش السري احلقحقة«, وكالمها سيئة , التقصري:واجلفاء عنه, التعمق :فيه
 ,وعدم إجهاد النفس يف املـشقة فيهـا, والقصد هبا اإلشارة إىل الرفق يف العبادة ,حتمل الدابة عىل ما ال تطيقه

 ) 1( ).وهذا احلديث قد عدوه من احلكم واألمثال
א ،،:א

، א :א
  .»...ُعىل كل مسلم صدقة« −1

بتأنيـث  :َّفإهنا قال شارحوه, ِّوالذي يف البخاري, ُكام رأيته يف مسودته, َّفإنه كذا بخطه, فيمسك عن الرش     (
لـه أي املمـسك عـن , مساكأي اخلصلة أو الفعلة التي هي اإل, باعتبار اخلصلة التي هي اإلمساك, الضمري

, ِّريَنـُكـام ذكـره ابـن امل, بخالف حمض الـرتك, أي إذا نو باإلمساك القربة, الرش صدقة عىل نفسه وغريها
َّوذلـك إمـا , أو ممكن التحصيل أو بغري مال, َّما بامل حاصلإوهي , َّ أن الشفقة عىل اخللق متأكدةوحمصوله

وقـضية اخلـرب , َّوفيه أن الرتك فعل إذا قصد, يةَّأو مع الن, ن الرشأو ترك وهو اإلمساك ع, وهو اإلعانة, فعل
  )2 ().َّوإنام هو التسهيل, وليس مرادا, ترتيب هذه األمور األربعة

א א ، א :،א
  »ئمة املسلمني وعامتهم هللا , ولكتابه ولرسوله وألالنصيحةَّإن الدين  1− «

ث بـام َّوثلـ, ى بكتابه الصادع ببيان أحكامه املعجز ببديع نظامهَّوثن, َّألن الدين له حقيقة, فبدأ أوال باهللا....(
َّوربـع بـأويل , املوقف عىل أحكامه املفصل جلمـل رشيعتـه, وهو رسوله اهلادي لدينه, يتلو كالمه يف الرتبة

 )3( ).َّالقائمون بسنتهم ثم مخس بالتعميم ,بياءالذين هم خلفاء األن, األمر
 .وسيأيت يف البحث كثري من هذا 

א א ، א :א

                                                 
)1(4/386 
)2(4/323 
)3(2/328 
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َّسـيام ذوي البـذاءة , وأهـل احلـسد, التصرب عىل ما ينشأ عن األقران:  عدوا من الصرب احلسن:تنبيه (−1
, ُوذلـك واقـع يف كـل زمـن, ونقصهم ملا هيمهم من األمراض, ووقوع هؤالء يف األعراض, لبسمنهم وال

غالبـه , ٌ كالم املعارصين مردود"عامنَّعقود اجلامن يف الذب عن أيب حنيفة الن"وحسبك قول الشافعي يف 
قصدوا هبا , ٌبريءوهو منها , ن يوصف بأدنى دينَّال تصدر عم,  أشياء فاحشةٌ إليه مجاعةَبَسَوقد ن, ٌحسد
 )1(. وعدم انتشار ذكره, شينه

d  † p1 ù' tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢Ο ÏFãƒ … çν u‘θ çΡ (   )2 ( 
:א

ُّ ويف حديث أعله اهليثمي−1 ً فيه أيضا يزيد الرقـايش :وأقول.  فيه صالح بن رسح وهو خارجي(: فقالَّ
 )4 ().رأس اخلارجي وحده خارج عن اإلنصاف اجلناية ب)3( فتعقيبهَّوهو مرتوك كام مر

, َّ; وذلك ألن فيه يوسف بن يعقوب القـايضُّوضعفه املنذري, َّورواه عنه أيضا البزار, ُعن أيب هريرة( −2
, ان حيمـل عليـهَّكـان عفـ: وقـال, أورده فيهم, ُومحيد بن األسود, جمهول: وقال, ُّأورده الذهبي يف الضعفاء
 ) ليس عىل ما ينبغـي)5(وحينئذ فتعصيب اهليثمي اجلناية برأس األخري حدوه, فوهُوحممد بن أيب محيد ضع

)6( 
א،א א،א

، א عندما جـاء لـرشح حـديث لـه تعلـق بـأدب طالـب :א
م فيها ْهَ ومن و, من فرع وأصل)7 (وما يتعلق هبا(....ً قال ذكرا مجلة من اآلداب −ً قريباكام سيأيت−العلم

                                                 
)1(4/234 
  التوبة   من سورة32 اآلية رقم )2(
 ...فتعصيبه: كذا يف الفيض,ولعل الصواب)3(
)4(6/222 
 .وحده: الصواب  ولعل  يف الفيض كذا)5(
)6 (2 / 464 
 .ّأي باملسألة العلمية)7(
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سـليمة عـن تنقـيص أحـد مـن , عن التعقيـد واإلهبـام ٍ عريةٍ جليةٍ بعبارة, أو نقل, أو ختريج,يف حكم
)1 ( ). والفرق بني املسألتني وبذلك يزول التعقد من البني, مبينا مأخذ احلكمني,األعالم

َهبىُّهنى عن الن«( −2 فنهـب مـال , أي أخذ ما ليس لـه قهرا جهرا, ً بضم النون وسكون اهلاء مقصورا(»ْ
وال جيذب , َّفلكل أن يأكل مما يليه, كالطعام يقدم للقوم, وجيوز باإلذن يف املوهوب املشاع,الغري غري جائز 

 أصل احلديث كام يف َّفإن, َّأنه ليس عىل ما ينبغيَّإال ,  وغريهُّوبنحو ذلك فرسه النخعي, َّمن غريه إال برضاه
فوقعت البيعة عىل , َّأنه كان من شأن اجلاهلية انتهاب ما حيصل من الغارات, رشوح الصحيحني وغريمها

 )2 (.)هيَّوتشديد الن, الزجر عن ذلك
 يف نحـو هـذه َّمتـسكا بـاألمر بالتـسبيع, َّذهب أمحد إىل أنه جيب غسل مجيـع األنجـاس سـبعا:  تنبيه(−3

 )3 ().وال خيفى ما فيه, األحاديث
ُما من أيام أحب إىل اهللاِ تعاىل أن يتعبد له فيها« (−4 َ َْ ْ َ أي ألن يتعبد»ٍ ِبتأويـل املـصدر, ْ َفاعـل أحـب, ِ ُذكـره , ُ

ُّوقال الطيبي, ْبعضهم َاألوىل جعل أحب خرب ما: َ َ َوأن يتعبد متعلق بأحب, ُ ٌ ِبحذف اجلار, َ ى ما ُفيكون املعن, ِ
ُمن األيام أحب إىل اهللاِ ُيتعبد له فيها ألن, ِْ ِمن عرش ذي احلجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة«, َ ٍ ُ ُ ُ ِ ِ ْأي ,  ٍ»ْ

ِليس فيها عرش ذي احلجة ُ ِوقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر«, َ ٍِ ُ ِومن ثم كـان يـصوم تـسع ذي احلجـة,  ِ»ُ َ ُْ ََّ ,
َويوم عاشوراء ُكام رواه أمحد, َ ُ وغريهُ ِ يفيد الدوام عند كثري من األعالم"َكان"ُولفظ , ُ َ ٍ َ ْوأما خرب مسلم عن , َُ ٍ ُ

ُمل ير رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صائام العرش قط": َعائشة َ ً ُ َ ُ وخربها ما رأيته صـامه"ْ ُ ُفـال يلـزم منـه , ُ ُ
ِعدم صيامه ٍفإنه كان يقسم لتسع, َ ُ َ ُفلم يصمه عندها, َّ َوصامه عند, ْ ٌكذا ذكره مجع,  غريهاُ وال خيفـى : ُوأقول, ُ

َإذ يبعد كل البعد أن يالزم يف عدة سنني عدم صومه يف نوبتها دون غريها, ِما فيه ِْ ِ ِ َِ ََ ُ ُ ِفاجلواب احلاسم لعرق , ْ ُ ُ
َأن يقال , ِالشبهة ْاملثبت مقدم عىل النايف"ْ ٌ ْ عىل القاعدة املقررة عندهم"ُ ِ ِ(.) 4(  

                                                 
)1(4/127 
)2 (6/324 
)3 (4/273 
)4 (5 / 474 
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ً نبيـا ً لكان صديقا«ابن املصطفى الذي رزقه من مارية القبطية »لو عاش إبراهيم«(−5 ُقـال ابـن عبـد »َّ
َّ كان كل أحد نبيا ألهنم من ولـد )1(َّ ولو مل يلد النبي األنبياء, فقد ولد نوح غري نبي! ال أدري ما هذا:الرب ً َّ ُ
  اه .نوح
ٌبراهيم كان نبيا باطل قول بعض املتقدمني لو عاش إ: فقال" هتذيبه" يفُّرت به النوويَّواغ ً  عـىل ٌ وجسارة,َّ

  وجمازفة وهجوم عىل عظيم اه ,املغيبات
ُبه احلافظ ابنَّوقد تعق َّ حجر بأنه عجب منه مع وروده عن ثالثة صحابيني فكأنه مل يظهر له وجـه تأويـل ُ َّ
 )2 (.)فأنكره

ُومن تلطفه أنه ال ي ًح بالتعقب أحيانا ويلتمس عذرا للعاملَّرصَّ  :َّك أنه قال عند رشحه حلديث فمن ذلً
 افتح يل أبواب رمحتك ,وإذا خـرج منـه َّ اللهم:وليقل,َّلم عىل النبي َّسُدخل أحدكم املسجد فليإذا « −1
  » أسألك من فضلكَّ اللهم:وليقل,َّلم عىل النبي َّسُفلي

َّواعلم أن النووي ( َّ نقل عن العلامء أن الصالة والسالم يكره إفراد أحدمها عَّ  وقـع إفـراد  وقد,ن اآلخرُ
 كـان إذا دخـل " وورد إفراد الصالة يف حديث ابـن الـسني عـن أنـس ولفظـه,السالم يف هذا احلديث

 . "َّاملسجد قال بسم اهللا اللهم صل عىل حممد وإذا خرج قال مثل ذلك
َّوالظاهر أن مرادهم أن حم,ُفإفراد كل منهام يف هذين احلديثني يعكر عىل القول بالكراهة ل كراهة اإلفراد َّ

َّ وأن أصل السنة حتصل باإلتيان بأحدمها,فيام مل يرد اإلفراد فيه ُّ ام حيصل بجمعهـام كـام ورد يف َّ وكامهلا إن,َّ
 )3 ()حديث يأيت

وسـيأيت مزيـد هلـذا يف  طالب العلم يف حسن إنتقاء الكلامت فيام يريد أن يعرتض بـه,لففي هذه تعليم 
 .البحث

א אא א ، ,א
:א

                                                 
 ...ًنبياَّإال َّ ولو مل يلد النبي :كذا يف الفيض, والصواب)1(
)2(5/320−321 
)3(1/336 
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,  تـأثري عجيـب يف نفـع الطعـام والـرشاب,واحلمد يف اآلخر,للتسمية يف األول : ُقال ابن القيم( −1
 توكثر,  آخرهومحده يف, إذا ذكر اهللا يف أوله, لُمَ فقد كًإذا مجع الطعام أربعا: قال اإلمام أمحد, ودفع مرضته
 )1().ٍّلِوكان من ح, األيدي عليه

ة َّمـُويلـزم األ, ُفاألمور موكولة إىل العلـامء, ويف الغيالنات إذا خال الزمن عن سلطان ذي كفاءة( −2
ُ عرس مجعهم عىل واحد استقل كـل قطـر باتبـاع عْفإن, ويصريون والة, الرجوع إليهم ُ  كثـروا ْفـإن, لامئـهُ
 )2(.)اهـ, ُستووا أقرع اْفإن, فاملتبع أعلمهم

 )3 ( ).رَّوالعدل ال يدوم وإن دام عم, رَّالظلم ال يدوم وإن دام دم: قالوا( −3
ويف القرآن للمستحسن مـن جهـة , واحلسن أكثر ما يقال يف تعارف العامة يف املستحسن بالبرص( −4

لكـن قـد يتخلـف , ًغالباَّألن حسن الوجه وصباحته يدل عىل احلياء واجلود واملروءة , البصرية الوجوه
َّرب"كام يشري إليه تعبريه يف بعض الروايات بـ  ُ"(.) 4( 

 )5 (.) يف الفرائض عبودية االضطرار وهي األصلية ويف الفرع وهو النفل عبودية االختيار(−5
 واللجاج أكثر ما يستعمل يف املراجعة يف اليشء املـرض بـشؤم .العادة طبيعة خامسة:وقال احلكامء ( −6
ُ كأنه أ,ًى فاعله جلوجاَّسمُ وي,بع بغري تدبر عاقبةالط  فزجـرهم .خذ من جلة البحر وهي أخطـر مـا فيـهَّ

 ًرزق قلبـاُ فعىل من مل يـ.زها عن تعود اخلري باالسم للفرقَّومي,املصطفى عن عادة الرش بتسميتها جلاجة 
ؤتى ُ يـَّاومـة عـىل ذلـك وإنـام ويلزمها املد, والكف عن الرش,روض نفسه عىل اخلريُ من الرش أن يًسليام

 )6 (.)العبد من الضجر واملالل والعجلة

                                                 
)1 (5 / 221 
)2(4/385 
)3 (2 / 107 
)4 (1 / 74 
)5(3/96 
)6(3/510 
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 للكراهـة وللتحـريم فتـارة "وال ينبغـي" ,دب وللوجوبَّ يف استعامهلم صاحلة للن"ينبغي"ولفظ ( −7
 )1 (.) والقرينة حمكمة,وأخر هذا,يريدون به هذا 

َّوأنه إذا دلـ, إذا عرف من شخص املخالفة واللجاج: ُقال ابن عريب: تنبيه( −8 , ه عـىل أمـر فيـه نـصيحتهَّ
َّفالنصح عدم النصح, عمل بخالفه وهـذه : قـال, فيخالفـه فيفعـل مـا ينبغـي, شري عليه بخالف ذلكُبل ي, َّ

َّ فإنه يسوس به النفوس اجلموحة الشاردة عـن "علم السياسة"وهي تسمى , ُنصيحة ال يشعر هبا كل أحد َّ
ورويـة ,  وفكـر صـحيح,وعقـل,  الناصح يف دين اهللا حيتاج إىل علمَّ إن:اَّفمن ثم قلن: قال, طريق مصاحلها

ومـا يف مكـارم , فاخلطأ أرسع إليـه مـن اإلصـابة,  مل يكن فيه هذه اخلصالْفإن, وتؤدة, واعتدال مزاج, حسنة
 )2( ).َّوال أخفى وال أعظم من النصيحة, األخالق أدق

وفـضل , فضل اختصاص من اهللا تعـاىل بـال عمـل,  هلامالفضل قسامن ال ثالث: ُقال ابن حزم:  تنبيه(−9
فيشرتك فيه مجيـع اخللـق مـن نـاطق وغـريه ومجـاد , َّأما فضل االختصاص من دون العمل, جمازاة بعمل

وذبـيح , وناقة صالح, وفضل إبراهيم بن رسول اهللا عىل األطفال, وفضل األنبياء, كفضل املالئكة, وعرض
ويـوم , وشـهر رمـضان, واحلجر األسود عىل احلجـارة, املساجد عىل البقاعو, وفضل مكة واملدينة, إبراهيم
, واجلـن, واإلنـس, وهـم املالئكـة, َّفـال يكـون إال للحـي النـاطق, وأما فضل املجـازاة, وليلة القدر, اجلمعة

, وهـي الفـرض منـه وكيفيتـه, ماهية العمل وكميتـه, واألقسام املستحق هبا التفضيل يف هذا القسم سبعة
, واآلخـر ال يوفيهـا, فاملاهية أن يكون أحدمها يف العمل يـويف فروضـه, م والزمان واملكان واإلضافةوالك

أن يـويف أحـدمها , والكيفية, ويشوبه اآلخر ببعض املقاصد الدنيوية, والكمية أن خيلص أحدمها يف العمل
ويتفاوتا , ستويا يف الفرضوالكم أن ي, واآلخر يأيت به لكن ينقص من رتبته, أو رتبه, بجميع حقوق العمل

واإلضافة , واملكان كالصلوات باملسجد احلرام واملدينة, أو وقت احلاجة, والزمان كصدر اإلسالم, يف النفل
فهـذا يـشرتك , أحدمها تعظيم الفاضل عىل املفضول: ونتيجة الفضل هبذه الوجوه شيئان, كعمل من نبي

إذ ال جيـوز احلكـم للمفـضول , َّعلو الدرجة يف اجلنة: اينوالث, وما كان بعمل, فيه ما كان فضله بغري عمل

                                                 
)1(2/362 
)2( 2/328    
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إىل هنـا , وهذا القسم خيتص به الفاضـل بفـضل عملـه,  لبطل الفضلَّوإال, بعلو الدرجة هبا عىل الفاضل
 )1( ).كالمه

ولـيس املـراد , وأرسارهـا, ودقائقهـا, مـن بـدائع العربيـة,  أي تعرفوا مـا فيـه»... أعربوا القرآن« (−10
 »التمـسوا«و, وال ثواب له فيهـا, َّألن القراءة مع اللحن ليست قراءة, ب املصطلح عليه عند النحاةاإلعرا

أي معنى ألفاظه التي حيتاج البحث عنهـا يف ,  غرائبه»التمسوا« بدل »اتبعوا«اطلبوا ويف رواية للبيهقي و
 . ففيه علم األولني واآلخرين, أو فرائضه وحدوده وقصصه وأمثاله, اللغة
ُحتى تشهد لـه كل كلمة منـه , وصفا لـه فهمه, َّوال يعرفه إال من طال يف تدبركلامته فكره: ُّال الغزايلق

 . َّوأنه خارج عن حد استطاعة البرش, َّبأنه كالم جبار قهار
ليكـشف لـك مـا فيـه مـن ,  عىل استنباطهاًفكن حريصا, وأرسار القرآن خمبأة يف طي القصص واألخبار

َّوفيه أنه جيب أن يتعلم من النحو ما يفهم به القرآن والسنة, اهـ, العجائب ُّ  )2 (.)لتوقف ما ذكر عليه, َّ
, أن يوضـح حالـه,  اشتمل سـنده عـىل مـن فيـه ضـعفًعىل من ذكر حديثا: ُقال احلافظ العالئي( −11

 )3 (.)انتهى, وبراءة من ضعفه, خروجا عن عهدته
مل يكـن يف أمـة مـن األمـم منـذ خلـق اهللا آدم أمـة ":ازيويف تاريخ ابن عساكر عن أيب حاتم الر( −12

لامؤهـم يعرفـون ُع: قال,  ال أصل لهًربام رو أحدهم حديثا: قيل لـه, غري هذه األمة, حيفظون آثار نبيهم
 )4 (.)َّفروايتهم احلديث الواهي ليتبني ملن بعدهم, الصحيح من غريه

َّوعه جمردا عام يندر سيام يف املختـرصات ليـسهل وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وق:ُقال ابن حجر ( −13 َّ
 )5 (.)تناوله

                                                 
)1 (2/26 
)2 (1/558 
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ُ قـال ابـن حجـر ,نكر ال يعرف ذهـول عجيـبُ هذا احلديث م:ِّوقول النووي كابن الصالح...( −14
 لكن ابـن الـصالح ينقـل ,ام وإن اشرتكا يف قلة النقل من املستدركَّتعجب من ابن الصالح أكثر فإهنُوي:

 )1(. ) واحلديث فيهًثرياِّمن سنن البيهقي ك
َّوقد ذكر املصنف عن ابن الصالح والنووي أن الكتب املبوبة أوىل بالعزو إليها والركون ملا فيهـا ( −15 ِّ ِّ ُ

َّمن املسانيد وغريها ألن املصنف عىل األبواب إن ِّ ُ  )2 (.)ام يورد أصح ما فيه فيصلح االحتجاج بهَّ
 » حبك اليشء يعمي ويصم «  −16

أبطلـه , كـذوب, فيه ابـن أيب مـريم: وقوله,  بتعدد خمرجيه وطرقه إىل دفع زعم الصاغاين وضعهأشار(...
ُّاحلافظ العراقي ٌبأنه مل يتهمه أحد بكذب, ُ بـل وال نـسلم , فـزعم وضـعه هبـت, ويكفينا سكوت أيب داود, َّ

 )3 (.) أصل لهال, " املحبة مكية"وما اشتهر عىل األلسنة من خرب, بل هو حسن, بل وال ضعفه, حذفه
 " أفضل أيام األسبوع  يوم اجلمعة " −17

كام , باطل ال أصل له, َّلكن ما استفاض أهنا تعدل اثنتني وسبعني حجة..وموافقته يوم وقفة املصطفى...(
 )4 (.)بينه بعض احلفاظ

אא ،א
،،.

َ عضلسيكون يف أمتي أقوام يتعاطى فقهاؤهم" −1  "متيُ أولئك رشار أ, املسائلُ
 بضم العني وفتح الضاد صعاهبا أي من رشارهم, فخيـارهم مـن يـستعمل سـهولة اإللقـاء "لَضُع"(

 وال يفجـأه , ويبذل جهده لتقريب املعنى لفهـم الطالـب,وساطع برهان, ومزيد بيان ,وتلطف,بنصح 
 , ويوضـح ملتوقـف الـذهن العبـارة, ويـضبطه حفظـه,قرر له مـا حيتملـه ذهنـهُ بل ي,باملسائل الصعبة

َّ ثـم يـذكر الـدالئل وتوجيههـا ,ويبدأ بتصوير املسائل وتوضيحها,وحيتسب إعادة الرشح له وتكراره 

                                                 
)1(5/340 
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 ,يـذكر األدلـة موضـحة− ملن مل يتأهل لفهـم مأخـذها ودليلهـا −ويقترص عىل تصوير املسألة ومتثيلها,
 ومن وهم فيهـا , وما يتعلق هبا من فرع وأصل, وعللها, له معاين أرسار حكمهاَّ ويبني,نقحة ملمتحنهاُم

سـليمة عـن تنقـيص أحـد مـن , عن التعقيـد واإلهبـام ٍ عريةٍ جليةٍ بعبارة, أو نقل, أو ختريج,يف حكم
 )1 (.)ذلك يزول التعقد من البني والفرق بني املسألتني وب, مبينا مأخذ احلكمني,األعالم

 وأعظـم ,ً وال تعف طبعك عـن املنـاظرة فيعـود سـقيام,ًال ختل قلبك من املذاكرة فيعود عقيام.... (−2
 وإعامل التواين فعىل من ابـتيل بـه أن يـستدرك تقـصريه ,آفات العلم النسيان احلادث عن غفلة التقصري

كـد نفـسه ُوي, لن يدرك العلم من ال يطيل درسـه : قالوافقد,ويوقظ غفلته بإدامة النظر ,بكثرة الدرس 
ًصرب عليه إال من ير العلم مغنامُوكثرة الدرس كدود ال ي,  فيتحمـل تعـب الـدرس ,ً واجلهالة مغرما,َّ

وبحـسب الراحـة يكـون , وعىل قدر الرغبة يكون الطلب , وتنتفي عنه معرة اجلهل,ليدرك راحة العلم
 , واتكل بعد فهم املعاين عـىل الرجـوع إىل الكتـب,ًعلم الدرس واحلفظ اعتامداام استثقل املتَّورب,التعب 

 فـال تعقبـه ,َّ فام هي إال كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد االمتنـاع منـه,ومطالعتها عند احلاجة
ًالثقة إال خجال ً والتفريط إال ندماَّ َّ(.) 2( 

َّإما لضعف قلبـه أو عـن , النسيان ترك ضبط ما استودع: قال التوربشتي...( »...آفة العلم النسيان« −3
ينشأ عن ضعف القوة املتخيلـة عـن حفـظ مـا : أحدمها: النسيان نوعان: قال املاوردي. أو قصد,غفلة 

وليس ملن بـيل بـه , وكثر إىل الكتب احتياجه, ومن هذا حاله قل عىل االضداد احتجاجه, يغفل عنه الذهن
 . وأن ينال ويظفر, وبالصرب أحر, َّ ألنه عىل القليل أقدرأو اإلقالل;, َّإال الصرب

 .إذا اشتد الكلف هانت الكلف: وقالوا. اتعب قدمك فكم تعب قدمك: وقال احلكامء
, تيل به اسـتدراك تقـصريه بكثـرة الـدرسُفينبغي ملن اب, وإعامل التواين, حيدث عن غفلة التقصري:  والثاين

 العلم ما كان عن ذل ُّوأعز,  التعبٍّأكمل الراحة ما كان عن كد: َّ ثم قيلومن, وإيقاظ غفلته بإدامة النظر
َأن حت« أي إمهاله وإتالفه وإهالكه »وإضاعته«, الطلب , أو ال يعمـل بـه, ممـن ال يفهمـه, »ث به غري أهلـهِّدُ

                                                 
)1(4/127 
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أو , ه بـهأو إتالف وإهالك لعدم معرفته بام حدثت, أي جعلته بحيث صار مهمال, فتحديثك له به إمهال لـه
 )1 (.)وهذا عىل الثاين استعارة بالكناية, وكذا من هو اله أو متغافل أو مستخف به, لعدم االنتفاع به
  :, قال بعد حديث آداب طالب العلم بعضَّلذلك فإنه يذكر

واحلفـظ قـرين العقـل , فتعجز القلوب عن حفظـه ,َّألنه يكثر عىل السمع( »دوا العلم بالكتابِّقي«−4
 فنـسيت ذريتـه ًي إنـساناَّ فـسم, وأول مـن نـيس آدم,سيان كامن يف اآلدمـيِّوالن,ستودعهام والقلب م,
قيـد بالكتابـة , هُيـف ذهابـِوالنسيان كامن فخ, هبذه العلةًفإذا كان القلب معلوال, َّثم حيفظ, فالعلم يعقل,

ب اهللا عبـاده وقـد أد, وإن دخله القلب فـنعم الكـشف لـه الكتـاب, فنعم املستودع, لئال يفوت ويدرس
$  قـــال,وحـــثهم عـــىل مـــصاحلهم yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š ⎥⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) Λä⎢Ζ tƒ#y‰s? A⎦ ø⎪y‰Î/ #’n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β 

çνθ ç7 çFò2 $$ sù 4 )2(.  
, وأغفل تقييد العلم يف كتبه ثقة بام استقر يف نفـسه, ربام اعتمد الطالب عىل حفظه فتصوره: ُّقال املاوردي
اجعل ما يف الكتب رأس : َّومن ثم قال اخلليل, والنسيان طارء, َّ; ألن التشكيك معرتضوهذا خطأ منه

 .املال ,وما يف قلبك النفقة
وقـد كـره , النحلت مع النسيان عقـود اآلخـرين, لوال ما عقدته الكتب من جتارب األولني: هندُوقال م

: ُوقال ابن حجر يف املختـرص, اآلن عىل اجلوازوانعقد اإلمجاع : ُّقال الذهبي, منهم احلرب: كتابة العلم مجع
وعىل استحبابه بل ال يبعـد وجوبـه عـىل مـن خـيش , األمر استقر واإلمجاع انعقد عىل جواز كتابة العلم

 . اهـ, الفساد ممن يتعني عليه تبليغ العلم
الئـم تـدل ع, الكتابة تدبري من اهللا لعباده وهي من حروف مصورة خمتلفة التخطـيط: وقال بعض األئمة

وإذا أدب اهللا جتار الدنيا , وإن نسيت فالكتاب نعم املستودع, فإذا حفظت استغنى عن الكتاب, عىل املعاين
وأخـذ , وحثهم عىل كتابة املداينة فكيف بتجار اآلخرة يف تقييد األمانات العلميـة التـي أودعهـم إياهـا

ك اجتاه بحـث بعـض األعـاظم وجـوب وإذا علمت هذا ظهر ل, عليهم امليثاق أن يؤدوها وال يكتموها
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 :وليس لك أن تقول قد ذم اهللا الكتابـة يف قولـه, فتدبر, لئال يندرس, وتقييد رسومه, كتابة العلم الرشعي
×≅ ÷ƒuθ sù t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 tβθ ç7 çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒr' Î/  )1( ,َّألنا نقول إن كـام , َّام ذم من أحلق يف التوراة ما ليس منهاَّ
هـو الطلـسم : وقيل, وقيل اخلط لسان اليد, واخلط ثمر, العلم شجر: وقيل...., بتدبر اآلية والقصةيعرف
 .)2 (   )ُكل مأثرة بنتها األقالم مل تطمع يف درسها األيام: وقيل, األكرب
إذا عـدم , ينبغي لطالب العلم أن يكون عمله يف علمه كـامللح يف العجـني:  يقولُّوكان املرجاين( −5
 )3 (.)والقليل منه يصلحه,  ينتفع بهمنه مل

َّلذا نراه يفرس العلامء بالعاملني, ويبني مكانتهم ويسهب يف ذلك ُ ُ. 
َّ العاملني عام يعرض لكم من األحكام ومن كان بالـصفة املقـررة فهـو مـن (»ُوسائلوا العلامء ....« −1

ائل بالتبجيل واإلعظام وذم اجلوارح ُكرباء زمانه وعلامء أوانه فيجب أن جيالس بالتوقري واالحرتام ويس
َّأي اختلطوا هبم يف كل وقت فأهنم املـصيبون   »احلكامء  «  يف رواية خاللوا »وخالطوا«ومراقبة اخلواطر  ُ

َّيف أقواهلم املتقنون ألفعاهلم املحفوظون يف أحواهلم ففي مداخلتهم هتـذيب لألخـالق ويف الـنص عـىل 
 ومل يوقت إيذانا بمالزمة الـسؤال إىل الرتحـال , تقديم العلم عىل العملُمساءلة العلامء تنبيه عىل إجياب

وغريهم ,ُ وإذا أطلق العلامء فاملراد العارفون باحلالل واحلرام ,ً أبداً كن متعلام:َّ فكأنه قال,من دار الزوال
َّفكأنه حث,يعرفه أو يضاف كعلم الكالم   . احلاجةَّلعموم البلو ومس, عىل تعلم الفقهَّ

بـك مـن ِّقرُكامء تُوجمالسة احل,ُ جمالسة العلامء ترغبك يف الثواب:كامءُ قال بعض احل: قال الراغب:تنبيه 
 : وقـال بعـضهم.− تعـاىل−وجمالسة الكرباء تزهدك فيام عدا فضل اهللا الباري, وتبعدك من الذم ,احلمد

وتعظيم اآلخـرة أو أهـل اآلخـرة َّة عام بأيدهيم مع حتقريها َّإذا جالست أهل الدنيا فحارضهم برفع اهلم
َّفحارضهم بوعظ الكتاب والسنة  أو امللوك فبـسرية أهـل العـدل , وتعظيم دار البقاء وحتقري دار الفناء,ُّ

 وعـدم , واألقوال املـشهورة مـع اإلنـصاف,ُ أو العلامء فبالروايات الصحيحةـمع حفظ األدب والعفاف
 ويقيم حجتهم عىل املنكر عليهم مع ,ام يشهد ألحواهلم أو الصوفية في,اجلدال املظهر حب العلو عليهم
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 لكل يشء عندهم وجه من وجـوه املعرفـة بـرشط َّ فإن; أو العارفني فيام شئت,أدب الباطن قبل الظاهر
 .) طأ أعتاب العاملني تطأ رقاب العـاملني: تتمة من أمثاهلم.َّ سيام من األرشار,وحفظ األرسار,عدم املزج

)1(  
 فيا هلا من مرتبة ما أسناها ومنزلة .... (»ُم  يستغفر له كل يشء حتى احلوت يف البحر صاحب العل«−2

ما أرفعها وأعالها يكون املرء مشتغال بأمر دنياه وصحف حسناته متزايدة وأعامل اخلري مهداة إليـه مـن 
 يتلقـون العلـم ُحيث ال حيتسب وهذا رس قوله من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين ولوال العلـامء الـذين

َّويعلمونه الناس ويبينون احلالل من احلرام جيال بعد جيـل هللكـت النـاس والـدواب واألنعـام حتـى  َّ
 )2 ().حيتان البحر وضاع الدين واضمحل العدل فحق هلم أن يستغفروا له

 االزدياد مـن ومل يأمره بطلب, واملراد بالعلم الذي أمره اهللا تعاىل بطلب االزدياد منه: ُقال ابن حجر( −3
واملراد بالعلم العلم الرشعي الذي يفيده معرفة ما جيب عىل املكلف مـن أمـر دينـه يف : قال, َّيشء إال منه

 )3 (.)ومداره عىل التفسري واحلديث والفقه إىل هنا كالمه, عباداته ومعامالته
 .سائلنيُ علامء عرصه لتعجلهم يف إجابة ال بعضينعى بذلك عىللوتارة يذكر سبب إطالته 

 »كتاب ناطق ,وسنة ماضية , وال أدري: العلم ثالثة «  −1
ُوأخذ من احلديث أن عىل العامل إذا س(  أو , أو ال أعلمـه, أو ال أحققـه, ال أدري:َّئل عام ال يعلمه أن يقولَّ

ن ال يـرض َّ ألن العامل املـتمك; اجلهلةُه بعضَّ ال يضع من قدره كام يظن, ال أعلم: وقول املسؤول,اهللا أعلم
 وتقو ربه وطهارة ,وقوة دينه,َّألنه دليل عىل عظيم حمله ;ال أدري : بل يرفعه قوله ,جهله ببعض املسائل

َّ ألنه خياف مـن ; معرفتهْتَّ وقل,ام يأنف من ذلك من ضعفت ديانتهَّ وإن,وحسن نيته, وكامل معرفته ,قلبه
 ومـن ,قة ديـنِّ وهذه جهالة ور, العاملنيوال خياف من سقوطه من نظر رب,سقوطه من أعني احلارضين 

 وجربيل عليهام السالم ,بل عن املصطفى,واخللفاء األربعة ,َّثم نقل ال أدري وال أعلم عن األئمة األربعة 
كـرم اهللا -َّرق أن عليـا ُ موصوال من عدة طـ"مسند الدارمي" ويف » خري البقاع املساجد« يف حديثَّكام مر
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ُئلت عام ال علم يل به فقلـتُ وأبردها عىل كبدي س:َّثم قال, ال علم يل هبا :لئل عن مسألة فقاُ س−وجهه َّ: 
 نعم ما :ُ فقال ابن عمر, الرجلَّفوىل, ال علم يل هبا :َّ وفيه أن رجال سأل ابن عمر عن مسألة فقال.ال أعلم

  .ُقال ابن عمر
ذة ملا تطابق عليه فقهاء زماننا من التحايش ام أطلت بإيراد هذه النبَّواألخبار واآلثار يف هذا كثرية وإن... 

 )1 (.)عن ذلك واملبادرة إىل اجلواب باللسان والقلم كيف كان
َّأي عابه والشني العيب وال كان احلياء يف يشء قط إال زانه ( »...َّما كان الفحش يف يشء قط إال شانه« −2

ه أو زانه فكيف باإلنسان وأشـار ان مجاد لشقال الطيبي فيه مبالغة أي لو قدر أن يكون الفحش أو احلياء يف
ُهبذين إىل أن األخالق الرذلة مفتاح كل رش بل هي الرش كله واألخالق احلسنة السنية مفتاح كل خري بـل  ُ َّ
َّهي اخلري كله قال ابن مجاعة وقد بيل بعض أصحاب النفوس اخلبيثة من فقهاء الزمان بـالفحش واحلـسد  ُ

 اء اه والعجب والرياء وعدم احلي
 )2 ().ُ ليت ابن مجاعة عاش إىل اآلن حتى رأ علامء هذا الزمان:وأقول

أي تزينوا بزي أهل اآلخرة يف اهليئة أو امللبس والترصف مـع كـوهنم ( »...إذا تزين القوم باآلخرة« −3
ن سك ونحـوه مـُّ  أي طلبوا حصوهلا بإظهار عمل الدين أو بإظهار النـ» للدنيا« ,ليسوا عىل مناهجهم 

كناهم يعني يستحقون املكـث يف نـار ُ  حمل س »َّ فالنار مأواهم«,ألجل حتصيل الدنيا;األعامل األخروية 
 وعـدم نظـرهم يف أدبـار األمـور وعواقبهـا املرديـة وتلبيـسهم ,اآلخرة الشتغاهلم بام ال ينجـيهم منهـا

لعلـم أو التـصوف يف وتدليسهم وجعلهم اآلخرة مصيدة للحطام الفاين كام هو دأب كثري ممن يـدعي ا
 )3 (.) أولئك الذين اشرتوا احلياة الدنيا,هذا الزمان

 وإظهار صفات ,فسَّ فام كان من حظوظ الن,ز بني أشكال الكالم قبل نطقهَّفعىل العاقل أن يمي...( −4
َّسيام به, ومن آمن هبذا اخلرب حق إيامنه اتقى اهللا يف لسانه وقلل كالمه حسب إمكانه َّاملدح ونحو ذلك جتن
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 )1 ().َّفيام ينهى عن الكالم فيه كبعد العشاء إال يف خري
  . األخر هبذا نجده يركز عىل صالح النية يف كتبهِّومن عناية املناوي
 :"ُّ الدرر اللوامع يف زوائد اجلامع األزهر عىل مجع اجلوامع"قال يف مقدمة كتابه

 وال يؤاخذين بام وقـع , سببا لنيل السعادة األبدية وجيعله,واهللا أسأل أن يصلح يل يف عمله النية ..(.−1
ٌ فإنه لن يدخله أحد بعمله ,َّي اجلنة برمحتهلن يدخْ وأن, بمعصوم عن الزللُ لستَّينإ ف;ي فيه من خللِّمن َّ
 )2( ).فكيف وال عمل,

ِوانظر لنفسه يف رشح هذا احلديث, وتشدده يف عدم التساهل بأي ذنب َ اقالين يف ه عـىل البـِّ يف رد, وذلكَ
 : رشحه حلديث

 »استعد للموت قبل نزول املوت« −2
 , وقضاء نحو صـالة, يبادر إىل ردها ألهلهاْكرد املظامل بأن, أي تأهب للقائه بالتوبة املتوفرة والرشوط (

 وهيجم عليـك , تفجأك املنيةْ قبل أن: أي» قبل نزول املوت« وقذف,غيبة: واستحالل من نحو ,وصوم
َّ وطلب ذلك للصحيح فاملريض أوىل وآكد ألنه أقرب إىل املـوت وحقيـق ,فوت لذلكم اللذات املدها

 ومـن , ويبادر خوف الفجـأة, وما يصلح ملنزل اإلقامة, وحوائج السفر,باملسافر أن يأخذ أهبة الرحيل
 حـصد ًومـن زرع رشا, حصد مـرسة ًومن زرع خريا, وحسن الزاد ,دِزاد يف اجل,احتدت عني بصريته 

 ومـن , ووضع الظاهر موضع املضمر لتصدع القلوب بتكرار إيـراد ذكـر اسـمه عليهـا,ًوحرسة ًندامة
َّ فكام أن املاشطة تسرت ما شان من العروس بالزينـة للقـدوم هبـا ,وجوه االستعداد تغطية السيئة باحلسنة

وحمله إذا ,دبَّ واألمر للن,ربات بقدومه عىل ربهُ من الذنوب بالقانهفكذا املؤمن يسرت ما ش,عىل زوجها 
ًمل يتيقن أن عليه شيئا  مـا يتومهـه ِّ ورد,وأيام تردد فيه فيندب له حينئذ بذل اجلهد يف االستعداد, من ذلك َّ

َّ أما مع حتقق ذلـك , وحقوق اآلدميني,َّوبرأته مما عساه يكون بذمته من حقوق اهللا, عنده من املظامل ًباقيا
ًقق أن عليه شيئا ولو حت,ًفيجب عليه ما ذكر فورا وإمجاعا ُ يعني كل ْ أن: ونسيه فالورع كام قال املحاسبيَّ

ه يلقـى اهللا تعـاىل َّ لكنـ, مل يعلم ذلك فهو غري خماطب بالتوبة لتعـذرهاْويندم عليه بخصوصه فإن,ذنب 
                                                 

)1(2/336 
 31ص) 2(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

126

 يقول إن كان يل ذنـب مل أعلمـه : وتسامح القايض الباقالين فقال,بذلك الذنب كام لو نيس دائنه كذلك
 )1 (.)ائب إىل اهللا منهفأنا ت

  .الفرق بني كتاب فيض القدير وبني كتاب التيسري:املطلب الثالث
َّتقدم أن املناوي فـيض :  له ثالثة رشوح عىل اجلامع الصغري, واملشهور منهـا رشحـان مهـا − رمحه اهللا−َّ

 .القدير , والتيسري برشح اجلامع الصغري
اجلامع الصغري من حديث البشري " فيام مىض ُ ملا رشحتِّإينف( :وذكر املناوي سبب تأليفه للتيسري فقال 

فلام , ًفرجع إليه البرص خاسئا وهو حسري, فجهد أن ال يأيت له بنظري, ملا استو,  كو قلب احلاسد"النذير
فلقطـع ألـسنة احلـسدة ,  كثرة القال والقيلو,آنس من نفسه القصور والتقصري عمد إىل الطعن بالتطويل

 وخـوف انتحـال الـسارقني أمـرين بعـض املحبـني أن أختـرص اللفـظ ,م الراغبنيوقصورمه ,املتعنتني
َّ أقترص ثم عن يل أنُ وطفقت, أخترصُفعمدت,وأقترص يف املعاين عىل ما يظهر جهارا ,اختصارا  ه كيـف ّ

ني  خلـوف الـسارقني واملنتهبـ,والتحقيقات املنيعة الـرشيفة,يليق إمهال هاتيك النكت البديعة اللطيفة 
وأن , مل ينتفع به احلاسدون والقارصون فسينتفع به املنصفون الكاملون ْفإن,نيتنعوقصور األغبياء واملت,

 إبقـاء األصـل ُفرأيت, وملثل هذا فليعمل العاملون ,وان الكرام ينتهبونِانتحل منه عتاة خائنون فمن خ
وعـصارة أنظـار ,ار العلـامء عىل حاله حذرا من إضاعة هاتيك البدائع الروائع التي هـي خالصـة أبكـ

ه سـبيكة َّ وجيزا فدونك يا طالب االختصار واالقتصار رشحا كأنً ثانياً يكون هذا رشحاْوأن,الفضالء 
ومع وصفي له بـذلك , ونبذة من األدب من وقف عليها وقف , ومع ذلك فيه طرف من الظرف,نضار

 .)2() ....عي فيه كامل االستقامةَّيب وال أد وال أبيعه برشط الرباءة من كل ع,نفيس من ريب ما أبرئه وال
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 :الفرق بينهام من عدة نواحي
َّومن ثم حيكم عـىل احلـديث مـن حيـث , ويتكلم عىل الرجال, ُّاملناوي يف الفيض خيرج األحاديث −1

َّأما يف التيسري فال يفعل شيئا مما تقدم. وهذا يف الغالب, القبول والرد ً سو احلكم عىل احلديث الـذي , َّ
 .هو نتيجة التخريج

َّأمـا يف . وكذلك يذكر املعاين واألحكـام, ُيف الفيض يتعرض لذكر اخلالف الفقهي يف كل مناسبة −2
 .ًالتيسري فيقترص عىل ما يراه راجحا من ذلك

 .َّعرف بالرواة من الصحابة والتابعني واملصنفني واملخرجني, أما يف التيسري فالُيف الفيض ي −3
. هي يف الغالب بمعزل عـن الـرشح, بذكر فوائد ونكات وتنبهاتلفيض  يف اًكثريا ما يستطرد  −4

 .ًوال يفعل شيئا من هذا يف التيسري
ًأن كتاب التيسري أكثر نفعا , وأتم فائدة وأيرس للقارئ أينا كانت ثقافتـه,واهللا : واخلالصة من هذا  ًُّ َّ

 .أعلم 
  . خمطوطات الكتاب وطبعاته : املطلب الرابع

ن
ُ

ًكتاب فيض القدير نسخ كثرية جدا يف العامل  ل:سخه اخلطية ٌ   :فمنها, ُ
بخـط ) 3/178(الـرقم العـام , َّنسخة يف مكتبة مسجد عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام بالطـائف −1

 ). ق158(وتقع يف , هبا خرم باألول, وهي ناقصة, هـ1157َّكتبها حممد أمحد نعامن سنة , نسخي حسن
). ق279(وتقــع يف ) 1169(آخــر القــسم األول الــرقم العــام (ونــسخة يف مكتبــة احلــرم املكــي  −2

واجلـزء الثـاين الـرقم العـام ). ق285(وتقـع يف , )1168(َّوالنصف الثاين من اجلزء األول بـرقم عـام 
, )ق279(وتقـع يف , )1170(َّوالنصف الثاين من اجلزء الثاين الرقم العام ). ق291(وتقع يف , )1169(

 .وعليها ختم خزانته, د احلميدوهي من خزانة السلطان عب
 ).50−46(وتقع يف مخسة أجزاء برقم , ونسخة بمكتبة كوبريل −3
 .هـ1080ناقصة منسوخة سنة ) ق353(وتقع يف ) 2986(ونسخة بمعهد البريوين بطشقند برقم  −4
يف سـبع جملـدات منـسوخة يف ) 6619−6613(وأخر يف مكتبة األوقاف العامـة ببغـداد بـرقم  −5

 .هـ1180−1183
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 ).ق358(ناقصة وتقع يف ) 192(سخة يف خزانة القرويني رقم ون −6
 ).54(ونسخة يف مكتبة وقف أسعد باشا العظم رقم  −7
 ).ق658(بخط نسخي يف) 819( رقم عام2ونسخة يف املكتبة املحمودية جملد −8
رقـم عـام ) 2(واملجلـد . هــ1177سـنة ) ق716(يف ) 558(رقـم عـام ) 1(ونسخة هبا املجلـد  −9
 رقـم عـام 4واملجلـد ) ق592(يف ) 560( رقـم عـام 3واملجلد . هـ1180 سنة )ق496(يف ) 559(
 ).ق726(يف ) 561(

).  صـفحة862(املجلد األول بخط نسخي يف ) 519(ونسخة يف مكتبة الشفا املوقوفة رقم عام  −10
 ). صفحة1054(يف ) 1510(واملجلد الرابع رقم عام 

) ق470(ويقـع يف . هـ1217خة سنة منسو) 1754(ونسخة بجامعة اإلمام اجلزء األول رقم  −11
 .هـ1096سنة ) ق538( يف) 2032( رقم 6و اجلزء ). ق266(يف ) ف/9202( رقم 3واجلزء 

ـــرقم  − 12 ـــصل ب ـــز الفي ـــسخة يف مرك ـــنة ) 391(ون ـــسوخة س ــــ1199من ـــع يف , ه وتق
ونـسخة بـرقم ). ق484(يف ) 394(ونسخة برقم ) . ق414(يف ) 384(ونسخة رقم ).ق325(
 ). ق391(يف ) 395(ونسخة برقم ). ق512(يف ) 385(ونسخة برقم , )ق408(يف ) 381(

 .)1()33/9ف(ورقم) 5886(ورقم) 7295(ونسخة بجامعة امللك سعود برقم −13
 .هـ1095 –) و339(قطعةو ] 1883[3/2/637َّونسخة بجامعة اإلمام حممد بن سعود  −14
 .هـ1096) و538 (6ج –] 2032 [3/2/637َّونسخة بجامعة اإلمام حممد بن سعود  −15
, هــ1117−) و469 (1ج–] 1754 [637 −3/2/636َّونسخة بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود  −16

 .ناقص األول
ـ تقريبا12ق) و534(1 ج–] 51 احلديث−273[2/65ونسخة باملسجد األقىص  −17  .ه
ـ تقريبا12ق ) و561(3 ج–] 52احلديث−274[2/66ونسخة باملسجد األقىص  −18  .ه
ـ 13 ق −)و59(قطعـة منـه ] 6176[3/2/638ود اإلسالمية َّونسخة بجامعة اإلمام حممد بن سع −19 هـ

 .تقديرا
                                                 

 .نسخة يف العامل) 327(وذكر له ) 490 رقم 1236−2/1226(قسم احلديث : الفهرس الشامل: ولالستزادة ينظر) 1(
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 . وبه خروم–) و518 (2ج] 670) 99(576/ 1ونسخة باملكتبة األزهرية  −20
, 567, 489, 443, 442−500( مـج 7−] 1454) 194[(1/576ًونسخة أخـر باألزهريـة أيـضا  −21

 ).و380, 400
 ).2مج (–] 470[38ونسخة أخر بمكتبة ال له يل −22
 ).1مج  (–] 472[38 أخر بمكتبة ال له يل ونسخة −23
 ).و362 (1مج−]123[55ونسخة باملكتبة املحمودية  −24
 ).و235 (2 مج–] 124[55ونسخة أخر باملكتبة املحمودية  −25

 .)2مج) (106 (54) يوسف آغا(ونسخة أخر بمكتبة رستم باشا −26
 ).3مج (–) 107(54) يوسف آغا(ًونسخة أخر بمكتبة رستم باشا أيضا −27
 ).2مج (–] 760[45ة أخر بمكتبة الفاتح ونسخ −28
 ).2مج(–] 770[45ًونسخة أخر  بمكتبة الفاتح أيضا  −29
 )1 ().و510 (1 مج −]358 [18ونسخة أخر بمكتبة فيض اهللا أفندي −30

  :طبعاته
 :ُطبع كتاب فيض القدير عدة طبعات منها

 . وهبامشه رشح العلقمي, هـ1329طبع بالقاهرة بمطبعة اجلاملية سنة  −1
 . م1938 −هـ 1356خة بالقاهرة باملكتبة التجارية الكرب سنة ونس −2
 . َّوبمطبعة مصطفى حممد بالقاهرة نفس السنة −3
 .هـ يف ستة أجزاء1391ونسخة بدار املعرفة ببريوت سنة  −4
 .بتحقيق محدي الدمرداش, جملد13هـ يف 1418الباز بمكة سنة  مصطفى ونسخة بمكتبة  −5
 .م1954 وطبع بالقاهرة بدار إحياء الكتب العربية سنة ,َّوقد اخترصه مصطفى حممد عامرة −6

وطبعة الكتاب الذي بني أيدينا سيئة لغاية, فهي مليئـة بالتـصحيف والتحريـف اللـذين يفـسدان املعنـى, 
 . ويقلبان احلقائق, والسقط الذي يبرت املعنى ويستغلق فهم الكالم بسببه, كام سيأيت توضيح ذلك

                                                 
 .نسخة يف العامل) 327(وذكر له . )490 رقم 1236−2/1226(م احلديث قس:  الفهرس الشاملَهناك نسخ كثرية كام يف و) 1(
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والبـاز, , طبعـةدار املعرفة,وطبعـةدار الفكر−أعنـي− الطبعات هـذهوهناك أخطاء مطبعية وقعت يف
ً وهـي متوافقـة متامـامع دار الفكـر فـال داعـي ألن أحيـل عـىل ,من طبعة داراملعرفةَّإنام هو والتمثيل  
 : األخرية

ُوقال الزخمرشي قال احلافظ سألت −1 َّلوال أن : فقال.  بعض العطارين من أصحابنا املعتزلة عن املسكُ
 )1 (.وأما الزباد فليس يقرب ثيايب, املصطفى تطيب به ما تطيبت به

َّفيستحيل أن يكون املراد احلافظ ابن حجر, فهذا مما يقلـب احلقـائق والـصواب وكالمـه يف .اجلـاحظ: ُ
ِوسأ َلت بعض العطارين من أصحابنا املعتزلـة عـن فـأرة املـسك فقـال لـيس : ((قال " احليوان"كتابه ِ ِْ َِ َ

َو باخلشف أشبه ثم قص عيل شأن املسك وكيف يـصطنع وقـال لـوال أن رسـول اهللاّْبالفأرة وه َّ ْ َ َُّ ْ َّ َ ِ قـد 
َّتطيب باملسك ملا تطيبت به فأما الزباد فليس مم ُ َّْ ّ ْ ََّ ََ ِ  )2 (.))ا يقرب ثيايب منه يشءِ

َّوبعد البحث تبـني أنـه مـصحف تـصح,  هكذا جاء النقل"ذكره الدارقطني يف كتاب التحيف" −2  ًايفَّ
فذهب وهل الباحث إىل إمكان أن يكون للـدارقطني ,  للغاية, فقد سقط حرف الصاد من الكلمةًاشنيع

  )3 (.كتاب التصحيف  للدارقطني: ام هوَّوإن, كتاب هبذا االسم
  )4 (.َّهتذيب اآلثار للطرباين كذا وقع يف الكتاب واملعروف أنه للطربي:  مثال آخر−3
 :َّ أسامء املصنفني أنه جاء يف الكتاب ومن التصحيف الواقع يف−4

ام َّمل أجد بعد البحـث كتابـا للجنيـد هبـذا االسـم , وإنـِّإين َّفيظهر أنه تصحيف ف= فضائل مكة للجنيد
  . هـ308َّدي أيب سعيد املفضل بن حممد اليامين ت َنَللج

 :جاء يف الكتاب:  ومن أمثلة التصحيف−5
َّ أبو حممد عبداهللا بن يوسـف احلنفـي ت ُّ الزيلعي:الصوابذا, و  هكِّختريج أحاديث اهلداية للديلمي

 مطبوع. نصب الراية ألحاديث اهلداية:  هـ واسمه762

                                                 
)1(1/547  
)2(5/304 
)3(1/532  
)4(6/83  
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 هـو شـهاب  و األذرعي: والصواب, املنهاج هو منهاج الطالبني للنووي= )1( رشح املنهاج األوزاعي−6
  . وله رشحان قوت املحتاج, والغنية783الدين أمحد بن محدان ت 

فجعل الباحث كلام مر عليه كتاب غريب يطرق سمعه ألول وهلـة , ومثل هذا أد إىل نتيجة عكسية
َّأو عـىل أقـل تقـدير بأنـه مـن , ًظنا منه بوقوع تصحيف يف اسـم الكتـاب,فرت عزمه عن البحث عنه ,

 . وال عني بنظر, ومل تتصل عنها إذن بخرب, الكتب التي مل يوجد منه يشء
 : ًا ومن التصحيف أيض

هذا لـيس : فقال الضحاك.  ابن معني عن هذاُسألت:  قالالفضل العالئيُّ  رواه البيهقي وغريه عن −7
 .املفضل الغاليب:  والصواب )2 (....بالفهري

 )3 (.انتهى.  زهاد البرصةُ أحدصالح املزيتفرد به , مستقيم اإلسناد :قال احلاكم −8
املـري, بـالراء املهملـة, وهـذا اخلطـأ وقـع كثـري منـه يف صالح :  والصواب) 4(وكذلك يف طبعة الباز 

 .الكتاب
 .فرقد السبخي: والصواب)6 ( وكذلك يف طبعة الباز)5(فيه فرقد السنجي:  وقال يف املهذب−9

ان بـن فايـد َّزبـ:  فقـال فيـه)7(,اهليثمي وتبعـه املنـذريوبينه تلميذه , سنده ضعيف: ُّقال العراقي −10
 .ضعيف 

هـ, واهليثمي 656 حيث تويف املنذري سنةاملنذري متقدم الوفاة عىل اهليثميَّفاملعروف أن 
 ُّوسبقه املنذري:  فالصوابهـ807سنة
 .ُّ وتبعه السخاوي:والصواب... فقال )1(البخاري حجر وتبعه ُ وأفتى بحسنه ابن−11

                                                 
)1(6/438  
)2(1/216,  
 296ح1/229)3(

  316ح 1/296 4)(
  449− 6/4 ,349− 2/320,5/316ً, وقد تكرر يف الكتاب كثريا2/89)5(
 330ح 1/303 6)(
)7(2/46 
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 )2 (. ضعيف لكن توبع ابن ماجه يف ختريج أحاديث اهلدايةُّالديلمي وقال −12
 .الزيلعي:  الصواب

 ختُوالصواب ابن ب).4 ( البازوكذلك يف طبعة) 3(وعن عبد الوهاب بن نحت−13
  )5( للبغوي السننَّورده الطيبي بأن املوجود يف أيب داود يف باب النعال ورشح −14

َّرشح السنة:  الصواب ُّ    . 
 )6(التقليلمفصال أو جممال عىل طريقة التقدير والتحقيق ال عىل منهج الدعو وحمض −15

 .حمض التقليد:  الصواب
 ) .8(وكذلك يف طبعة الباز)7(وفيه حييى بن عمر بن مالك الذكري  :ُّقال اهليثمي−16

 .كريُّ الن:والصواب
 بل حدث سنة ثالثة وسبعني وسبع مئة بأمر ,العالمة اخلرضاء ال أصل هلا يف الرشع: ُّقال الذهبي −17

 ).9(السلطان شعبان
 .  هـ فكيف يصح هذا748ُّبي تويف سنة الذه:قال الباحث

 : الباز يف طبعة دارةيطبع األخطاء املومن 
 أن خيتار من العلوم: والصواب )10(أن خيتار من العلو األنفع−18

                                                                                                                                                  
)1(4/288 
1(3/47 

)2(2/11  
 465ح1/362)3(
 545ح1/465 4)(
 558ح1/436)5(
 653ح511ص/1)6(
  6256ح 5/6 7)(
 8256ح5/8 8)(
 6294ح5/17 9)(
 850 ح 1/562 10)(
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 .ابن البيلامين عن أبيه: والصواب )1(. ابن السليامين عن أبيه −19
 .يزينلرو عنه أبو اخلري ا: والصواب .رو عنه أبو اخلري الربين−20
 .عمران القطان:والصواب  )2 (.فيه عمران البطان−21
 .قضاعيوكذا أبو الشيخ وال: والصواب )3(. وكذا أبو الشيخ والبضاعي −22
 .ُإبراهيم بن هدبة, بالباء املوحدة,وليس بمثناة حتتية:والصواب )4(. إبراهيم بن هدية −23
 )5(تربت: ترتب يداك ,والصواب−24
 .الطخاء: , والصواب )6(.... الصخاء: ري وغريه ُقال ابن األنبا−25
 .والصواب العقيق. )7(. أقطعه العتيق−26
 .ُاهلذيل: والصواب ,)8(من طريق أيب بكر اهلزيل−27
 . ابن عيينة: والصواب )9(ُقال ابن عينة −28

ُوغري هذا كثري جدا, ولعل فيام ذكر كفاية ً. 
  . همدى استفادة من جاء بعده من: املطلب اخلامس

ُّومن قيمة الكتاب العلمية أنه استفاد منه الرش اح واملؤلفون من  املتأخرين عىل اختالف اهتامماهتم من َّ
ُعلامء يف احلديث, ومن مفرسين , ومن علامء يف الفقه   : فأكثروا النقل منه, وهذا التفصيلُ

 : اخترصه فممن

                                                 
 908ح1/289 1)(
 2789ح3/97 2)(
) 3/114  2821(3  
 2943ح3/178 4)(
 3372ح3/357 5)(
 1437ح2/123 6)(
  1973ح2/240 7)(
 2021ح2/442 8)(
 2259ح3/564 9)(
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الكوكب املنري خمترص رشح ":َّ كتاب سامه يف) هـ1237ت (َّ عيل بن حممد بن أيب الربكات السويدي  −1
 .)1(  "املناوي

ُمجعتـه مـن رشوح (:"الـرساج املنـري" عيل بن أمحد العزيزي الشافعي حيث قـال يف مقدمـة كتابـه −2
َّفمرادي به شيخي خادم الـسنة حممـد حجـازي الـشعراين املـشهور : قال الشيخ: ُالكتاب فحيث قلت َُّّ

ً ألحد فهو عن الشيخ عبد الرؤف املناوي حافظ عارصه غالبا, وقـد أرصح بالواعظ, وإذا مل أعز الكالم
2 (.)باسمه كام سرت( 
َّفهـم منـه أنـه ُي...وإذا مل أعز الكالم ألحد فهو عن الشيخ عبدالرؤف املناوي : ُقلت: قال الباحث قوله

 .ًأكثر عنه جدا , واهللا أعلم
فقد نقل منـه أكثـر مـن مائـة واثنـني ومخـسني , "يحتفة األحوذ" عبدالرمحن املباركفوري يف كتابه −3

  .ًموطنا
−5/90 ,336−166−4/162 ,262−3/185 ,480−424−2/13 ,522−439−1/57:منها

173−357,6/70−113−162−327, 7/13−62−101−125−239, 8/86−166−223−
441, 9/247−296−353, 10/30−118−206−316 

فقـد نقـل عنـه يف سـبعة وثامنـني , "عـون املعبـود"  والعالمة شمس احلق العظـيم آبـادي يف كتابـه−4
 :منهاًموطنا

1/34,2/68,3/8,4/97−104,5/68−239, 6/22−23−,7/126−144−151,8/54−
151−273,9/137−205,10/68−364, 11/51−145−241,12/260−312 

,13/127−159 −214,14/31−104. 
 :ً موطنا,منها223 املتقي اهلندي يف كتابه كنز العامل يف −5
2/237−259, 3/84−304−318, 4/251, 6/132−207−404−527 ,7/729−

1114−1118−1217,8/809−864 −904, 9/51−74−133−427,  10/143−237−
                                                 

 773/ 1دية العارفني ه)1(
 1/2الرساج املنري ) 2(
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238−649, 11/132−145−681−733, 12/176−289−303−600, 14/589−612 
,15/2−298−476−491−1267  

 4/29 حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه−6
 1/9يفة رشح مسند أيب حن−7
 :ً موطنا منها99 العلجوين يف كشف اخلفا يف −8
1/1−30−36−56−109−217−228−348 
2/50−79−94−145−191−296−360−457−653−733−1107−1214−1227−

1407−1452−1555−1618 
 :.ً موطنا منها56 واحلسيني يف كتابه  البيان والتعريف يف −9
1/10−13−17−40−47−87−102−181−212−298−326 
2/8−51−71−171−187−191−214−246−252−261−266 

 : األلباين يف عدة من كتبه منها−10
ــــــل − أ  4/340  ,414−3/413 ,−182−143−2/78 ,302−115−92−1/30 إرواء الغلي
,5/41−123−229, 6/8, 7/69−72  
 500−5/494 ,645−2/38 ,1/263 السلسة الصحيحة −ب
 5/369 ,4/431 السلسة الضعيفة −ج
 1/40اف آداب الزف−د
 104−77−73−1/56اآليات البنات−هـ
 701−632−527−470−359−353−1/303الثمر املستطاب−و
 39−68−35−1/29حتذير الساجد −ز
 412−360−138−115−45−31−1/28 متام املنة−ح
  1/88 تلخيص أحكام اجلنائز−ط

 1/82رفع األستار−11
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−58−43−1/42تابـه  نظـم املتنـاثرَّ سيدي حممد بن أيب الفيض موالنا احلسني األدريـيس يف ك−12
72−80−81−101−103−107−144−146−148−151−153−174−186−198−205−

234 
:א

 :ً موطنا منها12 يف " روح املعاين" األلويس يف كتابه −13
7/59, 9/52, 14/39−213, 21/69−91−112, 26−165, 27/85−86−90, 29/38  

 4603−4284−1/1021" التحرير والتنوير"به  والطاهر بن عاشور يف كتا−14
:א

  حاشية الطحاوي عىل مراقي الفالح−15
2/82−299−341−603 

  2/5" الروضة الندية" صديق حسن خان يف −16
  6/189الشوكاين يف نيل األوطار−17

 2/292ويف السيل اجلرار
  .املآخذ على الكتاب: املطلب السادس
د أن يوجد فيه ما ُّالكريم , مهام حاول صاحبه إتقانه وإبرازه بصورة مرشقة, البن آُكل كتاب سو القر

َّ الكتاب بالسنة, وبمنهج أهلها, وهذا يف اجلملة, هّنتقد عليه, لكن األمر يقل و يكثر بقدر اعتصام صاحبُي ُّ
النقل, والدقة وإن كان هناك ثمة أمور أخر يتطلب وجودها مثل إنصاف املخالف, والتحيل باألمانة يف 

 .يف العزو
الت, التي قد يكون لـه فيها عـذر, لكـن َّ وقعت منه بعض اهلنات والز−رمحه اهللا−لكن احلافظ املناوي

وقـد , ما خالف فيه احلق ليكون قاري الكتاب عـىل بينـةَّ عن الكتاب أن أبنيُ وأنا أكتبَّمع هذا جيب عيل
َّ بيان أنه أشعري املعتقد, وذكرت طعنه يف أعالم الـسنة عقيدته ومذهبه الفقهي :  املطلب اخلامستقدم يف ُُّ َّ

ُممن قارب عرصه , وذكرت أيضا تصوفه , وهنا جوانب أخر أردت ذكرها وإبرازها بالضافة ملا سـبق  ًُ
 : فمن ذلك
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 . واسرتواحه لكالمهم وغريمها إكثاره النقل عن غالة املتصوفة كابن عريب احلامتي الطائي, والبوين−1
َّ ذكر كالم هؤالء أود التعريف بحال بعض ممن ينقل عنهموقبل ُّ: 
َّفهو أمحد بن عيل بن يوسف أبو العباس البوين , متصوف مغريب األصل, لـه عـدة مؤلفـات : َّأما البوينف  −
 622تـويف يف القـاهرة ت .شمس املعارف, ولطائف العوراف يف علم احلروف واخلـواص, وغريهـا: امنه
 )1(هـ

 . شمس املعارف, هو املرجع يف تعليم السحر, وحسبنا هذا يف بيان حال البوينوكتاب:ُقلت 
ُفهو حممد بن عيل بن حممد أبوعبداهللا الطائي , قال احلافظ ابـن كثـري: وأما ابن عريب− َّ طـاف الـبالد, : َّ

قـل ومـا ال ً وصنف فيها كتابه املسمى بالفتوحات املكية يف نحو عرشين جملدا, فيها مـا يع,وأقام بمكة مدة
يعقل , وما ينكر وما ال ينكر, وما يعرف وما ال يعرف وله كتابه املسمى بفصوص احلكم فيه أشـياء كثـرية 

 )2 (..ظاهرها كفر رصيح 
وأقوالـه  مقاالته منَّذكر أبو العباس ابن تيمية وملعرفة حال ابن عريب فإين أنقل بعض  ما : ُقال الباحث

َّ, وصحيح السنة , وما أمجع عليه املسلمون فمن ذلك الشنيعة املخالفة لرصيح الكتاب  ُّ: 
 بل أكمل من الرسالة ومن كالمه , الوالية أعظم من النبوةَّ أن"فصوصه" عريب يرصح يف ُهذا ابن( −1

... 
 )3()فويق الرسول ودون الويل... مقام النبوة يف برزخ  

َّهؤالء يصل هبم الكفر إىل أهنم ال يشهدون أهنم (....−2 َّعباد ال بمعنى أهنم معبدون وال بمعنـى أهنـم َّ َّ َّ ُ
كام رصح بذلك طـواغيتهم كـابن عـريب صـاحب الفـصوص , يشهدون أنفسهم هي احلق إذعابدون 

 )4 (.....)َّويشهدون أهنم هم العابدون واملعبودون,وأمثاله من امللحدين املفرتين كابن سبعني وأمثاله 

                                                 
 1062 , كشف الظنون 1/174اإلعالم ) 1(
 13/156البداية والنهاية )2(
)3 ( 4/171جمموع الفتاو  
)4(10/163  
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 نـوع يقـول بـاحللول :اإلحتاد وهم يف احللول واإلحتاد نوعـانومن هؤالء من يقول باحللول و(....−3
 :ُ الوالية أعظم منها كام قال ابن عريبَّ إن:ويقولون يف النبوة,واإلحتاد العام املطلق كابن عريب وأمثاله 

  )1(...). فويق الرسول ودون الويل... مقام النبوة يف برزخ 

بـن سـبعني و غريمهـا حيتجـون ملثـل ذلـك باحلـديث  ابن عـريب و ا: وكمالحدة املتصوفة مثل....−4
 )2 (.)...املوضوع أول ما خلق اهللا العقل

 : الة اجلهمية كابن عريب وأمثاله يقولونُوهذا يقوله غ(... −5
 )3()   ونظامهنا نثرهواء عليــ س              وكل كالم يف الوجود كالمه 

ــاءَّ عــريب ونحــوه أن خــاتم األنبُويعتقــد ابــن(... −6 َّ وأنــه هــو خــاتم ,يــاء يــستفيد مــن خــاتم األولي
ُاألولياء,ويعتقد طائفة أخر أن الفيلسوف الكامل أعلم  .َّ من النبي باحلقائق العلمية واملعارف اإلهليةَّ

فهذه األقوال ونحوها هي من الكفر املخالف لدين اإلسالم باتفاق أهل اإلسالم ومن قـال منهـا شـيئا 
 )4( ).يستتاب نظراؤهَّفإنه يستتاب منه كام 

وبعد هذا التعريف املوجز سأذكر بعض األمثلة من إكثاراملنـاوي مـن النقـل عـن هـؤالء الغـالة مـن 
 :املتصوفة

 , لؤلؤة بيضاء, وال هناية لتعاليله,خلق اهللا العرش املجيد الذي ال غاية لناهيه:ُّوقال العارف البوين( −1
 )5 ().َّة من أي األحوال إال انطبع مثالهتتألأل ملء الكون فال يكون العبد عىل حال

 ., وال دليلفهذا كالم يتوقف فيه عىل النقل الصحيح عن املعصوم :قال الباحث
 فهـي آلدم , خلـق اهللا منهـا النخلـة,ملا خلق اهللا آدم وفضلت من مخرية طينته فضلة: ُقال ابن عريب( −2

ُوفـضل , وهلا أرسار عجيبة دون سـائر النبـات ,ملؤمنهها باَّوشب,ة َّها الرشع عمَّ وسام,ةَّ ولنا عم,أخت َ

                                                 
َّالسنةمنهاج ) 1( ُّ 5/336 
)2( 17/333جمموع الفتاو 
)3(الكرب 5/29الفتاو 
َّالسنةمنهاج )4( ُّ 8/59  
)5(4/4379 
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 واسـعة الفـضاء ً اهللا من تلك السمسمة أرضاَّ فمد,من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة يف اخلفاء
 )1 (.)والغرائب ما ال يقدر قدره ويبهر العقول أمره,فيها من العجائب ,

 وبيـده صـورة , وهو دون السامء الـدنيا,مى الروحملك موكل بالرؤيا يسهللا تعاىل : ُ قال ابن عريب(−3
 فـإذا نـام , وصور ما حيدث من تلك الصور مـن األكـوان,ائم فيها نفسه وغريهَّاألجساد التي يدرك الن

اإلنسان أو كان صاحب غيبة وفناء أو قوة إدراك ال حتجبه املحسوسات يف يقظته عن إدراك ما بيد هـذا 
 )2 (). النائمامللك من الصور فيدرك ما يدركه

َّرأيت الكنز الذي حتت العرش الذي خرجت منه ال حول وال قوة إال باهللا فإذا :  عريبُ قال العارف ابن(−4 ُ
 )3 (). حتته كنوز كثرية أعرفها اهُ ورأيت,الكنز آدم عليه السالم

 .فهذه أمور غيبة موقوفة عىل نقل صحيح من املعصوم
ع احلكمة هو الباء وجب أن يكون يف أول رتبة من العدد هو الزوج ملا كان أول مطل: ُ قال ابن عريب(−5

وذلـك احلـرف , وملا خفي الواحد يف حجاب الباء جعلت عليه آية من الوتر الذي هو مجع الباء ,األول
ومواقـع العلـم ظهـور أثـر ,ر يف الـرشع ُحتى كث,ن هو اجليم فكان كفاية يف اإلبالغ والتعريف واإلعال

 ومن مل يظهر أثر الثالث فيه قيض عليه بفقد الفطرة القابلة ملا استعملت لـه ,فطرة قبولالثالث فيمن له 
والثانية تطلع عىل مبادئ ما إليـه الوجهـة , كان األوىل خيرج ويتحرك من حال الفقد األول ,الثالث فيه

 )4 ().والثالثة ختلص ما إليه الوجهة ويكمل التحقق به ومثل ذلك يف الرشائع,
ملا كانت األسـامء اإلهليـة سـبب وجـود العـامل املـؤثرة لـه كانـت :  عريبُ ابنُاهللا قال العارف بسم (−6

واختـصت .  بـسم اهللا ظهـر العـامل:َّ فكأنـه يقـول,البسملة خرب مبتدأ مضمر وهو ابتداء العامل وظهوره
محن صـفة عامـة اهللا  والـر,فاهللا هو االسم اجلامع لألسامء كلها,َّالثالثة األسامء ألن احلقائق تعطي ذلك 
ُ ألنه رحم كل يشء من العـامل يف الـدنيا والرمحـة;الرمحن الرحيم فهو رمحن الدنيا واآلخرة  يف اآلخـرة ,َّ

                                                 
)1(3/95 
)2(2/342 
)3(3/108 
)4(3/176 
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 فاسم البـاء بـاء وألـف ومهـزة , وكل حرف من بسم مثلث عىل طبقات العوامل,خمتصة بقبضة السعادة
 فـام ,لباء وهي حقيقـة العبـد يف بـاب النـداء والياء مثل ا,والسني سني وياء ونون وامليم ميم وياء وميم

َّ ألن مـا سـو ; فهـذا رشف مطلـق ال يقابلـه ضـد,أرشف هذا املوجود كيف انحرص يف عابد ومعبود
 ظهـر منـه التنـوين َّوالتنوين يف اسم لتحقق العبوديـة فلـام,وجود احلق تعاىل ووجود العبد عدم حمض 

 بـسم اهللا بحـذف التنـوين العبـدي إلضـافته إىل : فقالاصطفاه احلق املبني بإضافة الترشيف والتمكني
ُاملنزل اإلهلي مفتاح كل كتاب أي لفظ البسملة قد افتتح به كل كتاب من الكتب الـساموية املنزلـة عـىل  ُ

ُاألنبياء عليهم السالم وحيتمل أن املراد أن حقها أن تكون يف مفتتح كل كتاب استعانة وتيمنا هبا َّ َّ...() 1( 
ملا وصل الوقت املعني يف علمه تعاىل إلجياد هـذا اخلليفـة الـذي هيـدي اهللا اململكـة : ُابن عريب قال (−7

 أمر بعض مالئكتـه أن يأتيـه بقبـضة ,مر الدنيا سبعة عرش ألف سنةُمىض من ع وذلك بعد أن ,بوجوده
 وهو املسنون وهو , رحيهاَّرها بيده حتى تغريَّ فأتاه هبا فأخذها سبحانه ومخ,ُمن كل أجناس تربة األرض

 ومجـع يف طينتـه , وجعل جسده حمال لألشقياء والسعداء من ذريته,ذلك اجلزء اهلوائي الذي يف اإلنسان
وجعله ذا جهات ست , وذلك يف دولة السنبلة ,وأنشأه عىل احلركة املستقيمة,األضداد بحكم املجاورة 

 وهو مـا : وشامل, ما ييل جانبه األقو وهو: ويمني, وهو ما ييل رجليه: وحتت,فوق وهو ما ييل رأسه:
َّاه ثم َّه وسوَّ وعدل,رهَّوصو,وهو ما ييل الفضاء :وخلف , وهو ما ييل الوجه :وأمام,ييل جانبه األضعف 

 فرس يف أجزائه أربعة أركـان األخـالط إذ كانـت الـصفراء عـن الـركن ,نفخ فيه روحه املضاف إليه
 )2 ()....َّالناري

ٍّ قال ابن عريب(−8 َّمن أرسار العامل أنه ما من يشء حيدث إال وله ظل يسجد هللا ليقوم بعبـادة ربـه عـىل : ُ َّ
 كان من أهـل املوافقـة كـان هـو وظلـه ْفإن; أو عاصيا ً,ًسواء كان ذلك األمر احلادث مطيعا,ُكل حال 

uρ ß‰àf!¬ ®وإن كان خمالفا ناب ظلـه منابـه يف طاعـة اهللا ,سواء  ó¡o„ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ 

                                                 
)1(3/191 
)2(3/445 
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$ Yãöθ sÛ $ \δöx.uρ Νßγè=≈ n=Ïß uρ Íiρß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $#uρ 〈 )1 ( والــسلطان ظــل اهللا يف األرض إذ كــان ظهــوره
 ,والعـرش ظـل اهللا يف األرض يف اآلخـرة,بجميع صور األسامء اإلهلية التـي هلـا األثـر يف عـامل الـدنيا 

 قـارص ال يقـو قـو الظـل املعنـوي ُّ فاحليس,ًومعنى ً تابعة للصور املنبعثة عنها حساًفالظالالت أبدا
ً ألنه يستدعي نورا;للصورة املعنوية  وهلذا نبهنا عىل الظل املعنوي , ملا يف احلس من التقييد والضيقً مقيامَّ

ُ فقد بان أن بالظالالت ع,َّبام جاء يف الرشع من أن السلطان ظل اهللا تضمن احلـديث وقد ,رت األماكن َّمَّ
 :وهلـذا قـال; وبيان ما عىل السلطان من حياطة رعيتـه , واإليواء إليهم, طاعة األئمة يف غري معصيةمن وجوب

ِّيأوي إليه كل مظلوم ليمتنع بعز  )2 (.)ظله ويرفع من ظالمته بربد ,لطانه من الظلمُ سُ
وقع يف ذنب واحد  ال ينبغي ملن : قال يل الربهان بن أيب رشيف:ُّ الشعراينُنا العارفُ قال شيخ:تنبيه (−9

َّ كام أنه ال ينبغي أن يـسأل , حصل الرضا, فإذا حصل, يسأله العفوَّ وإنام;طول عمره أن يسأل اهللا الرضا
َّاهللا أن يكون من الصاحلني الكمل ورثة األنبياء ُ.() 3( 

:   خمالف ملا يف الرشع, من نصوصه املتكاثرة الصحيحة كقولـه,فهذا حتجري عىل العباد: قال الباحث 
 )4 (.»ُكل بني آدم خطاء , وخري اخلطائني التوابون«
َّ عىل وزن فعال صيغة مبالغة , تفيد كثرة الذنب, وليس يف املؤمنني إال من له ذنـب مـن تـرك »اءَّوخط«

 .مأمور أو فعل حمظور
 . )5( . » لو مل تذنبوا جلاء اهللا بقوم يذنبون ليغفر هلم«:وقوله 

                                                 
 . من سورة الرعد15 اآلية رقم )1(
)2(4/144 
)3(2/33 
 , وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح 4251 , وابن ماجه يف كتاب الزهد ح 2499أخرجه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة ح)4(
 234 ح 2/27
  970السلسة الصحيحة ح . صحيح لغريه:لباين  ,وقال األ1/289أخرجه أمحد يف املسند ) 5(
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 العفـو , إذ قـد يعفـو  الرضا قدر زائد عىلَّه ال تالزم بني العفو والرضا , فإنَّ إنَّ,ثمٌوكرم اهللا ال حيده حد
ًالرمحن عن الشخص , لكن ال يرىض عنه , كام أن املرء قد يصيل الصالة أتيانا بأركاهنا ورشوطها لكـن  َّ

 .بدون خشوع, فتسقط املطالبة هبا, لكن ال يثاب عليها
 فمـن أقوالـه  هــ686محـد بـن عمـر األنـصاري املـالكي املـريس تَّ أبـو العبـاس أ:هـوأما املريس ف 

 :الغريبة,والشاذة عن الرشع قال 
ُ يل أربعون سنة ما حجبت عن اهللا طرفة عني(−1 ُ( .)1( 
 )2( . )َّ ما صافحت هبذه اليد إال رسول( : وقال−2
م إرث اإلنبياء فينطـق قد يطلع اهللا بعض األولياء بحك: وجيوز اطالع األولياء عىل الغيب, يقول ( −3

 )3(. )بالغيب
َّ لوكان احلق تعاىل يرضيه خالف السنة, كان التوجه يف الصالة إىل القطب الغوث أوىل منه (: وقال −4   ُّ

  )4(. )إىل الكعبة
   ) 5( ).ًلوال ضعف العقول ألخربتكم بام يكون من كرم اهللا غدا(: وقال −5

 .َّيقصد أن عقولكم ال تتحمل
 :فمن ذلك,  عنهُّاملناويله وأما مانق

 أزرق , أشـقرٌجلَ ر, بساق العرشً أبا مدين معلقاُ يف امللكوت فرأيتُ جلت:قال العارف املريس( −1
 ورأس , ومقـامي رابـع اخللفـاء,ً علومي أحد وسبعني علام: قال?ما علومك ومقامك: له ُالعني فقلت

 .ط به ذاك بحر ال حيا: قال?ُّ فالشاذيل:ُ قلت.األبدال السبعة

                                                 
 2/23الكوكب الدرية) 1(
 .املصدر السابق) 2(
 2/24املصدر السابق,)3(
 2/25املصدر السابق,)4(
   2/26املصدر السابق,)5(
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 . هـؤالء أبـدال: فقـال,ٌ بني يدي أستاذي الشاذيل فدخل عليه مجاعةً جالساُ كنت:ُّ املريسُ قال العارف
 .دلت سـيئاته حـسنات فهـو بـدلُمـن بـ: فقـال الـشيخ ,ُتَّ فتحريًال, ببصرييت فلم أرهم أبداُفنظرت
 )1 ().َّ أنه أول مراتب البدليةُفعلمت

   هـ      656بن عبدالقادر الشاذيل ت هو أبو احلسن عيل  :وأما الشاذيل
 .ُّوهذه بعض مقاالته التي نقلها عنه املناوي عندما ترجم له 

ُ أنه س(مه من كال−1 ُأما فيمن مىض فعبدالسالم بن مـ: ئل من شيخك ? فقال َّ  َّشيش , وأمـا اآلن فـإينَّ
 )2 ().مخسة سامويه , ومخسة أرضية:ُأسقى من عرشة أبحر 

َّإذا كثرت اخلواطر والوسوسة , فتوجه بقلبك إىل شيخك , فإن :  وقال أيضا−2   )3 (.) مل يزل فإىل ربكُ
 والشاذيل يرشد إىل التعلق بالشيخ − سبحانه وتعاىل–فاملسلم مأمور بالتوجه والتعلق بربه :قال الباحث

ً , ثم إىل اهللا ثانيا!ًأوال َّ. 
الرضا بالقـضاء, :ال يرض معهام كثرة الذنوبخصلتان (: يقول واسمع له حيتج بالقدر عىل الذنوب−3

 )4 (.)والعفو عن الذنوب
 : فمن ذلكُّنقله عنه املناوي  َّأما ما

ًجعت مرة ثامنني يوما: ُّوقال الشاذيل( −1 ُ  حصل يل من ذلك يشء وإذا بامرأة خرجت من ْنإ فخطر يل ,ُ
أخذ يدل عىل ربه بعمله ها أنـا َّمغارة كأن وجهها الشمس حسنا وهي تقول منحوس جاع ثامنني يوما ف

  )5 (.)يل ستة أشهر مل أذق طعاما قط
َّفمثل هذه النقول عىل فرض صحتها ال ينبغي حرشها يف كتاب مثل فـيض القـدير ألنـه رشح حلـديث 

 ومحلهم عىل مثل هذا الفعل,ولسنا مضطرين ملثـل هـذا, ,املصطفى , وهذه األمور فيها إغراء بالسفهاء
 . رسول اهللاعنهم بسري قوم مشهود هلم بحسن السرية والرسيرة وهم صحابةوقد أغنانا اهللا 

                                                 
)1(3/168 
 2/127الكواكب الدرية)2(
 2/134الكواكب الدرية )3(
 2/136املصدر السابق ) 4(
)5(1/175 
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ُنمت ليلة يف سياحتي فأطافت يب السباع: ُّ قال الشاذيل(−2 نـسا كتلـك الليلـة ُ أُ إىل الصبح فام وجـدتُ
ً فخطر يل أنه حصل يل من مقام األنس باهللا فهبطـت واديـاُفأصبحت,  فيـه طيـور حجـل فأحـست يب َّ

 يا من كان البارحة يأنس بالسباع ما لك وجلت من خفقـان احلجـل ُق قلبي رعبا فنوديتفطارت فخف
 )1(. )لكنك البارحة كنت بنا واليوم بنفسك

:
 نفاسـها بعـد سـاعة رت منُ وملا ولدت طه,َّويف الفتاو الظهريية للحنفية أن فاطمة مل حتض قط(  −1

 ذخائر العقبي "يت الزهراء وقد ذكره من صحبنا املحب الطربي يفَّ ولذلك سم: قال,لئال تفوهتا صالة
 وال ير هلـا دم , طاهرة مطهرة ال حتيض, آدمية,َّ وأورد فيه حديثني أهنا حوراء"يف مناقب ذوي القربى
 , ورفع عنها اجلوع,وضع يده عىل صدرها فى َّ أن املصطِّ للبيهقي"الدالئل" ويف .يف طمث وال والدة
ُأهنا ملا اح: أمحد وغريه"مسند"فام جاعت بعد ويف   ,ٌ أن ال يكشفها أحدْ وأوصت,هاَ نفسْلتَسَترضت غَّ

َّوذكر العلم العراقي أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفـضل مـن اخللفـاء األربعـة , بغسلها ذلك ٌّفدفنها عيل ُّ
 )2 ().باالتفاق

 .الغنى والكفاية يف بيان املقصودُ وفيام ذكرت  األمثلة وبعض املآخذ ومل أرد احلرص والتوسعفهذه بعض
املناويمنهج : الباب الثاني

ِّ
  : وفيه فصالن, "فيض القدير" يف كتابه 

א :,א:א
 :وفيه مطلبان, منهجه يف ختريج احلديث: املبحث األول

 . ُّبيانه ملكان ورود احلديث يف املصادر التي ذكرها السيوطي: املطلب األول
 .ُّالسيوطيزيادته عىل املصادر التي ذكرها : املطلب الثاين

 .عنايته بضبط املشكل من األسامء وترمجته هلم: املبحث الثاين
 .منهجه يف احلكم عىل احلديث: املبحث الثالث
 :   مطالبوفيه أربعة,  يف احلكم عىل احلديثِّعىل السيوطي ِّاملناويمآخذ : املبحث الرابع

                                                 
)1(5/319 
)2(4/422 
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 . ومل حيكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعةُّالسيوطيأحاديث بيض هلا : املطلب األول
 : وفيه مخسة فروع,   خمالفته للسيوطي يف احلكم عىل احلديث:املطلب الثاين 

 .ِّاملناوي عند  باحلسن وهي ترتقي للصحةُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −1
 .ِّاملناوي باحلسن وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −2
 .ِّاملناوي بالضعف وهي موضوعة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −3
 .ِّاملناوي بالصحة وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −4
 .ِّاملناوية عند  بالضعف وهي حسنة أو صحيحُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −5

 :وفيه فرعان, تعقبه للسيوطي يف علل األحاديث: املطلب الثالث
 .  عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا : الفرع األول
 . عىل إحدامهاُّالسيوطي يكون احلديث فيه علتان فيقترص ْأن: الفرع الثاين

 :وفيه ثالثة فروع, عزو األحاديث وألفاظها يف ِّعىل السيوطي ِّاملناويتعقبات :  املطلب الرابع
 .تنبيهه عىل اختصاره ملتن احلديث: الفرع األول
 .تنبيهه عىل سقوط ألفاظ من احلديث:  الفرع الثاين
 :وفيه ثالث عرش مسألة, تنبيهه  عىل ذهوله يف عزو األحاديث: الفرع الثالث

 . غالبها فيعزوه لبعضهم  يكون احلديث يف الكتب الستة أو يفْأن:  املسألة األوىل
 

 . يكون احلديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغريهمْأن:  املسألة الثانية
يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عنـد متقـدم رتبـة :  املسألة الثالثة

 . وشهرة
 .يعزو احلديث ألحد الصحيحني مع وجوده عندمها: املسألة الرابعة

يعزو احلديث لـبعض أو أحـد أصـحاب الـسنن مـع وجـوده عنـد  :امسةاملسألة اخل
 .مجيعهم أو أكثرهم 
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التـي ذكرهـا قـي املقدمـة فيعـزوه   يكـون احلـديث يف مـصادرهْأن:  املسألة السادسة
 .لغريهم

 يعزو احلديث جلامعة من املخرجني بام يوهم أهنـم اتفقـوا عـىل لفظـه :املسألة السابعة
 .ًه, أو ذكره كامال,أو مل يروه مجيعهمعىل لفظ  وهم مل يتفقوا 
 . يعزو احلديث لفرع مع وجوده يف األصل:املسألة الثامنة

 .  ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة املسألة التاسعة
يعزو احلديث ملصدر مل يشرتط الصحة مع وجوده يف مصدر اشـرتط : املسألة العارشة

 .الصحة
  فيـه موصـول وهـو بـدونَّأنـه احلديث ملصدر بام يـوهم يعزو: املسألة احلادية عرشة

 .إسناد
 يكـون للحـديث أو األثـر طريـق صـحيحة وأخـر غـري ْأن: املسألة الثانيـة عـرشة

 .صحيحة فيعزوه لألخري
 . يتعدد االسم يف الرواة وال يميزهْأن :املسألة الثالثة عرشة

 .كشفه عن قضايا يف املصطلح: املبحث اخلامس
א א:א ::,א
 .وفيه بيان أدوات الرشح, وأنواعه:  التمهيد

א .אא:א
א :,א:א

 .ية للتثبت والتحقق  رجوعه للمصادر احلديث:املطلب األول
وبيانه للفروق بينها واعـتامده عـىل نـسخ , "اجلامع الصغري"متعددة من   رجوعه لنسخ:املطلب الثاين
 .ِّ السيوطيمضبوطة بخط
 .ً ذكره ملتن احلديث كامال:املطلب الثالث

 :وفيه عرشة مطالب, ًالقضايا األساسية التي يتعرض هلا يف رشح احلديث غالبا: املبحث الثالث
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 .اعتامده عىل اآليات واألحاديث يف رشح احلديث: املطلب األول
 : مسائل أربعةوفيه, عنايته باللغة العربية وفروعها: املطلب الثاين

 . العناية بالنحو والرصف :املسألة األوىل
َّالسنةعنايته بإبراز بالغة : املسألة الثانية ُّ. 
 . اللغويةعنايته بالتعريفات و بالفروق: املسألة الثالثة
 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة
 .رشح الغريب وضبط املشكل: املطلب الثالث
 .ذكره لسبب ورود احلديث:  املطلب الرابع

 .ذكره ملا يستفاد من احلديث:  املطلب اخلامس
 . موقفه من خمتلف احلديث: املطلب السادس
 . معاين احلديثاالختيار والرتجيح يف: املطلب السابع
 .تنبيهاته واعرتاضاته:  املطلب الثامن
 .عنايته باألماكن والبلدان: املطلب التاسع
 .االستطرادات التي يذكرها: املطلب العارش

 :تعرضه للمسائل  الفقهية واألصولية, وفيه مطلبان: املبحث الرابع
 .تعرضه للمسائل األصولية : املطلب األول
 .لمسائل الفقهيةتعرضه ل: املطلب الثاين

 
املناويمنهج : الباب الثاني

ِّ
  : وفيه فصالن, "فيض القدير" يف كتابه 

א :,א:א
 :وفيه مطلبان, منهجه يف ختريج احلديث: املبحث األول

 . ُّبيانه ملكان ورود احلديث يف املصادر التي ذكرها السيوطي: املطلب األول
 .ُّالسيوطيزيادته عىل املصادر التي ذكرها : املطلب الثاين
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 .عنايته بضبط املشكل من األسامء وترمجته هلم: املبحث الثاين
 .منهجه يف احلكم عىل احلديث: املبحث الثالث
 :   مطالبوفيه أربعة,  يف احلكم عىل احلديثِّعىل السيوطي ِّاملناويمآخذ : املبحث الرابع

 . ومل حيكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعةُّالسيوطيأحاديث بيض هلا : املطلب األول
 : وفيه مخسة فروع,   خمالفته للسيوطي يف احلكم عىل احلديث:املطلب الثاين 

 .ِّاملناوي باحلسن وهي ترتقي للصحة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −1
 .ِّناويامل باحلسن وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −2
 .ِّاملناوي بالضعف وهي موضوعة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −3
 .ِّاملناوي بالصحة وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −4
 .ِّاملناوي بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −5

 :عانوفيه فر, تعقبه للسيوطي يف علل األحاديث: املطلب الثالث
 .  عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا : الفرع األول
 . عىل إحدامهاُّالسيوطي يكون احلديث فيه علتان فيقترص ْأن: الفرع الثاين

 :وفيه ثالثة فروع,  يف عزو األحاديث وألفاظهاِّعىل السيوطي ِّاملناوي ُتعقبات:  املطلب الرابع
 .ره ملتن احلديثتنبيهه عىل اختصا: الفرع األول
 .تنبيهه عىل سقوط ألفاظ من احلديث:  الفرع الثاين
 :وفيه ثالث عرش مسألة, تنبيهه  عىل ذهوله يف عزو األحاديث: الفرع الثالث

 . يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف غالبها فيعزوه لبعضهم ْأن:  املسألة األوىل
 .اب الكتب الستة فيعزوه لغريهم يكون احلديث عند بعض أصحْأن:  املسألة الثانية
يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عنـد متقـدم رتبـة :  املسألة الثالثة

 . وشهرة
 .يعزو احلديث ألحد الصحيحني مع وجوده عندمها: املسألة الرابعة
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يعزو احلديث لـبعض أو أحـد أصـحاب الـسنن مـع وجـوده عنـد  :املسألة اخلامسة
 .م مجيعهم أو أكثره
التـي ذكرهـا قـي املقدمـة فيعـزوه   يكـون احلـديث يف مـصادرهْأن:  املسألة السادسة

 .لغريهم
 يعزو احلديث جلامعة من املخرجني بام يوهم أهنـم اتفقـوا عـىل لفظـه :املسألة السابعة
 .ًعىل لفظه, أو ذكره كامال,أو مل يروه مجيعهم  وهم مل يتفقوا 
 . مع وجوده يف األصل يعزو احلديث لفرع:املسألة الثامنة

 .  ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة املسألة التاسعة
يعزو احلديث ملصدر مل يشرتط الصحة مع وجوده يف مصدر اشـرتط : املسألة العارشة

 .الصحة
  فيـه موصـول وهـو بـدونَّأنـهيعزو احلديث ملصدر بام يـوهم : املسألة احلادية عرشة

 .إسناد
 يكـون للحـديث أو األثـر طريـق صـحيحة وأخـر غـري ْأن:  عـرشةاملسألة الثانيـة

 .صحيحة فيعزوه لألخري
 . يتعدد االسم يف الرواة وال يميزهْأن :املسألة الثالثة عرشة

 .كشفه عن قضايا يف املصطلح: املبحث اخلامس
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 .ًحيسن بنا ابتداء تعريف املنهج ملا لذلك من أمهية عظمى يف البحث
ٌطريق هنج : نهج لغة مأخوذ من النهج يقالامل :א  ْبـني واضـح, وطـرق هنجـة ,وسـبل : َْ ََّ

ُوضـح: منهج الطريق. كنهج : منهج  ويف التنزيـل لكـل جعلنـا منكـو رشعـة . كـاملنهج: واملنهـاج . َ
 ومنهاجا

ًوصار هنجا واضحا بينا وضح واستبان: وأهنج الطريق  )1(الطريق الواضح: واملنهاج.ًَّ
: واملنهـاج يف الـدين . ُالطريق الواضـحة أو اخلطـة املرسـومة: سلك مسلكه,املنهاج : الن وهنج سبيل ف

 .الطريق الواضح الذي ال لبس فيه وال إهبام
 :ملعرفة املنهج طريقان معروفان : طريق معرفة املنهج

 :تنصيص العامل نفسه ,وهلم يف هذا عدة طرق منها: األول 
ام فعل ذلك اإلمام مسلم بن احلجاج يف صحيحة حيث جعل له فيـه أن ْيبني ذلك يف مقدمة كتابه , ك  − أ

 –ْمقدمة اشتملت عىل عدة مسائل وموضوعات , منها بيان منهجه, وكذلك فعل غريه مـن العلـامء 
ِّ كالذهبي يف مقدمة كتابه ميزان االعتدال , وابن حجر يف مقدمة كتابـه اإلصـابة يف متييـز −رمحهم اهللا

 . هو األصل والغالبالصحابة وغريهم, وهذا
 .ً وهذا  نادرا− رمحه اهللا–أن يذكر العامل رشطه ومنهجه يف أخر الكتاب كام فعل ذلك الرتمذي   − ب
 .ْأن يذكر منهجه يف أثناء كتابه كام فعل ذلك أبو عمر بن عبدالرب يف كتابه االستيعاب  − ت

لة بعينها, أو مسائل , فيذكر ما ظهـر ُاالستقراء, وهو أن يتتبع صنيع عامل ما يف كتابه سواء يف مسأ:  الثانية
 .له

ًأن اإلمام البخاري يف صحيحه مل يذكر له فيه رشطا, وأخىل كتابه منه, فقام ابن حجر  ومثال هذا  رمحـه –َّ
 . أثناء رشحه ببيان وتوضيح وجتلية رشط البخاري−اهللا

ًأما املناوي فقد ذكر طرفا من رشطه ومنهجه فيام يتعلق بـرشح احلـديث كـ ُّ ام سـيأيت يف الفـصل الثـاين يف َّ
ُمنهجه يف رشح احلديث, ومل يذكر ما يتعلق بالتخريج , فعمدت إىل الكشف عن منهجه يف هذا الكتـاب 

 .واهللا املوفق للصواب.باستقراء صنيعه وترصفه
                                                 

 543,معجم األلفاظ واألعالم القرءانية ص825 , مفردات ألفاظ القرآن ص14/301لسان العرب)   1(
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א :,א:א
 . ُّادر التي ذكرها السيوطيبيانه ملكان ورود احلديث يف املص: املطلب األول
 .ُّالسيوطيزيادته عىل املصادر التي ذكرها : املطلب الثاين
السيوطيبيانه ملكان ورود احلديث يف املصادر التي ذكرها :  املطلب األول

ُّ
.  

َّومن مصادر كتب احلديث املختلفة من الصحاح والسنن واملسانيد ليتبني للقـاري , سأذكر أمثلة متعددة
 . وسعة اطالعه يف البحث,  بالسنة النبوية−رمحه اهللا− ِّناوياملعناية 

 .)1(ُعن أيب هريرة ت   »املدينة املنورة, ًر اإلسالم خرباُآخر قرية من ق« −1
 .  يف أواخر جامعهت
 . ُ عن أيب هريرةك »...يريدان املدينة , زينةُآخر من حيرش راعيان من م« −2
 . يف الفتنك
 .)2( ُعمر ِعن ابن ك د ه ».... اهللا أبغض احلالل إىل« −3
 .  يف كتاب الطالقك د ه
ُادرؤوا احلدود عن املسلمني« −4 َ  )3( عن عائشة ش ت ك هق »....ْ

 . يف كتاب احلدودش ت ك هق
 )4 ()ه ك (» ...َّإن ناركم هذه جزء من سبعني جزءا« −5
  . يف كتاب االهـواله ك

 .)5(عن جابر  ) م د ت ه (»الصالةترك , بني الرجل وبني الرشك والكفر« −6
  .ُّالبخاريومل خيرجه ) د ت ه( يف كتاب الصالة  م
 )1( حم د ه »....امللحمة الكرب وفتح القسطنطينية « −7

                                                 
 4 ح 1/41)   1(
 53 ح 1/79)   2(
  313ح1/226−227)   3(
 2506ح2/543)   4(
 3170 ح3/210)   5(
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 . يف الفتن,ت ه يف املالحم حم د
 ) 2 (.عن عبداهللا بن مغفل) 4حم ق  (»بني كل أذانني صالة ملن شاء« −8

 .كلهم يف كتاب الصالة
 .)3( عن أيب سعيد حم ت ق ه» ان أشد حياء من العذراء يف خدرهاك« −9

 .ُّالزهد يف ه ويف فضائله  َّالنبي يف صفة حم ت
 .)4(تبةُ عن أيب هاشم بن عت ن ه» ... املالمجع يكفيك من َّإنام« −10
 .ُّالزهد يف ه يف الزينة ن ُّالزهد يف ت

 مكان احلديث حتى مـن كتـب ّبنيُبل ي, صادره فقط بكتب احلديث ومًوليس األمر متعلقا:ُقال الباحث
, ومن كتب الـضعفاء " عساكرِابنتاريخ "تاريخ بغداد, و":الرتاجم املختلفة من تواريخ البلدان,مثل 

 .ًأيضا
 أي −:وقـال. ُعن أيب هريـرة الـدويس  بن يزدادَّحممد يف ترمجة خط » ...آخر ما تكلم به إبراهيم« −11

,  هكـذاُّالـديلمي ًأيـضاورواه عنـه , ومل يـذكره غـريه,  أي تفـرد بـه حـافظ,)غريـب(ديث احلـ−اخلطيب
 .)5( موقوف َّعباس ِعن ابنعند املحدثني ) واملحفوظ(

َّكذبـه, يـضع احلـديث:  وقـال)6(,  عن أنس يف ترمجة زكريا املـرصي الوقـادعد −12  )7( صـالح وحـرزه َ
 .)8(غريهو

عـن , يف ترمجـة إبراهــيم الفريـايب, "الـضعفاء" كتاب األزدي يف» ...إذا جامع أحدكم فال ينظر« −13

                                                                                                                                                  
  9234 ح 6/276)  1(
 3168ح 3/209)   2(
 6480ح5/72)   3(
  2617ح 3/10)   4(
 7 ح1/44)  5(
  ." الوقار" وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )   6(
 صالح جزرة : والصواب, "الفيض"كذا يف )  7(
)8 (1/265 
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َعـن مـسعر بـن ,  التـسرتيَّحممـدعن ,  بن يوسف الفريايبَّحممدعن إبراهـيم بن , زكريا بن حييى املقديس ْ ِ
 )1 (.ُعن أيب هريرة, عن سعيد املقربي, ِكدام

َالل بن يساف بفتح التحتية عن ه,  يف ترمجة عمرو بن أيوب العابدقط ».....إذا دعا العبد بدعوة« −14 َ
 .ثقة: "الكشاف"يف : قال, أرسل عن عائشة وغريها, ًمرسال, االشجعي موالهـم الكويف, وبمهملة خفيفة

)2( 
جيـد : ُّالرتمـذي قـال ُعمـر ِعن ابـن,  أيب داودِابن يف ترمجة حل, ُّالزهد يف ت» ....إذا كنتم ثالثة « −15

 )3(. انتهى.تفرد به عبد الرحيم بن هارون, غريب
 )4(. أمري املؤمننيٍّعن عيل عساكر يف ترمجة عبد الرحيم التميمي ُابن »...اغسلوا ثيابكم «−16

السيوطيزيادته على املصادر التي ذكرها :  املطلب الثاني
ُّ

.  
 .)5( عن عائشة  ع حب سعدُابن »كل كام يأكل العبدآ«−1
 . وكذا احلاكم يف تارخيه,ع حب سعد يف الطبقات ُابن

 .)6( حم خد د » احلدودَّإال, أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم« −2
 .ُّالنسائي وكذا ,حم خد د

 .)7(َّعباس ِعن ابن حل طب » ...َّإن اهللا أيدين بأربعة«−3
 .وكذا اخلطيب

 .)8( عن أيب كعبطب »أوسعوا مسجدكم متلؤه«−4

                                                 
  552 ح1/326) 1(
  603 ح 1/344)  2(
  842ح 1/435) 3(
   1210ح 2/19) 4(
 14ح1/55)  5(
 1363 ح 2/74)  6(
 700 ح218− 1/217)  7(
  2754 ح 3/72)  8(
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 . واخلطيبُنعيموكذا أبو 
 .)1( طب حل »... للمؤمنَّالنارتقول «−5

  . عديُابنوكذا 
 .َّعباس ِعن ابن)2(حل »...عليكم باإلثمد« −6

 .واخلطايب,  عبد الربُابنوصححه ,  يف صحيحهُخزيمة ُابنورواه عنه 
 .)3( عن أيب ذر حل » ...قد أفلح من أخلص قلبه هللا« – 7

 .ُّالبيهقي الل وُابنوكذا 
 .)4(ُ عن أيب هريرة ه هق» ... كل أمر ذي بال« – 8

 .أبو عوانة اإلسفرايني يف مسنده املخرج عىل صحيح مسلموكذا 
 .)5(خد د ن  حم» ...ًأحداكان ال يواجه « −9
 ."الشامئل" يف ُّالرتمذيوكذا ,  يف اليوم والليلةن

 .)6 (ك هق »....من احتجم يوم األربعاء أو يوم السبت« −10
ِّاملصنف َّوكأن, وكذا أمحد  . ً أغفله سهواُ

  .عنايته بضبط املشكل من األمساء وترمجته هلم:  املبحث الثاني
َّإن عناية املحدثني بضبط احلديث من كلامت, وأسامء األعالم من رجال ونساء مـن األمـور واآلداب التـي 

 املصطلح يف آداب طالب احلديث, والغاية من الضبط هو أمن اللبس, وذلك بإعجام ونقط مـا ُعلامءذكرها 

                                                 
 3354ح  3/265)  1(
 5511 ح 4/336)  2(
 6098 ح 4/508)  3(
  6283 ح 5/13)  4(
 6925 ح 5/191)  5(
  ح 6/34−35)  6(
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ُصري فيه عجمة, كمن ال يبحيث ت, يستعجم بإغفال نقطه َ ْ ز بني اخلاء املعجمة, وبني املهملة, ولذا قال أبـو ِّيَمُ
َ رب علم مل تعجم فصوله, استعجم حمصوله(:مالك احلرضمي ْ ُ(.) 1( 

ْويدخل يف هذا شكل ما يشكل إعرابه;  ِ يمنع من إشكاله, ويتوقف الفهم عليه, وقـد مـدح اإلمـام أبـو َّألنهُ ُ
ْعوانة الوضاح اليش َ كتابـه عـىل حفـظ هـشيم, وجعـل وقدموالضبطه كتابه لشدة إتقانه لــه,ُكري, وذلك َ ُ

ْغنـدر يف حديث شعبة فكتـاب َّالناس إذا اختلف (: وقالوا) 2(.ًالقطان حديثه مشاهبا حلديث شعبة والثوري ُ 
وابـن مهـدي,  املبـارك, والقطـان, ُابن: وهو رأي مجاهري املحدثني وكبارهم وأئمتهم مثل.  فيام بينهمٌحكم

 )3 (.)ومعاذ, وخالد
َّ مدركا ألمه−رمحه اهللا−ُّاملناويهلذا وغريه فقد كان   فأوالها عناية كبرية, وقـد شـمل ضـبطه ,ية هذه املسألةً

ًوتعريفه للصحابة سواء كانوا رجاال أو نساء, كام اشتمل عىل ضبطه وتعريفه لل ,  من املصنفني وغريهمُعلامءًً
  . املصنفنيَّثم النساء, َّثم ضبطه وتعريفه للرجال من الصحابة, ً أذكر أوالْأنُوقد رأيت 

ْعثامندامة بن مظعون عن أخيه ُ عن قهب » خميصَّفإنهعليك بالصوم «−1 ُ )4(. 
َعن قدامة بضم القاف وفتح املهملة َ ِاجلمحي بضم اجليم وفتح , ابن مظعون بفتح امليم وسكون املعجمة, ُ َ ُ

ْعثامنيروي عن أخيه , من السابقني األولني, امليم وكرس املهملة املكي ُ. 
ُّالزبيـدي :  −رمحـه اهللا−ُّاملنـاويقـال , عن عمرو بن معـدي كـرب.)5 ( »...َعرامة الصبي يف صغره« −2

ِاملذحجي َ ْ   . أسلم وشهد الريموكَّثم, وارتد مع األسود, أسلم سنة تسع, وفد مع مراد ونزل يف مراد, َ
 .)6 (»َّاجلنةأهل  بن اخلطاب رساج ُعمر« −3

ْعن الصعب بفتح املهملة األوىل وسكون الثانية َّابن جثامة بفتح اجليم وشـد املثلثـة, ضد السهل, َّ , الليثـي, َ
ْعثامنواألصح يف خالفة : قال يف التقريب, مات يف خالفة الصديق: قيل, َّنزيل ودان ُ. 

                                                 
 3/149صبح األعشى)  1(
 30/446هتذيب الكامل)  2(
 2/703رشح العلل )  3(
 5490 ح 4/330) 4(
 5413 ح 4/310)  5(
 5609 ح 4/360)  6(
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1 (.وهناك أمثلة أخر( 
.

 .)2( عن أميمية بنت رقيقة» ال أصافح النساءِّإين« −1
َأميمة بالتصغري( ْ َ َبنت رقيقة بضم الراء وفتح القاف, ُ َْ وهي بقافني بنت أيب صـيفي بـن هاشـم بـن عبـد , ُ
: الثـاين , فعىل األول تكون بنت عـم أيب املـصطفى , ويلد بن أسد بن عبد العزُهي بنت خ: وقيل, املناف

َوهي أميمة بنت عبد بجاد بموحدة مفتوحة وجـيم خفيفـة, رشفها نسبت إليها بنتهاول, أخت خدجية زوجته َ ,
 ).رهط الصديق, ًمرةمن بني متيم بن 

ْ عن أم كرزه »....بول الغالم ينضح« −2 ُ)3(. 
ْأم كرز بضم أوله وسكون الراء بعدها زاي(   ).صحابية هلا أحاديث, الكعبية املكية, ُ

 .»لزكاةليس يف املال حق سو ا« −3
 ).)4(أخت الضحاك صحابية مشهورة, فاطمة بنت قيس بنت خالد الفهرية(

 من املهـاجرات ُّالزبريسامء بفتح اهلمزة وباملد بنت الصديق أخت عائشة وأم أمري املؤمنني ابن َ أ(−4
 )5 (.)عمرت نحو مائة وعاشت بعد صلب ابنها عرش ليال

ُّزركيشالعن أم املؤمنني عائشة باهلمز قال ....(−5  وعوام املحدثني يقرؤونه بياء رصحية وهو حلن :َّ
  )6 (.)حبيبة املصطفى, العاملة , العاملة,الفقيهة, املربأة من كل عيب ,وهي الصديقة بنت الصديق

7(وهناك أمثلة أخر( 
:

                                                 
)1 (1/44 −527, 2/10−5422, 3/289, 4/271−520  
 2636ح 3/16) 2(
 3164ح209 − 3/208)   3(
 7641 ح 5/375)   4(
)5  (1/77 
)6  (1/55 
)7  (1/403−447, 2/547, 3/84−111−212−517−520, 4/304 
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 .)1( ًمرسالملسيب عن سعيد بن ا »...آية بيننا وبني املنافقني« −1
وهـو رأس , واألول أشـهر, "الـديباج"وجيـوز كـرسها كـام يف , َّسعيد بن املسيب بفتح املثنـاة حتـت(

 . وفقيههم, وفردهم, وعاملهم, التابعني ورئيسهم
ُطفت األرض فام لقيت أعلم منه(: قال مكحول ْ وقد أفردت مناقبه بالتأليف.)ُ ُ.( 

ِن مالك بن خيامر عساكر عُابن.)2 (»احفظ لسانك« −2 َ ُ. 
ِوأخيمـر , أخـامر بقلـب التحتيـة مهـزة: ويقال. وبالراء, وكرس امليم, وفتح املعجمة, بضم املثناة حتت( ْ َ ُ

واحلـديث جيـد , له صـحبة ومل يثبـت: وقيل. خمرضم: قيل, وهو السكسكي األهلاين احلميص, مصغر مخر
 ) .ولكنه مرسل عىل األصح, اإلسناد

 ُأحـد بن العوام تابعي كبري جممع عىل جاللته وإمامتـه وهـو ُّالزبريأوله ابن  بضم ُعروةعن ...( −3
 )3 (.)الفقهاء السبعة صام الدهر ومات وهو صائم سنة ثالث أو أربع وتسعني

4(وهناك أمثلة أخر( 
א א,א א

,:
 .)5 (» ...طعام السخي دواء« −1

َوأبو القاسم بن احلسني الفقيه احلنبيل اخلرقي نـسبة إىل بيـع ,  بكرس املعجمة وفتح الراء وآخره قاف(,ِ
 .)اخلرق والثياب

َعظم األجر عند عظم املصيبة«−2 َِ ِاملحاميل)6 (»ِ َ  "أماليه" يف َ
ِاملحاميل  َ  يف َّالنـاسمل فيهـا ُنسبة إىل املحامل التي حي, ء مهملة خمففةبفتح امليم األوىل وكرس الثانية وحا(َ

                                                 
 26 ح1/63−64)  1(
 262ح1/194)  2(
)3  (1/93 
)4  (2/92−473  
  5258 ح 4/265)  5(
  5437 ح 4/317)  6(
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ي ِّمنهم هذا اإلمام وهو القايض أبو عبد اهللا احلسني بن إسامعيل الـضب, ُوعرف به بيت كبري قديم, السفر
ة كان حيرض جملس إمالئـه عـرش,  وخلقُّوالدارقطني, ُّالطرباينومنه , ًكثرياً وخلقا َّسمع البخاري, َاملحاميل

 .)آالف 
 .)1 (»... اللسانُّكان يمص«−3
ُّ الرتقفيُوهذا احلديث رواه احلافظ( ِ ُ ْ نـسبة إىل ,  فـاءَّثـمبمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقـاف مـضمومة , َ
 العباس بن عبـد اهللا بـن أيب عيـسى َّحممد أبو :, وهو)ا من أعامل واسطَّي أهنِّ ظن: (ُّقال السمعاين, ترقف

 : ُّقـال الـسمعاين,  أيب الـدنيا والـصفارُابنوعنه , )3(رو عن الغرياين, صدوق حافظ, )2(الرتقفي الباكساين
 .))مات سنة بضع وستني ومائتني, كان ثقة(

 .)4( عن عائشة ُّالطحاوي »كان إذا التقى اخلتان اغتسل«−4
منهـا هـذا , نسبة إىل طحا قرية بصعيد مرص, بفتح الطاء واحلاء املهملتني وبعد األلف واو( ُّالطحاوي

 .)" رشح معاين اآلثار"صاحب كتاب,  بن سالمة األسديَّحممداإلمام وهو أبو جعفر أمحد بن 
وهـو , نسبة إىل طحا قرية بصعيد مرص,  بفتح الطاء واحلاء املهملتنيُّالطحاوي( :ويف موطن آخر قال

 .)5()تفقه عىل خاله املزين,  بن سالمةَّحممدأبو جعفر أمحد بن 
ْار اخلوالين عبد اجلب−5 , قبيلة نزلت الشام, نسبة إىل خوالن,  بفتح املعجمة وسكون الواو وآخره نون(َ

 .)6( )ُالعلامء من ٌمجعنسب إليها 
 .)7( »ُ مل أبعث بقطيعة الرحمِّإين« −6

َعن حصني  َابن دحدح, مصغرا بمهملتني(ُ ْ لـه (: ُّالـذهبيقـال , كجعفر األنصاري األويس,  بمهلتني)1(َ
                                                 

 7178 ح 5/249)  1(
َالباكسائي : 12/457فيض , والذي يف األنسابكذا يف ال) 2( ُ 
 .الفريايب :12/457كذا يف الفيض, والذي يف األنساب ) 3(
 6598ح 5/109) 4(
)5 (3/355 
 5531 ح 4/342) 6(
 2650ح 3/20) 7(
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, ) لـه صـحبة(: أيب حـاتمُ وابنُّالبخاريقال : " اإلصابة"ويف, ) بن سعيد عن أبيه عنهُعروةه حديث روا
َّقال ابن حبانو  ) بالقادسـية:وقيـل, ل بالعـذيبِتـُق, ِّ البـن الكلبـي"اجلمهـرة"ويف , ) لـه صـحبةُيقال :(ِ

)2(.وهناك أمثلة أخر.) 3( 
  .منهجه يف احلكم على احلديث: املبحث الثالث

 : يف احلكم عىل احلديثُالشارح األساليب التي سار عليها َّأهمسأذكر 
 احلديثيـة ُكتبـه وتتبعـه ألحكامـه يف −رمحه اهللا− بإبراز آراء السيوطي−رمحه اهللا−ِّاملناويعناية : ًأوال

 بمختـرصه لكتـاب ً, ومـرورا"اجلـامع الـصغري" الـذي هـو أصـل "اجلامع الكبري"ًاملختلفة بدءا من 
مـع عقـده مقارنـة بـني تلـك , الـخ .…"الفتـاو احلديثيـة", و"درر البحار"كتابه , و"املوضوعات"

َّاحلفاظاألحكام, وبني كالم   . قبلهُ
َّاحلفاظًأو ناقال عمن تقدمه من ,سواء من عند نفسه , ذكره ملا ورد يف الباب من أحاديث: ًثانيا ُ. 
ًر حكام عاما عىل أحاديث الباب مـن حيـث ه يذكَّ يف التخريج أن−رمحه اهللا−ِّاملناوي ومن منهج :ًثالثا ً

ًسواء كان ذلك من اجتهاده هو أو نقال عمن تقدمه من أئمة العلم, الثبوت ومن عدمه ً. 
ً ضـعيفا أخـذ يبحـث لـه عـن −رمحـه اهللا−ُّالـسيوطيوالشارح إذا وجد احلديث الذي ذكره : ًرابعا

 .ي اخلرب هباِّ أخر ليقوُطرقشواهـد, أو 
بـأي ,  الرجل املشهور حاله بالـضعفَّجه الذي سار عليه يف احلكم عىل احلديث أنومن منه: ًخامسا

, ً اإلطالـة يف ذلـك الفائـدة منهـا معلومـة ابتـداءَّعـدم التفـصيل يف حالـه, ألن, وجه من وجوه الضعف
 .وحتصيل حاصل, وحتصيل احلاصل لغو

وقـال يف حمـل :  فيقـول,  املختلفـةُكتبـهة من ع أحكام العامل الواحد يف عدَّبَتَتَ يُالشارح َّكام أن: ًسادسا
 .آخر, أو يف موضع آخر

                                                                                                                                                  
َوحوح(وهو خطأ والصواب , "الفيض"كذا يف )  1( ْ ) 1392(ذيبتقريب الته. األنصاري, بفتح أوله ومهملتني واألوىل ساكنة)  َ
. 
 ح 111 و 1469 ح 109و 1457 ح 103و 1446 و 1442 ح 98 و 1698ح 2/217 منهـاًجـداوهناك أمثلـة كثـرية )  2(

 3210ح −221 2621 ح11 و 2617 و ح 2616ح −3/10 و 1475
)3  (1/65−85 
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ِّاملصنفه يعتذر عن َّ ومن منهجه أن:ًسابعا ه يبني سـلفه يف احلكـم عـىل َّ فيام وقع فيه من أوهام, كام أنُ
 .احلديث
خيتـرص فيطيل إذا رأ هناك مناسـبة, و,  يتكلم عىل احلديث حسب املقام−رمحه اهللا−ُّواملناوي: ًثامنا

 . االختصار أوىلَّإذا رأ أن
فيتوسع يف النقل ,  آخرين ليست هلم يف الغالب كتب متخصصة يف النقدُعلامءه ينقل عن َّكام أن:ًتاسعا

وهذا يدل عىل سعة اطالعه, وشدة عنايته يف الوقـوف عـىل حكـم , والبحث يف خمتلف كتب أهل العلم
 بعد تـأين َّإال بالصحة أو الضعف ال ينبغي خمالفته ُالعلامءه  ما تتابع عليَّألن, للحديث تسكن إليه النفس

 .ومتحيص شديد
ه إذا وجد ما حيتاج َّبل إن,  مل يكن عمله جمرد النقل و اجلمع والتقليد فقط−رمحه اهللا−ُّواملناوي: ًعارشا
 .َ أضافٍ, أو إىل إضافةَ تعقبٍإىل تعقب

 مُكتـبه مـن أهـل النقـد واالسـتقراء التـام يف رجوعه واعتامده عىل كبار أهـل العلـم: احلادي عرش
 .املختلفة

ه َّضعيف أو باطل فقط, بل إن: ه ال يكتفي باحلكم عىل احلديث بقولهَّ من منهجه أنَّكام أن:الثاين عرش
 ضعف احلديث, ويف هذا دربة لطالب العلم عىل أن يتجنب اإلمجـال يف األحكـام, وأن َّعلة َّيذكر ويبني

 .مع علته احلديث يعرف ضعف
 . ال ينبغي السكوت عن احلكم عىل احلديثَّعىل هنج من ير أنُّاملناوي سار: الثالث عرش
 ?ه يذكر هل من أخرج احلديث كانت ألفاظهم متفقة ,أم خمتلفةَّأن: الرابع عرش

 فعمله يف الكتاب ليس النقـل,  سبقهَّممن ُالعلامءه يرد عىل أوهام لبعض َّومن منهجه أن: اخلامس عرش
 . وجد ما حيتاج إىل ذلكْإنبل حتى التعقب , املحض فقط
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א−א−א: א ،−א−א
א א א"א א"א"א

א"א א"،"א"،"א"،
،,א.…"א .אא

 .)1( » طالب العلمَّالناسأجوع «−1
 عـن احلـسن بـن )2( فيه اجلـارودَّألن وضعف وذلك :"الكبري" قال  يف (, بن اخلطابُعمر ِعن ابن فر
 "ويف, حرقوا حديثه:"امليزان"ويف , قوا حديثهَّمز: وقال, " الضعفاء" احلسن هذا يف ُّالذهبيوأورد , الفضل
 ). وغريهُّالدارقطنيوابن البيلامين ضعفه , جمهول:  حزمُقال ابن "اللسان

 .)3( »مناء الرسلُ أُالعلامء« −2
عـن , ُعـن عمـر العبـدي, ُعن إبراهـيم بن رسـتم, عن خملد بن مالك( "مسنده"ُاحلسن بن سفيان يف 

ُرمز املصنف حلـسنه. عق عن أنس بن مالك, عن أنس بن مالك, ُيل بن سميعإسامع : ُقـال ابـن اجلـوزي, ُِّ
َوقال املؤلف, والعبدي مرتوك, ُموضوع; إبراهـيم ال يعرف وله شواهـد فـوق ,  ممنوع"موضوع": قوله: ُ

 ).) 4(فنحكم لـه عن مقتىض صناعة احلديث باحلسن, األربعني
 .)5 (»...أربع من الشقاء« −3

ن احلجـاج بـن منهـال عـن  عن أيب سعيد املـازين عـ)6( من حديث احلسن بن عيل(, عن أنسعد حل
ِي عن يزيد الرقايش عن أنسِّرُصالح امل َّ رجه قال َّثم, َّ ِخمُ ,  عن صالح احلجـاجًمتصال تفرد برفعه :ُنعيمأبو  ْ

 .انتهى 
ِّ صالح املري ضعيف(:ُّاهليثميوقال   .  انتهى)ُمنكر حديث  هذا"امليزان"ويف . ُّ

                                                 
 192ح 1/163) 1(
 3/177كذا يف الفيض, والصواب ابن اجلارود , كام يف طبقات املحدثني ) 2(
 5701 ح 4/383 )3(
)4  (1/119 
 921ح1/466−467) 5(
 6/175احلسن بن عثامن, كام سيأيت يف كالم الشارح , وكام هو يف حلية األولياء:كذا يف الفيض يف هذا املوطن , والصواب) 6(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

162

ْعثامنواحلسن بن  َّكذبه ("الضعفاء" يف ُّالذهبيقال , ُ ِويزيد الرقايش مرتوك, ) عديُابن َ َّ  َّالبـزارورواه , َّ
 َّوأقـره,  اجلـوزي بوضـعهُابنولذا حكم , )ًجدا هو ضعيف :ُّاهليثميفقال , من طريق فيها هانىء املتوكل

َاملؤلفعليه   .)1( )"خمترص املوضوعات" يف ُ
 .)2 (»عايف األمينيُ اهللا تعاىل يَّإن«  −4

 ُسـليامن جعفـر بـن )3( بـن حـاتم بـنَّسـيارمن حديث عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه عن ( حل
 قـال َّثم,  من هذا الطريق عن أنس بن مالك"املختارة"والضياء املقديس يف ,  عن ثابت عن أنس)4(الضبي
. انتهـى, )ُمنكـرهذا حـديث :  قال أيب(:قال عبد اهللا, ) عن جعفرَّسيارد به َّتفر, حديث غريب(: ُأبو نعيم
َاملؤلـفقـال ,  وصـححه"املختارة"وأورده الضياء يف , "الواهـيات" اجلوزي يف ُابنوأورده  خمتـرص " يف ُ

هـذا : دقال عبد اهللا بن أمحـ:  قالَّثم, ُّالبيهقي ًأيضاورواه عنه . )5(انتهى, ومها طرفا نقيض: "املوضوعات
 ).ًمرة َّإالوما حدثني به , حدثني به أيب, ُمنكراحلديث 

 .)6 (»اجلار قبل الدار« −5
ِّاملصنفوقال (  .)7 () انتهى)وسنده ضعيف(: " الدرر" يف ُ

 .)8(»طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« −6
عـن ,  سـريينِعـن ابـن) 10(,عن كثري بن شـطري, ُسليامنعن حفص بن ,  بن عامر)9(يف السنة عن هاشم(ه 
 امـرأة ُابـن ُسـليامنحفـص بـن (:  وغـريه−رمحه اهللا−ُّاملناويوقال , )سنده ضعيف(: ُّاملنذريقال , أنس

                                                 
)1  (2/312  
 1914 ح 2/303) 2(
  ."عن " وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )  3(
  ."الضبعي "وهو خطأ مطبعي والصواب  "الفيض"كذا يف )  4(
)5  (1/225 
 3609 ح 3/354) 6(
 175 ح 105) 7(
 5266ح 4/268) 8(
 ) .224( كام يف سنن ابن ماجه ح"هشام" والصواب "الفيض"كذا يف )  9(
 . كام يف املصادر"شنظري" والصواب "الفيض"كذا يف )  10(
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وطرقـه , متنه مـشهور(: ُّالبيهقيوقال . ) تركوه(:ُّالبخاريوقال . )ثبت يف القراءة ال يف احلديث, عاصم
ُّاهتمبل , ًجدا حفص ضعيف (:ُّخاويالسوقال , ) أسانيده واهـية(:َّالبزاروقال . ) ضعيفةُكلها  بالكـذب ُ

لكـن , )لكن معنـاه صـحيح,  معلولةُكلهاوي من وجوه ُ ر: عبد الربُقال ابنو. )لكن له شاهـد, والوضع
ُّالزركيشقال  ِّاملصنفوقال . ) تبلغ رتبة احلسنُطرق من َويُر(: "الآلىلء" يف َّ فقد قال , حديث حسن(: ُ
ِّاملـصنفوقـال , )لغ رتبـة احلـسن تبُطرقروي من : )1(املزين  َّلكنـه,  مقـالُكلهـا ُطرقـه يف (:" الـدرر" يفُ
 .)2())حسن
 .)3( »...ختتموا بالعقيق« −7
ُّالزركيشقال ( بأسـانيد , وأنـس وعمـر وعـيل وغـريهم,  عن عائـشة ريض اهللا عنهـاُّالديلميرواه (: َّ

 . اهـ ).صحيحه َّأن,  للمطرزي عن إبراهـيم احلريب"اليواقيت"ويف , متعددة
ِّاملصنفوخالفه  وحكم , مري وغريه من الضعفاءُ فيه أمحد بن عَّألنسنده ضعيف; : "الدرر" فقال يف ُ

َاملؤلفقال ,  اجلوزي بوضعهُابن حديث ,  وأمثل ما ورد ذلك يف هذا الباب(:)4(" خمترص املوضوعات" يف ُ
 ).فهذا أصل أصيل فيه,  اهـ)»التي هي أحسن بَّإالمن ختتم بالعقيق مل يقض له « " تارخيه" يفِّالبخاري

:אא−א−א
 .)5(»...أبردوا بالظهر« −1
ِ عن املغريةُّالطرباينو, ُّالبيهقيوكذا ( ه,  عن جابر بن عبد اهللاعد ابـن , وتكـرس, بضم امليم عىل املـشهور, ُ
وأحصن يف اإلسالم ثالثامئة امـرأة وقيـل ,ومات سنة مخسني , لم عام اخلندقأس, هاة العربُ دُأحد, شعبة
 .ًألفا

                                                 
 " املزي" ولعل الصواب"الفيض"كذا يف )   1(
 283 ح137)  2(
 3263ح 3/235) 3(
وهذا أصل أصيل, وهو أمثل مـا ورد يف البـاب :   قالَّثم احلديث من تاريخ البخاري −رمحه اهللا−ُّالسيوطي  سياق 2/272)  4(

 .واهللا أعلم 
 49ح1/77) 5(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

164

َاملؤلفقال   )).  ًرواه بضعة عرش صحابيا,  حديث متواتر(:ُ
 .)1 (»...َّإن امليت ليعذب« −2
ِّاملصنفقال (  .)) هذا متواتر :(ُ

 .)2( »احلياء من اإليامن «−3
ِّاملصنفوكالم ( فقـد عـزاه هـو يف , وهـو ذهـول,  تفرد به مـسلم عـن صـاحبهَّمما ذا َّ كالرصيح يف أنُ

ه َّوذكـر أنـ,  يف األحاديـث املتـواترةًأيـضاوعـزاه هلـام , ُعمـرً إىل الشيخني معا من حديث ابن )3 ("الدرر"
 ).متواتر
 .)4( »...الرؤيا الصاحلة جزء من ستة« −4
ِّاملصنفقال (  .)) وهو متواتر(:ُ

 .)5( »...طهورمفتاح الصالة ال«  −5
َاملؤلفرمز ( َاملؤلف − أعني −بل قال , ِّ للنوويًتبعا ُحلسنه ُ  ).ه حديث متواترَّإن: ُ

 .)6( »....من رآين يف املنام« −6
ِّاملـصنفقـال , )رجـال أمحـد رجـال الـصحيح(: ُّاهليثمـيقـال (,  عن أنـسحم خ ت  واحلـديث (:ُ

 ).)7(متواتر
א

َأبرشوا وبرشوا من ورائكم «−1  »َّاجلنة اهللا صادقا  هبا دخل َّإال ال إله ْ من شهد أنَّأنهِّ
َاملؤلفولذلك رمز (  .)1( )صحيح: وقال يف األصل,  لصحته هناُ

                                                 
 2133 ح 2/397) 1(
 3859ح 3/426) 2(
  196 ح 111ص)  3(
 4498ح 4/48) 4(
 8193 ح 5/527) 5(
 8688 ح 6/131−132) 6(
 63 ح  171 قطف األزهار ص"ذكر احلديث يف كتابه )  7(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

165

 »...ائتدموا من هذه ا لشجرة«   -2
وبـه , )وهو ضعيف, بن طاهـر فيه النرض  :(ّاهليثمي وتبعه "ِّالرتمذيرشح " يفُّالعراقي ُقال احلافظ(

َاملؤلف ما يف قول ُيعرف  .)))2( حسن :"الكبري" يف ُ
 »َأفضل العبادة انتظار الفرج«  −3
َاملؤلفوهذا احلديث مل خيرجه , ).حديث ال يثبت(:  اجلوزيُقال ابن( ويف , بل هنا, "جامعه الكبري" يف ُ

 .  )3( )وضعفه, ِّالبيهقي وَّالبزارعن "درر البحار"
ّإن اهللا تعاىل مل جيعل شفائكم فيام حرم عليكم«  −4 َّ«. 
 .)4( )) صحيح غريب(:"الكبري"قال يف ( 

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم«  −5
ِّاملصنفوقال (  سـبق ُ مل أًصـحح حـديثاُومل أ, ُوحكمـت بـصحته لغـريه, ًطريقـاُ مجعت له مخـسني :(ُ

 .)5( ))لتصحيحه سواه
א,א:
.א
 ألراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا ِّإينالذي نفيس بيده  فو, وا الركوع والسجودّأمت«:  حديث−1

 .)6(صح ,  عن أنس  حم ت ن»سجدتم
 .)7( )ويف الباب غريه(: قال

                                                                                                                                                  
 51ح1/78) 1(
 34ح1/69)  2(
 1283ح2/44)  3(
 1773ح2/252)  4(
 5264 ح4/267) 5(
 154 ح 1/145−146)  6(
  .154ح1/146)  7(
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ًا يمال طباق األرض علام , عاملهَّفإنًهد قريشا ا َّاللهم«:  حديث−2  كام أذقتهم عـذابا فـأذقهم َّاللهمْ
 .)1(ُ وابن عساكر عن أيب هريرة خط, »ًنواال

 .) يف حديث طويلُّالطرباينويف الباب عدي بن حاتم, رواه عنه (: قال
 .)2(صح ,  عن عمران بن حصنيم د, »احلياء خري كله«:  حديث−3

 .)ويف الباب أنس وغريه(: قال
 وعـن ُعمـر ِعن ابـنم ,  عن أيب سعيدخ, »ًؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوةالر« −4

  .)3(صح ,  مسعودِعن ابن ط,  عن أيب رزينحم د, ُأيب هريرة
 . كثريٌمجع عن :ويف الباب

 عن 4حم ق , ُعمر ِعن ابن  حم ن د ت, »ُ سيورثهَّأنهُما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت « −5
 .)4(ائشة ع

 ). عن أنس وجابر وغريمها:ويف الباب(
 .)5(ُ عن أيب هريرة صححم م ,»من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم حل هلم أن يفقأوا عينه« −6
 .) أبو أمامة وغريه :ويف الباب(

א אא
א .א

 .     )6( صح ٍّعن عيلاحللواين , »ا ما أسكراجتنبو« −1
 ).…ًويف الباب عن نحو من ثالثني صحابيا, أكثر األحاديث عنهم جياد : ُقال ابن حجر(

ِاستووا تستو قلوبكم, ومتاسكوا ترامحوا« −2 َ َ  .)1(  البدري مسعودأيبعن طس حل , »َْ
                                                 

 1460 ح 2/105)  1(
 3863 ح 3/427)  2(
 4498 ح 4/48)  3(
 7913 ح 5/447)  4(
 8468 ح6/71)  5(
 180 ح 1/157)  6(
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 ).ويف الباب عن أنس وعيل: ُّالديلميقال (
 . عن طلق بن حبيب» ليصيل الصالة وملا فاته منها أفضل من أهله ومالهَّإن الرجل « −3
 .)2( ) وغريهُعمرويف الباب ابن : "الفردوس"قال يف (

ِانظري أين أنت منه, فإنام هو جنتك من « −4 َّ  .)3(ة احلصني بن حمصن َّ عن عمطب سعد ُابن »َّالنارُ
ويف البـاب أحاديـث ,  مـن وجهـنيُّالذهبي أخرجه … " الكبائر" يفُّالذهبي:  منهمٌمجع )4(وعزاه له (
  ).كثرية
ْتداووا بألبان البقر« − 5 َ ِ َ َ َّ أرجو أن جيعل اهللا فيها شفاء, فإهنِّ فإين;َ َا تأكل من كل الشجرً عن  ص, »َّ
 .ح مسعود ِابن

 .)5( )همُ بألفاظ خمتلفة, ويف الباب أبو هريرة وأسامة وجابر وغريُطرقهلذا احلديث (: ُّالسخاويقال 
َّكل جسد ينبت من سحت فالنار أوىل به«−6 ٍُ  .)6( عن أيب بكر طس حل ,»ٍ
 .)7( ))ويف الباب عن عائشة وجابر(: ُقال أبو نعيم(

َلعن اهللا الرايش واملرتيش يف احلكم« −7  .   )8(صح , ُ عن أيب هريرةحم ت ك , »ّ
 .)) وعائشةُعمر ِعن ابن ويف الباب :(ُّالرتمذيقال (

 .»َّايا العامل غلولهد« −8
ً بإسـناد أشـد ضـعفا ُّالطـرباينورواه (: قـال,  بضعفهُابن حجر ُاحلافظوجزم ( ...هق ُّالطرباين وحم َّ

وروايتـه عـن غـري أهـل بلـده , َّعيـاشإسامعيل بـن : فيه(وقال يف موضع آخر بعد ما عزاه ألمحد . )منه

                                                                                                                                                  
 1014 ح 1/504)  1(
  1996 ح 2/340) 2(
 2744 ح3/60)  3(
 ُّالنسائيأي )  4(
 3273ح 3/238)  5(
  6296 ح 5/17−18) 6(
  6295ح5/18)  7(
 7254 ح 5/268)  8(
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 للطـرباين " األوسـط" وجـابر ثالثـتهم يف اسَّعبـُويف الباب أبو هريـرة وابـن : قال, وهذا منها, ضعيفة
 .)1())بأسانيد ضعيفة

 ).2 ( لقوله ويف الباب ًجداوهناك أمثلة كثرية 
  )3(. يف الباب: ومن قول غريه

א−א−א:
א ,אא,א
.א

 يكـون عليـه ْ أنَّإال, كتب اهللا له ألفـا ومخـسامئة حـسنة, ًمرةمن قرأ يف يوم قل هو اهللا أحد مائتي «−1
 .    )4( عن أنس عد هب,  »َدين

 يشء يف فضائل أصح: ُّالدارقطني قال :("ختريج أحاديث الرافعي" يفُابن حجر ُاحلافظ قال : فائدة(
 .)صالة التسبيح:  وأصح يشء يف فضل الصالة,قل هو اهللا أحد القرآنسور 

ُّ وقال العقييل ليس فيها حديث صـحيح (:  العريبُقال ابنو, )ليس يف صالة التسبيح حديث يثبت(: ُ
َفتن, َّ, وصـنف املـديني جـزءا يف تـصحيحه"املوضوعات" اجلوزي فذكره يف ُابنوبالغ , )وال حسن َافيـاَ َ ,

  ).... ضعيفةُكلها ُطرقه َّأنُّواحلق 
َّفرب مبلغ أوعى لـه من سامع, َّ فبلغه كام سمعهًشيئا َّمناَّنرض اهللا امرأ سمع «−2      ) 5 (حب  تحم, »ُ
هذا أصـح يشء :  هذا احلديث فقالُطرق ُّالدارقطنيُتذاكرت أنا و(: " األدب"وقال عبد الغني يف(
 )).وي فيهُر

                                                 
 9586ح6/353) 1(
)2  (1/168 −169 – 557 .2/86−193 – 235 . 3 /58− 178 – 202 .4 /15 −116−359  ,5/55 −106− 358 

  .6/30− 241 −267 
)3 (1/135−282 −479 .2/44−62 . 3/120−208 −243−451  .4/54−83−237 . 5/268−274 . 6/32−

40−396  
 2952 ح6/203)  4(
  9263 ح 284 −6/283) 5(
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ُ عن ابن عمر, خ ن,»يتختم يف يمينهكان « −3  .)1(صح ,  عن عبد اهللا بن جعفرحم ت ه عن أنس, م تِ
 .))أصح يشء يف هذا الباب, م يف اليمنيُّتَخَّوالت(: ُّالبخاريقال 

ُ حج عن شَّثمَّج عن نفسك ُح« −4  ).2(. َّعباس ِعن ابن د, »ربمةَّ
  .)) صحيح, وليس يف الباب أصح منه(:ُّالبيهقيقال (

ِطالق األمة تطليقتان« −5 َ  .)3( ُعمر ِعن ابن د ت ه ك, »وعدهتا حيضتان, ُ
  )).ليس يف الباب حديث صحيح( : العريبُقال ابن(

ٍموت الفجاءة أخذة أسف« −6 َ ُ َ  .)4( حُ عن عبيد بن خالد حم د, »ْ
بيـد ُحديث ع(: ُّياملنذروقال .  اهـ),ومل يصح منها حديث,  يف كل منها مقالُطرق له (:ُّقال األزدي(

ِّاملصنفولعله مستند . اهـ. )هذا رجاله ثقات  َّفإنهلكن ظاهـر كالم ابن حجر توهينه; , ُحلسنه يف إشارته ُ
إسـناده (: "ختـريج املختـرص" قـال يف َّلكنـه,  وسكت عليهَّأقره, ًال يف إسناده مقاَّأنُ رشيد ِعن ابنملا نقل 
 )).غريهوليس يف الباب حديث صحيح (: قال, )صحيح

َادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم« −7 ُْ َّفخلوا سبيله, فإن, ًخمرجا وجدتم للمسلم ْفإن, َ  اإلمـام َّ
ْألن خيطي يف العفو خري من أن َ  .)5(  خيطئ يف العقوبةَ

ا ادرؤوا احلدود والقتل عن املسلمني م «ِّالبيهقي ما يف الباب خرب ُوأجود(: −رمحه اهللا− ُّالذهبيقال (
 .) انتهى)هذا موصول جيد:  قال»استطعتم

 .)6( عن معقل بن يسارحب ك حم د ه ,»اقرءوا عىل موتاكم يس« −8
ال يصح يف البـاب : وقال, ه حديث ضعيف اإلسناد, جمهول املتنَّ أنِّ العريب عن الدارقطنيُابنونقل (

 ).اهـ, حديث
                                                 

 6966 ح 5/200−201)  1(
 3682ح 3/374−375)  2(
  5317 ح 4/283)  3(
 9119 ح 6/246)  4(
  313 ح 1/226−227) 5(
  1344 ح2/67)  6(
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َتربوا صحفكم « −9 ُ ُ ِّ  .)1( ض,  عن جابره, »....باركَّإن الرتاب امل,  أنجح هلاَّفإنهَ
 . )ومجيع ما يف الباب ضعيف كام سبق(: قال
 .)2(  ض, ُعمر ِعن ابن ت ه, »ُّقِ زٍّقِزَيف العسل يف كل عرشة أ« −10

 .)) ليس يف زكاة العسل يشء يصح(:ُّالبخاريقال (
":א"""א

ْخري متركم الربين« −1 َ...«)  3(. 
َاملؤلفقال (  .))ُطرقهريدة هو أمثل ُوطريق حديث ب(: ُ

ْالشفق احلمرة« −2 ُ ُ َ َّ...« )4(. 
َوآثـر , ذيفـة عـن مالـكُ عساكر من حديث حُورواه ابن( ِّاملـصنفَ : ِّالبيهقـي الطريـق األول لقـول ُ

 ).تًوقوفا ملا رفعه املخرجون من املًاال مثُوجعله احلاكم, لكن صحح وقفه, )ًإسناداحديث عتيق أمثل (
 .)5( »...أوالدٌمن ولد له ثالثة « −3
َاملؤلفقال (  .)6())وإسناده حسن,  هذا أمثل حديث ورد يف هذا الباب("خمترص املوضوعات" يفُ

 .)7( »َّإن اهللا تعاىل استخلص هذا الدين لنفسه« −4
 ُطرقوله , اهـ)وهو مرتوك , ُّ بن احلصني العقييل فيه عمرو:(ُّاهليثميقال (, صنيُ عن عمران بن حطب

, هذا الطريقأمثل من   من حديث أيب سعيد وغريه" املكارم" يفِّواخلرائطي, "املستجاد" يفِّعند الدارقطني
ٌوإن كان فيها أيضا لني ُّ كام بينه احلافظ العراقيً ِّفلو مجعها املصنف أو آثر ذلك لكان , َُّ  ).أجودُ

" א: ".א
                                                 

 3278 ح 3/239)  1(
 5933 ح 4/452)  2(
 4060ح 3/484) 3(
 4946ح 4/177) 4(
 9084ح 6/237) 5(
 1/102. ويدخله يف قسم املقبولَّعباسوهذا املرسل يعضد حديث ابن : ُالذي وقفت عليه يف خمترص املوضوعات قوله)  6(
 1681ح 2/209) 7(
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َاخفيض وال تنهكي« −1 ِْ َ....« )1(. 
لـه طريقـان (:  يف موضع آخرُقال ابن حجرو, ُّالعراقي ُاحلافظ جزم بضعفه َّوممن, ًجداسنده ضعيف (

َّل عليه وال سنة تتبعَّعوُ ليس يف اخلتان خرب ي:( املنذرُقال ابنو, )كالهـام ضعيف َّ((. 
ْاغزوا قز« −2  .)2 (» ...... وينَ

 ليس يف قزوين حديث أصح مـن (:قال, بيد اهللا بن عبد الكريم احلافظُ الرازي عُزرعةوأسند عن أيب       (
ًوال يلزم من هـذا كونـه صـحيحا وال , أي ليس يف األخبار الواردة يف فضل قزوين خرب أصح منه. )هذا

 .)ًحسنا
َثالثة يؤتون أجرهم مرتني« −3 ٌ...«)3(. 
 َّإال لـيس يف الكتـب الـستة وصـفها بالوضـاءة (:ُّقال العراقـي, »له جارية وضيئة« ِّالرتمذي رواية ويف(
 .))فيه

 .)4  (»حج عن نفسك« −4
 رواته ثقـات لكـن اختلـف يف (:ُقال ابن حجرو, )ليس يف الباب أصح منه,  صحيح:(ُّالبيهقيوقال (

 .))وله شاهـد مرسل, رفعه ووقفه
 .)5( »َّحج عن أبيك« −5
 .)) ال أعلم يف إجياب العمرة أجود وال أصح منه:(وقال أمحد, )حسن صحيح(: )6(قال  التتائي(

 .)7(       » ...الضحك ينقض الصالة« −6
مل (:ُّالـذهبيوقـال , ) ليس يف الضحك حديث صحيحَّأنه( : عدي وابن اجلوزي عن أمحدُابنونقل (

                                                 
 297ح 1/216) 1(
 1216ح 2/18) 2(
 3548 ح 3/334 )3(
 3682 ح3/374)  4(
 3681ح3/374) 5(
  .ُّالنسائي:   ولعل الصواب"الفيض"كذا يف )  6(
 5233 ح 4/259) 7(
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ومجـع فيـه اخللـييل , "اخلالفيات" الكالم عليه يف ُّالبيهقيوقد استوىف , ) يف الضحك خربَّالنبييثبت عن 
 ).)1( مفردًجزءا
 .)2(»....َّاجلنة يدخله اهللا ٍمن أحدما « −7
َّإن «سو ما يف حـديث أيب موسـى ,  ليس يف األخبار الصحيحة زيادة عىل زوجتني:( القيمُقال ابن(

 )). الخ».. خليمةَّاجلنةيف 
 .)3(  »..ليس يف اإلبل العوامل«−8
 ). القطانُابنوصححه . اهـ»)ليس يف البقر العوامل يشء«, ٍّيل وأشهر منه خرب ع(:ُّالبيهقيقال (

 .)4(» ...من أسبغ الوضوء« −9
, )مـرتوك,  بن حفـص العبـديُعمرفيه (: ُّاهليثميوقال , ُّاملنذريوضعفه , أمري املؤمنني( ٍّعن عيل طص

 .)) صحيحليس هلذا املتن إسناد(: ُّالعقييلوقال 
 .)5(»صلوا خلف كل بر وفاجر« −10
 يف ُّالـذهبيفقـد قـال  , ولـيس كـذلك, سكت عليه فـأوهم سـالمته مـن العلـل(, ُ عن أيب هريرةهق

َّ ابـن حبـانولـه طريـق أخـر عنـد (: قـال,  بانقطاعـهُابـن حجـروجـزم , .)فيه انقطـاع(: "املهذب" ِ 
وعبـد اهللا ,  عن هشام عـن أيب صـالح عنـهُعروةبن  بن حييى َّحممد من حديث عبد اهللا بن "الضعفاء"يف

 )).ًجدا واهـية ُكلها ُطرق وغريه من ُّالدارقطنيورواه , مرتوك
 .)6( »...َّال تزال أمتي بخري ما عجلوا« −11
 .أخبار تعجيل الفطر وتأخري السحور متواترة:  عبد الربُقال ابن, نعم

                                                 
 مـن عـدة ُّالـدارقطنيأمحد ليس يف الضحك حديث صحيح اهـ ورواه :  يف حديث من ضحك يف الصالة قال6/173ويف )  1(

 . ساقطةُكلهاوجوه بعدة أسانيد 
 7989ح 5/469) 2(
 7630 ح 5/373) 3(
 8398 ح 6/52)  4(
 5022ح 4/201)  5(
 9771 ح 6/395)  6(
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א:א א א א ,א
، .אא

 .)1(ُعن فضالة بن عبيد ) طب(, »ً حجابا ولو بشق مترةَّالناراجعلوا بينكم وبني « −1
ُرمز املؤلف حلسنه( ِفقد أعله اهليثمي وغريه بابن, وليس عىل ما ينبغي, َُ ُّ لكن يعضده ما رواه أمحد ,  هليعةَّ
َّألهنا تسد ,  ولو بشق مترةَّالناريا عائشة استرتي من «, )"بإسناد حسن":(قال يف الفتح ,  حديث عائشةمن

 . »)من اجلائع مسدها من الشبعان
ُأعطيت أ« −2 َ مل يعطهًشيئامتي ُ ْ ُ... « )2(. 
 . اهـ, )وهو ضعيف,  الطحانَّحممدفيه خالد بن (: ُّاهليثميقال (

ُّجرير والبيهقي يف ُلكن يعضده ما رواه ابن  ْأعطيت  لقد«ُ وغريمها عن سعيد بن جبري "ُالشعب"َ ِ
ُهذه األمة عند املصيبة شيئا مل ي  : إذ يقول, عطيها يعقوبُعطيها األنبياء ألُولو أ, عطه األنبياء قبلهمً

® 4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã y# ß™θãƒ  〈)3( َّإنا هللا وإنا إليه راجعون َّ(. 
 .)4 (»م وإن كانت من كافرإياكم ودعوة املظلو« −3
 ).وجييء كثري منها, وله شواهـد كثرية سبقت(

 .» يلزم بيتهْسالمة الرجل يف الفتنة أن« −4
 عـن أيب "األربعني املسلـسلة"وأبو احلسن بن املفضل املقديس يف ,َّوأبو سعيد السامن ,  يف املسلسالتفر

 .)5(               ) ًلة جزءاوقد أفرد اخلطيب يف العز, وله شواهـد(, ُموسى األشعري
 .)6(»كان يكره الكي والطعام احلار« −5

                                                 
 189ح 1/162)  1(
 1176ح 2/2) 2(
 .من سور يوسف)  84(من اآلية رقم ) 3(
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ِّاملصنفرمز ( قـال , ُ عـن أيب هريـرةُّالبيهقـيمـا رواه : منهـا, إذ لـه شواهــد,  العتضادهَّوكأنه, ُحلسنه ُ
َأيت : قال,  بإسناد صحيح(:ُّالعراقي ُاحلافظ ني طعام سخن ما دخل بط: فقال, ٍنْخُ بطعام سً يوما  َّالنبيُ

, ًريـرةَمت لـه حَّ خولة بنت قيس قـدَّأن ِّالبيهقي وألمحد بسند جيد والطرباين و"منذ كذا وكذا قبل اليوم
 )). حسن اهـ: فقال, فأحرقت أصابعه, هاَّرحفوجد , فوضع يده فيها

א :אא
 .)1( »الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر« −1

وقال , )فيه هنشل بن سعيد مرتوك(: ُّاهليثميقال , َّعباس ِعن ابنمن رواية هنشل عن الضحاك (طس 
وقال ولده الويل , .)َّعباسوالضحاك مل يسمع من ابن , ًجداهنشل ضعيف (: ُّالعراقي الزين ُاحلافظشيخه 
هـا َّلكن,  املذكورُاحلافظ قاله كام, ضعيفةُكلهاوهي وإن كانت , لكن له شواهـد, .)سنده ضعيف:(ُّالعراقي

 ًصالمتـوسـى الـرىض عـن آبائـه ُ عـن م" مـسند الـشهاب" يفِّخرب القـضاعي: منها, تكسبه فضل قوة
, »ينفـي الفقـر قبـل الطعـام وبعـده« ويف رواية عنه ,»الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم«

 .»)لوضوء قبله والوضوء وبعدهبركة الطعام ا« عن سلامنِّوخرب أيب داود والرتمذي
 .»...أتاين جربيل« −2

 بعـد عـزوه البـن أيب ُقال ابن حجرفقد , ٌ وهو زللُحلسنهورمز ,  عدي وغريه عن أنسُابنوكذا (ش 
لكن ,  وهو معلول(:ُ اهلاممُقال ابنو,  هذه عبارته).ٌ شديدٌيف إسناده ضعف(: وابن ماجه وابن عدي, شيبة

َّ أخلـل حليتـي عنـد ْأتاين جربيل فأمرين أن«, ًأيضا عن أنس ُّالديلميو, َ منيعُابنيقويه بعض قوة ما رواه 
َّ عن الرقايشَّمحادوفيه اهليثم بن , »الطهور وللتخليـل : قال الكـامل, )ومها مرتوكان(:  وغريهُّالنسائيقال , َّ
 .)2 ())وهبا يتقو,  منكرة عن أكثر من عرشة من الصحابةُطرق
 .)3( »... إىل من ائتمنك األمانةِّأد« −3

 .)لكن بطرق يتقو,  يف أسانيده مقال(:ُّالسخاويقال 

                                                 
 9683 ح 6/376) 1(
 85ح1/99) 2(
 308 ح 1/223)  3(
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 .)1(»...ًإذا أحب اهللا عبدا ابتاله« – 4
 )).ُطرقهإنه يتقو بتعدد (:  −رمحه اهللا − ُّالعراقي ُاحلافظقال 

 .)2 (»ًإذا رشبتم فأرشبوا مصا« −5
 َابـن َاحلـافظ َّأن وفاتـه .)ُيعـرف بن خالد ال َّحممد فيه(:  بقول ابن القطانًاغرتارارمز لضعفه ( ... د
َّ ابن حبان معني وُابن هذا وثقه ًاَّحممد َّبأن القطان ِعن ابن َّرده حجر , ِّواحلديث ورد مـن طريـق البغـوي, ِ

لكـن , فيهـا اضـطراب:  عبـد الـربُقـال ابـن,  منده وغريهم بأسانيدِوابن,  عديِوابن, ِّالطرباينو, ِّوالعقييل
 ).ًحسناتامعها أحدث قوة صريته اج

 .)3 (» الساحر رضبة بالسيفُّحد« −6
 ًمرفوعاال نعرفه (: ُّالرتمذيوقال , صحيح غريب: قال احلاكم, ُكالهـام يف احلدود عن جندب( ت ك

كـذا يف ,  اهــ)والـصحيح وقفـه, مضعف من قبل حفظـه إسامعيل املكي وهو ُ: من هذا الوجه, وفيهَّإال
 !."جامعه"

وإسـامعيل ضـعيف ,  هـذا ال يشء(: فقالَّالبخاري − يعني − ًاَّحممدُسألت عنه (: "العلل"ال يف  وق
 مـن َّأنـهالـصحيح (: "الكبائر" يف ُّالذهبيوقال , .)يف سنده ضعف(: "الفتح"وهلذا قال يف ,  اهـ)).ًجدا

 كـان ْه وإنَّ إىل أنـُّمغلطـايوأشـار , ًمرفوعـاندب ُ عن جُّالبيهقيو, ُّالطرباينورواه . انتهى, .)ندبُقول ج
 ومـن ال َّوالبـزار, ُّالطرباينو, والصغري,  الكبريُّمنهم البغوي, ٌمجع َّخرجه(: وقال, ُطرقهيتقو بكثرة , ًضعيفا

 )).حيىص كثرة
 .)4(»اخلرض يف البحر« −7
 عـن "درك املـست"مـا يف: فمنها,  بألفاظ خمتلفةُطرق يتقو بوروده من عدة َّلكنه, وهذا حديث ضعيف(
 املرحومـة َّحممد اجعلني من أمة َّاللهم«: ٌفإذا رجل يف الوادي يقول, ًفنزل منزال,  يف سفرَّالنبيكنا مع , أنس

                                                 
 353 ح 1/245)  1(
 711ح 1/387) 2(
 3688 ح 3/376−377) 3(
 4133 ح 504 /3)  4(
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مـن أنـت? : فقـال, فإذا رجل طوله أكثر مـن ثالثامئـة ذراع,  عىل الواديُفأرشفت, »املغفور هلا ,املتاب عليها
 .)خادم رسول اهللا , أنس: قلت
 .)1 (» تدانكام تدين« – 8
ُّالزركيشقال ( بلفـظ , ًمرسـال عـن أيب قالبـة "ُّالزهـد" ويف "األسامء والصفات" يف ُّالبيهقيورواه : َّ

 لـه (:ُقـال ابـن حجـر و).وبه يتقـو,»ُوكام تدين تدان, َّوالديان ال يموت, َوالرب ال يبىل, ُالذنب ال ينسى«
 عـن "ُّالزهـد"ورواه أمحد يف , ورجاله ثقات: قال, ّخرجه عبد الرزاق عن أيب قالبة يرفعه, شاهـد مرسل

 )).قال أبو الدرداء فذكره: قال, أيب قالبة
 .)2 (»...لعن اهللا العقرب ما تدع املصيل«−9
لكن , وسنده ضعيف, عن عائشةه . ًه كان ال ير بقتلها يف الصالة بأساَّورو أبو يعىل عن عائشة أن(

فـاف ُ من حديث احلارث بن خ"معرفة الصحابة" منده يف ُابنوقد أخرج , ُطرقيتقو بوروده من عدة 
.  يده من عقرب لدغتهً عاصبا رسول اهللا ُرأيت: ه عن أبيها قالِّ الغفاري عن أم)3(بن أيمى بن رخصة

وأبـوه أيمـي بـن , صحايب بايع حتت الشجرة, بضم اخلاء املعجمة, ُوأبوه خفاف, واحلارث رو لـه مسلم
 .)ًشيئامل خيرجوا له ,وهو سيد غفار ووافدهم, ورصحايب مشه, )4(رخصة
 .)5(»من خري خصال الصائم السواك« – 10

عن , ِّعن الشعبي, اهـدُعن جم, ُسليامنواسمه إبراهـيم بن ,  يف رواية أيب إسامعيل املؤدبُّالبيهقيوكذا (
وفيـه , فيه جمالـد(:  القيمُ ابنقالو, .)ُجمالد, غريه أثبت منه(:  بعد خترجيهُّالبيهقيقال , عن عائشة, مرسوق
عـن , عن الشعبي, بل ورد من رواية الرسي بن إسامعيل, ومل ينفرد به جمالد(: ُّالعراقي ُقال الزين. )ضعف
 ًمقروناورو له مسلم , ُّالنسائي ضعفه اجلمهور وثقه ْوجمالد وإن, والرسي ضعيف. عن عائشة, مرسوق
 )).وبه يتقو, نعيم من طريقني آخريُورواه أبو ن, بغريه

                                                 
 6411 ح 5/48) 1(
 7261ح 5/270) 2(
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  ."رحضة" وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )  4(
 8247ح 6/14) 5(
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 .)1( »...من زار قربي« −11
وسـى بـن هـالل ُوم, )جمهـول(: قـال أبـو حـاتم, مـريُ العُعمر وفيه عبد اهللا بن (: القطانُقال ابن(

  .)فيه ضعيفان:  القطانُقال ابنو, ) عليهُيتابع ال يصح حديثه وال :(ُّالعقييلقال , البرصي
قـال  ,  فيه موسـى بـن هـالل العبـدي(: وقال الغرياين).ًجداضعيف (: "املجموع" يف ُّالنوويوقال 
 .)بل حسن أو صحيح(: , وقال السبكي)جمهول(: , وقال أبو حاتم) عىل حديثهُيتابعال (: ُّالعقييل

 َّخرجـه, حديث غريـب(: ُقال ابن حجر, )لكن يتقو بعضها ببعض, نةَّ ليُكلها ُطرقه(: ُّالذهبيوقال 
 أعني ابن حجر −قال . وأنا أبرأ إىل اهللا من عهدته,  يف القلب يف سنده يشء:وقال,  يف صحيحهُخزيمة ُابن
 ).موضوع غري صواب: وباجلملة فقول ابن تيمية ). صححهُخزيمة ابن َّوغفل من زعم أن:  −

 .)2( »..وإذا استعاذ من رش جعل ظاهـرمها, جعل باطن كفيه إليه, ًكان إذا سأل اهللا تعاىل خريا« – 12
 . اهــ ) بإسناد حـسنًمرسال رواه أمحد (:ُّاهليثميوقال , ) هليعةُابنوفيه (: ُقال ابن حجر, نهُحلسرمز (

ِّاملصنفز ُّفتحي, وفيه إيذان بضعف هذا املتصل  ). العتضادهَّكأنه له ُ
 . )3  (»اشفعوا تؤجروا« – 13

, وإسـناده ضـعيف,  وغريهُّ اخلرائطيًأيضاورواه عنه , ُسفيانعاوية بن أيب ُ عساكر يف تارخيه عن مُابن(
 .)4( )»اشفعوا تؤجروا ويقيض اهللا عىل لسان نبيه ما شاء«لكن جيربه قوله 

 .)5(»  يأتني باملالَّتزوجوا النساء فإهنن« – 14
ِّاملصنفقال ( ,  الفقـرَّالنبـي شـكى إىل ً رجالَّأن,  عجالنِعن ابنخرب الثعلبي : منها, وله شواهـد(: ُ
 .))»عليك بالباءة«: فقال

 
 .)1  (»...ما من نبي يموت فيقيم يف قربه« – 15
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َّ ابن حبان وكذا (طب حل عن احلـسن بـن حييـى , عن هشام بن خالد األزرق, ُسفيان عن احلسني بن ِ
َّقـال  ابـن حبـان َّثم, عن أنس بن مالك, عن يزيد بن أيب مالك, عن سعيد بن عبد العزيز, ُاخلشني , باطـل: ِ
ُّواخلشني  . اهـ , يروي عن الثقات ما ال أصل له, ًجداديث  احلُمنكر ُ

ُّ اخلشني(:ِّالدارقطني عن " امليزان"ويف  ونازعه ,  اجلوزي بوضع احلديثُابن حكم َّثم ومن ). مرتوكُ
 لـه َّبـأنواملؤلف , أورد فيه عدة أخبار قوية,  يف حياة األنبياء يف قبورهمً ألف جزءاَّ البيهقيَّبأن: ُابن حجر
 ).ِّقيه إىل درجة احلسنشواهـد تر
א،א−א−א א

:א
 .)2( »آفة العلم النسيان«–1
َاملؤلفوظاهـر اقتصار ( ً لذكره تقوية لـهَّوإال,  لغريهُيعرف ال َّأنه عىل عزوه البن أيب شيبة من طريقه ُ َ َ َ ,
 يف ُّوالعـسكري, "مـسنده" يف ُّفقد رواه بتاممـه مـن هـذا الوجـه الـدارمي, واألمر بخالفه, ً معلواللكونه

وإضـاعته , آفة العلم النسيان«: بلفظ, ُطرق عدي من عدة ُابنورواه عنه , ًمعضال عن األعمش "األمثال"
 تضعه عند غري ْه أنوإضاعت«:  ورواه من طريق عن قيس بن الربيع بلفظ» حتدث به من ليس له بأهلْأن

ْورو صدره » أهله ورواه : ُّالعراقـي ُاحلـافظقـال , "املـدخل" يف ُّالبيهقي ًموقوفا ًأيضا مسعود ِعن ابنَ
عـن  عدي ُورواه ابن» وآفة اجلامل اخليالء, آفة العلم النسيان«: بلفظ,  من حديث عيل"مسنده" يف )3(بطني
فكان ينبغي للمؤلف اإلكثار من خمرجيه » فة العلم النسيانوآ,آفة احلديث الكذب «: بلفظ, ًمرفوعا ٍّعيل

 . )إشارة إىل تقويته
 .)4( »....خللوا بني أصابعكم«– 2
خللـوا «: ويقـول,  عقبيهُكُدلَوي, وخيلل بني أصابعه,  يتوضأكان رسول اهللا :  قالت( عن عائشةقط

                                                                                                                                                  
 8115 ح 5/501) 1(
 12ح  1/53) 2(
  ."مطني" وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )  3(
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,  بن قـيسُعمر من رواية ِّالدارقطنيهذا لفظ » َّالنارويل لألعقاب من ,ال خيلل اهللا بينهام بالنار, أصابعكم
سـنده (: ُقـال ابـن حجـرو, وحييى بـن ميمـون, )1(لضعف قيس, )ضعيف(: َّ الدارقطني– أعني – قال َّثم

ويف الباب أبـو (: ُّالديلمي قال َّثم.  من حديث ابن مسعودُّالديلمي وُّالطرباينورواه .  اهـ)ًجداضعيف 
ِّمصنفللفكان ينبغي .  اهـ.)ُهريرة  ). استيعاب خمرجيه إشارة الكتسابه بعض القوةُ
ِما عبد اهللا بيشء أفضل« – 3 ُ....(« )2(. 
ِّللمــصنفوكــان ينبغــي ( , " األوســط" يف ُّالطــرباين: فمــنهم,  اســتيعاب خمرجيــه إشــارة إىل تقويتــهُ

 ُّالـدارقطنيرواه و, ُمن حـديث أيب هريـرة, "رياض املتعلمني" يف ُنعيموأبو , "فضل العلم" يف ُّواآلجري
 وقـال .) ال يكتـب حديثـه(: معنيُقال ابن و). مرتوك:ُّالنسائيقال , وفيه يزيد بن عياض, ُعن أيب هريرة

 .))هو أكذب من ابن سمعان(: ٌ وقال مالك). احلديثُمنكر (:الشيخان
 .)3  (»ًتبعاُّال تسبوا « – 4
 ُّالـدارقطنيو, وابـن مـريم, ُّوالطـربي, ُّوالبغوي, ُّالطرباين: فمنهم, فكان ينبغي إكثاره من ذكر خمرجيه(

 . )وغريهم
א: א א,א א

؛ א אא
א א א,א ،.

   .)4 (»أحب بيوتكم بيت فيه يتيم« −1
 .)والكالم فيه مشهور فيه الواقدي َّمع أن, ُحلسنهرمز (

 .)5( »إذا اصطحب رجالن« −2
 .) لكن له شواهـدوحاله مشهور, بقيةوفيه (

                                                 
  .بداللة السياق"ابن قيس " وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )1(
 7940 ح 5/455) 2(
 9791ح 6/400) 3(
 219ح 1/174) 4(
 .وفيه بقية وحاله مشهور:  قال1/515 ويف موطن آخر 1/288) 5(



א א א
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 .)1(»إذا رأيتم احلريق فكربوا« −3
 "عن عمرو بن شعيب, واية ابن هليعةوهو من ر,  عمرو بن العاصِعن ابن, "تارخيه" عساكر يف ُوابن(

 ).والكالم فيه مشهور, وحال ابن هليعة معروف,  عن جده"عن أبيه
ُخياركم الذين إذا رءوا ذكر اهللا « −4 ُ ُ...«)2(. 
َوفيه ابن هليعة وابن عجالن(  .)فكان عزوه إليه أوىل, ًجه احلاكم أيضاَّوخر, وفيهام كالم سبق, ُ

 .)3 (» فارسسلامن سابق« – 5
ورواه عنـه , ًمرسـالعن يونس عن احلـسن البـرصي , ليةُمن حديث ابن ع( "الطبقات" سعد يف ُابن
 .)فيه كالم مشهور) 4( عساكر, وابن علية ُابن ًأيضا

א :אאאא
אא،:א, א א
.

 .)5( »َّاجلنة بن احلارث سيد شبان أهل ُسفيانأبو « – 1
َجممع عـىل , َّ بن العوام تابعي كبريُّالزبريابن , بضم أوله( ُعروة يف املناقب عن ك, "طبقاته" سعد يف ُابن

, سـنة ثـالث أو أربـع وتـسعنيومات وهو صـائم , صام الدهر,  الفقهاء السبعةُأحدوهو , وإمامتهجاللته 
 .)ًمرسال

 .)6( »...ذا ظهرت الفاحشة إ« −2
 . )وفيه حييى بن يزيد النوفيل عن أبيه(,  بن اخلطابُعمر ِعن ابنفر 

                                                 
 641 ح 1/360) 1(
 3986ح 3/465) 2(
 4679ح4/107) 3(
 َّوإنـام فإن إسامعيل بن إبراهـيم بن مقسم األسدي الشهري بابن علية ثقة حافظ ال كالم فيـه , ُالشارحلعل هذا سبق قلم من )  4(

 420 , تقريب التهذيب ترمجة 3/23هتذيب الكامل .براهـيم وإبراهـيم ال رواية له يف الكتب احلديث إ:  الكالم يف أخيه
 74 ح 1/93) 5(
 750ح 1/401) 6(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

181

 .) لكن له شواهـد.)وأبوه جممع عىل ضعفه(: ُّالذهبي قال ). احلديثُمنكر (: قال أبو حاتم(
 .)1( ». ...القرآنُأنزل « −3
َ بن عبد العزيز العويف عن أيب الزناد عن خارجةَّحممد من حديث بكار بن عبد اهللا عن (, يف التفسريك ِّ ,

وبكـار ,  جممع عىل ضـعفهُّ, العويفال واهللا(: ُّالذهبي فقال .) صحيح:(قال احلاكم, عن أبيه زيد بن ثابت
ِّاملصنف َّأن َتعلم,  حالهَوأنت بعد إذ عرفت,  إىل هنا كالمه.)ُمنكرٍواحلديث واه , ليس بعمدة  يف سكوته ُ

 .)عليه غري مصيب
אא: א אא
::، ،.

 .)2(»... بارك ألمتي يف بكورهاَّاللهم« −1
وكالهــام : قـال, وروي بدل اخلميس السبت(: ُّالعراقي ُحلافظاقال ..., ُ عن أيب هريرةَّالبزاروكذا ( ه

 . )) ضعيفةُكلها أسانيدها :( وقال يف حمل آخر).ضعيف
ُاجلمعة« −2  .)3( » واجبة يف كل قريةُ

 وقـال يف .)ًأيـضاومنقطع , هو ضعيف(: ُقال ابن حجر و.)ٌ فيه مرتوكان وتالف:(ُّالذهبيوقال (...
 )).ًجدا إسناده واه :(حمل آخر

ٌالطابع معلق بقائمة العرش« −3 ُ« )4(. 
 "قـال يف, َّ بن مـسلم اخلـشابُسليامن فيه َّوذلك ألن.  انتهى.)ُمنكرحديث (:ُّالعراقي ُاحلافظوقال (
هو (: وقال, وأعاده يف حمل آخر,  وساق من مناكريه هذا اخلرب.) لالعتبارَّإال ال حتل الرواية عنه (:"امليزان

  )." اللسان" يفُابن حجرافقه وو, )موضوع يف نقدي
 .))ًجداضعيف ,  اخلشابُسليامنفيه (: ُّاهليثميوقال (

                                                 
 2731 ح 3/56) 1(
 1458ح 2/104) 2(
 3634 ح 3/359) 3(
 5325ح 4/285) 4(



א א א
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 .)1 (»ُهدايا العامل غلول« −4
فقال يف موضع آخـر , ) منهًضعفا بإسناد أشد ُّالطرباينورواه (: قال,  بضعفهُابن حجر ُاحلافظوجزم (

ويف الباب : قال, وهذا منها,  أهل بلده ضعيفة وروايته عن غريَّعياشإسامعيل بن : فيه(بعد ما عزاه ألمحد
 )). للطرباين بأسانيد ضعيفة" األوسط"ثالثتهم يف ,  وجابرَّعباسُأبو هريرة وابن 

 .)2 (»ِ أعوذ بك من يوم السوءِّإين َّاللهم« −5
غـري بـرش بـن , رجاله رجـال الـصحيح(: وقال, وأعاده يف موضع آخر, )رجاله ثقات(: ُّاهليثميقال (
 .))وهو ثقة, بتثا

ْإن اهللا أذن يل أن« −6  .)3  (».... أحدثَّ
 بن العبـاس َّحممد َّ شيخ الطرباينَّ أنَّإال,  رجاله رجال الصحيح(:ِّ بعد ما عزاه للطرباينُّاهليثميوقال (

ِرجاله رجال الصحيح ومل يستثن(: وقال, وأعاده يف موضع آخر, )بن سهل األعرج مل أعرفه ْ َ ْ((. 
 .)4 (»لعقل بعد اإليامنرأس ا«  −7

 .ُ يف مسنده عن أيب هريرةَّالبزار
 بن زيد ٍّعن عيلُ من حديث هشيم  هب.) القييس وهو ضعيفُعمر وفيه عبيد اهللا بن (:ُّاهليثميقال (

وهـذا ,  عـيل)5(ُ مل يسمعه هشيم بن(:ِّالبيهقي – أعني − قال َّثم, ُعن أيب هريرة,  املسيبِعن ابن, ُبن جدعان
َّ بأشعث بن براقعرفُيحديث  َ َِ   .)اهـ, )ُ فدلسه هشيم املسيب عن رسول اهللا ِعن ابن,  بن زيدٍّعن عيل, ْ

 .)) يف هذا اإلسناد ضعف(: أخر وقالًمرةوأعاده 
 .)6( »ليس عىل املختلس قطع«−8

                                                 
 9586 ح 6/353) 1(
 1520ح 2/139) 2(
 1680 ح 2/209) 3(
 4265 ح 3/575) 4(
 , بداللة السياق"من "كذا يف الفيض , والصواب ) 5(
 7612 ح 5/368) 6(



א א א
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 ًمـرة, وأعـاده ) عوف بإسناد صحيحِعن ابن ماجه ُابن رواه (:فقال,  بصحتهُابن حجر ُاحلافظجزم (
ِّاملصنف فاقتصار .)رجاله ثقات(: فقال, أخر  .) غري حسنُحلسنه عىل رمزه ُ

،א:
א .א

 .)1 (»..إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه« −1
َاملؤلففتبعه , وصححه بعضهم( ُ(. 

 .)2 (»…ًما أكرم شاب شيخا لسنه« −2
َاملؤلففتبعه , )حسن: وقال(, عن أنس بن مالك,  يف الربت  .) وال يوافق عليهُحلسنهفرمز , ُ
 .)3(»استعد للموت قبل نزول املوت«−3
َاملؤلفوهو مستند , ُّالذهبي َّوأقره, )صحيح(: قال احلاكم( فيـه (: ُّاهليثمـيلكن قال ,  يف رمزه لصحتهُ
 .))َّالناسكان من أكذب : قال أمحد,  إسحاق بن ناصحِّطرباينالعند 

 .)4(»موت الفجاءة أخذة أسف« −4
ْعن عبيد بالتصغري,  يف اجلنائز(حم د ه َ قـال , وأدرك زمن احلجـاج, شهد صفني مع عيل, ابن خالد السلمي, ُ

بيد هذا رجالـه ُ حديث ع(:ُّياملنذروقال .  اهـ).ومل يصح منها حديث,  يف كل منها مقالُطرق له :(ُّاألزدي
ِّاملصنفولعله مستند .  اهـ .)ثقات  ِعن ابن ملا نقل َّفإنه, لكن ظاهـر كالم ابن حجر توهينه, ُحلسنه يف إشارته ُ

 وليس يف (:قال, إسناده صحيح: "ختريج املخترص" قال يف َّلكنه, وسكت عليه, َّأقره يف إسناده مقاال َّأنرشيد 
 .))هالباب حديث صحيح غري

 
 .)5 (»القرآنأفضل عبادة أمتي قراءة « −5

                                                 
 602 ح 1/344)  1(
  7831 ح 5/425 ) 2(
 979 ح 1/491) 3(
 9119ح 6/246) 4(
 1305 ح 2/52) 5(



א א א
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َّثم إن( ِّ املصنف رمز لضعفهَّ  .)سندمها ضعيف انتهى: حيث قال, ُّوهو فيه تابع للحافظ العراقي, ُ
 .)1(     ً يل بطحاء مكة ذهبا ليجعل ريبَّعرض عيل« −6
ِّاملصنفرمز ( ه مـن َّفإنـ, فيـه ضـعيف: ُيقال ْأن وينبغي (:"املنار"وقال يف , هو تابع للرتمذيو, ُحلسنه ُ

 )). اهـ . بن زيد عن القاسم عنهٍّعن عيل )2(رواية حييى بن أيوب عن عبيد اهللا بن زجر
 .)3(عيل بن زيد ,والقاسم, وعبيد اهللا بن زجر, فيه ثالثة ضعفاء: ُّالعراقيوقال 

 .)4( »كان ال يصيل قبل العيد«−7
ِّاملصنفرمز ( , ) إسـناده حـسن(:"ختريج اهلدايـة"حيث قال يف , ع البن حجرتابوهو يف ذلك , ُحلسنه ُ

وعبـد اهللا بـن , حافظ له منـاكري: وقال, "الضعفاء" يف ُّالذهبيأورده ,  فيه اهليثم بن مجيل(:لكن قال غريه
 )).وابن راهـويه حيتجان به, كان أمحد: وقال, ًأيضاأورده فيهم , قيلَ بن عَّحممد
 .)5  (»ول الكهف عصم من فتنة الدجالمن قرأ ثالث آيات من أ«  −8

 ورواه (:ُّالبيهقـيقـال , للحـافظ ابـن حجـر تـابع فيـهوهو , ُحلسنهرمز (, ُاخلدري عن أيب سعيد هب
 يف ُّالـذهبيقـال , )ًمرفوعـاورواه حييى بن كثري عن شعبة عـن أيب هاشـم , ًموقوفاالثوري عن أيب هاشم 

: قال,  أتقن من رجال املرفوعُكلها ُطرقهال املوقوف يف ورج(: ُقال ابن حجر, )وقفه أصح(: "املهذب"
 .))وغريهم بأسانيد ضعيفة, ُعمروابن , َّعباسوابن , وعائشة, وزيد بن خالد, ٍّعن عيلويف الباب 
א−א−א: א,א

، .אאא
 .)6(»إذا استجمر أحدكم فليوتر« −1
 ).َّرده يف ُّمغلطايال يصح يف االستنجاء باملاء حديث أطال :وقول اإلمام أمحد (

                                                 
 5417 ح 4/311−312) 1(
  ."زحر" وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )  2(
  ."زحر"ب  وهو خطأ مطبعي والصوا"الفيض"كذا يف )  3(
 6897ح 5/186) 4(
 8931ح 6/199) 5(
 424ح 1/274) 6(



א א א
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ُأنا دار احلكمة وعيل باهبا« −2 ٌّ«) 1(. 
ِ عهد إىل عيل  رسول اهللا َّأن كنا نتحدث َّعباس ِعن ابنوأخرج ( مل , َني عهدا سبع−هللا وجههكرم ا−َ
ْيعهد ْ  َّحممـدعـن ,  عن إسامعيل بن موسى الفزاريت, واألخبار يف هذا الباب ال تكاد حتىص. َها إىل غريهَ

 أمـري ٍّعـن عـيل, عن أيب عبد الضياء, ةَلَفَعن سويد بن غ, هيلُعن سلمة بن ك, عن رشيك,  الروميُعمربن 
 مل يـأت أبـو (:وقال, َّرده يف )2(وأطال العالء,  وضعهِّ كابن اجلوزيِّ القزوينيُوزعم, غريب: وقال, املؤمنني

ُابـن  ُاحلـافظوسـئل عنـه , )دفعا بالـصدر, سو دعو الوضع,  يف هذا اخلربٍ قادحةٍالفرج وال غريه بعلة
 َّإنه: وقال, "املوضوعات " اجلوزي يف ُابنوذكره ,  هذا حديث صححه احلاكم(: فقال"فتاويه" يف حجر
, وال يـنحط إىل الكـذب, ال يرتقـي إىل الـصحة,  من قسم احلسنَّوأنه, ًف قوهلام معاوالصواب خال, ِكذب
 .)اهـ.)لكن هذا هو املعتمد, ًطوالوبيانه يستدعي : قال

ِبيع املحفالت خالبة« −3 َّ...«)3(. 
ًوي مرفوعا وموقوفاُ ر(:قال عبد احلق( ب ه ال عيَّوهذا منه مساملة احلديث كأن(: ُ وقال ابن القطان,)ً
 .)َّثم أطال يف بيانه, َّفإن احلديث يف غاية الضعف, وذا منه عجب, وقف ورفع َّإال إن , فيه

َمن ضار ضار اهللا به«−4 ََ َ«)4(. 
وهـو ,  فيه لؤلؤةَّ مل ال يصح; وذلك ألنِّبنيُومل ي(: "املنار"قال يف , )غريب(: ُّالرتمذيقال , ُحلسنهرمز (

 .)) أطال يف بيانهَّثم, ه ضعيفَّوعندي أن(: طان القُقال ابن, ) فيهَّإال ُيعرفال 
 

 .)5( »….. ثالثة منهمَّ فإن;اختذوا السودان« – 5
 فيـه (: بعد عزوه للطـرباينُّاهليثميقال ( َّعباس ِعن ابن طب ,"الضعفاء واملرتوكني" يف كتاب حب
 يف ُّالـذهبيأورده , راين أمحد بـن عبـد الـرمحن احلـ:ًأيضا فيه (:وقال غريه, )وهو ضعيف, ُسفيانأبني بن 

                                                 
 2804 ح 3/46) 1(
 .العالئي, واهللا أعلم : كذا يف املطبوع , ولعل الصواب) 2(
 3167 ح3/209) 3(
 8724ح 6/173) 4(
 100ح 1/111) 5(
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 . )) املقديسُسفيانعن أبني بن ,  ليس بمؤمتن عىل دينه(:قال أبو عروبة: وقال, "الضعفاء"
, "املوضـوعات" اجلـوزي يف ُابـنوقـد أورده , )ضعيف له مناكري(: ِّالدارقطني عن "اللسان"قال يف 

َاملؤلف عليه َّوأقره َ سلم عـدم ْفإنوباجلملة , ُعادته عىل "وعاتخمترص املوض"لكن نازعه يف , "الكبري" يف ُ ِّ
 ).ًجدافهو شديد الضعف , وضعه

 .)1  (»ًاعتموا تزدادوا حلام« −6
عـن , )3 (عـن أيب محـزة, عن عمران بن متام,  بن برش)2(عن بالل,  بن صالح بن الوليدَّحممد من حديث (طب
 :( وقال احلـاكمَّعباس ِعن ابن,  عن أيب املليح,ُمحيد بن أيب )4( يف اللباس من حديث عبد اهللاك ,َّعباس ِابن

 ُ عبيد اهللا هذا تركه أمحد وغريه اهـ َّبأن: ُّالذهبيّورده . )صحيح
 رجالـه َّوبقيـة, َّضعفه أبو حاتم, َّ فيه عمران بن متام(:َّعباس ِعن ابنِ عقب عزوه للطرباين ُّاهليثميقال 
  . اهـ)"املوضوعات" اجلوزي يف ُابنوأورده , ثقات
ِّاملصنف َّتعقبهو  .  ضعيفةُكلها فلم يأت بطائل, وباجلملة فطرقه ُ
: "العلـل" يف ُّالرتمـذي حديث احلاكم فقـال َّوأما فيها, ُّاهليثمي قول َ فقد علمتِّالطرباين طريق َّأما

روي ال أ,  ضـعيف ذاهــب احلـديثُمحيدبيد اهللا بن أيب ُع(:  عنه فقالَّالبخاري − يعني −ا َّحممد ُسألت(
 ).ٌ وضعه فممنوعَّوأما. اهـ )), ًشيئاعنه 

ٍّ كل تقيَّحممدُآل « −7 ِ َ ُّ« )5(. 
هـو حـديث ال حيـل (: ُّالبيهقـيوقـال )).ًجـداوهو ضعيف , ُوفيه نوح بن أيب مريم(: ُّاهليثميقال (

ن جابر من  عُّالبيهقيوأخرجه , ًجدا ٍوسنده واه,  عن أنسُّرواه الطرباين(: ُقال ابن حجرو. )االحتجاج به
 .)) ضعيفةُكلها أسانيده (:ُّالسخاوي, وقال ) ضعيفٍوإسناده واه: قوله

 .)1( »...من حدث بحديث فعطس« −8
                                                 

 1142ح 1/555) 1(
 .12946ح12/221هالل كام يف معجم الطرباين الكبري: كذا يف الفيض , والصواب ) 2(
 .ُأبو مجرة , وهو نرص بن عمران الضبعي: كذا يف الفيض , والصواب ) 3(
  4/214عبيداهللا , كام يف مستدرك احلاكم : الصواب ) 4(
 15 ح 1/55)  5(
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,  بقيـة بـن الوليـدَّإال,  إسـناده ثقـات متقنـون)2( كله(: قالَّثم,  أليب يعىل"األذكار" يف ُّالنوويوعزاه (
َّاحلفاظوأكثر : قال, فمختلف فيه  َّوممـن .وقد رواه معاوية الشامي, روايته عن الشاميني واألئمة حيتجون بُ

 . اهـ )ُمنكر َّإنه: وقال, ُالشعب يف ُّالبيهقي َّخرجه
 يف ِّالنـووي قـول َّردهويكفـي يف ,  اجلـوزيُقـال ابـنكـام ,  ال موضـوعٌوباجلملة هو حديث ضعيف

إذ كيف جيوز ,  كالشمسوإن كان إسناده, حديث باطل(: وقول بعضهم, اهـ)له أصل أصيل (: "فتاويه"
وحمـدث , َّكذاب من َّالناسوكم أر يف ,  شهد بصدق كل حمدث عطس عنده رسول اهللا َّ يثبت أنْأن

ُّالزركيش َّرده : )طاسُقارن حديثه الع, بباطل  إسناده إذا صح ومل يكن يف العقل ما يأباه وجب َّ وغريه بأنَّ
 وكان هذا األمر املضاف إىل اهللا حق وال يـضاف »اهللا العطاس من «وقد صح يف احلديث,تلقيه بالقبول 

 .)) احلقَّإالإليه 
א: ,א

א א א,א ،
؛א,א א
.אא
 .)3( »...السواك مطهرة للفم«−1
 .))حديث حسن(:  وقال البغوي,) إسناده صالح(: الصالحُقال ابن(

 .)4 (»َّكان إذ توضأ حرك خامته« −2
, حديث ضعيف(:  وغريمهاُّ القيم ومغلطايُقال ابنو. ) احلديثُمنكرومعمر (:َّالناسسيد  ُقال ابن(

 ُوابـن, ُّواملقديس, ُّوالبغدادي,  طاهـرُوابن,  القطانُوابن, وعبد احلق, ُّالبيهقيو, ُّالدارقطنيو,  عديُابنضعفه 

                                                                                                                                                  
 8632ح 6/117) 1(
 771 ح447 كام يف كتاب األذكار ص "كل " وهو خطأ مطبعي والصواب "الفيض"كذا يف )  2(
 4832 ح4/147)  3(
 6622ح 5/114) 4(
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. )ًجـدا ُمنكـرذاهــب, (: ُّالـرازيوقال . ) احلديثُمنكر (:ُّالبخاري قال فيه َّحممدو, )وغريهم, اجلوزي
 .))َّكذاب(:, وقال أبو حاتم عن بعضهم)ما كان بثقة وال مأمون(:  معنيُابنومعمر قال فيه 

 .)1(»ًكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء« −3
 . ))مضطرب اإلسناد وهو هذا,  له حديث واحد يف الوضوء(: عبد الربُقال ابن(

 .)2 ( »السالم قبل الكالم« −4
 ). وعمل األمة عىل ذلك, لألخبار الصحيحة,  يبدأ بالسالم قبل كل كالمْالسنة أن: "املجموع"ويف(

 .)3 (»ال رضر وال رضار« −5
 )). وللحديث شواهـد ينتهي بمجموعها إىل درجة الصحة أو احلسن املحتج به(:ُّوقال العالئي(

 .)4 (»ليس اخلرب كاملعاينة« – 6
ُّالزركيشوقال ( َّ ابـن حبـان أمحـد وَّخرجهوهو حديث حسن , ه ليس بحديثَّاح أنَّر الرشُث أكَّ ظن(:َّ ِ 

وقـال يف )» لـيس املعاينـة كـاخلرب«وبلفـظ , وهو عنده بلفظ الكتـاب, ُّالطرباينورواه , ُطرقواحلاكم من 
َّ ابن حبان رواه أمحد واحلاكم و(:موضع آخر َّإن : )5(هو معلول بقول الكامـل:  قيلْفإن, وإسناده صحيح, ِ

َّقال  ابن حبان(: ُقلت, )6(ًشيام مل يسمعه من أيب برشُه  ُطـرقولـه : ))7(شيمُمل يتفـرد بـه هـ: "صحيحه" يف ِ
  ))."املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملخترص"ذكرهتا يف 

 .)8 (» أحيني مسكيناَّاللهم« −7

                                                 
 6620ح 5/114)  1(
 4843ح 4/150) 2(
 9899 ح6/431)  3(
 7574 ح 5/357) 4(
ء املنتثـرة للزركـيش كـذا يف الـالىل.  بام قاله ابن عدي يف الكامل: وقد حصل سقط شنيع وصواب العبارة"الفيض"كذا يف )  5(

 38 ح 50ص
  سمعه من أيب عوانة عن أيب برش فدلسهَّوإنام:  وقد حصل سقط منه وهو قوله"الفيض"كذا يف )  6(
 ...  أخذهَّثم ًأيضا وقد حصل سقط منه وهو قوله فقد رواه أبوعوانة عن أيب برش "الفيض"كذا يف )  7(
 1454ح 2/103)  8(
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ُّالزركيشوقال (   ).ه يف املوضوعات اجلوزي بذكره لُابن أساء (:"ختريج املخترص" يف َّ
َاملؤلفوقال   َّوكأنـه,  اجلوزي بذكره يف املوضوعُابن أرسف (: أخرًمرة ُقال ابن حجرو, )أرسف(: ُ

 .))ه كان مكفياَّألن, ًأقدم عليه ملا رآه مباينا للحال التي مات عليها املصطفى
 .)1 (»ِّسيد األدهان البنفسج«  −8
 بـن َّمحمـدومع ذلـك ف, ُطرقهوهو أي هذا الطريق أمثل , علولة مُكلها,  كثريةُطرقوهذا احلديث له (

فـضل «: والثـاين, هذا أحـدمها, حديثان باطالن موضوعان(: "التنقيح" القيم يف ُقال ابنو, ثابت ضعيف
 .))»دهن البنفسج عىل األدهان كفضل اإلسالم عىل سائر األديان

 .)2 (» بويلَّإالال نكاح « −9
.  اهــ)إسـناده صـحيح(: "املهذب" يف ُّالذهبيقال , وعن عائشةعن عمران بن احلصني هق 
,  هـذه عبارتـه,)رجال هذا احلـديث ثقـات(:وقال, َّعباس ِعن ابن هبذا اللفظ ُّالدارقطنيورواه 

 , ) ليس بثقة(:ُّالنسائيقال , ارَّوفيه بكر بن بك, صني هذاُمران بن حِورواه من حديث ع
(عبد اهللا بن حمرز وفيـه ,  يرفعـهُعمـر ِعن ابـن ًأيضاورواه , ) احلديثُمنكر(: ُّريالبخا قال ,)3 

, ُّالـدارقطنيرواه أمحـد و(: ُقـال ابـن حجـرو, ) احلـديثُمنكـر(: ُّالبخـاريقال , هريُثابت بن ز
ِوفيه عبد اهللا بن حمرز مرتوك, مرانِ من حديث احلسن عن عُّالبيهقيو,ُّوالطرباين ْ رشح "ويف.  اهـ),ُ
ان َّأن( )4( لألوزاعــي"املنهــاج ــ ابــن حب َّ ال يــصح ذكــر (: وقــال,  بلفــظ"صــحيحه" يف َّخرجــه ِ

 ال يثبـت يف الـشاهـدين يف (: املنـذرِابـنوهذا يـرد قـول : )5(قال األوزاعي, ) فيهَّإالالشاهـدين 
 .)) حجرِابن احلافظ ما يف كالم ُيعرفوبه .  اهـ )). خربِّالنكاح
 .)6(»الربكة مع أكابركم« – 10

                                                 
 4742ح 4/119) 1(
 9926ح 6/438) 2(
 . والصواب حمرر بمهمالت"الفيض"كذا يف ) 3(
 .ي وهو عامل شافعي له كتاب يف الفقه انظر باب املصادر األذرع:   والصواب"الفيض"كذا يف ) 4(
 األذرعي وهو املتقدم:   والصواب"الفيض"كذا يف ) 5(
 3205ح 3/220) 6(
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لكن , ) حسن(:ُّوقال البغدادي,)صحيح(: ُّوقال الديلمي, )ِّعىل رشط البخاري(: ُمقال احلاك(
َّ فيه نعيم بن محاد(:ُّقال اهليثمي ة, َّوضـعفه, ٌمجـعَّوثقـه , ُ .  انتهـى) رجالـه رجـال الـصحيحـَّوبقي

ُّقال الزركيش, "االقرتاح"وصححه يف  مل : الوقـ,  أطـال يف بياهنـاَّثـم, َّعلةوله , ويف صحته نظر(: َّ
ِّكـرب كـرب«منها خرب الـصحيح , لكن له شواهـد: قال, فصححه, يقف عىل هذه العلة تقي الدين ِّ «

 )).أي يتكلم األكرب
 .)1 (»الشيخ يف أهله كالنبي يف أمته« – 11

ُّوقال الزركيش( َّ يف ترمجة حممد بـن عبـد امللـك "امليزان" ويف )− −  َّالنبي ليس من كالم (:َّ
وقيـل لـه »بي يف أمتـه َّ الـشيخ يف أهلـه كـالن« ً باطالًرو حديثا( :ه عن رافعالقناطري عن أبي

ِّحـديث الطـرباين وضـعه (:  قـال اخللـييل "اللسان" اه ويف )ه كان يكذب قناطريَّألن;القناطري 
ُكذاب عىل مالك يقال له صخر احلاجب وهو الذي وضع حـديث بي يف َّ الـشيخ يف أهلـه كـالن«َّ

 . )أمته
 .)2 (» زمزم ملا رشب لهماء«  −12

ُّالزركيشوقال (  )).عىل رسم الصحيح(: ُّوقال الدمياطي, ) ماجه بإسناد جيدُابن أخرجه (:َّ
 .)3(»...َّإن الصدقة عىل ذي القرابة« −13

ِّومل يبني(: قال عبد احلق, )غريب: ُّالرتمذيقال ( إذ ,  املانع من صحته, وعلته ضعف راويه أيب خلـفُ
ُقال ابن ,  بضعفهُّالعراقيوجزم .  انتهى)ال حسن,  فاحلديث ضعيف(: القطانُقال ابن )ث احلديُمنكرهو 

َّ ابن حبان َّأعله(: حجر  .)) عليهُيتابع ال (: عديُقال ابن القطان وُوابن طاهـر, وابن, ُّقييلُالعو, ِ
 .)4(»..... مسجدُكلهااألرض « – 14

  .ٌمجعد احلق وضعفه وتبعه عب, )حديث فيه اضطراب(: ُّالرتمذيقال (

                                                 
 4969ح 4/185)  1(
 8759ح 5/404)  2(
 2046 ح 2/362) 3(
 3048ح 3/174) 4(
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 يف ُقـال ابـن حجـرو, )والذين ضعفوه أتقن من احلاكم الـذي صـححه( –رمحه اهللا −:  ُّالنوويقال 
لكـن اختلـف يف , رجاله ثقات(: " ختريج املخترص"وقال يف , )هو حديث مضطرب(: "ختريج الرشح"

فيـه : ُّالرتمـذي قـال (:"ختـريج اهلدايـة"وقـال يف , )وحكم مع ذلـك بـصحته احلـاكم, وصله وإرساله
َّ ابن حبانوصححه ,  إسحاقِابنواختلف فيه عىل , َّمحاد ووصله ُسفيانأرسله , اضطراب .  ...)واحلـاكم, ِ

 .))ُطرقهومن تكلم فيه ما استوىف ,  أسانيده جيدة(: تيميةُقال ابنو
 .)1( »األذنان من الرأس« −15
 . )سنان ليس بحجة(: ُّالذهبيقال , عن أيب أمامة, من حديث سنان بن ربيعة عن شهر( حم

 يف حـديث أيب ُّالـدارقطنيوقـال , ) ليس بالقـائم((ِّالرتمذيعن : ُقال ابن حجر,  عن أيب أمامةد ت ه
 .))ووقفه أصح, وليس بقوي, هذا شهر بن حوشب: أمامة

 قط) اختلطدوق, ويد بن سعيدُفيه س(:ِّالبيهقي كُقال ابن حجر, ُ عن أيب هريرة وعن عبد اهللا بن زيده 
عن , تفرد به أبو كامل: وقال, َّعباس ِعن ابنو, وسى األشعريُوعن أيب م, إرساله أصح(: وقال, عن أنس
ْغندر .)والصواب إرساله, وهو مرتوك, وتابعه الربيع بن بدر, .)2 (وهو مبهم, ُ  
, )عن عائـشةو, والصواب موقوف, وهو وهم(: َّ الدارقطني− أعني −قال ,  بن اخلطابُعمر ِعن ابن و
: "اخلالفيات" قال يف َّثم ومن )واملرسل أصح, فيه أبو اليامن حذيفة ضعيف(: َّ  الدارقطني− أعني−قال

, ) واهــيةُكلهـاأسـانيده (:  حـزمُقال ابنو, )َّعلة وله َّإالما منها إسناد , هذا احلديث روي بأسانيد كثرية(
بـل ,  خرب احلرب ليس بضعيفَّبأن القطان ُابن َّعقبهتلكن , ) ال يصح منها يشءُطرقهذه (: وقال عبد احلق

َوبرهن عليه, حسن أو صحيح وقـد خـرج لـه , ويدُ من قبل سَّإال له َّعلةُ خرب أيب هريرة ال َّبأنومغلطاي , ْ
 )). اختلط منازع فيه(ِّالبيهقيوقول , مسلم

 .)3 (»يف الضبع كبش« – 16

                                                 
 3046ح 3/173) 1(
ُ , وهذه العبارة يف نسخة, ويف نسخة أخرِّطنيالدارق سنن كام يف.وهو وهم:  ,والصواب "الفيض"كذا يف ) 2(  ووهم عليه فيه: ُ
 327ح250/ 1 .−كام نبه عليه املحقق−
 5931ح 4/452) 3(
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 بـن ُعمـر عـن عـد هـق,  عن جابر بـن عبـد اهللاُّالزبريكالهـام من حديث أيب , ُّالدارقطنيوكذا ( هق
 .)) من قولهُعمررواه الثقات األثبات عن (: قال عبد احلق, اخلطاب

َّكرس سكة املسلمنيُ تْهنى أن« −17 ِ« )1(. 
َّ ابن حبانضعفه ,  ضعيف(ُّالعراقي ُاحلافظقال ( ,  بـن فـضاءَّحممـد فيـه ("املهـذب"وقـال يف .  اهـ ),ِ

, ) عـىل حديثـهُيتابع ال (:ُّالعقييلوقال , )ضعيف(: ُّالنسائيوقال ,  معنيُابن ضعفه "امليزان"ويف , )ضعيف
: "املنـار" قال يف )َّحممد بن فضاءلضعف ,  احلديث ضعيف(:وقال عبداحلق,  هذا منهاً أورد له أخباراَّثم

 .)) بغري هذاُيعرفال , وخالد جمهول, هنيُوهو خالد اجل, وترك ولده(
ْقد مهمت أنل« – 18 ُ ْ َ  .)2( » ال أقبل هديةَ
ضه منها ست َّفعو, أهـد أعرايب إىل رسول اهللا بكرة: قال, ُعن أيب هريرة, وكذا احلاكم وصححه(, ن

وقـال عبـد , )ُ من غري وجه عن أيب هريرةَويُر(: ُّالرتمذيقال .  ذلك فذكرهَّالنبيفبلغ , فسخطه, بكرات
,  ألمحـدُّاهليثمـيوعـزاه , ) رجالـه ثقـات(:ُّالعراقي ُاحلافظلكن قال . اهـ), وليس إسناده بالقوي(: احلق

َاملؤلفولعل . اهـ, )رجال أمحد رجال الصحيح(:  قالَّثم, َّوالبزار  ). ذهل عنهُ
 .)3(»ال ضامن عىل مؤمتن« −19
: الوقـ,  عمرو من هذا الوجهِعن ابن ُّالدارقطنيورواه , )ٌحديث ضعيف(: َّ البيهقي− أعني– قال َّثم

ويف , )هذه طريقة ضعيفة(: "ختريج الرافعي" يف ُقال ابن حجرو, )عمرو بن عبد اجلبار وعبيدة ضعيفان(
ويف , )كأصــله ال يــصح(: "التنقــيح" فقــال يف ُّالــذهبيوســبقه , )إســناده ضــعيف:( "ختــريج اهلدايــة"
 .)) صحيحَّإنه:( "املهذب"

א:א א א א,א
، ،.

 .)1( »اتقوا احلديث« −1

                                                 
 9540 ح 6/346) 1(
 7297 ح 5/280) 2(
 9900 ح 6/432) 3(
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ِّاملصنفرمز , َّعباس ِعن ابن, يف التفسري( حم ت وينبغـي (:  القطـانُقال ابن,  بالرتمذيًاغرتارا ُحلسنه ُ
َّمتهم (:ُزرعةقال أبو ,  بن وكيعُسفيانإذ فيه ,  يضعفْأن , لكن ابن أيب شيبة رواه بسند صحيح, )لكذب باُ

 . )انتهى, ال من الطريق األول, فاحلديث صحيح من هذا الطريق:  ابن القطان− أعني −قال  
ِّاملصنف َّأن ُيعرفوبه  ً يف رضبه صفحا عن عزوه البن أيب شيبةُيصب مل ُ  جر َّوممن, مع صحته عنده, ْ

 ِّالرتمـذيفيه شـيخ (: فقال, −رمحه اهللا−ُّاملناوي ُ الصدرِّرتمذيال القطان يف تضعيف رواية ِابنعىل سنن 
, "يف الـضعفاء" ُّالـذهبيأورده ,  عبـد األعـىل الثعلبـي:فيه عند أمحـد: وأقول, )ضعيف,  بن وكيعُسفيان
 )).ُزرعةضعفه أمحد وأبو : وقال
 .)2( »امرؤ القيس صاحب لواء الشعر« −2

, ُعن أيب هريـرة, عن أيب سلمة, ُّالزهريعن , شيم عن أيب اجلهمُ هكالهـام من حديث, َّالبزاروكذا ( حم
: وأقـول. اهـ, ) رجاله رجال الصحيحَّوبقية, ومل أعرفه, شيم بن بشريُ فيه أبو اجلهم شيخ ه(:ُّاهليثميقال 

 واهــي ُزرعـةأبـو : قـال, ُّالزهـري أبو اجلهم عـن (:"الضعفاء" يف ُّالذهبيقال , ًجداأبو اجلهم ضعيف 
 .))حلديثا

 .)3( »....ً للشيطان كحالَّإن« – 3
:  فقالُّاهليثمي تلميذه َّوبينه,  يف سنده ضعيف(:ُّالعراقي ُاحلافظقال (,  عن سمرة بن جندبطب هب

َفيه احلكم بن عبد اهللا القريش  .  اهـ)وهو ضعيف, ُ
ُتعصيبه اجلناية برأس احلكم وحده: وأقول ِ ْ كيـف , ه غري صوابمع وجود من هو أشد جرحا منه في, َ

َّمتهم(: "الضعفاء" يف ُّالذهبيوهو كام قال , وفيه أبو أمية الطرسويس املختط وهو أول من ,  أي بالوضع)ُ
 (: خـراشُقـال ابـنو, "الـضعفاء" يف ُّالـذهبيأورده , وفيه احلسن بن برش الكويف, اختط دارا بطرسوس

 )). احلديثُمنكر
 .)1 (»انتظار الفرج عبادة« −4

                                                                                                                                                  
 133ح 1/132) 1(
 1624ح 2/186) 2(
 2381ح 2/498) 3(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

194

 )حـسن(: "رشحـه" يف ُّالعـامري قـال (, بـن اخلطـابُعمـر ِعن ابن "مسند الشهاب" يف ُّالقضاعي
ُّاهتـمأتى بخرب موضوع , هالك(: "امليزان"قال يف ,  عن الليثُمحيدفيه عمرو بن : وأقول  سـاق َّثـم ,) بـهُ

: قـال, يف وسـنده ضـع(:ُّالعراقـي ُاحلـافظقال  , َّعباس ِعن ابن عمرو وِابنهذا اخلرب الذي هو حديث 
 .)) ضعيفةُكلهاوي من أوجه أخر ُور

 .)2 (»....أيام رجل كسب ماال من حالل« −5
هو من : وأقول)لكن إسناده حسن, وهو خمتلف فيه(: قال القسطالين(, ُحب ك عن أيب سعيد اخلدري

 .)َّوقد ضعفوه كام سبق, اج عن أيب اهليثمَّعن در, وهو معلوم احلال, ُرواية ابن هليعة
 . )3(»...وم الصائمن« −6
ِّاملصنفوقضية صنيع ( رجه َّأن ُ ِخمُ  ببيـان ًمقرونـاام ذكـره َّبل إنـ, واألمر بخالفه, َّوأقره َّخرجه َّ البيهقيْ
 النخعـي أضـعف )4(ُعمر بن ُسليامنو,  ضعيف− رجاله ُأحد أي −معروف بن حسان (: َّعقبهفقال , عليه
 عبـد امللـك ًأيضافيه : وأقول.  اهـ)نيَّكذاب الُأحدخعي َّ النليامنُسفيه (: ُّالعراقي ُاحلافظوقال .  اهـ)منه
وقـال , )خمتلط(:  معنيُقال ابنو, )أمحد مضطرب احلديث(:  وقال"الضعفاء" يف ُّالذهبيأورده , مريُبن ع

ِّاملصنفَوعجب من , ) ليس بحافظ(:أبو حاتم رجه كيف يعزو احلديث إىل ُ ِخمُ وحيـذف مـن كالمـه مـا , ْ
, ُعمر ِابن من حديث "أماليه" يف ُّالعراقيأورده الزين , َّكذاب خالية عن ًطريقا له َّوأعجب منه أن, به َّأعله

 ). عليهاًمقترصاوآثر هذه , فأمهل تلك
 .)� (»َّهنى عن أكل الضب« – 7
حديث (:  اجلوزيُقال ابن, عن عائشة يف األطعمة عن عبد الرمحن بن شبل, "تارخيه" عساكر يف ُابن(
, )ولـيس بحجـة, َّعياشتفرد به إسامعيل بن (: ُّالعراقيوقال , ) ضعيفَّعياشوفيه إسامعيل بن ,  يصحال

ْفيه ضمضم بن (: −رمحه اهللا−ُّاملناويوقال  َْ  َّعيـاشفيـه إسـامعيل بـن (: ُّاهليثمـيوقال , )فيه مقال, ُزرعةَ

                                                                                                                                                  
 2717ح 3/52) 1(
 2950ح 3/140) 2(
 9293ح6/291−292) 3(
 ابن عمرو:  , والصواب "الفيض"كذا يف ) 4(
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لكن قـال يف , ) خيلو عن مقالوال, سنده شامي(: "التخريج" يف ُقال ابن حجرو, )ضعيف يف أهل احلجاز
, ال يـصح:  اجلـوزيِابـنوال بقول ,  ليس إسناده بذاك(:ِّاخلطايب وال يغرت بقول ) سنده حسن(:"الفتح"

 .) ال خيفىٌففيه تساهل
 .)1  (»...كان إذ استسقى« –8
 يف ُّالنـوويقـال , عيب عـن أبيـه عـن جـدهُوهو من رواية عمرو بن ش(,  عمرو بن العاصِعن ابن د

 َّفإنـه ًوهـو وإن كـان صـدوقا, فيـه عـيل بـن قـادم(:  القطـانُقال ابـنو, )وإسناده صحيح(: "األذكار"
َّنقبت عليه أحاديث:  عديُقال ابنو, ضعفه حييى, مستضعف  وأورده يف )وهذا منهـا, رواهـا عن الثوري, َ

 ما ُيعرفوبه .  اهـ) عليهاتابعُيث بأشياء مل َّحد(: وقال,  احلارثيَّحممد يف ترمجة عبد الرمحن بن "امليزان"
ِّاملصنفيف رمز   .) لهِّالنووي وتصحيح ُحلسنه ُ

 »من مل يؤمن بالقدر فأنا منه بريء « −9
ْفيه صالح بن رس( :ُّاهليثميقال ( ايش وهو مرتوك كـام َقّيزيد الر: ًأيضاوأقول فيه . )ح وهو خارجيَ

 )3 (.)اإلنصاف اجلناية برأس اخلارجي وحده خارج عن )2(مر, فتعقيبه
א:א א א,א א

 , "فـتح البـاري", و" زهـر الفـردوس " اإلصابة و" املختلفة مثل كتابه ُكتبه يف ُابن حجر: منهم
 :."ختـريج املختـرص"و"ختريج أحاديث اهلداية" , و"ختريج أحاديث الرافعي", و"لسان امليزان"و

 .وغريها
 .)4( » مسجدُكلهااألرض « −1
 .ٌمجعوضعفه , وتبعه عبد احلق, )حديث فيه اضطراب(: ُّالرتمذيقال (

                                                 
 6565ح 5/99) 1(
 فتعصيبه:  , والصواب "الفيض"كذا يف )  2(
 917ح6/222) 3(
 3048ح 3/174) 4(
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َّ والذين ضعفوه أتقن من احلاكم الذي صححه(: −رمحه اهللا − ُّالنوويقال  ختـريج " يف ُقـال ابـن حجـرو, َّ
, لكن اختلف يف وصله وإرسـاله, رجاله ثقات(: "ختريج املخترص"وقال يف , )هو حديث مضطرب(: "الرشح

ووصله , ُسفيانأرسله , فيه اضطراب: ُّالرتمذيقال ( "ختريج اهلداية"وقال يف , )وحكم مع ذلك بصحته احلاكم
َّ ابن حبانوصححه ,  إسحاقِابنواختلف فيه عىل , َّمحاد ومـن , أسـانيده جيـدة(:  تيميـةُقال ابن و)... واحلاكم ِ

 .))ُطرقه استوىف  ماتكلم فيه
 .)1 (»ًاتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرا« −2
 .) حسن"الفتح"إسناده كام يف (

 .)2( »َّالنارالذباب كله يف « −3
 .))سنده ال بأس به(: "الفتح" يف ُقال ابن حجر(

 .)3(»...إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ« −4
 .))حديث جبلة هذا متصل صحيح اإلسناد(: "اإلصابة"وقال يف (

ِ بد من عريفال« −5 َ«) 4(. 
 )).اهـ , )رجاله جمهولون(: "اإلصابة"وقال يف (

 .)5 (»بريء من الشح من أد الزكاة« – 6
َّ ابـن حبـان وُّ البخـاريٍ خالـد بـن زيـد− يعني −لكن ذكره ,  إسناده حسن(:"اإلصابة"قال يف (  يف ِ

 )).التابعني
ِائتزروا كام « – 7  .)6(»... املالئكة تأتزرُرأيتَ
 .))َّوكرره, املثنى ضعيف ضعيف(: "زهر الفردوس" يف ُقال ابن حجرو (

                                                 
 150ح1/142)  1(
  4348ح3/569) 2(
 367 ح 1/251−252) 3(
 9710 ح 6/383) 4(
 3132ح 3/198) 5(
 35ح 1/69)  6(
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 .)1  (»بيدةُ أمني هذه األمة أبو عَّإن« −8
تركـوه (: "الـضعفاء" يف ُّالـذهبيقـال ,  وفيه كوثر بن حكيم(, بن اخلطابُعمر عن عبد اهللا بن خط
 "وقـال يف , )هـذا باطـل(: وقـال, ي البغدادَّحممد يف ترمجة احلسن بن "امليزان"وساقه يف .  اهـ)وضعفوه

َّمتهم َّفإنه, واحلمل فيه عىل كوثر, سنيُ هذا ال ذنب فيه للح:("اللسان   .)) بالكذبُ
 .)2(»اقتلوا احلية« −9
َّاحلفـاظفقد جزم خامتة , وليس كام أوهم, فاقتىض سالمته من العلل, ه مل يرمز له بتضعيف وال غريهَّإن( ُ 

 )."ريج اهلدايةخت" بضعف سنده يف ُابن حجر
 .)3( »ثالثة ال تؤخر« −10

عنه رواهـا احلـاكم (: "ختريج الرافعي"وقال يف ,  بضعف سنده"ختريج اهلداية" يف ُابن حجروجزم (
ُوجعل حمله سعيد بن عبد الرمحن اجل, من هذا الوجه  رواه )4(اَّومم. انتهى, )وهو من أغاليطه الفاحشة, محيَّ

وبـه , )أمثلهـا هـذا,  واهـيةُكلهاويف الباب أحاديث (: قال, د بن عبد اهللا هذا عن سعي"سننه" يف ُّالبيهقي
 .) رجاله ثقات−رمحه اهللا−ِّاملناويوما يف قول ,  بحسنهُّالعراقي ُاحلافظُعرف ما يف جزم 

 .)5(»....اهللا تعاىل قد أعطى كل ذي حقهَّإن  « −11
من حـديث أيب أمامـة ونحـوه ,  وابن ماجه,ِّذيوالرتم, وأيب داود , وغريه ألمحدُابن حجرفقد عزاه (

 .  اهـ)وهو حسن اإلسناد(: ُقال ابن حجر, باللفظ املذكور بعينه
َ ورد من (:وقال يف موضع آخر, )سنده قوي(:وقال يف موضع آخر ,  ال خيلو إسناد منها من مقالُطرقََ

َبل جنح , ً للحديث أصالَّأنلكن جمموعها يقتيض   هـذا َّأنإىل "األم " يف− تعاىل عنهريض اهللا− ُّالشافعيََ
 سعيد بن أيب سعيد َّإال, رجاله رجال الصحيح(: "ختريج املخترص"وقال يف .  إىل هنا كالمه)املتن متواتر
ه َّلكـن األكثـر عـىل أنـ, فلو ثبت هذا كان احلديث عىل رشط الـصحيح, هو املقربي: فقيل, فمختلف فيه

                                                 
 2223ح 2/432) 1(
 1322 ح 2/58) 2(
 3478 ح 3/310) 3(
 ...َّوملا رواه: كذا يف الفيض , ولعل الصواب) 4(
 1758ح 2/245) 5(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

198

بـل حـديث :  اجلوزيِابنحيث قال رادا عىل ,  إىل صحته"التنقيح" قبله يف ُّالذهبيوذهب , شيخ جمهول
 )).صحيح
 .)1 ( »دخلت العمرة يف احلج« −12
ختريج " يف ُابن حجر ُاحلافظقال , ُّوالطحاوي, ُّوالطرباين, َّالبزار ورواه عنه (,ًمرسال َّعباس ِعن ابن د ت
وقـد , تفرد بـه عـن عبـد امللـك بـن ميـرسة, لوفيه مقا, تفرد به داود بن يزيد, حديث غريب(: "املخترص

 . ))ولفُخ
 .)2( »ٍليس عىل مقهور يمني«−13
ْ قال الغرياين يف (,مامةُعن أيب أقط  عـن خالـد عـن , فيه احلسني بن إدريـس(: "ِّالدارقطنياختصار "ِ

وقـال , )فـال أدري الـبالء منـه أو مـن شـيخه,  لـه أحاديـث باطلـة(: أيب حـاتمُقال ابـن, َّاهلياج عن أبيه
َ متامسك(:ُّالذهبيوقال , ) خالد ليس بيشء(:)3(البيلامين تركـوا (: فقـال أبـو داود, )4( هياج بن سالمَّوأما, )ُ
ِّاملصنففرمز .  اهـ))حديثه فيه مجاعة (: "املنار"قال يف ,  يكاد يكون غري صحيح; بل خطأ فاحشُحلسنه ُ
 . اهـ)َّكذابَّوأبو بكر النقاش , عنبسة يضع احلديث: منهم, ضعفاء

اج بـن َّفيـه هيـ(: "ختريج الرافعي" يف ُقال ابن حجرو, )ً موضوعاُّأظنه(: "التنقيح" يف ُّالذهبيوقال 
واختـرص .  اهــ)ًأيضاب ِّذُوقد ك, قاش املقري املفرس ضعيفَّوالن, بَّكذُوشيخه عنبسة م, مرتوك, بسطام

 .) اهـ )ًجدااحلديث واه :  فقال"ختريج اهلداية"ذلك يف 
 .)5(»املدينة قبة اإلسالم« – 14

رجهقال ,  بن اخلطابُعمر ِعن ابن قط, ) احلديث ضعيف(:وقال, ُّالشافعيوأجازه ( ِخمُ  مل (:ُّالدارقطني ْ
ورواتـه , ًمرفوعـاوال يثبـت : قـال, ُعمـر ِابن هو من قول َّوإنام, وهو ضعيف, بيدة بن حسانُيسنده غري ع

بيـدة بـن ُفيـه ع(: "املنـار"وقال يف , )والصحيح موقوف,  ضعيفإسناده(: وقال عبد احلق. اهـ)ضعفاء
                                                 

 4190 ح 3/522) 1(
 7624 ح 5/371) 2(
 1/644 كام يف ميزان اإلعتدال ُسليامينال:   ,والصواب"الفيض"كذا يف ) 3(
 .أين ,والصواب هياج بن بسطام كام يف املصدر السابق, وكام سي"الفيض"كذا يف ) 4(
 9186ح 6/264) 5(
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والـصحيح , جمهـول, )1(عاوية عمرو بن عبد اجلبار اجلـوزيُوأبو م, ) احلديثُمنكر(: قال أبو حاتم, حسان
َّوخرجـه , ) الـصواب وقفـه(:ُّالدارقطنيوقال , )ضعيف, .)2(فيه عبيدة بن  حبان(: ُقال ابن حجر و)وقفه

 .) أضعف منهُعمر ِن ابنعمن وجه آخر 
 .)3(»هنى عن أكل الضب« −15
:  اجلـوزيُابـنقـال  , عن عبـد الـرمحن بـن شـبل, )4( يف األطعمة (عن عائشة"تارخيه" عساكر يف ُابن

ولـيس , َّعياش تفرد به إسامعيل بن (:ُّالعراقيوقال , ) ضعيفَّعياشوفيه إسامعيل بن , حديث ال يصح(
َفيه ضمضم بن (: − اهللارمحه−ُّاملناويوقال , )بحجة ْ فيـه إسـامعيل بـن (: ُّاهليثمـيوقال , )فيه مقال, ُزرعةَ
لكـن , )وال خيلو عن مقال, سنده شامي(: "التخريج" يف ُقال ابن حجرو, )ضعيف يف أهل احلجاز, َّعياش
ال :  اجلـوزيِابـنوال بقـول , ليس إسـناده بـذاك: ِّاخلطايبغرت بقول ُوال ي, سنده حسن(: "الفتح"قال يف 
 .)) ال خيفىٌففيه تساهل, يصح

 .)5 (»..القطرة وال يف القطرتني من الدم وضوءليس يف « −16
 )وهو مرتوك,  بن الفضل بن عطيةَّحممدفيه , ًجدا ٌضعيف(: "ختريج اهلداية" يف ُابن حجر ُاحلافظقال 

رواه (: اهلـامم احلنفـي ُابـنوقـال الكـامل , )ًجـدا إسـناده واه (:"ختريج املختـرص"وقال يف . هذه عبارته
َوقد ضعفا, ويف اآلخر حجاج بن نصري,  بن الفضلَّحممدمها ِيف أحد,  من طريقنيُّالدارقطني ِّ ُ((. 

 .)6 (»ّالصالة عيل نور عىل الرصاط« −17
تفرد به حجاج بن سـنان : ُّالدارقطني قال َّثم(, ُعن أيب هريرة,  يف األفرادقط, "الضعفاء"األزدي يف كتاب 

 (:"ختـريج األذكـار" يف ُقـال ابـن حجـر ) السكن بن أيب الـسكنَّإالفلم يروه عن حجاج ,  بن زيدٍّعن عيل
 ).ُابن حجروضعفه ,  من وجه آخرُنعيم وأخرجه أبو )واألربعة ضعفاء

                                                 
 3/271 ,والصواب السنجاري كام يف امليزان "الفيض"كذا يف ) 1(
  ,والصواب حسان كام تقدم"الفيض"كذا يف ) 2(
 9338 ح 6/304) 3(
 عن عبدالرمحن بن شبل) د(ابن عساكر عن عائشة :ٍفيه سقط ألن تاريخ ابن عساكر خال عن التبويب, وألن السيوطي قال ) 4(
 7638 ح 374−375/ 5) 5(
 5191 ح 4/249) 6(
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ُاجلمعةمن قرأ سورة الكهف يوم « – 18 ُ...« )1(. 
 َّأن وأوهلـا عـىل »نزلتُمن قرأهـا كام أ«  وقع يف رواية شعبةَّأنهبيد ُذكر أبو ع(: ُقال ابن حجر: تنبيه(

ً بغري نقص حسا وال معنىُكلها يقرؤها َّأنهواملتبادر , وفيه نظر: قال, املراد يقرؤها بجميع وجوه القراءات ً ,
 الغـالم فكـان َّوأما«, »سفينة صاحلة«مثل , وقد يشكل عليه ما ورد من زيادات أحرف ليست يف املشهور

 ). املراد املتعبد بتالوتهَّبأنوجياب , » ًكافرا
شيم عن أيب هاشم عن أيب جملز عن قـيس بـن عبـادة ُ بن هشام عن هُنعيممن حديث ,  يف التفسريك 

 .عن أيب سعيد
 ذو ُنعــيم: ُقلــت (:فقــال: ُّالــذهبيفــرده , )صــحيح(: قــال احلــاكم, ُاخلــدريعــن أيب ســعيد  هــق 
وهـو أقـو مـا ورد يف سـورة : قـال, ن حـديث حـس(:"ختـريج األذكـار" يف ُقال ابن حجـرو)مناكري
 )).الكهف
 .)2 (»الصالة عمود الدين« −19

َأبو نعيم( ِّاملـصنفمل يذكر , "فضل الصالة" يف كتاب −ِّالبخاري من كبار شيوخ −ُ قـال و,  الـصحايبُ
ُ أخـر بينتهـا يف ُطرقوله , ورجاله ثقات, ًمرسالليم عن بالل بن حييى ُهو عن حبيب بن س(: ُابن حجر ْ َ

ِّاملصنف وتبعه ,)"ختريج الكشاف"  )."حاشية البيضاوي" يف ُ
א"،"א":,אאא:
א :"א"،"א"،"א"،"א

 .)3( »إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه« −1
وثقـه (: )4("الكـشاف"قـال يف ,  بن الصباحَّحممدوفيه ,  بن اخلطابُعمر ِنعن اب ه, وهو ضعيف( هب

 يف ُخزيمـة وابن "مسنده" يف َّالبزار .ووثقه غريه, خ بن عجالن ضعفه َّحممدو, )ُمنكرله حديث , ُزرعةأبو 
                                                 

 8929ح 6/198) 1(
 5186ح 4/248) 2(
 345ح 1/242) 3(
, وهـو يف الكاشـف " الكاشـف" وهـو خطـأ ال ريـب فيـه , والـصواب كـام هـو معـروف "الفـيض"كذا يف املطبوع من )  4(

 4910ترمجة



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

201

 ."صحيحه"
ِ وعـن عـدي بفـتح املهملـة اه..........,ُمنكر حديث َّأنه عدي ِعن ابن "امليزان" ويف  ألوىل وكـرس َ

لـه : ُيقال(: ُقال ابن حجر, )وحديثه يف الشاميني, َّ عدوه يف أهل فلسطني(: األثريُقال ابن,  حاتمِابنالثانية 
 ضعيفة ,ولـه شـاهد ُكلها ُطرقه(: "خمترص املدخل" يف ُّالذهبيقال ...ُمنكر َّأنهعنه "امليزان"ويف , )رؤية
 .) ضعيف ال موضوعَّبأنه ُابن حجر وتلميذه ُّالعراقي َّتعقبه اجلوزي بوضعه, وُابن وحكم ,) مرسل

ُاجلمعةَّإن يف « −2  .)1( ». ال حيتجم فيه أحد إال مات ساعةُ
: "امليـزان"وقـال يف . انتهـى, )وهو مرتوك, يف إسناده مثل حييى بن العالء(: " التنقيح" يفُّالذهبيوقال (

َحييى بن العالء البجيل(  َّثـم, )) يضع احلديثَّكذاب(: , وقال أمحد) مرتوك(:ُّقطنيالداروقال , َّضعفه مجاعة, َ
َاملؤلف َّتعقبه, )موضوع(: فقال,  اجلوزي بوضعهُابنوحكم . انتهى, ً أنكر عليه أخبارا هذا منهاَّممارسد له   َّبأنه ُ

ُاجلمعةَّإن يف « بلفظ ُعمر ِابن من حديث ُّالبيهقيرواه  عـرض لـه داء  َّإال ساعة ال حيتجم فيها مـن حيـتجم ُ
 .)) رجاله ضعيفُأحدعطاء (: وقال, »يشفى منه

 .)2(». من وزر أبيه يشءليس عىل ولد الزنا« −3
وكذا قـال , )ّوصح ضده(: "التلخيص" يف ُّالذهبي, قال )صحيح(: وقال(,  يف األحكام عن عائشةك

 )."املهذب" عليه يف َّوأقره, )رفعه ال يصح(: ُّالبيهقيوقال , "التنقيح"يف 
 .)3 (»القرآن من ًشيئاال يقرأ اجلنب وال احلائض «−4

 يف ُّمغلطـايوقـال , ) فيـه ضـعف(:"التنقـيح" يف ُّالـذهبيقـال (,  بن اخلطابُعمر ِعن ابن حم ت ه
, وروايته عن احلجازيني ضـعيفة, َّعياش فيه إسامعيل بن (:ُقال ابن حجرو, )ضعيف(: " ماجهِابنرشح "

َّمـتهمومن وجه آخر فيه ,  من حديث املغرية بن عبد الرمحنُّالدارقطنيورواه , وهذا منها عـن أيب معـرش , ُ
 ,) فيها عبد امللك بن سلمة ضعيفَّفإن,  حيث صحح طريق املغريةَّالناس سيد ُابنوأخطأ , وهو ضعيف

                                                 
 2338ح 2/471) 1(
 7627 ح 5/372) 2(
 9983 ح 454 – 6/453) 3(
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وقـد ,  احلديث عـن احلجـازيني والعـراقينيُمنكروهو , َّعياشتفرد به إسامعيل بن (: "املهذب"وقال يف 
 ).ٌ هذا باطلَّ أمحد عن أبيه أنِعن ابن"امليزان"ويف .  اهـ)وليس بصحيح,  عن غريه عن موسىُروي
 .)1(»...ليس املؤمن بالذي يشبع« −5

 يف ُّالـذهبي َّتعقبـهف, ) صـحيح(:قـال احلـاكم, َّعبـاس ِعن ابن كلهم هق,  يف البيع وغريه(خد طب ك
, .)2( فيـه ابـن املجـاورَّبـأن "املهـذب"ويف , ليس ثقـةو,  من حديث عبد العزيز بن حييىَّبأنه "التلخيص"

 )).ِ وأيب يعىل ثقاتِّالطرباينرواة (: ُّاملنذريوقال , ) ثقاتِّالطرباينرجال (: ُّاهليثميوقال , جمهول
ّمن أصاب حدا فعجل عقوبته« −6 ً...«)3(. 
: وقال احلـاكم, ) حسن غريب(ُّيالرتمذقال ,  أمري املؤمننيٍّعن عيل, يف التفسري والتوبة( ك,  يف احلدوده

سـنده (: "الفـتح"وقـال يف , )ِّ إسـناده جيـد:("املهذب"وقال يف , ُّالذهبي َّوأقره, )صحيح عىل رشطهام(
 .))حسن
 .)4  (»... رسقةَّالناسأسوأ « −7

 .وصحح إسناده عن أيب قتادة األنصاري أبو داود الطياليس( حم ك

 رجالـه َّوبقيـة,  فيه عيل بن زيد خمتلـف يف االحتجـاج بـه(ُّثمياهليقال , ُاخلدري عن أيب سعيد حم ع 
 . )) إسناده صالح(:"الكبائر" يف ُّالذهبيوقال . ))رجال الصحيح

َعر اإلسالم وقواعد الدين ثالثة« −8 َُ َ.... «) 5(. 
 .)هذا حديث صحيح(: "الكبائر" يف ُّالذهبيقال (

 .)6( ».... يكون عىلٍمن أحدما « – 9
 .))إسناده قوي(: "الكبائر"وقال يف , "التلخيص" يف ُّالذهبي َّوأقره, ) صحيح(:اكمقال احل(

                                                 
 7583 ح 5/360) 1(
 15214ح8/3963  املهذب  كام يفابن املساور:   والصواب"الفيض"كذا يف ) 2(
 8448ح 6/66) 3(
 1040 ح 1/514) 4(
 5414 ح 4/311) 5(
 7991ح 5/469) 6(
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 .)1 (»ِّدية الذمي دية املسلم« −10
ويف . اهــ, )وهـذا أنكـر حـديث رواه, وهـو ضـعيف, وفيه أبو كرز عبد اهللا بن كـرز(: ُّاهليثميقال (

 عـن ٌوأنكر مالك, ٍفع وعنه عيل بن اجلعد واههو قايض املوصل عن نا,  يف ترمجة عبد اهللا بن كرز"امليزان"
, )باطل ال أصـل لـه(: ُّالدارقطنيوقال , )ورضب عىل حديثه, هو ضعيف(: ُزرعةقال أبو , نافع هذا اخلرب

 .) اجلوزي بوضعهُابنوحكم 
 .)2 (»...يوزن يوم القيامة مداد« −11
رجـه قال َّثم,  اخلطاب بنُعمر ِعن ابنبإسناده إىل نافع ,  بن جعفرَّحممدمن جهة ( خط ِخمُ  (: اخلطيـبْ
 َّممـااحلديثان (:  قالَّثم − آخرً ورو له حديثا−)يروي املوضوعات عن الثقات,  بن جعفر غري ثقةَّحممد

َصنعت يداه ََ(. 
 بـن احلـسن بـن أزهـر مـن َّحممـد يف ترمجـة "امليزان"وأورده يف ,  حديث ال يصح(: اجلوزيُقال ابن

 )).اخلطيب بوضع احلديثاهتمه (:  وقال, حديثه
 .)3(»...صلوا قراباتكم« −12

 اجلـوزي عـىل ُابـنوهلـذا حكـم , وداود ضـعيف,  بعد سـعيدَّممنواآلفة , ُمنكرحديث "امليزان"ويف (
 .)احلديث بالوضع

 .)4 (»َّاجلنة أهل ُنعيم َّإال زائل ُنعيمكل « −13
وعمرو بـن , )ث بخرب باطلَّحد(:"امليزان" قال يف,  بن محدويهَّحممدوفيه (,  الل عن أنس بن مالكُابن
 .))مرتوك(: ُّالنسائيوقال , ) يضع احلديث(:, وقال أمحد) يرمى بالكذب(:ُّالبخاريقال , األزهر

،:אאא: א ، א
א ، :א

                                                 
 4241 ح3/535) 1(
 469 ح 6/369) 2(
 5005ح 4/197) 3(
 6362 ح 5/36) 4(
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 .)1(»ُّوبروااحلفوا باهللا « −1
 .))وحديث أيب داود صحيح عىل رشط الشيخني(: "املجموع"قال يف(

 .)2 (»حج عن أبيك واعتمر« −2
 مـداره عـىل احلجـاج بـن َّفـإن, غري مقبـول, ) حسن صحيح(:ِّالرتمذي وقول (:"املجموع"قال يف (
 )).ًاتفاقا, وهو ضعيف مدلس, أرطاة
 .)3( »لسالم قبل الكالما«−3
 يف ترمجة "امليزان"وأورده يف , )حديث ضعيف(: "األذكار"وقال يف , )ُمنكر َّإنه(: وقال (, عن جابرت
 .) بن زاذانَّحممد
 .)4(».... يودع اجليشْكان إذ أراد أن« −4
 .))رواه أبو داود بإسناد صحيح(: "الرياض"وقال يف , )حديث صحيح(: "األذكار"قال يف (

 .)5( »:....كان إذا استسقى قال« −5
 .)) وإسناده صحيح(:"األذكار" يف ُّالنوويال ق(

 .)6(  »ال رضر وال رضار« −6
 ))...هو حسن: "األذكار" يف ُّالنوويوقال , )رجاله ثقات: ُّاهليثميقال (

 
 .)7(»اإلسبال يف اإلزار والقمص« −7

رمحـه −ُّياملنـاووقـال , ) إسناده صـحيح(:"رياضه" يف ُّالنووي قال (, بن اخلطابُعمر ِعن ابن د ن ه
                                                 

 274ح 1/201) 1(
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 6556ح 5/96) 4(
 6565ح 5/99) 5(
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 .)تكلموا فيه, .)1(فيه عبد العزيز بن رواد: −اهللا
 .)2( ».....السواك مطهرة للفم« −8
: "رياضـه" يف ُّالنـوويقـال , )حـديث حـسن(: ُّوقال البغوي, ) إسناده صالح(: الصالحُقال ابنو(

 .))أسانيده صحيحة
 .)3(»من استعاذ باهللا فأعيذوه« −9
 .))ث صحيححدي(: "رياضه" يف ُّالنوويقال (

 .)4(»  أعوذ بك من اجلوعِّإين َّاللهم« −10
 . )) إسناده صحيح(: بعد عزوه أليب داود"الرياض"قال يف (

 .)5( »:....كان إذا خرج من بيته قال« −11
رواه أبـو داود , حـديث صـحيح(: "الريـاض", وقـال يف ) حسن صحيح غريب(:ُّالرتمذيوقال (

 .)) وغريمها بأسانيد صحيحةُّوالرتمذي
 .)6 (»الصالة خلف رجل ورع مقبولة« −12

 )َّشنع وُابن حجر َّرده, ) باطلُمنكرحديث (: "التنقيح" يف ِّالنوويوقول (
ْما أمرت كلام بلت أن« −13 ُ  .)7( » أتوضأُ

لـضعف عبـد , ضعيف: "رشح أيب داود"وقال يف ,  يف فصل الضعيف"اخلالصة" يف ُّالنوويوذكره (
َاهللا بن حييى التوأ ْ  )). حديث حسنَّإنه (:"املختارة" يف ُّالعراقي ُّلكن قال الويل, مَّ

 .)1( » نستقبل القبلتني ببول أو غائطْهنى أن« −14
                                                 

 3473 ح"رياض الصاحلني"ابن أيب رواد, وهو عىل الصواب يف:  با , والصو"الفيض"كذا يف ) 1(
 4832ح 4/147) 2(
 8410 ح 6/55) 3(
 1547ح 2/150) 4(
 6652ح 5/123) 5(
 5184ح 4/248) 6(
 7836ح 5/427) 7(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

206

ومـراده حـسن , )جيـد:(ويف رشحه أليب داود , )إسناده حسن(: "اخلالصة" يف ُّالنوويلكن قال (...
 .) بإسناد ضعيفُعمر ِعن ابن وابن عدي ,"اخلالفيات" يف ِّالبيهقيعند ,  أخرُطرقلوروده من , لغريه

אא: ،"א":אא
:"א"":א"،"א"

 .)2  (»...املساجد«−1
َمن رواية ميرسة بن عبيد عن احلكم بن عيينة( عد قال جدنا ,  أمري املؤمننيٍّعن عيل,  أيب يعىلِعن ابن )3(ُ

َ وميرسة بن عبيد مرتوك(:"ِّالرتمذيرشح " يف ُّالعراقي ُاألعىل من قبل األم الزين َاملؤلـف رمز َّثمومن , )ُ ُ 
ْائتوا املـساجد حـرسا ومقنعـني«: بلفظ,  عساكرُلكن يشهد له ما رواه ابن, لضعفه ُ  ذلـك مـن سـيام َّفـإن, ُ
 ).»املسلمني

 .)4( »....الئكةَّإن هللا تعاىل م« −2
 سـنده (: "املغنـي" يف − رمحـه اهللا−ُّالعراقـي قـال الـزين (, عن أم الدرداء عن أيب الـدرداءَّعبادعن 
  )).اد بن كثري ضعيفَّوعب(: فقال, "ِّالرتمذيرشح " يف َّوبينه, )ٌضعيف

 .)5( »...ّحب قريش إيامن« −3
 "املعجـم الكبـري" يف ُعمـر ِابـنديث لكـن لـه شاهــد مـن حـ(: "القرب" يف ُّالعراقيقال الزين (

 .))للطرباين
 .)6 (»الصالة عامد الدين« −4
عكرمـة مل يـسمع (: قال احلـاكم, )ٌ وانقطاعٌفيه ضعف(: "حاشية الكشاف" يف ُّالعراقي ُاحلافظقال (
  غـريَّإنـه:( "مشكل الوسيط"فقال يف ,  الصالحِابن, ومل يقف عليه ُعمر ِابنورواه من حديث , )ُعمرمن 

                                                                                                                                                  
 9529 ح 6/344) 1(
 30ح 1/67) 2(
 ابن عتيبة:   والصواب"الفيض"كذا يف ) 3(
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 ).اهـ, )معروف
 .)1 (»...ال حيرم احلرام احلالل« −5
 )).ال أصل له(: "ختريج املنهاج" يف ُّالعراقي هذا احلديث قال َّعىل أن(

 .)2( »...َّحممديا : أتاين جربيل فقال«−6
 ُاحلـافظوهلـذا جـزم , "يف الـضعفاء" أورده هـو وغـريه ًا زافرَّأنمع , "التلخيص" يف ُّالذهبي َّوأقره(
 ). بضعف احلديث"املغني" يفُّعراقيال

 .)3 (»...أذا رستك حسنتك«−7
 .)) حديث صحيح(:"أماليه" يفُّالعراقيقال (

 .)4 (»...أنا سابق العرب« −8
 ُقـال الـزين, )سـنده حـسن(: ُّاهليثمـيوقـال , حـديث حـسن.: )5("املغـرب" يف ُّالعراقي ُقال الزين(

وسـلامن , أنـا سـابق العـرب: السابق أربعة«بلفظ , ًمرفوعا ًأيضا وله شاهـد من حديث أنس (:ُّالعراقي
,  هكـذا يف مـسندهَّالبـزارأخرجه , حديث حسن, »وصهيب سابق الروم, وبالل سابق احلبشة, سابق فارس

 )). رجاله كلهم ثقات:وقال, وأخرجه غريه بمعناه
 .)6( »...حيايت خري لكم« −9

سـاقط عـدم, ,  فيه خراش بن عبد اهللاَّأي وذلك ألن, ه ضعيف إسناد(:"املغني" يف ُّالعراقي ُاحلافظقال (
َّقال  ابن حبان و)َّكذابوما أتى به غري أيب سعيد العدوي ال  َّثـم, ) لالعتبـارَّإال ال حيـل كتـب حديثـه (:ِ

: ُّالعراقـي ُاحلـافظوقـال ,  مـسعودِابـنمن حـديث  َّاملزبور باللفظ َّالبزارورواه , ساق له أخبارا هذا منها
, َّووثقه ابن معـني والنـسائي, ٌ وإن خرج له مسلم رواد عبد املجيد بن أيبَّ أنَّإال, رجاله رجال الصحيحو(

                                                 
 9957ح 6/447) 1(
 89ح 1/103) 2(
 677 ح 1/374) 3(
 2695ح 3/43) 4(
 كذا يف الفيض? ولعله القرب) 5(
 3771ح 3/401) 6(
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ِّللمصنففأعجب . انتهى, )َّضعفه بعضهم وأمهـل , مع عـىل ضـعف سـندهاُ كيف عدل العزو لرواية جمُ
َاملؤلـف − أعني −ووقع له ,  مع كون رجاله رجال الصحيحَّالبزارطريق   عـزا َّإنـه "ريج الـشفاءختـ" يف ُ

 ).وليس األمر كام ذكر, وأطلق تصحيحه, ارَّوللبز, من حديث بكر بن عبد اهللا املزين, احلديث للحارث
 .)1( »...حب  قريش إيامن وبغضهم كفر« −10

 "املعجـم الكبـري" يف ُعمـر ِابـن لكـن لـه شاهــد مـن حـديث (:"القرب" يف ُّالعراقيقال الزين (
 )).للطرباين

 .)2( »املوت كفارة لكل مسلم« −11
وزعـم الـصغاين كـابن ,  يبلغ هبا درجـة احلـسنُطرقورد من (  :"أماليه" يف ُّالعراقي ُاحلافظوقال (

 شـيخنا ٌمجـعوقـد , ممنوع مع وجود هـذه الطـرق(: ُقال ابن حجر, وضعه, وابن طاهـر وغريهم, اجلوزي
 .))»الطاعون كفارة لكل مسلم«: َّيالبخاروالذي يصح يف ذلك خرب ,  يف جزءُطرقه ُّالعراقي
"א:א :"
א،"" א ، א

א ، א .א
 .)3(»...ج فقد استكمل نصف اإليامنمن تزو« −1
 يف ُّالـذهبي فيه عمرو بـن أيب سـلمة أورده َّوذلك ألن. اهـ, )سنده ضعيف( :ُّالعراقي ُاحلافظوقال (

وفيـه , حديث ال يـصح(:  اجلوزيُقال ابنو.  اهـ))ال حيتج به(: وقال أبو حاتم, ثقة(: وقال, "الضعفاء"
وسـنده ( :ُقـال ابـن حجـر, »عطـي نـصف العبـادةُمرأة فقـد أمن تزوج ا«: ورواه احلاكم بلفظ, )آفات

 .))ضعيف
 .)4  (»اعروا النساء يلزمن احلجال« −2

                                                 
 3666ح 3/370) 1(
 9246ح 6/279) 2(
 8591ح 6/103) 3(
 1155 ح 1/560) 4(
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ال أصل هلـذا (: وقال إبراهـيم, شعيب غري معروف(: وقال, " املوضوعات" اجلوزي يفُوأورده ابن(
َاملؤلفوتبعه عىل ذلك . اهـ, ))احلديث فلعلـه مل ,  متعقـب لـهغـري,  عليهً ساكتا"خمترص املوضوعات" يف ُ

 (:وقـال, وحـسنه, "أماليه" من وجه آخر يف َّخرجه عساكر َ ابنَّبأن,  لهُابن حجريقف عىل تعقب احلافظ 
َّفاحلديث إىل احلسن أقرب, وأيا مـا ,  اجلوزيُ مل ينفرد به كام ادعاه ابنَّلكنه, ٌمجعبكر بن سهل وإن ضعفه  ُ

 )).الوضع اجلوزي عليه بِابنكان فال اجتاه حلكم 
 .)1( »...َّإن اهللا أجاركم من ثالث« −3
, )وهو ضعيف, )2( فيه حييى اخلامين(:وقال, ُّاهليثمي تلميذه َّوبينه, ) سنده ضعيف(:ُّالعراقي ُاحلافظقال (

َ فيه عبيد اهللا بن زحرُرأيت َّوإنام, فلعله يف حمل آخر, مل أر حييى يف سنده:وأقول لـه  (: قـالَّالذهبي َّأنّومر , َ
 )).صحيفة واهـية

 .)3 (»احلياء هو الدين كله« −4
 )).وهو ضعيف, فيه عبد احلميد بن سوار( :فقال, ُّاهليثمي َّوبينه, َّبنيُومل ي, ُّاملنذريوضعفه (

 .)4 (»ٌوالوضوء مد, ٌالغسل صاع« −5
ِّومل يبني, )ضعيف(:  القطانُقال ابن ( ِ وجه ضعفهُ ْ ضعفه أبو , ه احلكم بن نافعفي( :فقال, ُّاهليثمي َّوبينه, َ
 )). السكنِابنعند ,  ومعناه ورد من طريق صحيح:(" القطانُقال ابن, ) معنيُووثقه ابن, ُزرعة
 .)5(»...من مل خيلل أصابعه باملاء« −6

ِّومل يبني, ُّاملنذريوضعفه ( وهـو جممـع عـىل , فيـه العـالء بـن كثـري الليثـي(: فقـال, ُّاهليثمي َّوبينه,  وجههُ
 .))ضعفه
 .)6 (»َّنعم العبد احلجام« −7

                                                 
 1663ح 2/199) 1(
 .احلامين:   , والصواب"الفيض"كذا يف ) 2(
 3862ح 3/427) 3(
 5803ح 4/412) 4(
 9022ح 6/223) 5(
 9272 ح 6/287) 6(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

210

كــذا يف , )ال: ُقلــت(: ُّالــذهبيقــال , ) صــحيح(:قــال احلــاكم, َّعبــاس ِعــن ابــن, يف الطــب( ت ه ك
ونقـل , )1( بـن منـصور الـساجيَّعبـادفـأورده يف ترمجـة , "امليـزان" يف َّوبينه مل ذلك َّومل يبني, "التلخيص"

ًا هذا يف سند َّعباد َّوكام أن. اهـ, )رو مناكري, ضعيف مدلس(: ُّقال الساجي,  وغريهِّالنسائيتضعيفه عن 
 .) ماجهِابناحلاكم هو يف 

 .)2 (»... هللا مالئكة ينزلون يف كل ليلةَّإن« −8
: فقـال, "ِّالرتمـذيرشح " يف َّوبينـه, )سـنده ضـعيف(: "املغني" يف −رمحه اهللا − ُّالعراقيقال الزين (

,  رجالـه ثقـاتَّوبقية, وهو مدلس, فيه ليث بن أيب سليم(: ُّاهليثمي تلميذه وقال, ) بن كثري ضعيفَّعبادو(
 )).ويف بعضهم كالم ال يدفع عدالته

 .)3 (»...ثالثة ال يقبل اهللا تعاىل هلم صالة« −9
عبـد الـرمحن (: "ِّالرتمـذيرشح " يف ُّالعراقي ُاحلافظقال , )وهو ضعيف(: "املهذب"قال يف رشح (

 )). وغريهُّالشافعيضعفه (:  ُّاملناويوقال , )مهورضعفه اجل, اإلفريقي
א−א–א:א א
:א،א

 .)4( » ...من أفتي بغري علم« −1
:  القطـانُقال ابـن, ًساكتا عليه, "األحكام"وأورده عبد احلق يف , ُ كالهـام عن أيب هريرة,كيف العلم ( د

,  وهو يـسمع تـأثيم مـن أفتـى بغـري علـم!كيف, ولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه, وال أدري كيف سكت(
 ). اندفع يف توجيهه وأطالَّثم, )واخلرب ضعيف ألمور

َأربع ال يصبن « −2 ْ  .)5(»... بعجبَّإالِ

                                                 
 2/376الناجي, كام يف املصادر ومنها ميزان اإلعتدال :   , والصواب"الفيض"كذا يف ) 1(
 3256ح2/480) 2(
 3537 ح 3/329) 3(
 8491ح6/77) 4(
 925ح 1/468) 5(
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ِّاملصنفسكت ( وغفل عـن تـشنيع , )صحيح(: وهو اغرتار بقول احلاكم,  فيهةَّعل ال َّأنهفأوهم ,  عليهُ
 )). فيه العوام بن جويريةَّبأن,  عليهُّالعراقيواحلافظ , ُّاملنذريو, "التلخيص" يف ِّالذهبي

 .)1( »...َّإن للطاعم الشاكر من األجر« −3
 ).ًقامعل ُّالبخاريورواه , بل سكت عليه, ومل يصححه, ُعن أيب هريرة, يف األطعمة( ك
 .)2 (»...كم ال ترجعون إىل اهللا تعاىلَّإن« −4
ِّاملصنفسكت عليه (  مل يقف عىل قول سـلطان َّوكأنه, فاقتىض جودته, فلم يرش إليه بعالمة الضعيف, ُ

 عليـه َّوأقره, هكذا قال, )إلرساله وانقطاعه, ه ال يصحَّ إن:(,"كتاب خلق األفعال"يف , ُّالبخاريهذا الشأن 
 ).ُّالذهبي

 ).3 (»أول الوقت رضوان« −5
َاملؤلف سكت (, عن جريرقط  يف ِّالـذهبي ذهـل عـن قـول َّوكأنه, فلم يرش إليه بعالمة الضعف,  عليهُ

 َّكـذاب, ُمحيـدفيه احلسني بن :()4( عبد اهلادي عن معنيِابنوعن قول . انتهى, َّكذابيف سنده : "التنقيح"
 .))..ال يصح(: وقال, "تالواهـيا"وأورده ابن اجلوزي يف , َّكذابابن 

 .)5( »...إياكم والتعريس« −6
ِّاملصنفسكت عليه ( : ُّاملنـذري اغرت بقـول َّوكأنه, كعادته يف الضعيف, فلم يرش إليه بعالمة الضعف, ُ

: األول: هـذا احلـديث معلـل بـأمرين(: " ماجهِابنرشح " يف مغلطاي ُاحلافظلكن قال , )رواته ثقات(
 فيـه َّأن :الثـاين, )ال حيـتج بـه(: وابن معني قال,  حييى ضعفهَّفإن رجاله, ُأحد ,ضعف عمرو بن أيب سلمة

وفيه , فيه سامل اخلياط(: ُّالعراقيوقال الويل . اهـ, )بسند عىل رشط مسلم, ًخمترصا َّالبزارلكن رواه , ًانقطاعا
 ورجالـه رجـال (:ُّاهليثمـيقـال , ًأيـضا ُّالطـرباينورواه , )واختلـف يف سـامع احلـسن عـن جـابر, خلف

 .))الصحيح
                                                 

 2386 ح 2/500) 1(
 2543 ح 2/556) 2(
 2807 ح 3/82) 3(
 1/649مطني كام يف التنقيح :   , والصواب"الفيض"كذا يف ) 4(
 2902ح 3/123) 5(
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 .)1( »وا خلف كل بر وفاجرّصل« – 7
  يف ُّالـذهبيفقـد قـال , ولـيس كـذلك, فـأوهم سـالمته مـن العلـل,  سكت عليه(,ُ عن أيب هريرةهق

َّ ابـن حبـان ولـه طريـق أخـر عنـد (:قـال,  بانقطاعـهُابـن حجـر, وجـزم ) فيه انقطـاع(:"املهذب" ِ 
وعبـد اهللا ,  عن هشام عـن أيب صـالح عنـهُعروة بن حييى بن َّحممد بن من حديث عبد اهللا, "الضعفاء"يف

 )).ًجدا واهـية ُكلها ُطرقمن ,  وغريهُّالدارقطنيورواه , مرتوك
 .)2( »... بكتاب اهللاًتعمل هذه األمة برهة« −8
ِّومل يبـني .اهــ, ) ضـعيفَّفإنـه,  ال ينبغي اجلزم هبذا احلديث(:ُزرعةقال املحقق أبو (, ُ عن أيب هريرةع ُ 
ْعثامن فيه (: فقالُّاهليثمي َّوبينه, ضعفه  َّأن ُيعـرفوبـه . اهــ, )متفق عـىل ضـعفه, ُّالزهري بن عبد الرمحن ُ

ِّاملصنفسكوت  ْعثامن(: "امليزان"وقال يف ,  عليه غري مريضُ  سـاق لـه َّثـم, )تركـوه(: ُّالبخاري هذا قال ُ
 )).هذا منها, ًأخبارا

 .)3( » أربعاُمعةُاجلكان يركع قبل « −9
عـن , ُ ابن ماجه رواه عن مبرش بـن عبيـدَّفإن, وليس كام أوهم, فأوهم سالمته من العلل, سكت عليه(

وحجـاج ,  ومبـرش معـدود مـن الوضـاعني(:ُّقال الزيلعـي, عن احلرب, ِّعن عطية العويف, حجاج بن أرطاة
 . اهـ, )وعطية ضعيفان

وبـرش , وهـم ضـعفاء, اجتمع هؤالء األربعـة فيـه. باطلهذا حديث (: "اخلالصة" يف ُّالنوويوقال 
رواه : ُّاهليثمـيو قال , )ًجدا سنده ضعيف :(ُابن حجر َّثم ُّالعراقي ُاحلافظوقال , )وضاع صاحب أباطيل

ُاجلمعةكان يركع قبل «:  بلفظُّالطرباين  )).»  أربعا وبعدها أربعا ال يفصل بينهنُ
 .)4( »تعاد الصالة من قدر الدرهم« – 10

                                                 
 5022ح 4/201) 1(
 3331ح 3/256) 2(
 7033ح 5/216) 3(
 3307ح 3/248)  4(
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ِّاملصنف عزو َّأنوبذلك استبان ( بـل , غـري صـواب,  عقبه به من بيان القـادحَّعام البن عدي وسكوته ُ
رجه َّتعقبهوإن مل ي ِخمُ ِّاملصنففسكوت , ْ , وهو شديد الـضعف,  من أحاديث األحكامَّألنه,  عليه غري مريضُ

 ).فعدم بيان حاله ال يليق بكامله
 .)1 (».فيه األرض بكإذا سجد أحدكم فليبارش« −11
 َّحممـد بعبيد بن ٌمجع َّأعلهفقد ,  فيهو وليس كذلكَّعلة ال َّأنهفأوهم , سكت عليه(, ُ عن أيب هريرةطس
 .)) وهذا منها(:ُّاهليثميقال , ) له مناكري(: عديُقال ابن, املحاريب
א א−א−א:א

.؟
 .)2( »...إذا أتى أحدكم الغائط«−1

 .) بألفاظ خمتلفة(, عن أيب أيوب األنصاري4حم ق 
 .)3( »...دباغ كل إهـاب طهوره« −2
أسـانيدها :  قـالَّثـم, بألفـاظ خمتلفـة, عن عدة مـن الـصحابة, ُطرقرواه من عدة (, َّعباس ِعن ابن قط
 .)صحاح

َال قود « −3 َ  .)4(» بالسيفَّإالَ
رواه عن احلسن عن ,  بمبارك بن فضالةُّالبيهقي َّأعلهو, )ُمنكرحديث (:  قال أبو حاتم(, عن أيب بكرةه

 ُطرقـه(: ِّ اجلـوزيُوابـن,  عديُوابن, قال عبد احلق,  ضعيفًأيضاوسنده ,  بن بشريُّالنعامنوعن ,أيب بكرة 
ُقـال ابـن و, )أحـسبه خطـأ(: َّوالبـزار, )ُمنكـر(: أبو حاتمو, )ًإسنادامل يثبت له ( ُّالبيهقيو, ) ضعيفةُكلها
ورواه , وإسناده ضعيف, وألفاظهم خمتلفة, ُّالطرباينو, ُّوالطحاوي, ُّالبيهقيو, َّوالبزار,  ماجهُرواه ابن(: حجر

 )).مرتوك,  بن أرقمُسليامنوفيه , ُ عن أيب هريرةُّالدارقطني

                                                 
 674 ح 1/373) 1(
 342ح   240 −1/239) 2(
 4169 ح3/516) 3(
 9918436ح/6) 4(
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1 (وهناك أمثلة أخر( 
,א:א

א א אא,א
.

 .)2( »...كان إذا افتتح الصالة« −1
رجه قال َّثم, وصححه عن عائشة( د ت ه ك ِخمُ , ن غنـام مل يروه عن عبد السالم غري طلق بـ(: أبو داودْ

بأسـانيد , وابن ماجه, والرتمذي, رواه أبو داود(: "األذكار" يف ُّالنوويوقال , )وليس هذا احلديث بالقوي
 ).وهو واه,  من طريق حارثة بن أيب الرجالُّالرتمذي َّخرجه(: ُّالذهبي, قال )ضعيفة

 ). لنيوفيه,  فيه عيل بن عيل الرفاعي(:ُّالذهبيقال , ُاخلدري عن أيب سعيد ن ه ك 
,  عن عائشةًمرفوعاوي ُ ر(:−رمحه اهللا−ُّاملناوي ُقال الصدر, وعن واثلة بن األسقع,  مسعودِعن ابن طب

 −حيـث عـزاه للـسبعة أي , ُّ الطـربيُووهـم املحـب: قال, ًموقوفاورواه مسلم , والكل ضعيف, وأيب سعيد
: " ماجـهِابـنرشح " يف ُّمغلطـايل وقا, )بل وال صحيح بل ضعيف,  ليس يف الصحيحَّفإنه, −الستة وأمحد 

َوهي االنقطاع بني أيب اجلوزاء أوس بن عبد اهللا وعائشة,  خفيةَّعلةفيه ( ْ  ُاحلـافظوقـال , ) مل يسمع منهـاَّفإنه, َ
فيـه (: ِّالطـرباين يف روايـة ُّاهليثميو قال , ) أبو داود وغريهَّأعلهو, ًانقطاعالكن فيه , رجاله ثقات(: ُابن حجر

,  بالـضعف"املـصابيح"وقـد رمـاه يف : قال, حديث حسن(: ُّقال الطيبيو, )وهو ضعيف, سنيعمرو بن ح
 )).وليس األمر كام تومهه

 .)3( »...كان إذا اشتد الربد« −2
 َّ أن(:−رمحـه اهللا−ِّاملنـاويوإطـالق الـصدر ,  وال الثالثـةٌومل خيرجه مـسلم(, عن أنس بن مالكخ ن 

 .))ِّالنسائيهول عن أصحاب السنن األربعة مل خيرجوه ذ
 

                                                 
)1 (1/302, 3/504 
 6567ح 5/100) 2(
 6570ح 101−101/ 5) 3(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

215

 .)1(»…دعاء الوالد لولده« −3
ِّاملـصنففلو عـزاه , ً مرصحاُّالديلميومن طريقه وعنه أورده , ُنعيم أبو ًأيضاورواه عنه (,  عن أنسفر ُ 

 .)لألصل لكان أحسن
 .)2(»ليس يف املال حق سو الزكاة« −4
  )).ًإسناداوال أحفظ له , م أصحابنا يف تعاليقهَّخرجه هذا (:ِّالبيهقيومن العجب قول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 4199 ح 3/525) 1(
  7641ح 5/375) 2(
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مآخذ املناوي على السيوطي يف احلكم على احلديث: املبحث الرابع
ِّ ِّ

وفيـه أربعـة , 
  :  مطالب

א א:א
.

א א:א :,א
 .ِّاملناوي باحلسن وهي ترتقي للصحة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −1
 .ِّاملناوي باحلسن وهي ضعيفة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −2
 .ِّاملناوي بالضعف وهي موضوعة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −3
 .ِّاملناوييفة عند  بالصحة وهي ضعُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −4
 .ِّاملناوي بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند ُّالسيوطي أحاديث حكم عليها −5

א :,א:א
 .  عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا : الفرع األول
 . عىل إحدامهاُّلسيوطيا يكون احلديث فيه علتان فيقترص ْأن: الفرع الثاين
א א א:א א ,א

:
 .تنبيهه عىل اختصاره ملتن احلديث: الفرع األول
 .تنبيهه عىل سقوط ألفاظ من احلديث:  الفرع الثاين
 :يه ثالث عرش مسألةوف, تنبيهه  عىل ذهوله يف عزو األحاديث: الفرع الثالث

 . يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف غالبها فيعزوه لبعضهم ْأن:  املسألة األوىل
 . يكون احلديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغريهمْأن:  املسألة الثانية
يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عنـد متقـدم رتبـة :  املسألة الثالثة

 . وشهرة
 .يعزو احلديث ألحد الصحيحني مع وجوده عندمها: املسألة الرابعة
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يعزو احلديث لـبعض أو أحـد أصـحاب الـسنن مـع وجـوده عنـد  :املسألة اخلامسة
 .مجيعهم أو أكثرهم 
التـي ذكرهـا قـي املقدمـة فيعـزوه   يكـون احلـديث يف مـصادرهْأن:  املسألة السادسة

 .لغريهم
امعة من املخرجني بام يوهم أهنـم اتفقـوا عـىل لفظـه  يعزو احلديث جل:املسألة السابعة
 .ًعىل لفظه, أو ذكره كامال,أو مل يروه مجيعهم  وهم مل يتفقوا 
 . يعزو احلديث لفرع مع وجوده يف األصل:املسألة الثامنة

 .  ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة املسألة التاسعة
مل يشرتط الصحة مع وجوده يف مصدر اشـرتط يعزو احلديث ملصدر : املسألة العارشة

 .الصحة
  فيـه موصـول وهـو بـدونَّأنـهيعزو احلديث ملصدر بام يـوهم : املسألة احلادية عرشة

 .إسناد
 يكـون للحـديث أو األثـر طريـق صـحيحة وأخـر غـري ْأن: املسألة الثانيـة عـرشة

 .صحيحة فيعزوه لألخري
 .الرواة وال يميزه يتعدد االسم يف ْأن :املسألة الثالثة عرشة
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مآخذ املناوي على السيوطي يف احلكم على احلديث: املبحث الرابع
ِّ ِّ

 وفيـه أربعـة, 
  :مطالب
א .א:א

 ض.)1(». فليبارش بكفيه األرضإذا سجد أحدكم« −1
 ُقـال ابـن,  املحـاريبَّحممـدبيد بـن ُ بعٌمجع َّأعلهفقد , وليس كذلك,  فيهَّعلة  الَّأنهفأوهم , سكت عليه(
 )).وهذا منها(: ُّاهليثميقال , ) له مناكري(:عدي
 ح.)2( »...الزكاة يف هذه« −2
ِّاملصنفظاهر صنيع ( , مي وهـو مـرتوكرزفيه الع(: ُقال ابن حجرواألمر بخالفه, فقد ,  لهَّعلة ال َّأنه ُ

 )). مرسلُعمر عن (:ُزرعةوقال أبو 
 صح.)3 (»...كان إذا أصابه رمد« −3
 ).فيه ضعفاء: فقال,  عىل احلاكمُّالذهبي َّتعقبهفقد , واألمر بخالفه,  فيهَّعلة ال َّأنهفأوهم , سكت عليه(

 .)4( » . دينه وعرضه بامله فليفعل يقي ْمن استطاع منكم أن« −4
ِّاملـصنفوقـد سـكت , يل ,عن أنـسَدُن عبد الرمحن بن بع, من حديث أيب عصمة نوح, يف البيع( ك ُ 

نوح : ُقلت: فقال,  عىل احلاكمُّالذهبيفقد استدركه , وليس كام أوهم,  فيهَّعلة ال َّأنهفأوهم , كاحلاكم عليه
 .))5 (هالك

                                                 
 674ح1/373) 1(
 4590ح4/71) 2(
 6579ح5/104) 3(
 8406ح6/54) 4(
  5/234 ,360− 3/236 ,1/468العلة: مما قال فيه)  5(

 235−6/67 ,216− 163−5/104 ,4/201, 236−3/82 ,2/556 ,373468−1/141سكت َّ ومما
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א:אא :,א
 .ِّاملناويوهي ترتقي للصحة عند , باحلسن ُّيوطيالسأحاديث حكم عليها −1
 .ِّوهي ضعيفة عند املناوي, باحلسن ُّأحاديث حكم عليها السيوطي −2
 .ِّوهي موضوعة عند املناوي, بالضعف ُّأحاديث حكم عليها السيوطي −3
 .ِّوهي ضعيفة عند املناوي, بالصحة ُّأحاديث حكم عليها السيوطي −4
 .ِّاملناويوهي حسنة أو ضعيفة عند , بالضعف ُّالسيوطيأحاديث حكم عليها  −5
السيوطيأحاديث حكم عليها   -1

ُّ
املناوي وهي ترتقي للصحة عند ,باحلسن 

ِّ
.  

 .)1( »...ابن السبيل أول شارب« −1
ُوحينئذ فرمز . )رجاله ثقات(: ُّاهليثميقال ( ْ َاملؤلفَ  ). ه الرمز لصحتهّ تقصري, وحقُحلسنه ُ

 .)2( » ...أحدكم فليكثرإذا متنى « −2
 ِّالبيهقـي )3(يف مسند: وأقول. رجال أمحد رجال الصحيح(: ُّاهليثميفقد قال . وهو أعىل, ُحلسنهرمز (
 .ء)ضعفا
 .)4»...إذا رأ أحدكم الرؤيا احلسنة« −3
ِّاملصنفوظاهر صنيع , وحقه الرمز لصحته, ِّ للرتمذيًتبعا ُحلسنهرمز (, ُ عن أيب هريرةت  َّرتمذي الَّ أنُ

 ).ُ ماجه عن أيب هريرة باللفظ املذكورُفقد رواه ابن, وليس كذلك, تفرد بإخراجه عن الستة
 .)5( » ...أجيبوا الداعي« −4
َاملؤلفانتهى, ورمز ) رجاله ثقات (:ُّاهليثميقال (  ). بل حقه الرمز لصحته,  غري حسنُحلسنه ُ

 .)6( »... من عجز عن الدعاءَّالناسأعجز « −5
                                                 

 67 ح 1/88) 1(
 532 ح 1/319) 2(
 .سند :  كذا فيه, ولعل الصواب) 3(
 618 ح 1/349) 4(
 194ح 1/164) 5(
 1145ح1/556)  6(
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 رجاله رجـال الـصحيح غـري مـرسوق بـن (:ُّاهليثميوقال . )وهو إسناد جيد قوي:(ُّياملنذرقال (
ِّاملصنف رمز َّأن ُيعرفوبه . اهـ)وهو ثقة , املرزبان  ). وحقه الرمز لصحته,  تقصريُحلسنه ُ

 .)1(»...الرجل عىل دين خليله« −6
َاملؤلفوتبعه , ُّالرتمذيوحسنه (, ُ عن أيب هريرةد ت  ُّالنوويفقد قال , وهو أعىل من ذلك, سنهُحل فرمز ُ

 ). إسناده صحيح(:"رياضه"يف 
 .)2(» ...ما زال جربيل يوصيني« −7
ِّاملصنفرمز (  صحيح عىل رشط مسلم َّإنه (:"ُالشعب " يفُّالبيهقي وهو فوق ما قال فقد قال ُحلسنه ُ

 )).والبخاري
 .)3( »... يضع الرجل أحد رجليهْهنى أن« −8

 ).)4 (. اهـ)رجاله ثقات(: ُّاهليثميحقه الرمز لصحته فقد قال  وهو تقصري بل, ُحلسنه ِّصنفُاملورمز (
 .)5 (» ... القدح عن فيكْنِبَا« −9
كيف وهو من أحاديـث , بل صحيح, وهو غري صحيح,  غري صحيحَّأنه ُيوهم ُحلسنه رمزه َّأن:الثاين (

 .) الذي ليس بعد الصحيحني أصح منه"املوطأ"
السيوطيحاديث حكم عليها  أ-2

ُّ
املناويباحلسن وهي ضعيفة عند  

ِّ
.  

 .)6( »...اجعلوا أئمتكم خياركم« −1
,  بـن اخلطـابُعمر ِعن ابن, بريُكالمها من حديث سعيد بن ج,  عنه"الكبري"كام يف ,  وضعفه(قط هق

ِّاملصنفرمز  ن يزيد قايض املـدائن, وسـالم  فيه عمرو بَّ بأنُّالدارقطني َّأعلهوليس كام قال, فقد , ُحلسنه ُ
                                                 

 4516ح 4/52)  1(
 7914ح 5/448)  2(
 9372 ح 6/310)  3(
 393ح263 ,386 ح258, 375 ح347 ,131 ح130ح ,117 ح124−123 – 218 ح174− 678ح1/374)  4(
 348−80−28−32−6/399, 5/29, 663ح 369,
 63ح1/85) 5(
 186ح 1/160) 6(
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 يف ُّالـذهبيقـال . انتهـى, ) عليـهُيتـابع  عامة ما يرويـه ال(: عديُقال ابن,  بن سوار بن املنذرُسليامنبن 
 وسبقه لنحوه . اهـ)سنده مظلم (: "التنقيح"ويف , ) إسناده ضعيف(:"املهذب"

 ).عبد احلق وابن القطان وغريمها
 .)1( »...اعيان فأجبَّإذا اجتمع الد« −2
َاملؤلفوقد أشار ( , ) إسـناده ضـعيف(: بـضعفه, وعبارتـه حجرِابن ِاحلافظ عن جزم ً غافالُحلسنه ُ

َّقال  ابن حبان, )فيه يزيد بن عبد الرمحن املعروف بأيب خالد الداالين(: ٌمجعوعن قول  فـاحش الـوهم (: ِ
إىل أقرهبام منك «:  قال فإىل أهيام أهدي? يل جارينَّ إنِّالبخاريلكن له شواهد يف , )ال جيوز االحتجاج به

 .»)بابا
 .)2( »...أفشوا السالم« −3

فرمـز , )فيه سامل بن عبد األعىل أبو الفيض مرتوك(: ُّاهليثمي قال (, بن اخلطابُعمر ِعن ابن طس عد
ِّاملصنف  .) غري مريضُحلسنه ُ

 .)3( »...الدواء من القدر« −4
ُّفقد قال اهليثمـي بعـد عـزوه , وليس كام قال, ُرمز حلسنه, َّ عباسِ عن ابن"الطب"ُوأبو نعيم يف ( طب
 .))ي وهو ضعيفِّرُ فيه صالح بن بشري امل(:ِّللطرباين

 .)4 (»...كفى باملرء من الرش« – 5
ِّاملصنفرمز , نيَصُعيم عن عمران بن حُوكذا أبو ن(طب,  ولـيس كـام قـال, ففيـه كثـري بـن , ُحلسنه ُ

. )كثري ضعيف:(, وقال حييى) من جهة مقارنتهَّإال عىل لفظه ٌ كثريُيتابع ال (:ُّعقييلالقال , مروان املقديس
َّقال  ابن حبـانو  ال (:وقـال,  اجلـوزي يف الواهيـاتُ أورده ابـنَّثـم ومـن )ال جيـوز االحتجـاج بـه,(: ِ

 .)5())يصح
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 .)1( »املستشار مؤمتن« – 6
 .  اهـ)يينة البرصيُ عبد الرمحن بن عَّإالمل يروه (: ُّالطرباينقال (

 يف هـذا َّإالفلم أر له ذكـرا ,  هوَّإال رجاله موثقون َّألن, ًحسناولواله ملا كان احلديث (: ُقال ابن حجر
 وشيخ شيخه املذكوران ال ِّالطرباين شيخ (:ُّاهليثميوقال . إىل هنا كالمه, )واملستغرب منه آخره, احلديث
 ). غري جيدُحلسنه ِّصنفُامل رمز َّأن ُيعرفوبه . اهـ, )أعرفهام

 .)2 (»...كان إذا تال قوله« – 7
ِّاملصنف أشار (,ُ عن أيب هريرةد  فيـه بـرش بـن َّبـأن,  عبد احلق وغـريهَّردهفقد , عىَّوليس كام اد, ُحلسنه ُ

 ُيعـرفوهـو ال , ُ عم أيب هريرةِابنوبرش يرويه عن أيب عبد اهللا :  القطانُقال ابنو, ٌرافع احلارثي ضعيف
 . )واحلديث ال يصح من أجله, الهح

 .)3( »الطالق بيد من أخذ بالساق« −8
ِّاملصنففرمز .  اهـ)فيه الفضل بن املختار وهو ضعيف(: ُّاهليثميقال (  .)4 () ليس يف حملهُحلسنه ُ
السيوطي أحاديث حكم عليها -3

ُّ
املناويبالضعف وهي موضوعة عند  

ِّ
.  

 .)5(»...ابن آدم أطع ربك« −1
ُعن عبد العزيز بن أيب رجاء عن سهل عن أبيه عن أيب هريـرة ,  حديث عيل بن زياد املتوثي من(حل

 . انتهى. )غريب(:  قالَّثم, ُاخلدريوأيب سعيد 
 . )ٌ موضوعٌمرتوك, له مصنف(: ِّالدارقطني عن "امليزان"وعبد العزيز قال يف 

َاملؤلفقد اقترص و, ) هذا باطل(:"امليزان"قال عقبة يف ,  ساق له منه هذاَّثم  عىل الرمز لتضعيفه وكان ُ
 .)األوىل حذفه
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 .)1 (». يكفيك الوجوه كلهااعمل لوجه واحد« −2
َّ فيه أبو عبدالرمحن السلمي سبق أنه وضاع للصوفية وو َّ  " يفُّالـذهبيقـال ,  بن أمحد بن هارونَّحممدُّ

َّمتهم(: "الضعفاء َّكذبه(: " امليزان"قال يف, ُهرمز أبو ُهرمزونافع بن , ) بالوضعُ وتركـه أبـو ,  ابـن معـنيَ
ِّللمصنففكان ينبغي ,  سنده هلهل باملرةَّأن ُيعرفوبه . انتهى, )وضعفه أمحد, حاتم  .) حذفهُ
 .)2 (»...إياكم واجللوس يف الشمس« −3
 ُّالذهبيوتعقب , َّعباس ِعن ابن ِمهران بن زياد الطحان عن ميمون بن َّحممدمن حديث ( يف الطب ك

ِّللمصنففكان ينبغي . انتهى,  من وضع الطحانَّبأنهىل احلاكم ع  .) حذفهُ
 .)3( »زين الصالة احلذاء« −4

 َّحممـد وضـعه َّممـاوهو , هذا ليس له أصل عن عبد امللك(: "ِّالرتمذيرشح " يف ُّالعراقي ُاحلافظقال 
ِّللمـصنففكان ينبغـي . انتهى, )ابَّكذوهو , يَّ بن احلجاج العمَّحممد فيه (:ُّاهليثميوقال . )بن احلجاج ُ 

 .)حذفه من الكتاب
ِّالكذب يسود الوجه« −5 َ« )4(. 

ِّاملصنفوقضية صنيع , ًمرفوعاعن أيب برزة , من حديث زياد بن املنذر عن أيب داود( هب  َّ البيهقيَّ أنُ
وقـد تـساهل يف . ـاه, ) يف هذا اإلسناد ضعف(:فقال عقبه, َّأعلهبل , واألمر بخالفه,  وسكت عليهَّخرجه

, )َّكـذابفيه زياد بن املنـذر وهـو (:  وغريهُّاهليثميفقد قال , وحاله أفظع من ذلك, إطالقه عليه الضعف
 . اهـ

ِّللمصنففكان ينبغي   .) حذفه من الكتابُ
 .)5( »...من أحسن منكم« −6
قـال , اخلطـاب بـن ُعمـر ِعن ابـن عن نافع ِّمن طريق عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد الليثي( ك
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َّكذبه,  رجالهُأحد عمرو بن هارون َّ بأن(ُّالذهبي َّتعقبهف, )صحيح(: احلاكم وتركـه اجلامعـة و ,  ابن معـنيَ
ِّللمصنففكان ينبغي . )هذه عبارته  .وليته إذ ذكره بني حاله,  حذفهُ

 .)1( »...إذا كتبتم احلديث« −7
 " امليـزان"بـل قـال يف , وليس بـضعيف فقـط, لضعفهرمز , ٍّعن عيل عساكر ُوابن, ُّالديلميو, عيمُأبو ن

 .)موضوع(
َّإن الشيطان حس« −8  ض.)2 (»...اسَّاس حلَّ

ِّاملصنفَّواغرت به , )عىل رشطهام(: قال احلاكم, ُيف األطعمة عن أيب هريرة( ت ك وما ,  فلم يرمز لضعفهُ
ً عليه ردا شنيعاَّرده َّالذهبي َّدر أن َّكذبـه,  يعقـوب بـن الوليـد فيهَّفإن, بل هو موضوع, ً ,  أمحـد والنـاسَ
: قـال, واهتم فـال حيـتج بـه, َّكذابيعقوب بن الوليد األزدي هذا (:  يف موضع آخرُّالذهبيوقال . انتهى

 بن أيب صالح عن أبيـه ُسهيلعاوية عن ُهري بن مُ من وجه آخر من حديث زُّوالبغوي, ُّالبيهقيلكن رواه 
 بـن أيب صـالح وإن ُسـهيل, هو كام قال, )حديث حسن(: "رشح السنة" يف ُّوقال البغوي, ُعن أيب هريرة

 .)3 ()فهو من هذا الوجه حسن, مقارب َّلكنهكان قد تكلم فيه 
السيوطيأحاديث حكم عليها −4

ُّ
املناويبالصحة وهي ضعيفة عند  

ِّ
.

ُّكان أحب الصبغ إليه الصفرة« −1  صح.)4( »َّ
ِّاملصنفرمز (  َّكـذاببيـد بـن القاسـم وهـو ُفيـه ع(: ُّاهليثميفقد قال ! ء عجيبه ليشَّوإن,  لصحتهُ

 .))مرتوك
 صح.)5(  »...ّأحق ما صليتم عىل أطفالكم« −2
َاملؤلفرمز ( , )ُيعرفوعاصم ال , ليث لني(:  فقال"املهذب" يف ُّالذهبي َّتعقبهفقد , وهو زلل,  لصحتهُ
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 !)فالصحة من أين? بل واحلسن من أين
 صح.)1( »...خلمسعليكم هبذه ا« −3
ِّاملصنفرمز (  فيـه جريـر بـن أيـوب وهـو َّبـأن,  وغريهُّاهليثمي َّأعلهفقد ,  لصحته, وهو زلل فاحشُ

 .)ًجداضعيف 
 صح.)2 (» ... رسولِّإين يعلم َّإالما من يشء « −4
ِّاملصنفرمز (  ُّلـذهبياأورده ,  الثقفـيًمرة بن عبد اهللا بن يعىل بن ُعمروفيه ! كيف, وهو زلل,  لصحتهُ

فقـد كـان ,  كـان البغـويْفـإن, وفيه عيل بن عبد العزيـز, ) ضعفوه(:"الكاشف"وقال يف , "الضعفاء"يف 
 .)أو اجلناب فغري ثقة, أو ابن احلاجب فلم يكن يف دينه بذاك, يطلب عىل التحديث

 صح.)3( »...أفضل األعامل الصالة يف أول وقتها« −5
ِّاملصنفرمز ( ُ العمري ُعمرفيه عبد اهللا بن ( : وغريه−رمحه اهللا−ِّاملناوي ِن قول الصدر ذهل عَّوكأنه,  لصحتهُ

 ,ُّ والرتمذي,رواه أبو داود( :وعن قول احلافظ ابن حجر, )غري قوي, وقد تكلم فيه حييى من جهة حفظه
.))ويف إسناده اضطراب  

 صح.)4(»...ملعون من أتى« −6
 بن أيب صالح عـن احلـارث بـن )5( من طريق سهلكاحِّالنكلهم يف , وابن ماجه, ُّالنسائيوكذا ( حم د

 ُيعـرف ال :( القطـانُقـال ابـنو, )ليس بمشهور, واحلارث بن خملد(: ُقال ابن حجر, ُخملد عن أيب هريرة
ِّاملصنففرمز . اهـ, )وقد اختلف فيه عىل سهل, حاله  .) لصحته غري مسلمُ
 صح.)6( »...سلوا اهللا ببطون « −7
ِّاملصنفرمز ( وي ُر(: فقـال,  ببيان حالهًمقرونا َّخرجه َّإنام أبا داود نفسه َّفإن, وليس كام زعم, ته لصحُ
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 . اهـ, )وهو ضعيف, وهذا الطريق أمثلها, وكلها واهية,  يرفعهَّعباس ِعن ابنهذا من غري طريق 
ِّللمصنففأعجب , ُابن حجر َّوأقره ,ُّالذهبيوارتضاه , َّوأقره ِّالبيهقيوساقه عند  اطالعه عىل ذلك  مع ُ

 !.)كيف أشار لصحته
 صح.)1(»...كان إذا أراد احلاجة« −8
ِّاملصنفوقد أشار ( فقـد قـال أبـو داود ,  من طريقـي أيب داود والرتمـذيَّفأما, َّوليس بمسلم,  لصحتهُ
 ُوقـال الـزين, )وهو ضعيف,  وعبد السالم بن حرب رواه عن األعمش عن أنس(:ُّاملنذريوتبعه , نفسه

وهـو ضـعيف وإن , ومل يسمع األعمش مـن أنـس, وقد اختلف عليه فيه, مداره عىل األعمش(: ُّالعراقي
عـن حـديث أنـس  سأل البخـاري ََّّأنه "العلل" يف ُّالرتمذيوذكر ,  جمهولُعمر ِابنويف حديث , كان رآه

وقـد أورد , قهُطرواحلديث ضعيف من مجيع : َّ العراقي– أعني − قال َّثم, كالمها مرسل: فقال, ُعمروابن 
 .  اهـ)ُطرقه ضعيف عنده من مجيع َّأنهفدل عىل ,  احلديث يف فصل الضعيف"اخلالصة" يف ُّالنووي

وعن أنـس , ُعمر ِعن ابن رواية األعمش َّألن, ُطرقه احلديث ضعيف من مجيع (:قال يف موضع آخر
 ًأيضا ُّالرتمذيورصح , ُعمر ِابناحلديث ضعيف من رواية (: −رمحه اهللا−ُّاملناوي ُوقال الصدر, )منقطعة

: وقـال عبـد احلـق, )ًتهامُ فيـه مـَّألنأو , وضعفه لالنقطاع(: قال بعض رشاح أيب داود, )بضعفه وإرساله
فقـد , ِّالطـرباين من طريـق َّوأما, وهو الصحيح, )ُيعرف ال ً فيه رجالَّوأن,  احلديث مقطوعَّأناألكثر عىل (

 .)) كان يضع احلديثَّإنه: قيل, ني بن عبد اهللا العجيلفيه احلس(: ُّاهليثمي ُاحلافظقال 
 صح.)2 (»...ذبيحة املسلم حالل« −9
وقـد : قـال,  هو جممع عىل ضـعفه:(وقال,  يف إنكارهُّالنوويوهذا احلديث الذي حكم بصحته بالغ (

ْلت بفـتح املهملـة َّعن الـص,  يف مراسيلهد, )3() حيتج بهُمنكر (:وقال, ُ من حديث أيب هريرةُّالبيهقي َّخرجه
 هـو مـع إرسـاله (:قال عبد احلـق, ًمرسالويد بن منجون ُموىل س, وسكون الالم وآخره مثناة السدويس

رواه (: "خـريجَّالت" يف ُقـال ابـن حجـر, ) حالـهُيعرفَّ وعليه إن الصلت ال (: القطانُقال ابن, )ضعيف
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فـزعم ,  اجلوزي بمغفل بن عبد اهللاُ ابنَّلهأعو, ويف سنده ضعف, ًموصوال َّعباس ِابن من حديث ُّالبيهقي
  الصلت ذكره (:"الفتح"وقال يف , )) عساكرِابن األصح وقفه عىل (:ُّالبيهقيلكن قال , فأخطأ,  جمهولَّأنه

َّابن حبان  .)) كونه يبلغ درجة الصحة فالَّأما, ٌ جيدٌوهو مرسل, " الثقات" يفِ
1(وهناك أمثلة أخر(. 

لسيوطياأحاديث حكم عليها −5
ُّ
املناويبالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند  

ِّ
.  

 .)2( »....إذا توضأتم فابدءوا « −1
َّ ابن حبانو, ُخزيمةوابن , وأبو داود, ورواه عنه أمحد(, ُ عن أيب هريرةه , وغـريهم, ُّالبيهقـيو, ُّالطـرباينو, ِ

 ُقـال ابـنو, ُابـن حجـراه وارتـض, ُخزيمـةوصححه ابن , ) يصححَّ وهو خليق بأن(: دقيق العيدُقال ابن
َاملؤلـففرمـز , )صـحيح(: " ماجـهِابنرشح " يف ُّمغلطايوقال , ) صحيح(:القطان ّ لـضعفه ال معـول ُ
 .)عليه

 .)3( ».َّ ذل اإلسالمَّإذا ذلت العرب« −2
 ُّضعفه األزدي,  بن خطاب البرصيَّحممدفيه (: ُّاهليثميوقال , ) صحيح(:"الغريب" يف ُّالعراقيقال (
َّ ابن حبانووثقه , وغريه ِّاملصنفورمز , ) رجاله رجال الصحيحَّوبقية,  وغريهِ  .)ٌ لضعفه باطلُ
 .)4( »ًوإذا استكتم فاستاكوا عرضا, ًإذا رشبتم فارشبوا مصا« −3
ابـن حجـر  احلـافظ َّأنوفاته , )ُيعرف بن خالد ال َّحممدفيه (:  القطانِابن بقول ًاغرتارارمز لضعفه (
َّ ابن حبانا هذا وثقه ابن معني وَّحممد َّبأن, لقطان اِعن ابن َّرده , ِّالعقييلو, ِّواحلديث ورد من طريق البغوي, ِ
لكـن اجتامعهـا , فيهـا اضـطراب(:  عبد الـربُقال ابن   منده وغريهم بأسانيدُوابن,  عديِوابن, ِّالطرباينو

 .))ًحسناأحدث قوة صريته 
                                                 

)1 (1/381−393−475−565 ,2/25−94−102 ,3/286−508−526−528−535−550−561 ,4/51−52−83−
88−100−101−103−109−110−136−137−202−266−328−352−353−398−442−445−506 ,5/18−
61−62−272−348−406−484 ,6/79−151−281−308−345 

 539 ح323− 1/322) 2(
 617ح1/348) 3(
 711ح1/387) 4(
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 .)1( ».... ذنوباَّالناسأكثر « – 4
اإلبانة عن أصـول " يف كتابه ُّورواه السجزي(, ُعن أيب هريرة,  يف تارخيهَّالنجار ُوابن, ل أبو بكرابن ال
َ عن عبد اهللا بن أيب أوىف"الديانة ْ  .بفتح اهلمزة والواو, َ

, عظيم الشأن من أهل بيعة الرضوان, عن سلامن الفاريس األسلمي, ُّالزهدأي يف كتاب , ُّالزهد يف حم 
ِّاملصنفرمز , يه علًموقوفا  :وفيه كالمان,  لضعفهُ

وقـد وقـع لـه , وذلك يرقيه إىل درجـة احلـسن بـال ريـب, كام تر, ُطرقه قد انجرب بتعدد َّأنه :األول 
 .العتضاده بام دون ذلك, )2( من هذا بمراحلًإسنادااإلشارة إىل حسن أحاديث هذا الكتاب أوهى 

وهـي مـا , لكان أصوب,  إليها هذاَّ ذكرها واقترص عليها أو ضمفلو,  أغفلهاً جيدةًطريقا له َّأن: الثاين
: ُّاهليثمـيقـال . اهــ»  خطايا يوم القيامـة أكثـرهم خوضـا يف الباطـلَّالناسأكثر « بلفظ ُّالطرباينرواه 

وعدولـه إىل , فرضبه عن الطريق املوثقـة, واخللف لفظي بني احلديثني عند التدقيق. اهـ, )ورجاله ثقات(
 .)من ضيق العطن كام ال خيفى عىل ذوي الفطن, ورمزه لتضعيفها, املعللة

3(وهناك أمثلة أخر(. 
 

                                                 
 1386ح2/81) 1(
 .ويبدو وجود سقط أو تصحيف  , ومل يظهر يل معناه,"الفيض" كذا يف) 2(
)3 (1/387−431−451 ,2/23−80−81  
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א :,א:א
 .عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا:  الفرع األول
 .مهااحدإ عىل −رمحه اهللا−ُّفيقترص السيوطي,  يكون احلديث فيه علتانْأن:  الفرع الثاين
  .عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا: الفرع األول

ِمن األحيان احلديث ويعزوه ملخرجه, يذكر يف كثري  −رمحه اهللا−َّ السيوطيَّ أن−رمحه اهللا– ُّاملناويَّنبه  ْ ُ
رجه ِويكون خمُ ِّللمـصنف  ما يقع ًكثرياو(: −اهللارمحه −ُّاملناويقال . َّب ذكره للحديث ببيان علتهَّ قد عقْ ُ

ِعزو احلديث ملخرجه ْ رجه, ُ ِويكون خمُ َ بام يقدح يف سندهَّعقبه قد ْ ْ ِّاملـصنففيحذف , َ ويقتـرص عـىل ,  ذلـكُ
 )1( .)وذلك من سوء الترصف, عزوه له

 .)2( »...إذا رأيتم الذين « −1
َاملؤلفظاهر صنيع ( وعـزو احلـديث , ُمنكـر َّبأنـه َّعقبـهبـل , وال كـذلك, َّوأقـرهَّ خرجه َّ الرتمذيَّ أنُ

ِملخرجه ْ  ُعمـر ِعـن ابـن ًأيـضا ُّالطـرباينورواه ,  مع حذف ما أعقبه به من بيان القادح من سوء الترصفُ
 .) مرتوكُعمروفيه سيف بن : ُّاهليثميقال . باللفظ املذكور

 .)3( » ...َّإن أحب ما يقول العبد« −2
ِّاملصنفوقضية صنيع (  ببيـان َّعقبـهه َّفإنـ, ٌ فاحشٌوهو تلبيس, َّوأقره اخلطيب سكت عليه ِرجهْخمُ َّأن ُ
 "يف وقـال . انتهـى, )كـان يكـذب,  الوقـايص هـذا ال يكتـب حديثـهَّأن: معـني ِعـن ابـنونقـل , حالـه

 .)) تركوه(:"الضعفاء
 .  )4 (»...حق الوالد عىل الولد« −3
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( رجه َّ أنُ ِخمُ :  بقولـهَّتعقبـهبـل . وهـو خـالف الواقـع. كت عليـه سَّيالبيهق ْ

  ). اهـ) عليهُيتابعيروي ما ال ,  رجالهُأحدعيسى بن إبراهيم أي (

                                                 
)1 (2/465 
 637 ح1/359) 2(
 2172ح2/411)  3(
 3742ح3/393)  4(
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: ُقـال ابـن حجـر َّثـمومـن , )تركه أبو حـاتم:( "الضعفاء"ويف , ) احلديثُمنكر َّأنه:( "امليزان"ويف 
 .))إسناد احلديث ضعيف(

 .)1( »...صالة يف مسجدي هذا« −4
ِّاملصنف ظاهر صنيع (, بن اخلطابُعمر ِن ابنع هب رجه َّأن ُ ِخمُ  َّعقبهه َّفإن, واألمر بخالفه,  سكت عليهْ

ِّاملصنففحذف . انتهى بلفظه, ) هذا إسناد ضعيف بمرة:(فقال, بالقدح يف سنده  ) له من سـوء الـصنيعُ
)2(. 

 .)3 (» ...صدقة الفطر عىل كل« −5
رجه قال َّثم( ِخمُ خـرب (: "التنقيح" يف ُّالذهبيوقال , )وهو مرتوك,  تفرد به سالم الطويل(:ُّالدارقطني ْ
ِّاملصنف عزو َّأن ُيعرفوبه . اهـ, )ٍواه ِملخرجه احلديث ُ ْ  كام هو دأبه − به من بيان علته َّعقبه َّعام وسكوته ُ

  .) غري صواب−يف هذا الكتاب 
4(وهناك أمثلة أخر(. 
أن: الفرع الثاني

ْ
السيوطييه علتان فيقتصر  يكون احلديث ف

ُّ
  .همااأحدعلى  

 .)5( » ...إذا بال أحدكم« −1
ُقـال ابـن وي(:  عساكرُقال ابن,  يف الطهارة عن عيسى بن يزداد الفاريس عن أبيهه, مراسيله( يف حم د

قـال أبـو داود , )الفـاريس, َاءة بفـتح الفـاء وسـني مهملـة خمففـة أو مـشددة ومهـزةَسَوهو ابن فـ, ازداد
َال صحبة ليزداد(: اريكالبخ ْ , أشـار إليهـا عبـد احلـق,  أخر غري اإلرسالَّعلةوفيه , فاحلديث مرسل, )َ

 ُقال ابنو, )جمهوالن(:  أيب حاتمُ معني وابنُقال ابنو, )عيسى وأبوه ال يعرفان(: فقال, وبينها ابن القطان

                                                 
 5108ح4/228) 1(
)2 (1/365−366  
 4993ح4/193) 3(
)4 (1/112−192−364−365 ,2/72−190−465 ,3/206−248−359−566 ,4/62−164−197−362−467−

528 ,5/117−131−330−455 ,6/13−88−178−257−347−184 
 508ح1/311) 5(
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ْ مدار حديثه عىل زمعة بن صالح(:األثري : ُقال ابـن حجـرو, )حديثه بالقائمليس (: ُّالبخاريوقد قال , )َ
 )).وأبوه خمتلف يف صحبته, عيسى جمهول(

 .)1( »...األبدال من املوايل« −2
ِّاملصنفوظاهر صنيع (, ًمرسال له عن عطاء بن أيب رباح "كتاب الكنى"احلاكم يف   له َّعلة هذا ال َّ أنُ
 )ُمنكـرواخلـرب , در من هوُال ي(: "امليزان" قال يف, َّبل فيه الرحال بن سامل, واألمر بخالفه, غري اإلرسال

 . )اهـ
 .)2( »... يف الدنيا يريح القلبُّالزهد« −3

ظـاهر , ًمرسـال,  أعالم التابعنيُأحد, عن طاوس بن كيسان اليامين احلمريي( هب, ُّالزهد يف كتاب حم
ِّاملصنفصنيع  ُ عـن أيب هريـرة "األوسـط"يف  ُّالطـرباينفقـد رواه ! وهو عجيب,  ألحدًسنداُمه مل يره َّ أنُ
 ظاهر كالمه َّثم, )عىل ضعف فيهم, ِّ رجاله وثقواَّوبقية,  وفيه أشعث بن نزار مل أعرفه(:ُّاهليثميقال , يرفعه
 "يف  ُّالـذهبيقـال , بل فيه اهليثم بـن مجيـل, وليس كذلك,  يف هذا املرسل سو اإلرسالَّعلة ال َّأنه ًأيضا

 .)) حافظ له مناكري(:"الضعفاء
 .)3(»...كل دعاء حمجوب« −4

 َّوأمـا, )ٌوقفـه ظـاهر(: قـال بعـضهم,  عليهًموقوفا أمري املؤمنني (ٍّعن عيل هب ,عن أنس بن مالكفر 
. وخاطبه وهو هـو, ً من نفسه نبياَّالنبيد َّففيه جتريد; جر,  َّالنبيرواية أنس فيحتمل كونه ناقال لكالم 

ِّاملصنفوظاهر صنيع   َّأمـا, واألمـر بخالفـه, ًموقوفـا َّإال ٍّعـن عـيل مل يرو َّوأنه,  فيه غري الوقفةَّعله ال َّ أنُ
 َّوأمـا, ) احلـديثُمنكـر (:" الـضعفاء" يفُّالـذهبيقـال ,  بن عبد العزيز الدينوريَّحممد فيه َّفألن: األول
كل دعاء حمجوب حتى «: فقال, وزاد فيه األول, ًموقوفا ٍّعن عيل "األوسط" يف ُّالطرباينفقد رواه : الثاين

ِّاملـصنف اقتـصار َّأن ُيعـرفوبـه . اهـ, )رجاله ثقات(: ُّاهليثمي  قال » َّحممد وآل  َّحممديصىل عىل  ُ 

                                                 
 3037ح3/170) 1(
 4595ح4/73) 2(
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من , وإمهاله الطريق املسندة اجليدة اإلسناد,  املوقوفة املعلولةِّالبيهقيورواية ,  الضعيفةِّعىل رواية الديلمي
 .)سوء الترصف

 .)1( » ...أربى الربا شتم« −5
ْعثامنعن عمرو بن هب  ِّاملصنفظاهر صنيع , ًمرسال (ُ , واألمـر بخالفـه,  فيه غري اإلرسالَّعلةه ال َّ أنُ
 .))وعمرو هذا من التابعني كبري الشأن, ًأيضاه منقطع َّ إن(:"املهذب" يف ُّالذهبيفقد قال 

 .)2( »...اجلالب إىل سوقنا« −6
ِّاملصنفوظاهر صنيع (, ...ًمرسال يف البيع ك, "ينة النبويةأخبار املد" بن بكار يف ُّالزبري  فيه َّعلة ال َّأنه ُ

 .)), وإسناده مظلمُمنكرخرب (: ُّالذهبيفقد قال , واألمر بخالفه, غري اإلرسال
 .)3( »...عريشا كعريش موسى« −7
 يف ُّالذهبيفقد قال , الفهواألمر بخ,  فيه غري اإلرسالَّعلة ال َّأنهقضيته (, ًمرسال عن سامل بن عطية هق

 .))ًأيضاٍ واه َّإنه :("املهذب"
 .)4( »...كان إذا دخل املرفق« −8

فقـد قـال , واألمر بخالفـه, َّه ال علة له غري اإلرسالَّظاهر صنيعه أن(, ً مرسال"الطبقات"ابن سعد يف 
َّوظاهره أيضا أن, ) أبو بكر ضعيف(:ُّالذهبي ِه مل يره خمرجا لغري ابن سعدً َّ ممن هو أشـهر وأحـق بـالعزو ً

ًورواه أبـو داود موصـوال مـسندا عـن , ُّفقد رواه البيهقي عن حبيب املـذكور! وهو عجب عجاب, إليه ً
 َّلكـن الظـاهر أن» وإذا أتى أهلـه غطـى رأسـه, كان إذا دخل اخلالء غطى رأسه«: ولفظه, عائشة بزيادة

ِّاملصنف مل يغفل هذا املوصول عن ذهول ُ فيه حممد بن يَّنبل لعلمه أ, ُ َّونس الكديمي متهم بالوضعَّ ُُ ِْ ُ(. 
ِهنى عن قتل اخلطاطيف« −9 َ َ«  )5(. 
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( ,هق رجـهفقـد قـال , وليس كام قال,  فيه سو اإلرسالَّعلةه ال َّ أنُ ِخمُ  ُّالبيهقـي ْ

                                                 
 611ح1/461) 1(
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َّ ابن حبانو, بن إسحاق عن أبيهاد َّ من حديث عب"مراسيله"ورواه أبو داود يف , )ًأيضاه منقطع َّإن(: نفسه ِ 
: ُّالبيهقـي قـال »ا عـود البيـوتَّفإهنـ, هنى عن اخلطاطيف«: بلفظ, َّعباس ِابن من حديث "الضعفاء"يف 

 ) .1( )"املوضوعات"واحلديث أورده ابن اجلوزي يف , ) انقطاعًأيضاوفيه (
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א א ,אאא:א
:

  .تنبيهه على اختصاره ملنت احلديث: الفرع األول
  .تنبيهه على سقوط ألفاظ من احلديث : الفرع الثاني
 :وفيه ثالثة عشر مسألة, تنبيهه ذهوله يف عزو األحاديث :الفرع الثالث

 .البها فيعزوه لبعضهم  يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف غْأن: املسألة األوىل
 . يكون احلديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغريهمْأن: املسألة الثانية
 . يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة: املسألة الثالثة
 .يعزو احلديث ألحد الصحيحني مع وجوده عندمها:  املسألة الرابعة
 . مجيعهم أو أكثرهم يعزو احلديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند:  املسألة اخلامسة
 . يكون احلديث يف مصادره التي ذكرها قي املقدمة فيعزوه لغريهمْأن:  املسألة السادسة
َّ بام يوهم أهنم اتفقوا عىل لفظـهيعزو احلديث جلامعة من املخرجني: املسألة السابعة  ومل يتفقـوا عـىل ُ

 . , أو مل يروه مجيعهمً ذكره كاماللفظه, أو
 .يعزو احلديث لفرع مع وجوده يف األصل: املسألة الثامنة

 . لةو املسألة التاسعة ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موص
 .يعزو احلديث ملصدر مل يشرتط الصحة مع وجوده يف مصدر اشرتط الصحة: املسألة العارشة

َّحلديث ملصدر بام يوهم أنه فيه موصول وهو بدون إسناديعزو ا: املسألة احلادية عرشة ُ. 
 صـحيحة فيعـزوه ق صحيحة وأخـر غـري يكون للحديث أو ألثر طريْأن:     املسألة الثانية عرشة

 .لألخري
 . يتعدد االسم يف الرواة وال يميزهْأن: املسألة الثالثة عرشة
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 . اختصاره ملنت احلديثتنبيهه على: الفرع األول
 .)1(  »َّأياد فإن هلم  دولة يوم القيامةاختذوا عند الفقراء« −1
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( رجهبل بقيته عند , واألمر بخالفه,  هذا احلديث هو بتاممهَّأن ُ ِخمُ فإذا كان يوم « ْ

 انتهـى »فاعتذروا إلـيهم كـام يعتـذر أحـدكم إىل أخيـه يف الـدنيا, سريوا إىل الفقراء: القيامة ناد مناد
 .)صهبن

 .)2( »...أفضل الغزاة يف سبيل اهللا« −2
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( رجهه عند ُبل بقيت, واألمر بخالفه,  هذا هو احلديث بتاممهَّ أنُ ِخمُ ومن « ِّالطرباين ْ

  ). انتهى» بسبعني درجةَّاجلنةسبقهم إىل , بة يف سبيل اهللاْرِاستقى ألصحابه ق
 .)3( » ...أوصيك بتقو اهللا« −3

ِّاملصنفية كالم وقض(  وإن ,ًأحداوال تسأل «بل سقط منه بعد , واألمر بخالفه,  هذا هو احلديث بتاممهَّ أنُ
 ).ه سقط من القلمَّوكأن,  هكذا هو ثابت يف رواية أمحد»سقط سوطك

 .)4(»...وا صفوفكمّراص« −4
ِّاملصنفوظاهر صنيع (  ألر ِّإينفوالذي نفيس بيده  «هُبل بقيت, واألمر بخالفه,  هذا هو احلديث بتاممهَّ أنُ

َكأهنـا احلـذالشيطان يدخل من خـالل الـصف  : ووهـم مـن قـال,  بحـاء مهملـة وذال معجمـة−» فَّ
 ). الشيطان يتصغر حتى يدخل يف تضاعيف الصفَّ  فكأن−ُغنم سود صغار , بمعجمتني

...كلهم يف النذر()5( 3حم م   »سم كفارة اليمنيُذر إذا مل يَّكفارة الن »  5−  
ِّاملصنفوما جر عليه  , »ومل يـسم« رواه بدون قوله َّوإنام,  من نسبة احلديث بتاممه إىل مسلم غري صوابُ

 ).ورواه عن عداه بدون قيد التسمية
 .)1(  »...من أحسن ما بينه وبني اهللا« −6

                                                 
 104ح1/113) 1(
 1286ح2/45) 2(
 2793ح3/76) 3(
 4375ح4/5) 4(
 6258 ح5/6) 5(
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رجهه عند ُبل بقيت, واألمر بخالفه,  هذا هو احلديث بتاممهَّظاهره أن( ِخمُ  عمل آلخرته كفـاه ومن«,  احلاكمْ
 ). اهـ بحروفه»اهللا عز وجل دنياه
2 (وهناك أمثلة أخر(. 
  .تنبيهه على سقوط ألفاظ من احلديث: الفرع الثاني

 .)3(» ...أبو بكر صاحبي ومؤنيس «−1
َاملؤلفقضية ترصف ( ولفظـه , بل سقط من قلمه بعضه, واألمر بخالفه,  سياق احلديث هكذا فحسبَّ أنُ

رجهعند  ِخمُ  ًفلـو كنـت متخـذا, فـاعرفوا ذلـك كلـه, أبو بكر صاحبي ومؤنيس يف الغار«لذي عزاه إليه  اْ
 . )»سدوا كل خوخة:  قالَّثم, ً خليالٍ أبا بكرُ الختذتًخليال

 .)4( » ...أفضل الصالة الرباط« −2
ا َّ ألهنـ»صالةالـ«,  شبه به األفعال الـصاحلةَّثم, الرباط هو يف األصل اإلقامة عىل جهاد العدو باحلرب(...

ه سـقط مـن قلـم َّفكأنـ, »الـصالة بعـد الـصالة «ِّولفظ رواية الطيالـيس, أفضل عبادة البدن بعد اإليامن
ِّاملصنف ُ(. 

 .)5( »...ً ألعرف حجراِّإين« −3
ِّاملصنفوقضية كالم ( وإن , ًأحـداوال تسأل «بل سقط منه بعد , واألمر بخالفه,  هذا هو احلديث بتاممهَّ أنُ

 .) سقط من القلمَّكأنهو,  هكذا هو ثابت يف رواية أمحد»كسقط سوط
» ِّوقدموا أكثـرهم قرآنـا«, متامه( »ورحيه ريح املسك, جرح لونه لون الدم«.)6(» ...زملوهم بدمائهم« −4

َاملؤلف سقط من قلم َّكأنهو. انتهى  ). الشهيد ال يغسلَّبأنوفيه إشعار , ُأحدوهذا قاله يف شهداء , ُ

                                                                                                                                                  
 8339 ح6/38) 1(
)2 (1/113−258−369−498 ,2/82−284−410 ,3/170−191−239−345−435 ,4/124−213−310 , 5/119−287−

323−508 ,6/38−109−192−290−367−461 
 71ح1/90) 3(
 1254 ح2/34) 4(
 2793ح3/76) 5(
 4563ح4/65) 6(
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ُآدم حسودكل بني « −5 َ...« )1(. 
ِّاملـصنفهذا احلديث سقط من قلم (, »أو يعمل باليد,  حسده ما مل يتكلم باللسانًال يرض حاسداو«  منـه ُ

 أفضل يف احلـسد مـن َّالناسوبعض , كل بني آدم حسود«,  الذي عزاه إليهُنعيم سياقه عند أيب َّفإن, طائفة
 ). اهـ»أو يعمل باليد, ما مل يتكلم باللسان, وال يرض حاسدا حسده, بعض

 كـذا هـو ثابـت يف املـتن يف »ِّالنكـاحيف  من استحل بـدرهم« »...من استحل بدرهم فقد استحل« −6
ِّاملـصنف سـقط مـن قلـم َّكأنهو, "الفتح" يف ُابن حجر وغريمها وهذا حكاه )2(رواية الطياليس وأبو يعىل ُ ,

َ بصداق كثـر أو ِّالنكاحوساقه شاهدا عىل جواز , ُّالبيهقيكذا قرره , ِّالنكاح أي طلب حل »فقد استحل« ُ
 .)3(َّقل

                                                 
 6291ح,5/16) 1(
 .أيب يعىل: الصواب ) 2(
 8402ح6/53) 3(
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 :وفيه ثالثة عشر مسألة, ذهوله يف عزو األحاديثتنبيهه على : الفرع الثالث
 . يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف غالبها فيعزوه لبعضهم ْأن: املسألة األوىل
 .الستة فيعزوه لغريهم يكون احلديث عند بعض أصحاب الكتب ْأن: املسألة الثانية
 . يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة: املسألة الثالثة
 .يعزو احلديث ألحد الصحيحني مع وجوده عندمها:  املسألة الرابعة
 .يعزو احلديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند مجيعهم أو أكثرهم :  املسألة اخلامسة

 . يكون احلديث يف مصادره التي ذكرها قي املقدمة فيعزوه لغريهمْأن:  ألة السادسةاملس
َّ بام يوهم أهنم اتفقوا عىل لفظـهيعزو احلديث جلامعة من املخرجني: املسألة السابعة مل يتفقـوا عـىل هـم  وُ

 . أو مل يروه مجيعهمًلفظه, أو ذكره كامال
 .ده يف األصليعزو احلديث لفرع مع وجو: املسألة الثامنة

 .  املسألة التاسعة ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة
 .يعزو احلديث ملصدر مل يشرتط الصحة مع وجوده يف مصدر اشرتط الصحة: املسألة العارشة

َّيعزو احلديث ملصدر بام يوهم أنه فيه موصول وهو بدون إسناد: املسألة احلادية عرشة ُ. 
 .صحيحة فيعزوه لألخري ألثر طريق صحيحة وأخر غري  يكون للحديث أوْأن:  املسألة الثانية عرشة
 . يتعدد االسم يف الرواة وال يميزهْأن: املسألة الثالثة عرشة
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א א:א א  .א
ُاجلمعةإذا جاء  أحدكم « −1  .)1( نق  مالك » فليغتسلُ
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( ومـن ,  أبـا داودَّإال ُرواه اجلامعـةبل , وال كذلك,  ثالثةَّإال مل يروه من الستة َّأنه ُ

, "صـحيحه"وقد اعتنى بتخريج هذا احلـديث أبـو عوانـة يف ,  فقد وهم"املنتقى"عزاه للكل كصاحب 
فبلغ أسامء من رووه عن نافع مائة , ُطرقه ُابن حجر ٌمجع َّثم,  رووه عن نافعًفساقه من طريق سبعني راويا

 ).وعرشين
 .)2(خ ت»...إذا رشب أحدكم«−2
رواه : −رمحـه اهللا−ُّاملنـاويفقـد قـال , وال كـذلك,  مل يروه من الستة غريمهـاَّأنه ظاهره (, عن أيب قتادةت

ْواسمه احلارث بن ربعي األنصاري,  كلهم عن أيب قتادةُاجلامعة ِ.( 
 .  )3(»... ميزان العبدُأول ما يوضع يف« −3

بـل رواه الكـل , وليس كذلك,  هؤالء األربعةَّإال مل يروه من الستة َّأنه ظاهره (, مسعودِعن ابن حم ق ن ه
 ).والنسائي يف املحارم, ومسلم يف احلدود, والبخاري, والرتمذي, وابن ماجه يف الديات,  أبا داودَّإال

 .)4(»...صدقة تصدق اهللا« −4
فقـد , ٌ أو ذهـولٌ غلطِّبل عزوه للبخاري, وليس كذلك,  الكل رووهَّأنظاهره (,  بن اخلطابرُعم عن 4ق 

ُابـن  ُاحلـافظ اقتـرص َّثمومن , ) البخاريَّإال كلهم ُرواه اجلامعة (: وغريه−رمحه اهللا−ُّاملناويقال الصدر 
 ) .والرتمذي, ائيوالنس, وأيب داود,  وغريه عىل عزو احلديث ملسلم)5(" تاريخ املخترص" يفحجر

 .)6( د ت»... يعتكف ْكان إذ أراد أن« −5

                                                 
 542ح1/323−324) 1(
 707ح1/386) 2(
 2824ح3/89) 3(
 4989ح4/191) 4(
  "ختريج املخترص": والصواب, "الفيض"كذا يف ) 5(

 6555ح5/96) 6(
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 َّأنلكن عـذره , ًمجيعا ُرواه اجلامعةبل , واألمر بخالفه,  من الستة غري هذينٌ مل يروه أحدَّأنهفظاهر صنيعه (
 .)1( )ًفلم يتنبه له لوقوعه ضمنا,  يف ضمن حديثًمطوال روياه َّإنامالشيخني 

 .)2(  نم ق ت ح»...من نيس صالة « −6
ِّاملصنفة صنيع َّقضي(  ).فقد عزوه للستة كلهم, واألمر بخالفه,  هؤالء األربعةَّإال مل خيرجه من الستة َّأنه ُ

3 (وهناك أمثلة أخر(. 
א א:א א .א

 .)4(»...أتاين ملك « – 1
َاملؤلفخالفا ملا أومهه صنيع , ُّلنسائيا ًأيضاورواه عنه ( ورواه بمعناه ,  من الستةٌ مل خيرجه أحدَّأنه من ُ

 ).ُّالذهبي َّوأقره, صحيح: وقال, احلاكم
 .)5(»...َّاقتلوا احلية « −2

 ملا عدل عنـه عـىل َّوإال,  من الستةٌأحد مل خيرجه َّأنه ُيوهم َّأنه: األول:  فيه أمران(,َّعباس ِعن ابن طب
 »وإن كنتم يف صالتكم, اقتلوا احلية والعقرب«بلفظ , وكذا احلاكم, َّفقد خرجه أبو داود, القانون املعروف

فقـد جـزم . ولـيس كـام أوهـم. ه مل يرمز له بتضعيف وال غريه, فاقتىض سالمته من العللَّأن: الثاين
َّاحلفاظخامتة   )."ختريج اهلداية" بضعف سنده يف ُابن حجر ُ
 .)6(»...ُكلها ف عىل سبعة أحررآنالقأنزل « −3

 َّخرجـهفقـد , وهو ذهـول شـنيع,  من الستةٌأحد هذا مل خيرجه َّأنقضية كالمه (,  مسعودِعن ابن طب
 .)ُّالديلميمنهم , ٌمجعوهكذا عزاه له , من حديث أيب بن كعب, َّاملزبوراإلمام مسلم باللفظ 

                                                 
 7061ح 5/222 ,1574 ح1/159) 1(
 9059 ح232 −6/231) 2(
)3  (1/160−324−508, 3/193−222 , 4/225−546 , 5/118−124−222−467 
6/232−303−316−354−390−415−449 
 93ح1/105−106) 4(
 1323ح2/58) 5(
 2725ح3/54) 6(
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 .)1(»... عذق َّبُر« −4
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( ُوهو ذهـول عجيـب,  ألحد من الستةًخمرجا مل يره هَّأن ُ ٌوغفـول, ُ ُ فقـد , ٌ غريـبُ

ْغندرعن , )2(عن بدار,  اإلمام مسلمَّخرجه  . )عن جابر بن سمرة يرفعه, ِسامكعن , عن سعيد, ُ
 .)3 (»...كان إذا حلف « −5

ِّاملصنفوظاهر صنيع ,  رمز لصحته(.ُاخلدريعن أيب سعيد حم  ,  ألحد من الستةًجاخمر ال يوجد َّأنه ُ
 ).وله ألفاظ, وابن ماجه يف الكفارة, بل رواه أبو داود يف األيامن, واألمر بخالفه

 .)4( »...ق يف ِزُمن ر« −6
ِّاملصنفوظاهر صنيع , ُحلسنهرمز (,  عن أيب الدرداءهق مـع ,  دواوين اإلسالم الـستةِيف أحد ال يوجد َّأنه ُ
 ).)5 (َّخرجه َّ الرتمذيَّأن
א:אא

.
  .)6( » من املعروفَّنَرِاتق اهللا, وال حتق« −1
ِوقضية صنيع ( َِ ِّ َاملؤلفَ َّ تدل عىل أنُ واألمر ,  تفرد بهَّوأنه, ِّ أشهر من الطياليسٌأحد احلديث مل خيرجه ُّ

, وأبو داود, أمحد: منهم,  أجالء مشاهريٌة يف الرتتيب عن جابر املذكور أئمةَّفقد خرجه بمخالف, بخالفه
َّ ابن حبانو, ُّوالباوردي, ُّوالبغوي, ُّوالنسائي وغريهم ,  يف املختارةُوالضياء, ُّالبيهقيو, ُنعيموأبو , ُّالطرباينو, ِ

  .») منبسط تلقى أخاك ووجهكْولو أن, ًشيئاوال حتقرن من املعروف , اتق اهللا«بلفظ 
 . )1(»... املالئكة لتضعَّإن« −2

                                                 
 4406 ح4/16−17) 1(
 بندار:, والصواب"الفيض"كذا يف ) 2(
 6643ح5/90) 3(
 8702ح6/136) 4(
)5 (1/191−259−264−389 ,2/13−16−58−230−265−378 , 3/54−67−101−271 ,356 −361 , 4/17−

115−130−136−166− ,5/90−133−219−236 , 6/26−82−136−194−248  
 116 ح123− 1/121) 6(
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ِّاملصنفوظاهر صنيع ( وهـو تقـصري أو ,  هـو أشـهر وأحـق بـالعزوَّممن ِّ ال يوجد لغري الطياليسَّأنه ُ
َّ ابن حبانو, بل رواه الصديق الثاين اإلمام أمحد الشيباين, قصور  .) واحلاكم ِ

  .)2 (» ...أنا دعوة إبراهيم« −3
فقـد رواه احلـارث , وهو غفلـة,  عساكرِابن مل يقف ألشهر وال أقدم من َّأنه ِّصنفُاملقضية كالم (

وبـشارة أخـي , أنـا دعـوة أيب إبـراهيم«ولفظه ,  من هذاَّبأتم, ُّالديلميوكذا , ُّوالطياليس, بن أيب أسامة
 ). اهـ»أضاء ما بني املرشق واملغرب, ي نورِّمُلدت خرج من أُوملا و, عيسى

 . )3( » ... جاءتهأيام عبد« −4
ِّاملصنفوظاهر صنيع (  َّممـن ٍ ألحـد, والِابـن عـساكر ألشهر وال أقدم مـن ًخمرجا هذا ال يوجد َّأن ُ

 .) عن عطية املذكور َّاملزبور باللفظ ُالشعب يف ُّالبيهقي َّخرجهفقد ! ٌوهو عجب, وضع هلم الرموز
 .)4 (» ...صالة بسواك« −5
فقـد ! ٌوهـو عجـب,  زنجويـهِابن ألعىل وال أشهر وال أحق بالعزو من ًاخمرجه مل يره َّظاهر حاله أن(

, كلهـم عـن عائـشة,  وضـعفهُّالبيهقيو, ُخزيمةوابن , وصححه, واحلاكم يف مستدركه,  اإلمام أمحدَّخرجه
, )5(وهـو تقـصري بالعنعنـة,  إسـحاقِابـن مـن روايـة َّبأنـه,  الـصالحِ كابنُّالنووي َّتعقبهو, باللفظ املذكور

 ). زنجويه تقصريِابناقتصاره عىل ف
 . )6( »...يدور املعروف  «−6

ِّاملصنفظاهر حال ( ,  ملـا عـدل إليـهَّوإال, َّالنجـار ِابنه مل يره ألشهر وال أقدم وال أحق بالعزو من َّ أنُ
 . عن أنسَّاملزبور باللفظ َّالديلميوكذا , َّخرجه َّ الطياليسَّأنمع , واقترص عليه

 )1(»  .... القدحْنِبَا« −7

                                                                                                                                                  
 2123ح2/392−393) 1(
 2703 ح 3/46) 2(
 2955ح141 /3) 3(
 5100ح 4/225) 4(
  ."الفيض"كذا يف )  5(
 10006ح6/460) 6(
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َاملؤلفرمز (  ملا َّوإال,  دواوين اإلسالمِيف أحد ًخمرجا ال يوجد َّأنه ُيوهمه َّأن: األول: وفيه أمران, ُحلسنه ُ
ُعدل لعزوه لسمويه ويعـزو ,  يعدل عن الـستةْال جيوز حلديثي أن(:  كغريهِّمغلطايولقول , َّملا مر عنه, َ

 هـذا احلـديث رواه َّأنمع , ) كان فيه زيادة أو نحو ذلكْ إنَّإال, حديثا لغريها مع وجوده يف يشء منها
 .)والرتمذي يف األرشبة عن أيب سعيد املذكور وصححه, " املوطأ"مالك يف

  »طوبى لعيش بعد املسيح« −8
ِّاملصنفظاهر عدول (ُ عن أيب هريرة "فوائد العراقيني"أبو سعيد النقاش يف   ًخمرجـا مل يـره َّأنـه للنقاش ُ

 )2 (.) وغريمهاُّالديلمي وُنعيم أبو َّخرجه املشاهري وهو غفلة فقد ألحد من
3(وهناك أمثلة أخر(. 
א א א:א .א

ُائذنوا للنساء« −1 َ« )4(. 
 .  بخالفهواألمر,  انفرد به مسلم عن صاحبهَّمما هذا َّأنظاهره ,  بن اخلطابُعمر ِعن ابن حم م د ت

 . باللفظ املذكورُعمر ِابنمتفق عليه من حديث : "املغني" يف ُّالعراقيوقد قال 
 .)5(»...َّإن اهللا تعاىل حيب الرفق« −2

ِّاملصنف قضية كالم (, عن عائشةخ فقد ! ٌ عجيبٌوهو ذهول,  عن صاحبهُّالبخاري تفرد به َّمما هذا َّأن ُ
 ).لكن اإلنسان حمل النسيان,  عائشة املذكورة يف كتاب االستئذانعن, َّاملزبور باللفظ ًأيضارواه مسلم 

 .)6 (»احلياء من اإليامن« −3
ِّاملصنفوكالم ( فقـد عـزاه هـو يف , وهـو ذهـول,  تفرد به مسلم عن صاحبهَّمما هذا َّأن كالرصيح يف ُ

                                                                                                                                                  
 63ح1/85) 1(
 5292ح4/275) 2(
)3 (1/123 ,2/62−258−393−472−520 , 3/35−52−46−141−356−363−385 −473 ,4/203−225−

247−284−462, 5/88−128−323−324−440 , 6/94−298−412−460 
 37 ح 1/71) 4(
 1864 ح 2/287) 5(
 3859ح 3/426) 6(
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 َّأنـهوذكـر "املتـواترة األحاديـث "يف , ًأيـضاوعزاه هلـام , ُعمر ِابنمن حديث , ً إىل الشيخني معا"الدرر"
 ).متواتر
 .)1( » ..من لقي اهللا« −4
َاملؤلفَّ إن ظاهر صنيع َّثم(  من ٌبل رواه مسلم, وليس كذلك,  عن صاحبهُّالبخاري تفرد به َّمما هذا َّأن ُ

 .)2( )»َّالنار دخل ًشيئاومن لقيه يرشك به «وزاد , حديث جابر بزيادة
א אא:א

.
 ق دت. )3( »..إذا أقبل الليل« −11
−رمحه اهللا−ُّاملناويبل رواه كام قال , وال كذلك,  ذينَّإال من األربعة ٌأحد مل خيرجه َّأنهوظاهر صنيعه (

 ). ابن ماجهَّإالالكل : 
 .)4( »اآليتان من آخر سورة البقرة« −2

فقـد , وليس كام أوهـم,  ابن ماجهَّإال مل خيرجه من األربعة َّأنه ظاهر صنيعه (, مسعودِبنعن ا حم ق ه
− ِّفاقتـصاره عـىل القزوينـي, ًأيضا مسعود ِعن ابن, القرآن يف فضائل ُّوالنسائي, ُّوالرتمذي, رواه أبو داود
 ). غري جيد−رمحه اهللا تعاىل

 .)5( »فها وأمامهاواملايش يميش خل, الراكب يسري خلف اجلنازة« −3
ِّاملصنفوظاهر صنيع  (,حم د ت ك َّبـل خرجـه , ولـيس كـذلك,  هـذينَّإال مل خيرجه مـن الـستة َّأنه ُ

 .)األربعة يف اجلنائز
 .)1(»...ًكان رسول اهللا أبيض مليحا« −4

                                                 
 9011ح 6/221) 1(
)2 (1/513−184−250, 2/101−132−278−287,3/227−257−373−452 , 4/216−406 ,5/86−248−

279 , 6/254−270−289 
 465ح1/291) 3(
 3031ح 3/167) 4(
 4492ح 4/44) 5(
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ٌّمن حديث اجلريري عن أيب الطفيـل عـامر بـن واث,  يف كتاب الشامئل النبويةت, َّالنبييف صفة ( م , لـةُ
  ).فام أومهه كالمه من تفرد ذينك به عن األربعة غري جيد,  أبو داود يف األدبًأيضاورواه عنه 

  .)2 (» ...بالقرآناملاهر « −5
ِّاملصنفظاهر صنيع (, ق د ه  .)3(ًمجيعابل رووه , واألمر بخالفه,  االثننيَّإال مل يروه من األربعة َّأنه ُ

א אא:א א
.

 .)4( » ...احذروا فراسة املؤمن« −1
 ألحـد مـن املـشاهري الـذين وضـع هلـم ًخمرجـا هذا مل يره َّأنوقضية صنيعه .... ابن جرير الطربي 

,  كـذلكَّأنـه فـرض ْفـإن,  جرير أمتنِابن سند َّأنولعله ظهر له ,  خرجاهَّ والطرباينُنعيم أبا َّأنمع , الرموز
احـذروا دعـوة املـؤمن «بزيـادة ,  عـن ثوبـانًأيـضا وغريه ُّالعسكريوقد رواه , فكان ينبغي عزوه للكل

 .»وفراسته
 .)5( » الدعاء يرد القضاء املربمَّفإنأكثر من الدعاء « −2
ِّاملصنفولقد أبعد ( ع هلـم ; حيث عزاه أليب الشيخ مع وجوده لبعض املشاهري الـذين وضـَّالنجعة ُ

 .) عن أنس املذكورَّاملزبورباللفظ , "التاريخ"وهو اخلطيب يف , الرموز
 .)6( »...أفضل الصدقة« −3
ِّاملصنفوظاهر صنيع (  ملـا أبعـد َّوإال,  ألحد من املشاهري الذين وضـع هلـم الرمـوزًخمرجا مل يره َّأنه ُ

,  عـن أنـسَّاملزبورباللفظ , "التاريخ"يف  ُ واخلطيب"ُالشعب" يف ُّالبيهقيَّفقد خرجه ,  وهو ذهولَّالنجعة
أفضل الـصدقة صـدقة يف  «ولفظه,  وغريه عنه"الفردوس"كام يف ,  عن أنس املذكورُّالرتمذي َّخرجهبل 

                                                                                                                                                  
 6470ح 5/69) 1(
 9165 ح 259/ 6) 2(
  .335−259−6/232 ,226− 5/101 , 4/395 ,4033 ح3/478 , 826ح1/430:  ومن األمثلة)  3(
)4 (1/186−187 
 1390ح2/83) 5(
 1265 ح 2/39) 6(
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 ).  »رمضان
 .)1( »انتظار الفرج عبادة« −4

ِّاملـصنفوقـضية صـنيع (... ,  بـن اخلطـابُعمر ِعن ابن "مسند الشهاب" يف ُّالقضاعي يـره  مل َّأنـه ُ
 يف ُّالبيهقـي َّخرجـهفقـد ! ٌوهـو عجيـب, ألشهر وال أحق بالعزو من املشاهري الذين وضع هلم الرمـوز

 .) أمري املؤمننيٍّعن عيل,  باللفظ املذكور"ُالشعب"
 .)2( »...السالم قبل السؤال« −5
ِّاملـصنفوظـاهر صـنيع (, ُعمر عن "تاريخ بغداد" يف َّالنجار ُابن  ألحـد مـن ًخمرجـا ال يوجـد َّأنـه ُ

 .)ُعمر ِابن أمحد من حديث َّخرجهفقد , وهو ذهول, املشاهري الذين وضع هلم الرموز
 . )3( »وحيمد اهللا يف آخره, ويسمي اهللا يف أوله, كان يرشب ثالثة أنفاس« −6
َاملؤلفوقضية صنيع ( ! وهو عجب,  الكتب املشاهري الذين وضع هلم الرموزِيف أحد هذا مل خيرج َّأن ُ
, "الكبـري"و, "األوسـط" يف ًأيـضا ُّالطـرباينورواه ,  عن نوفل املذكورَّاملزبور باللفظ ُّالطرباين َّرجهخفقد 

يفعل ذلك ثـالث , وإذا أخره محد اهللا, ى اهللاَّإذا أدنى اإلناء إىل فيه سم, كان يرشب يف ثالثة أنفاس«بلفظ 
 )). رجاله رجال الصحيحةَّوبقي, مل أعرفه,  فيه عتيق بن يعقوب(:ُّاهليثمي قال »مرات
 .)4( »...من صرب عىل القوت الشديد« – 7

ِّاملصنف وظاهر صنيع ( عن الرباء بن عازب"الثواب" يف أبو الشيخ بن حيان  ٌ ذا مل خيرجـه أحـدَّ أنُ
 عـن الـرباء َّاملزبـور بـاللفظ َّخرجـه الطرباين ََّّمع أن, )5 (من املشاهري الذين وضع هلم الرموز يف الديباجة

 .)6( )) رجاله رجال الصحيحَّوبقية, ضعفه اجلمهور, وفيه إسامعيل البجيل(: ُّاهليثميقال , املذكور
                                                 

 2717 ح 3/52) 1(
 4844ح 4/150) 2(
 7055 ح 5/221) 3(
 8787ح 6/163) 4(
 . يف مقدمة كتابه اجلامع الصغري−رمحه اهللا−ُّ  يقصد املناوي)5(
)6 (1/80−186 , 2/31−143− 255−437 ,3/7−55−82−180− 506 ,4/125−150−173−186−335−378 , 
5/25−49−221−265−406 ,6/209−425 
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א א:א א א ,א
، ، .א

ُاجلمكان يركع قبل « −1  .)1( »...عةُ
 هذه َّوإنام) ًوبعدها أربعا( هو بدون لفظ َّإنام, َّأن الذي البن ماجه: األول: فيه أمور(, َّعباس ِعن ابن ه

 ...  وغريهُابن حجركام ذكره , ِّالزيادة للطرباين
 .)2(  »...إذا استيقظ أحدكم من« −2

, واللفـظ ملـسلم, ُعن أيب هريرة, الطهارةكلهم يف (,4 حم ق, "مسنده" يف ُّوالشافعي, "املوطأ"مالك يف 
َاملؤلفَّ أن ما أومهه صنيع ُيعرفوبه .  انتهى)»ًثالثا« ُّالبخاريومل يقل (:  وغريه−رمحه اهللا−ُّاملناويقال  ُ 

 .)كام هو دأب أهل هذا الشأن, فكان عليه حترير البيان, َّمن أن الكل رووا الكل; غري صواب
 .)3(  »..إذا انتصف شعبان« −3

َاملؤلـفوتبعه , )حسن صحيح(: ُّالرتمذيقال (, −−ُ يف الصوم عن أيب هريرة4 حم , ُحلـسنهفرمـز , ُ
قـال و, ُمنكـر عن أيب داود عن أمحـد "سنن البيهقي"ويف , "هو غري حمفوظ" لقول أمحد ُّمغلطاي َّتعقبهو

َّوكان ابن مهدي يتوقاه(: ُابن حجر َ َ َاملؤلفوظاهر صنيع , )َ وال , الكل رو الكل هبذا اللفـظَّ أن كال من ُ
 ِابـن وعنـد »فكفوا عن الـصيام« ِّالنسائي وعند »إذا انتصف شعبان فال تصوموا«فعند أيب داود , كذلك
َّ ابن حبان وعند »فال صوم حتى جييء رمضان, إذا كان النصف من شعبان«ماجه   ِّوللبيهقـي» فأفطروا« ِ

 .)»رمضانإذا مىض النصف من شعبان فأمسكوا حتى يدخل «
ُاجلمعةإذا جاء أحدكم يوم « −4 ُ...« )4(. 

 ُّوالبخـاري, ٍبل اللفـظ ملـسلم, واألمر بخالفه, َّ ظاهره أن الكل أخرجوا الكل(, عن جابرحم ق د ن ه
 .)فإطالق العزو غري صواب» وليتجوز فيهام«وليس يف حديثه , رو معناه

                                                 
 7033ح 5/216) 1(
 435ح 1/279) 2(
 494 ح 1/304) 3(
 345 ح 1/324) 4(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

248

 .)1(  »...ميةُمة أُا أَّإن« −5
ِّاملصنفوقضية صنيع , −− بن اخلطابُعمر ِعن ابنصوم  كلهم يف ال(,ق د ن َّ أن كال مـن الكـل مل ُ

,  تسعة وعـرشينًمرة يعني »الشهر هكذا وهكذا«بل تتمته عند الشيخني , واألمر بخالفه,  ما ذكرهَّإاليرو 
 .)َّومرة ثالثني

 .)2(» ...األيمن فأليمن« −6
َاملؤلفوقضية صنيع ( رجـهبـل بقيتـه عنـد , واألمر بخالفـه, له عند الكلَّ أن هذا هو احلديث بكامُ ِخمُ ْ 

 .)هذا لفظه يف كتاب الكتابة» أال فيمنوا« ِّالبخاري
 .)3( » ...هنى عن السدل« −7

ِّاملصنفوظاهر صنيع ... يف الصالة (ك 4 حم  اقترص عىل اجلملة َّإنام ُّوالرتمذي, َّ أن الكل رووا الكلُ
 ). اهـ)4( )ُسفيانِل بن ْسِ عُيعرف من حديث ال (:وقال, األوىل
 .حم م عن جابر بن سمرة.)5( ». كذابني فاحذروهمَّإن بني يدي الساعة « – 8
ِّاملصنفعزو ( بـل جـاء يف , لـيس يف مـسلم» فاحـذروهم« قوله َّفإن,  ذلك بجملته ملسلم غري سديدُ

 .) من قول جابر ال من تتمة احلديثَّبأنهُونوزع فيه , رواية غريه
 .)6(»...انتعل أحدكمإذا « −9

, وال أدري مل تركـه هنـا, ِّ عـزوه للبخـاري"الكبـري"وزاد يف , ُيف اللباس عن أيب هريـرة( حم م د ت ه
 ).إىل آخره» لتكن«فلم يقل مسلم وال ابن ماجه , وهو وهم, َّوظاهر صنيعه أن الكل رو الكل

 .)7 (»...إذا دخل شهر رمضان « −10

                                                 
 2521 ح 2/549) 1(
 3110ح 3/191) 2(
 9393 ح 6/315) 3(
ُل بن سفيانْسِ من حديث عَّ إالُ ال يعرف378 ح2/217كذا يف الفيض والصواب كام عند الرتمذي) 4( ِ(. 
 2256 ح 2/444) 5(
 495 ح 1/305) 6(
 592 ح 1/340) 7(
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َاملؤلفقضية صنيع ( وال » الـشهر« مل يـذكر ُّفالبخـاري, واألمر بخالفه, ًال من الكل رو الكلَّ أن كُ
 ).ها وردت عند غريمهاَّمسلم هنا لكن

 .)1 (»...َّإن هذا املال « −11
َاملؤلفوظاهر صنيع ( ً أن كال من الكل رو الكلُ وإن « رواه بدون قوله َّإنامفمسلم , واألمر بخالفه, َّ
 ). »لخ ا..اليد 

 .)2(»...م أن تشهد اإلسال« −12
 ). وعزاه ملسلم» وتغتسل من اجلنابة« بقية "الفردوس"لكن يف , َّوظاهره أن الكل رواه هكذا فقط(

3( وهناك أمثلة أخر(. 
א א:א .א

 .)4 (»القرآنأكرموا محلة « −1
فإمهالـه األصـل وعـزوه للفـرع غـري , ً مـرصحاُّالديلمي َّخرجهوعنه من طريقه , ُّالدارقطنيوكذا ( فر
 ).الئق
 .)5 (»...إنكم ال تسعون« −2

فكان إيثـاره بـالعزو , ُّالبيهقيومن طريقه وعنه أورده , ُّالطرباينوكذا ( حل ك هب, "املسند" يف َّالبزار
 .)ُأوىل عن أيب هريرة

 .)6 ( »... من بيتْتَجَ خرٍام امرأةُّأي« −3
َ يف اقتصاره عىل عزوه للخطيب وحدهُيصب يف ذلك; مل ُيصبه مل َّوكام أن( ْ  مـن َّخرجـهعيم ُ أبا نَّفإن, َ
 .)من سوء الترصف, فعزوه للفرع وإمهاله األصل, وعنه اخلطيب, طريقه

                                                 
 2514 ح 2/547) 1(
 3059ح 3/178) 2(
)3  (1/279−305−324 ,2/360− ,3/178 ,4/191−165−394 
 1420ح 2/91) 4(
 2545 ح 2/557) 5(
 2943ح 3/138) 6(
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 .)1 (»...ركعتان بعاممة« −4
اه إىل األصـل لكـان فلو عـز, ُّالديلميومن طريقه وعنه تلقاه , ُنعيم أبو ًأيضا ورواه عنه (, عن جابرفر
 ).أوىل

 .)2 (»... الورقِتَقِما أنف« −5
 .)فلو عزاه إىل األصل كان أوىل, ُّالبيهقيوعنه من طريقه رواه , وكذا ابن عدي(, طب هق

3 (وهناك أمثلة أخر(. 
א .:א

 .)4( » ...حيايت خري لكم« −1  
ِّاملصنفصنيع وظاهر ( َ أنه مل يره ُ َ ُوهو ذهول, ًموصوالَّ قـال ,  مـسعودِابن من حديث َّالبزارفقد رواه , ُ

 ).!عي االجتهاد املطلقَّعجب له من قصور من يداف. انتهى, ورجاله رجال الصحيح: ُّاهليثمي
 .)5(  »...كان إذا سمع باالسم القبيح« −2
,  سـعدِابـن ألشـهر مـن ًخمرجا مل يره َّأنه ظاهره (,ًمرسال بريُّالز بن ُعروة عن "الطبقات" سعد يف ُابن

 يف ُّالطـرباينوقـد رواه بنحـوه بزيـادة !  من هـذا اإلمـام املطلـعٌوهو عجب, ًموصوالَّوأنه مل يقف عليه 
كان إذا سـمع اسـام «ولفظه , )رجاله رجال الصحيح(: ُّاهليثمي ُاحلافظعن عائشة بسند قال , "الصغري"

َعفرة:  هلاُيقالَّفمر عىل قرية , هَّ غريًقبيحا ْ ِّاملـصنففعـدول , هذا لفظـه» خرضة: فسامها, َ  عنـه قـصور أو ُ
 ).تقصري

ِاجتنبوا جمالس العشرية « −3 َ...« )6(. 

                                                 
 4428 ح 4/37) 1(
 7845 ح 5/429) 2(
)3  (2/321−409−517, 3/491−524−557−568, 4/38−69−81−149−153−223−263−417 
 3771 ح 3/401)  4(
 6727ح 5/144) 5(
 176ح 1/156)  6(
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َاملؤلفوعدول ( ! وهو عجيـب, ًمتصال ًمسنداَّ أنه مل يقف عليه ُيوهم لرواية إرساله واقتصاره عليها ُ
من حديث إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده أيب طلحة  مسلم يف صحيحه َّخرجهفقد 

 ).»اتَدُعُّاجتنبوا جمالس الص«األنصاري الصحايب الكبري الشهري لكن بلفظ 
 .)1( » ...أال أخربكم بأسري العبادة« −4
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( ات طبقـ"ّفقد خرجـه أبـو الـشيخ يف ! وهو عجيب, ًمسنداَّ أنه مل يقف عليه ُ

,  سنده أمثلَّألن عدل للمرسل َّإنام: َ قلتْفإن, وسنده ضعيف, ًمرفوعا عن أيب ذر وأيب الدرداء "املحدثني
 ).كغريه يف مثله يف هذا الكتاب وغريه, ُعادتهكان عليه اجلمع بينهام; كام هو : قلت
 .)2(  »...رجب شهر اهللا« – 5
َاملؤلفوكالم ( َ ملا عدل لرواية إرسالهَّوإال, ًمسنداَّ كالرصيح يف أنه مل يره ُ  َّخرجـهفقـد ! وهو عجيب, َ

 َّاملزبـوروابن نرص وغريمها مـن حـديث أنـس بـاللفظ ,  ثالثُطرق من "مسند الفردوس" يف ُّالديلمي
 .)بعينه
 .)3 (» ...الكريس لؤلؤ« −6

ِّاملصنف هذا ترصيح من (,ًمرسال بن احلنفية َّحممدحل عن , ُسفياناحلسن بن   َّإال مل يـروه ُنعيمأبا َّ بأن ُ
 ).ًمرفوعا عن أبيه أمري املؤمنني )4 ( رواه عن احلنفيةَّإنام َّفإنه! ٌ عجيبٌوهو ذهول, ًمرسال

 .)5(  »...َّإن اهللا تعاىل كره لكم« −7
ِّاملصنفقضية صنيع (, ًمرسال, ... عن أيب نرص حييي بن أيب كثريعب  ملـا َّوإال, ًمـسنداَّ أنه مل يقف عليه ُ

 مـن حـديث جـابر ُّالـديلمي َّخرجـهفقـد , وهـو ذهـول, ل لرواية اإلرسال مع ما فيها من اإلعـاللعد
 ).ًمرفوعا

ْالدعاء جند من أجناد اهللا« −8 َُ ٌ ْ...«)1(. 
                                                 

 2759ح 3/103) 1(
 4411ح 4/18) 2(
 6457 ح 5/63−64) 3(
 .عن ابن احلنفية: قع وهو خطأ بداللة السياق , والصواب كذا و) 4(
 1768ح 2/250) 5(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

252

ِّاملصنفظاهر صنيع (, ًمرسال "التاريخ" عساكر يف ُابن  ملـا عـدل لروايـة َّوإال,  ألحدًمسنداَّ أنه مل يره ُ
 ). من حديث أيب موسى األشعريُّالديلمي َّثمقد رواه أبو الشيخ ف, وهو ذهول, إرساله

ِالعتل الزنيم« −9 َّ ُُّ ُ... « )2(. 
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( فقـد ! ٌ عجيبٌوهو ذهول, ًمسنداوال , َّ أنه مل يره ألعىل وال أحق بالعزو من أيب حاتمُ

َخرجه اإلمام أمحد عن عبداهللا بن غ  )).وله صحبة(:   مندهُقال ابنم األشعري ْنَّ
 .)3( »...العلم ثالثة« −10
َّظاهره أن الديلمي(,  بن اخلطابُعمر ِعن ابنفر   "الفردوس"بل رصح يف , وهو ذهول, ًمرفوعا رواه َّ

والـدارقطني يف , واخلطيـب يف رواة مالـك, "األوسط" يف ُّالطرباينو, ًأيضا ُنعيمورواه عنه أبو , بعدم رفعه
 )). واملوقوف حسن اإلسناد(:ُابن حجر ُاحلافظقال , ًموقوفا "غرائب مالك"

 4(وهناك أمثلة أخر(. 
א א:א א
א .א

َّعز لغريمها, ألن ُ ال يَّفإنهمها ِيف أحدَّ أن احلديث إذا كان يف الصحيحني أو −رمحهم اهللا−ُالعلامءّقرر 
وتيسري األمر للناظر, فالعزو لغريمها قـصور ومؤاخـذة ظـاهرة, , د من ذكر احلديث االحتجاج بهالقص

: ً ذاكرا هذه القاعدة يف مواطن عدة منهـا قولـه−رمحه اهللا− يؤاخذ السيوطي−رمحه اهللا−ُّاملناويلذا كان 
َّ; أن الواجب يف الصناعة احلديثية أنه إذا كـان احلـديث ٍغري مرة َوقد سمعت(  الـصحيحني ال ِيف أحـدَّ

 .)5()يعز لغريه البتة

                                                                                                                                                  
 4363 ح 3/542) 1(
 5673 ح 4/375) 2(
 5710 ح 4/387−388) 3(
)4 (1/156−535−564 , 2/195−250−255−279−305−364−509 ,3/103−219−303−401−403−436 , 4/18−

98−375 , 5/53−144−354 , 6/10−152−320 
)5 (2/559 
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َّأنه ليس حلديثي عزو حديث لغري ,  وغريه من أهل الفنِّمغلطاي عن ٍغري مرةوقد تقرر (: ًأيضاوقال 
 . )1( )الشيخني مع وجود ما يفيده ألحدمها

فالعـدول , ه الصحيحني ما يفيد معنـاِيف أحدَّ أن احلديث إذا كان ٍغري مرةَوقد سمعت (: ًأيضاوقال 
 .)2()عنه لغريه ممنوع عند املحدثني

 يكـن قـصده ْأن َّإال َّاللهم, ومع وجود احلديث يف الصحيحني ال حاجة لعزوه لغريمها(: ًأيضاوقال 
 . )3()إثبات تواتره

َّ التي آخذ املناوي السيوطيوهذه بعض األمثلة ُّ: 
 .)4( »....وا يف أفواهُثْحُا« −1
َاملؤلفوقضية صنيع ( ً ملا رضب عنه صفحاَّوإال, َّن هذا مل خيرج يف الصحيحني وال أحدمها أُ َْ , وعزاه لغريه, َ

! ٌ عجيـبٌوهو ذهول, مها ما يفيده لغريمهاِيف أحد يعزو حديثا ْأنَّملا هو متعارف بني القوم أنه ليس ملحدث 
وأعجب من ذلـك , د من حديث املقداد وأيب داود وأمح)5( إىل مسلمَّثم, ِّ إىل الديلميُّالعراقي ُاحلافظفقد عزاه 

 )!. إىل مسلم"الدرر"َّأنه هو نفسه عزاه يف 
 .)6( »...إذا رضب أحدكم خادمه« −2
ِّاملصنفوظاهر صنيع (  مـسلم مـن َّخرجـهفقـد ! ٌ عجيبٌوهو ذهول,  الصحيحنيِيف أحدَّ أنه ليس ُ

 ).ُحديث أيب هريرة هبذا اللفظ بعينه
 .)7( »...إذا طبختم اللحم« −3

                                                 
)1 (5/97 
)2 (2/566 
)3 (1/161 
 225ح 1/183) 4(
  والديلمي إىل مسلمُّالعراقي ُاحلافظفقدعزاه : كذا فيه , ولعل الصواب) 5(
 739 ح 1/397) 6(
 741 ح 1/398) 7(
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َوأبعد ,  ملا عدل عنهَّوإال,  من الستةٌأحدَّقضية صنيعه أنه مل خيرجه ( فقـد أخرجـه ! وهو ذهول, َّالنجعةْ
 ).مسلم
 .)1( ».. حتت أقدام األمهاتَّاجلنة« −4
ِّاملصنفوظاهر صنيع (  َّخرجـهفقـد , ٌوهـو ذهـول, َّالنجعـة ملـا أبعـد َّوإال,  ألحد من الستةًخمرجاَّ أنه مل يره ُ
ِّاملصنفَّوكذا أمحد واحلاكم وصححه, وأعجب من ذلك أن ,  وابن ماجهُّئيالنسا ,  عزاه إىل مـسلم"الدرر" يف ُ

 !).فيا له من ذهول ما أبشعه,  بن بشريُّالنعامنباللفظ املذكور من حديث 
ِّأكل كل ذي ناب « −5 ُ...«)2(. 
ِّاملصنف قضية عدول (,ُ عن أيب هريرةه ,  مـن الـشيخني لتخرجيـهٌأحـديتعرض  مل َّأنه,  واقتصاره عليهُ

مـنهم : ٌمجـعونقله عنه ,  من حديث أيب ثعلبةَّاملزبور سلطان الفن باللفظ َّخرجهفقد , وهو ذهول عجيب
 ).وغريه, ُّالديلمي

 .)3( »...ُاكلفوا من العلم« −6
ِّاملصنف ظاهر صنيع (, عن عائشةحم د ن ال فقـد قـ, ولـيس كـذلك,  الـصحيحنيِيف أحـد ليس َّأنه ُ

 .)) متفق عليه(:ُّالعراقي ُاحلافظ
 .)4( »...أفضل املؤمنني إيامنا« −7
ِّاملصنفوظاهر صنيع ( فقـد عـزاه هـو نفـسه يف , وهو ذهول,  الصحيحنيِيف أحد مل خيرج َّمماَّ أن هذا ُ

 .)ه من املتواترَّوعد, ِّ البخارياألحاديث املتواترة إىل
 .)5( »...ُأول يشء حيرش« −8

                                                 
 3642 ح 3/362) 1(
 1435 ح 2/96) 2(
 1439ح 2/97) 3(
 1440 ح 2/97) 4(
 2816 ح 3/86) 5(
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ِّاملصنفظاهر صنيع , أبو داود عن أنس( ُّالطياليس ,  الشيخان وال أحدمها لتخرجيهْعرضَتَ مل يَّمماَّ أن ذا ُ
,  ومـسلمِّالبخـاري وغريه إىل ُّالديلميفقد عزاه , ٌ شنيعٌوهو ذهول, ِّ بالعزو للطياليسَّالنجعة ملا أبعد َّوإال

 .)» إىل املغربَّالناسفتحرش , رشق نار جتيء من قبل املَّالناسأول ما حيرش «وكذا أمحد ولفظهم 
 .)1( »...القرآنأال أخربك بأخري سورة يف « – 9

 بـن )2(فيه عبـد اهللا بـن أمحـد(: ُّاهليثميقال ,  له صحبة(,عن عبد اهللا بن جابر البيايض األنصاريحم 
ِّاملصنفوقضية صنيع , ) رجاله ثقاتَّوبقية, وحديثه حسن, سيئ ء احلفظ, قيلَع  مـن ٌأحـدرجـه  مل خيَّأنـه ُ

 ُّوأبو داود والنسائي,  يف التفسري والفضائلُّالبخاريفقد رواه , وهو ذهول شنيع,  ملا عدل عنهَّوإال "الستة
, احلمد هللا رب العاملني: القرآنأال أعلمك أعظم سورة يف «بلفظ ,  ماجه يف ثواب التسبيحُوابن, يف الصالة

 .)3(     ) »القرآنوأعظم سورة يف , يتهوتُهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أ
 .)4( »...َّإن لصاحب احلق « −10

ِّاملصنفقضية صنيع ( فقـد ! وهو ذهول عجيـب,  ملا عدل عنهَّوإال,  الصحيحنيِيف أحدَّ أن هذا ليس ُ
لـصاحب «بلفـظ ُمن حـديث أيب هريـرة ,  متفق عليهَّنهإ:  وغريمهاُّالسخاوي َّثم ُّالعراقي ُاحلافظقال 

 . »حلق مقالا
, "الفـردوس" يف ُّالـديلميو بلفـظ مـا هنـا , وعزاه هلام, )وهو من غرائب الصحيح(: ُّالسخاويقال 
ِّاملصنفَّ من ذلك أن ُوأعجب ومـا » َّإن لصاحب احلـق مقـاال«بلفظ ,  بعزوه للشيخني"الدرر" جزم يف ُ

 ).ٌ عجيبةٌ غفلةَّإالهذه 
 

א ,א:א
.

                                                 
 2851ح 3/100) 1(
 َّحممد: والصوابكذا فيه , ) 2(
)3 (1/397−2/97−169−505  ,3/139− 85−206−486,4/182 ,5/ 195−264 
 2399 ح 2/505) 4(
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 .)1( » ...أكرب الكبائر سوء الظن باهللا« −1
ِّاملصنفرمز (,  بن اخلطابُعمر ِعن ابن فر َّوظاهر صنيعه أن الديلمي,  لضعفهُ , واألمر بخالفـه,  أسندهَّ

 يرفعه بسند ُعمر ِعن ابنردويه  ابن مَّخرجه(: "الفتح" يف ُقال ابن حجرو, ًسنداومل يذكر له ,  لهَّبيضبل 
 )).ضعيف

 .)2( »...واك شفاءِّالس« −2
ِّاملصنفظاهر صنيع (, عن عائشةفر َّ أن الديلميُ , بل ذكره هو وولـده بـال سـند, وليس كذلك,  أسندهَّ

ِّاملصنففإطالق   ). العزو إليه غري صوابُ
 .)3( »...ار باب ال يدخل منهَّللن« −3

ِّاملصنفظاهر صنيع (, َّعباس ِعن ابن ُّالرتمذياحلكيم  ولـيس , َّ أن احلكيم أسنده عىل عادة املحـدثنيُ
ِّاملصنفَّفكام أن , )َّعباس ِعن ابنوي ُر(: بل قال. كذلك  يف عـزوه إليـه مـع كونـه مل يـسنده;مل ُيصب مل ُ
 َّخرجـهه َّفإنـ, ُّالبيهقـي يف عدوله عن عزوه ملن أسنده من املشاهري الذين وضع هلم الرمـوز وهـو ُيصب

 .) املذكورَّعباس ِابن من حديث َّاملزبورباللفظ 
 .)4( » منازهلمَّالناسنزلوا َأ« −4
ُ أن مُيوهم َّأنه: األول: وفيه أمران,  عن عائشة الصديقةم د بل ذكره يف , وال كذلك, ًمسنداَّسلام خرجه َّ

  )).كر عن عائشةُوذ(: فقال, ًتعليقاأول صحيحه 
5(وهناك أمثلة أخر(.   

א ,א:א
.

 .)1(»...أربع من أعطيهن« −1
                                                 

 1376 ح 2/78) 1(
 4840ح 4/149) 2(
 7354ح 5/293) 3(
 2735 ح 3/57) 4(
)5 (3/401 ,1/156 ,3/57 ,4/149 ,5/5−144−293 ,6/3 
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 بعد ما عزاه ُّاهليثميقال , َّعباس ِعن ابن من حديث طلق بن حبيب هب, ًأيضا " األوسط"ويف( طب
 . انتهى, )وسط رجال الصحيحرجال األ(: "األوسط" ويف "الكبري" يف ِّللطرباين

وبـذلك , "األوسط" − يعني−, إسناد أحدمها جيد(: "األوسط" و"للكبري" بعد عزوه ُّاملنذريوقال 
َاملؤلفَّ أن إمهال ُيعرف  ). الطريق الصحيح وإيثاره الضعيف من سوء الترصفُ
َ لكم تبعَّالناسَّإن « −2 َ...« )2(. 

 ْألن(: قـال شـعبة, )َّكذاب, فيه أبو هارون العبدي, ضعيف(: قطان الُقال ابن, ُاخلدري عن أيب سعيد ت ه
ُّرضب عنقي أحبتم فَّقدُأ , )تـابعي ضـعيف(: ُّالـذهبيوقـال , )حدثنا أبو هارون العبدي:  أقولْأن من َّ إيلُُ

ِّاملـصنفَّ أن ُيعرفوبذلك . انتهى, ) حسن بل صحيحِّالرتمذي ورد من طريق غري طريق : (ُّمغلطايوقال  ُ 
 ). يف إيثاره هذا الطريق املعلول واقتصاره عليهُيصبمل 

  . )3(»... من اهللاِّالتأين« −3
َّ أن ُيعـرفوبه . اهـ, )رجاله رجال الصحيح(: ُّاهليثميوقال , )ورواته رواة الصحيح(: ُّاملنذريقال (

ِّاملصنف  ).ِّالبيهقي يف إمهاله وإيثاره رواية ُيصب مل ُ
 . )4( »...ما حسدتكم اليهود« −4
قـال . ) احلـرضمي املكـيُعمـرإسناده ضعيف; لضعف روايه طلحة بن (:  يف رشحهُّمغلطايقال (

: وابن عـدي, )مرتوك احلديث,  ليس بثقة(:والنسائي, ) ضعيف(:وقال أبو داود, )ليس بيشء(: ُّالبخاري
َّ ابن حبانو, )ال يشء:(وأمحد وابن معني, )غري مريض(: ُّواجلوزجاين, ) عليهُيتابععامة ما يرويه ال (  ال (:ِ

 . اهـ) للتعجب َّإالحيل كتب حديثه وال الرواية عنه 
, لكن صح ذلك بزيادة من حـديث عائـشة, ًجداحديث ضعيف (: "أماليه" يف ُّالعراقي ُاحلافظوقال 

ُاجلمعة ال حيسدوننا عىل يشء كام حسدونا عىل َّإهنم«بلفظ  عـىل القبلـة و, وا عنهاُّ التي هدانا اهللا هلا وضلُ

                                                                                                                                                  
 918ح 1/465) 1(
 2138 ح 2/400) 2(
 3390ح 3/278) 3(
 7891ح 5/441) 4(
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هـذا حـديث :  العراقـي− أعنـي − قال »آمني: وعىل قولنا خلف اإلمام, وا عنهاُّالتي هدانا اهللا هلا وضل
ما حسدتكم اليهود عىل يشء ما حـسدتكم «بلفظ ,  عن عائشةًخمترصاوأخرجه ابن ماجه : قال, صحيح

 .  اهـ)ورجاله رجال الصحيح: ُّالعراقي قال »عىل السالم والتأمني
ً يعرف أن املصنف مل يصب يف إيثـاره الطـرق الواهيـة ورضبـه صـفحا عـن الـصحيحة مـع احتـاد وبه َْ ِ ْ َ ُ ُ ُُ ِّ ُ َّ

 ).املخرج
 .)1 (»...من جعل قاضيا« −5

: ُّالعراقـيوقـال , ُّالـذهبي َّوأقـره, )صحيح(: قال احلاكم, ُكلهم عن أيب هريرة, يف القضاء( حم د ه ك
وكفاه قـوة ختـريج , وليس كام قال, ال يصح: وقال,  ابن اجلوزيَّلهأع(: ُقال ابن حجرو, )إسناده صحيح(

 )). وغريهُّالدارقطنيوقد صححه ,  لهِّالنسائي
 .)2( »...من جلب عىل اخليل الرهان« −6

َّ عن ابن عباسطب ِّوقال ابن حجر بعد إيراده عنه وعن الطرباين, ً أيب عاصم أيضاُورواه عنه ابن(, ِ ُ:) 
ُأي وطريقة الطرباين م, )صم ال بأس بهِإسناد ابن أيب عا َ فيه عنده رضارَّوذلك ألن, فَّعَضِّ َ َ بن رصدِ قـال , ُ

 ). اهـ)مرتوك (: ُّقال النسائي: "الضعفاء"ُّالذهبي يف 
ِّاملصنفَّ أن ُيعرفوبه   ).ِّالطرباين أيب عاصم واقتصاره عىل ِعن ابن يف عدوله ُيصب مل ُ

َالواهب أحق هببته« – 7 ِ ِ...«)3(. 
,  ماجـهُورواه ابـن,  سـنده ضـعيف(:ُقال ابـن حجـر, ُمن حديث عمرو بن دينار عن أيب هريرة(هق 

وإسـناده ,  والـدارقطنيَّعبـاسويف البـاب ابـن : قـال, والكل ضـعيف, ًأيضاوابن أيب شيبة , والدارقطني
ِّاملصنفَّوبه يعلم أن , اهـ, )صحيح آثـر الـضعيف حيث أمهـل الطريـق الـصحيح و,  يف صنيعهُيصب مل ُ

 ).واقترص عليه
 . )1 (»...السالم قبل الكالم« −8

                                                 
 8616ح 6/113) 1(
 8617ح 6/113) 2(
 9662 ح 6/371) 3(
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 يف "امليـزان"وأورده يف , )حـديث ضـعيف(: "األذكـار"وقـال يف , )ُمنكر َّإنه (:وقال(,  عن جابرت
 اجلـوزي ُوحكم ابـن, ُّالدارقطنيوضعفه , ) ال يكتب حديثه(:ُّالبخاريقال :  قال, بن زاذانَّحممدترمجة 
مـن حـديث ) 2( يف كاملهَّعباسرواه ابن ,  ورد بسند حسنَّأنهومن العجب , ُابن حجرعليه  َّوأقره, بوضعه

ِّاملصنففأعرض , )هذا إسناد ال بأس به(: ُابن حجر ُاحلافظوقال ,  باللفظ املذكورُعمر ِابن  عن الطريـق ُ
ُقترص عىل املضعف بل املنوا, ِّاجليد ََّ َ ُ َ  ).بل املوضوع وذلك من سوء الترصف, َكرْ
 .)3( »... دعاء حمجوبُّكل« −9
ا َّوأمـ, وقفـه ظـاهر(: قـال بعـضهم,  عليهًموقوفا أمري املؤمنني (ٍّعن عيل هب.  عن أنس بن مالكفر

, وخاطبـه وهـو وهـو, ً مـن نفـسه نبيـاَّالنبيَّجرد , ففيه جتريد, َّالنبي لكالم ًرواية أنس فيحتمل كونه ناقال
ِّاملصنفوظاهر صنيع )  َّأمـا, واألمـر بخالفـه, ًموقوفـا َّإال ٍّعن عـيل مل يرو َّوأنه,  فيه غري الوقفةَّعل ال َّأنه ُ

ِ بن عبد العزيز الدينوريَّحممد فيه َّ فألن:األول َ َ  َّوأمـا, ) احلـديثُمنكـر (:"الـضعفاء" يف ُّالـذهبيقـال , َّْ
كل دعاء حمجوب حتى «:  فقال,وزاد فيه األول, ًموقوفا ٍّعن عيل " األوسط" يف ُّالطرباينفقد رواه : الثاين

ِّاملصنفَّ أن اقتصار ُيعرفوبه . اهـ, ) رجاله ثقات(:ُّاهليثمي قال »َّحممد وآل َّحممديصىل عىل   عىل روايـة ُ
وإمهاله الطريق املـسندة اجليـدة اإلسـناد مـن سـوء ,  املوقوفة املعلولةِّالبيهقيورواية ,  الضعيفةِّالديلمي
 ).الترصف

 .)4( »... ذنوباَّالناسأكثر « –10
اإلبانـة عـن " ورواه السجزي يف كتابـه (,ُ عن أيب هريرة"تارخيه" يف َّالنجارأبو بكر وابن ) ابن الل(

َ عن عبد اهللا بن أيب أوىف"أصول الديانة ْ  عـن "ُّالزهـدكتـاب "أي يف , ُّالزهـد يف حم, بفتح اهلمزة والواو, َ
ِّاملصنفرمز ,  عليهًموقوفا, ة الرضوانمن أهل بيع, عظيم الشأن, سلامن الفاريس األسلمي ِ لضعف ِهُ ْ وفيـه , َ

 : كالمان

                                                                                                                                                  
 4843ح 4/150) 1(
 ابن عدي: كذا فيه ,والصواب) 2(
 6303ح 5/19) 3(
 1386 ح 2/81) 4(
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وقـد وقـع لـه , ِّوذلك يرقيـه إىل درجـة احلـسن بـال ريـب,  كام ترُطرقه قد انجرب بتعدد َّأنه: األول
 .العتضاده بام دون ذلك,  من هذا بمراحلًإسنادااإلشارة إىل حسن أحاديث هذا الكتاب أوهى 

وهي مـا , لكان أصوب,  إليها هذاَّأو ضم, فلو ذكرها واقترص عليها,  جيدة أغفلهاًطريقاَّأن له : الثاين 
: ُّاهليثمـيقـال .  اهــ»ً خطايا يوم القيامـة أكثـرهم خوضـا يف الباطـلَّالناسأكثر « بلفظ ُّالطرباينرواه 

ُوعدولـه إىل , ثقـةفرضبه عن الطريق املو, واخللف لفظي بني احلديثني عند التدقيق. اهـ, )ورجاله ثقات( ُ
َاملعللة ورمزه لتضعيفها من ضيق العطن َ ُ ْ َ َكام ال خيفى عىل ذوي الفطن, َّ ِ.( 

א א:א א .א
 .)1(» ...ى أحدكم أهلهتإذا أ« −1
ْ عن عتبةه  ).فكان ينبغي متييزه, صحابةوهذا االسم متعدد يف ال, بغري إضافة,  بمثناة فوقية ابن عبد(,ُ

 .)2 (»...ًأمرا بني أمرين« −2
 "الـسنن" يف ُّالبيهقيورواه , بلغنا ذلك عن رسول اهللا :  أي قال(,ً عن عامر بن احلارث بالغاهب

وعمرو بـن احلـارث يف التـابعني والـصحابة , )ًأيضا هو منقطع (:"املهذب" يف ُّالذهبيوقال , ًأيضاعنه 
 ). متييزهفكان ينبغي, كثري

 .)3( » هلا ثامنية أبواب, والنار هلا سبعة أبوابَّاجلنة« −3
َثاميل وأنصاري , الصحابة عتبة بن عبد يف (,دْبَتبة بن عُ عن ع"الطبقات" سعد يف ُابن ْ َ ٌ َِ فكـان , وسـلميُ

 ).ينبغي متييزه
َّ الصيام جنة َّفإنا َومُص« −4 ُ...«) 4(. 
ْبلوي وقريش وتيمـي وكنـدي, ليكة يف الصحابةُ أبو م(,ليكةُ معن أيب, "تارخيه" يف َّالنجار ُابن َِ ِ ْ َ ُ َ فكـان , َ

 ).ينبغي متييزه

                                                 
 340ح 1/239) 1(
 1668ح 2/188) 2(
 3639 ح 3/361) 3(
 5059 ح 4/212) 4(
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 .)1( بالضم »...ُّكان حيب الزبد « −5
: مهـا, يانُسليامناثنان , وابن برش يف الصحابة,  بكرس املوحدة وسكون املعجمة(,ْ ِبرشِعن ابن الطب د ه

 ).فكان ينبغي متييزه, عبد اهللا وعطية
 .)2 (» ...ُنرصت بالصبا «−6

فكـان , هو يف التابعني متعدد, ًمرسال بن عمرو بن عيل بن أيب طالب َّحممدعن ( "مسنده" يف ُّالشافعي
 ).)3 (ينبغي متييزه 

 . عن قضايا يف املصطلحكشفه: امساملبحث اخل
ورشوطهـم, , ملحـدثني بيانه وكشفه عن منهاج اته و عناي−رمحه اهللا−ُّمن املسائل التي أوالها املناوي

ًوهذا ال يتأتى إال ملن أيت اطالعا واسعا عىل الكتب, واصطالحاهتم ً ُ  :قال:فمن ذلك,وإدامة النظر, َّ
ْ أن ما أومهـه صـنع ُيعرفوبه . انتهى, )ًثالثا: ُّالبخاريومل يقل (:  وغريه−رمحه اهللا− )4(ُّاملناويقال ( −1 ُ َّ

َاملؤلف َّ من أن الكل رووا الكل; غري ُ َّ  .))    5 (فكان عليه حترير البيان كام هو دأب أهل هذا الشأن, صوابَّ
قـصده إثبـات . )6 ( يكـنْأن َّإال َّاللهمومع وجود احلديث يف الصحيحني ال حاجة لعزوه لغريمها; ( −2

 .)7 () تواتره
َاملؤلفوإكثار ( −3 ىل  حاول التنبيه بذلك عَّلكنه,  من خمرجيه مع وجوده يف الصحيحني ال حاجة إليهُ

 .  )8 ()وبه أفصح يف األحاديث املتواترة,  متواترَّأنه

                                                 
 7001 ح 5/208) 1(
 9260 ح 6/283) 2(
)3 (2/465 ,1/239−393−408 ,2−27−221−278−455 , 3/51−129−493− , 4/97−212−349 ,5/160−

186−208−399 , 6/89−126−283−370 
 .صدر الدين املناوي, وال يقصد نفسه: يقصد ) 4(
)5 (1/279 
 !كذا يف الفيض) 6(
)7 (1/161 
)8 (1/138 
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ِّاملصنفوكأن , "املوطأ" مالك يف ًأيضاورواه عنه ( −4  حريص عىل البـداءة بـالعزو إليـه َّفإنه,  ذهل عنهُ
 . )1 ()فيام فيه

  ليس حلديثي عزو حديث لغـري الـشيخنيَّأنهِ وغريه من أهل الفن ِّمغلطاي عن ٍغري مرةَّوقد تقرر ( −5
 . )2 ()مع وجود ما يفيده ألحدمها

 الصحيحني ما يفيد معنـاه فالعـدول عنـه لغـريه ِيف أحدَّ أن احلديث إذا كان ٍغري مرةَوقد سمعت ( −6
 . )3()ممنوع عند املحدثني

حتـى يف , , ويرتكـه أكثـرًكثـريا يفعلـه َّفإنـه. وليس استيعاب املخرجني من دأبه يف هذا الكتاب( −7
 .   )4( ) قوية واالعتضاداألحاديث املحتاجة للت

, ُعادتـهجريا عىل , يضمه هلؤالء يف العزو ْأنفكان ينبغي للمؤلف , وهذا احلديث أخرجه يف املوطأ( −8
 .  )5( َّ دأبه أن احلديث إذا كان فيه مالك بدأ يعرتف لـه مقدما عىل الشيخنيَّفإن

َ أن عزو ُيعرفوبه ( −9 ِاملصنف احلديث ملخرجهَّ ْ ُِّ كام هـو دأبـه يف ,  به من بيان علتهَّعقبه َّعام وسكوته َُ
 .  )6( )هذا الكتاب غري صواب

ِّاملصنفومل يقترص ( −10  من رواية الرجل عـن أبيـه عـن َّأنه َّليبني, ُعادته فقط كام هو ِّ عىل الصحايبُ
    )7(.)كام هو معروف, وذلك من أنواع علوم احلديث, جده

ِّوختم املصنف األدعية هبذا الدعاء( −11  .)8() »َّال عيش إال عيش اآلخرة«سبته الفتتاحها بخرب ملنا, ُ
, ) وإسناده حسن(:ُّاهليثميقال , فلو عزاه إليه كان أوىل, َّاملزبور باللفظ ُّالطرباين ًأيضاورواه عنه ( −12

                                                 
 . فيام فيه,ولعل الصواب فيام هو فيه "الفيض" وكذا يف 2/309) 1(
)2 (5/97 
)3 (2/566 
)4 (1/184 
)5 (1/514 
)6 (4/193 
)7 (1/141 
)8  (2/155 
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ِّاملصنففعدول . اهـ ِّاملصنفوقد ذكر ,  للحكيم واقتصاره عليه من ضيق العطنُ  الـصالح ِعن ابـن ُ
ِّاملصنف َّألن, ُّوالركون ملا فيها من املسانيد وغريها, ِالكتب املبوبة أوىل بالعزو إليهاَّووي أن َّوالن  عـىل ُ

ُ يورد أصح ما فيه فيصلح االحتجاج بهَّإناماألبواب  ِ () 1(  . 
َّ ابن حبان ًأيضاورواه عنه , )ورجال بعضها رجال الصحيح(: ُّاهليثمي قال (−13 وكان ,  من هذا الوجهِ

 .)2() ِّام مقدمان عندهم عىل العزو للطرباينَّفإهن, مؤلف عزوه له وألمحدينبغي لل
َّ حجر وغريه أن احلديث إذا كان يف غري الكتـب الـستة ورواه أمحـد ال ِابنوقد سبق عن احلافظ ( −14
 .)3(  )عز لغريهُي

َّز لغـريه ممـن عـُ يف مـسند أمحـد ال يُإذا كان احلـديث: ِوقد سبق و جييء قول احلافظ ابن حجر( −15
 )4(.)دونه

 .)5(ر هذا املعنى يف غري موطن َّوقد كر
فإمهاله العزو إليـه مـع صـحة , ِّالرتمذي إليه عىل )6(َّأن أبا داود مقدم يف العرف: فالقاعدة عندهم( −16

 .)7(    ) من سوء الترصف, إسناده وزيادة متنه
وكيف رو حديثني ! ِّالدارقطنيًواعجبا من (:  اجلوزيُقال ابن »إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه« (−17

َاملؤلـف َّتعقبـهف,  اندفع يف توجيـه بطالهنـامَّثم, )َّبنيُومل ي, ليس فيهام ما يصح  ِابـن مـن ً واعجبـا(: بقولـهُ
ُكيف حيكم عىل رد األحاديث الثابتة بال تثبت! اجلوزي ِّْ  »إذا أتـاكم كـريم قـوم فـأكرموه« احلديثَّفإن, َ

َورد من رواي  )8 (.))فهو متواتر عىل رأي من يكتفي يف التواتر بعرشة, ة أكثر من عرشة من الصحابةََ

                                                 
)1 (5/517 
)2 (3/146 
)3 (3/267 
)4 (2/270 
 412−6/298 ,3/496 ,438−2/138:  منها)  5(
 .والصواب يف العزو كذا فيه ,)  6(
)7  (6/92 
 9271ح 6/287)  8(
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َاملؤلفأشار : تنبيه (−18 الروايـة :  العـريبِابـنِّإىل رد قـول ,  بـاجلمع بـني هـذين احلـديثني يف موضـعُ
ِّفبني ,  فهو تصحيف»عسله« َّوأما, »استعمله«  )1( ).ُ غري صحيحَّأنهَ

ِظاهر صنيع ( −19 ِّاملصنفُ  َّأنـه ُنعـيملكن ذكر أبو ,  املراد عندهم إذا أطلقَّفإنه,  سعد بن أيب وقاصَّأنه ُ
 .)2 ()َّأنه سعد بن عامروذكر ابن منده , غري منسوب,  األنصاريَّحممدسعد أبو 

املناويمنهج : الفصل الثاني
ِّ

  : متهيد وأربعة مباحث: وفيه,  يف شرح احلديث
 .ت الرشح, وأنواعهوفيه بيان أدوا:  التمهيد

א .אא:א
א  :,א:א

 . رجوعه للمصادر احلديثية للتثبت والتحقق :املطلب األول
روق بينها واعـتامده عـىل نـسخ وبيانه للف, "اجلامع الصغري"متعددة من   رجوعه لنسخ:املطلب الثاين
 .ِّ السيوطيمضبوطة بخط
 .ً ذكره ملتن احلديث كامال:املطلب الثالث

 :وفيه عرشة مطالب, ًالقضايا األساسية التي يتعرض هلا يف رشح احلديث غالبا: املبحث الثالث
 .اعتامده عىل اآليات واألحاديث يف رشح احلديث: املطلب األول
 : مسائل أربعةوفيه, اللغة العربية وفروعهاعنايته ب: املطلب الثاين

 . العناية بالنحو والرصف :املسألة األوىل
َّالسنةعنايته بإبراز بالغة : املسألة الثانية ُّ. 
 .عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية: املسألة الثالثة
 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة
 .ريب وضبط املشكلرشح الغ: املطلب الثالث
 .ذكره لسبب ورود احلديث:  املطلب الرابع

                                                 
)1  (1/257 
)2  (4/329 
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 .ذكره ملا يستفاد من احلديث:  املطلب اخلامس
 . موقفه من خمتلف احلديث: املطلب السادس
 .االختيار والرتجيح يف معاين احلديث: املطلب السابع
 .تنبيهاته واعرتاضاته:  املطلب الثامن
 .والبلدانعنايته باألماكن : املطلب التاسع
 .االستطرادات التي يذكرها: املطلب العارش

 :تعرضه للمسائل  الفقهية واألصولية, وفيه مطلبان: املبحث الرابع
 .تعرضه للمسائل األصولية : املطلب األول
 .تعرضه للمسائل الفقهية: املطلب الثاين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

266

  
  
  
  
  
  

  .وفيه بيان أدوات الشرح وأنواعه: التمهيد
علـوم : َّاعلم أن العلوم املتعارفة بني أهل العمـران عـىل صـنفني (:−رمحه اهللا− ُّقنوجيقال ال

, وكالطبيعيـات, وعلـم الكـالم, والفقـه, واحلـديث, كالـرشعيات مـن التفـسري: مقصودة بالـذات
 .من الفلسفة, واإلهليات

ٌ  وعلوم هي آلية وسـيلة هلـذه العلـوم كالعربيـة  وكـاملنطق ,واحلـساب وغريمهـا للـرشعيات, َّ
َّفأما العلـوم التـي هـي . وألصول الفقه عىل طريقة املتأخرين, َّوربام كان آلة لعلم الكالم, للفلسفة

َّفـإن ذلـك ,  األدلة واألنظـارواستكشاف, وتفريع املسائل, مقاصد فال حرج يف توسعة الكالم فيها
 .وإيضاحا ملعانيها املقصودة, يزيد طالبها متكنا يف ملكته

ُفال ينبغي أن ين, وأمثاهلام, واملنطق, العلوم التي هي آلة لغريها مثل العربيةَّ  وأما  َّظر فيهـا إال مـن ْ
َّع املسائل; ألن ذلك خمرج هلـا عـن َّفرُوال ت, َّوال يوسع فيها الكالم, حيث هي آلة لذلك الغري فقط

,  عـن املقـصود فكلام خرجت عـن ذلـك خرجـت, منها ما هي آلة له ال غريُإذ املقصود, املقصود
َمع ما فيه من صعوبة احلصول عىل ملكتها بطوهلا, وصار االشتغال هبا لغو َّوربـام , وكثرة فروعهـا, َ

َّمع أن شأهنا أهم,   لطول وسائلها غريها عنًيكون ذلك عائقا والعمر يقرص عن حتصيل اجلميـع , َّ
 .ًوشغال بام ال يعني, رًفيكون االشتغال هبذه العلوم اآللية تضييعا للعم, عىل هذه الصورة

َّوأصول الفقه; ألهنم أوسعوا دائرة الكالم , وصناعة املنطق,  وهذا كام فعل املتأخرون يف صناعة النحو
َّوربام يقع فيهـا , َّوصريها من املقاصد, بام أخرجها عن كوهنا آلة, واالستدالالت, اريعَفَّوأكثروا من الت, فيها
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ِّ مرضة بـاملتعلمني عـىل اإلطـالق; ًأيضاوهي , فهي من نوع اللغو, قصودةأنظار ال حاجة هبا يف العلوم امل
فإذا قطعوا هلذا العمـر يف حتـصيل , َّألن املتعلمني اهتاممهم بالعلوم املقصودة أكثر من اهتاممهم بوسائلها

, يف شأهناْفلهذا جيب عىل املعلمني هلذه العلوم اآللية أن ال يستبحروا ! الوسائل فمتى يظفرون باملقاصد?
ُوينبهوا املتعلم عىل الغرض منها ُويفوا به عنده, ِّ ِبعد ذلك إىل يشء مـن التوغـل فلـريق َّفمن نزعت به مهته , َ ْ َ ْ ُّ

َلـه ما شاء من املراق ًصعبا أو سهال, َ ِوكل ميرس ملا خلق له , ً ُ َّ ٌ(.) 1( 
 :  أساليب الرشح عىل ثالثة أقسام(:ًأيضاوقال 
َّوأمـا , "رشح العضد" لألصفهاين و" رشح الطوالع"و, "رشح املقاصد": أقول, الرشح بـ قال: األول

ُاملتن فقد يكتب يف بعض النسخ بتاممه ًوقد ال يكتب لكونه مندرجا يف الرشح بال امتياز, ُ ِ َ ُ ُ. 
 َّويف أمثاله ال يلتزم املتن وإنام, والكرماين ونحومها,  البن حجر"ِّرشح البخاري": الرشح بقوله :الثاين

َّوإمـا يف , َّإمـا يف اهلـامش, ومع ذلك قد يكتب بعض النـساخ متنـه متامـا, املقصود ذكر املواضع املرشوحة
َاملسطر  .فال ينكر نفعه, ْ

ًالرشح مزجا: والثالث َمتزج فيه عبارة املتن والرشح,لـه رشح ممزوج ُويقال: ْ ْ َثم متتاز, ُ ْ ُ والشني , َّإما بامليم, َّ
ُّوإما بخط خيط فوق َ ُ َّلكنه لـيس بمـأمون , َّ وهو طريقة أكثر الرشاح املتأخرين من املحققني وغريهم, املتنَّ
َعن اخللط والغلط َْ ِ َ.( )2( 
 . من النوع الثالث−رمحه اهللا−ِّورشح املناوي:  قال الباحث
א( א :א

َّويذب عام قد تكف, طاعةُّ يبذل النرصة فيام قد التزم رشحه بقدر االستْأن(−1 َّ َّ ُ ل إيضاحه بام يـذب بـه َ
َّاللهم إال إذا عثر عـىل , ِّ غري ناقض وجارح, ومفرسا غري معرتضًصاحب تلك الصناعة; ليكون شارحا َّ
ّفحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعـريض أو تـرصيح, يشء ال يمكن محله عىل وجه صحيح ْ َمتمـسكا بـذ, ٍ يل ِ

ِّمتجن, العدل واإلنصاف ََ َّ عن الغي واالعتساف; ألن اإلنسان حمل النسيانًباُ والقلم لـيس بمعـصوم مـن , ِّ
ِّوليس كل كتاب ينقل املصنف عنه ساملا من العيـب, فكيف بمن مجع املطالب من حماهلا املتفرقة, الطغيان ُ ,

                                                 
 88−1/87أبجد العلوم) 1(
 1/131د العلومأبج)  2(
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َّفينبغي أن يتأدب عـن تـرصيح الطعـن للـسلف, ُحتى يالم يف خطئه, حمفوظا لـه عن ظهر الغيب , ً مطلقـاْ
َّوبعـض الـرشاح. جيـبُوأ, عـرتضُأو, ووهـم, قيل وظـن: ي بمثلِّكنُوي ِّواملحـيش, ُّ َ , أو بعـض الـرشوح, ُ

َّ تـأنقوا يف أسـلوب َّفـإهنم, كـام هـو دأب الفـضالء مـن املتـأخرين, واحلوايش ونحو ذلك من غري تعيني
ِّوتأدبوا يف الرد واالعرتاض عىل املتقدمني, التحرير َّذكرتنزهيا هلم عـام يفـسد اعتقـاد املبتـدئني بأمثال ما , َّ ً ِ ُ
ًوتعظيام, فيهم  مل يمكن ذلـك ْوإن, َّوربام محلوا هفواهتم عىل الغلط من الناسخني ال من الراسخني, حلقهم َ
ِوأجابوا عن ملـز بعـضهم , واإلفادة مل يفرغوا لتكرير النظر واإلعادة, َّ ألهنم لفرط اهتاممهم باملباحثة:قالوا َْ
ٍوكذا ألفاظ فالن بعبارته بقـوهلم, ألفاظ كذا َّبأن َّفـإن تـصانيف , ًا ال نعـرف كتابـا لـيس فيـه ذلـكَّإنـ: ُ

ً ال ختلو عن مثل ذلك  ال لعدم االقتدار عىل التغري , بل حذرا عن تضييع الزمان املتأخرين بل املتقدمني 
هو من توارد اخلواطر كام يف تعاقـب وعن مثالبهم بأهنم عزوا إىل أنفسهم ما ليس هلم بأنه إن اتفق ف فيه,

 )1( .)احلوافر عىل احلوافر
ِ كل من وضع من البرش كتابَّنأوهي , ٌقاعدة:(ًوقال أيضا َ َ َ َّوإنام , ام وضعه ليفهم بذاته من غري رشحَّ فإنًاَّ

 : احتيج إىل الرشوح ألمور ثالثة
ِّ كامل فضيلة املصنف:أحدها َّفإنه بقوته العلمية جيمع امل, ُ ُفربام عرس فهم , عاين الدقيقة يف اللفظ الوجيزَّ َ َّ

من ههنا كـان رشح بعـض األئمـة لتـصنيفه أدل عـىل , فقصد بالرشوح ظهور تلك املعاين الدقيقة, مراده
 . املراد من رشح غريه له

ً إغفاله بعض متمامت املسألة أو رشوطهـا اعـتامدا عـىل وضـوحها:وثانيها , َّأو ألهنـا مـن علـم آخـر, ِّ
 . ُاج الشارح لبيان املرتوك ومراتبهفيحت

ُفيحتاج الشارح إىل بيان ,وداللة االلتزام , كام يف املجاز واالشرتاك,  احتامل اللفظ ملعان خمتلفة:وثالثها
ِّغرض املصنف , أو تكرار الـيشء, وترجيحه وقد يقع يف التصانيف ما ال خيلو عنه برش من السهو والغلط, ُ
 )2( ).ُفيحتاج الشارح للتنبيه عىل ذلك, أو غري ذلك, أو حذف املهم
א :א

                                                 
 1/132املصدر السابق )  1(
 148−2/147املصدر السابق)  2(
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, َّممـا اضـطرين ألعـامل الفكـر, وكاملـة, واضـحةيـه صورةِّوجيل, َّ مل أقف عىل مؤلف يوضح هذا األمر
 . ظهر يل وكتابة ما, وتقليب النظر

ًولكل فن من فنون العلم أدواته املعربة عنه, واحلديث عنه يتطلب نوعا ِّ إلدراك جلميع من الفهم وا ٍ
 :لكن هناك قواسم مشرتكة بني كل العلم وهي, جوانبه

َّويف ذلك النوع; ألن احلكم عـىل الـيشء , اإلملام بمقاصد التأليف عموما وخصوصا يف ذلك الفن −1
ُّفرع عن تصوره ٌ. 

ُ يذكر الشارح سبب التأليف, كأن يقول إنه مل يْأن −2 َّ َ ِّيبـني كـان سـبق ْوإن,  لرشح هذا الكتابقَسبُ ُ 
, َّ مل يسبق يذكر أنه أقـدم عـىل الـرشحْوإن إىل رشحه, َواحلاجة, هقص عند من سبقَّوالن لَنواحي اخلل
 .إىل غري ذلك من أسباب التأليف ....ًأو ليجمع متفرقا, ًليتمم ناقصا

ِّمعرفة مصطلحات ذلك الفن ومصطلحات املصنف −3 ُ. 
 .ِّاإلطالع الواسع عىل كتب الفن −4
 .ومراتب أهلها, وبمصادرها, اآللةالعلم واإلملام بعلوم  −5
 .التأين والتؤدة يف التأليف −6
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معامل عامة يف منهج املناوي:املبحث األول
ِّ

  .يف شرح احلديث  
َّ رأيت املناوي "فيض القدير"من خالل قراءيت لكتاب  يسري وفق منهج أشبه بمعـامل تنـري −رمحه اهللا–ُ

ِفقها ليسري عىل و,ْأن ينتبه هلاملن أراد رشح احلديث  , وهي تدل عىل دقته وعنايته,وقـد بـدا يل إمجالـه ْ
ًأوال ثم ذكرها عىل وجه التفصيل ثانيا, مع َّ  .  بعض األمثلة ذكرً

 كأن يكون احلديث من جوامـع الكلـم, ,إبرازه مكانة احلديث ومنزلته بني األحاديث األخر :ًأوال
 .ة للنظرت معنى أومعان ملفهأوفي
َّإال أن من أهم القضايا, أو أهم القضايا أنـه مل , يف رشحه للحديث جلوانب مهمةَّكام أنه يتعرض  :ًثانيا َّ َّ َّ َّ

َيغفل ومل هيمل ما سيق احلديث من أجله, فيبني مقصود احلديث  ِّ ُُ. 
 . التثبت يف حتري الصواب وحتريره  :ًثالثا
 .بيانه للمسائل التي أفردت بالتأليف :ًرابعا

ُحرص الشارح عىل ا:ًخامسا ّالختصار يف الرشح اختصارا غري خمـل, وعـىل عـدم إعـادة مـا قالـه يف َِ َ
, احلديث إذا تقدم, وإمجال ما ذكره سابقا,وما يذكره يف أثناء الرشح من خالف فقهي, وعزو لألقـوال

 كـان يـشري لطـرف مـن ْوإن, َّفإنه حييل عىل ما تقدم, ورشح للحديث, ومعاين يف اللغة, وضبط لألسامء
 . فرشحه متوسط ليس بالطويل اململ, وال باملخترص املخل.الكالم عليه

ُأنه أحيانا الي  ًأيضا ومن أسلوبه يف االختصار :ًسادسا ً َّوإنام يذكرهم عىل سبيل , ي من نقل عنهمِّسمَّ
ذكره مجع ,أو وهو ما عليه شارحون ,أو هذا ما قرره :  فيقول. ِّوهو يف ذلك يلخص أقواهلم, اجلمع
 . شارحون مجع
َ وأيضا من صيغ االختصار وأسلوب املؤلف:ًبعاسا ُ , تلخيص ما قيل حول املسألة املتحدث عنهـا: ً

َّعليه أحد إال بعد  وهذا ال يقدر   .اهمعان النظر يف الكالم واستيعابه معنإٌ
َّ إال أن املناوي−رمحه اهللا−ُّألحاديث التي يذكرها السيوطي  ومع تكرارا:ًثامنا َّ   يـذكر يف−رمحه اهللا−َّ

 .احلديث الثاين فائدة مل تكن يف احلديث األول
أو يف أسـامء الـرواة مـن , سواء يف احلكـم عـىل احلـديث, ُالعلامءّتوقفه يف التخطئة لغريه من : ًتاسعا

 .أو يف غري ذلك, أو يف اللغة, الصحابة والتابعني
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َّومن تثبته أنه يراجع املصادر للتثبت والتحقق من األلفاظ ,: ًعارشا ِ ُّ َ  وحتى فيام خيتاره ويذهب إليـه َ
 .من بيان معنى احلديث

ْبيان الشارح من له قدم السبق يف الكالم حول املسألة : عرشحلاديا َُ َ. 
ٌدفاعه عن السنة والرد عىل من خالفها برأي ال يعضده دليل رشعي, وال مأخـذ علمـي :  عرشثاينال ِ ْ

 صحيح 
 .ُالعلامء بعض َّبيانه أن معنى احلديث قد خفي عىل:  عرشلثالثا
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א: א א א,א
، א .א

َّوحاجـات النـاس, إال أن هنـاك , ًاألحاديث النبوية كثرية جدا, ومتنوعة بتنوع حاجات النفس البرشية َّ َّ
َ من هذه األحاديث مجعت أصول الدين وأركانه, وغاياته, ومقاصده فاجتمع فيها مـا تفـرق يف ٌجمموعة ْ
َّحيث إن الفاحتة قد مجعت القرآن كله, وهذا ال يتـأتى إال بعـد إعـامل , َّفالسنة مثل القرآن الكريم, غريها َّ َّ

َّ تامة بالرشيعة ومقاصدها, وملـا ٍوالكبري عىل السنة النبوية, ومعرفة, الفكر يف احلديث, واالطالع الواسع ٍ
ويف ,  باملحل واملكانـة التـي تقـدم ذكرهـا يف ترمجتـه−رمحه اهللا−ُّكان هذا األمر هبذه املثابة, وكان املناوي

ًفقد أوىل هذا اجلانب عناية تليق هبذه األحاديث حسب حـال احلـديث, وهـذه بعـض , مباحث الكتاب َ
 : األمثلة

َّتعاىل حرم عىل النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجـه اهللا ّإن اهللا «  قال يف حديث −1 وهـذا (» َّ
َاحلديث كثري الفوائد فمن أرادها فلرياجع رشوح الصحيح ْ (.  )1( 

ْإن أحـدكم ليجمـع خلقـه« ِ  قال يف حديث ابن مسعود املـشهور−2 َ َ ُ , حـديث عظـيم الفوائـد( »...َّ
ُدرية له من ترهاته وخرافاتهَّبيد من زهاد القُوإنكار عمرو بن ع هـو واهللا الـذي : وقول اخلطيب احلافظ, َُّ

ِال إله إال هو من كالم ابن مسعود  )2( .)  تعقبوه, َّ
 »...ماله , وعرضه :  كل املسلم عىل املسلم حرام « −3
 )3( ).ٌمشري إىل املبادئ  واملقاصد, كثري العوائد, وذا حديث عظيم الفوائد(

ِّ احلالل بني , واحلرم بني «حديث  قال يف −4 ِّ...« 
ْوللحديث فوائد مجة أفردت بالتآليف(  َّ(. ) 4( 

ْإين رأيت البارحة عجبا , رأيت رجال من أمتي قد احتوشـته مالئكـة العـذاب, «  قال يف حديث−5 َ ُ َُ َ ً ً ِّ

                                                 
 1756ح2/243) 1(
           2179ح2/415)  2(
       6277ح 5/11)  3(
 3856ح3/424) 4(
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َفجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك  َ ْ َ ْ ُ ُ....« 
والعمل , فينبغي حفظه واستحضاره, صول اإلسالموهذا احلديث أصل من أ:  قال مجع من األعالم(

ِّوقال ابن القيم. َّفإنه الذي فيه اخلالص, مع اإلخالص, عليه ويفخم , ُكان شيخنا يعظم أمر هذا احلديث: ُ
َورونق كالم النبوة يلوح عليه, ويقول أصول السنة تشهد له, ويعجب به, شأنه ْ وهو من أحسن األحاديث , َ

ِّاملصنف إيرادها يف هذا الكتابليس من دأب , الطوال ِفوائده ومجوم فرائدهَّلكنه لكثرة , ُ ِِ ُ ِوأخذه بالقلوب, ُ ْ ,
ِفأورده إعجابا بحسنه, اقتحم خمالفة طريقته  "الفردوس" يف ُّ الديلميأوردهوهلذا ملا , فع بهَّ عىل النًصاْوحر, ً

َاستشعر االعرتاض عىل نفسه َْ َ  )1 ().فاعتذر بنحو ذلك, ْ
ِ أال أخربك بأخري سورة يف القرآن«يف حديث قال −6 َ ْ َ  »احلمد هللا رب العاملني: ِ
ًلو شئت ألمليت مـن تفـسريها سـبعني وقـرا, وقـد أفـرد يف مجـوم : −َّكرم اهللا وجهه−وقال عيل (  ُ ُ

 )2 ().فضائلها تآليف كثرية
َّ من مجعهن فقد مجع اإليامن» من اإليامنثالث«  قال يف حديث −7 َُ َ ن اإلقتار, وبذل السالم اإلنفاق م:َ

 »للعامل ,واإلنصاف من نفسك
َّإنام كان من مجع الثالث مستكمال لإليامن; ألن مداره عليها....( إذ العبـد إذا اتـصف باإلنـصاف مل , َّ

َّومل يرتك شيئا هناه إال اجتنبه, َّيرتك ملواله حقا واجبا إال أداه وبـذل الـسالم . وهذا جيمع أركان اإلسـالم, ً
 من اإلقتار واإلنفاق. والتحبب, وحيصل به التآلف. وعدم االحتقار, والتواصل, مكارم األخالقيتضمن 

وكونـه مـع اإلقتـار يـستلزم ,  إذا أنفق مع احلاجة كان مع التوسع أكثـر إنفاقـاَّألنهيتضمن غاية الكرم; 
َمجع يف هذه ا: وقال يف األذكار. وقرص األمل, والزهد يف الدنيا, الوثوق باهللا : لكلامت الثالث خري الدارينَ

ْفإن اإلنصاف يقتيض أن وال يطلـب , اس حقهمَّويؤدي للن, وجيتنب ما هنى عنه, وما أمر به,  يؤدي حق اهللاَّ
وال ,  ال يتكـرب عـىل أحـدْ أنوبذل السالم للعـامل يتـضمن. فال يوقعها يف قبيح, وينصف نفسه, ما ليس له
 .ُّواإلنفاق يقتيض كامل الوثوق باهللا تعاىل والتوكل, سالم عليهوبني أحد حق يمتنع بسببه ال, يكون بينه

                                                 
 2652ح3/25) 1(
 2851ح3/100) 2(
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, وللخلق عليه, َّعىل هذه الثالث مدار اإلسالم; ألن من أنصف من نفسه فيام هللا(: "البستان" وقال يف 
وبـذل الـسالم للخـاص والعـام مـن أعظـم . َفقد بلغ الغاية يف الطاعة, وصيانتها, ولنفسه من نصيحتها

واالرتفـاع , والتكرب علـيهم, َّواحتقار الناس, وهو متضمن للسالمة من املعاداة واألحقاد, قمكارم األخال
 .فوقهم

وكل , والسائل, وضيفه, وهذا عام يف نفقته عىل عياله.... َّ وأما اإلنفاق من اإلقتار فهو الغاية يف الكرم 
, وللزهـد يف الـدنيا, لثقة بضامنه للرزقوا, واالعتامد عىل فضله, نفقة يف طاعة وهو متضمن للتوكل عىل اهللا

 .)والتفاخر والتكاثر وغري ذلك, وترك االهتامم بشأهنا, وعدم ادخار متاعها
َّ هذه جامعة خلصال اإليامن كلها; ألهنا إما مالية أو بدنية(: وقال الكرماين َّ َّ َّواإلنفاق إشارة إىل املاليـة , َّ

َّوإما مـع النـاس وهـو , َّوالبدنية إما مع اهللا وهو التعظيم ألمر اهللا. والزهد يف الدنيا, املتضمنة للوثوق باهللا َّ
 )1 (.))والشفقة عىل اخللق وبذل السالم , اإلنصاف

 كانوا ْفإن, أو يف مجع,  أي وحدك(»حيثام كنت«وجتنب هنيه ,  بامتثال أمره»... اتق اهللا حيثام كنت« −8
َّرآك الناس أم ال; فإن , املراد يف أي زمان ومكان كنت فيهأو . ة نفسكَيصَوُأو فجور فعليك بخ, أهل بغي َّ

(θà#) ®4 اهللا مطلع عليك ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$ |¡s? ⎯Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨β) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ,  $Y6Š Ï% u‘, 

زائدة ) ما(و, دوإفراد الضمري باعتبار كل فر, كل مأمور َّفيعم, واخلطاب لكل من يتوجه إليه األمر〉)2(
ْفحقه تقدس أن, َّ قل لفظها كلمة جامعةْوإنَّفإن التقو , وهذا من جوامع الكلم, بشهادة رواية حذفها ّ 

إذ هي , َّومن ثم شملت خري الدارين. بقدر اإلمكان, كفرُشكر فال يُوي, نسىُذكر فال يُوي, عىصُيطاع فال ي
ّلك فهو من املتقني الذين أثنى عليهم يف كتابه املبني فمن فعل ذ, وفعل كل مأمور به, جتنب كل منهي عنه

(.) 3( 
ُ اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت« − 9 َ َ ّ ِّ    »... منه وما مل أعلمَّ

                                                 
 3441ح 3/295) 1(
 .من سورة النساء) 1(من اآلية ) 2(
 115ح1/120) 3(
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 )1 ().وأحب الدعاء إىل اهللا وأعجبه إليه اجلوامع, هذا من جوامع الكلم والدعاء(
ِّإن الدين يرس « −10 َّ...« 

فنبهـه إىل أوقـات ,  كأن املصطفى خياطب مـسافرا انقطـع طريقـه إىل مقـصده(:ُّ الكرماينوقال....(
َفالدنيا دار نقلة وطريق إىل اآلخرة, َّنشاطه التي ترك فيها علمه; ألن هذه أوقات املسافر عىل احلقيقة ْ فنبه , ُ

ِاألمة عىل اغتنام أوقات فرصهم َ  )2 ()).مجع هذا احلديث من جوامع الكلم: قال. )َُّ
 »..َّإن الدين النصحية« −11

َّ أوجز لفظا أطنب معنى; ألن سائر األحكام داخلة حتت كلمة منـهْوإنهذا احلديث (: قالوا( ً وهـي , ً
وعمـل بمـضمونه مجـع , فمـن آمـن بـه, لكتابه; الشتامله عىل أمور الدين أصال وفرعا وعمال واعتقـادا

  )3( ).)إلسالم, بل هو الكلِّومل يوفه حقه من جعله ربع ا, الرشيعة بأرسها
 »َّوقلة العيال أحد اليسارين, ُّواهلم نصف اهلرم, ُّوالتودد نصف العقل, التدبري نصف العيش «−12

َّ جعل خفة العيال أحد اليسارين; ألن الغنى نوعان( َ َ وغنـى عـن الـيشء لعـدم . غنى بالـيشء واملـال: َّ
وهذا احلديث من جوامع (: قالوا, حاجة معها إىل كثرة املؤنفقلة العيال ال , وهذا هو احلقيقي, احلاجة إليه

 )4 ()).الكلم
ُاخليل معقود يف نواصيها اخلري « −13 ْ َ..« 

 : قال, كام ذكره القايض, ّفهو استعارة مكنية, َّكأنه معقود فيها,  أي مالزم هلا(
  له حاجة يف السامء َّ بأن                                           وتصعد حتى يظن اجلهول

 ء فعز الفؤاد غدا مجيال                                  وهي الشمس مسكنها يف السام 
 )5 (.)َّد من جوامع كلمهُوهذا ع, َّأن اجلهاد قائم إىل ذلك الوقت,  أي إىل قربه آذن به»إىل يوم القيامة«

َ اللهم اجعل رسيريت خريا من عالنيتي:ْقل « −14 ِّاللهم إين أسألك من صالح , عل عالنيتي صاحلةواج, َّ َّ
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,  أي غري الـضال يف نفـسه املـضل لغـريه(»وال املضل, غري الضال, والولد, واألهل, َّما تؤيت الناس من املال
 )1 (.)وهذا من جوامع الكلم

َ ال تظهر الشامتة ألخيك« − 15 َّ ِ ْ ُ..«   
 ).وهذا معدود من جوامع الكلم,  عطف عليه»ويبتليك«, نصب جوابا للنهي: −يرمحه اهللا−ُّقال الطيبي (

)2 

 »...َّاللهم اغفريل ذنبي,  جنبيُباسم اهللا وضعت« :كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال−16
ْباسمك اللهم وضعت جنبي«: ويف رواية(»  بسم اهللا«:كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال َُ  َّوفك«... »َّ

ِ أي خلصني من عقا»رهاين ِ ِ ْ ِّ هان ِّوالر, ْل ما اقرتفت نفيس من األعامل التي ال ترتضيها بالعفو عنهاَ
 َّواملراد هنا نفس اإلنسان; ألهنا مرهونة بعملها, وهو ما جيعل وثيقة بالدين, كسهام الرهن

® ‘≅ ä. ¤› Í ö∆ $# $ oÿ Ï3 |= |¡ x. ×⎦⎫ Ïδ u‘   〈) 3(» ىلدي األعَّواجعلني يف الن«, توزن األعامل  يوم »وثقل ميزاين «
 ).ِّوهو من أجل األدعية املرشوعة عنده عىل كثرهتا, أي املأل األعىل من املالئكة

 )4(ًوهناك أمثلة كثرية جدا يف هذا الرشح املمتع
،,א: א
אא ، א

َّغالب من يتكلم عىل األحاديث إنـام يـتكلم (: قولهِّ الصدر القنويعن:  يف مقدمة كتابهُّنقل املناوي 
وليس يف ذلك , ما ال خيفى عىل من له أدنى مسكة يف العربية, واملفهوم من ظاهرها, عليها من حيث إعرهبا

                                                 
 6134 ح 4/521) 1(
 9827 ح 6/411) 2(
 .من سورة الطور)  21(اآلية رقم)  3(
)4 (1/107−120−128−193−272−329−496−497−505 ,2/108−128−131−134−137−329 , 3/117−

218−271−281−285−350−357−389−506−511−563 , 4/106−207−332−438−521−523− ,5/52−
202−251−357−439−443−497 ,6/210−237−270−271−295−360−411−414−435−441−454−
461 
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 وبيـان مـا تـضمنه كالمـه مـن احلكـم َّ, إنام الـشأن يف معرفـة مقـصوده وال مزيد فائدة, كبري فضيلة
ُبيانا تعضده أصول الرشيعة, وتشهد بصحته العقـول الـسليمة, ومـا سـوي ذك فلـيس مـن , واألرسار ً

 )1(  )الرشح يف يشء
َّويف هذا دربة وتنبيه لطالب العلم أنه يف ذكره للحديث ٌ كـز ويـربز ير, م والفوائد منـهَكِواستنباط احل, ٌ

 :مقاصد احلديث, ويستفيد الطالب من هذا يف الرتجيح عند وقوع اخلالف, وهذه بعض األمثلة
َأي البسوا اإلزار( »....ائتزروا  «−1 ْكخامر يذكر ويؤنث من األزر, ِ َّوهو الشدة ألن املؤتزر يشد بـه , َ
َوأصله ائتزر افتعل هبمزتني األوىل للوصل, وسطه َ َ  والغرض املسوق له احلـديث.....عل والثانية فاء افت, ْ

َّبيان أن إسبال اإلزار من ,  املطلوب املحبـوب تقـصريه معتـدالَّوأن, َّوأنه ليس من شأن املإل األعىل, هي عنهَّ
 ).2 ()... يكون إىل نصف الساقْوذلك بأن, ال إسبال فيه, ًبحيث يكون سابغا سبوغا

ًوعرب عنه باملايض اشعارا, ًد جيعل خرباوق, ٌدعاء, بصيغة املايض( »....أدخل اهللا « −2  « بتحقق الوقوعَّ
واملـراد كـل ,  أو أنثـىًذكرا, ً يعني إنسانا»رجال«والرتغيب , وقدم اجلزاء ملزيد التشويق,  دار الثواب»َّاجلنة

ا طالبـ» ومقتـضيا« ما عليـه ًأي مؤديا» ً وقاضياً وبائعاًمشرتيا« يف حال كونه ًناَّ أي لي»سهال كان«مؤمن 
, وقـضاء, ورشاء,  بفضل اللـني والـسهولة يف املعـامالت مـن بيـعوالقصد باحلديث اإلعالمماله ليأخذه 
, َّخص املذكورات لغلبة وقوعها. ِموصل للسعادة األبدية, َّاجلنةَّوأنه سبب لدخول . وغري ذلك, واقتضاء

 )3( ).احللول كذلكوفجميع العقود , ال إلخراج غريها, حتى يف التافه, وكثرة املضايقة فيها
   »....م ذراعْلُّأعظم الظ « −3
, وأعظـم يف اجلـرم والـصعوبة, َّنبه عىل أن ما فوق ذلك أبلغ يف اإلثـمُر الذراع واحلصاة ليْكِوذ(

ًولو ليشء قليـل جـدا ,  ونحوها مزيد الزجر والتنفري من الغصبوالقصد بذكر احلصاة, والعقوبة
 )4( ).َّوأنه من الكبائر

                                                 
)1 (1/3−4 
 35ح 1/69) 2(
 312ح 1/226) 3(
 1183 ح 2/4) 4(
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ُ ألدخل يف الصالة وأريد أن أِّإين« −4  »..هاَيلِطْ
َّ إيذان بفرط رمحة املصطفى فإنه قوي عليه باعـث :وفيه, ِّ الرفق باملقتدينوالقصد به بيان.....(

 .)1( ) بكاء الطفل ورصاخه ينفعهَّمع علمه بأن, الرمحة ألمه وغلبه
رد فيه اجلملة اخلربية ألمور غـري هذا وما قبله وما بعده من قبل ما و(: قال  »...َّأنا النبي « −5

َّحيث خصه بأنه النبي , ٍّيلَ وكونه عند ربه بمكان ع, هنا إظهار رشفهوالقصد به, فائدة اخلرب والزمه َّ
والـشبهة , األمي أي الذي جعلني اهللا بحيث ال أهتدي للخـط وال أحـسنه لتكـون احلجـة أثبـت

ذا أعىل درجات الفضل له حيث كان أميـا وه, والنبي األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم, أدحض
  )2 (.)آتيا بالعلوم

  »...َّ عسى رجل حيدث الناس بام يكون بينه وبني أهله« −6
َّوبيان أنـه مـن أم,  باحلديث التحذير من ذلكوالقصد( هـات املحرمـات الدالـة عـىل الـدناءة َّ

َوسفساف األخالق ْ ِ()3( . 
 »...ل أوسطها  العلم أفضل من العمل, وخري األعام « −7
وهـذا احلـديث قـد , وعدم إجهاد النفس يف املشقة فيهـا, ِّ هبا اإلشارة إىل الرفق يف العبادةوالقصد...(

  )4 ().عدوه من احلكم واألمثال
 »...الذي تفوته صالة العرص« −8
  َّوخص العرص الجتامع مالئكة الليل,  احلث عليها والتحذير من فوهتا كحذره من ذهاهباموالقصد(

                                                 
 2640ح 3/17) 1(
 2686 ح 3/39) 2(
 5431 ح 4/315) 3(
 5708 ح4/386−385) 4(
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 )1().َّأو ألن العرص ال عذر ألحد يف تفويتها لكونه وقت يقظة, والنهار فيها
 »...ًمن احتكر طعاما عىل أمتي أربعني يوما« −9
َّورض ,  جيعل االحتكار حرفة يقصد هبـا نفـع نفـسهْبل مراده أن, مل يرد بأربعني التحديد: ُّ قال الطيبي(
مل «, وتـصدق بـه, ّ وأقل ما يتمون املرء يف هذه احلرفـة هـذه املـدة»به الغالءيريد «: بدليل قوله يف اخلرب املار, غريه

   )2(  ). به املبالغة يف الزجر فحسب  والقصد يعني مل يكن كفارة إلثم االحتكار»يقبل منه
 )3( »...صالة الرجل يف مجاعة« −10

 ).فرادَّ أن الصالة باملسجد مجاعة تزيد عىل بيته وسوقه مجاعة ووقضية احلديث(
 )4(»  من لدن آدم من نكاح غري سفاحُ خرجت« −11

 )5 ( )َّلكن استظهر بعض املحققني أن املراد طهارة سلسلته فقط, ً ال سفاح يف آبائه مطلقاْ أنوقضية اخلرب(
ِّ اللهم إين أسالك الثبات« −12  وأسألك من خري , وأعوذ بك من رش ما تعلم,ً صادقاًوأسألك لسانا...َّ

 .» ما تعلم
وختم هذا الـدعاء الـذي هـو مـن جوامـع , وطلب كل خري, وهذا سؤال جامع لالستعاذة من كل رش(

 )6 (»)َّوأستغفرك مما تعلم« فقال ,الكلم باالستغفار الذي عليه املعول واملدار
 »..َّ أال أخربكم بخري الناس« −13

 )7 ().وهذا احلديث جامع آلداب العدل يف األحوال كلها: ُّقال املاوردي(
                                                 

 7750ح 5/401) 1(
−349−319−2/135 ,468−429−421−406−344−282−1/263: ثلة أخر كثرية منها وهناك أم36− 6/35) 2(

368−380−466−555, 3/22/75−124−424−487, 4/7−60−79−256−326−495, 5/202−309 
,6/30−49−83−178−196−301−352−353 
 5077 ح 4/217) 3(
 3902ح 3/437) 4(
)5 (1/135−232−296−412−463, 2 /45 −  235−367−543, 3/23−437−478 
4/61−217−275, 5 /255 −335 −  464−496, 6/142−340−374−405 
 1501ح 2/131) 6(
 2858 ح 3/103) 7(
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  » ...كلوا وارشبوا وتصدقوا والبسوا يف غري إرساف« −14
, فسَّواخليالء ترض بالن, واإلرساف يرض باجلسد واملعيشة, وهذا اخلرب جامع لفضائل تدبري املرء نفسه(

 )1 ().وباآلخرة حيث تكسب اإلثم, َّوبالدنيا حيث تكسب املقت من الناس, حيث تكسبها العجب
ْكلوا السفر« −15 َّجل فإنه ََّ وهو , ويوسعه من مجام املاء, وقيل يفتحه, أي يرحيه(  »... الفؤادُّجيمَ

قال . جيمعه عىل صالحه ونشاطه:  قيل»وحيسن الولد« أي يقويه »ويشجع القلب«, اتساعه وكثرته
 بقوله تعاىل جيتنب عمال  أوعىل حكمة اهللا يف األشياء التي هبا يتناول  ينبهَّكان النبي كثريا ما: ُّاحلرايل
® ôãΝ ßγßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑò6 Ït ø:$# uρ  )2(  ِّفكان يبني هلم حكمة اهللا يف املتناول من خملوقاته ومعرفة , ُ

أو دواء كذلك ومعرفة ,  أو فاكهةًأو رضورة أو إداما, َّأخص منافعها مما خلقه ليكون غذاء يف سعته
  ). حكم األغلب من منفعتهستعامله عىلوا, موازنة ما بني االنتفاع باليشء ومرضته

 » ...اتق اهللا حيثام كنت  « −16
وتـضمنه ملـا يلـزم املكلـف مـن ,  إلبانته خلري الـدارينة;َّالقواعد املهمَّثم هذا احلديث من  ...:تنبيه(

وقـال . إذ ال خيـرج عنـه يشء, وهو جامع جلميع أحكام الرشيعة: وقال بعضهم, رعاية حق احلق واخللق
َّ فإنه اشتمل عىل ثالثة أحكام كل منهـا جـامع يف بابـه ومرتتـب عـىل مـا ;ً بديعاً فصل فيه تفصيال:آخر َّ
 )3 (    .)قبله

ِّحسن اخللق نصف الدين«− 17 ُ م ُر عظُهَونزاهته وإذا صفا وط, َّألن حسنه يؤدي إىل صفاء القلب( »ُ
 ار أحكام الدين فهو نصف هبذا االعتبارفكان هو الباعث األعظم عىل إدراك أرس, وانرشح الصدر, ورَّالن
 (.)4.( 

َ عىل أمور ثالثـة جتمـع مكـارم األخـالق)5( اجتمع احلديث(:قال بعضهم ْ هـذا (: وقـال بعـضهم. )َ

                                                 
 6402 ح 5/46) 1(
 .آل عمران من سورة 164 اآلية رقم ) 2(
 115 ح 1/121) 3(
 3718 ح 3/384) 4(
 .اجتمع يف احلديث: ولعل الصواب  ,"الفيض"كذا يف ) 5(
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َّاحلديث من القواعد العظيمة العميمة; ألنه بـني فيـه مجيـع أحكـام اللـسان الـذي هـو أكثـر اجلـوارح  َ َّْ ِ َ
 )1(.))عمال

ً مثل ما كان يعمل صحيحا مقياماألجر سافر كتب اهللا له تعاىل من إذا مرض العبد أو« −18 ً« 
ٍوهذه قاعدة الرشيعة أن من صمم عىل فعـل: ُقال ابن تيمية(( ْ ِ َّ َوفعـل مقـدوره منـه بمنزلـة الفاعـل , َّ َُ ْ َ َ َ

 ).2( ))فيكتب له ثوابه
ْاحلالل بني ,واحلرام بني , فدع ما يريبك إىل ماال يريبك«−19 َ ّ ّ « 

ُّ رو احلافظ العراقي عن اإلمام أمحد بن حنبل:تنبيه( حـديث :  أصول اإلسالم عىل ثالثة أحاديث:ُ
ّاحلـالل بـني «....  وحـديث»من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد« وحديث »َّاألعامل بالنيات«

ُّونظمه الزين العراقي, َّوقد مر ذلك»ّواحلرام بني  َ َ َ: 
َاألعامل بالنيات وهي القص َّ َّأصول اإلسالم ثالثة إنام ُدُ ٌ ِ ُ 

ُّليـس عليـه أمـرنا فـَرد    ََ ُّكذا احلالل بني وكل ما )ُ ّ ُ 
َّاحلالل ما أحل اهللا يف كتابه واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه « −20  »  وما سكت عنه  َّ

ًفلم ينص عىل حله وال حرمته نصا(  فيحل تناوله وهذا قاله  أي»َّفهو مما عفى عنه«, ً خفيا ً وال نصا,ً جلياِّ
ُّ والفراء قال احلافظ الزين العراقـي,والسمن,ئل عن اجلبن ُملا س َّفيـه حجـة للقـائلني بـأن: ُ  األصـل يف ٌ

ال , وهي قاعدة مـن قواعـد األصـول, حتى يتبني التحريم أو الوجوب, األشياء قبل ورود الرشع اإلباحة
 ).3(.) يكتفى هبذا احلديث الضعيف يف إثباهتا

 » ..دع ما يريبك إىل ما ال يريبك « −22
وراحـة , وأصل يف الورع الذي عليه مـدار اليقـني,  وهذه األحاديث قاعدة من قواعد الدين(:قالوا( 

 .)من ظلم الشكوك واألوهام املانعة لنور اليقني

                                                 
)1 (6/211 
 864 ح 1/444) 2(
 3858 ح 3/425) 3(
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َّلت احلذاق هذا احلديث لتيقنوا أنه قد استوعب كل مَّ لو تأم(:ُّ قال العسكري: تنبيه َّ َ َ ا قيـل يف جتنـب ّ
 )1( )).الشبهات
א: א .א

َّ الراسخني يف العلم إهنم يتثبتون يف النقل, وال جيازفون باهلجوم عـىل املـسائل دون ُالعلامءمن منهج 
هنـاك و, سهم وافـرب الذين رضبوا  األجلةُالعلامءُ هو أحد هؤالء −رمحه اهللا−ُّواحلافظ املناوي, سابق علم

 : أمثلة كثرية فمنها
َ عليه يف خـط املؤلـفُهو ما وقفت» أفضل الصدقة اللسان«َّوما ذكر من أن الرواية ( −1 ويف عامـة , ُ

ُثم راجعـت. فليحرر» أفضل الصدقة حفظ اللسان«ُالنسخ  ِّ الـذي عـزا املـصنف "مـسند الفـردوس" َّ ُ
 )2 (.)ه حفظ اللسانُاحلديث إليه فوجدت

ُّوأبو النعامن غري منسوب , ُّ والذي فيهام أبو النعامن األزدي"التجريد" وال يف "د الغابةأس"مل أره يف ( −2
 )3 ().َّفليحرر

 ) .4( )َّفليحرر» شفاعته«ُويف نسخ ( »....شفاعتي«−3
ْإن اهللا تعاىل حيب أن«−4  »... يعمل بفرائضهَّ
 البـن عـدي "الكامـل"قلني عـن ُ والـذي رأيتـه يف كـالم النـا"اجلـامع"ُ عليه يف نسخ ُهذا ما وقفت(
 ) 5( ).َّفليحرر» فرائضه«بدل » رخصه«

َّ هذا رصيح يف أن احلبو يغاير الزحـف( −5 ِ َ ُ َ ْ َ َ وغريمهـا أن احلبـو "األسـاس" و"الـصحاح"والـذي يف , َّ ْ َّ
 )6 ().َّفليحرر, َّالزحف

  »...تعلموا القرآن واقرؤوه «− 6
                                                 

 4213ح3/529) 1(
 1269 ح 2/40) 2(
)3 (2/ 79 
 1406  ح  2/88) 4(
 1878 ح 2/292) 5(
)6 (3/25 
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. )حسن غريب(: ُّقال الرتمذي, ُهريرة كلهم عن أيب حبنة  يف السه , يف السرين , يف فضائل القرآنت(
ُين وقفتأواعلم . انتهى  ) .1()َّ فليحرر»وارقدوا«:  عىل أصول صحيحة فلم أر فيها لفظِّ

َّفإنـه مـصحة ,زيت الزيتون فتداووا به « أي بثمرة هذه الشجرة (»...عليكم هبذه الشجرة املباركة« −7
 ) .2( ).َّفليحرر,  يف أصول قديمة صحيحة بالنونُورأيت, خ بباء موحدةُيف كثري من النس» من الباسور

 » ...كان حيب من الفاكهة العنب « −8
َّ أميـة«ُعاوية الـذي رأيتـه يف أصـول صـحاحُ عن م"كتاب الطب النبوي"ُأبو نعيم يف ( ,  بـدل معاويـة»َ

َابن يزيد العبيس. فليحرر  )4)(3(.)َّفليحرر , وسنده ضعيف: ُّقيُقال احلافظ العرا, ومل أره يف الصحابة, َ
ُ الـذي وقفـت عليـه يف »(والرجل السوء يأيت باخلرب السوء, الرجل الصالح يأيت باخلرب الصالح« −9

ُ مصححة بخـط ابـن حجـر عازيـا أليب نعـيم"الفردوس"أصول صحيحة قديمة من  ِ جيـيء بـاخلرب « .َّ
َفلينظر» يأيت«بدل » الصالح وجييء باخلرب السوء ْ ُ(.)5(  

ُرمز املصنف حلسنه وهو كام قال(−10 اهـ . )رواه أمحد بسند رجاله ثقات( :"الفتح"ُفقد قال احلافظ يف , ُِّ
 عىل إسناد ُفقد وقفت, َّ بن عبد اهللا العرزمي ضعفوه يكاد يكون غري صوابَّحممد فيه َّ له بأن)6(وإعالل العالء 

 )7 ().ِّأمحد والبيهقي فلم أره فيهام فلينظر

                                                 
 3327 ح 3/255) 1(
 5582 ح 4/353) 2(
 6998 ح 5/208) 3(
)4 (1/343, 2/6−505−576, 3/283−531,5/312−395−526,6/197−220−360 

 5/432 ,3/73,−2/429فليحرر يف األلفاظ
 460,6/70−2555−2/245,5/92لرجال ا

 345−353,5/57−4/278ُنسخة املؤلف
)5 (4/51 
 العالئي: لعل الصواب) 6(
)7 (4/\196 
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ويـل للنـاس منـك «: قـال لـه, نعـم: قال» رشبته?« :فقال. َّجعلته يف أخفى مكان عن الناس( −11
َّظاهر صنيع املصنف أن احلكيم خرجه بسنده كعادة , ُّاحلكيم الرتمذي عن عائشة»  َّوويل لك من الناس َّ ِّ ُ

 )1  (.)َ فلينظر"النوادر" ُبل ساقه بدون سند كام رأيته يف كتابه, وعن عائشة: بل قال, وليس كذلك, املحدثني
 جيب عىل اإلمام إخراج الكفار من كل مرص غلـب عـىل اإلسـالم (:ُوقال ابن جرير الطربي( −12

َّ وإنام خص أرض العرب; ألن الدين يومئذ مل يتعداها,حيث ال رضورة باملسلمني: َّ ًومل أر أحـدا : قـال. َّ
 )2 ().إىل نقل اإلمجاع فلينظر فيهاهـ وهذا كام تر إيامء . )من أئمة اهلد خالف يف ذلك

.א:א
ومعرفته باملسائل العلمية ,  عىل العلم إملامه−رمحه اهللا−ِّمن الدالئل الواضحة عىل سعة اطالع املناوي

 :  ما قاله بعد حديثُالتي أفردت بالتأليف فمن ذلك
  )3( ...مشق وبني يديه رجل رأس احلسني حني محل وأنا بدُ رأيت−1
ِوتفصيل قصة قتله ( َّمتزقْ ِوتذيب األجساد,  األكبادُ ًوبعدا لـه كـام , أو أمر, أو ريض, فلعنة اهللا عىل من قتله, ُ

 ).وقد أفرد قصة قتله خالئق بالتأليف, بعدت عاد
ِّأفردها املصنف وغريه بال, ًقوالوقد اختلف يف االسم األعظم عىل نحو أربعني ( −2  )4 ().تأليفُ
 )5 ().وللسالم فوائد كثرية أفردت بالتأليف( −3
 َّأهنـا هذا وما أشبهه من أحاديث الفتن من مجلة معجزاته االستقبالية التي أخـرب "املطامح"قال يف ( −4

 )6().وقد أفردها مجع بالتأليف, ستكون بعده وكانت وستكون
 »....طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب« −5
أو مـذهب , أو منسوخ لتـأخر التـشديدات أو الغـسالت, وبفرضه مل يصح برشوطه,  الورود ممنوع قلنا(

                                                 
)1 (5/198 
)2 (5/251 
)3  (1/205 
)4  (1/510 
)5  (2/346 
)6  (3/193   
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والكـالم عـىل هـذا احلـديث , بغري ترتيب لطهارة الكلب عندهم, الراوي واملالكية أوجبوا التسبيع تعبدا
 )1(). فرد بالتأليفُأ

سط ذلـك خلـق يف عـدة مؤلفـات وقـد بـ,  ومفاخرهم من الشهرة باملحل األرفع)2(وباهر مناقبهم( −6
 )3 (.)مفردة

ُّوقد صنف الطرباين والنوقاين يف معارشة األهل مؤلفات( −7 َّ(.) 4( 
 َ وتـوفني إذا علمـت, يلً احلياة خرياَ أحيني ما علمت,وقدرتك عىل اخللق, بعلمك الغيب َّ اللهم«  −8

               )5 ().فرد بالرشحُوهذا احلديث أ( »....الوفاة خريا يل
 )7 (.)ا تآليف كثرية)6(وم فضائلهُفرد يف مجُ وقد أ(−9

الديك األبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عـدوي حيـرس دار صـاحبه وتـسع دور  «−10
ُقد أفرد احلافظ أبو نعيم أخبار الديك بتأليف(» حوهلا ُ() 8(     

 )9 ().وقد أفرد اخلطيب يف العزلة جزءا( −11
 )10(أمثلة أخر وهناك 

א: א א א ،א
، ، א א

                                                 
)1  (4/272 
 − ريض اهللا عنهم–أي فضائل فاطمة وأبنائها )  2(
)3  (1/106 
)4  (3/498 
)5  (2/146−147 
  .أي سورة ياسني) 6(
)7  (3/100 
 4290ح3/552) 8(
)9 (4/116 
)10 (1/64, 4 /427−428, 6/437 
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א ، ,א,,א
.א,,

אא ،.
ْوقد سبق تقريره عن الرشيف السمهودي بام فيه بالغ فال تغفل( −1 ٌ َُّ ْ َ.() 1( 
َّفإنـه , مع ذكر اهللا, »ولو بعود تعرضه عليه«, أي اسرتوه وغطوه»(  ِّومخروا الطعام والرشاب« −2

  )2 ( )بق تقرير ذلك مبنيوقد س, الرس الدافع
وال بدع يف كون الـيشء , فال يعاقبه عليه,  أي حما عنه هبا ذنبا من ذنوبه(»وحط عنه هبا خطيئة« −3

ًالواحد يكون رافعا ومكفرا كام سبق وجييء ً( ) 3(  
َوأن يرشب من ثلمة القدح أو أذنه,َّ ينفخ يف الرشاب ْهنى أن« −4 ْ ًملا مر مفصال» (ُ َّ(  )4( 
َ اللهم فلك احلمد عـىل مـا أعطيـت,َواجتبيت, َ وهديت,َتوأقني...« −5 وقـد تقـدم رشح ( »َّ

 )5 ().عن قريب فلرياجعذلك 
ِّ من أبواب الربٍبلكل با« −6 وقد سبق هلـذا ( »َّ باب الصيام يدعى الريان َّوإن, َّاجلنة باب من أبواب ,ِ

 )6 (.)مزيد بيان فراجعه
فيعمـل بعمـل , فيسبق عليه الكتـاب, َّا إال قدر ذراع حتى ما يكون بينه وبينهَّاجلنةبعمل أهل …« −7

َّأهل النار فيدخل النار  )7 ()....ْ يف ذلك ما فيه بالغ فراجعه ِّالزخمرشيوقد سلف عن  ( »َّ
َّلكن ورد عـن ابـن عبـاس بإسـناد صـحيح , عىل ذلكظاهره االقتصار ( »يرمحك اهللا: فيقال له«  −8 َ َِ َ

                                                 
)1 (2/412 
 1104 ح 1/539) 2(
 1391 ح 2/83) 3(
 9558 ح 6/349) 4(
 6776 ح 5/156)    5(
 7305 ح 5/283)    6(
)7 (6/241 
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 أي حالكم وقد »هيديكم اهللا ويصلح بالكم: َّلنار يرمحكم اهللا فيقولَّعافانا اهللا وإياكم من ا« :ُيقال
 )1 ().تقدم رشحه غري مرة

لو أتيتم : فيقول, يأتيهم الشيطان, ويتفقهون يف الدين, سيكون بعدي قوم من أمتي يقرؤون القرآن« −9
قيم أي وال يـصح وال يـست( »واعتزلتموهم بدينكم وال يكون ذلك, َالسلطان فأصلح من دنياكم

ًاجلمع بني األمرين ملا مر أن مثل هذا النفي مستلزم لنفي اليشء مرتني تعميام وختصيصا ً َّ َّ.() 2( 
, فالطواف كناية عن اجلـامع عنـد األكثـر, أي جيامع مجيع حالئله( »كان يطوف عىل مجيع نسائه« −10

واحدة بغسل «يف رواية  »يف ليلة « ينافره السياق.َّ حيتمل إرادة جتديد العهد هبن:ِّوقول اإلسامعييل
 ).وسبق فيه إشكال مع جوابه فال تغفل, َّا ال نشك أنه كان يتوضأ بني ذلكَّلكن:  قال معمر»واحد

)3( 
 )4 ().َّ ملا مر تقريره(» يسافر يوم اخلميسْكان يستحب أن« −11
َّواالبن من البناء ألنه مبنى أبيه كام مر(  −12 َّ.() 5( 
ُعن أيب حمذور −13 ْ َّعجمة أوس بن معني اجلمحي كام مر بحاء مهملة وذال م(َ َِ ُ َ.()6( 
َمعاوية بن حيدة  −14 ْ ّبفتح املهملة وسكون التحتية وفتح املهملة القشريي بضم القاف كام مر(َ ْ َ ُ.) 7( 

8 (.وهناك أمثلة أخر( 
وقـد , بـل حمـسوسة, وجـه تـسميتهام بالـضعيفني ظـاهرة( »........اليتيم واملرأة« − 15

                                                 
 6747 ح 5/149) 1(
 4778ح 4/131) 2(
 7085 ح 5/228) 3(
 7040 ح 5/218) 4(
)5 (2/359 , 5/218−389 ,6/444 ,    1/88    
)6 (3/173 
)7 (3/177   
)8   (1/100−109−212−220−363−476 ,2/213−267−325−369  ,3/86−165−210−321  ,4/153−

162−169−300−401 , 5/161−162 ,6/110−136−147−304−311 
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().مبسوطا فراجعه ّمرذلك  1(  
 مـن اهلجـرة أو »عـىل رأس كـل مائـة سـنة «ِّأي يقيض هلا( »اهللا تعاىل يبعث هلذه األمةإنَّ  « − 16

().غريها عىل ما سبق تقريره  2(  
ة« − 17 ().أي سيوف الغزاة كام سبق تقريره بام فيه( »َّالسيوف مفاتيح اجلن  3)  (4(  
 »أحـدمها«الـة أي رجـع بتلـك املق( »...إذا قال الرجل ألخيه املسلم يا كافر فقد بـاء هبـا«  − 18

  )5() .َّورجع بتلك الكلمة عىل ما مر بيانه موضحا
َإن اهللا تعاىل حيب من عبـاده رجـال سـمح البيـع« − 19 ْ سـمح الـرشاء سـمح « أي سـهله (»َّ

().ًأي التقايض كام سبق موضحا »القضاء  6(  
 أي اتركوه فال تأخـذوا منـه »وأعفوا طوهلا«, ما طال منه( »...ِ حلاكمخذوا من شعر عرض« − 20

ًئا ندبا فيهامشي ().ّوهذا مر وسيأيت موضحا, ً  7)  (8( 
,,א:

،)(:.א,א
א)( ،)(

                                                 
 2651ح  21 /3)  1(
 1845 ح 2/281) 2(
 4850ح   4/152 )3(
)4 (2/222−341 ,3/314 , 4/167−333−465−530 ,6/93  
 776 ح 1/411) 5(
 1885 ح 2/294) 6(
 3898 ح 3/436) 7(
)8 (1/471−550 ,2/222 , 3/64−314 ,4/85−300 ,6/383−393 
)9  (1/51−409 ,2/283−321 , 3/399−523 ,4/93−205−303, 5/474−228 
6/195−415 
)10  (3/464 , 
 2/485 ,244−1/77 وانظر6/148)  11(
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  :ومن األمثلة
, تكلـم بـه, ولغـا بـه, وهو اخـتالط الكـالم, تكلم باللغو, لغا الرجل: ُحال اخلطبة يقال...( − 1

, حـرام عنـد األئمـة الثالثـة, فالكالم حال اخلطبة عىل احلـارضين مكـروه عنـد الـشافعية
وظـن , ومن خاف وقـوع حمـذور بمحـرتم, ومن مل يستقر يف حمل, واخلالف يف غري اخلطيب

 )1.()وإال فال حرمة بل جيب الكالم يف األخرية,  إن سكتوقوعه به
ن ـَوأخـربوا م«أي أخربكم بـام يـرسكم » واِّوبرش«بفتح اهلمزة وكرس املعجمة (» واِرشْبَأ« − 2

 يعني أخربوا من قدامكم ممن سيوجد يف , وكرسها يف أخر,بفتح امليم يف رواية» وراءكم
ْ شارحون وهو وإن كان صحيحا يف نفـسه ال رهّاملستقبل أو يقدم عليكم يف اآليت كذا قر
 )2 ().يالئم قوله اآليت فخرجنا من عنده نبرش

وقـال ,) أراه إحيـاء املـوات :(ُّقال البيهقـي(» من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له« − 3
» مل يـسبق«  ومجلـة,موصـولة» مـا«  وحيتمـل كـون,َّحيتمل أن املراد بامء واحد امليـاه:(غريه 
َّ كأهنا أعم, واألخريان أوىل,كوهنا نكرة موصوفة بمعنى يشء و,صلتها  واحلمل عليه أكمـل ,َّ
 ومن سـبق لـيشء منهـا , فالناس فيه سواء, فيشمل كل عني وبئر ومعدن كملح ونفط,وأتم

 وخـرج الكـافر , وشمل من سبق لبقعة من نحو مسجد أو شـارع, حتى يكتفي,فهو أحق به
ْ فهو أحق بام سبق إليه من غريه يقدم منه بكفايتـه فـإن زاد أي» فهو له« : وقوله,فال حق له

ام َّأزعج هذا ما قرره مجع شارحون ومن وقف عىل سبب احلديث وتأم ـَّله علم أن املـراد إن َّ
ُّهو إحياء املوات ولذلك اقترص عليه اإلمام البيهقـي فـذكره غـريه غفلـة واسرتسـال مـع 

 )3 ().ظاهر اللفظ
ر وهـو اجلمـع ـُالقاف وكرسها كام يف تاريخ السمهودي من الق بفتح (».....آخر قرية« −4

 ,بالغلبـةالنبوية علـم هلـا »  املدينةًخرابا«َّسميت به الجتامع الناس فيها من قر اإلسالم 
                                                 

)1( 3/77 
 51 ح 1/77) 2(
 8739ح 6/148) 3(
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 اسم لكل مدينة من مدن باملكان أقام به أو مـن دان إذا والنكرة,َّ إال فيها ًفاَّعرُفال يستعمل م
ها وهي أبيات كثرية جتاوز حد القر ومل تبلغ حد األمصار ونـسبوا للكـل أطاع إذ يطاع السلطان في

 )1( ).ٌمديني وللمدينة النبوية مدين للفرق كذا قرره مجع
ومـن ,َّأراد أن حكـم اإلسـالم يغلـب :( قال عبد الـوارث:ُّقال البيهقي( »اإلسالم يزيد وال ينقص« −5

َّمعنـاه أن اإلسـالم يزيـد :( اه وقـال مجـع )) حيكم للولـد باإلسـالم بإسـالم أحـد أبويـهْتغليبه أن
وال يـنقص بـام غلـب عليـه , أو يزيد بام فـتح اهللا مـن الـبالد ,وال ينقص باملرتدين,بالداخلني فيه 
 )2 (.))الكفرة منها

َّبفتح فتشديد أي خذوا بام فيه التيسري عىل الناس بذكر ما يـؤلفهم لقبـول املـواعظ يف ( »    يرسوا« −6
 ويرغـب يف ,َّوذلك ألن التيسري يف التعليم يورث قبول الطاعة, يثقل عليهم فينفروا مجيع األيام لئال

َّ ال تشددوا أردفه بنفي التعسري مع أن األمـر بـيشء »واِّوال تعرس« ويسهل به العلم والعمل ,العبادة
ه إيـذانا بـأن َّ عقبه ب: وأوىل منه قول مجع,ُّهني عن ضده ترصحيا بام لزم ضمنا للتأكيد ذكره الكرماين

 كـذا ,ً والصدق عىل كل من يرس مـرة وعـرس كثـريا, ولو اقترص عىل يرس,ًمراده نفي التعسري رأسا
 )3(ُّ هذا الشأن ومنهم النووي وغريه ُقرره أئمة

 )4 ().وهذا عصارة ما قيل يف توجيه الدوام يف هذا املقام(−7
 )5 (.)هذا عصارة ما قرره حمققو أهل الظاهر( −8
    »وارضبوا عليه بالدفوف,ِّا هذا النكاح أعلنو« −9

َّواستدل بقوله وارضبوا عىل أن ذلك ال خيـتص بالنـساء لكنـه ضـعيف واألحاديـث ( :ُقال ابن حجر( ِّ َّ
  انتهى )َّالقوية فيها اإلذن يف ذلك للنساء فال يلحق هبن الرجال لعموم النهي عن التشبه هبن

                                                 
)1 (1/41 
 3062 ح 3/179) 2(
 10010 ح 6/461) 3(
)4 (1/166 
)5 (2/142 
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 فال فرق بـني رضبـه مـن ,ِّ يف ردهُّوقد أطال السبكي,ِّبالنساء  فخص حله ُّوما ذكره تقدمه إليه احلليمي
 )1 ().)»ارضبوا« :رجل عىل األصح الذي اقتضاه قول احلديثامرأة أو 

 اآلراء يف هـذا العلـم ِ وتناقـضت,قـد تباينـت األقـوال (»  طلب العلم فريضة عىل كل مـسلم« −10
 وبعـض , معـارضٍّ لكـلٌّ وكـل, عـىل علمهـاوكل فرقة تقيم األدلة, ًقوالاملفروض عىل نحو عرشين 

 , ونبوة رسـله,ما ال مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع( : وأجود ما قيل قول القايض,لبعض مناقض
 .) تعلمه فرض عنيَّوكيفية الصالة ونحوها فإن

 حيصل مـن  وذلك ال,املراد العلم باهللا وصفته التي تنشأ عنه املعارف القلبية(: "اإلحياء" قال الغزايل يف 
َّثم أطـال يف ), فجاهد تشاهد ,َّوإنام يتوصل له باملجاهدة,  منه ً مانعاً بل يكاد يكون حجابا,علم الكالم

 )2 ().تقريره بام يرشح الصدور ويمأل القلب من النور
א: א:א

אא,א א :א
ُّوأقره الذهبي, صحيح:  قال احلاكم(−1 َّ ما حاصله أنه ضعيف; وذلـك "املنار"ففي , وليس كام قال, َّ
َّ ملا نقل عن الرتمذي أنه حسن غريبَّألنه ً املانع من صحته وذلـك ألن فيـه دراجـاَّبنيُومل ي(: قال, ِّ ّ وهـو , َّ
 ُّ اهــ وحكـم القزوينـي). أحاديثه منـاكري(:وقد قال أمحد, )ّتفرد به دراج(: ُوقال ابن اجلوزي, )عيفض

َّلكن تعقبه العالئي بام حاصله أنه ضعيف ال موضوع, بوضعه َّ.() 3( 
ُّوقد رصح الزخمرشي( −2 , من قبيل التمثيل واالستعارة وما أشبهه,يف هذا َّ بام حمصوله أن اخلزائنّ
(βÎ ® : يف قوله سبحانه وتعاىل"كشافال"ففي  uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) $tΡy‰Ψ Ïã … çµ ãΨ Í←!# t“ yz !  )4( ذكر اخلزائن متثيل ,

فرضب اخلزائن , وتكوينه واإلنعام به, َّ يشء ينتفع هبالعباد إال ونحن قادرون عىل إجياده وما من:واملعنى

                                                 
 1198 ح 11/ (1 ) 2

 5264 ح 267 /4) 2(
)3 (6/424 
 .   سورة احلجر, 21 اآلية رقم  من ) 4(
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  )1 ().س كذلكفتكون املقاليد والفر, مثال القتداره عىل كل مقدور عليه
 احلكم بـن عبيـد اهللا بـن سـعد :ِيف أحدمها, رواه عنها بإسنادين(: ُقال ابن طاهر وغريه ما حمصوله( −3

ُ عمر بن ع:ويف اآلخر,  عدي نفسهُنه ابنَّكام بي, ًوهو ضعيف جدا, األييل وعامـة مـا يرويـه ال , بيد البرصيُ
 )2( )).ُيتابع عليه

كاملرأة تكـون للرجـل وهلـا رضائـر , َّتزين بالباطل: َّتشبع(: حمصوله وغريه ما "لسان العرب" ففي −4
, وإدخال األذ عليها, َّبام تدعي من احلظوة عند زوجها بأكثر مما عنده هلا تريد بذلك غيظ جارهتافتشبع 
َّأنه ليس بيد أحد من اخللق نفع وال منع وإنام الفاع: ومقصود احلديث, )وكذلك  هذا يف الرجال: قال ل َّ

 )3 (.)هو اهللا
ويف زوجته فتنة و يف «ويف هنا سببية , بالء وحمنة: أي( »فتنة«ٌّذكر الرجل غالبي ( »َّإن يف مال الرجل« −5

َّإهنـم يوقعونـه يف اإلثـم : َّومر توجيهـه بـام حمـصوله,  كام نطق به نص القرآن يف غري ما مكان»فتنة ولده
 )5)(4 ().ويقربونه من سخط الرمحن, والعدوان

حتتـاج فاألوىل ال , ورؤيته بغري صفته إدراك ملثاله(» َّفإن الشيطان ال يتزي يبمن رآين فقد رأ احلق « −6
َّأنه يراه حقيقة سواء كانت صفته املعروفة أو , ُّوحيمل عىل هذا قول النووي الصحيح, والثانية حتتاج إليه, إىل تعبري
 )6 (.)وفيام ذكرته كفاية اه بنصه, ذكرهوللعلامء يف ذلك كالم كثري ليس هذا حمل . غريها
א: א א −א−א−א
א−א א א :א

ِّاإليامن بالنية واللسان« −1 واهلجرة من بالد الكفـر , ادتنيوالنطق بالشه, أي يكون بتصديق القلب( »َّ
َّفإن مل يتمكن إال بنفسه فقـط هـاجر هبـا; ألن, فس واملال متى متكن من ذلكَّإىل ديار اإلسالم تكون بالن َّْ 

                                                 
)1 (1/148 
)2(2/292 
)3(2/339 
 2336 ح 2/473)   4(
)5 (1/145−495 ,2/335−359−455 ,3/126 −145−179 ,5/267 −285 
)6 (6/132−133 
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 )1 ().امليسور ال يسقط باملعسور
َّال يقبـل اهللا أحـدمها إال بـصاحبه; ألن , أي رشيكـان يف قـرن واحـد( »اإليامن والعمل أخوان «−2 َّ
والتصديق بمجرده بال عمـل ال يكفـي أي يف ,  بدون اإليامن الذي هو تصديق القلب ال فائدة لـهالعمل
 )2 ().الكامل

ومها اخللطان اللذان يرتكب ( »َّاإليامن والعمل قرينان ال يصلح كل واحد منهام إال مع صاحبه« −3
 )3( ).منهام األدوية ألمراض القلوب كلها

َّ أي ماهيـة مركبـة (» ونصف يف الـشكر,الصرب فنصف يف :اإليامن نصفان «−4 َّوذلـك ألن النـاس , َّ َّ
وإذا صـرب , فإذا شكر هذا فقد أتى مـن اإليـامن بنـصفه, وممنوع فعليه الصرب, ًمعطى فعليه الشكر: صنفان

, َّ وجه التنصيف أن اإليامن اسم ملجمـوع القـول والعمـل والنيـةُيقالأو , هذا فقد أتى من اإليامن بنصفه
الـصرب عـن : والـرتك. وهو حقيقة الـشكر, العمل بالطاعة: فالفعل, وترك, فعل:  ترجع إىل رشطنيوهي

 )4( ).وترك املحظور, ّوالدين كله يف هذين فعل املأمور, املعصية
א,אא: א ,א

א א א .,א,א
ِعن طلق بفـتح فـسكون ابـن عـيل بـن مـدرك احلنفـي , ِّالنساء يف حسن عرشة نِّيف النكاح (ت  −1 ْ ُ ٍ ْ َ

ُالسحيمي بمهملتني م ْ ُِّ ِّيبـنيومل , حـسن غريـب: ُّقال الرتمـذي, له وفادة, صحايب, اليامين, صغرَ ,  مل ال يـصحُ
 )5 ().َّواملؤلف رمز لصحته فليحرر

ّ فليحـرر »شـفاعته«ُويف نـسخ ( »َّفإن وسيلتي عند ريب شـفاعتي, واطلبوا يل الدرجة والوسيلة « −2
,  برفـع الـدرجاتَّاجلنـةوألهـل , أو منـع دوامـه, َّ أي ألهل النار من عصاة املؤمنني بمنع العـذاب»لكم«

                                                 
 3103 ح 3/188) 1(
 3104 ح 3/188) 2(
 3105 ح 3/188) 3(
 3106 ح 3/188) 4(
)5 (1/343 
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 )1 (.)وإجزال املثوبات
َّ عن ابن عباس طب ُهريرة عن أيب حم ق ت د −3  خرجـاه هـو مـا ًمعـاَّه من أن الشيخني ما ذكر(,ِ

 )2 (.)َّفليحرر . مل خيرجه مسلم:  قال−رمحه اهللا−َّلكن الصدر املناوي, فتبعه, جر عليه البعض
ِّثم الذي رأيته يف نسخ البيهقي عقب قوله ( −4 َُّ ولـيس  »فيقطـع نـسلهم, وأن ال خيصيهم, فيكفرهم«ُ
 )3 (.)ّ عليها فليحررُتي وقفتُ الخ بثابت يف النسخ ال" وأال يغلق":قوله

ّ وغريه بالراء ويف نسخ بالواو فليحرر"الفردوس"كذا هو يف (» )4(للعلم رعاة «−5 وال تكونوا لـه «. ُ
ُ متامه عند خمرجه أيب نعيم»رواة  إنكـم مل تكونـوا , وقد يروي من ال يرعـوي,فقد يرعوي من ال يروي«, ِّ

 )5 (.) بلفظه اه»عاملني حتى تكونوا بام علمتم عاملني
ْ عن أيب سعيد الزوقـي−6 لكـن يف , ِّ بفـتح الـزاي وسـكون الـواو بـضبط احلـافظ الـذهبي بخطـه(َّ

َالزرقي فليحرر: "التقريب" سأل رجل مـن : قال. أو عامرة بن سعد, وهو صحايب اسمه سعد بن عامرة, ُّ
 "ُّأورده الـذهبي يف , مـرةَّمـع أن فيـه عبـد اهللا بـن أيب , رمـز حـسنه, أشجع رسول اهللا عن العزل فـذكره

 )6 (.)جمهول:  وقال"الضعفاء
َّقرة عن −7 َ بن إياس املزينُ ُ َّقـرة عـن ًأيـضاورواه أمحـد , وعن معقـل بـن يـسار,  والد معاوية(ِ قـال . ُ

َّقرةاه لكن رواه احلاكم عن . ورجاله ثقات: ُّاهليثمي َّفتعقبه الذهبي بـأن, ًأيضا ُ ُّ ُ عـدي بـن الفـضل أحـد َّ
 )7 (.)َّفليحرر. الك انتهىرواته ه

والـذي يف , َّ هذا رصيح يف أن احلبـو يغـاير الزحـف»ً وحيبو أحياناًيزحف أحيانا«رواية احلكيم ( −8

                                                 
 1406 ح 2/88) 1(
)2 (2/576 
 2787 ح 3/73) 3(
  ".دعاة"َّكذا يف الفيض, وسياق الكالم يدل أنه هنا يف )  4(

 6434 ح 5/57)  5(
)6 (5/460 
)7  (6/360 
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 )2)(1 (.)َّ أن احلبو الزحف فليحرر: وغريمها"األساس" و"الصحاح"
ً سوءاأفضل الصدقة ما تصدق به عىل مملوك عند مالك«−9 ُ « 

 ما من صدقة تصدق هبا عـىل مملـوك «"معجمه األوسط" عليه يف ُقفت الذي و(ُهريرةطس عن أيب 
 )3( )اهـ. »عند ملك سوء

ًإال قربا« −10 ْ ُ ًإال بعـدا« "احلليـة" و"ِّمعجم الطرباين" عليه يف أصول صحيحة من ُ الذي وقفت(»َّ َّ 
 )4 ().وكالمها لـه وجه صحيح»

وذلـك ,  رشـيد بـدل سـيد"اخلطيبتاريخ "ُالذي وقفت عليه يف أصول صحيحة قديمة من ( −11
َّوقد ارتقى النبـي يف هـذا املقـام الغايـة ,  سبحانه أثنى عىل من هذه صفته يف عدة مواضع من التنزيلَّألنه

 )5 (.)رتقىُالتي ال ت
ُعليه الشمس يوم اجلمعة« يف أصول صحيحة عليه ُالذي وقفت( »...خري يوم طلعت فيه« −12 ُ«(.) 6( 
،:א א א א א

.א
ْ أول زمرة تدخل « −1 َ ْ   »...ِ عىل صورة القمرَّاجلنةُ
ُثم رأيته كذلك يف كتاب األنبياء وخلق آدم عليه السالم(  عـدة أحاديـث َّاجلنـةويف مـسلم يف صـفة , َّ
ُ حديث الرتمذي الذي آثره املصنف إال زيادة عدد احلوليس يف, بنحوه َُّ ِّ ِّويف رواية البخاري زيادة نفـي , للِّ

 )2)(1 ().وجود األعزب فيها

                                                 
)1 (3/25 
)2 (1/343−448 ,2/4−6−40−79−88−245 ,3/73−255−283−531 ,4/278−353 ,5/57−92−208−265−

312 ,6/70−197−220−360 
)3 (2/38 ,1/343−448 ,2/4−6−40−79−88−245 ,3/73−255−283−531, 4/278−353 ,5/57−92−

208−265−312 ,6/70−197−220−360 , 
 1320  ح2/57) 4(
)5 (3/417 
 4096 ح 3/494) 6(
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ً   حد اجلوار أربعون رجال  2−« ُثـم رأيتـه ,  عليه من احلـروفُ بدال مهملة عىل ما وقفت(»حد«     »ُّ َّ
ِّيف نسخة املصنف بخطه كذلك ُ ُوهكذا ذكـره ابـن امللقـن ,  حق بالقافنيا يف أصل الروضةُلكن رأيته ثا ,ُ

ُثم رأيت يف , ُوابن مجاعة وأثبته الكامل ابن أيب رشيف هكذا بخطه  وغريه من األصـول "مسند أيب يعىل"َّ
َّوبه يعرف أن التحريف, كذلك ُّإنام هو من املصنف ال من الن, ُ ِّ ُ  )3( ).ساخَّ

هذا احلجر يوم القيامة له عينان يبرص هبام  «)املجيء بسهولة:تيان  اإل(:ُّقال الطيبي( »....ليأتني« −3
ِّثم رأيته بخط املصنف هكذا, ُكذا يف نسخ الكتاب» ولسان ينطق به يشهد عىل من استلمه بحق ُُ والـذي , َّ

 )4 ().َّفليحرر"وعىل من استلمه بغري حق,  يشهد ملن استلمه بحق" عليه يف أصول صحيحة قديمةُوقفت
َّأن البيهقي    (...»َّمن سب العرب فأولئك هم املرشكون  « −4 َّ خرجه وأقرهَّ َّفإنـه ,  واألمـر بخالفـهَّ

ِّويف كالم الـذهبي إشـارة . هذا لفظه, ُوهو منكر هبذا اإلسناد,  هذا)5(تفرد به مغفل: فقال, َّعقبه ببيان حاله
َّإىل أن هذا اخلرب موضوع فإنه قال يف  َمطرف بـن مغفـل عـن ثابـت لـه حـديث :( "الضعفاء واملناكري"َّ ُ

ّثم رأيته رصح بذلك يف , )موضوع ُ َمطرف بن مغفل له حديث موضوع(:  فقال"امليزان"َّ َّثم ساق هـذا , )ُ
 )6 (.)اخلرب بعينه

, ٌ رجل يميش عىل الـرصاطَّاجلنةُآخر من يدخل «وهذه اآلخرية ال يعارضها حديث مسلم ....( −5
َّ وتسفعه النار مرة,ويكبو مرة, فهو يميش مرة ََ  »تبارك الذي نجـاين منـك: «فقال, فإذا جاوزها التفت إليها, ْ

ِّ ممن دخل النار وعذب فيها مدةَّاجلنةاحلديث إلمكان اجلمع بأن جهينة آخر من يدخل  ُ ََّ ِثم أخرج, َ ْ ُ وهـذا , َّ
وال , َّقض بدخوله النار أصالومل ي, َّاجلنة ممن ينرصف فيمر عىل الرصاط يف ذهابه إىل َّاجلنةآخر من يدخل 

َّألن املراد أنه يصل ; »َّ وتسفعه النار مرة«:ينافيه قوله  .وهو خارج عن حدودها, إليه هلبهاَّ
                                                                                                                                                  

 2812 ح 3/85) 1(
)2 (3/85−208 ,4/95−309 −462 ,6/374−412 ,3/376 
 3688ح3/376) 3(
 7526 ح 5/345) 4(
 و كام يدل عليه الـسياق, وقـد تكـرر هـذا 2/662, واملغني يف الضعفاء 4/126  مطرف بن معقل كام يف امليزان:الصواب ) 5(

 .اخلطأ ثالث مرات
)6( 6/146 
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ُثم رأيت وذاك آخـر مـن , ْهذا آخر من خيرج منها بعد أن يدخلها حقيقـة:  فقال ابن أيب مجرة مجع بنحوهَّ
ّ أصـابه مـن حرهـا َّألنـهَّه خرج من النار بطريق املجـاز; َّفيكون التعبري بأن, يدخل ممن يمر عىل الرصاط

 )1 ().َّوما ذكر من أن اسمه جهينة هو ما وقع يف هذا اخلرب, ْوكرهبا ما يشاركه فيه بعض من دخلها
 »....إذا أتى عيل يوم ال أزداد فيه علام «−6
ومل يأمره بطلب االزدياد من , منه واملراد بالعلم الذي أمره اهللا تعاىل بطلب االزدياد (:ُقال ابن حجر( 

واملراد بالعلم العلم الرشعي الذي يفيده معرفة ما جيب عىل املكلف مـن أمـر دينـه يف : قال, َّيشء إال منه
 .  إىل هنا كالمه).والفقه, ومداره عىل التفسري واحلديث, عباداته ومعامالته

ادة العلم باهللا سبحانه وتعاىل الذي هـو الالئق بمنصبه الرشيف إر: ُولو كان يل من األمر يشء لقلت
 . أسنى املطالب وأسمى املواهب

ُثم رأيت  أراد هبذه الزيادة من العلم علم التوحيـد املتعلـق بـاهللا تعـاىل لتزيـد (:قال بعض العارفني َّ
وقـد حـصل لـه عليـه أفـضل الـصالة والـسالم مـن العلـوم , فتزيد رتبته يف حتميده, معرفته بتوحيد اهللا

 )2 ()).ٌار ما ال يبلغه أحدواألرس
وضم العقـرب , )وفيه سواد,  األسود العظيم من احليات(:ُّقال اجلوهري( »...اقتلوا األسودين«−7

والعرب تفعل ذلك يف الـشيئني يـصطحبان فيـسميان ,كإطالقه األسودين عىل التمر واملاء , إليها تغليبا
, وال عىل غـريه, ومل خيفها عىل نفسه, لوجوب ما مل يتعرضال ل, واألمر للندب أو اإلباحة, باسم األشهر, ًمعا

لحـق هبـام كـل ضـار ُ وي»َّ احلية والعقـرب«:وما األسودان? قال: قالوا, وإال فللوجوب حتى يف الصالة
َّ ال يفسدها إذ قتلهام إنـام يكـون ٍنآ والء الفعل مرتني يف َّوأن,  حل العمل القليل يف الصالة:وفيه, كزنبور

ُفإن تتابع وكث, بة أو رضبتنيغالبا برض   .!كذا قيلر أبطل ْ
 أبطلهـا وكـم لــه ْوإنْ جلواز أن يكون أمر بالقتل يف الـصالة , احلديث ال يفيد ذلكَّوأنت خبري بأن

ُثم رأيت بعض املحققنينظري,  ُاحلق فيام يظهر الفساد إذا تتابع وكثـ:  قالَّ  واألمـر بالقتـل ال يـستلزم ,رُّ

                                                 
)1  (1 /39 
 343 ح 240/ 1) 2(
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ونحوه بل أثره يف دفع اإلثم بمبارشة املفسد يف الصالة بعد , ج ما قالوا يف إنقاذ الغريقبقاء الصحة عىل هن
ًأن كان حراما ْ.() 1( 

  »...َّإن اهللا تعاىل مجيل« −8
َفإن قلت...( ُينايف هذا احلديث ما سبق من األمر بلبس اخلشن من الثياب يف حديث? قلت: ْ ِ َ َّ إن ُيقـالقد : ُ

َّ يلبس اجلبة عىل بدنه−−وقد كان جعفر الصادق , ولكل مقام مقال, حوالذلك خيتلف باختالف األ ُ َ ويلبس , ْ
فـام كـان هللا , واخلز لكم, نلبس اجلبة هللا: فقال, لـه بعض من اطلع عىل حاله يف ذلك: فقال, الثياب الفاخرة فوقها

 . وما كان لكم أبديناه, أخفيناه
ُثم رأيت َ فإن قلت: قال−− الغزايل َّ ُوسئل . )ُجودة الثياب خيالء القلب( :قد قال عيسى ف: ْ

ّفكيف اجلمـع? فـاعلم أن الثـوب اجليـد لـيس مـن , ال: أهو من الكرب? فقال, ُّنبينا عن اجلامل يف الثياب ّ َّ
ٍرضورته التكرب يف حق كل أحد يف كل حال وعالمـة , َّكام أن الثوب الدون قـد ال يكـون مـن التواضـع, ُّ

ْوعالمـة طالـب اجلـامل أن , وال يبايل إذا انفرد بنفسه كيف يكون, َّلتجمل إذا رآه الناسْاملتكرب أن يطلب ا
هو من : فقول عيسى, فليس ذلك من الكرب, وحتى يف ستور داره, حتى يف خلوته, حيب اجلامل يف كل يشء

ْ أن يكـون وجيـوز,  يعني الكرب ال يوجبه»ليس من الكرب «:وقول نبينا , يعني يورث ذلك, خيالء القلب
 )2 ().منه فاألحوال ختتلف

وأبلـغ , َّ ألن الدعاء باآلباء أشد يف التعريف(»كم تدعون يوم القيامة بأسامئكم وأسامء آبائكمَّإن« −9
إلمكـان اجلمـع  »َّ إهنم يدعون بأسامء أمهاهتم سرتا منه عىل عباده«:ِّوال يعارضه خرب الطرباين, يف التمييز

إذ دعـاء , ّهـو غـري جيـد: وأقـول, !كذا مجع الـبعض, وغريه يدعى باألم, ببأن من صح نسبه يدعى باأل
, وحيـصل االفتـضاح, فيفوت املقصود وهو الـسرت, ُيعرف به ولد الزنا من غريه, والثاين باألم, األول باألب
 .ُفال يعارض به الصحيح, هات ضعيفَّخرب دعائهم باألم: ُيقال ْفاألوىل أن

                                                 
 1323 ح 58/ 2) 1(
 1721 ح 225/ 2)  2(
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ُثم رأيت ابن القيم  َّوأما من . َّ أما احلديث فضعيف باتفاق أهل العلم باحلديث(:اب بنحوه فقال أجَّ
. فالعبد يدعى بام يدعى به فيها مـن أب وأم. دعى به يف الدنياُانقطع نسبه من جهة أبيه كاملنفي بلعان في

  )1 ()).إىل هنا كالمه
=βÎ) ©!$# ¨ ® َّألن التائب حبيب اهللا (»من الذنب كمن ال ذنب له«−10 Ïtä† t⎦⎫ Î/≡ §θ−G9 $# = Ït ä†uρ 

š〈⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tFßϑø9  مل ًعبداوإذا أحب اهللا , يساحمهو, ويسرته, بل يغفر له, وهو سبحانه ال يعذب حبيبه  )2 ( #$
فصار كمن ال ,  فأذنب سرتهًعبدافإذا أحب , ْفإن بدا منه شني غفره, َّيرضه ذنب; ألن املحب يسرت احلبيب

, فرجعته إليه تصريه يف حمل القرب منه, وهو التوبة,  والرجوع إىل اهللا يطهرهفالذنب يدنس العبد, ذنب لـه
ُثم رأيت حجة اإلسالم قال, كذا ظهر يل يف تقريره فلم ترضه , معناه إذا أحبه تاب عليه قبل املوت: َّ

 )3 (). كثرت كام ال يرضه الكفر املايض بعد اإلسالم ْوإن, الذنوب املاضية
ومتسك هبذا مالك يف ذهابـه , أو معتدالن, ًما لـه قرنان حسنان»( كبش األقرنخري األضحية ال «−11

وتـأولوه عـىل , كـاجلمهور, وأبو حنيفـة, ُّوخالفه الشافعي, َّإىل أن التضحية بالغنم أفضل من اإلبل والبقر
تفـضيل  فـاملراد ,"َّفإن البدنة أو البقـرة جتـزئ عـن سـبعة ",تفضيل الكبش عىل مساويه من اإلبل والبقر

وخـري الكفـن «, ُذكره أبو زرعة, أو تفضيل سبع يف الغنم عىل بدنة أو بقرة, الكبش عىل سبع واحدة منهام
ُ واحدة احللل برود اليمن»َّاحللة ُُ َ َفإن قلت, ُ مع , َّغري بيض, إذ برود اليمن, ذا يشعر بأن البياض غري مقصود: ْ
َّفـإن احللـة ال , َّ هذا إشارة إىل أن تعدد الكفن مطلـوبَّالظاهر أن: ُقلت. َّ نص عىل أن أفضله البياضَّأنه َّ

ُثم رأيت ابن العريب قال, خري الكفن كونه من ثوبني فصاعدا: َّفإنه قال, َّتكون إال من ثوبني خري الكفـن : َّ
, ه وهـو أقلـ»كفنوه يف ثوبني«:ن كام ورد يف الصحيح يف املحرم الذي وقصته ناقته,يعني باحللة ثويب, َّاحللة

 )4 ().وإال ففيه إشكال, وهو أقله أي أدنى املال: اه وقوله. ثالثة, وأكثره

                                                 
 2533 ح 553/ 2)  1(
 . من سورة البقرة222من اآلية )  2(
 3386 ح 276/ 3)  3(
 4000 ح 469/ 3)  4(
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 من حتويل صدره عن ً حذرا(»وال يلوي عنقه خلف ظهره, يف الصالة يمينا وشامال كان يلحظ« −12
: والظاهر, وبالصدر حرام مبطل للصالة,  االلتفات بالعنق فقط من غري حتويل الصدر مكروهَّالقبلة; ألن

ُثم رأيت, َّه إنام كان يفعل ذلك حلاجة ال عبثا لصيانة منصبه الرشيف عنهَّنأ َّإنـه كـان ( :ل ابـن القـيم قـاَّ
وجعـل , َّومنه ملا بعث فارسا طليعة ثم قام إىل الصالة, ُومل يك من فعله الراتب, ًأحيانايفعل ذلك لعارض 

 )1 (.))ُيلتفت فيها إىل الشعب الذي جتيء منه الطليعة
, َّواستأصلته ألن الزكاة حصن له, أي حمقته»َّ إال أهلكته  ًماال «أي الزكاة( »...ما خالطت الصدقة «−13

 ُوإليه أشـار بقولــه يف خـرب فيهلـك احلـرام, َّأو أخرجته عن كونه منتفعا به; ألن احلرام غري منتفع به رشعا
ُ ثم رأيت ابن األثري قال,ذكره الطيبي, َاحلالل , َّ يريد أن خيانة الصدقة تتلف املال املخلوط هبا(:ُّقال الشافعي: َّ
 ).ْهو حث عىل تعجيل أداء الزكاة قبل أن ختتلط بامله: وقيل, هو حتذير للعامل عن اخليانة يف يشء منها: وقيل
 )2 ().اهـ

واألول أقرب وأنسب ,  رؤيا منامَّأهناوحيتمل ,  أي رؤية عني يقظة(»...ْ أن أرُما شئت14 −«
ُثـم رأيـت ابـن , ّ كام مر عـن الغـزايلًبل خواص أمته منهم من ير املالئكة عيانا, الرشيفبمقامه  َّ

َّعساكر رصح بأن وهو يقـول ,  بأستار الكعبةًجربيل متعلقا « وهو الذي ينبغي اجلزم به, ذلك يقظةّ
ُأنعمت هبا عيل إال رأيت, ال تزل عني نعمة, يا واحد يا ماجد  اهللا ملن غضب ملا ير من شدة عقاب, هََّ

 )( )3(  )4نَوراسِ اخلَمو القَ إالَّ اِرَكْ مَأمنال يَفَ ,»عليه
ُمن أحب أن يكثر اهللا خري بيته15−« ْ َّحيتمل أن املراد الوضـوء (» َاؤه وإذا رفعدفليتوضأ إذا حرض غ, ّ
َّثم رأيت املنذري, وحيتمل اللغوي, الرشعي ُ  أراد َّأنـهويظهـر , )سل اليـديناملراد به غ(: "ترغيبه" يف  قالَّ

 )5 ().َّ أكل آخر النهار; ألن املراد ما يؤكل أوله فقطْوإن, بالغذاء ما يتغذ به البدن

                                                 
 7170 ح 247/ 5) 1(
 7897 ح443/ 5)  2(
  من سورة األعراف99رقمية من اآل)  3(
 7921 ح 450/ 5)  4(
 8311 ح 30/ 6  )5(
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 ال َّأنـهواملـراد , بضم الـسني املهملـة وكـرسها»( هِسْهنى أن يمسح الرجل يده بثوب من مل يك16−«
, وال يتقـذره,  حليلته أو خادمه ممن حيب ذلكلنحو, كثوب كساه, َّيمسح يده إال يف ثوب من له عليه نعمة

ُثم رأيت, شك كأكل طعام صديقهْإن  غلب عىل ظنه ذلك ال ْوهذا إن أراد املـصطفى :  قـالَّ العـسكريَّ
ًهبذا أن يستبذل أحدا من املؤمنني  )1 ().َّ كان فقريا فإن اهللا يطعمه ويكسوهْوإن, ْ

2 (.وهناك أمثلة أخر( 
אא:א א .א

فلام حذف , ِّتقديره كلم أخاك تكليام, ٌمصدر وعامله حمذوف(:ُّقال الطيبي( »...وأن تكلم أخاك« −1
َّوقيـل لـه أخـوه; ألنـه , ْوإن مل يكن ابن أحد أبويه, وأراد باألخ املسلم, )الفعل أضيف املصدر إىل الفاعل

وذكره بلفـظ , قل لصاحبك كذا ملن بينه وبينه أدنى مالبسة: كام تقول للرجل, ينه دينهَّالبسه من قبل أن د
, ُّكـره الزخمـرشيذ, األخوة ليعطف أحدمها عىل صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهام مـن اجلنـسية واإلسـالم

ستعار ويـ, أو الرضـاع, أو أحدمها,  الطرفني هو املشارك آلخر يف الوالدة من(: حيث قالوأصله للراغب
َأو صنعة, أو دين, يف كل مشارك لغريه يف قبيلة ونظم هـذا  ...)أو غريها من املناسبات, َّأو مودة, أو معاملة, َْ

 )3 ( .) وروض اجلنانُاجلامناحلديث كنظم 
ُّوتقدمه إليه الكرماين,  إىل هنا كالم احلافظ(−2 ُوقد انتهبه سميه الشهاب ابن حجر اهليتمي, ّ ولنفـسه , ّ
  )4 (.)َّال قوة إال باهللا و,عزاه

َمليكة( −3 ْ هلـا : ُيقال, كأصله: "التقريب"قال يف , ّأو السودية اجلعفية, بالتصغري بنت عمرو الزيدية()َُ
 )5(. ) وفيه ضعفًأيضاُّورواه عنها البيهقي , تابعية من الطبقة الثالثة: ويقال, صحبة

وقـال يف , ا هنا العلم املـشتمل عـىل املعرفـة بـاهللاواملراد هب, ُّالنوويمن كالم ًأخذا ُقال ابن حجر ( −4

                                                 
 9543 ح 346/ 6)  1(
)2 (1/99−111−440 , 5/98−440 
)3 (1/121 
)4 (2/184 
)5 (2/155 
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   )1 (.) وضع اليشء يف حملهَّإهناأصح ما قيل فيها : موضع آخر
 )2 (.)لشيخه الزين العراقي صحيحًتبعا ُّ قال اهليثمي (−5
ُ فإن الذي وقفت(...−6 ً عليه بخط احلافظ ابن حجر وغريه تبعا البن األثـري معـزواَّ ِ لتخـريج ابـن ً
 )3 (.) بدل صديقي ومل حيكوا سواه»خلييل «َّع إنام هوقان
،:א א א

 
عـام خمـصوص بغـري القاتـل (»والناس أمجعـني, واملالئكة, َّمن مثل بحيوان فعليه لعنة اهللا تعاىل« −1

وعـن مجـع مـن ,  رأس هيودي بني حجرين لفعله ذلـك بجاريـة مـن املدينـةَّفى رض املصطَّاملمثل; ألن
وصـح , ونقل ذلك عن أيب بكر وخالد بن الوليـد, َّالسلف أن من قتل لكفر أو ردة يمثل به باحلرق بالنار

ّأن عليا كرم اهللا وجهه حرق املرتدين ِّلو كنت أنا مل أحـرقهم بـل أقـتلهم بالـسيف: فقال احلرب, َّ َّإنـه ال ف, َ
 اه . َّيعذب بالنار إال خالقها

َّوأنه لو كـان هـو اإلمـام ورفـع إليـه ذلـك مل , وال ينكر عليه, َّ إىل أن املجتهد ال يقلد جمتهدافأشار 
ِوبه يعرف أن موالنا ابن حجر اهليتمي قـد جـازف وأسـاء األدب  خالف قضية اجتهاده, َّألنهحيرقهم;  َّ ُ
َّفأنكر عليه ابن عباس(:  عن ذلك بام لفظهَّحيث عرب َّ أوخفي عىل الـشيخ أن املجتهـد ال ينكـر عـىل  اه)ُ َ َ َ

ُبل ذلك مما طغى به القلم,  كال!جمتهد ُفزلت به القدم, َّ وأصل فعـل الـصديق واملرتـىض فعـل املـصطفى , ّ
, فـصاروا يطلبـون املـاء, وتعـذيبهم يف الـشمس, وسـمل أعيـنهم, وأرجلهم, بالعرنيني حيث قطع أيدهيم

 )4 ().َّوأجيب بأجوبة منها أنه كان قبل حتريم املثلة, وذلك لكوهنم قتلوا وهنبوا وارتدوا. َّالنار: قولفي
:אא:א

فهـو , أو لطوهلـا, أي القيامة سميت به لوقوعها بغتة أو لرسعة حساهبا(  » ...قامت الساعةإن ْ « −1

                                                 
)1 (1/93 
)2 (1/109 
)3 (3/552 
)4  (6 /227 
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 «َّأو ألهنا عند اهللا تعاىل عىل طوهلا كساعة من الساعات عنـد اخلالئـق,  يف األسود كافورُيقال كام ,تلميح
ِوهـي الـودي, خـلَّإذ الفسيل صـغار الن,  أي نخلة صغرية»ِفسيلة«  أهيا اآلدميون»ويف يد أحدكم ْفـإن «, َ

قد خفي معنى هذا , ًندبا »احتى يغرسها فليغرسه« أي الذي هو جالس فيه »ْاستطاع أن ال يقوم من حمله
: ُّمـيتقـال اهلي.  انتهـى.) اهللا أعلم مـا احلكمـة يف ذلـك(:فقال, ُمنهم ابن بزيزة, احلديث عىل أئمة أعالم

َّإذا سمع أحدكم بالدجال ويف يده فسيلة فليغرسـها فـإن «َّفإنه قد ورد , ولعله أراد بقيام الساعة أمارهتا(
لتبقى هـذه الـدار , وحفر األهنار, مبالغة يف احلث عىل غرس األشجارَّأنه :  واحلاصل)»للناس عيشا بعد

فكام غرس لك غريك فانتفعت به فاغرس ملن , عامرة إىل آخر أمدها املحدود املعدود املعلوم عند خالقها
 .)اوذلك هبذا القصد ال ينايف الزهد والتقلل من الـدني, َّ مل يبق من الدنيا إال صبابةْوإن, جييء بعدك لينتفع

)1( 
وكـذا ( ع "طبقاتـه"ِ يف رواية ابن داسة وابـن سـعد يف تخ د »... إذا سبقت للعبد من اهللا تعاىل«−2

: ُّقـال الـذهبي, عـن أبيـه خالـد البـرصي, َّ عن حممد بن خالـد الـسلمي البـرصي"ُالشعب"ُّالبيهقي يف 
ٌصدوق مقل عن جده عبد الرمحن بن جناب السلمي الصحايب( وقد خفـي عـىل . "الكاشف" كذا يف )ِ

, ُوال هلذا احلديث يف نسخة سامعنا عـن أيب داود,  جلده عىل اسم مل أقف(: فقال−رمحه اهللا−ِّالصدر املناوي
َوإىل رده أشار املؤلف بقوله. انتهى) "األطراف"وذكره يف  ُ َّيف رواية ابن داسـة فإنـه لـيس يف سـنن أيب : ِّ ِ

 ).داود يف مجيع الروايات
أي بقي بعضه يف الظل وبعضه يف الشمس ( »...يف الشمس فقلص الظل وصارإذا كان أحدكم «−3

َّ وإرشادا; ألن اجللوس بني الظل والشمس مرض بالبدن; إذ اإلنسان ًندبا أي فليتحول إىل الظل »فليقم«
إذا قعد ذلك املقعد فسد مزاجه الختالف حال البدن من املؤثرين املتضادين; كام هو مبني يف نظائره من 

َّب الطب; ذكره القايض; وقضيته أنه لو كان يف الشمس; فقلصت عنه; فصار بعضه فيها وبعضه يف كت
َّالتسليم للشارع فإنه :  احلق األبلج:(هذا املعنى عىل التوربشتي قال  خفيملاَّثم الظل; كان احلكم كذلك; 

      )2 (.))... يعلم ما ال يعلمه غريه
                                                 

 2668 ح 30/ 3)  1(
 810 ح 425/ 1)  2(
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أو لـيس عـىل ,  حاربنا وحماربة أهل اإليامن آية الكفرانَّألنه( »..منا من رمانا بالقيس ليال فليس « −4
ْمنهاجنا; ألن من حق املسلم عىل املسلم أن ينرصه ُال أن ي, ويقاتل دونه, َّ فضمري املتكلم يف املوضعني , رعبهْ

 هـذا التهديـد ويشمل, فقاله, َّوسببه أن قوما من املنافقني كانوا يرمون بيوت بعض املؤمنني, ألهل اإليامن
وذهـب , ملـا فيـه مـن التفزيـع والرتويـع, ومـزاح, واحتقـار, لعداوة, كل من فعله من املسلمني بأحد منهم

ُالبعض إىل أن املراد بالرمي ليال ذكره لغريه بسوء ْ ِ  .أو قذف خفية تشبيها برمي الليل, َّ
تى من اخللط واخلـبط بـام فأ, قد خفي معنى هذا احلديث ومعرفة سببه عىل بعض عظامء الروم: تنبيه 

 )1 (.)يعني من ذكر املؤمنني بسوء يف الغيبة: حيث قال عقب سياقه احلديث, يتعجب منه

َّاحلمد هللا إال كان الذي أعطي أفضل مما أخذ: ًما أنعم اهللا عىل عبد نعمة فقال« −6 َّألن قول اهللا (»َّ
ن بعض فنعمة الشكر أجل من نعمة مال وبعض النعم أجل م, ًأيضانعمة من اهللا واملحمود عليه نعمته 

َّ دل عىل أن فعل العبد للشكر قد ْوإن, وال يستلزم ذلك كون فعل العبد أفضل من فعل اهللا, أو جاه أو ولد
َّوال ريب أن بعض مفعوالته أفضل من , هو مفعول اهللا, وفعل العبد, يكون أفضل من بعض مفعول اهللا

ُّكام بينه البيهقي وغريه, بعض َّقل عن اإلمام الورع ابن عيينة أنه عز املتن إىل احلسنُ فام ن,ابن القيمك, َّ َّثم , ِ
ًكام أنه ذهل عن كونه حديثا مرفوعا, َّهو خطأ; ألن فعل العبد ليس بأفضل من فعل الرب: قال فقد , َّ

 )2 ().َّغفل عن معناه املقرر فتدبر
ِّوعجب للمصنف كيف خفي عليه حديث ثابت يف مسلم( −7 ُ.() 3( 
ُمن قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق«  −8 ُ«  
ُففيه حممد بن خالـد تكلـم فيـه ابـن منـده( حيـث قـال يف , ِّوقـد خفـي حالـه عـىل املنـذري, وغـريه, َّ

َّوحيتمل أنه مشاه لشواهده, ال بأس به: "الرتغيب" َّ.() 4( 
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 7840ح 428/ 5)  2(
)3 (4 /230 
 8932 ح 199/ 6) 4(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

305

 : مطالبثالثةوفيه , حيح ألفاظ احلديثعنايته بتص: املبحث الثاني
א א:א .א
א א:א ,א

.−א−אא
א .א:א

א א:א .א
َّإن مما يمتاز به املحدثون عن غريهم من  بوية حرصهم عـىل ضـبط َّة النَّ من صور العناية بالسنُالعلامءَّ

ًوالتحقق من وجودها يف املصدر املنقول منه, بل إهنـم يراجعـون نـسخا متعـددة مـن الكتـاب , األلفاظ ُ َّ ُّ
َّام أن تلك النسخ مل تكن بني أيدهيم فيتكبدون مشاق كبرية للوقوف عليها, ومن ثم البحث َّالواحد, ورب ُ َّ

 −رمحـه اهللا−ُّوقد كـان املنـاوي, حتى يتوصلوا لنتيجة علمية وفق القواعد العلمية املتبعة, َّعام يردونه فيها
 .−رمحهم اهللا −ُالعلامءًوأحدا من هؤالء 

 :مهاوسأحتدث يف هذا حول نقطتني و
 .ُ عىل عدة نسخ من املصدر الواحد− رمحه اهللا−ِّاملناويسعة اطالع  −1
 .وبيان املعتمد منها وغري املعتمد, ُ وبنسخ كتب احلديث املختلفةُالعلامءمعرفته بخطوط  −2

 :  بيان سعة اطالع المناوي على عدة نُسخ من المصدر الواحد فمن ذلك-1
ٌإن الدين يرس ولن يشاد الدين أحد« −1 َ َّ ٌ ْ  . »َّ إال غلبهَّ
َ ثابتة يف خط املؤلف"ٌدَأح"َّواعلم أن لفظة ( ِّوهي ساقطة يف مجهور نسخ البخاري, ُ  (:ُقال ابن حجـر, ُ

َّوأمـا , وعليه فالدين منـصوب, ِوثبت يف رواية ابن السكن, ويف رواية األصييل, يف روايتنا بإسقاط الفاعل
ملـا مل » يشاد«وبناء , وي برفعهُور, وأضمر الفاعل للعلم به, وي بنصبه عىل املفعوليةُعىل رواية اجلمهور فر

 .      )1( )) بأن أكثر الروايات بالنصبُّالنوويورده , ذكره يف املطالع, َّيسم فأعله

                                                 
 1969 ح 2/329) 1(
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 .)1(»التمس ولو خامتا من حديد«  −2
 ). أي لو هو خاتم أو ولو خاتم من حديد»ولو خاتم«ُويف بعض نسخ مسلم (

َّأما أهل النار« −3  . )2( »... الذين همَّ
     .)اآلتية زائدة »مَّفإهن«وعليه فالفاء يف » َّأما« بحذف »َّأهل النار«ُيف أكثر نسخ مسلم (

ُوأوصيه بجامعة املسلمني أن يعظم كبريهم, ُأويص اخلليفة من بعدي« −4 ْ ّويـوقر , ويرحم صغريهم, ُ
ْفيكفرهم وأن, ِّوال يوحشهم,  ال يرضهبمْوأن, عاملهم ُفيأكل قوهيم ضعيفهم,  يغلق بابه دوهنم الِّ ِّ« )3(. 

ُثم الذي رأيت( ِّه يف نسخ البيهقي عقب قوله َّ  ولـيس » ال خيـصيهم فيقطـع نـسلهمْوأن :−فيكفرهم«ُ
ّبثابت يف النسخ التي وقفت عليها فليحرر» وأال يغلق«قوله  ُ.( 
 .)4( »الطالق بيد من أخذ بالساق« −5
َّيا أهيا الناس إن«ِّلطرباين ُ عليه يف نسخ اُ الذي وقفت(  ).»ام الطالق بيد من أخذ بالساقَّ

 .)5( »اجلنازة متبوعة وليست بتابعة« −6
 صفة مؤكدة أي متبوعـة غـري تابعـة »ال تبع«قوله : ُّ قال الطيبي»متبوعة ال تبع« ويف رواية اجلنازة (

ِّكذا قال هو يف خط املصنف, ليس منا  وغريهـا "املشكاة" و"املصابيح"ُنسخ ويف , »ليس منها «ُويف نسخ, ُ
 ).وهو أوضح من تقدمها أي ال يعد مشيعا هلا, ليس معها

 .        )6( »...كل أمتي معاىف« −7
هكـذا , هو باهلـاء يف آخـره(: ُّالنوويوقال , من عافاه اهللا إذا أعفاه,  بفتح الفاء مقصورا اسم مفعول(

 ). وغريها معاىف بال هاء كام هنا"املصابيح"ُ ويف نسخ .)ُهو يف معظم النسخ واألصول املعتمدة اهـ

                                                 
 1564ح 2/156) 1(
 1600ح2/169) 2(
 2787 ح 3/73) 3(
 3549 ح 4/293) 4 (
 3637 ح 3/360) 5(
 6278 ح 5/11) 6(
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,  معرفته بخطوط العلماء وبنُسخ كتب الحديث المختلفة وبيان المعتمد منها وغير المعتمـد             -2
 :فمن ذلك قوله

ِّه يف نسخة بخط احلافظ الذهبي ُولفظ رواية احلاكم كام رأيت( −1 ُ()1( . 
 .  )2() "ذكرتهت"ِ بخط ابن عبد اهلادي يف ُرأيت: وأقول( −2
 . )3( )ُ كام رأيته بخطه"ِّخمترص الدارقطني"وقال األرغياين يف ( −3
 . )4( )ه بخط احلافظ العراقي وغريهُوالذي رأيت( −4
ًوهكذا هو يف اإلصابة بخط احلافظ ابن حجر عازيا أليب داود( −5 ِ( )5( . 
ِ مصححة بخط احلافظ ابن"الفردوس" عليه يف أصول قديمة من ُهو ما وقفت( −6  . )6() .. حجرَّ
 . )7( )ِ بخط احلافظ ابن حجر يف اللسانُورأيت( −7
ُثم الذي وقفت( −8 َّ عليه يف أصول صحيحة بخط احلفاظَّ ُ( )8( . 
 .)9() عىل أبيات بخط احلافظ الدمياطي ُوقفت: فائدة( −9

א א:א ,,א
.−א−אא

َّإن اهللا تعاىل مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم« −1 املواريث لتكـون ملـن  َّ وإنام فرض;َّ
ْإذا نظر إليهـا رستـه, وإذا أمرهـا أطاعتـه, وإذا : بعدكم, أال أخربك بخري ما يكثر املرء? املرأة الصاحلة َّ َ

َّن ابن عباس صحع د ك هق »غاب عنها حفظته ِ. 

                                                 
)1 (1/299 
)2 (3/345 
)3 (5/115 
)4 (1/396 
)5 (6/148 
)6 (1/106 
)7 (3/121 
)8 (6/192 
 176و 1/47) 9(
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َوهذا احلديث مل أره يف نسخة املؤلف التي بخطه( ُ ُ(. 
 .)1 (»...إذا أثنى عليك جريانك أنك ميسء«  −2
ُ إىل آخره هو ما رأيتـه ثابتـا » ...إذا أثنى عليك جريانك أنك ميسء«َّوما تقرر من أن لفظ احلديث (

َيف نسخة املؤلف بخطه ُ  إىل آخـره »..وإذا قال«ذكور يف هذا اجلامع بلفظ فإيراد بعضهم هلذا احلديث امل, ُ
 .)باطل
ْالرجلَّإياكم والسمر بعد هدأة « −3   »كم ال تدرون ما يأيت اهللا يف خلقهَّ, فإنِ
ْالرجل «   َ ذكره املؤلف عـىل حاشـية »الرجل«بدل  »الليل«ويف رواية , بكرس الراء وسكون اجليم( » ِ ُ

 .)2( )ُنسخته
ِن يوتغإذا أراد اهللا أ« −4 ْ ُ َّ...« )3(. 
كام , َوالوتغ حمركا اهلالك,  أي هيلكه»ًعبدا«, بضم التحتية وسكون الواو وكرس الفوقية وغني معجمة(

كـذا , بغري ألـف» َّعمى«, يفعل باإلنسان ما يرضه وهو أن ْ»يوتر» «ُغَتْوُي«بدل : ويف رواية, "الصحاح"يف 
َبخط املؤلف ِّلكن الذي يف نسخ الطرباين , ُ , عليه احليل بكرس احلـاء املهملـة وفـتح املثنـاة,  بألف»أعمى«ُ

ُلكـن الـذي رأيتـه يف , َّمما ذكر هو ما يف بعض الـرشوح» يوتغ«وما ذكر من ضبط ...حتت أي االحتيال
ِيزيغ«, "جممع الزوائد"و, "املعجم"أصول صحيحة من  ُثـم رأيـت نـسخة , بزاي معجمة فمثنـاة حتـت» َ ُ َّ
ِّاملصنف التي بخطه , وهـو مـصلح بخطـه عـىل كـشط, بزاي منقوطـة» يزيغ« من هذا الكتاب املرشوح ُ

 ).وزاغ يزيغ مال, أزاغه أماله:  وغريه" القاموس"ففي, يميل عن احلق» يزيغ«ومعنى 
هينـة اخلـرب ُعنـد ج: َّاجلنـةفيقول أهـل ,هينة ُج:  لهُيقال, هينةُ رجل من جَّاجلنةآخر من يدخل « −5
 .)4 (»اليقني

                                                 
 350 ح 1/244) 1(
 2891 ح 3/119) 2(
 405 ح 1/267) 3(
 3 ح 1/40) 4(
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ُ عليه املؤلف من أن سياق احلديث هكذا هو ما وقفت عليـه مـن خطـه مـن نـسخ هـذا وما جر( ُ َّ َ ُ
, جهينة:  لهُيقال,  رجل من جهينةَّاجلنةآخر من يدخل «ولفظه , والثابت يف رواية اخلطيب خالفه, الكتاب

 ).ال: ٌ سلوه هل بقي أحد من اخلالئق يعذب? فيقول»عند جهينة اخلرب اليقني: َّاجلنةفيقول أهل 
 .)1(»وليتفل عن يساره ثالثا, َّإذا رأ أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول« −6
َومل أره يف نسخة املؤلف التي بخطه, ُوهذا احلديث يف نسخ ال حتىص( ُ ُ.( 

َّأعرضوا عن الناس, أمل تر أن«−7 َّ ابتغيت الريبة يف الناس أفسدهتمِك إنَّ ِّ...«. 
ِّكـذا بخـط املـصنف يف , كنة فمثناة فوق فمعجمةهبمزة وصل فموحدة سا( » ابتغيتِإن«   "الـصغري"ُ

ْاتبعت «"الكبري"وجعله يف  َ   )2(.)ولعلهام روايتان, واملعنى واحد, من االتباع, بفوقية فموحدة فمهملة» َّ
 .)3(»أفضل الصدقة حفظ اللسان« −8
َملؤلـفُ هو ما وقفت عليه يف خط ا»اللسان: أفضل الصدقة«َّوما ذكر من أن الرواية ( ُويف عامـة النـسخ , ُ
ُثم راجعت .  فليحرر»حفظ اللسان: أفضل الصدقة« ِّ الذي عـزا املـصنف احلـديث "مسند الفردوس"َّ ُ

 . )4()»حفظ اللسان«إليه فوجدته
 . )5(ُبالياء عىل ما يف عامة النسخ» يستطيب «−9

ِّ إذا حلم أحدكم فال حيدث الناس بتلعب الش« −10 ُ َ َ َاملؤلف يف هذا الكتـابكذا بخط (» طان بهيَ َّلكنـه , ُ
وأحلقهـا , ِكـذا هـي يف روايـة ابـن ماجـه, به» الشيطان«بتقلب وهي ملحقة بخطه فيه : "الكبري"قال يف 

ِّاملؤلف بخطه باهلامش َ ُ()6(  . 

                                                 
 620 ح 1/350) 1(
 1153 ح 1/559) 2(
 1269 ح 2/40) 3(

ُّ هو ما يف عامة النسخ الذي أشار إليهـا املنـاوي"الفيض" املطبوع مع "اجلامع الصغري"يالحظ أن الذي يف املتن من )  4( رمحـه −ُ
 . كام تقدمُ غري النسخة التي رشح عليها املؤلف"الفيض"ُ, وعليه فالنسخة املطبوعة مع −اهللا

 2580 ح 2/571) 5(
)6 (1/332 
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ْعن أيب ُأسيد, َّ البزار−11 َ بضم اهلمزة بضبط املؤلف(َ ُ  , خالفـه)1(والـصواب, َّ عليه يف مـسودتهُكذا وقفت, ِّ
ِ أبو أسيد بفتح اهلمزة" أسد الغابة"ففي   .)2()ُقاله أبو عمر انتهى, والصواب الفتح: قال, بضمها: وقيل, َ

ِّ عن الربيع−12 َ وضـبطه املؤلـف يف " أسـد الغابـة"كـام يف ,  بضم الراء وفتح املوحدة وشد املثناة حتت(َُّ ُ
 .)3 ()بنت معوذ بن عفراء األنصارية الصحابية, مسودته هكذا

 .  )4 (»...ضعي يدك اليمنى عىل فؤادك « −13
ِّفقد وقفت عىل خط املصنف يف مـسودته, وليس بصواب, ُضبطها بذال معجمة بخط الشارح(» حذراو« ُُ ,

َلغـري« قالـه »عني أذاك«, بدال مهملة» أحدر«ُفوجدته  ْ َ بفـتح الـراء فعـىل مـن الغـرية»َ ْ َّوهـي احلميـة , َ
َواأل َ َنفة َ.( 

 .)5( »...ْفإن مل جيد فيعمل بيده, لم صدقةعىل كل مس« −14
: قـال شـارحوه» َّفإهنـا«ِّوالذي يف البخاري , ُكذا بخطه كام رأيته يف مسودته(» ..َّفيمسك عن الرش فإنه«

ْأي اخلصلة أو الفعلة التي هي اإلمساك, باعتبار اخلصلة التي هي اإلمساك, بتأنيث الضمري ِ.( 
א .א:א

 «, رشعـا)6( لقتال من ال جيوز له قتاله− يعني −( »من عقد لواء يف غري حق, ثالث من فعلهن فقد أجرم« −1
َ أو مشى مع ظامل لينرصه«,اَيَلَ عْوإن أي أصليه »ّأو عق والديه   $̄ΡÎ) z⎯ÏΒ: يقـول اهللا تعـاىل, ِّ متامه عند الطـرباين»َ

š⎥⎫ÏΒÌôfßϑø9$# tβθßϑÉ)tFΖãΒ  )7(  .(  

                                                 
)1 (1/383 
)2 (2/329 
)3 (1/392 
 5225 ح 4/257) 4(
 5464 ح 4/323) 5(
 3428 ح 3/291) 6(
 . السجدة من سورة22اآلية رقم )7(
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َّقاضيان يف النار« −2 َّوقاض يف اجلنة, ِ َقاض عرف احلق فقىض به, ٍ َوقـاض عـرف احلـق , َّفهـو يف اجلنـة, ٍ
فـام ذنـب هـذا الـذي : قـالوا: متامه عند خمرجـه احلـاكم( »َّفهام يف النار, أو قىض بغري علم, فجار متعمدا
 .)1(                    )    »ْ ذنبه أن ال يكون قاضيا حتى يعلم«:جيهل? قال

َّكنت أنا وهو يف اجلنة كهـاتني, َّثم صرب واحتسب, من آو يتيام أو يتيمني« −3  متامـه عنـد خمرجـه (»ُ
 )2(.)»وحرك أصبعيه السبابة والوسطى«ِّالطرباين 

ِ منزلة ملن ينظر إىل جنانهَّاجلنةَّإن أدنى أهل « −4 متامـه ( »ِمـهوخد, ِوغنمه, ِوبقره, ِإبله, ِونعمه, ِوأزواجه, َ
 : νθَّثم قرأ رسول اهللا  ã_ ãρ 7‹Í× tΒöθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ  4’n< Î) $ pκ Íh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ  )3 (       )4( . 

ْاحلاج يف ضامن اهللا مقبال« −5 ُ يعني هو يف حفظه ,  أي راجعا إىل وطنه»اُومدبر«, ذاهبا إليه, أي حجه( »َ
ِّوقضية ترصف املصن, يف حال الذهاب واإلياب مجيعا بل متامـه , بل هو ذهول, َّف أن ذا هو احلديث بكاملهُ

وكـان لـه , غفر اهللا عز وجل له بـذلك سـيئاته, ْفإن أصابه يف سفره تعب أو نصب«عند خمرجه الديلمي 
 . اهـ)5(   ) »وبكل قطرة تصيبه من مطر أجر شهيد, َّاجلنةبكل قدم يرفعه ألف درجة يف 

 فـام يـا رسـول اهللا :  قـالوامتامـه( »َّقيامة حترش الناسٌستخرج نار من حرضموت قبل يوم ال« −6
 .)6 ()      عليكم بالشام«:تأمرنا? قال

ِوأنه قـدم : ِمتامه عند أمحد ومسلم عن ابن جعفر( » بصبيان أهل بيتهَّلقيُكان إذا قدم من سفر ت« −7 َّ
َثم حبى بأحد ابني فاطم, فحملني بني يديه, فسبق يب إليهم, ًمرة من سفر َّإما حسن وإما حـسني, ةَّ فأردفـه , َّ

 .)7(       ) اهـ  .فدخلنا املدينة ثالثة عىل دابة, خلفه

                                                 
 6004 ح 4/468)  1(
 8273 ح 6/20) 2(
 2194 ح 2/421) 3(
   . القيامة من سورة23اآلية رقم )4(
 3775 ح 3/402) 5(
 4661 ح 4/96) 6(
 6772 ح 5/155) 7(
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ذلـك أشـد «: فقـالفاألكـل? : فقلنـا: متامه عند مسلم قال قتـادة( » ...ْهنى أن يرشب الرجل« −8
 .)1(           )»وأخبث

2(وهناك أمثلة أخر.( 
 

وفيـه , ًتعرض هلا يف شرح احلديث غالبـاالقضايا األساسية التي ي: املبحث الثالث
  :عشرة مطالب
א א:א א א .א
א :,א:א

 .رصف  العناية بالنحو وال:املسألة األوىل                                             
َّعنايته بإبراز بالغة السنة: املسألة الثانية                                        ُّ. 

 .عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية: املسألة الثالثة
 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة

א א:א .א
אא .א:א

א .א:א
א .א:א
א א:א א .א
א א:א .א
א א:א .א
א א:א א א .א

                                                 
 9515 ح 6/340) 1(
)2 (2/30−190−521−546 ,3/89−274−355−405−520−542−547−553−560 ,4/7−30−65−144−

174−223−256−276−317−360−468 ,5/2−14−57−71−167−196−317−489 ,6/7−128−192−202−
340−375−457, 
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א א:א א א  .א
َّمن املعلوم أن السنة النبوية متلقاة عن رسول اهللا  َ َّ فحديثه يفرس بعضه , ُ ُ  ,مجـل يف مكـانُ,  فـام أًبعضاِّ

ّ من رشاح احلديث قد أدركوا هذا األمـر غايـة اإلدراك, واعتنـوا بـه عنايـة ُالعلامء َّفإن  لذا;ُفرس يف آخر
 اخلطـايب ُالعلـامء, فمن هـؤالء ًبعضاِّواحلديث يفرس بعضه : خاصة وفائقة, فرتاهم يكثرون من قوهلم 

: لبـاب, وهـو قولـه  اآليت يف هذا ا– يعني – ُهريرة يف حديث أيب ِّرسُ به ما فَّفرسُأحسن ما ي: حيث قال 
َوغرية اهللا « ْ  .)1( »ّ يأيت املؤمن ما حرم اهللا عليهْأنَ

 .ابن دقيق العيد : ً أيضاومنهم
 حتمـل عـىل االسـتغراق وال عـىل تعريـف ْأناأللف والالم يف  الصالة  ال ينبغي (: قال ابن دقيق العيد 

  واحلـديث يفـرس » تصلوا املغـربْأنبل  فابدؤوا به ق« : عىل املغرب, لقوله ل حتمْأناملاهية, بل ينبغي 
 .)2(  انتهى), ويف رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائمًبعضابعضه 

 :احلافظ ابن حجر العسقالين قال يف رشحه حلديث: ًومنهم أيضا
ية  التني يف اخلريُ , وهذا يؤيد ما تأوله ابن»والذي بعثك باحلق ال أذكرها بعد هذا إىل بخري : ُحتى قلت«

 .)3( ًبعضااملذكورة, واحلديث يفرس بعضه 
 األوىل بمن أراد رشح احلديث مجع ألفاظ احلديث الصحيحة, ورشح َّ حجر إىل أنُ ابنُبل ذهب احلافظ

 :ه جاء من طريق واحدة, فقال َّاحلديث كأن
 َّوأنديث أيب ذر, أن بعـض الـرواة خيتـرص احلـديث, حوهو يؤيد ما سيأيت ذكره يف الرقاق, يف رشح (

رق, ُ جيمـع ألفـاظ املتـون إذا صـحت الطـَّثـمرقهـا, ُ جيمـع طْأناملتعني عىل من يتكلم عىل األحاديث 
 . )4() احلديث أوىل ما فرس باحلديثَّفإن حديث واحد, َّأنهويرشحها عىل 

 :ُّوقد سار املناوي عىل هذا النهج القويم فمن ذلك
                                                 

 .9/320 فتح الباري)  1(
 .2/160  املصدر السابق)2(
ــد7/140) 3( ــذا فق ــه , ل ــصيغة يف كتاب ــذه ال ــتعامل ه ــن اس ــر م اري  "  أكث تح الب / 7، 509/ 6، 5/88، 4/376" : ف

9/140/320 ،10/281 ،11/380 ،12/159. 
)4 (6/475. 
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ُّرس إىل فقريأفضل الصدقة « −1 عـن الريـاء, ﴿ لبعـدها ليه, فهي أفضل من العالنية أي أرسار هبا إ( »ِ
βÎ)uρ $ yδθ à÷‚ è? $ yδθ è? ÷σè? uρ u™ !#ts)àø9$# uθ ßγsù × ö yz öΝà6 ُ وجهد من مقل« ,)1( ﴾9© ْ َ أي بـذل مـن فقـري, »ُ
أشد : ( قال برش َّثم يكون بجهد ومشقة, لقلة ماله, وهو صعب شديد عىل من حاله اإلقالل, ومن َّألنه

 .)2())اجلود يف القلة, والورع يف اخللوة, وكلمة حق عند من خياف ويرجى: ثة األعامل ثال
ãΑ﴿ ,  أي خري الرقية ما كان بيشء من القـرآن» (....خري الدواء القرآن2−« Íi” t∴ çΡuρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ö à) ø9 $# $tΒ uθèδ 

Ö™!$x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9﴾ )3(ــدان واألرواح ــوب واألب ــو دواء للقل ــبعض الكــالم , فه ــان ل , وإذا ك
ِّخواص ومنافع, فام بالك بكالم رب العاملني الذي فضله كفضل اهللا عىل خلقه, وفيه آيـات خمـصوصة 
ّيعرفها اخلواص, إلزالة األمراض واألعراض, وقد ألف القوم يف ذلك تآليف, وممن اعتنى بإفراد ذلك 

 .)4() وغريمهاُّ والبوينُّالغزايل
ْ أنفق عىل عباد اهللا  « : قال اهللا تعاىل  −3 ِ ْ ِ أنفق عليك  بضم «وهو بفتح فسكون فكرس, أمر باإلنفاق (َ ْ ُ

tΒ$!  ®,فسكون, جواب األمر, أي أعطيك خلفه, بل أكثر منه أضعافا مضاعفة uρ Ο çFø) xΡr& ⎯ ÏiΒ &™ó© x« 

uθßγ sù 〈… çµ à Î=øƒ ä† ( )5(.()6( 
أي سهل دخوله يف ( »َّ أطعم وسقى وسوغه احلمد هللا الذي« : كان إذا أكل أو رشب قال عقبها −4

%Ÿωuρ ßŠ ®:احللق, ومنه x6 tƒ 〈… çµ äóŠ Å¡ç„)7( ( 

8(وهناك أمثلة أخر( . 
                                                 

 ). 271(اآلية  سورة البقرة) 1(
 .1270ح 2/40) 2(
 ).  82(, اآلية )اإلرساء(سورة )  3(
 .7−4ح 3/471) 4(
 . من سورة سبأ39من اآلية رقم ) 5(
 6023ح4/480) 6(
 . من سورة إبراهيم17من اآلية رقم )7(
)8 (2 /1233− 1245− 1609− 2132− 2293− 2319− 2314− 2455− 2480− 2486,3/2734− 3006− 
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 أو كفه الواحدة  »َّكفيه«ً ندبا  » فليضع«َّ أي هم بالعطاس (ُإذا عطس أحدكم « قال يف حديث−5
اغـه مـا يكرهـه الرائـي ْ فإنه ال يأمن أن يبدو مـن فـضالت دم,» عىل وجهه"إن كان أقطع أو أشل

َّطـاس, فـإن اهللا ُ بالع »صوته «ً ندبا »وليخفض"فيتأذ برؤيته, وهذا نوع من األدب بني اجللساء, 
والعطـس , َّ إن التثـاؤب الرفيـع«  يف خـربيكره رفع الصوت به, وبالتثاؤب كام يأيت يف خرب أيب داود

 )1(.)»الشديد من الشيطان
 القـرآن « :أي القرآن, يرشدك إىل ذلك خرب (, »ًتعتصموا بحبل اهللا مجيعا ْأن : والثانية....ثنتانا « −6

َّ, فمن فرسه بعهد اهللا أو اتباع كتابه كأنه غفل عـن ذلـك, ًبعضاواحلديث يفرس بعضه , »حبل اهللا املتني
 . )2(     )التمسك بآيته, واملحافظة عىل العمل هبا:  به واالعتصاموال عطر بعد عروس, 

َّ ألنـه وقـت هبـوب الريـاح, ونـشاط (;»ْعجبه أن يلقى العدو للقتال عنـد زوال الـشمسكان ي « −7
َّالنفوس وخفة األجسام, كذا قيل َّإنه وقت تفتح فيه أبـواب الـسامء كـام ثبـت يف  : ُيقال ْأنوأوىل منه ! ُّ

 ُعائشةقالت َّ يصيل بعد نصف النهار فْأنكان يستحب « َّ, فقد ثبت أنه ًبعضاوهو يفرس بعضه احلديث, 
 بالرمحـة – تبارك وتعـاىل − تفتح فيها أبواب السامء, وينظر اهللا  :أراك تستحب الصالة يف هذه الساعة, فقال : 

 .)3() » عىل خلقه وهي صالة كان حيافظ عليها آدم, وإبراهيم, ونوح, وموسى, وعيسى
ُوزن حرب العلامء بدم الشهداء فرجع عليهم  «−8 َُ  عىل ثواب دم الشهيد, ُالعلامء  أي فرجح ثواب حرب»ِ

 هـذا خـرج خمـرج َّثـم ,ًبعـضايرشح بعـضه  واحلديث " مسنده "ًكام جاء مبينا هكذا عند الديلمي يف 
 . )4(ُ عىل املجاهدين, وبعد ما بني درجتيهامُالعلامءرضب املثل بام يفيد أفضلية 

5(وهناك أمثلة أخر(. 

                                                                                                                                                  
3010− 3526− 3715− 3836− 4078− 4753. 

 .755ح1/403)1(
 .1908ح 302/ 2)2(
 .7102ح 231/ 5) 3(
 .9619ح 6/362) 4(
)5 (1 /71− 136− 147 ,4 /94 ,5 /337.  
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 يعنـي » قدر خامتي هـذاَّإال «من الريح( »ذي عصوا رهبم هم قوم هود ال»رسل عىل قوم عادُما أ « −9
َّ حتى إهنا كانت حتمل الفسطاط والظعينة فرتفعها يف اجلـو حتـى تـر ,فهلكوا هبا «ًهو يشء قليل جدا

ْملا أراد اهللا أن هيلك قوم عاد أوحى إىل  « وهذا يوضحه ما أخرجه ابن أيب الدنيا عن كعب,»َّكأهنا جرادة
إذا تكفأوا األرض بمن عليها, ففتحوا : يا ربنا مثل منخر الثور? قال : ًحوا منها بابا قالوا ْخزنتها أن افت

 .)1() »مثل حلقة اخلاتم
ًال حيل سقاءا, وال يفتح بابا «هو هنا للجنس, أي الشياطني» ...َّفإن الشيطان «−10 ً غلـق مـع ذكـر ُ أ »ُّ

وذكـر اسـم اهللا عليـه, وال , ًال يفتح بابا أجيف": ال اهللا عليه كام يوضحه اخلرب املار يف اهلمزة, حيث ق
 .)2 (»ًيكشف إناءا كذلك
3( وهناك أمثلة أخر(. 

ٌ الذي وجبت عليك فيه زكاة, أي دفعتها إىل املستحقني, أو اإلمام, » ....إذا أديت زكاة مالك   «−11
# ® :ما عليك قال تعاىل   أي أديت"َفقد قضيت"أو نائبه,  sŒ Î* sù Ο çGøŠ ŸÒs% öΝ à6 s3 Å¡≈ oΨ ¨Β 〈 )4( , أي

 .)5(ًومل يعرب ثانيا بأديت كراهة لتوايل األمثالأديتموها, فاألداء بمعنى القضاء,وعكسه عند أهل اللغة,
 بسرت قبائحه يف هذه الدار, ومن سرته فيهـا مل يفـضحه يف يـوم القـرار كـام جـاء يف عـده »عليه « −12

 .)6(أخبار
 .)7( رصح به يف عدة رواياتُ وذلك الرجل هو أبو جحيفة كام−13

                                                 
  .7806ح417/ 5) 1(
  .5774ح 4/405) 2(
)3  (1/64 ,2/183− 396− 470− 476− 477 ,3/39− 377− 427− 534 ,4 /29− 405− 417− 468 ,6 /

457. 
 . من سورة البقرة 200من اآلية )  4(
)5  (1 /253.  
)6  (2/279.  
)7  (5/8. 
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1( وهناك أمثلة أخر(. 
َّومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك«  −14 ُ ًأي مع شمولنا برمحتـك, وليـست الطاعـة وحـدها مبلغـا (  »ِّ

 يتغمـدين ْأن َّإالوال أنا : وال أنت يا رسول اهللا? قال :  بعمله, قالوا َّاجلنة لن يدخل أحدكم «بدليل خرب
 .)2 ( »)اهللا برمحته

َّ ألن زائدة عىل الفـرض, فاصـلة ;ِّالنوافل فيها سميت نوافل(» ...ُّصلوا يف بيوتكم وال ترتكوا « −15
 .)3(  )      » تطوعْأن َّإالال, : َّواألمر للندب بدليل خرب هل عيل غريها? قال 

ا, ومر به من َّلعله أراد به اخلضاب بدليل أنه كان خيضب هب»( ...كان أحب الصبغ إليه الصفرة « −16
 عن املعـصفر واملزعفـر, َّالنهيخضب بالصفرة فاستحسنه, وحيتمل أنه املراد من الثياب, وال يعارضه 

 .)4(    ) ما هنا يف األصل بخالف ذلكَّألن
بالبناء للمفعول ,أي كام أمره اهللا من استيعاب الرشوط والفـروض وصـىل ( »مرَمن توضأ كام أ« −17

 واملراد الصغائر بقرينة قولـه يف اخلـرب , من عمل أي من عمل السيئات»ه ما تقدم غفر ل"كام أمر كذلك
 )5() واملراد الصالة املفروضة بدليل اخلرب املذكور» ما اجتنبت الكبائر"املار

أي الدوام عىل الدين واالستقامة بدليل خـرب أن املـصطفى ( »رِّاللهم إين أسألك الثبات يف األم  «−18
 كـان َّأنه أو السؤال بدليل خرب , أراد الثبات عند االحتضار » ثبت قلبي عىل دينك"قولكان كثريا ما ي

 . )6()   سلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل وال مانع من إرادة الكل:إذا دفن امليت قال
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א :,א:א
 . العناية بالنحو والرصف :املسألة األوىل                                             

َّعنايته بإبراز بالغة السنة: املسألة الثانية                                        ُّ. 
 .عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية: املسألة الثالثة
 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة

 .العناية بالنحو والرصف: األوىل املسألة 
رضورة العنايـة :  املـصطلح ُعلـامءِّمن اآلداب التي ينبغي لطالب احلـديث الـتحيل هبـا ويـذكرها 

الرتغيـب يف : (  حيث قـال "اجلامع"ًبالنحو, ويفردون هلذا بابا يف كتب املصطلح, كاخلطيب يف كتابه 
 مـن َّإال ال يسلم مـن اللحـن َّأنه, والسبب يف هذا )ية تعلم النحو والعربية ألداء احلديث بالعبارة السو

 .)1(تعلم النحو
َّجـاءت هـذه األحاديـث عـن األصـل معربـة, ويتأكـد (: ُقال النرض بن شميل ( : ُّقال السخاوي

, وإىل الـدخول أشـار األصـمعي, فقـال أبـو داود )ّع اختالل املعنى يف اللحـن والتـصحيفمالوعيد 
 ْأنَّإن أخوف ما أخاف عىل طالب العلم إذا مل يعـرف النحـو, (: ي يقول  األصمعُ سمعت(:السجزي 

ّمن كذب عيل«: يدخل يف مجلة قوله  َ  مل يكـن يلحـن فهـام رويـت عنـه وحلنـت يف فقـد كـذبت َّألنه, »َ
 .)2()عليه

فالواجبـة كاالشـتغال بـالنحو :  البدعة مخسة أقـسام ( :"القواعد" عبد السالم يف أواخر ُوقال ابن
 بـذلك, فيكـون مـن مقدمـة َّإال حفظ الرشيعة واجب, وال يتأتى َّألني يفهم به كالم اهللا ورسوله, الذ

 .)3(    )...الواجب, وكذا رشح الغريب, 
البدعـة مخـسة : "القواعـد"ّوظاهره الوجوب, وبه رصح العز بن عبد السالم, حيث قال يف أواخر

َّ كـالم اهللا تعـاىل ورسـوله; ألن حفـظ الـرشيعة فالواجبة كاالشتغال بالنحو الذي تقيم بـه: أقسام 
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النحو يف العلم كـامللح ":  بذلك, فيكون من مقدمة الواجب, ولذا قال الشعبي َّإالواجب ال يتأتى 
وكذا من البـدع الواجبـة رشح الغريـب, وتـدوين :  قال العز َّثم, "يف الطعام, ال يستغني يشء عنه

 ذكـر املحرمـة, َّثـمحيح والسقيم, يعني بذلك علم احلديث, أصول الفقه, والتوصل إىل متييز الص
وقد يكون بعض ذلك يعني مـا ذكـر مـن املباحـة مكروهـا, أو خـالف : واملندوبة, واملباحة, قال 

 .األوىل
ُّ, لكن ال جيب التوغـل فيـه, بـل يكفيـه حتـصيل مقدمـة مـشرية ًأيضاح غريه بالوجوب َّوكذا رص
ز هبا حركات األلفاظ, وإعراهبا, ولـئال يلتـبس فاعـل بمفعـول, أو ِّ, بحيث يفهمها, ويميِملقاصده

 يتقـي اللحـن ْأنِّه ينبغي للمحدث َّإن : "جامعه" كان اخلطيب قال يف ْوإنخرب بأمر, أو نحو ذلك, 
ْ بعد دربة النحو, ومطالعته علم العربية, َّإاليف روايته, ولن يقدر عىل ذلك   ساق عن اإلمام أمحد َّثمُ

ِّيت  ليس(:ل  قاَّأنه ِّمن ال يدري ما يت قيَ  .)قيَ
 ال ْأن يعرف من العربية ْأنوأقل ما يكفي من يريد قراءة احلديث; (: نا فقال ُن أشار لذلك شيخَّومم

 َّثـم يتعلم القـرآن, ْأنكنا نؤمر  : − قال القائل −يلحن, ويستأنس له بام رويناه أهنم كانوا يؤمرون, 
 . )1()      العربية احلروف الثالثة, وفرسها باجلر والرفع والنصبَّثم الفرائض, َّثمالسنة, 
َّإن مثلـه كمثـل : َّ ما ورد من الذم الشديد ملن طلب احلديث ومل يبرص بالعربية, كقـول شـعبة َّوأما

ُرجل عليه برنس وليس له رأس ْ ْه كمثل احلامر عليه خمالة ال شـعري فيهـا, َّإن: اد بن سلمة َّوقول مح. ُ ِ
 : نظمه جعفر الرساج شيخ السلفي يف قولهالذي

  مثل الطالب احلديث وال              حيسن نحوا وال له آالت 
 .)2()كحامر قد علقت ليس فيها           من شعري برأسه خمالت

 :ِّوهذه بعض األمثلة التي تدل عىل عناية املناوي  بالنحو والرصف, قال يف حديث
 يف َّألنـه غري منرصف للعدل والوصف وكرره للتأكيـد َّألنه بال تنوين (»صالة الليل مثنى مثنى «  −1

 .)1()سلم يف كل ركعتنيُمعنى اثنني اثنني أربع مرات واملعنى ي
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 وجهنم اسم لنار اآلخرة, عريب ال معرب من اجلهامة, وهي كراهة املنظر, غري منرصف للتعريف (−2
 .)2()والتأنيث

 بكرس السني, وهي عىل َّأهنا "الذيل", يف )3(ون, وذكر الصغاينفعيلة من السك»(السكينة « و−3
 "وعليكم", بالرفع مجلة حالية, أو السكينة مبتدأ, ِّ للعراقي"رشح الرتمذي"املشهور يف الرواية, كام يف 

بالنصب إغراء, واكتفى بالسكينة ومل يذكر الوقار, للزومه هلا, أو هي هو, فجمعه : خربه, ويف رواية 
 السكينة التأين يف احلركات, والوقار َّبأنق بعض األعاظم بينهام, َّ يف رواية البخاري تأكيد, نعم فربينهام

öΝ ®بالسكينة, واعرتض بتعديه بنفسه يف : التأين يف اهليئة, وخفض الصوت, ويف رواية للبخاري  ä3 ø‹ n=tæ 

öΝ ä3 |¡àΡr& 〈  التعدي واللزوم حكم األفعال التي  كان حكمها يفْوإن أسامء األفعال َّبأنومنعه الريض  )
بمعناها, لكن كثريا ما تزاد الباء يف مدخوهلا, نحو عليك به, لضعفها عن العمل, فام أي فإذا فعلتم ما 

 .)4 ()...أمرتم به من السكينة
 مـن » يوم القيامة ساعة يتمنى"ِّعد اإلتيان بعىل لتضمنه معنى الغلبة( »ليأتني عىل القايض العدل « −4
 «, فاعـل ليـأتني, و»يـوم القيامـة:  قولـه ( :ُّ قـال الطيبـي. مل يقض بني اثنني يف مترة قطَّأنهدة احلساب ش

 من الفاعل, والعائد حمذوف, أي يتمنى فيه أو يوم القيامة, ً حال من املجرور, والوجه كونه حاال»يتمنى
 عـن َّوعـربَّ مل يقض, فإذن بتقدير أن, َّنهأنصبه عىل الظرف, أي ليأتني عليه يوم القيام من البالء ما يتمنى 

حـل بـه مـن والتمرة تتميم ملعنى املبالغة عام  البالء سبب التمني, والتقييد بالعدل, َّألنالسبب باملسبب; 
 .)5() البالء
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، ، א א
.

 َّوإنهغ من أذانه, فوق رأسه, فال يزال كذلك حتى يفرَّؤذن يف أذانه وضع الرب يده إذا أخذ امل«  −1
  بـضم التحتيـة والـراء  »غفر لهُلي  «  أي والشأن أو احلال »َّوإنه «أي يتمه,»(.... ليغفر له مد صوته

َ لو كانت ذنوبه متجسمة متأل ذلك الفضاَّأنه  أي مقدار غايته, بمعنى »َّمد صوته« ِّ َُ ء لغفـرت كلهـا, َ
 بمنكر, بل مها يس مد, كام يف رواية الطرباين, ولَّأنهّوأنكر بعض أهل اللغة مد بالتشديد وصوب 

 )1( .)...لغتان لكن مد أشهر
َّكان حيب الدباء « −2  القـرع, أو خـاص –بضم الدال املهملة وشد املوحـدة واملـد ويقـرص »( – ُ

َّ وما أظنه إال سهوا, وهو اليقطـني "الفتح"رع اليابس, قال يف َّ أنه الق"املجموع"باملستدير منه, ويف 
 "املعتـل"َّ خرجـه يف َّ اهلمزة زائدة, لكن اجلوهريَّ أنِّوقضية كالم اهلرويًأيضا, واحده دبه ودباه, 

   عن واو أو يـاء وال ندري هي مقلوبة(:ُّ قال الزخمرشي عىل أن مهزته منقلبة, وهو أشبه بالصواب,

 (( )2(. 
ْوإذا وقعت يف ورطة «−3 َ ُأي بلية يعرس اخلروج منها, وأصل الورطة اهلالك, » ( ....َ ْ  اسـتعمل َّثـمَّ

ٍيف كــل شــدة وأمــر شــاق, وأردت اخلــالص منهــا, فقــ ــدبا عنــد ذلــك لٍ  بــسم اهللا الــرمحن «:ًن
 :َ احلـول  (: قـال األكمـل » بـاهللاَّإال وال حـول وال قـوة «أستعني عىل التخلص من ذلك,»الرحيم

ِّمعنـاه ال حـول يف دفـع الـرش, وال : , وقيـل ) بمـشيئة اهللاَّإالاحلركة, أي ال حركة, وال استطاعة, 
ْاستطاعة يف جلب اخلري,    .ِّ باهللا, ويعرب أهل اللغة عن هذه الكلمة باحلوقلة واحلولقةَّإالَ

ّ أريد بالعظم علو الرتبةَّأنهونظم االسمني هكذا دال عىل ( : ُّقال احلراين َ , وبعد املنـازل عـن إدراك ِ
 اهللا تعاىل يرصف ما شاء من أنواع البالء, إن تلفظ هبا بصدق, وقوة إيقان بام أخـرب بـه َّفإنالعقول, 

  .)3( ))الشارع من املضار واملنافع
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 وهو جـذب مـاء – بفتح النون وسكون املثلثة – ْثرَهبمزة وصل, أمر من الن( » ....استنثروا  « −4
هو إخراج املاء واألذ مـن األنـف ( : ُّوقال العراقي.  طرحهَّثم األنف أو نحوه, االستنشاق بريح
َّوذكــر أن األول قــول اخلطــايب, والثــاين قــول مجهــور أهــل اللغــة, والفقهــاء . )بعــد االستنــشاق

 )1( .)واملحدثني
َّصـريه َّ, إذا رقـق صـوته وًدرجها, وعدم متطيطها, وقرأ فالن حتزينـا» حدرها«  :ةغقال أهل الل( −5

 .)2( ))كصوت احلزين
َّإياكم والظن, فإن«  −6 َّفإن الظن«  » .... احلديثَّ الظن أكذبّ  أقام املظهر مقام املـضمر, إذ القيـاس » (َّ

 أي حديث النفس, " أكذب احلديث"حث عىل االجتناب. فإنه لزيادة متكن املسند إليه يف ذكر السامع
 .)3( ) يكون بإلقاء الشيطان يف نفس اإلنسانَّألنه

َإذا ثبت أن الرباز بالكرس ثقل الغذاء, وأكثر الـرواة عـىل :( "رشح أيب داود" يف ُّ العراقي ُّّوقال الويل( −7 ِ َّ
, )َّالكرس تعني املصري إليه, وال يظهر معنى الفتح إال بتوسـع, وانتقـال عـن املـدلول األصـيل إىل غـريه

َّعرف أن البيضاويُوبتدبر ذلك ي.انتهى ْ مل يصب حيث َّ َّهو هنا بفتحها فإن أصل املفتوح الفـضاء : قال ِ
ُّوالرتكيب يدل عىل الظهور, فكنوا به عن الغائط, ثم اشتق منه تـربز إذا تغـوط, واملـراد : الواسع, قال  َ َ َُّّ َ ّ

 )4 (.)انتهى. األمكنة التي يوافيها الناس كاألندية
 بـسني, أو »قارونَّ الـس« : قـال?ا رسول اهللا ومن هم ي:ثامنية أبغض خليقة اهللا إليه يوم القيامة قيل«  −8

م نـشء يكـون يف آخـر َّبـأهن«َّ مشددة وهم الكذابون وفرسه يف خـرب آخـر – وقاف – مهملتني –صاد 
 . وإليه يميل كالم أهل اللغة،» الزمان حتيتهم إذا التقوا التالعن

ن يكنزون البغضاء إلخواهنم يف اإلسـالم  وهم املستكربون, والذي– معجمة وشد التحتية – بخاء  »لونّاَّواخلي « 
 .)−والمّيف صدورهم أي قلوهبم فإذا رأوهم ولقوهم ختلقوا هلم بمثناة فوقية وخاء معجمة مفتوحتني 

                                                 
 1003ح1/500) 1(
)2 (2/62 
 2901ح3/122) 3(
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، א .א
ِاللهم أعظم يل نورا, وأعطني نورا, واجعل يل ن« −1 ْ َ  اجعـل يل نـورا أي, عطف عام عـىل خـاص,»ًاوارَّ

 حاصل له, وهو تعليم ألمته, يف رواية بـدل َّألنهوهذا دعاء بدوام ذلك; . شامال لألنوار السابقة, وغريها
 .اجعل يل نورا

َالعطاف, واملعطف, كالرداء, واملردأ, واعتطفه, وتعطفـه, كارتـداه, وتـرد( : ُّالزخمرشيقال    ََّ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ ََّ ِ اه, وعطـف ِ
ًالثوب رداؤه, وسمي الرداء عطافا لوقوعه عىل عطفي الرجل, ومها جانبا عنقه, وهذا من املجاز املحكي  ِّ

 جير رباط احلمد يف دار "هناره صائم, واملراد وصف الرجل بالصوم, ووصف اهللا بالعز ومثله قوله: نحو 
 ).أي هو حممود يف قومه"قومه 

َل عزيز, وملك عليه أمره, من القيل وهو امللـك الـذي ينفـذ قولـه فـيام ُّغلب به عىل ك:  أي » وقال به«  َ
ُالروض األنف"ويف . ُّالزخمرشيذكره . انتهى. يريد قال علينا فالن, :  قد رصفوا من القيل فعال,  فقالوا "ُ

 .أي ملك, والقيالة اإلمارة
 أي ملك به وقهر »العز وقال له سبحان الذي لبس «ومنه قول النبي يف تسبيحه الذي رواه عنه الرتمذي

 .ِّ انتهى بنصه"الغريبني"هكذا فرسه اهلروي يف 
سـبحان .  ومن عىل قدمه قال به, بأحبه, واختص به غـري جيـد"النهاية" تفسري صاحب َّعرف أنُوبه ي

 .)1()الذي لبس املجد أي ارتد بالعظمة والكربياء والرشف
, وكان هـذا اإلتيـان يف املدينـة, )ويقال له طاووس املالئكة( : "الربيع"قال يف ( » ....أتاين جربيل « −2

 بفتح اخلاء وكرس الضاد املعجمتني لباس أخرض وروي بـسكون الـضاد »ِيف خرض«. كام ذكره ابن األثري
َتعلق« ِّ كالقايضُّممدودا ذكره اهلروي َّ َ  أي اخلـرض – بمثناة فوقية فمهملة فالم مشددة فقـاف مفتوحـات »َ

 .)2() اللؤلؤ العظام أي جاءين يف لباس أخرض–هملة َّالدر بضم امل
 أي أطبقوا اجلفن األعىل عىل » ....فأغمضوا البرص« عند خروج أرواحهم »إذا حرضتم موتاكم « −3

هـذا علـة لألمـر بـاإلغامض, يعنـي أن » َّفإن البرص يتبع الـروح"....األسفل, بعد تيقن خروج روحه
                                                 

 1477ح2/115−116) 1(

  84ح1/98) 2(
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ابعة هلا, فإذا ذهبت الروح, ذهبت البـارصة, فلـم يبـق النفتـاح ذهاب البارصة يف ذهاب الروح, فهي ت
 "املطـامح", وجر عىل نحـوه يف ِّ للبيضاويً تبعاُّكذا قرره اهلرويالبرص فائدة, فلهذا ينبغي تغميضه 

َّاملراد بذلك أن اإلدراك البرصي املودع يف جوهر العني يفارق البدن بفـراق الـروح, فهـو  : (حيث قال
ِ بقيت بقي, ْاء وذهابا, فإنتابع هلا بق َ ذهبت ذهبْوإنْ  .)1() انتهى).ْ

 ) 2 (.ِّ كالبيضاويُّ أي أخرج اليد اليمنى من القميص ذكره اهلروي» كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه« −4
ٌالطاعون وخز « −5 ْ  ًتبعـاهايـة ِّ أي طعن أعدائكم ويف الن– زاي َّثم بفتح أوله وسكون املعجمة –» ....َ

  )3( . إخوانكِّويلغريب اهلر
 ) 4 (.املذهب,واخلالء,واملرفق, واملرحاض: ُ يقال ملوضع التغوط ِّبيد اهلرويُ تبعا أليب ع" النهاية "فائدة يف  −6

⎯ô ®كقوله) ْأن( حذف  عىل»يبيت«َّما تقرر من أن : تنبيه  −7 ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ãΝ à6ƒ Ì ãƒ s− ÷ y9ø9 $# .)5( هو 
  ارتفع بعد حذف أن »يبيت« نأ : حيث قال "الفتح"يف  وتبعه "املصباح"جر عليه يف  ما

⎯ô ®كقوله  ÏΒuρ ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ ãΝ à6ƒ Ì ãƒ s− ÷ y9ø9 $# .)6(لكن تعقبه العيني  ُّ َّ املعنى, ألنه ِّغريُه قياس فاسد يَّبأن ّ

ãΝ ® :ِّقدر يف أن َّإنام à6ƒ Ì ãƒ s− ÷ y9ø9 $#  ; قولهَّألنه يف حمل االبتداء َّألنه ® ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ã  . يف موضع

 .)8(,)7()َّاخلرب, والفعل ال يقع مبتدأ, فتقدر أن فيه ليكون معنى املصدر

                                                 
  564ح1/330) 3(

 6788ح5/98) 2(
  5332ح4/287 )3(
)4 (5/134 
  من سورة الروم 24اآلية رقم ) 5(
  من سورة الروم 24اآلية رقم ) 6(
)7 (5/442  
)8 (2/3 ,90/351,5/2060337  
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من هو  « أي واحلال أين أترك » وأدع «مفعوله الثاين حمذوف, أي اليشء (».... ِّإين ألعطي رجاال « −8
 "أعطـي«  مفعول لقولـهفةخما«ً أي أوىل باإلعطاء منه ال أعطيه شيئا من الفيء ونحوه » منهمَّأحب إيل

ُأن ي«أي ألجل خمافة  : أي يقلبوا منكوسني فيهـا, والكـب »ارَّ يف الن«– بضم أوله وفتح الكاف –» َكبواْ
 لعلمي بضعف إيامنه, حتـى لـو مل ًبعضا تأكيد يعني أعطي »عىل وجوههم« :فقوله. اإللقاء عىل الوجه

 .)1() ....أعطه ألعرض عن احلق, وسقط يف النار عىل وجهه
 .)2()  النكرة املفردة إذا وقعت يف حمل اجلمع أفادت االستغراقَّألن: قاعدة  ( −9

َّمئنة.... َّإن طول صالة الرجل وقرص خطبته« −10 ِ  نـون مـشددة َّثـم مهزة مكسورة َّثمبفتح امليم (» َ
 جمراه يف بنـاء  أجريت،ً ومعنىًا لشدة مشاهبتها الفعل لفظاَّ املكسورة املشددة فإهن »َّإن«مفعلة بنيت من 

 :ة وميمهـا يف ذلـك كلمـة زائـدة وقيـلَّ اهلمزة بدل من ظاء املظنـ:الكلمة منها ومن أغرب ما قيل فيها
 .)3() أصلية
א:אא .א

 البالغة : تعرض لتعريف البالغة فقال َّأنه يف رشحه – رمحه اهللا – ُّاملناويمن االستطرادات التي يذكرها 
 يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف جنانه, أو إيصال املعنى إىل الغري بأحسن لفظ, أو اإلجياز مع ْأنعند املتقدمني 

اإلفهام والترصف من غري إضامر يف الكالم, أو قليل ال يـبهم وكثـري ال يـسأم, أو إمجـال اللفـظ واتـساع 
از وإصابة احلقيقـة واملجـاز, أو سـهولة اللفـظ مـع املعنى, أو تقليل اللفظ وتكثري املعنى, أو حسن اإلجي

واإلطناب من غري خطأ, أو النطق ,البدهية, أو ملحة دالة, أو كلمة تكشف البغية, أو اإلجياز من غري عجز 
يف موضعه والسكوت يف موضعه, أو معرفة الفصل والوصل, أو الكالم الدال أوله عـىل آخـره وعكـسه 

 . مطابقة الكالم ملقتىض احلال مع الفصاحة, وهي خلوه عن التعقيد:البيان ويف عرف أهل املعاين و,أقوال

                                                 
   3630ح3/14) 1(
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ٌ وكل كلمة من كلامته بحر مـن بحـور "ُ أيت جوامع الكلم, وأخترص له الكالم اختصارا,−  –والنبي  ُّ
 .)1("علوم احلكمة

ْ أفصح من نطق بالضاد, وأفصح العرب قاطبة, فال غرو −  –وهو  ِ ُ ليل, قد حـو  يكون كالمه القْأنُ
لع بالبيان, عىل دراسـة شـعر وُ قد عكف كثري منهم ممن أقادُّغة كلها, وإذا كان األدباء والنًصنوفا البال

, ومل يكـن −  – املسلمني ببيان النواحي البالغية يف كـالم النبـي ُعلامء من عناية عجبشاعر ما, فال 
بيـان  َّألنن أحكـام رشعيـة وفوائـد, تعرضهم لبيان ذلك كتعرضهم لبيان ما اشـتمل عليـه كالمـه مـ

هم مل خيلوا رشوحهم وطروسهم من لفت أنظـار َّ هو املقصود من البعثة والرسالة لكناألحكام الرشعية
ة َّنُّالقراء, عىل اختالف مشارهبم, وتنوع اهتامماهتم من الوقوف عىل بعـض اإلعجـاز البالغـي يف الـس

 .)2( حيث رضب بسمه يف هذا امليدان– رمحه اهللا − ُّحلافظ املناويا : ُالعلامءبوية, وقد كان من هؤالء َّالن
 َّأي فاصـال بـني(» ..ْكان كالمه كالما فصال«:  عند رشحه حلديث – رمحه اهللا – ُّقلت هلذا قال املناوي

 ً عنه, فليس يف كالمه باطل أصـالًالباطل أو مصونا  أبلغ أو مفصوال عنَّألنهاحلق والباطل, وآثره عليه 
ال يلتبس عىل أحد, بل يفهمـه كـل , املعنى َّ بنيَّأنه: وحاصله . يف الداللة عىل معناه أو متميزا ًًو خمتصاأ

من سمعه من العرب وغريهم لظهوره وتفاصيل حروفه وكلامته واقتداره لكامل فصاحته عـىل إيـضاح 
 .)3(   حتىصن ال تكادوقد مجعوا من كالمه املفرد املوجز البليغ البديع دواوي... الكالم وتبيينه

 . يذكر ما اشتمل عليه احلديث من أنواع البالغة املختلفةَّأنهفمن ذلك : ُقلت 
 :  التشبيه ًا من فقد ذكر أنواع

ُإذا اقشعر جلـد العبـد«: قال يف حديث −1 ْ ِ َّ َ َ هبمـزة وصـل وتـشديد الـراء جلـد العبـد, أي أخذتـه ( »ْ
ًاقشعر اجللد إذا انقبض قبضا شـديدا,  : "الكشاف"ل يف قشعريرة, أي رعدة من خشية اهللا أي خوفه قا ً

ْوتركيبه من حروف القشع, وهو األديم اليابس, مضموما إليه حرف ربع, وهو الـراء, ليكـون رباعيـا 
قـال اقشعر جلده من اخلوف وقـف شـعره, وهـو مثـل يف شـدة اخلـوف,  : ُيقالداال عىل معنى زائد, 

                                                 
)1 (1/102  .  
)2 (5/492  .  
  .  6498ح5/81) 3(
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َ حت«واجللد قرش البدن, : ُالراغب َيتحات« أي ذنوبه, كام »خطاياه«تساقطت, وزالت عنه, : »َاتتَ َ  عـن »َ
املشبه بـه, فوجـه التـشبيه اإلزالـة  النتزاع أمور متومهة يف املشبه, من تشبيه متثييل ,الشجرة البالية ورقها

َّالكلية عىل سبيل الرسعة, ال الكامل, والنقصان; ألن إزالة الذنوب عىل اإلنـسان سـبب كاملـه, وإ زالـة َّ
  . )1( )َّالورق عىل الشجر سبب نقصانه

 أي اتقـوا اهللا فـيهم, وال تلمـزوهم بـسوء, أو (»  أصـحايب« حـق(» ...اهللا اهللا يف«: فال يف حديث −2
َّاذكروا اهللا فيهم, ويف تعظيمهم وتوقريهم, وكرره إيذانا بمزيد احلـث عـىل الكـف عـن التعـرض هلـم 

رمـى اهلـدف بالـسهام هـو ُدفا ترموهم بقبيح الكالم, كام يبمعجمة ه  » ً ال تتخذوهم غرضا"بمنقص
   . )2(  )تشبيه بليغ

 ْأن لكن ينبغـي » (.... قرأ قل هو اهللا أحد ثالث مرات, فكأنام قرأ القرآن أمجعمن« :قال يف حديث −3
 يلزم من تـشبيه  يبلغ ثوابه ثواب املشبه به, إذ الْأن ال يلزم من تشبيه قارئها بمن قرأ القرآن كله َّأنهيعلم 

 . مل يكن لقارئ كله غري التعبًيشء بيشء أخذه بجميع أحكامه, ولو كان قدر الثواب متحدا

َّ املتبادر من إطالق ثلث القـرآن; أن املـراد ثلـث حجـة َّألنوفيه استعامل اللفظ يف غري ما يتبادر للفهم; 
 .)3( ) غري مرادَّأنهاملكتوب مثال, وقد ظهر 

 ضــعيفة, ويف روايــة إذا بقــالل هجــر كــام يف روايــة أخــر( » ....قلتــنيإذا بلــغ املــاء 4−«
َوفيه مضاف حمذوف أي مأل قلتني أو قـدر قلتـني, ومهـا مخـس قـرب....قلتنيكاناملاء ُّقـال الـويل ....ِ
أي النجس يعني »مل حيمل اخلبث . تقريب أرطاال, حتديدا قرباَّأهنااألصح :  عن شيخه البلقيني ُّالعراقي
 يضعف عن محله َّأنهَّفالن ال حيمل الضيم أي يدفعه عن نفسه, وزعم أن املراد : ُيقالوال يقبله , يدفعه, 

َّ عـىل أن »مل ينجـسه يشء ":  وروايـة غـريه »ه ال يـنجسَّفإنـ"فينجس بوقوعه فيه يرده, رواية أيب داود 

                                                 
)1 (1/292 5809ح 4,3843/431ح 3/420, وانظر أمثلة أخر  .  
)2 (2/98 5/433, 3/362, وهناك أمثلة أخر  .  
)3 (6/201 4/413, 544−420−385−3/62 ,−554−2,266/321−238−1/234:  وهنـــاك أمثلـــة أخـــر−

536,5/73−274−433−506,6/56−91−165−220  .  
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  .)1() ال خيفىويف اخلرب من البالغة والفخامة ما.الضعف إنام يكون يف األجسام ال املعاين

 من تـسمية »أعن أخاك يف الدين ظاملا بمنعه الظلم  « يف رواية (» ....انرص أخاك « :قال يف حديث  −5
يعنى : قيل .  بإعانته عىل ظامله, وختليصه منه»  ًأو مظلوما". اليشء بام يؤول إليه, وهو من وجيز البالغة

 أي متنعه منه, وحتول بينـه وبينـه » حتجزه عن الظلم «: كيف أنرصه ظاملا يا رسول اهللا? قال : قال أنس 
ِمنعه منه نرصه له أي منعك إياه من الظلم نرصك إياه عىل شيطانه, الذي يغويه, وعـىل :  أي » َّإن ذلك« ْ ُ ّ ّ َُ ْ َ ُ ْ

َ لو ترك عىل ظلمه, جره إىل االقتصاص منه, فمنعه من وجوب القود َّألنهّنفسه األمارة بالسوء;  َ ْ َ   نرصة«َّ
مـن عجيـب الفـصاحة ووجيـز وهـو  له, وهذا من قبيل احلكـم للـيشء, وتـسميته بـام يـؤول إليـه, »

 .)2()البالغة

وهـو مـن . قاله ملن استشهد عىل العدو, بإعـداء البعـري األجـرب لإلبـل (» فمن أعد األول6−«
د الـداء األول,  لو جلبت األدواء بعـضها, لـزم فقـذهانية, التي ال يمكن دفعها, إاألجوبة املسكتة الرب

 فهو جواب يف  عىل حقيقة التوحيد الكامل, الذي ال معدل عنه,َحالَ التسلسل, وأَعَطَقَلفقد اجلالب, ف
 .)3() غاية الرشاقة والبالغة

ورش البقـاع «َّألهنـا حمـل فيـوض الرمحـة, وإدرار النعمـة(; » ....خـري البقـاع املـساجد « :قال يف حديث −7
ُاألسواق, مع أن غريها قد يكون رشا منها, لي قرن املساجد ب »األسواق َّبني أن الديني يدفعـه األمـر الـدنيوي, َّ
خري البقاع خملصة لذكر اهللا, مسلمة من الشوائب الدنيوية, فـاجلواب مـن أسـلوب احلكـيم, فإنـه : فكأنه قيل

  .)4(  ) هذا من وصف املحل بام يقع فيهَّسئل أي البقاع خري? فأجاب به, وبضده, وسبق أن

ُاتبعوا العلامء فإهنم رسج الدنيا8−« ُ َّ ُرسج ( » .....ُ ستضاء هبم, من ظلامت ُبضمتني مجع رساج, أي ي"ُ
  .اجلهل, كام ينجيل ظالم الليل بالرساج املنري, هيتدي به فيه فمن اقتد هبم, اهتد بنورهم

 البيت َّعه بعده, وكذا العامل, وألن تقتبس منه األنوار بسهولة, وتبقى فروَّألنهه العامل بالرساج َّوشب..... 

                                                 
)1 (1/312  .  
  .  2738ح3/58−59) 2(
  .  5900ح4/444) 3(
 .  4002ح3/470) 4(
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 إذا كـانوا بـني النـاس ُالعلـامء يفتـضح, وكـذا ْأن عىل دخوله خمافة ُ مل يتجارس اللصٌإذا كان فيه رساج
ه إذا كـان يف البيـت رساج َّنة, وإزاحـة ظلـم اجلهـل, والبدعـة; وألنـُّاهتدوا هبم إىل طلب احلق, والس

 .خل البيت وخارجهموضوع يف كوة مسدودة بزجاجة أضاء دا
وخارج القلب حتى يرشق نوره عىل األذنـني والعينـني واللـسان, ,وكذا رساج العلم ييضء يف القلب 

 البيت الذي فيه رساج صاحبه مـستأنس مـرسور, فـإذا َّفتظهر فنون الطاعات من هذه األعضاء; وألن
, فإذا ماتوا صار النـاس يف  ما داموا يف الناس, فهم مستأنسون مرسورونُالعلامءطفئ استوحش, فكذا 

 . وحزنَّغم
ُّاملـصباح تـرضه : ُما احلكمة يف التشبيه بخصوص الرساج? واملناسـبة التامـة بيـنهام? قلـت : َ قلت ْفإن

الرياح, والعلم يرضه الوسواس والشبهات, والرساج ال يبقى بغري دهن, والعلم ال يبقى بغـري توفيـق, 
 َّد ملصباح العلـم مـن متعهـد, وهـو فـضل اهللا وهدايتـه, وألنُّبوال بد للرساج من حافظ يتعهده, وال 

, فالعبـد إذا دهن زناد, وحجر, وإحراق, وكربيت, ومرسجة, وفتيلة, و:الرساج حيتاج إىل سبعة أشياء
 ....طلب إيقاد رساج العلم ال بد له من قدح زناد الفكر

ْمل مل يشبههم بالقمرين والنجوم مع : َ قلت ْفإن آثره عليها : ُع وأنور يف املشارق واملغارب? قلت  أرفَّأهناَ
 حيجبها الغامم, ونور العلم ال حيجبه سبع سموات, والشمس تغيب ليال, والقمر خيفى هنارا, َّهناأل

βÎ) sπ¨ ®والعلم ال يغيب ليال وال هنارا, بل هو هو, وهو يف الليل آكد  y∞ Ï©$ tΡ È≅ ø‹ ©9 $# }‘ Ïδ ‘‰x© r& $\↔ ôÛ uρ 

ãΠ uθø% r& uρ ¸ξ‹ Ï%   〈  )1( ,والقمران يفنيان, والعلم ال يفنى, والقمران ينكسفان, والعلم ال ينكسف ,
والقمران تارة يرضان, وتارة ينفعان, والعلم ينفع وال يرض برشطه, والقمران يف السامء زينة ألهل 
ب األرض, والعلم يف األرض زينة ألهل السامء, ومها يف الفوق, ويضيئان ما حتت, والعلم يف قل

 وجود اخلالق, وضوؤمها يقع عىل الويل ينكشفاملؤمن, وهو يف التحت وييضء ما فوقه وحتته, وهبام 
, وشعاع الكواكب إىل أسفل, وشعاع العلم يصعد إىل العلو, ِّ للويلَّإالوالعدو, والعلم ليس 

م كرامة, والكواكب تطلع من خزانة الفلك, والعلم يطلع من خزانة امللك, والكواكب عالمة, والعل
                                                 

 .  ِّزمل من سورة امل6اآلية رقم ) 1(
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َّوالكواكب موضع نظر املخلوقني, والعلم موضع نظر رب العاملني, إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل 
 الكواكب نفعها يف الدنيا, والعلم نفعه يف الدنيا واآلخرة, ,أقوالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم

 )1( .)...والشمس تسود األشياء, والعلم يبيضها والشمس حترق
 » ....َّإن اهللا تعاىل بنى الفردوس بيده «قال يف حديث −9 

 خلقه بيده, وألفضل ساللته اعتناء, وتـرشيفا, ن التي بناها بيده, ملَّاجلنةل هذه املناسبة, كيف جعل َّتأم
 يف اجلنان, كآدم عليـه الـسالم, َّاجلنةّوإظهارا لفضل ما خلقه بيده ورشفه, وميزه بذلك عن غريه, فهذه 

 .)2( من احليوانيف نوع
ّ من أفر الفر أن يدعي الرجل إىل غري أبيه, أو ير عينه مـا مل تـر, أو يقـول « :قال يف حديث −10 َ ُ َ ََ ّ ْ َ ْ

ُعىل رسول اهللا ما مل يقل َ«. 
 جزء من الوحي, فاملخرب عنه بام مل يقع, كـاملخرب عـن َّألنه يف منامي كذا, وال يكون رآه; ُرأيت: يقول (

 .لقه إليهاهللا مما مل ي
 املراد بإراءته عينه, وصفها بام ليس فيها, ونسب الكذب إىل الكذبات, املبالغة نحو ليل (:ُّقال الطيبي

 بفتح املثناة, والقاف, وشد الواو, –ُ وروي – بفتح التحتية أوله, وضم القاف, وسكون الواو –أليل 
 أفحش أنواع االفرتاء, فالكذب عىل َّأهنا ومجع الثالثة يف خرب لشدة املناسبة بينها, و–مفتوحة 

 املصطفى, كذب يف أصول الدين, وهدم لقاعدة من قواعد املسلمني, والكذب عليه, كذب عىل اهللا, 
$tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθ oλù; $# )3(, والرؤيا جزء من أجزاء النبوة, واملنام طرف من الوحي, فإذا كذب, فقد 

أبيه, فقد استهزئ بنص القرآن, ويكفي يف ذلك, لعن امرأة ومن ادعى لغري .كذب يف نوع من الوحي
 .)4()ْأدخلت عىل قوم من ليس منهم

وليأخذ بيمينه, وليعط  « مؤكدا,ًندبا » (....ليأكل أحدكم بيمينه وليرشب بيمينه «قال يف حديث−11
                                                 

)1 (1/106  . 
 .  1703ح2/218) 2(
 .   من سورة النجم3اآلية رقم ) 3(
 .  2478ح353 −2/534) 4(
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َ اليمنى, هي املناسبة لألعامل الرشيفة, واألحوال النظيفة, وهي مشتَّألن  ؛»بيمينه  .َّقة من اليمنْ
َّفـإن الـشيطان يأكـل  "ُ, إذ نسبها إىل اليمني, وعكسه يف أصحاب الشاملَّاجلنةوقد رشف اهللا أصحاب 

 العقل ال حييل ذلـك, فـال ملجـأ لتأويـل َّألنٌ, حقيقة يف الكل; "بشامله, ويرشب بشامله, ويأخذ بشامله
 .)1()ك ليضاد به عباد اهللا الصاحلنيَّ, عىل أن املراد حيمل أولياءه, من اإلنس عىل ذلِّالطيبي

ْكلف يوم القيامة أن يعقد بـني شـعريتني ولـن, يف منامه َّمن حتلم« :ال يف حديث ق− .�  يعقـد بيـنهام ِّ
َّألن اتصال أحدمها باألخر, غري ممكن عادة, فهو يعذب حتى يفعل ذلك, وال يمكنه فعلـه, فكأنـ,» ه َّ

ووجـه اختـصاص ... , فهو كناية عن تعذيبـه عـىل الـدوامعذب عليهُيكلف ما ال يستطيعه, في: يقول 
الشعري بذلك, دون غريه, ملا يف املنام من الشعور, وبـام دل عليـه, فحـصلت املناسـبة بيـنهام مـن جهـة 

َّ شدد الوعيد عىل ذلك, مع أن الكذب يف اليقظة, قد يكون أشد مفسدة منـه, إذ يكـون َّوإناماالشتقاق,  ّ
 الرؤيا جزء من النبوة, وما كـان َّألن الكذب يف النوم, كذب عىل اهللا تعاىل; َّنألشهادة يف قتل, أو حد; 

 .)2(  )من أجزائها, فهو منه تعاىل, والكذب عىل اخلالق أقبح منه عىل املخلوق
 »  ....نرصت بالصبا « :قال يف حديث −13

ْومن لطيف املناسبة أن القبول نرصت أهل القبول, والدبور أهلكت أه( َ َ َ   .)3()ل األدبارَّ
َّن اهلجرة هتدم ما قبلها, وأنأَّ أن اإلسالم هيدم ما قبله, و َأما علمت«: قال يف حديث −14 م  احلـج هيـدَّ
ً ذكر اهلجرة, واحلج, مع اإلسالم, تأكيدا َ يف بشارته, وترغيبا يف متابعتهَّوإنام (.»كان قبلهما ً. 

ُّه يكفر ما قبله ذكـره شـارحون, وقـال الطيبـيوفيه عظم موقع كل من الثالثة, وأن كل واحد بمفرد ِّ : 
 :َّيف وجوه من التأكيد, تدل عىل إن حكم اهلجرة, واحلج حكم اإلسالم(

َ غرض عمرو من إبائه عن املبايعة اآليت بيانه, مـا كـان َّفإن من أسلوب احلكيم, َّأنه :  أحدها ِ  حكـم َّإالَ
ال هتتم بشأن اإلسالم وحده وأنه هيـدم : اب, فكأنه قال نفسه يف إسالمه, واهلجرة, واحلج زيادة يف اجلو

 . احلج واهلجرة كذلكَّفإنما قبله, 
                                                 

 .  7535ح5/348) 1(
 .  8577ح6/99) 2(
 .  9260ح6/283) 3(
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َأما(َّ إن مهزة :لثاينا  وقـد أتبعـا بقولـه َّسـيام, فيها معنى النفي, وما نافية, فإذا اجتمعا دال عىل التقرير, )َ
 .يام يتلومها يرتاب فْأن ذلك أمال ال نزاع فيه, وال ينبغي َّبأن إيذانا »علمت«

ه اخلصال الثالث يف قلعها الذنوب من حملها, بـام َّه قرينة االستعارة املكنية, شبَّ فإن»هيدم« لفظ :الثالث 
 . أثبت لإلسالم ما يالئم املشبه به, من اهلدمَّثمهيدم البناء من أصله, 

 دوهنـا, فـإذا هـدم َّألنه من اهلجرة;  ما قبله أبلغ يف إرادة املبالغة»احلج هيدم « : قوله َّفإن الرتقي :الرابع 
 . مفارقة الوطن, واألحبابَّهنا هتدمها اهلجرة, ألْأناحلج الذنوب, فباألوىل 

 .)1()) يف من اخلصال داللة عىل استقالل كل منهام باهلدم»  هيدم«  تكرير:اخلامس 
َّحبب إيل من دنياكم النساء والطيب, وجعلت قرة عي  « :قال يف حديث −15 ُ ِّ  »ني يف الصالةّ

 بـدأ , مـن متـاع الـدنيا−  – ملا كان القصد بسياق احلديث بيان مـا أضـافه النبـي (:وقال بعضهم (
بب إليه مـن متـاع ُ, وملا كان الذي ح»ِّالنساء َّإال ما أصبنا من دنياكم «  كام قال يف حديث اآلخرِّالنساءب

ضم إليه بيان ُ يْأن ناسب »خري متاعها املرأة الصاحلة و, الدنيا متاع«  بدليل خربِّالنساءالدنيا هو أفضلها 
أفضل األمور الدينية وهو الصالة, فاحلديث عىل أسلوب البالغة مـن مجعـه بـني أفـضل أمـور الـدنيا 

 به اقترص يف أمـر َّ يف أمر الدين بعبارة أبلغ مما عربَّوفيه ضم اليشء إىل نظريه, وعرب. وأفضل أمور الدين
َّقـرة يف  َّفـإن » يف الـصالةيجعلت قرة عينـ « :لتحبب, وقال يف أمر الدين الدنيا عىل جمرد ا  العـني مـن ُ

 كـل مـا يـدخل يف احلـس َّألنجعل الصالة من مجلة مالذ الـدنيا; ( : ُّقال الغزايل. )التعظيم ما ال خيفي
الـسجود واملشاهدة فهو من عامل املشاهدة والـشهادة وهـو مـن الـدنيا, والتلـذذ بتحريـك اجلـوارح يف 

نـع ُ بحيث لـو م, يكون يف الدنيا, فلذل أضافها للدنيا, والعابد قد يأنس بعبادته فيستلذ هباَّوالركوع إنام
 .)2())منها لكان أعظم العقوبات عليه

א א ، א א :א
 » ....ابن آدم ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك « −1
القناعة الرضـا : الرضا بام قسم, وتطلق عىل االكتفاء بقدر الرضورة, وهو معنى قوهلم :والقناعة ( −2

                                                 
)1 (2/167 2/5,197/236:  وهناك أمثلة أخر  . 
 .  3669ح3/371) 2(
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 .  يقول ال تقنعْأنتقنع ال بقيد القلة وإال لكفى : باليسري, ولعل املراد هنا بقوله 
ثـرة ونكتة قرص القناعة عىل الرضا, والنص عىل لفـظ القلـة معـه رعايـة الطبـاق بـني القلـة والك −3

, والباء يف بقليل للمصاحبة,  وهو من أنواع البديع املستحسنة»وال من كثري تشبع « :املذكورة بقوله 
َّ ملا نعى إليه حاله وذمَّثم بمعنى الباء, "من كثري "يف) من(و َّن أ لـه َّ إليه خصاله حثه عىل الزهادة وبنيّ

 أي دخلـت يف » آدم إذا أصـبحت ابـن« : وزيادة فقـال ض واألمن حمصل للغر,الكفاف مع الصحة
 .)1()َّ أي ساملا من األسقام واآلثام ومن قرصه عىل األول فقد قرص»معاىف «الصباح

ً وهـو رفـض الـيشء قـصدا واختيـارا أو قهـرا ( :ُقـال الراغـبمن الرتك, (» ....اتركوا الرتك « −4 ً ً
تركـي كرومـي وأروام, بضم فسكون, جيل من الناس, واجلمع أتراك, الواحد ) ُّالرتك. (ًواضطرارا

 اجلمع قد جيمـع َّألن;وال يعارضه قول ابن األثري الرتك مجع تركي  ,"املصباح" و" القاموس"قاله يف
 يف األصل كاسم األب, فاألب مسامه مجع كثري, فاملـصباح والقـاموس نظـرا إىل وهو وإن كان مفردا

تـراك : تقـول العـرب ( : ُّالزخمـرشيقال  .اآلنمدلوله  اسم مفرد يف األصل, وابن األثري نظر إىل َّأنه
 أي ال تتعرضوا هلم مـدة تـركهم لكـم, »ما تركوكم « وفيه جناس االشتقاق. )ْتراك صحبة األتراك

 مل يرتكونا بأن دخلوا دارنا فقتاهلم فرض ْ, فإنةّوخصوا لشدة بأسهم وبرد بالدهم, ففي غزوهم مشق
  .)2()وفيه من أنواع البديع جناس االشتقاق. عني

مجيـع أنـواع  بُّاجتنبوا دعوة من تظلمونه, وذلك مـستلزم لتجنـ: أي (» ....اتقوا دعوة املظلوم « −5
 اتقى دعاء املظلوم مل يظلـم, فهـو أبلـغ مـن َّألنهوأوجز إشارة وأفصح عبارة; ,الظلم عىل أبلغ وجه 

 .)3()وهذا نوع رشيف من أنواع البديع يسمى تعليقا. ال تظلم: قوله 
 ْأنواإلحسان فعل ما ينبغي (: قال ابن الكامل .  بالقول والفعل» (.... حمسن األنصارأحسنوا إىل« −6

 ما فرط منه من زلة, وحذف املفعول للتعميم, وذلك ملـا هلـم »واعفوا عن مسيئهم « )يفعل من اخلري
وبإيثـارهم مـن األمـوال واألنفـس, , وإيواء املصطفى وصـحبه ,من نرصة الدين,من املآثر احلميدة 

                                                 
 .  65ح1/87) 1(
 .  110ح1/117) 2(
 .  148ح1/141) 3(
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ّ عىل منهاج التكرمة وزيادة املبالغة يف العفو, وإال فال مزية هلم َّال يف التجاوز فام هو إًهذا إن كان عاماو
 فيام كان من إساءة ال تتعلق بحد حر وال بحد عبد فهو من قبيل خرب أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم َّإال

وفيه .  ويف الشخص املحسن وامليسء احلال منحرص يف الرض والنفعَّألنوهذا نوع من جوامع الكلم; 
 .)1()من أنواع البديع الطباق

ِّاللهم إين أسألك العفة « −7 والعافية يف "بالكرس العفاف, يعني التنزه عام ال يباح والكف عنه, »( ....َّ
أي عيويب, " اسرت عوريت,َّاللهم  وأهيل ومايل  «, ويندرج حتته الوقاية من كل مكروه"دنياي وديني
تقصريي, والعورة سوءة اإلنسان وكل ما يستحي من ظهوره, وهذا أشبهه تعليم لألمة وخليل, و

 بلفظ اجلمع وفيه من »عورايت وروعايت«:  من الورع بالفتح الفزع, ويف رواية »وآمن روعتي«
واحفظني من بني يدي, ومن خلفي, وعن يميني, وعن شاميل,  «,)2(أنواع البديع جناس القلب

ُوأعوذ بعظمتك أن اغتال«: ويف رواية » ....كومن فوقي وأعوذ ب قال  بضم اهلمزة, أي أهلك »ْ
من حتتي أي أدهى من حيث ال أشعل بخسف . الغول اهلالك اليشء من حيث ال حيس به : ُالراغب

ام يصله َّ ما يلحق اإلنسان من نحو نكبة وفتنة إنَّألنأو غريه, استوعب اجلهات الست بحذافريها; 
 ®إىل آخره إدماج ملعنى قوله تعال» وأعوذ بعظمتك": صيص جهة السفل بقوله من أحدها, وخت

öθs9 uρ $oΨ ø⁄ Ï© çµ≈uΖ ÷èsù t s9 $pκ Í5 ÿ… çµ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& †n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yì t7 ¨?$# uρ çµ1 uθyδ 4 … ã&é#sV yϑ sù È≅ sV yϑx. É= ù=x6 ø9 $# 
 .)4(), وما أحسن قوله بعظمتك يف هذا املقام)3( 〉

                                                 
ًوهو اجلمع بني املتضادين أي معنـني متقـابلني يف اجلملـة, وسـواء . ً هو من املحسنات املعنوية, ويسمى مقابلة وتضادا259ح1/193 )1(

 .  5−4/4بغية اإليضاح. بلفظني من نوع واحد اسمني كالنوم واليقظة, أو بلفظني من نوعني كاحلياة واملوت
فالتـام منـه أن يتفقـا يف : ظية, فمنه اجلناس بني الفظني, وهو تشاهبها يف اللفظ, وهو أنواع اجلناس من أقسام املحسنات اللف) 2(

َّأنواع احلروف وأعدادها وهيئاهتا وترتيبها, فإن اختلفا يف أعداد احلروف سـمي ناقـصا, وإن اختلفـا يف ترتيـب احلـروف  ًَّ
: ليائه حتـف ألعدائـه, وقلـب الـبعض كقولـه حسامه فتح ألو: قلب الكل, كقوهلم : سمي جناس القلب وهو رضبان 

 .   بتصرف75-4/69بغية اإليضاح . وهو المثال الذي بين أيدينا" اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا"
 .   من سورة األعراف176من اآلية ) 3(
 .  1462ح2/125) 4(
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 يأخذها بالشفعة, وعليه احلنفية, وتأوله ْأن فللجار إذا باع جاره داره (» ق بدار اجلارجار الدار أح« −8
 تـأخري َّثـموفيه نوع من البديع ويسمى العكس والتبديل, وهو تقديم جـزء عـىل جـزء . الشافعية

 . )1()املقدم وتقديم املؤخر نحو كالم السيد سيد الكالم
 حمافظة املسلم عىل كـف َّألنذكرهم خرج خمرج الغالب;  » (...خري املسلمني من سلم املسلمون« −9

 كان فيهم من حيـب الكـف ْوإن يقاتلوا ْأن الكفار بصدد َّاألذ عن أخيه املسلم أشد تأكيدا; وألن
 املعرب عام َّألنه خص اللسان » من لسانه ويده" فيه ْ املسلامت يدخلنَّفإنومجع املذكر للتغليب . عنه

 يمكنـه َّألنـهواحلديث عـام بالنـسبة إىل اللـسان دون اليـد; .  أكثر األفعال هباَّألنيف النفس, واليد 
 تـشارك اللـسان يف ذلـك ْأنالقول يف املاضني واملوجودين واحلادثني بعد بخالف اليد نعم يمكـن 

 باللسان دون القول ليشمل ما لو أخـرج لـسانه اسـتهزاء َّ وعرب, أثرها يف ذلك لعظيمَّبالكتابة وإن
وفيـه مـن .  اليد دون غريها من اجلوارح لتدخل املعنوية كاالستيالء عىل حق الغري عـدواناوذكر,

 .)2()أنواع البديع جناس االشتقاق
اسـم مجـع هلـذا اجلـنس املجهـول عـىل هـذا ( : ُّقال احلرايل»( ....اخلري معقود بنوايص اخليل« −10

 ".)فرتاس عليه الذي منه سمي واحده فرساة يف االَّاالختيال ملا خلق اهللا له من االعتزاز به وقوة املن
فالن مبـارك الناصـية أي ذاتـه,  : ُيقالى بالناصية عن الذات, َّ أي يف ذواهتم, فكن»إىل يوم القيامة«

وفيه من صنع البديع مـا يـسمى جتنيـسا ام كانت مباركة حلصول اجلهاد هبا قال بعض الكاملني َّوإن
 حرف واحلرفـان متقاربـان يف املخـرج واملنفـق عـىل اخليـل خيتلف املتجانسان بْأنوهو .  ًمضارعا

حيـث ,َّ إن هذا احلديث وما بعده مـن أعـىل درجـات البالغـة َّثم,كالباسط كفه بالنفقة ال يقبضها
أوقع اجلناس بني لفظني اختلفا يف آخر حرف يف كل منهام بحسب الصيغة فقط من نوع مـن وقـع 

 وقع يف أول كلمة وهنـا يف َّثما عكسه إل االختالف وذ» أسلم تسلم «االختالف فيه بحرف كخرب
 .)3( )آخرها

                                                 
 .  2576ح3/343) 1(
 .  4031ح3/477) 2(
 .  4155ح3/511) 3(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

336

ِّقلب الشيخ شاب عىل حب اثنتني « −11 ٌّ  » .طول احلياة وكثرة املال: َُّ
ا وهـو .)1(حب الدنيا هو كثرة املال, وطول األمل هو طول احلياة وفيه من أنواع البديع التوشيع(

 .  )2() بمثنى وتعقيبه بمفرديننإلتيا
َّ وال يلزم من إن من اتصف بام يأيت فقـط يكـون (:الكامل يف اإلسالم, قال ابن الكامل »( ملسلما« −12

سـلم « أي إنـسان أتـى بأركـان الـدين و» مـن «) املراد بذلك مع رعاية بقيـة األركـانَّألنكامال; 
ا خـص» من لسانه ويده «قييد غالبي كالتعبري بجمع املذكرمة, فالتِّ وغريهم من أهل الذ"املسلمون

 َّ يف الضمري, وعـربَّ وقدم اللسان ألكثرية األذ به, ولكونه املعرب عام , األذ هبام أغلبَّألنبالذكر 
به دون القول ليشمل من أخرج لسانه استهزاء, وباليد دون بقيـة اجلـوارح ليـدخل اليـد املعنويـة 

 املقصود الرشعي إصالح ولو  إقامة احلد والتعزيز فبالنظر إىلَّوأما. ًكاالستيالء عىل حق الغري ظلام
 .)3()وفيه من أنواع البديع جناس االشتقاق.  ال أبدا ًمآال

א ، א א א א א
:א

أي حمل احلرث من حليلتك, وهو قبلها, إذ هو لك بمنزلة أرض (  »ائت حرثك « :قال يف حديث  −1
 وقولـه .  النـسلطف التـي منهـاُّ من النَّ باملحارث ملا يلقى يف أرحامهنَّشبهن: ُّالزخمرشي قال . تزرع

ومـن املجـاز كيـف : قـال .  كام تأتون أراضيكم التي تريدون حرثهاَّ ائتوهن: معناه.))4فأتوا حرثكم 
 : قال . حرثك امرأتك

 اجلرادإذا أكل اجلراد حرث قوم                     فحرثي مهه أكل 

                                                 
 .  التوشيح: , والصواب "الفيض"كذا يف ) 1(
 .  6146ح 4/524−525) 2(
 .  9206ح6/270) 3(
 .   من سورة البقرة223اآلية ) 4(
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م مجيع َّأي كيف ومتى وحيث شئت, ومن أي جهة شئت ال خيطر عليك جهة دون جهة, عم» ى شئتَّأن«
فوسـع  حتريم جماوزة ما سوا حمل البذر, ملا فيه من العبث بعـدم املنفعـة, إىلالكيفيات املوصلة إليه إيامء 

 . )1() اللطيفة والتعريضات البديعةوهذا من الكنايات . هي عنهَّاألمر إزاحة للعلة يف إتيان املحل املن
ُإن اهللا تعاىل حرم عليكم عقوق األ«: قال يف حديث  −2  كان عقوق اآلبـاء عظـيام ْوإن خصهن  (»هاتَّمَّ

.  لعظم موقعـهً عقوقهن أقبح أو إليهن أرسع أو لغري ذلك, فهو من ختصيص اليشء بالذكر إظهاراَّألن
 .غري معصيةوالعقوق صدور ما يتأذ به من قول أو فعل 

, وندهبا يف ً وندباًوضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهام يف املباحات فعال. ما مل يتعنت األصل(: قال ابن حجر 
 بفتح الواو وسكون اهلمزة دفـن البنـات أحيـاء حـني يولـدن, وكـان أهـل اجلاهليـة »ووأد«. املندوبات

 َّالنهـي كـان هـو الواقـع, فوجـه َّألنـه بـل ,َّ ال الختصاص احلكـم هبـنَّ, فخصهنَّيفعلونه كراهية فيهن
 )....إليه
ًومنعا« ْ  وهذه رواية البخاري أليب ذر ويف رواية للبخاري بالـسكون – بسكون النون مع تنوين العني –»َ
 املضاف إليه حمذوف منه مـرادا, أي َّألن ;ً كان مصدراْوإن مل ينون َّوإنام: قال البيضاوي .  بغري تنوينًأيضا

َمنـع : (ًأيضاويف رواية للبخاري . ده أو حرم منع الواجبات من احلقوقكره منع ما عن َ بالتحريـك عـىل ) َ
حرم أخذ ما ال حيـل مـن أمـوال :  فعل أمر من اإليتاء, أي – بالبناء عىل الكرس – »وهات « .بناء املايض

 .الناس
َّ أنه عرب:واحلاصل ه ويسأل مـا عنـد غـريه, وهـو  يمنع اإلنسان ما عندْأن هبام عن البخل واملسألة فكره َّ

وكره لكم قيل كذا, وقال فالن كذا, ممـا يتحـدث بـه . يمنع الناس رفده ويطلب رفدهم: معنى قوهلم 
. من فضول الكالم, فهام إما مصدران أيت هبام للتأكيد, وحذف التنوين إلرادة املـضاف إليـه املحـذوف

ه به عىل وجوب جتنب التربع بنقل األخبار; ملـا َّبأو ماضيان, ون. كره لكم قيل وقال ما ال فائدة فيه: أي 
فيه من هتك األستار وكشف األرسار, وذلك ليس من دأب األخيار, ومن حسن إسالم املرء تركه مـا 

 عن اإلكثـار َّالنهيال يعنيه, واهللا سبحانه ستار, والسرت ال حيصل مع كثرة نقل األخبار, ودل عىل إرادة 
وال ....  املـراد األقـوال الواقعـة يف الـدينَّبأنوالقول . من حسن االعتباروهو ) قيل(عىل ) قال(عطفه 
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 وكثرة مع ما يف اللفـظ خيفى ما يف هذا احلديث من املحسنات اللفظية باعتبار نسجها عىل أحسن منوال
 .)1() من إقالل

ُقل اللهم إين ظلمت نفيس فاغفر«: قال يف حديث  −3 ِّ  » ...يل َّ
 بسؤال املغفرة, َّثم بالوحدانية, َّثمم االعرتاف بالذنب, َّا احلديث, حيث قدوال خيفى حسن ترتيب هذ(

  .)2() االعرتاف بذلك أقرب إىل العفو والثناء عىل السيد بام هو أهله أرجى لقبول سؤالهَّألن
د إيامنك باهللا ذكرا بقلبك, ونطقا بلسانك بأن تستحرض مجيع معاين ِّجد: أي  (» قل آمنت باهللا« −4

الزم عمل الطاعات, واالنتهاء عن املخالفات, إذ ال تتأتى مع يشء :  أي "َّثم استقم «ن الرشعي,اإليام
⎪⎥βÎ) š¨ ®: ضده وانتزاع هاتني من آية َّأهنامن االعوجاج; ف Ï% ©! $# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# 


, إذ ً وعمالًقوالو, واإلسالم اعتقادا ً, فقد مجعنا مجيع معاين اإليامنوهذا من بدائع جوامع الكلم.)3(

اإلسالم توحيد, وهو حاصل باجلملة األوىل, والطاعة بسائر أنواعها يف ضمن الثانية, إذ االستقامة 
 املتابعة للسنن املحمدية مع التخلق َّبأهنا: فها بعضهم َّامتثال كل مأمور وجتنب كل منهي, وعر

فس عىل أخالق الكتاب َّمحل الن: وقيل . تباع مع ترك االبتداع االَّأهناب: وبعضهم . باألخالق املرضية
 .)وهي درجة هبا كامل األمور ومتامها, وبوجودها حصول اخلريات ونظامها( : ُّقال القشريي. ةَّنُّوالس

َّال يطيقها إال األكابر ألهنا اخلروج عن املعهودات:(وقال بعضهم  َّ.(( 
)4(  

 قـال ,ته بسوءَّنُّ هم من كان هبا يف زمنه أو بعده وهو عىل س (»املدينة من أراد أهل « :قال يف حديث −5
َّ ألنه متعد بنفسه ال بالباء بل باعتبـار تـضمنه معنـى ;متعلق بأراد ال باعتبار معناه األصيل(:ابن الكامل 

 وال ً ال سـاهياًارا خمتـً عاملاً أي عامداً مريدا»بسوء  « )س أهل املدينةَّدي بالباء فاملعنى من مُ عْ فإن,املس
 بـل ,أي أهلكه بالكلية إهالكا مستأصال بحيـث مل يبـق مـن حقيقتـه يشء ال دفعـة( »أذابه اهللا« ًجمبورا

 وأقطع عقوبة فهو استعارة متثيلية يف ضمن التـشبيه التمثـييل ًبالتدريج لكونه أشد إيالما وأقو تعذيبا
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 "كـام يـذوب"ومـا يف قولـه ,ربـاب البيـان  وغرابة موضعه عـن أ,وال خيفى لطف موقعه يف األذهان,
ه أهل املدينة به إيامء َّفشب» يف املاء « بقولهولقد أعجب وأبدع حيث ختم ,مصدرية أي ذوبا كذوب امللح

 )1 (.)م كاملاء يف الصفاءَّإىل أهن
 ففيه رمـز, العرب ترضب به املثل يف الصدق َّألن; خص القطاة بالذكر دون غريها :ُّقال الزركيش(–6

 )2 (.))إىل املحافظة عىل اإلخالص يف بنائه والصدق يف إنشائه
بـل صـلوا ,أي ال جتعلوها كالقبور يف خلوها عن الذكر والعبـادة ( » ...ًال تتخذوا بيوتكم قبورا « −7

وال خيفى ما يف هذه ،  من الصالةً عن األمر بأن جيعلوا لبيوهتم حظاَّالنهيى هبذا َّكن:فيها قال ابن الكامل 
ال  «َّ فإن مبناها عىل كون الصالة منهية عند املقابر عىل ما نـص عليـه يف خـرب;لكناية من الدقة والغرابةا

            )3 (.)»جتلسوا عىل القبور وال تصلوا إليها
א א א :א

 يف بدنه أو عرضه أو ماله حسية أو  » ... عىل مسلم عورة«أي غطى»( ...من سرت«: قال يف حديث  −1
ه َّ مكشوف العـورة يـشبَّولعل وجهه أن: قيل »ام أحيى ميتاَّ فكأن"معنوية ولو بنحو إعانته عىل سرت دينه

 فكذا من كانـت عورتـه , امليت يرس أهله بعود احلياة إليهَّوعدم احلركة فكام أن,امليت يف كشف العورة 
 )4(. ففيه تشبيه بديع واستعارة تبعية اه وال خيفى تكلفه ,شوفة فسرتتمك

 ,بالدخول ختصيص ذكر الرمحةُّورس »  عىل النبي إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم« :قال يف حديث  −2
محة  يذكر الرْ من العبادة فناسب أنتهَّ الداخل اشتغل بام يزلفه إىل اهللا وإىل ثوابه وجنَّأنوالفضل باخلروج 

# ®قالفإذا خرج انترش يف األرض ابتغاء فضل اهللا من الرزق فناسب ذكر الفضل كام , sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒè% 

äο 4θn=¢Á9 $# (#ρã Ï±tFΡ$$sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäótGö/ $# uρ ⎯ ÏΒ È〈≅ ôÒsù )5(  6(  
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هللا جعلـه  اَّوإن« من كافر أو فاسـق( »الطاعون كان عذابا يبعثه اهللا عىل من يشاء « :قال يف حديث  −3
 وهل املراد باملؤمن الذي جعلـه رمحـة لـه ,من هذه األمة فجعله رمحة من خصوصياهتا» رمحة للمؤمنني
فيمكث يف بلـده «  ,يف بلد هو فيه» يقع الطاعون « أي مسلم»فليس من أحد« , احتامالنَّالكامل أو أعم

  حصول أجر الشهادة ملن يموت به وهذا قيد يف,ً راضياً مفوضاً بل مسلام,ٍوال قلق, غري منزعج »صابرا

َّيعلم أنه ال يصيبه إال ما كتـب اهللا «,أي طالبا للثواب عىل صربه عىل خوف الطاعون وشدته » ًحمتسبا « َّ
 لـو َّأنه ًاَّ فلو مكث وهو قلق متندم عىل عدم اخلروج ظان, وهي مجلة حالية تتعلق باإلقامة,قيد آخر » له

 املتـصف َّأن مات به هذا قضية مفهوم اخلرب كام اقتىض منطوقـه ْوإن ,شهادةمل خيرج مل يقع به فاته أجر ال
ُّ ورس. هو استثناء مـن أحـد»كان له مثل أجر شهيدإال َّ « مل يمت به ْوإن,بام ذكر له أجر شهيد   التعبـري ِ

حيـصل لـه  مل ْوإن من مل يمت به له مثل أجر شـهيد َّ من مات به شهيد أنَّباملثلية مع ثبوت الترصيح بأن
 )1 ().درجة الشهادة نفسها

 َّألنوهـو الـشدة; : البسوا اإلزار كخامر يذكر ويؤنث من األزر  : (ي» أائتزروا « :قال يف حديث  −4
 .األوىل للوصل, والثانية فاء افتعل: ائتزر افتعل هبمزتني : املؤتزر يشد به وسطه, وأصله 

 تصلح أسفله فتجعـل لـه ذلـك ْأن:  وتأزير احلائط واتزر عامي حرفه بعض الرواة( : "الفائق"قال يف 
ليلـة اإلرساء أو غريهـا فـرأ بـرصية, وال » املالئكـة« ُ وشاهدتُأبرصت: أي » ُكام رأيت« )كاإلزار

هـا ُيا رسول اهللا, كيف رأيت: أي  عند عرشه, قالوا »ربه  « مثلث العني»تأتزر عند«,يتعني جعلها علمية
 : "املـصباح"قـال يف .  بـضم فـسكون, مجـع سـاق»اُسـوقه" مجع نصف »إىل أنصاف « :تأتزر? قال 

 . والساق من األعضاء أنثى وهو ما بني الركبة والقدم
ُّرسما :  قلت ْفإن :  وعدم تعرضه ملبدئه من أعـىل? قلـت, اقتصاره عىل بيان حمل انتهاء اإلزار من أسفلِ

 .)2()َّمن املعروف أن معقد اإلزار هو الوسط بإزاء الرسة
ّإن اهللا يقبل الصدقات فريبيها ألحدكم كام يريب أحـدكم فلـوه«: قال يف حديث  −5 ُّرسوهـذا هـو (» َّ ِ 

التعبري هنا بالرب دون غريه, واملراد باإلدخـال مزيـد رفـع الـدرجات والتجـاوز عـن الـسيئات, وإال 
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 .فمجرد اإليامن كاف ملطلق دخوهلا
 واملالية مـن األفعـال والـرتوك فالـصالة مـشار هبـا إىل ,يةوقد أشار هبذا اخلرب إىل أمهات األعامل البدن

 .)1().التحيل بكل خري والتخيل عن كل رش
أي القـوة ( » عـافني يف سـمعيَّاللهم « من األسقام واآلالم» عافني يف بدينَّاللهم « :قال يف حديث  −6

ام بالذكر بعـد ذكـر البـدن;  خصه» عافني يف برصيَّاللهم « .وإرادة االستامع بعيدة,املودعة يف اجلارحة
 العني هي التي تنظر آيات اهللا املثبتة يف اآلفاق, والسمع يعني اآليات املنزلـة, فهـام جامعـان لـدرك َّألن

ُّرساآليات العقلية والنقلية, وإليه  ِّإين أعوذ َّاللهم ،وأبصارنا أمتعنا بأسامعنا َّاللهم«:  قوله يف حديث آخر ِ
ِّلهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ال, والفقر,بك من الكفر فـال يـستعاذ مـن مجيـع املخـاوف » َّ ال إله إال أنت,َّ

 يقتد به يف أصل الدعاء ْأنمن املعصوم والقصد باستعاذته من الكفر مع استحالته . َّوالشدائد إال بك أنت
 .)2() قد جير إليهَّألنهوقرن الفقر بالكفر 

 مـن «بالبناء للمجهول أي يغشاه الـضيوف (» بيت الذي يغشىاخلري أرسع إىل ال: «قال يف حديث  −7
ُّرس فيه "الشفرة إىل سنام البعري  وبـني فـضل الـضيف بنحـر , وازن بني اخللف والبذلَّأنه لطيف, وهو ِ

 .)3(البعري لضيافته
 ورشعـي دينـي, فـالكوين متعلـق بخلقـه, , كوين قدري ، َّ هو أن له سبحانه عىل عبده حكامن:فاألول
 .عي بأمره, فاألول يتوقف حصول الثواب فيه عىل الصربوالرش
 به, فرجع الدين كله إىل هذه القواعد الثالثة الصرب عىل املقدور وترك املحظور وفعل َّإال َّ ال يتم:والثاين
, وال يسقط عنه ما بقي التكليف ًأيضا العبد ال ينفك عن هذه الثالثة َّفإن الطرف الثاين َّوأما. املأمور

وهذه .  عىل ساقهاَّإالام عبودية القدر عىل ساق الصرب ال تستوي إىل عليه, كام ال تستوي السنبلة فقي

ÉΟ ¢ ®الثالثة قد وقعت اإلشارة إليها بآية Ï% r& nο 4θn=¢Á9 $# ö ãΒù& uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tµ ÷Ρ$# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9ô¹ $# uρ 4’ n? tã 
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!$tΒ y7 t/$|¹ r& ( ( )1,)2(. 
َّن اهلجرة هتدم ما قبلهـا, وأنأَّ أن اإلسالم هيدم ما قبله, و َأما علمت«: حديث قال يف  −8 م  احلـج هيـدَّ
ً ذكر اهلجرة, واحلج, مع اإلسالم, تأكيدا َ يف بشارته, وترغيبا يف متابعتهَّوإنام (.»كان قبلهما ً. 

 : ُّون, وقـال الطيبـيِّوفيه عظم موقع كل من الثالثة, وأن كل واحد بمفرده يكفر ما قبله ذكـره شـارح
 :َّيف وجوه من التأكيد, تدل عىل إن حكم اهلجرة, واحلج حكم اإلسالم(

َ غرض عمرو من إبائه عن املبايعة اآليت بيانه, مـا كـان َّفإن من أسلوب احلكيم, َّأنه :  أحدها ِ  حكـم َّإالَ
أن اإلسالم وحده وأنه هيـدم ال هتتم بش: نفسه يف إسالمه, واهلجرة, واحلج زيادة يف اجلواب, فكأنه قال 

 . احلج واهلجرة كذلكَّفإنما قبله, 
َأما(َّ إن مهزة :لثاينا  وقـد أتبعـا بقولـه َّسـيام, فيها معنى النفي, وما نافية, فإذا اجتمعا دال عىل التقرير, )َ
 . يرتاب فيام يتلومهاْأن ذلك أمال ال نزاع فيه, وال ينبغي َّبأن إيذانا »علمت«

ه اخلصال الثالث يف قلعها الذنوب من حملها, بـام َّه قرينة االستعارة املكنية, شبَّ فإن»هيدم« لفظ :الثالث 
 . أثبت لإلسالم ما يالئم املشبه به, من اهلدمَّثمهيدم البناء من أصله, 

فـإذا هـدم  دوهنـا, َّألنه ما قبله أبلغ يف إرادة املبالغة من اهلجرة; »احلج هيدم « : قوله َّفإن الرتقي :الرابع 
 . مفارقة الوطن, واألحبابَّهنا هتدمها اهلجرة, ألْأناحلج الذنوب, فباألوىل 

 .)3()) يف من اخلصال داللة عىل استقالل كل منهام باهلدم»  هيدم«  تكرير:اخلامس 
4(وهناك أمثلة أخر(. 

 (:ل بعـضهم قـا. بأخذ مال الغري بغري حق, أو التناول من عرضه ونحـو ذلـك(» ...اتقوا الظلم «−9
, فـال هيتـدي »َّفإن الظلم ظلامت يوم القيامـة «,)ليس يشء اقرب إىل تغيري النعم من اإلقامة عىل الظلم

                                                 
 .  من سورة لقامن) 17(اآلية )1(
 .  5137ح4/235) 2(
)3 (2/167 2/5,197/236:  وهناك أمثلة أخر  . 
)4 (1/407,2/6−332−436,4/273−334,5/470  . 
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َّالظامل يوم القيامة بسبب ظلمه يف الدنيا, فربام وقد قدمه يف وهدة فهو يف حفرة من حفر النار, وإنام ينشأ  ْ َ
 سـعى املتقـون بنـورهم اد جتنـب سـيل الـرد, فـإذ لو استنار بنور اهلَّألنهالظلم من ظلمة القلب, 

 ....ًاحلاصل بسبب التقو احتوشت ظلامت ظلم الظامل فغمرته فأعمته حتى ال يغني عنه ظلمه شيئا
فالبخل مطلق املنع, والشح املنع مع ظلم, وعطف الشح الذي هو نوع من أنواع الظلـم ( : ُّقال الطيبي

:  وجهـه بقولـه َّثـم من نتائج حب الدنيا ولذاهتا, ومن َّألنهأنواعه;  الشح أعظم َّبأنعىل الظلم إشعارا 
 أي "ْومحلهـم عـىل أن سـفكوا دمـاءهم« من األمم »أهلك من كان قبلكم « بتثليث الشني»َّفإن الشح«

 أي اسـتباحوا »واسـتحلوا حمـارمهم«ثار بـه, ئ عىل االسـتًأسالوها بالقوة الغضبية بخال باملال وحرصا
 استحالل املحـارم جـامع َّفإن ; حرم اهللا من أمواهلم وغريها, وهذا عىل سبيل االستئنافنساءهم أو ما

 : ُّقال احلراينجلميع أنواع الظلم, وعطفه عىل سفك الدماء عطف عام عىل خاص األول, والسفك كام 
 أنـواع مـن الـصب, ُّوالـسفح والـشن,السفك والسكب والـسبك ( : ُّوقال القايض. )سكب بسطوة(

  .)1( ))والسكب يف الدمع, يف الدم ُيقالفك فالس
َّ إن اهللا يؤيد هذا ":أي الدين املحمدي بدليل قوله يف اخلرب اآليت ( "َّإن اهللا تعاىل ليؤيد هذا الدين    -10

والالم للعهد, واملعهود الرجل املذكور أو للجنس, وال يعارضه خرب مسلم "الدين بالرجل الفاجر
سخ شهود صفوان بن أمية حنينا َّ خاص بذلك الوقت, وحجة النَّ ألنه؛" بمرشكا ال نستعنيَّ إن"اآليت

َّمرشكا كام قال ابن املنري, فال يتخيل يف إمام أو سلطان فاجر إذا محى بيضة اإلسالم أنه مطروح النفع يف 
سه, فيجب  اهللا تعاىل قد يؤيد به دينه وفجوره عىل نفَّألنالدين لفجوره, فيجوز اخلروج عليه وخلعه; 

الصرب عليه, وطاعته يف غري إثم, ومنه جوزوا الدعاء للسلطان بالنرص والتأييد مع جوره, وهذا قاله ملا 
فجرح نفسه من شدة " هذا من أهل النار "رأ يف غزوة حنني رجال يدعي اإلسالم يقاتل شديدا

 أي ,ًلكافر إن كان منافقاأو ا, الفاسق إن كان الرجل مسلام حقيقة :فذكره واملراد بالفاجر )2(وجهه
)3 (هللا)اإلمام اجلائر أو العامل الفاسق أو املجاهد يف سبيل  

                                                 
   .136ح1/134) 1(
   .وجعه: , ولعل الصواب!كذا يف الفيض) 2(
 .  1790ح2/259) 3(
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َّثـم الـذين «: ُاملراد خري قرونكم فحذف لداللة الكالم عليه ورعايـة لقولـه ( » ....خريكم قرين «-11
َّواب أن األول , فـاجل? الـذين يلـونكمَّثـم كـان القيـاس يلـونكم َ قلتْ فإن,»َّ ثم الذي يلوهنم,يلوهنم

 .)1()ًالتفات, والثاين عىل األصل
ومثـل الفـاجر « ً معجبـا,(»ًافـ دخلته وجدته مونْمثل املؤمن كمثل البيت اخلرب يف الظاهر فإن« -12

ًكمثل القرب املرشف املجصص  يعجب من رآه وجوفه ممتلئ نتنا ّ َ ه َّل هذا اخلرب قطـع بأنـَّمن أحسن تأم» ُ
وله, ومن دأبه اإلنصاف والعمل عىل العدل والتسوية والنظر يف األمور بنـاظر مصيب يف متثيله حمق يف ق

 والـصواب الـذي ال حيـوم , احلق الذي ال متر الشبهة بـساحتهَّأنهالعقل إذا سمع مثل هذا التمثيل عىل 
 . )2(   )اخلطأ حوله
 .لفروق اللغويةلتعريفات وبا باعنايته : الثالثةاملسألة

لـذا . )3( جوامع الكلم, وكل كلمة من كلامته بحر من بحور علـوم احلكمـة−  –قد أويت املصطفى 
 . من الرضوري الوقوف عند كل كلمة من كلامته, ومعرفة ملاذا عرب واختار هذه اللفظة دون غريهاَّفإن

ة, التي جيـدر العنايـة هبـا, َّوتعريف الكلامت, وبيان ما تضمنته من معاين, ومدلوالت, من األمور املهم
 قـد ُالعلـامء ال يمكن فهم اليشء قبل تصوره, والتعريف هو بوابة فهم الكلمة, لـذلك نـر َّأنهذلك و

 – رمحـه اهللا تعـاىل – ُّاملناوي : ُالعلامءومن هؤالء . أولوا هذا اجلانب عناية, فألفوا فيها مؤلفات عديدة
ت َّالتوقيـف عـىل مهـام": ب هو , واعتمدوا عليه, وهنلوا منه والكتاُالعلامءً كتابا استحسنه لفحيث أ
 ن معناهـا نـوِّيبُ يَّثـمالصالة لغة كذا, : ً وكذلك نراهم قبل تعريف كلمة الصالة مثال يقولون "العريف

 .يف لسان الرشع
ًأي فاصال بني احلق والباطل وآثره « (.....كان كالمه كالما فصال:  عند رشحه حلديث ِّوانظر للمناوي

 أو ً, أو خمتـصاًفصوال عن الباطل, أو مصونا عنه, فلـيس يف كالمـه باطـل أصـال أبلغ, أو مَّألنهعليه; 
ُ بنيَّأنه: وحاصله .  يف الداللة عىل معناهًمتميزا يفهمه كل من سـمعه مـن ,بل ٍ املعنى ال يلتبس عىل أحدَّ

                                                 
 .  4106ح3/497) 1(
 .  8154ح5/514) 2(
)3 (1/102  
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العرب وغريهم لظهوره, وتفاصيل حروفه, وكلامته, واقتداره لكـامل فـصاحته عـىل إيـضاح الكـالم, 
 .)1()وقد مجعوا من كالمه املفرد املوجز البليغ البديع دواوين ال تكاد حتىص.... تبيينهو

ِّوبعد هذه املقدمة من بيان أمهية هذا اجلانب, سأذكر بعض األمثلة التي تبني اهتامم املناوي هبذا َّ ُ: 
ب القبيح, كذا حتمل عىل فعل اجلميل, وجتن ملكة نفسانية :ً وعرفا,والسجيةُواخللق بالضم الطبع ( −1

ُ اخللقه تفسري ملطلقَّوليس بصواب, فإن! ذكره البعض هنا َّق احلـسن, وهـو فاسـد, وقـد تكفـل ُلُ باخلُ
ق هيئة للنفس, تصدر عنها األفعال بـسهولة ويـرس, ُلُاخل: حجة اإلسالم بتعريفه عىل طرف التامم فقال 

ًا األفعـال اجلميلـة املحمـودة عقـال  كانت اهليئة بحيث تـصدر عنهـْمن غري حاجة إىل فكر وروية, فإن
ُورشعا س  كان الصادر عنها األفعال القبيحة سميت اهليئة ْوإن, ً حسناًميت اهليئة التي هي املصدر خلقاً

 .)2(  )ً سيئاًقاُلُالتي هي املصدر خ
 ذهول ينتهي إىل زوال املدرك من القوة املدركة, واحلافظة, وحيث حيتاج يف حصوله إىل :والنسيان( −2

 .)3()سبب جديد, والسهو ذهول عن املدركة بحيث ال ينتهي إىل زواله منها, بل يتنبه له بأدنى تنبيه
 ال ْأنّ هوالزلل عن احلق من غري تعمـد, بـل مـع عـزم اإلصـابة, أو ود : (ُّقال احلراين واخلطأ كام ( −3

 .)4())خيطيء
 عن علمه بام خيشى منه, وهلذا اخلشية خوف يشوبه تعظيم, وأكثر ما يكون ذلك( : ُّالزخمرشيقال ( −4

© (yϑ̄ΡÎ$ 3  ® : هبا, فقالُالعلامءص ُخ y´øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3   ()5(,)6(.  
 واحلسنة يعرب هبا عـن كـل مـا يـرس مـن نعمـة يناهلـا اإلنـسان يف نفـسه, وبدنـه, ( :ُقال الراغب( −5

ُومتعلقاته س ُِّ َ دها, ومها من األلفاظ املشرتكة, كاحليوان الواقع عـىل أنـواع والسيئة تضا.يت به حلسنهاِّمَ
                                                 

   6498ح5/81) 1(
)2 (1/120  
)3 (1/51  
)4 (1/227   
)5 (1/215  
 .  من سورة فاطر ) 28(اآلية رقم ) 6(
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 .)1( )خمتلفة
 أول عـدد كامـل إذ بـه تنتهـي  (:وقـال القـايض . )والعرشة بعدها اآلحاد يف أوله( :ُّقال احلراين( −6

 يمحوهـا مـن صـحف احلفظـة, ْوذلـك بـأن: حموته حمـوا, وحميتـه حميـا : ُ أزال يقال "حما"و. )اآلحاد
والفـرق بينهـا وبـني . يت به لسوئها لـصاحبهاِّمُعنه عرش سيئات مجع سيئة, أي قبيحة, سوأفكارهم, 

َّاخلطيئة أهنا قد تقال فيام يقصد بالذات, واخلطيئة تغلب فـيام يقـصد بـالعرض ألهنـا مـن اخلطـأ ذكـره َّ 
 )2( ).القايض

. جعـل حتـت يـده اخلائن هـو الـذي خـان فـيام ائـتمن عليـه, وَّوالفرق بني اخلائن, والسارق أن( −7
 . )3()والسارق من أخذ خفية من موضع, كان ممنوعا من توصله

َّ أن املجنون غرضه الذي يريده, ويقصده فاسـد, أو يكـون سـلوكه إىل ,والفرق بينه وبني اجلنون( −8
 .)4() , وسلوكه إليه خطأًواألمحق يكون غرضه الذي يريده صحيحا. ًغرضه صوابا

َّاملنافسة, واحلـسد أن املنافـسة املبـادرة إىل الكـامل الـذي تـشاهده يف والفرق بني (: قال ابن القيم ( −9
 لتلحقه, أو جتاوزه فهو من رشف النفس, وعلو اهلمة, وكرب القـدر, واحلـسد خلـق هغريك, لتنافسه في

 .)5())نفس ذميمة, وضعيفة ليس فيها حرص عىل اخلري
َّة أن اجلن اشرتكوا يف الروحانيْ واملالئكة, وإنِّوالفرق بني اجلن( −10  غذاؤهم من األجسام الطبيعيـة َّ

 .)6(    ) بخالف املالئكة
َّوالفرق بني التواضع, واملهانة أن التواضع يتوالد من بني العلم باهللا, وصـفاته, (: قال ابن القيم ( −11

ّونعوت جالله, وحمبته, وإجالله, وبني معرفته بنفسه, ونقائصها, وعيوب علمـه وآفاهتـا, فتولـد مـن 
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واملهانـة الـدناءة, .ق هو التواضع وانكسار القلب هللا, وخفض جناح الـذل, والرمحـة للخلـقذلك خل
 .)1()) واخلسة, وبذل النفس, وابتذاهلا يف نيل حظوظها, كتواضع الفاعل للمفعول به

َّوالفرق بني الطرية, والتطري, أن ( −12 ُّ ََ َ النطري َِّّ ُّ  .)2()عليهوالطرية والفعل املرتتب .  السيئ بالقلبَّالظنَّ
َّوالفرق بني التسبيح, والتقديس, أن التـسبيح لألسـامء, والتقـديس لـآلالء, وكالمهـا (: قالوا ( −13

 .)3(  ) يؤدي إىل العظمة
 مل يبلغ حـد الـرضورة, ْوإنَّوالفرق بني احلاجة, واخللة, والفقر, أن احلاجة ما هيتم به اإلنسان, ( −14

ر,  يبلغ حد االضـطرابامكذلك مأخوذ من اخللل, لكم رّواخللة ما كان .بحيث لو مل حيصل الختل أمره
َبحيث لو فقد المتنع التيع َوالفقر هو االضطرار إىل ما ال يمكن التعيش دونه, مأخوذ مـن الفقـار, .شُّيَّ ِ ُّ َ َّ
 .)4( )ذكره القايض. ه الذي ال يشء لهَّبأنرس الفقري ُكأنه كرس فقاره ولذلك ف

ومـا كـان لغـريه . ام كان لصالح خاصة املاسك فهو ادخارَّ إنوالفرق بني االحتكار, واالدخار,( −15
 .)5(  )ُّذكره احلرايل. فهو احتكار

ُدرأواا« −16 َ  تنظروا وتبحثوا ْ أي إجياهبا أن" احلدود" بكرس اهلمزة وسكون املهملة وفتح الراء ادفعوا»ْ
 .)6( . عقوبة مقدرة عىل ذنب:ًاملنع, وعرفا:  هو لغة عام يمنع من ذلك, مجع حدود,

َّالفرق بني اخللق, والتخلـق أن التخلـق معـه اسـتثقال, واكتـساب, وحيتـاج إىل  : ُقال الراغب( −17
 .)7(واخللق معه استخفاف, وارتياح, وال حيتاج إىل بعث من خارج. بعث, وتنشيط من خارج

 » .كان يعجبه الفأل احلسن, الكلمة الصاحلة, يسمعها ويكره الطرية« −18
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)6 (1/226   
)7 (1/226  .  
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 .)1(   ))َّينهام أن الطرية هي سوء ظن باهللا, من غري سبب ظاهر, يرجع إليه الظنالفرق ب : ُّقال احلليمي
َّفاق, والفرق بينهام أن األول خشوع القلـب هللا, بـاإلجالل, ِّوخرج بخشوع اإليامن, خشوع الن( −19

َوالثاين يبدو عىل اجلوارح تصنعا, وتكلفا, والقلب غري خاشع. والوقار, واملهابة, واحلياء ً(   )2) (3(. 
 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة 

 ذوق رفيع يف حسن اختيار الشعر, وله اطالع جيد عـىل كتبـه, وقـد كـان كلـام – رمحه اهللا – ِّللمناوي
ًحصلت مناسبة واستحسن االستشهاد بالشعر ذكر طرفا من ذلك حسب املقام وهذا مثال  ِّيبنيُ ّ تذوقـه ُ

 : األديب للشعر 
 متلني القطيعة واهلجراال ومل   إىل كم يكون العتب يف كل ساعة   

 التفريق ذات البني فانتظر الدهر               َّرويدك إن الدهر فيه كفاية         
ملا أن ترك االعتذار بالكلية غري الئق ملـا فيـه مـن : ُال تعتذري? قلت : أقيل ومل يقل : مل قال : َ قلت ْفإن

ترك االعتذار دليل عىل قلة االكرتاث :  قالت احلكامء َّثم بشأن الصديق, وقلة املباالة به, ومن االستهانة
 .)4(وفعلهَّبالصديق, فأشار إىل أن األوىل التوسط بني حالتي تركه 

ٍ إن الطبيب لذو عقل ومعرفة            −1 ٍ َّ ُ   ما دام يف أجل اإلنسان تأخريَّ َ 
ْحتى إذا ما انقضت أيا َ َ ِم مدته            ْ ُحار الطبيب وخانته العقاقري          َّ ٍ َ َ ُ َْ ََ َ)5(. 

 عتوا يف قبيح اكتسابه  ولج        إذا ظامل استحسن الظلم مذهبا         −2
  ستبدي له ما مل يكن يف حسابه             ه              َّفكله إىل ريب الزمان فإن

 جم تيها حتت ظل ركابهَّير الن                         فكم قد رأينا ظاملا متجربا     
  أناخت رصوف احلادثات ببابه            فلام متاد واستطال بظلمه              

                                                 
  .  7101ح5/231) 1(
)2 (3/88  . . 
)3 (1/172−511−531 ,2/353− 486 ,3/88−123−209−365 ,4/468 ,5/526 ,6/45  .  
)4 (2/73   
)5 (2/256   
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 .)1( وصب عليه اهللا سوط عذابه      وقب بالظلم الذي كان يقتفي         ُوع
 

 :قال نفطويه   −3    
 ذبــــ ويع ومل خيل من قوت حيىل            إذا ما كساك الدهر ثوب مصحة    

 .)2(عىل حسب ما يعطيهم الدهر يسلب      ه               ــــَّبطن املرتفني فإنـــفال تغ      
 :وقال

 .)3(وأصبحت أخا حزن فال فارقك احلزن  إذا القوت يأيت لك والصحة واألمن−4
 .)4( يقومومن طلب العال ليال  بقدر الكد تعطى ما تروم−5
 .)5(ومن طلب العال سهر الليايل  بقدر الكد تكتسب املعايل−6

 .)6(َيغوص البحر من طلب الآليل الـــــ تنام ليَّثمتروم العز 
 ُومن أين للحر الكريم صحاب هــ بمن يثق اإلنسان فيام ينوب−7

 .)7(ُذئابا عىل أجسادهن ثياب  أقلهمَّإالقد صار هذا الناس 
 ليس التفاخر بالعلوم الزاخره تقاعد عن مكارم خلقه يا من −8

 .)8(لومه يف اآلخرهــمل ينتفع بع هـــمن مل هيذب علمه أخالق
         

                                                 
)1 (2/366   
)2 (6/68   
)3 (6/68   
)4 (4/505  
)5(4/505   
)6 (4/505   
)7 (2/71   
)8 (2/102  
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 : وهللا در القائل −9 
ُّرس  .)1(خلصائص األرواح ال لأللسن ِ الفصاحة كامن يف املعدنِ

نان, َنان ملن أصلح اجلِوما أنار املعنى, هل اجل فام غرب, وأثار املغنى َّوعربيا من أعرب فام أغرب, : وقال 
 !.أم ملن أتى باإلغراب يف اإلعراب

 : وقال بعضهم−10              
 كام زعمتاليس أنا الصويف   وقلتاًلبست الصوف مرقوعا

 .)2(من اآلثام وحيك لو عقلتا فىـــ من تصَّإالفام الصويف 
 .)3(ب الرحيل إىل اجلحيمفقد طا ِ إذا احتاج الكريم إىل اللئيم−11

  :"الصفوة" وأنشد ابن اجلوزي يف −12          
  املوت سؤال الرجالَّوإنام َّال حتسبن املوت موت البالء
 .)4(ؤالـــمن ذاك لذل الس كالمها موت ولكن ذا أشد

ً ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا−13  ُفالظلم مصدره يفيض إىل الندم َّ
 مـــيدعو عليك وعني اهللا مل تن ٌهبـُوم منتـظلاك واملــام عينـتن

 :وقال بعضهم −  14           
 عوضا ولو نال الغنى بسؤال ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله
 .)5(رجح السؤال وخف كل نوال وإذا السؤال مع النوال وزنته

                                                 
)1 (2/284   
)2 (3/27  
)3 (3/35   
)4 (3/35  . 
)5 (1/58−154−182−194−417,2/124−187−313−407−462,3/65−125−159−265−273−412−

511,4/20−105−157−175−333−481−383−540,5/37−120−296−363−392−442,6/5−58−
187−288−213−419  . 



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

351

 ةبتقرير إيضاح ملشكل صور  إذا مل يكن يف جملس الدرس نكتة−15
 ةأو إشكال أبدته نتيجة فكر ل أو حل مقفلوعزو غريب النق

 .)1( خلةَّوال ترتكن فالرتك أقبح فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد
،–א–א א א א א

، א ، א ،
:  

 .)ِّمن غرس الطعام جنى ثمرة السقام(: ومن فوائد الكالم ما دار عىل ألسنة األنام ( −1
 ال تبغي ً قصداْلُك:(ومنها . )ً حتمد مناما,ًأقلل طعاما(: , ومنها )ً تعش طويالً قليالْلُك(: ومن األمثال 

 .)2())طنة تذهب الفطنةِالب:(ومنها. )ًفصدا
 . )ئر يراوحك ويغاديك, وهو من يكادحك ويعاديك رب زا(:ومن أمثاهلم ( −2

 : وما أحسن قول الصويل 
 .)3() من اخلالنَّإالملا أخذت أمانا   من أعظم احلدثانًلو قيل يل خذ أمانا

 .)4() أمارة إدبار اإلمارة كثرة الوباء وقلة العامرة(−4
 .)5()قرع باب اللئيم قلع ناب الكريم( −5
 .)6()ك خري من صدقة من بطن كفيك صدقة من بني فكي رب( −6

א א:א .א
متون احلديث ختتلف وتتباين يف ألفاظها , فمنها ما هو ظاهر املعنى يفهمه كل سـامع وخماطـب, وهـو 

                                                 
)1 (1/438   
)2 (1/293   
)3 (1/181   
)4 (3/31  
)5 (3/35   
)6 (5/485,1/107−117−124−177−531,2/26−155−177,3/72−369−505,4/43−110−

287,6/357−367−406  . 
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الغالب يف احلديث النبوي, ومنه ما هو غري ظاهر املنى , وتتباين العقول يف فهمه, وقد يعرس عـىل املـرء 
يف الغريـب   ُّ النووي هبذا اجلانب وألفوا فيه مؤلفات, وقد عرف–رمحهم اهللا –فهمه ; لذا اعتنى العلامء 

 ,ٌّ مهـمٌّوهـو فـن, لقلـة اسـتعامهلا ,بعيـدة مـن الفهـم,ما وقع يف متن احلديث من لفظة غامـضة ( :َّبأنه
 )1( .)واخلوض فيه صعب فليتحر

 )2 (.)يه أشد تثبت وقد أكثر العلامء التصنيف فيهوكان السلف يتثبتون ف( :ُّقال السيوطيو
ًقلت هلذا فقد كان املناوي مدركا هلذا األمر,فأواله عناية ً ُّ َّفمـام تعـرض لـه مـن رشح . يف رشحـهً كبـريةُ

 :للغريب
  من الشفع وهو ضم اليشء إىل مثله كـأن املـشفوع لـه كـان فـردا ...)  أسعد الناس   بشفاعتي  ( −1

 الضم إىل آخره معاونا له وأكثر ما يـستعمل يف انـضامم :والشفاعة بضم نفسه إليهفجعله الشفيع شفعا 
 .)3()األعىل إىل األدنى

 .)4()والبشارة اإلخبار بخرب سار( −2
ِإذا أراد اهللا أن يوتغ« −3 ْ ُ.. « )5(. 
َ أي هيلكه, والوتغ حمركـا اهلـالك, كـام ًعبدابضم التحتية وسكون الواو وكرس الفوقية وغني معجمة, (
ِيزيـغ «,"ومعجم الزوائد", "املعجم"ُ لكن الذي رأيته يف أصول صحيحة من " الصحاح,"يف بـزاي » َ

بـزاي »  يزيـغ«ُ نسخة املصنف التـي بخطـه مـن هـذا الكتـاب املـرشوحُرأيت َّثممعجمة فمثناة حتت, 
أزاغـه : منقوطة, وهو مصلح بخطه عىل كشط, ومعنى يزيغ يميل عن احلـق, ففـي القـاموس وغـريه 

 .)ماله, وزاغ يزيغ مالأ

                                                 
 2/184تدريب الراوي )1(
 2/185 املصدر السابق)2(
)3( 1/ 507   
)4 (6/461   
   405ح1/267) 5(
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جنس مـن : (" األذكار" وتلونت بصور خمتلفة قال يف ,أي ظهرت(»  ...َّإذا تغولت لكم الغيالن« −4
 . )1()) تلونت وتراءت يف صور:ومعنى تغولت. اجلن والشياطني وهم سحرهتم

 .)2()الرض الذي ال يصرب عليه»  رضاء مرضة«ومعنى ( −5
 كنـت لـه شـهيدا َّإاله ال يسأهلا يل عبد مـسلم يف الـدنيا َّفإن «العلية املنزلة (  »سلوا اهللا يل الوسيلة« −6

 : أقـرب الـدرجات إىل العـرش, وأصـل الوسـيلةَّهنـايت الوسـيلة; ألَّمُ سـَّ إنام; »وشفيعا يوم القيامة
ِالقرب, فعيلة من وسل وإليه إذا تقرب إليه ومعنى الوسيلة الوصلة, وهلذا كانت أفضل   وأرشفها َّاجلنةً

 .)3(     )أعظمها نوراو
 .)4( )واملسكنيالذي يذهب وجييء يف حتصيل ما ينفع األرملة » الساعي «ومعنى( −7
 .)5()ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهللا تعاىل »جتأرون «ومعنى( −8
ً أهل اجلنة منزال الذيأدنى« −9 َّإن أدنى أهـل  «هذا هو لفظ رواية أمحد وغريه, ولفظ الرتمذي(» ...َّ

الدرجة, وأصل الـدنو القـرب » املنزلة«أو حال بتأويله بنازال, و » منزلة«غريه :هينة وقيل ُ هو ج»َّاجلنة
ُ أستعري للخسة كام أستعري البعد للرشف والرفعة, َّثميف املكان,   باسم املوصول َّوعربالذي أي الرجل «ُ
لغالم واجلارية كام رصح به أهل  اخلادم ينتاول اَّفإن ;من الذكور واإلناث» ثامنون ألف خادم «تفخيام له

َّاللغة وهؤالء اخلدم من أوالد املرشكني كام يدل عليه احلديث اآليت وحيتمل أن البعض مـنهم والـبعض 
 .)6 ()...من الولدان والبعض من احلور وقضية اخلرب احلرص يف هذا العدد

َّوأما ضبط ألفاظ احلديث النبوي; َّة, وذلك ألن بعض َّهمُاألمور املَّإن ضبط ألفاظ احلديث النبوي من فَّ
الكلامت ال يدخلها القياس, وبخاصة األسـامء, وقـد تقـدم مـا يتعلـق بـضبط األسـامء وبقـي ضـبط 

                                                 
 .   529ح1/318) 1(
)2 (2/146  . 
 .  4704ح4/109) 3(
)4 (4/134  . 
)5 (5/316  . 
 .  324ح1/232) 6(



א א א
 

 ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ تخ  للبخاري يف األدب املفرد خدللحاكم 

 

354

 : ًالكلامت, والذي سأحتدث عنه إمجاال 
  رمحه اهللا− ُّ  للكلمة عىل أنواع وطرق خمتلفة, فتارة يضبط املناوي− رمحه اهللا تعاىل − ِّوضبط املناوي:ًأوال

 ظهـور, ويف هـذا  وتـارة يـضبط الكلـامت بـاحلروف  الكلمة عىل أوزان الكلامت من عند نفسه−تعاىل 
 .لشخصيته وعلمه

 ., وينسب ذلك هلم ولكتبهمُالعلامءً يكون الضبط نقال عن غريه من ًأحيانا َّأنهكام :ًثانيا
 . نقل عن غريه فإنه يتعقب من ثبت خطأهْوهو وأن:ًثالثا
 وهذا من األدلة الكثرية عىل عنايته برتاث – رمحه اهللا – ِّالسيوطي من األحيان ينقل ضبط ويف كثري:ًرابعا

 .املصنف, وكتبه, وآرائه, وقد تقدم يشء من ذلك
ُّوإذا تكرر للسيوطي يف احلديث الواحد ضبط وتقيد ألكثر من كلمة فإنـه يـذكر اسـم املـصنف :ًخامسا ٌ

 .َّدفع توهم أن الضبط الثاين لغريهباسمه الظاهر أو باملضمر يف كل مرة لي
ُّبيان اللفظ املعتمد من نسخ اجلامع وبني خطأ النساخبومن ضبطه لأللفاظ عنايته :ًسادسا ُ. 
 .وتارة ال جيزم بالتصحيف:ًسابعا
  خطأ − رمحه اهللا تعاىل − ُالسيوطيَّ فإذا ثبت أن ما ضبطه – رمحه اهللا – ِّالسيوطي نقل عن ْوإنوهو :ًثامنا
 .ه ال يتابعه عليهفإن

.א−א−א−:
א א−א−א:א א א

א א، ،:
َكفعل, أي (» هام أحدمها عبد أبقاثنان ال جتاوز صالهتام رؤوس « −1 ِهرب, وجيوز كونه بوزن فاعل, : َ َ

 . )1()هارب من مواليه: أي 
 .)2( » ...إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب«  −2

                                                 
 .  164ح1/150) 1(
 .  671ح1/372) 2(
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 .)ِّباملد بوزن أفعال, مجع إرب بكرس فسكون(
3−»ِّإن من أعظم الفر َّ.. «. )1(. 
ِفرية الكذبة العظيمة, ومجعه فـر, كمريـة ومـر أكذب الكذبات الشنيعة, إذ ال: ِّبوزن الرش, أي ( ِ ِ

 )   .مقصور وممدود
 .   )2()ِ بوزن رىض(»ِاألمانة غنى «−4
 ).بوزن قناة, أي التأين من اهللا تعاىل( )3(» األناة «−5
ُّالعمر جائزة ملن أعمرها والرقبى «−6 َّبوزن العمر, مأخوذة مـن الرقـوب; ألن كـال مـنهام ( »... ُ

 . )4()صاحبهيرقب موت 
 .)5 (.» ....كلوا وارشبوا وتصدقوا والبسوا يف غري إرساف «−7
بـوزن مفعلـة مـن اختـال إذا :  كعظيمة بمعنى اخليالء وهو التكرب, وقيل "وال خميلة"أي جماوزة حد (

 ).بال عجب وال كرب: تكرب, أي 
ُمروا« −1 ً, بوزن كلوا, بغري مهز ختفيفا)6(بضمتني(» ُ ُ ِبوزن كـيل خطابـا ) ُمري: (ري ويف رواية للبخا. ُ ُ

 ).لعائشة
ُبوزن العىل, مجع رقية, بالضم, (, )7 (»قىُّهنى عن الر« −2 َ  .)8()رقاه أي عوذه : ُيقالُ

א  :א:א

                                                 
 .  2478ح2/534) 1(
 .  3080ح3/182) 2(
 .  3088ح3/184) 3(
 .  5731ح4/393) 4(
)5 (5/46  . 
)6 (5/521  . 
)7 (6/314  . 
)8 (1/67,2/434−534,3/182−184−355−375−464,4/499,5/259,6/374−441  . 
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ِّاللهم طهر قلبي من النفاق« −1 ًعليام لغـريه من إظهار خالف ما يف الباطن, وهذا قاله ت: أي ()1( .» ...َّ
َّحب اطالع الن: بمثناة حتتية, أي »  وعميل من الرياء"كيف يدعو »  ولساين من الكذب".اس عىل عميلّ

 .)ونحوه من الغيبة والنميمة
ومل يكتب بمثناة حتت, : ُ أي تفرضا, ويف نسخة (.)2( » ..ُأمرت بالوتر وركعتي الضحى ومل تكتبا« −2

 ).بغري ألف, أي ذلك
ُيطالب, كذا رأيته مضبوطا بالقلم : بمثناة حتتية فمثناة فوقية فباء موحدة, أي (»  .....عَّإن اهللا ليتب« −3

ِيف نسخ هذا اجلامع, لكن يف تأليف للزين بمثناة حتتية فنـون ففـاء مـن »  ينفع« مضبوطا بالقلمِّ العراقيُ
لتي بخطـه مـن هـذا اجلـامع ُ نسخة املصنف اُرأيت َّثم, "امليزان"عيم وُ أليب ن" احللية"النفع, ومثله يف 

 .      )3()ينفع العبد بالذنب الذي يذنبه: بنون وفاء مبينة مضبوطة, وحينئذ فمعناه »ينفع 
واهتمـوا هبـا ,سابقوا وقوع الفتن باالشتغال باألعامل الصاحلة : أي . (» ...بادروا باألعامل سبعا« −4

َّبفتح أوله أي نـسيتموه ثـم » ًنسياُ فقرا مَّإال« بمثناة حتتية بخطه "...هل ينظرون« يف رواية "قبل حلوهلا
 .)4( )ًيأتيكم فجأة أو غنى مطغيا

 . )5(...) أي من السنني خالفة نبوة باإلضافة (» ....ثالثون خالفة نبوة« −5
 » ...قارونَّالس: ثامنية أبغض خليقة اهللا إليه يوم القيامة « −6
م نـشء يكـون يف آخـر َّبأهن «ه يف خرب آخربسني أو صاد مهلتني وقاف مشددة, وهم الكذابون, وفرس(

بخـاء معجمـة وشـد » َّواخليـالون« . وإليه يميـل كـالم أهـل اللغـة »الزمان حتيتهم إذا التقوا التالعن
 أي قلـوهبم »والذين يكنزون البغضاء إلخواهنم يف اإلسـالم يف صـدورهم «التحتية, وهم املستكربون

ُفإذا رأوهم ولقوهم ختلقوا هلم« َّ َ ناة فوقية, وخاء معجمة مفتوحتني, والم مفتوحة شديدة, وقـاف بمث» َ

                                                 
 .  1529ح2/143) 1(
 .  1638ح2/192) 2(
 .  1801ح2/264) 3(
 .  3121ح3/195) 4(
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 .)1()أي أظهروا من خلقهم خالف ما يف طويتهم: 
 » .....ّكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا« −7
أي »  إذا تكلـم بكلمـة«مثل هذا الرتكيب يـشعر باالسـتمرار,: قال األصوليون : قال الكرماين » كان«

« : للبخـاري : ويف روايـة » حتـى تفهـم« :من املرات, وبني املراد بقولـه  ا ً أعادها ثالث« بجملة مفيدة
 ).3(,)2(بمثناة حتتية مضمومة وبكرس اهلاء, ويف رواية له بفتحها عنه, أي لتحفظ وتنقل عنه» ليفهم 
مة  بمتون السنة النبوية واحلفاظ عىل سالٌ فائقةٌوعناية,ٌ بالغةٌويف كال النوعني من الضبط دقة: ُقلت 

 .ألفاظها من اخللل واخلطأ يف النطق
−، א א

،:
ًواملؤمن يسأل سبعا, واملنافق أربعني صباحا فيقال له «  −1 ال :  تقول يف هذا الرجل? فيقـول َما كنت: ُ

مـن الدرايـة  » َوال تليـت« بفـتح الـراء ( » َال دريـت: فيقال لـه . اسُأدري, كنت أقول ما يقول الن
ً داريـا َتلوت أبدلت الواو ياء ملزاوجة دريت, وجمموع ذلك دعاء عليه, أي ال كنت: والتالوة, أصله 

.  بالتقليـد فـيام يقولـونُالعلامء َ بنفسك باالستدالل, وال اتبعتَال علمت: ًوال تاليا أو إخبار له, أي 
أتليـت, بـوزن :  هكذا يرويه املحدثون, وهو غلط, وصـوابه :(وقال اخلطايب. ه ابن بطال وغريهذكر

ُثـم يـرضب« . )أفعلت, من قولك أي ما أتلوته أي ما استطعته بالبنـاء للمجهـول, يعنـي يـرضبه » َّ
 ).4(يف رواية بمطرقة بمرس امليم, أي بمرزبة  » بمطراق« امللكان اللذان يليان فتنته 

َّ أحدا جبل حيبنا ونحبه, وهو عىل ترعة من ترع اجلنةَّإن«  −2 ُ ُ ً ُ.... «)5.( 

                                                 
 .  3559ح3/337−338) 1(

 .6616ح5/113) (2
)3 (1/311−315−419−420 ,/14/−45−63−174−288−3 ,387/195−249−279−401 ,4/95−354−4 ,

396/181−201−272−346−361−6 ,410/415 . 
)4 (2/374 . 
 . 2177ح2/412) 5(
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−، א
 :א

 هبمـزة ممـدودة ومثنـاة حتتيـة مفتوحـة وتـاء تأنيـث) آيـة: (وقوله ( » ....آية اإليامن حب األنصار«  −1
هذا هـو املعتمـد يف مجيـع الروايـات, وقـول العكـربي هبمـزة : قال ابن حجر . واإليامن جمرور باإلضافة

 ).1()مكسورة ونون مشدد وهاء واإليامن بالرفع تصحيف فاحش
א−א א،א א א

، א א אא א :א
ُ بمثناة فوقية قبل الكاف بخط املؤلف, فام يف بعض النسخ من إسقاطها من  ()2 (»...اجتنبوا التكرب « −1

 )... وهو تعظيم املرء نفسه,ُّحتريف النساخ
«  بحـذف إحـد التـاءين ختفيفـا ( »وال تكلـم« ... ,)3( »ُإذا قمت يف صالتك فصل صالة مودع « −2

َّبمثناة فوقية, أوله بضبط املصنف منه أي ال تتكلم بيشء يوجب أن يطلب مـن غـريك » بكالم تعتذر 
 ).رفع اللوم عنه بسببه

 بمثنــاة فوقيــة مــضمومة بــضبط املــصنف مــع ( »َّعجلــوا الــركعتني بعــد املغــرب فــإهنام ترفعــان « −3
 ).  4()املكتوبة

َّتــه اهللا, فأمــا الــضحك الــذي حيبــه اهللا ضــحك حيبــه اهللا, وضــحك يمق: الــضحك ضــحكان «  −4
 » َّوأما الضحك الذي يمقت اهللا تعاىل عليه فالرجـل يـتكلم بالكلمـة اجلفـاء والباطـل... فالرجل

بمثناة حتتية فـيهام تفـتح يف األول وتـضم يف الثـاين بـضبط » ليضحك أو يضحك « عطف تفسري (
 ).5. ()..املصنف

                                                 
 . 24ح1/62) 1(
 . 174ح1/154) 2(
 . 802ح1/419) 3(
 . 5400ح4/307) 4(
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 ).1(»ال يموت  « )بمثناة فوقية بضبط املصنف( » عند اهللا قاتالَّال تغبطن فاجرا بنعمة إن له  « −5
אא− א א

א−א−א א
.א

ومظنـة  » صـباه« حـال » يف «  بمثناة فوقية بخـط املـصنف ( »...لذي تعبدفضل الشاب العابد ا « −1
ُبعد ما كربت سنه كفضل األنبياء املرسلني عىل « بمثناة فوقية بضبطه  » عىل الشيخ الذي تعبد« صبوته 

 ).2() ملا قهرَّألنه» سائر الناس 
א− א א

:א
العـاملني, يعنـي اهتـدوا هبـدهيم واقتـدوا  » ُالعلامء« ر باالتباع م بتقديم املثناة الفوقية, أ(»اتبعوا « −1

َّبقوهلم وفعلهم, وما ذكر من أن الرواية  ُبعني مهملة, هو ما وقفت عليه يف أصـول قديمـة مـن ) اتبعوا(ُ
بـالغني  » ابتغـوا« ُرأيـت يف نـسخ مـن هـذا الكتـاب  مصححة بخط احلافظ ابن حجر, و"الفردوس"

 ). 3()ُّاملعجمة, وهو تصحيف من النساخ
ُأربع أعطيهن فقد أعطي خري الدنيا واآلخرة  « −2 لسان ذاكر, وقلب شاكر, وبدن عىل البالء صابر, : ُ

  » ًوزوجة ال تبغيه خونا يف نفسها وماله
ْوزوجة ال تبغيه خونا«  َّ, وهـو بفـتح اخلـاء املعجمـة وسـكون الـواو, أن يـأمتن ًة أي ال تطلب خيان( »َ

 ).4()إثام, وهو تصحيف: ُاإلنسان, فال ينصح, ويف بعض النسخ حوبا بحاء مهملة مضمومة, أي 
َّوما ذكر من أن الرواية ... أي هم إخوانكم( » أرقاؤكم أخوانكم «  −3 بغـني معجمـة ) وغلـبهن) (غلـبكم(ُ

ً فام يف نسخ من أنه بمهملة تصحيف وإن كان معناه صـحيحا, خط املؤلف وغريهوموحدة حتتية فيهام هو ما يف ْ َّ ُ 
 ). 1()لكن خالف الرواية

                                                 
 . 9834ح6/413) 1(
 .431ح4/431) 2(
 . 94ح1/106) 3(
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ُّإذا قام العبد يف صالته ذر « −4 بضم املعجمة وتشديد الـراء فهـو مبنـي للمفعـول أو ذر اهللا, أو امللـك ( » ...ُ
 » عـىل رأسـه« بكـرس املوحـدة أي ألقـى اإلحـسان  » ِالرب« بأمره, بناؤه للفاعل بفتح الذال والفاعل معروف 

« . ُبمثناة فوقية وما يف نسخ عليه بمثناة حتتية تصحيف » حتى يركع فإذا ركع علته« ونرشه عليه, ويستمر ذلك 
اسـتعارة »  حتى يسجد والساجد يسجد عىل قدمي اهللا تعاىل «أي نزلت عليه وغمرته ويستمر ذلك  » رمحة اهللا
 ).2()متثيلية

 ). 3(ُبخاء معجمة بضبط املصنف, ويف بعض النسخ فرج باجليم وهو تصحيف » فرخ الزنا « −5
−:

 يعطيها غري مستحقها, أو نبأ » يف الصدقة« ولعله تصحيف  »  املتعدي«ويف رواية للقضاعي ( » املعتدي«  −1
َّلـه; ألنـه الم ثـواب   الَّيف بقائهـا يف ذمتـه, أيف أنـه» امنعهـا ك« لكون اآلخذ يتواضع له أو خيدمه أو يثني عليه 

 واملـانع الـذي يمنـع أداء ,َّ أن العامل املتعـدي يف الـصدقة يأخـذ أكثـر ممـا جيـب: هللا, أو معناهًخيرجها خملصا
 ).4(الواجب

א−א−א−
.−א−א

َّ ثم اعلم أن قول املـصنف عـن رجـل مـن تـرصفه, ,حم عن رجل » ألك حاجة« : كان يقول للخادم  َّ
 ! أمحد عن زياد بن أيب زياد موىل بني خمزوم, عن خادم النبي رجل أو امرأة كـذا قـال"مسند"والذي يف 

ِّاملصنف أبدله ف ِّاملـصنف رجل أو امرأة كان قول : بل لو مل يقل,برجل فوهمُ َّ ألن اخلـادم ; رجـل خطـأُ
 ).5()يطلق عىل الذكر واألنثى كام رصح به غري واحد من أهل اللغة

                                                                                                                                                  
 . 951ح1/477) 1(
 . 787ح1/414) 2(
 .5846ح4/428) 3(
 .9221ح6/273) 4(
)5 (5/180. 
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א א .א:א

ُال خيفى أمهية هذا النوع من مصطلح احلديث وعالقته الرضورية, واحلاجة املاسة إ            ِّليه يف فهم احلديث; لذا كانت عناية املناويُ
َّ  به كبرية, وله يف ذلك طرق منها ما يكون ذكر سبب ورود احلديث من نقله هو وبحثه, دون أن يعزوه ألحد, − رمحه اهللا تعاىل −

 , وهـو −ه اهللا تعـاىل  رمحـ− ِّالـسيوطيومنها ما يعزوه لغريه, وهذا النوع من التأليف املصنفات فيه قليلة, ومن أشهرها كتـاب 
ً, أصله الكبري كتابا حافال يف " اجلامع الصغري" أو باألصح"فيض القدير"مطبوع, لكن عدد األحاديث فيه قليلة, ويعترب كتاب 

 : هذا الباب, واألمثلة كثرية لكني سأقترص عىل بعضها مما يعطي صورة واضحة عن هذا اجلانب فمن ذلك 
أي محد املقرتض للمقرض والثناء عليه وأداء حقه له عن عبد اهللا بن  » احلمد والوفاء« أي القرض  ( »...َّإنام جزاء السلف«  −1

بـارك اهللا يف أهلـك « :  أربعني ألفا, فجـاءه مـال فقـضاها, وقـال ًنيناُي حني غزا حِّ منُّاستسلف النبي: أيب ربيعة املخزومي قال 
 ). 1392() ذكرهَّثم » ومالك

 فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية, فخرج يعرف يف وجهه −  – إىل رسول اهللا ُهاجرت: قال  عمرو بن العاص ِعن ابن −2
ُّ ونحن نتنازع يف القدر, فغضب, حتى كأنام فقيء يف وجهه حب−  –خرج رسول اهللا : ويف رواية للرتمذي . الغضب, فذكره َّ 

 ). 1393(َّثم ذكره » ? إليكمُلترسُهبذا أم أ, مرتمُأهبذا أ« :  من الغضب, فقال ًرةُمان محُّالر
  » أحب أهيل إيل فاطمة «  −3
 ).1394() والعباس يا رسول اهللا أي أهلك أحب إليك?ٌّوهذا قاله حني سأله عيل(

أي زيادة, وهذا قاله حني بعث بعثا من األنصار,  »  فضالُّولك املن« عىل نعامئك التي ال تتناهى ( »َّاللهم لك احلمد شكرا «  −4
َّإن سلمهم اهللا وغنمهم فإن هللا عيل«  :وقال  : موا, فقيل له سمعناك تقول ِلَ جاؤوا, وغنموا, وسْ ن َم يلبثوا أفل »  يف ذلك شكراَّ

 ).  1395()إىل آخره » َّ اللهم لك احلمد:ُ قلت,ُقد فعلت: قال  »  شكرَّمهم اهللا وأغنمهم فلله عيلَّ سلْ إن«
َّ قىض اهللا تعاىل ليكونن, ْ ن َإ « −5 َ ُ َ   »ْوإن عزلَ

                                                 
 . 2588ح2/573) 1392(
 . 2604ح3/5) 1393(
 . 203ح1/168) 1394(
 . 1522ح2/140) 1395(
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 ). 1396() سأله عن العزل, يعني فال فائدة للعزل وال لعدمه كام سبق تقريرهنوهذا قاله مل(
ُانظري أين أنت منه فإنام هو جنتك « −6 َّ َ ... « 

 مـا َّإالال آلـوه : قالـت » كيف أنت منـه « : نعم, قال: قالت » أذات زوج أنت? « : وهذا قاله للتي جاءت تسأله عن يشء فقال 
 ).1397(جزت عنه فذكرهع

  » عفو اهللا أكرب من ذنوبك « −7
ُثم تـ« : قال . ُأعود: َّثم قال  » ْبُ فتَكلام أذنبت« :  مقراف للذنوب قال ِّإين: وهذا قاله حلبيب بن احلارث, وقد قال  : قـال  » ْبَّ

 ).1398( تكثر فذكرهًإذا
  » ...ليس منا من خىص أو اختىص « −8

َّثم أرشـده . فذكره.... ُ العزوبة, فأذن يل يف االختصاءَّ رجل تشق عيلِّإين يا رسول اهللا, :ن حني قال لهوهذا قاله لعثامن بن مظعو
ر شـعر ِّووفـ« أي أكثر الـصوم,  » ُصم« إذا أردت تسكني شهوة اجلامع  » ولكن« : إىل ما حيصل املقصود من كرس الشهوة بقوله 

 ).   1399(ِّالنساء ذلك يضعف امليل إىل َّفإن » جسدك
.א:אא

ْيفة من أهم ما ينبغي أن يَّإن استخراج الفوائد واستنباط األحكام, واستلهام العرب والعظات من األحاديث النبوية الرش  َعتنـيَّ
َّ ألن هذا األمر هو املقصود من ذكر األحاديث;هلذا فإن املناوي ; العلم به; وذلكبطال َّ  اعتنـى هبـذا اجلانـب أثنـاء − اهللارمحـه–َّ

 رشحه
ُاتبعوا العلامء فإهنم رسج « −1 ُ َّ ُ...«  
وتقـدم محلتـه , وإنافـة حملـه, دليل عـىل رشف العلـم:وفيه ,  إىل الرتهيب من مصادقة اجلهالءُالعلامءوأشار بالرتغيب يف اتباع (
 فقـد ضـل سـعي َّوإال,  صـحبه عمـلْنإ, ًكثريا ً خرياَويتُه فقد أَتيوُ من أَّوأن, وأجزل القسم,  نعمة العلم من أفخر النعمَّوأن, وأهله

 )1400 ().صاحبه وبطل
                                                 

 . 2667ح3/30) 1396(
 . 2744ح3/60) 1397(
 . 5438ح4/318) 1398(
 . 4683ح5/386) 1399(
 94ح1/107) 1400(



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

363

ُّأقلوا الدخول عىل األغنياء« −2 ِ...« 
 مـن ُومن مفاسد خمالطـة األغنيـاء االسـتكثار, كام كان عليه السلف, واالكتفاء بالقليل,  التقليل من الدنياُ ندب:ويف احلديث(
 )1401()واالشتغال بذلك عن عبادة الرب املالك, ع احلطاموالتشبه هبم يف مج, الدنيا

ّإن أحدكم إذا كان يف صالته فإنه يناجي ربه« −3 َّ َّ...«. 
وفيـه جـواز الفعـل القليـل يف الـصالة وطهـارة , َّ إشارة إىل أن قلب املصيل ينبغي كونـه فارغـا مـن غـري ذكـر اهللا: ويف احلديث

 )1402(البصاق
ْإن للشيطان كحال و« −4 ُ َّ ًلعوقا ونشوقاَّ ًُ َ ُ َ...« 
 χÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#öθs)̈?$# #sŒÎ) öΝåκ¡¦tΒ ×#Í×̄≈sÛ z⎯ÏiΒ ®,ّوينور البصرية, وجيلو مرآة القلب,  لزوم الذكر يطرد الشيطانَّبأن إشعار :ويف احلديث(

Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# (#ρã2x‹s? #sŒÎ*sù Νèδ tβρçÅÇö7•Β ()1403()1404( 
 » ... كان إذا هاجت ريح اسقبلها بوجهه«−5
 )1405().احلث عىل االستعداد باملراقبة هللا وااللتجاء إليه عند اختالف األحوال وحدوث ما خياف بسببه:  ويف احلديث(

ْألحببتم أن تزدادو فاقة وحاجة, لو تعلمون ما لكم عند اهللا« −6 ُْ ْ ّ«. 
ُّرس إفشاء َّبأن ٌ وما قبله وبعده إشعار:ويف احلديث( ُّرسز إفشاء كل إذ لو جا, ٌ الربوبية قبيحِ رهم حتـى َّولـذك,  لذكر هلم مـا ادخـرِ

ْ برش(: قالوا, تفضيل الفقر عىل الغنى:وفيه, يبكون وال يضحكون وكفـى بـه , بـه األغنيـاء املـؤمنني َّبرشُ الفقراء الصابرين بام مل يَّ
 )1406())ًفضال

ِليس بحكيم من مل يعارش باملعروف«  − 7 ٍ...« 

                                                 
 1360 ح2/73) 1401(
 2178 ح/2) 1402(
 2382ح2/498) 1403 (
 . من سورة األعراف201اآلية ) 1404(
 6815 ح 5/165) 1405(
 7441 ح 5/317) 1406(
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وتواصوا به حتى من أنكروا املعـاد , وقد تطابقت عىل ذلك امللل والنحل, داراة وحسن الصحبة أعظم حث عىل امل:ويف احلديث( 
 )1407( )وحرش األجساد

َّلينتهني أقوام عن رفع أبصارهم«  −8 َ َِ َ...« 
ا الرفع إىل الـسامء يف َّوأم, ومحلوه عىل الكراهة دون احلرمة لإلمجاع عىل عدمها, ُوالوعيد الشديد, ُ األكيدَّالنهي :ويف احلديث وما قبله(

َّفجوزه األكثر; ألن السامء قبلة الدعاء للداعني, غري الصالة يف نحو الدعاء  )1408 ().والكعبة قبلة املصلني , َّ
ُّفأدخل أصبعه فيه فام خرج منه فهو من الد,َّ كام يميش أحدكم إىل اليمَّإال اآلخرةما الدنيا يف « − 9  .»نياُ

ا يف : ٌورد عىل من قال, ًمطلقااآلخرة عىل الدنيا وما فيها  عىل تفضيل ٌ نص:ويف احلديث( ـَّإن ما فيهـا مـن العبـادة أفـضل مم َّ
ومصري معرفة اهللا التي هي أصل كـل علـم , النكشاف الغطاء هناك,  حظ العبد بام ال نسبة يف الدنيا إليهَّألنهاآلخرة من النعيم; 

َّواعلم أن املثل إنام يرضب عن غائب بح, ًعيانا  فيـه مـن رضب َعِنُوما ال مشابه له م,ارض يشبهه من بعض وجوهه أو معظمها َّ
 ودوامها أقـل; َّاجلنة فالدنيا كلها يف جنب َّوإال,  للعوام يف احتقار الدنياًومثل الدنيا بالذي يعلق باألصبع من البحر تقريبا, املثل
 )1409 ().فكيف بجميع أهل التوحيد, بل يزيد للواحد من العبيد,هاُم وال يفنى نعيُة ال تبيدَّواجلن,راتَطَر يفنى بالقْحَ البَّألن
بأن كـان ,  من الذي يقبل من حاجةً أي بأجزل أجرا(» ما الذي يعطي من سعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان حمتاجا« −10

وال يربـو أجـر املعطـي عـىل ,لسؤال بل وا, ه حينئذ مأجور عىل القبولَّفإن, أو ضياع من يعوله, وخاف هالكه,  غري مكتسبًعاجزا
والسؤال ينقسم إىل األحكـام اخلمـسة قالـه الـزين , فيزيد أجره عىل أجر املعطي,  لشدة الرضورةًبل قد يكون السؤال واجبا, أجره

 )1410( ).ُّالعراقي
ً إين ألعطي رجاال « −11 ِّ«  

ّ املشفوع إليه ال يعاب إذا رد َّوأن, واألمر بالتثبت,  يؤد إىل مفسدةإذا مل, ومراجعة املشفوع إليه,  جواز الشفاعة إىل والة األمور:وفيه(
ْوأنه ينبغي أن يعتذر للشافع ويبني له عذره يف ردها, الشفاعة إذا كانت خالف املصلحة َّوأنه ال يقطع باجلن, َّ  َّإالة ألحد عىل التعيني َّ

 )1411(    )  إذا اقرتن به اعتقاد بالقلبَّإال اإلقرار باللسان ال ينفع َّوأن, كالعرشون, ٌمن ثبت فيه نص
                                                 

 7593ح5/363) 1407(
 7735 ح5/398) 1408(
 7763ح 5/405) 1409(
 7764 ح 5/405) 1410(
 2630 ح 3/14) 1411(
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א .א:א
 بني خمتلف احلديث, وبني مـشكله, التفريق من ير ُالعلامءومن ,ًان يف املعنى ظاهرارضاعن متاْخمتلف احلديث هو أن يأيت حديث

 .ُرست عىل القول الثالثُومنهم من ير التساوي بينهام , ولست بصدد البحث فيه , وقد 
ُّ ما يتعرض هلا الرشاح أثناء رشحهم احلديث, وبمقدرة العـامل عـىل ًكثرياَّعترب خمتلف احلديث أحد أهم َّ الركائز املهمة , والتي ُوي

 مـن رشوح كتـب احلـديث , وكتـب ,د سعة اطالعه عىل خمتلف الكتبمالتوفيق بني ما ظاهره التعارض, يظهر فهم العامل ,و
ُّ نبوغ العامل وفهمه,فال غرو أن نر املؤلفات فيه قليلة جـدا, واملنـاويًأيضافقه,عىل اختالف املذاهب, وكتب اللغة, ويظهر ال ً ْ− 

 . قد أدىل بدلوه يف هذا امليدان , ورضب بسهمه فيه−رمحه اهللا
،א−א−א

א .א
َّ أي كل حكم أشكل علينا خلفاء النص فيه, أو لتعارض نصني, أو لعدم نص رصيـح » (...كل مشكل«: حلديث  قال يف رشحه

َ,ومل يقع عىل ذلك احلكم إمجاع واجتهد فيه جمتهد ,ومل يظهر له يشء ,أو فقد املجت ِ هد فهـو حـرام; لبقائـه عـىل إشـكاله بالنـسبة ُ
ُللعلامء وغريهم, وليس يف الدين إشكال عند الراسخني يف العلم غالبا, لعلمهم احلكم يف احلادثة بنص ,أو إمجاع, أو قيـاس ,أو 

حـتامل  ظهر له احلكـم بـدليل غـري خـال عـن تطـرق االْاستصحاب,أو غري ذلك, فإذا تردد يشء بني احلل,واحلرمة اجتهد فإن
 )1412 ().فالورع العمل باألحوط

אאא א א (:א
א א  .)א

  »  حربةفليكفن يف ثوبً فوجد شيئا إذا تويف أحدكم « −1

ًد يعارضه األمر بالتكفني يف البياض ;إنام حيتاج إىل اجلمع بني حديثني إذا استويا صحة أو حسنا أو ضـعفا,وأحاديث وهذا ق( َّ
َّ, أو حسن ,ودعو النسخ حيتاج إىل ثبوت تأخر الناسخ,وهذا احلديث ضعيفالبياض صحيحة  َّ.() 1413( 

وال  «, وورد هبذا اللفظ يف صحيح ابـن حبـان  بحرضة طعامٌد ,أي ال يصيل أحَّالنهي بمعنى ٌنفي( »الصالة بحرضة طعام «−2 
 بحرضة طعام يتوق إليه, وبمدافعة األخبثني أي أو أحدمها ملا ً الصالة تنزهيافتكره والغائط البول,: بمثلثة »وهو يدافعه األخبثان

                                                 
)1412(5/31 
)1413(1/323     
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 ال تؤخر الصالة لطعام وال لغـريه «ربَّ وأما خ..شوع ,فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه يف ذلك من اشتغال القلب به ,وذهاب كامل اخل
ُ, وبفرض صحته حيمل عىل من مل يشغل قلبه بذلك مجعا بني الدليلني, وأٌفمعلول,» حلق بحضور الطعام قرب حضوره والـنفس ً

تتوق إليه وبمدافعة األخبثني ما يف معنامها من كل ما يشغل القلب ويذهب كامل اخلشوع كام أحلق بالغـضب يف خـرب ال يقـيض 
 )1414 ( ).لقايض وهو غضبانا

ُ ال يعارضه ما قبله وخرب الرتمذي أنه دعى بأداوة يوم أ (» ...هنى عن الرشب من يف السقاء «−3 َّ َّحـد فاختنـث فمهـا ثـم رشب ِّ
َّألن التعارض إنام يكون بني خربين صحيحني ,منها ُّ به وأما خـرب الرتمـذي فقـال فيـه الرتمـذي وخرب الباب صالح لالحتجاج,َّ ِّ َّ 
 صحته فهو لبيان اجلواز, أو لكونه يف حـال الـرضورة عنـد احلـرب, أو لفقـد اإلنـاء ,أو وبفرض. )ليس إسناده بصحيح(نفسه

 )1415 ().لكونه مل يتمكن من التفريغ فيه لشغله بأمر العدو, أو كان لعذر آخر اقتضاه املقام
َّإن من البيان لسحرا,وإن من الشعر حكام « −4 َّ مر بأن ويف بعض الروايات بالالم أكد هنا وفيام (» ًَّ ً ردا عىل من أطلق كراهة ًأيضاَّ

َّالشعر ,فأشار إىل أن الشعر حسنه حسن, وقبيحه قبيح, وكل كالم ذو وجهني خيتلف بحسب املقاصد,وأما خرب الشعر  مزامري  «َّ
, أو عىل املجازفـة كان من غري ذلك القبيل, وبعد اإلغضاء عن ذلك حممول عىل ما َّوخرب إنه جعل له كالقرآن فواهيان »الشيطان

 )1416 ().ًواإلفراط مجعا بني األدلة
 »حج عن أبيك واعتمر «−5
َّ تأكيد أمر احلج حتى املكلف ال يعذر برتكه عند عجزه عن من يستنيب, وفيه وجوب العمرة, وأما خـرب جـابر أن النبـي :وفيه( َّ َّ

 )1417( ).فضعيف  »ر خري لك تعتمْال ,وأن « :سئل عن العمرة أهي واجبة فقال
َّإن مـا تقـرر يف هـذا اخلـرب  » « ... لكظـيظَّوإنـه مسرية أربعني عاما وليأتني عليـه يـوم َّاجلنةما بني مرصاعني من مصاريع  « −6 َّ

َّيعارضه خرب أيب هريرة املتفق عليه إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة كام بني مكة وهجر َّ  ة وبـرصكام بـني مكـ « ويف لفظ »ُ
َّ عظيم, إال أن البعض حاول التوفيق بأن املذكور يف هذا اخلرب أوسع األبواب ,وهو الباب األعظم, ومـا ٌوبني اخلرب كام تر بون» َّ َّ

  التـيَّاجلنة العالية فوق باب َّاجلنةَّ ,وبأن اجلنان درجات بعضها فوق بعض, فأبواهبا كذلك فباب ُهريرةعداه هو املراد يف خرب أيب 
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 فاختالف األخبار الخـتالف األبـواب َّاجلنة اتسعت ,فعاليها أوسع مما دونه, وسعة الباب بحسب وسع َّاجلنةحتتها ,وكلام علت 
... 

 « ,وخالـد ذكـر عنـه التقـدير»ًيومـا بأربعني «ريري التقديرُد بن سلمة ذكر عن اجلَّاضطربت رواته فحام(:  القيم وغريهُ قال ابن
َّ عىل طريقة دراج عن أيب اهليـثم وقـد سـبق ضـعفه, فالـصحيح » بأربعني عاما« سعيد املرفوع يف التقدير ,وخرب أيب»بسبع سنني

ُ املتفق عليـه ,عـىل أن حـديث مُهريرةاملرفوع السامل عن االضطراب والعلة حديث أيب  عاويـة لـيس التقـدير فيـه بظـاهر الرفـع َّ
َّأن  ملـا ذكـروه مـن ُهريرةَّوبه يعرف أنه ال تعارض بينه وبني خرب أيب . المه إىل هنا ك).َّ,وحيتمل أنه مدرج يف احلديث أو موقوف
 )1418( .)ةَّالتعارض إنام يكون بني خربين اتفقا صح

 »َّلت سورة احلج بأن فيها سجدتنيِّضُف «−7
َّن الـرتك إنـام ينـايف  فنـاف وضـعيف ,عـىل أ»يسجد رسول اهللا يف يشء من املفصل منذ حتول إىل املدينة مل «َّوأما خرب ابن عباس( َّ

 )1419(.) َّالندبالوجوب ال 
 »ْإذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره «−8
َّوأخذ بظاهره أمحد فحرم إزالة ذلك حتى يضحي, وخالفه األئمة الثالثة خلرب عائشة ريض اهللا عنها أن املـصطفى كـان جيتنـب (

 )1420 ().رب أم سلمة هذا فقيل بوقفهَّوأما خذلك وهو متواتر 
א א א א א

א א ، א :א
 » ليس يف املال حق سو الزكاة«−1
 فال تناقض بينـه وبـني اخلـرب املـار , كوجود مضطر,ً وقد يعرض ما يوجب فيه حقا,يعني ليس فيه حق سواها بطريق األصالة(
َّ ملا تقرر أن ذلك ناظر إىل األصل »َّإن يف املال حقا سو الزكاة" َّوقد مر غري مرة أن جواب املصطفى ,وذا ناظر إىل العوارض ,َّ قد َّ

وسندمها واحـد غـري قـادح عنـد  اخلربين واحدة َّعلة وكون , فزعم التناقض قصور, باختالف السؤال واألحوالًخيتلف ظاهرا
 يف كل أربعني من اإلبل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعهـا فأنـا آخـذها "َّ وأما حديث أيب داود والنسائي,التأمل
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 .)1421(  )َّ فأجيب عنه بأنه منسوخ»وشطر ماله
א א:א ،א א

.
 » توضأوا مما مست النار  «−1
كان آخر األمرين من رسـول اهللا  «منسوخ بخرب أيب داود عن جابر: وأخذ بظاهره مجاعة من الصحب والتابعني, وقال اجلمهور(

َّوجياب بأن » كان آخر األمرين الوضوء منه "ها لكن عورض بخرب ابن عبد الرب وغريه عن عائشة ريض اهللا عن»ترك الوضوء منه
ُّحديث أيب داود أصح ,وبفرض عدم النسخ فاملراد الوضوء اللغوي مجعا بني األدلة, وهو غسل اليد والفم من الز  . هومةًَّ

إىل الفعـل ظافـة, والـرشع نقلـه َّوتنظيفه من الوضاءة بمعنـى الن  الوضوء يف أصل اللغة غسل بعض األعضاء(:ُّقال البيضاوي
ومحله بعـضهم عـىل . )ً ويف نظائره غسل اليدين إلزالة الزهومة مجعا بني األخبار,وقد جاء هنا عىل أصله واملراد فيه. املخصوص

َّ وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباس أنه ال وضوء من ذلك وهو إنام يتجـه لـو علـم تـارخيهام وتقـدم األول, ال ,املعنى الرشعي َّ َّ
ا نقول تأخر الصحبة وحده ال يقتيض تأخر احلديث , نعـم لـو كانـت َّ, ألنًاس متأخر الصحبة فيكون حديثه ناسخا عبُابن :ُيقال
ْأو غيبته دل ذلك عىل تأخره , أما لو اجتمعا عند الرسول فال , جلواز أن يسمع  ,ه بعد موت األخرُصحبت قدم صحبة من بعـد األَّ

 )1422 ()سامعه اه
 » قطبست الشمس عىل برشُما ح «−2
ًيعارضه ما يف السري أن املصطفى ملا أخرب قريشا( ُباإلرساء أنه رأ عريهم تقدم مـع رشوق الـشمس فـدعا اهللا فح َّ بـست حتـى َّ

ًأن املصطفى أمر الشمس فتأخرت ساعة " للطرباين عن جابر"األوسط"قدمت, وهذا منقطع لكن يف   , وسـنده حـسن" من هنارَّ
 )1423 (). ال حتبس بعدهَّأهنا وليس فيه ,ًلألنبياء قبل نبيناَّوجيمع بأن احلرص عىل املايض 

ًإن األرض لتعج إىل اهللا من الذين يلبسون الصوف رياء« −3 َّ« 
ومل ينحرص : َّلبس الصوف ملن وجد غريه من الشهرة بالزهد; ألن إخفاء العمل أوىل, قال:  بطالُابن كام قال ٌمالكولذلك كره (

 واقـرتن بـه إذا خال عن الريـاء " لكن يأيت يف إخبار الرتغيب يف لبسه أي,طن وغريه ما هو بدون ثمنهالتواضع يف لبسه ,بل يف الق
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 ًطـام, أو طريقـاُ أو جعلـه مـصيدة للح,قصد صالح ,وبه يرتفع التعارض, وحيصل اجلمع واحلديث املرشوح فـيام اقـرتن بريـاء
 )1424 (            ).للتوقري واإلعظام, أو غري ذلك من املقاصد الفاسدة

َّإن أبر«−4  » أبيه َّ برأهلْأن يصل الرجل  َّ الربَّ
َّوإنام كان هذا أبر(  فيصل لروحه راحة بعد زوال املشاهدة املستوجبة للحياة; وذلك أشـد , القتضائه الرتحم والثناء عىل أبيهَّ الربَّ

ُ املودة فكأنه حـارض, فيبقـى وَّمن بره له يف حياته ,وكذا بعد غيبته; فإنه إذا مل يظهر له يشء يوجب ترك ه كـام كـان, وكـذا بعـد َّدَّ
َّوإطالق التولية عىل مجيع هذه األشياء إما حقيقة فيكون مـن عمـوم املـشرتك, أو مـن . ة, وزوال الوحشةَّاملعاداة رجاء عود املود

 وقيـاس تقـديم الـشارع األم يف الـرب َّالتواطى ء أو بعضها فيكون من اجلمع بني احلقيقة واملجاز, ونبه باألب عىل بقية األصـول,
ِّكون وصل أهل ود َّ أن الكالم يف أصل مسلم, أما غريه فيظهر أنه أجنبي من هذا املقام َّها أقدم وأهم ,ومن البنيُ َّ َّ...() 1425( 

، ؛ א א א
.

  » ...ًميالطوهلا ستون .... خليمة َّاجلنةَّإن للمؤمن يف «−1
وال معارضة إذ عرضها يف مساحة أرضها وطوهلا يف العلو » ًعرضها ثالثون ميال«أي يف السامء ويف رواية ( »ًطوهلا ستون ميال«

أي » للمؤمن فيها أهلون «احبهاَّ وحينئذ يمكن اجلمع بأن ارتفاع تلك اخليمة باعتبار درجات صًميالنعم ورد طوهلا ثالثون 
أي من سعة اخليمة » ًبعضاَّفال ير بعضهن  «َّ أي جلامعهن وما هنالك»َّيطوف عليهن املؤمن «زوجات من نساء الدنيا واحلور

َّوعظمها, ثم إن ما ذكر من كون تلك اخليمة يف النفاسة والصفاء كاللؤلؤة ال أهنا منه حقيقة فهو من قبيل َّ َّ® (# tƒ Í‘#uθs% ⎯ ÏΒ 7π ÒÏù 

ًإىل هنا كالمه, وفيه ما فيه, إذ ال مانع رشعا وال عقال من إجرائه . )َّوالقارورة ال تكون فضة, بل املراد أن بياضها كالفضة 〉)1426( ً
َّعىل ظاهره, والفاعل املختار ال يعجزه جعل اخليمة لؤلؤة جموفة, وزعمه أن اخليمة ال تكون إال من كرباس بخالف القرص  َّ

 )1427().ؤلؤ حتكم ظاهر والفرق هلهل باملرةوالل
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 »ِّإين هنيت عن زبد املرشكني «−2
َّع بأن االمتناع يف حق من يريد هبديته التودد واملـواالة والقبـول ملـصلحة كتـأليف ُواستشكل بقبول هدية املقوقس وغريه, ومج(

َّوتأنيس ,وأما اجلمع بأن االمتناع فيام أهدي له خاصة, والقبول فيام أه َّدي للمسلمني, فتعقب بأن من مجلة أدلة اجلواز ما وقعـت َّ
 حيمل القبول عىل من هو من أهل الكتاب ,والرد عىل أهل الوثن ,ومـن زعـم نـسخ املنـع كـاملؤلف :اهلدية فيه له خاصة, وقيل

َّورض بأن النسخ ال يثبت باالحتامل وال التخصيص ُبأحاديث القبول, أو عكسه ع َّ.() 1428( 
ًلف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة,وال حتدثوا حلفا يف اإلسالمأوفوا بح «−3 َّ َّ« 
ْ أي ال حتدثوا فيه حلفا ما فالتنكري للجنس, أو إن كنتم حلفتم أن يعني بعضكم (  اإلسـالم َّفـإن فإذا أسـلمتم فـأوفوا بـه ;ًبعضاْ

َّ ;فإنه ال عربة به, وال يناقـضه أنـه حـالف بـني ًبعضاعضكم  يرث بْحيرضكم عىل الوفاء به, لكن ال حتدثوا خمالفة يف اإلسالم بأن َّ
َّاملهاجرين واألنصار ;ألن املراد أنه آخى بينهم ,وبفرض أن املراد التحالف فطريق اجلمع ما تقرر َّ ََّّ.() 1429( 

 » ...حبذا املتخللون من أمتي«  −4
وهـو مـسند ( :ُّالزخمـرشي قال ,يب نحو كريم من كرم أصله حبب بضم احلاء بدليل جميء اسم الفاعل منه عىل فعيل نحو حب(

 أي املنقون أفواههم باخلالل مـن »متيُاملتخللون من أ« )َّإىل اسم اإلشارة إال أهنام جريا بعد الرتكيب جمر األمثال الذي ال تتغري
 )1430(يت عىل أثرهآثار الطعام أو املراد املخللون لشعورهم يف الطهارة وال مانع من اجلمع ويدل عليه اخلرب اآل

 » سـبعة وأربعـني« و» مـن مخـسة وأربعـني«ويف رواية يأيت بعضها » ...جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوةرؤيا املؤمن «  −5
 فهـذه عـرش روايـات » سـتني« و» ست وعـرشين« و» مخس وعرشين« و» أربعني« و» مخسني« و» سبعني« و» أربعة وأربعني«و

 ) وأصحها وأشهرها عند املحدثني األول(: قالُّبيل إىل أخذ بعضها وطرح الباقي كام قال املاورديأكثرها يف الصحيحني, وال س
َّأن اختالف العدد : االختالف بمراتب األشخاص يف الكامل والنقص, وما بينهام من النسب, ومنها:,ويف اجلمع بينها وجوه منها 

َّ جزء من ستة وعرشين فلـام َّأهنامل ثالث عرشة سنة بعد البعثة حدث بَّوقع بحسب الوقت الذي حدث فيه املصطفى; فإنه ملا أك
 )1431 (.)أكمل عرشين حدث بأربعني
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 » الصالة يف املسجد احلرام بامئة ألف صالة والصالة يف مسجدي بألف صالة والصالة يف بيت املقدس بخمسامئة صالة « −6
خـري مـن «: د احلرام بامئة ألف ,ويف خرب الطرباين عن عمـران الـصالة فيـهَّذكر هنا وفيام سبق أن الصالة باملسج(: ُّقال العراقي(

الـصالة بمكـة  «َّ وقد يؤول عىل أن املراد من مائة صالة يف مسجد املدينة, فال تعارض, ويف خـرب أمحـد عـن األرقـم»ألف صالة
إذا تعـذر اجلمـع رجـع للرتجـيح و وقضيته كون الصالة باملسجد احلرام بألف ألف صالة »أفضل من ألف صالة ببيت املقدس

َّوأمـا االخـتالف يف :  قال»الصالة يف املسجد احلرام بامئة ألف صالة «ُعمر هذه األحاديث حديث ابن الزبري وجابر وابن وأصح
 َّأهنـاُطرق أحاديث الصالة ببيـت املقـدس  َّمسجد املدينة فأكثر األخبار الصحيحة يف أن الصالة فيه خري من ألف صالة ,وأصح

 )1432 ().بألف, فالتفاوت بينه وبني مسجد املدينة بالزيادة عىل األلف فحسب
 » َّكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي « −7
 السبب هنا الوصلة واملودة ,وكل مـا يتوصـل بـه إىل الـيشء عنـك فهـو (:ُّ قال الديلمي»وصهري«,»  ونسبي« ويف رواية بدل(

وهذا ال يعارضه حسنه يف أخبار أخـر ألهـل بيتـه عـىل خـوف اهللا  .)التزويج, والنسب بالوالدة السبب يكون ب(:وقيل. )سبب
ًواتقائه وحتذيرهم الدنيا وغرورها وإعالمهم بأنه ال يغني عنهم من اهللا شيئا ً; ألن معناه أنه ال يملك هلـم نفعـاَّ َّ , لكـن اهللا يملكـه َّ

 أي بمجرد نفيس من غـري مـا يكرمنـي »ال أغني عنكم « : ما ملكه ربه, فقولهَّنفعهم بالشفاعة العامة واخلاصة, فهو ال يملك إال
َّأن أمتـه تنـسب لـه يـوم القيامـة : َّ تأوله بـأن معنـاهوملا خفي طريق اجلمع عىل بعضهمَّاهللا تعاىل به ,أو كان قبل علمه بأنه يشفع 

 )1433 ().بخالف أمم األنبياء
א א אא .א

 » َّكل نائحة تكذب إال أم سعد بن معاذ«−1
زيمة بشهادة رجلني ,وترخيصه يف إرضاع سامل وهو ُكجعله شهادة خ:ْمن خصائص املصطفى أن خيص من شاء بام شاء : قالوا(

مـيس, ويف اجلمـع بـني ُصدقة عامني للعباس ,ويف ترك اإلحداد ألسامء بنت علة بنت حكيم, ويف تعجيل ْوَ, ويف النياحة خلٌكبري
اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعيل, ويف فتح باب من داره يف املسجد له, ويف فـتح خوخـة فيـه أليب بكـر, ويف أكـل املجـامع يف 

 )1434( ).رمضان من كفارة نفسه 

                                                 
 5174ح4/245)1432(
 6309ح5/20)1433(
 6359ح5/35)1434(
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 »َّدبة محزة بن عبد املطلب فإهنا غري كاذبةَّكل نادبة كاذبة إال نا:ويف احلديث الذي يليه وهو
َّ وللشارع أن خيص من العموم من شاء بام شاء كام تقرر,يف ندبه أي فلها النوح عليه فرخص هلا فيه بخصوصها(  ْ(.) 1435( 

 » ْكان أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان « −2
َّ منه أن أفضل الصوم بعد رمضان شعبان, ومر اجلمع بينه وَذِخُأ(  )1436 ()» .رمضان املحرم أفضل الصيام بعد « :بني قوله َّ

َّ أمة اإلجابة أهل املدينة النبوية, وأهل مكة, وأهل الطائف ,قد تقرر وجه اجلمع بينه وبـني مـا »متيُأول من أشفع له من أ«−3
 )1437 (.قبله فال تغفل

 » َّإن أفضل عمل املؤمن اجلهاد يف سبيل اهللا« −4
, وسبق اجلمع بينه وبني نحو ً وكلمة الذين كفروا السفىل يعني هو أكثر األعامل ثوابا, اهللا هي العلياْ أي يقصد أن تكون كلمة(

 )1438(     ) .خرب أفضل األعامل الصالة
  » مائة درجة ما بني كل درجتني مسرية مخسامئة عامَّاجلنة «−5
صار إىل اجلمـع ُوقد يـ,عيم وعظيم املنال َّية من كثرة الن أو املراد الرفعة املعنو, درجات بعضها أرفع من بعضَّاجلنةحقيقة إذ (

 )1439 ().َّهنا بني احلقيقة واملجاز كام تقرر فيام قبله
 » .... مائة درجةَّاجلنةيف  «−6
َّسبق أنه ال تعارض بينه وبني األخبار الدالة عىل زيادة درجتها عىل املائة ;خلرب إن قار ء القرآن يصعد بكل آيـة معـه درجـة ( َّ

ًحتى يقرأ آخر يشء معه ;ألن تلك املائة درجات كبار ,وكل درجة منها تتضمن درجات صغارا , مـا بـني كـل درجتـني مائـة َّ
 ًعام, ويف رواية مخسامئة ويف أخر أزيد وأنقص ,وال تناقض الختالف السري يف الرسعة والـبطء ,والنبـي ذكـر ذلـك تقريبـا

 )1440 ().من املقام لكل مؤمن بام يليق به ًلإلفهام, أو خطابا
اإلخالص واللتني بعدها ,فهو من باب :  بالواو املشددة»ذاتّ باملعو» « ...ذات ّكان إذا اشتكى نفث عىل نفسه باملعو« −7

                                                 
  أي بام قاله ونقله يف احلديث السابق)1435(
 6511ح5/84)1436(
 2831ح3/91)1437(
 2212ح2/428)1438(
 3646ح3/363)1439(
 5915 ح4/447)1440(
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ّع باعتبار أن أقل اجلمع اثنان, أو املراد الكلامت املعوُالفلق ,والناس, ومج: التغليب, أو املراد ذات باهللا من الشيطان َّ
(βÎ ®َّ قرأها ونفث الريح عىل نفسه, أو أن املعوذتني وكل آية تشبههام نحوواألمراض, أي uρ ßŠ% s3 tƒ 〈)1441( اآلية أو أطلق اجلمع

 )1442 ()....عىل التثنية جمازا ذكره القايض 
 » ...كان يفيل ثوبه « −8
ُوال الـذباب يعلـوه ,دفعـت َّومن الزم التفيل وجود يشء يؤذي يف اجلملة كربغوث ,وقمل, فدعو أنه مل يكن القمل يؤذيـه, (

َّبذلك, وبعدم الثبوت, وحماولة اجلمع بأن ما علق بثبوته من غريه ال منه ,ردت بأنه نفي أذاه, وأذاه غذاؤه من البدن, وإذا مل يتغـذ  َ ُ َّ
ً عطف عام عىل خاص ,فنكتته اإلشارة إىل أنه كان خيدم نفسه عموما, وخصوصا» وحيلب شاته, وخيدم نفسه«مل يعش, ً َّ...() 1443( 

 »  إذا أراد اهللا خلق يشء مل يمنعه يشء « −9
 َّئل عن العزل فأخرب أنه ال يغني حذر من قدر ُ عزل ,وهذا قاله ملا سْوإن, بل يكون ُي مل يمنعه العزلِّفإذا أراد خلق الولد من املن(

    ) .ً عنه حممول عىل التنزيه مجعا بني األدلةَّالنهيي, وَّ; فإنه مل ينههم, وهو مذهب اإلمام الشافعًمطلقاَّويف إفهامه أن العزل ال حيرم 

)1444( 
 "حتـى تـروين« ًنـدباللـصالة " فـال تقومـوا «أي رشع املؤذن يف اإلقامة فأقام املسبب مقام السبب( » قيمت الصالةُإذا أ« − 10

قيمت الصالة فقمنـا ُأ «َّما خرب مسلم ,وذلك لئال يطول قيامكم, وقد يعرض له ما يؤخره ,وأ» فإذا رأيتموين فقوموا«تبرصوين, 
َّ للجواز, أو لعذر ,أو كان قبل النهي, وال ينايف ما اقتضاه هـذا مـن أن الـصالة كانـت ٌ فبيان»ْفعدلنا الصفوف قبل أن خيرج إلينا َّ

َّتقام قبل خروجه ما يف مسلم أن بالال كان ال يقيم حتى خيرج; ألنه كان يراقب خروجه ,فأول ما يراه يـرش ْع يف اإلقامـة قبـل أن َّ
 )1445(            ).َّيراه الناس فإذا رأوه قاموا

 وضـعه بـني يـدي اآلكـل, أو قـرب :كسامء ما يؤكل عند العشاء, واملراد بحـضوره( »قيمت الصالة وحرض العشاءُإذا أ « −11
ت يكرس هبا حدة اجلوع عىل وجه لكن ُإن اتسع الوقت, فيأكل لقيام» بالعشاء« ًندبا » فابدؤوا«حضوره لديه وقد تاقت نفسه له,

                                                 
 . من سورة القلم51من اآلية )1441(
 6573ح5/101)1442(
 7121ح5/236)1443(
 407ح1/268)1444(

 472ح1/294)1445(              
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 « حبـانِرواية ابـن يأكل حاجته; وذلك ملا يف تركه من فوت اخلشوع, أو كامله, وأراد بالصالة هنا املغرب للصائم بدليل األصح
وا بـه فابدؤ" ِّويف رواية للبخاري »إذا أقيمت الصالة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صالة املغرب وال تعجلوا عن عشائكم

 ....أو كامله. َّ لكنه يطرد يف كل صالة نظرا للعلة وهو خوف فوت اخلشوع"ْقبل أن تصلوا املغرب
َّوأما خرب أنه َّفأجيب بأنه إنام قطع األكل للـصالة مـع  » فأعلمه بالل بالصالة فطرح السكني فصىل,كان حيتز من ذراع شاة بسكني ويأكل«َّ َّ ُ

َّه قىض حاجته منه, أو ألنه أخذ يف خاصة نفسه بالعزيمة وأمر غـريه بالرخـصة; ألن غـريه ال يقـو عـىل َّكونه أمر غريه بتقديم األكل ألن َّ
 )1446( ).مدافعة الشهوة قوته

 أي راد يعني ليس هـو كملـوك »مل يكن لقضائه مرد « من سعادة أو شقاوةً أي مربما (» ... عىل عبد قضاءَّإن اهللا إذا قىض «−12
بني بعض ما يريدونه لشفاعة أو غريها ,فمن قىض له بالسعادة فهو من أهلها, أو بالشقاوة فمن أهلها, ال راد الدنيا حيال بينهم و

 .لقضائه بالنقض, وال معقب حلكمه بالرد, وهو القادر عىل كل يشء, وغريه عاجز عن كل يشء 
  )1447( ) ليس لـك مـن األمـر يشء: فيه للمصطفىفمحله يف غري السعادة والشقاوة وهو الذي قيل» الدعاء يرد القضاء«َّوأما خرب 

)1448( 
 »دفن البنات من املكرمات  «−13

َّ أيب الدنيا عن قتادة أن احلرب ماتت له بنت فأتـاه النـاس يعزونـه فقـالُابن أخرج , وجتلب العدو إىل الدار,وقد جتر العار عـورة : َّ
ُسرتت, ومؤونة كفيت, وأجر ساقه اهللا تعاىل فاجتهد املهاجرون  نعم :  عن احلرب" الفردوس"ويف.ْأن يزيدوا فيها حرفا فام قدروا ُ

 )1449 (.َّالقرب للجارية, وأما خرب الصهر القرب فال أصل لهالكفء 
ال «َّفيه عموم يشمل الغني, والفقري واملسلم ,والكافر, والرب والفـاجر, وأمـا خـرب( »الضيافة ثالثة أيام فام زاد فهو صدقة «−14

 فاملراد غري الضيافة مما هو أعىل يف اإلكرام من مؤاكلتك معه, وإحتافك إياه بالظرف واللطـف, وإذا كـان »تقيَّيأكل طعامك إال 
 )1450 (.)ُالكافر يرعى حق جواره, فاملسلم الفاسق أوىل بالرعاية

                                                 
 473ح1/295)1446(              

  . آل عمران  من سورة121 من اآلية )1447(
 1670ح2/203)1448(
 4229ح3/533)1449(
 5237ح4/260)1450(
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ِإال غ«َّأي التمشط أي ترسيح الشعر فيكره ألنه من زي العجم ( »لُهنى عن الرتج «−15 د يـوم فـال يكـره, بـل  بعـًيوما أي » ًباَّ
َّسن, فاملراد النهي عن املواظبة عليه واالهتامم به ;ألنه مبالغة يف التزيني وهتالك به ,وأما خرب ُي َّ َّأنه كانت له " عن أيب قتادة َّالنسائيَّ
ً فحمل عىل أنه كان حمتاجا» يرتجل كل يومْ وأن,ْة فأمره أن حيسن إليهاَّمج  ) 1451 ().بيان اجلواز لذلك; لغزارة شعره أو هو لَّ

ْأي كل معي, أثق ثقة باهللا, وتوكال عىل اهللا أي وأتوكل توكال عليه, فالفعـل  (»  بسم اهللا ثقة باهللا« معي أهيا املجذوم»ْلُك «−16 ُ
املقدر منصوب عىل احلال والثقة االعتامد, هذا درجة من قوي توكله, واطمأنت نفسه عىل مشاركة األسـباب, ولـيس مـن هـذا 

 فال تناقض بني األخبار كام زعمه بعـض ,َّل من ضعف يقينه, ووقف مع األسباب ;فإن مباعدته للمجذوم واتقاءه إياه أوىلالقبي
 )1452 ().الضالني

 » أحق ما صليتم عىل أطفالكم «−17
ْأن الصالة عىل امليت واجبة ولو طفال حتى السقط إن استهل صارخا ,وال يعارضـه خـرب عائـشة ريض اهللا : وفيه(  «تعـاىل عنهـاَّ

َرويوقـد . )ً هذا حديث منكر جدا(:لقول أمحد« َّ ثامنية عرش شهرا فلم يصل عليه رسول اهللاُابنَّمات إبراهيم ابن النبي وهو   يف ُ
َّ وبفـرض أن خلـرب ,)ًبعـضاوهذا املراسيل مع خرب الرباء هذا يشد بعـضها (:َّمراسيل صحاح البيهقي وغريه أنه صىل عليه قالوا 

َّ اإلغضاء عن ذلك فال تعـارض; ألنـه إنـام مل يـصل عليـه )1453( وتفرض , عارضه إثبات فيقدمٌيَّألنه نف; ال يعمل بهًالأصعائشة  َّ
ٌّ أو ألنه نبي,استغناء بنبوة أبيه كالشهداء َّ, أو املراد أنه مل يصل عليه يف مجاعة وهلذا ُّ ذكره الزركيشٍّ عىل نبيٌ لو عاش فال يصيل نبيَّ

ًالصحيح الذي عليه اجلمهور أنه صىل عليه وكرب أربعا( :ُّالنوويقال  َّوأما اجلواب بأنه ترك الصالة عليه لغريه الشتغاله . انتهى )َّ َّ
ُبصالة الكسوف فغري ناهض; ألنه مما تتوفر الدواعي عىل نقله ولو فعل لن  )1454( .)لِقَّ

 » ...الصدقة بعرشة: ُ فرأيت عىل باهبا َّاجلنةُدخلت «−18
َّبأن القرض أفضل : ومجع بعضهم» من أقرض درمها مرتني كان له كأجر صدقة مرة" حبان ُابنديث يعارضه حديث وهذا احل(

الصدقة باعتبار االبتداء بامتيازه عنها بصون وجه من مل يعتد السؤال, وهي أفضل من حيث االنتهاء ملا فيها من عـدم رد املقابـل 

                                                 
 9377ح6/311−312)1451(
 8383ح5/41)1452(
 وبفرض:  كذا يف الفيض, والصواب)1453(
 271ح1/199 )1454(
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َّقـد تـرتجح الثانيـة باعتبـار األثـر املرتتـب, واحلـق أن ذلـك خيتلـف بـاختالف وعند تقابل اخلصوصيتني قد تـرجح األوىل, و
 )1455( ).األشخاص, واألحوال, واألزمان وعليه تنزل األحاديث املتعارضة

َّثـم إن هـذا ال يعارضـه ( » ... من أمتي سبعون ألفا ال حساب عليهم وال عذاب مع كل ألف سبعون ألفاَّاجلنةليدخلن   «−19 َّ
عن عمره فيام أفناه, وعن جسده فيام أباله, وعن علمـه مـا عمـل فيـه, :زول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع  ال ت«خرب

 بغري حساب َّاجلنةَّفي, لكنه خمصوص بمن يدخل َّ, لكونه نكرة يف سياق النً كان عاماْوإنَّألنه » . وماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه
 )1456( )لةوبمن يدخل النار من أول وه

 .» .... فاجتهدإذا حكم احلاكم«−20
ًأن فيـه إشـارة: اإلصابة مقارنة للحكم فام معنى الفاء املفيدة للرتتيب والتعقيـب? فـاجلواب:  قيلْفإن(  إىل علـو رتبـة اإلصـابة َّ

َّأي ظن أن احلق يف ن»فأخطأ « فيه التأويل املار »وإذا حكم فاجتهد «,والتعجب من حصوهلا باالجتهاد, فس األمر من جهة فكان َّ
َّأن املجتهد يلزمه حتديد االجتهـاد لوقـوع احلادثـة : َّ عىل اجتهاده; ألن اجتهاده يف طلب احلق عبادة, وفيه» فله أجر واحد«خالفه

  َّ للدليل األول ,وأن احلق عند اهللا واحد لكن وسعًوال يعتمد عىل املتقدم فقد يظهر له خالف ما مل يكن ذاكرا

     ) املجتهد خيطى ء ويصيب وإال ملا كان لقوله فأخطأ معنى هذا ما عليـه الـشافعيةَّوأن وجعل اختالف املجتهدين رمحة اهللا لألمة

)1457( 
ال دليل فيه عىل أفضليته عىل اجلامعة التي هي بسبع وعرشين درجة إذ ( » ركعتان بسواك خري من سبعني ركعة بغري سواك«−21

 )1458 ().جة من هذه قد تعدل بدرجات من تلك السبعني ركعة فدريتحد اجلزاء يف اخلربينمل 
א א:א א .א

ِّتقدم يف ترمجة املناوي العلوم التي درسها وتوسع فيها , وتقدم ذكر كثري من مؤلفاته يف علـوم اآللـة , وعلـوم الـرشيعة , وهـذا 
ًاالطالع الواسع منه جعله عاملا مشاركا ُ , يستطيع أن يعرتض , ويوجه األقوال , بل جعله خيتار , ويرجح بني أقوال العلامء فـيام ً ْ
 : البد من ذكر نامذج عىل هذه املسألة فمن هذه األمثلةاختلفوا فيه من معاين احلديث;لذا كان
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  » ...ًميالطوهلا ستون .... خليمة َّاجلنةَّإن للمؤمن يف «−1
وال معارضة إذ عرضها يف مساحة أرضها وطوهلا يف العلو » ًعرضها ثالثون ميال« السامء ويف رواية أي يف( »ًطوهلا ستون ميال«

أي » للمؤمن فيها أهلون «َّ وحينئذ يمكن اجلمع بأن ارتفاع تلك اخليمة باعتبار درجات صاحبهاًميالنعم ورد طوهلا ثالثون 
أي من سعة اخليمة » ًبعضاَّفال ير بعضهن  «َّجلامعهن وما هنالك أي »َّيطوف عليهن املؤمن «زوجات من نساء الدنيا واحلور

َّوعظمها, ثم إن ما ذكر من كون تلك اخليمة يف النفاسة والصفاء كاللؤلؤة ال أهنا منه حقيقة فهو من قبيل َّ َّ® (# tƒ Í‘#uθs% ⎯ ÏΒ 7π ÒÏù 

ًكالمه, وفيه ما فيه, إذ ال مانع رشعا وال عقال من إجرائه إىل هنا . )َّوالقارورة ال تكون فضة, بل املراد أن بياضها كالفضة 〉)1459( ً
َّعىل ظاهره, والفاعل املختار ال يعجزه جعل اخليمة لؤلؤة جموفة, وزعمه أن اخليمة ال تكون إال من كرباس بخالف القرص  َّ

 )1460().واللؤلؤ حتكم ظاهر والفرق هلهل باملرة
 يعني املحاريـب أي جتنبـوا حتـري صـدور املجـالس يعنـي : وغريه"الفردوس" مجع مذبح قال يف (» ...اتقوا هذه املذابح«  −2

ًالتنافس فيها, ووقع للمصنف أنه جعل هذا هنيا خفـي عـىل قـوم كـون :  عن اختاذ املحاريب يف املساجد والوقـوف فيهـا, وقـالَّ
َّاملحراب باملسجد بدعة, وظنوا أنه كان يف زمن النبي ومل يكن يف زمنه, وال يف ز من أحد من خلفائه, بل حدث يف املائة الثانية مـع ََّّ

ِّثبوت النهي عن اختاذه ثم تعقب قول الزركيش َّ َّأن اختاذه جائز ال مكروه,مل يزل عمـل النـاس عليـه بـال نكـري:  املشهورَّ َّ بأنـه ال ,َّ
 . انتهى)َّ قد ثبت النهي عنه,املذهب فيه يف )1461(لفن

َّ لفظ احلديث أن مراده باملحراب ليس إال ما هو املتعارف يف املسجد اآلن وال كذلك وهذا بناء منه عىل ما فهمه من:  أقول  َّفإنَّ
ومنه حديث أنس كان يكره :َّاإلمام الشهري املعروف بابن األثري قد نص عىل أن املراد باملحاريب يف احلديث صدور املجالس قال 

واقتفاه يف ذلك مجع جازمني به ومل حيكوا . َّتفع عىل الناس انتهىْاملحاريب, أي مل يكن حيب أن جيلس يف صدور املجالس وير
َّاملحراب صدر البيت ومقدمه الذي ال يكاد يوصل إليه إال بفضل منه وقوة (: ُّقال احلراين وغريه وُّيالفه, منهم احلافظ اهليثمخ

≅yϑ̄=ä. Ÿ$ ) ® يف تفسري"الكشاف"جهد ويف  yzyŠ $yγ øŠ n=tã $−ƒ Ì x. y— z># t ósÏϑø9 $# ) 1462(〈yما نصه قيل   :) بنى هلا زكريا حمرابا يف املسجد 
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 .))... وضعت يف أرشف موضع يف بيت املقدس َّأهنااملحراب أرشف املجالس ومقدمها ك: ُأي غرفة تصعد إليها بسلم, وقيل
)1463( 

عه فأخافه كأن أشار إليه بنحو سيف أو  أي أفز (» ...َّؤمن اهللا تعاىل روعته يوم القيامة حني يفزع الناسُ مل يًمؤمنامن روع «  −3
  ًسكني ولو هازال

:  يمجه السمع, وينبـو عنـه الطبـع فقـالًتقريراَّ من معنى هذا احلديث يف غاية الظهور, وقد قرر بعض موايل الروم َرِكُ ما ذ:تنبيه
َّاملنجي, وال ينفعك هـذا اإليـامن ,واحلـال أنـه مل تؤمن باهللا أي ما صدر منك اإليامن : َّ وخوفه بأن قال لهًمؤمناَّاملعنى أن من أفزع 

 )1464 (). أي أكون خصمه وأخوفه بالنار يوم القيامة»ته يوم القيامةْعَّرو «آمن باهللا
َّأو ليس عىل منهاجنا; ألن من حـق املـسلم عـىل ,  حاربنا وحماربة أهل اإليامن آية الكفرانَّألنه( ».. من رمانا بالقيس ليال فليس منا«−4

ُال أن ي, ويقاتل دونه, ْ أن ينرصهاملسلم َّوسببه أن قوما من املنـافقني كـانوا يرمـون بيـوت , فضمري املتكلم يف املوضعني ألهل اإليامن, رعبهْ
, ملـا فيـه مـن التفزيـع والرتويـع, ومزاح, واحتقار, لعداوة, ويشمل هذا التهديد كل من فعله من املسلمني بأحد منهم, فقاله, بعض املؤمنني

ُ البعض إىل أن املراد بالرمي ليال ذكره لغريه بسوءوذهب ْ ِ  .أو قذف خفية تشبيها برمي الليل, َّ
حيـث قـال عقـب , فأتى من اخللط واخلبط بام يتعجب منـه, قد خفي معنى هذا احلديث ومعرفة سببه عىل بعض عظامء الروم: تنبيه 

ْ الليل بالذكر ;ألن الغيبة أكثر مـا تكـون بالليـل ,وألنـه حيتمـل أن وختصيص . يعني من ذكر املؤمنني بسوء يف الغيبة(:سياقه احلديث َّ
ُ إىل هنا كالمه; وإنام أوردت)استعارة مكنية وتبعية»رمانا  «يكون سبب ورود احلديث واقعا يف الليل ويف قوله  )1465 ( )ه ليتعجب منهَّ

َّ أي قولـوا آمـني مقـارنني لــه; ألن »ِّفـأمنوا«ة يف جهريـة ْأي أراد التأمني أي أن يقول آمني عقب الفاحت( »...َّإذا أمن اإلمام« −5
إذ لو مل جيهر به ملا علم تأمينه , وفيه ندب التأمني لإلمام خالفا ملالك ورفع صوته به, التأمني لقراءة اإلمام; ال لتأمينه; فال يتأخر عنه

لبعض أعاظم الشافعية من سوء التعبـري مـا ال يليـق ووقع , َّوظاهر احلديث أنه إذا مل يؤمن ال يؤمن املقتدي وهو غري مراد, املأموم
َّولعله رس لذهنه أنـه .  هذه عبارته,)واألصح خالفه, وهو وجه, َّقضية اخلرب أن اإلمام إذا مل يؤمن ال يؤمن(: َّبمقامه وهو أنه قال

َّتقرر يف الفقه وحاشاه أن يقصد أن األصح خالف قضية كالم املصطفى ْ...() 1466( 
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َّوإنكم ختتصمون إيلَّنام أنا برش , إ«  −6 َّ..... « 
 فقـط فـيام ً فيام الباطن فيـه كالظـاهر, وظـاهراًوباطناويف احلديث شمول لألموال والعقود والفسوخ, فحكم احلاكم ينفذ ظاهرا ً

فية يف قوهلم ينفذ , فهو حجة عىل احلنًيرتتب عىل أصل كاذب, فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة مل حيصل بحكمه احلل باطنا
 )1467(.)تعسف وتكلفحتى لو حكم بنكاح شاهدي زور حل له وطؤها عندهم, وأجابوا عن اخلرب بام فيه , ًأيضا ًباطنا

 »ويل ألهل النار, أعوذ باهللا من النار: َّكان إذا مر بآية فيها ذكر النار قال«−7
ء وشبهها جتوز يف الصالة وغريها عند الشافعي, وعند احلنفية األشيا(: قال املظهر وغريه. سن ذلك لكل قار ء اقتداء بهُ في(

لو كان يف الصالة لبينه الراوي ,ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم عىل األخذ منه : َّواملالكية ال جتوز إال يف غري صالة, قالوا
َّبأن األصل العموم ,وعىل املخالف دليل اخلصوص, : َّ أنه يف الصالة محلناه عىل التطوع, وأجاب الشافعيةٌوالتبليغ, فإذا زعم أحد

َّوبأن من يتعانى هذا يكون حارض القلب, متخشعا, خائفا ,راجيا يظهر افتقاره بني يدي مواله, والصالة مظنة ذلك والقرص عىل 
)1468 ()).النقل حتكم  

 »  ..كان جيمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء«−8
ِّيبنيَّنه مل إَّ وقد أولوه بام فيه تعسف, ثم ,نعهم اجلمع راد عىل احلنفية مٌوهذا نص(  يف هذا احلديث وال غريه من أحاديـث اجلمـع ُ

 )1469 ().َّأنه كان جيمع يف كل سفر أو خيص بالطويل
 » .. مسجدي آخر املساجدَّوإن.... صالة يف مسجدي هذا «−9
َّديث السابق, لكن األدلة قامت عىل فضل حرم مكة عىل غـريه; ألنـه هذه العبارة حتتها احتامل املساواة كام أرشنا إليه يف حل احل(

َّ باسم اإلشارة إشارة إىل أن التضعيف خاص بمسجده, إال بام زيد فيه بخـالف مـسجد مكـة فإنـه َّوعرب. أول بيت وضع للناس َّ َّ
       )1470 ().يعم
 عن الغائط, ويف املجيء به هكذا عىل منهج الرمـز بـاب مـن ى باحلشوشَّبر, كام كنُّى به عن الدَّكن (» ِّاتقوا حماش النساء«−10

ُّحسن األدب, وحتاش عن التفوه بالعظيمة, والنهي للتحريم فيحرم إتيان احلليلة يف د  . برها كام سبقَّ
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ْوال حد لكنه ينهى فإن  وفيه ُعمر ُابننافع واآلن فعلته بأم ولدي, وفعله :  يف قولهٍعن مالكوما رواه احلاكم . ر يف الثالثةِّزُ عاد عَّ
öΝ ®زلن ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 أصله يف سبب النزول :  فقال"اللسان" حجر يف ُابنَّ  فتعقبوه بأنه كذب عليه لكن رده احلافظ )1471(〉4) 9©
                    )1472( ).ُ من طرق عدة صحيحةٍعن مالك و, وعن نافع,ُعمر ِعن ابنروي ُم

                  )1473(مثلة أخرأوهناك 
  » ....إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد«−11

أي اجللوس يف املساجد التي هي جنات الدنيا لكوهنا أسبابا موصلة إىل اجلنان التي هي مقر أهل اإليامن أو معناه وجـدتم قلبـه (
 أو يعمرها ,صالة فيها كل ما حرضت وتعهدها بال, أو شديد احلب هلا واملالزمة جلامعتها,معلقا هبا منذ خيرج منها إىل عوده إليها

 أو , أو تعلق قلبه هبـا, أو اجتهاد, فمن لزمها لنحو اعتكاف, واألوجه محله عىل الكل, ويسعى يف مصاحلها, منهاَسَرَوجيدد ما د
 يف ًه مؤمن حقاَّ اقطعوا له بأن: أي»فاشهدوا له باإليامن « وسعى يف إقامة شعارها, ما هتدم منهاُعمرأو , وصالة ,عمرها بنحو ذكر

َّوفيه أن التزكية (: أيب مجرة ُ قال ابن.ُّ عىل سبيل القطع ذكره الطيبيَ الشهادة قول صدر عن مواطأة القلب اللسانَّ فإن,ظاهر احلال
َّألن  ;َّ وال ينافيه النهي عن مدح الرجـل يف وجهـه: قال,َّ ألنه حكم عىل الغيب وهو عىل البرش مستحيل;َّبالقطع ممنوعة إال بنص

املدح يف الوجه ممنوعة خوف َّ وعلة النهي عن , والفعل احليس الذي يظهر دليل عىل اإليامن,ً حساَدِجُهذه شهادة وقعت عىل يشء و
 )1474 ().انتهى وال خيفى تكلفه)َّ واإلعجاب يف هذا معدومة ألهنا شهادة باألصل وهو اإليامن ,االغرتار

يف » فـال يبـدأه« أي أرادها وطلبها منه سواء كانت له أو لغـريه »حاجة « أو الدينيف النسب (» إذا طلب أحدكم من أخيه«−12
 هذه إشارة " املطامح"َّأي الثناء عليه بام فيه من الصفات اجلميلة فيقطع بنصيبه جواب النهي ظهره قال يف»  باملدح«أول سؤاله له

َّواألقـرب أن املـراد .  من الـسياقوال خيفى بعدهمن عني اهللا اه َّإىل كراهة املدح; ألن املمدوح قد يغرت بذلك, ويعجب به فيسقط 
ْأنك إن بدأته باملدح استحيا منك, فيتحمل الرضورة ويعطيك ما طلبت متجشام للمشقة ,كأنه مقطـوع الظهـر فيكـون املـأخوذ 

 )1475 (.َّحراما, ولذلك رصح الغزايل بأن املأخوذ باملحاباة حرام
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 انب القرب مما ييل القبلة شقا وضعوا فيه امليت  أي شقوا يف ج» ...أحلدوا«−13
 أي ال حتفـروا يف وسـطه وتبنـوا جانبيـه »وال تشقوا "وهو بوصل اهلمزة, وفتح احلاء ,وجيوز بقطعها, وكرس احلاء: ُّالنوويقال 

بلنا من األمم, واسـتفدنا هو اختيار من ق: أي» والشق لغرينا «أي هو الذي نؤثره, ونختاره,» َّفإن اللحد لنا «وتسقفوه من فوقه;
َّأن اللحد فضل, وليس فيه النهي عن الشق َّ وحيتمل أن ضمري اجلمع نفسه أي أوثـر يل اللحـد, وهـو إخبـار عـن (:ُّقال الطيبي. َّ

 )1476 ().وال خيفى تكلفه )الكائن فيكون معجزة اه
ْإن أحق الرشوط أن توفوا به«−14  مـا اسـتحللتم بـه الفـروج «ء اجلر أي بالوفـانصب عىل التمييز أي وفاء أو جمرور بحرف(  َّ

 الـزوج َّ وأحق الرشوط بالوفاء الذي استحللتم الفروج وهو املهر, والنفقـة, ونحومهـا; فـإن,خربه يعني الوفاء بالرشوط حق»
 )1477 (.)وال خيفى حسنهَّالتزمها بالعقد فكأهنا رشطت هذا ما جر عليه القايض يف تقريره 

 » ....إناء طعام بطعام وإناء ب«−15
َإذا تلفت العني املغصوبة بفعل الغاصب فزال اسمها, وعظم منافعها ملكها الغاصب, وضمنها: واحتج به احلنفية بقوهلم( َ وال . َ

 )1478 ().خيفى تكلفه
م وقيا « أي ليس فيها عرش ذي احلجة (»ما من أيام أحب إىل اهللا من عرش ذي احلجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة «−16

َّومن ثم كان يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء كام رواه أمحد وغريه ولفظ كان يفيد الدوام عند »كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
 فـال يلـزم منـه عـدم »ه صـامهُما رأيتـ « وخربها»مل ير رسول اهللا صائام العرش قط«َّكثري من األعالم, وأما خرب مسلم عن عائشة 

ْوال خيفى ما فيه, إذ يبعد كل البعد أن : وأقول! قسم لتسع فلم يصمه عندها وصامه عند غريها, كذا ذكره مجعَّصيامه, فإنه كان ي
املثبت مقدم عىل النايف عىل القاعدة : ُيقالْيالزم يف عدة سنني عدم صومه يف نوبتها دون غريها, فاجلواب احلاسم لعرق الشبهة أن 

 )1479 ().َّاملقررة عندهم
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َّولعل وجهه أن مكشوف العورة يشبه امليت يف كشف العورة ,وعدم احلركة : قيل( » ًً عىل مسلام فكأنام أحيى ميتامن سرت  « −17
ُ,فكام أن امليت يرس أهله بعود احلياة إليه ,فكذا من كانت عورت ه مكشوفة فسرتت, ففيه تشبيه بديع واستعارة تبعيـة اه وال خيفـى َّ

 )1480 ().تكلفه
َّوهذا أمر ندب فعلم أن تسطيح القـرب أفـضل مـن تـسنيمه, وقـد صـح عـن ( » وجه األرض إذا دفنتم سووا القبور عىل «−18

َّ أن عمته عائشة كشفت له عن قرب املصطفى وصاحبيه, فإذا هي مسطحة مبطوحـة ببطحـاء العرصـة احلمـراء, َّحممدالقاسم بن 
ُ أنه مالبخاريورواية   بـن عبـد ُعمـر: دث ملا سقط جداره وأصـلح زمـن الوليـد, وقيـلَّ عىل أن تسنيمه حاُّ محلها البيهقي,سنمَّ

 )1481 ().َّالعزيز, وكون التسطيح صار شعار الروافض ال يؤثر; ألن السنة ال ترتك لفعل أهل البدعة هلا
 َّأي لو دام علمكم كام دام علمي ألن علمه متواصل بخالف غريه لضحكتم قلـيال أي لرتكـتم (» ...لو تعلمون ما أعلم  «−19

وال , وملـا سـاغ لكـم الطعـام ,واستحكام الوجل, واستيالء اخلوف , لغلبة احلزنًكثرياَّالضحك ومل يقع منكم إال نادرا ولبكيتم 
ُّوملا نمتم عىل الفرش وهلجرتم النساء وخلـرجتم إىل الـص « متامه عند احلاكم.الرشاب َّ أن اهللا ُ ولـوددت,عدات جتـأرون وتبكـونِّ

 اه » عضدُخلقني شجرة ت
ما كان عليه األنصار من حمبـة ( :َّ بطال عن املهلب أن سبب احلديثُابن وحكى !ف عىل بعضهِّنَصُوما أدري ألي معنى اقترص امل

 والقـصة كانـت قبـل مـوت ,!َّومن أين لـه أن املخاطـب بـه األنـصار دون غـريهم, وأطال يف تقريره بال طائل,)اللهو والغناء 
 )1482 (). املنري يف الرد والتشنيع عليهُابنل مكة والوفود وقد أطنب املصطفى حيث امتألت املدينة بأه

والصلف حمركا جماوزة قدر الظرف واالدعاء فوق ذلك تكربا ذكره اخلليل وتفـسري ابـن العـريب  ( »َّآفة الظرف الصلف «  −20
 )1483 ().ال يالئم السياقالظرف هنا بالفعل 

ْ إن شاء أحد أن يأكل −ل ابن العريبووق( −21 ق العظم وينهش اللحم وال يمكن ذلـك َّبخمس فليأكل فقد كان املصطفى يتعرْ
َّسلم أنه ال يمكن تعرق العظم وهنش اللحم إال بالكل بل يمكن بثالث وبفرض عدم إمكانه ُ إذ ال ن−َّعادة إال باخلمس غري قويم َّ

 كمن ال يمـني لـه ,كل هبا فهل حمل رضورةآنه  وبتقدير كو,كل هباآليس هذا أكال بكل األصابع بل هو مسك باألصابع فقط ال 
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ُ ثم رأيت، كان يأكل بأصابعه الثالث باإلهبام والتي تليها والوسطى"فأكل بشامله انتهى ويف خرب الطرباين ْه يلعـق الـثالث قبـل أن َّ
َّيمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم اإلهبام َّ«.() 1484( 

 ,وعلمها باق,بوة غري باقية َّوالن,بوة َّأي جزءا من أجزاء علم الن( » ا من النبوةالرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزء  «−22
 كانت جزءا ْوإن َّفاملريض فيه أن الرؤيا ....?فإذا كان جزءا منها فكيف كان للكافر منها نصيب وهو غري موضع للنبوة: قيل ْفإن

وال كـل جـزء مـن الـصالة بانفرادهـا ,يامن بانفرادهـا إيامنـا من النبوة فليست بانفرادها نبوة كام ليست كل شعبة من شعب اإل
 )1485(         .) صالة

 لكـن اسـتبعد ,ولو مرضا خفيفا كحمى يسرية وقليل صداع عىل ما اقتـضاه إطالقـه( »إذا مرض العبد املؤمن ثالثة أيام  «−23
فصار ال ذنب عليه فهو كيوم والدته يف خلوه , له فرُ أي غ»خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه  «ُّالعراقي تكفري ذلك جلميع الصغائر

كـام تـداوي , فداواه اهللا وشفاه بام سلط عليه ,والرمحة مع ذلك تكتنفه,َّ وذلك أن املريض كان توسخ وتدنست طينته ,عن اآلثام
 .األم ولدها

َّ بأنـه ال دليـل َعِنـُ حصوله مِّ القرطبيُاطِ واشرت. أم الٌ هبه انضم له صرب, وظاهر اخلرب وما أشبهه ترتب التكفري عىل جمرد املرض
َّواحتجاجه بوقوع التقييد بالصرب يف أخباره غري ناهض, ألن ما يصح منها مقيد بثواب خمصوص فيها فاعترب فيهـا الـصرب ,عليه 

وقـد ( :ُّعراقي قال الُ أفاده احلافظ, ترتب فيه مطلق التكفري عىل مطلق املرض مع اعتبار الصربً صحيحاً ولن جتد حديثا,حلصوله
 )1486(). األحاديث يف ذلك فتحرر يل ما ذكرتهُاعتربت

وقرصه عـىل ذلـك . بالبناء للمفعول وليس املراد بالفاعل املحدث فحسب بل اإلنسان ( » ....َسِطُأصدق احلديث ما ع  «−24
ً للمفعول فيه أن نائب الفاعل ال يكون ظرفاً وجعله مبنياال دليل عليه وال ملجى ء َّ ألن العطسة تنفس الروح وحتببه إىل اهللا ;نده عَّ

 )1487 (). من امللكوتَّهناأل
أي تـستغفر لـه « »صيل عليـه املالئكـةُمل تـزل تـ« ًاهنار » ..عنده « بالبناء للمفعول أي أكل أحد (.» ..ُالصائم إذا أكل  َّإن«−25

َّعنده هييج شهوته لألكل, فلام قمع شـهوته وكـف َّ أي من أكل طعامه فإن حضور الطعام «من طعامه« اآلكل عنده»حتى يفرغ«
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 ويف , عجبت املالئكة من إذالله لنفسه يف طاعة ربه فاسـتغفروا لـه, وحمافظة عىل ما يقربه إليه ويرضيه عنه,نفسه امتثاال ألمر ربه
 )1488(     ) . وقرصه عىل الفرض ال دليل عليه وال ملجأ إليه شمول لصوم الفرض والنفل:احلديث

 "الكـشاف"يف » ونشاهبم وأترستهم سبع سـنني «بوزن طالوت وجالوت (» وقد املسلمون من قيس يأجوج ومأجوجسي«−26
َّوالقول بـأهنم .)... ومأجوج من اجليل , يأجوج من الرتك: وقيل,ومها من ولد يافث,مها اسامن أعجميان بدليل منع الرصف :(
 )1489( ).َّوإنام حيكيه بعض أهل الكتاب,ال دليل عليه ,ًغريب جدا لقوا من مني آدم املختلط بالرتاب وليسوا من حواء ُخ

 الصالة حمـل : قيلْ فإن,ورأفته بالذرية,وهذا من كامل شفقته  (» كان يصيل واحلسن واحلسني يلعبان ويقعدان عىل ظهره «−27
من قلبني يف جوفه ولعـبهام حالـة وقد قال سبحانه وتعاىل ما جعل اهللا لرجل ,َّ وهو أشد الناس حمافظة عليهام ,إخالص وخشوع

َّمشغلة فاجلواب أنه إنام فعله ترشيعا وبيانا للجواز َّ()1490)(1491( 
א:אא .א

َّ كثري من املسائل , وقد تقدم يشء من هذا, فمام يلتحق بام سبق أنـه مل يكـن عملـه  يفٌ متميزةٌ شخصيةِّكذلك كانت للمناوي َّ
ُّر ما قاله من سبقه من أهل العلم, بل كانت له مشاركة فاعلة, فكان ينتقد ويرد ِجمرد مجع وذك  إذا  يف احلـديثُالعلـامءعىل بعـض ُ

 ثبت عنده ما يقتيض ذلك, فمن ذلك
َروي :( يف هتذيبه بقولهُّالنوويوإىل هذا احلديث أشار ( -1 ُإنام س «: عن النبيُ  »يت مجعة الجتامع خلق آدم عليـه الـسالم فيهـاِّمَّ

 حيـث قـال ُّالنـوويفـاعرتض , وعلو كعبه يف هذا الفـن, فلم حيرضه مع سعة اطالعه ِّوخفي هذا عىل احلافظ العراقي. اهـ)
   )1492 ()).ًمل أجد هلذا احلديث أصال:(عقبه 

فقـد وإال ,  إن أراد ثابت جيد فمـسلم) مل أقف لـه عىل سند:(َّوبه يعرف أن قول ابن حجر(... »ُاحذروا صفر الوجوه  «  -2
   )1493 ().علمت وروده

 .))1494()) الخ عىل أصل»...أول ما يوضع«مل أقف حلديث (:" املغني" يفِّ العراقيِ الزينِومن العجب قول احلافظ( -3
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 2598 ح3/3) 1492(
)1493 (1/189 
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  »إذا سبقت للعبد من اهللا تعاىل منزلة ابتاله اهللا يف جسده باألسقام واآلالم ويف أهله بالفقد «    -4
 بن خالـد الـسلمي البـرصي عـن أبيـه َّحممد عن " الشعب" يفُّوكذا البيهقي( عطبقاته  داسة وابن سعد يف ِرواية ابن يف تخ د

 َوقـد خفـي, " الكاشـف"كذا يف, ) عن جده عبد الرمحن بن جناب السلمي الصحايب,ٌ مقلٌصدوق(: قال الذهبي. خالد البرصي
 )وذكره يف األطـراف, ُيث يف نسخة سامعنا عن أيب داودوال هلذا احلد,  جلده عىل اسم مل أقف:( فقال−رمحه اهللا−ِّ املناويِعىل الصدر

 )1495 (  )  . داسة فإنه ليس يف سنن أيب داود يف مجيع الرواياتِرواية ابنه أشار املؤلف بقوله يف ِّانتهى وإىل رد
  »َّإن الفخذ عورة« −5

 فقـد رواه أبـو !وهو عجيب,نون املعروف َّوقضية ترصف املؤلف أنه ال يوجد خمرجا ألحد من الستة وإال ملا عدل عنه عىل القا(
َّ أن َأمـا علمـت "م عن جرهد املذكور وكان من أصحاب الصفة قال جلس رسول اهللا عندنا وفخذي مكشوفة قـالَّداود يف احلام
  واقتـصاره عـىلً املصنف عن ذا كله صفحاُ والرتمذي يف االستئذان فإرضاب" تارخيه الكبري" وخرجه البخاري يف»الفخذ عورة

    )1496 ()) . .احلاكم وحده قصور وتقصري مستبني فال تكن من املتعصبني
ورد يف األصفر (: فقد قال احلافظ عبد احلق وغريه ,ٌ وزللٌوهو خطأ. اه )ومل يرد يف لباس األصفر حديث( العريب ُابنقال (−6

 )1497 ()). قميصَّ رسول اهللا وعيلُمنها ما خرجه البخاري عن أم خالد أتيت,أحاديث كثرية 
  » تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم«−7
َّنصف من زعم أن علم النُلعمري مل ي( : عبد الربُابنوقال ....( َّ اه وكأنـه مل يطلـع عـىل كونـه ) ال يرضٌ وجهل, ال ينفعٌسب علمَّ

 )1498( ).َّ يقتيض الردً أو رأ فيه قادحا,ًحديثا
 )1499( ). وفيها أكثر من ألف قول,ٍوال رجعوا بنائل,ٍ فام ظفروا بطائل,فيهاوالروح قد خاض سائر الفرق غمرة الكالم .... (−8
 ُابن ومل يطلع عليه .)وأبو األرامل(: دحية ُابن قال . وأبو املؤمنني,أبو إبراهيم:ًوكنيته أيضا,هذا أشهر كناه (» أنا أبو القاسم «−9

 )1500 ().مجاعة فعزاه لبعض مشاخيه
                                                                                                                                                                                     

)1494 (3/89 
 669 ح 1/371) 1495(
 2083ح2/378−379) 1496(
)1497 (5/84 
 3319 ح 3/252) 1498(
)1499 (2/343 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

386

 »...َّإذا دفنتموين فإن األرض مل تسلط عىل أكل أجساد األنبياءافرشوا يل قطيفتي يف حلدي « −10
 التـي منهـا مـا , فارقهم يف بعض أحكـام مماتـه,َّ إشارة إىل أنه كام فارق األمة يف بعض أحكام حياته;قد فعل شقران مواله ذلك(

صمه اهللا عن البىل والتغري واالسـتحالة أن ق جلسد عُوح,َّأشار إليه بقوله فإن األرض أي بطنها مل تسلط عىل أكل أجساد األنبياء 
َّ ومنه يعلم أن هذا , وليس األمر يف غريه عىل هذا النمط,َّألن املعنى الذي يفرش للحي ألجله مل يزل عنه باملوت;يفرش له يف قربه 

َّألن كالمهم يف غري األنبياء ممن يتغري;ال يعارض مذهب الشافعي يف كراهة وضع فرش حتت امليت   " االستيعاب" وما يف,بىل ويَّ
ُمن أهنا أ   )1501 ().خرجت قبل إهالة الرتاب مل يثبتَّ

א א:א א
 يف ُالعلـامء بفتح القاف وسكون الزاي وكرس الواو وسكون التحتية مدينة عظيمة مشهورة خرج منهـا مجاعـة مـن )(قزوين(−1

 )1502( )ٍّكل فن
كون الزاي وكرس الواو وسكون الياء بعدها نون مدينة كبرية شهرية من بالد العجم بـرز منهـا أئمـة  بفتح القاف وس)قزوين(:

 )1503(أكابر 
 مدينة قديمة مـن أرض الـشام ,وشد امليم, بفتح العني )نَّامَ ع( مشتق من عدن باملكان أقام إىل,بفتحتني بلد باليمن( )عدن( −2

 )1504( )البحرينالبلقاء أي بالبلقاء بضم وختفيف موضع عند 
 ال بفتحهـا ,وختفيف امليم قرية بـاليمن, بضم العني )امنُ إىل ع(بفتح العني والدال بضبط املصنف( )عدن(: ويف موطن آخرقال 

ُوشد امليم فإهنا قرية بالشام وليست مرادة كذا ذكره مجع لكن وقفت  ضبطه فيهـا بفـتح العـني ُ عىل نسخة املصنف بخطه فرأيتَّ
 )1505 ().ا وشد امليم وفتحه

 )1506( ). بطريق الياممة مأسدة باملطر ٍبكرس املوحدة أوله وسكون املثناة التحتية وفتح املعجمة واد( )أهل بيشة( −3
                                                                                                                                                                                     

)1500 (3/39 
 1224 ح 2/21) 1501(
)1502(2/18 
)1503(4/30 
)1504(2/448 
)1505(3/399 
)1506(4/314 
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 بفتح املهملة وسكون املعجمة وفتح الراء نسبة إىل حرضموت من أقىص بالد اليمن معضال هو املرصي العامد ()احلرضمي(−4
.() 1507( 

َّوتكرس أي احذروا رشاءهم فإهنم قصرية أعامرهم قليلة أرزاقهم وهو جيل مـن الـسودان مـسكنهم بفتح الزاي ()الزنج ( و−5
 )1508 ().وبعضهم عىل نيل مرص , ومتتد بالدهم إىل قرب احلبشة : قيل, وال عامرة وراءهم,حتت خط االستواء جنوبيه

 )1509 ().مة عىل الفرات عىل عرشة فراسخ من بغداد  بفتح اهلمزة وسكون النون وفتح املوحدة نسبة إىل بلدة قدي)(األنباري( −6
א א:א א א .א

 القلوب من ذكر ّشفوف نظر يف تآليفهم, وذوق فيام خيتارونه من الكالم, ومقاصد يف ذلك فحتى ال متل− رمحهم اهللا–للعلامء 
َّوب بأشياء خمتلفة لكنها يف النهاية ال خترج عن مقصود احلديث يف الغالب, فهي ختدم روحون عن القلُ يَّفإهنم;اخلالفات واآلراء 

فائـدة ,لطيفـة , : , ومـا يـذكره يعـرب عنـه بتعبـريات خمتلفـة فمـن ذلـكُالعلـامء من أولئك −رمحه اهللا−ُّاملناويالنص, وقد كان 
 .ُتنبيه,تتمة, نكتة , وقد ذكرت بعض األمثلة يف هذا املجال

≅¨ ® قوله تعاىل احلسني بن الفضل عنَ خراسان املأمونُسأل عبد اهللا بن طاهر أمري: دةفائ( −1 ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù'x©  ) 1510( مع هـذا   
 )1511 ().فقام إليه وقبل رأسه, هي شؤون يبدهيا وال يبتدهيا: اخلرب فقال

لئال يكونا سببا لصحبة امللوك , والدهم النجوم والطب بني إرسائيل يكتمون علامن عن أُعلامء كان (:ُّالزخمرشيقال : فائدة (−2
 )1512 ()).فيضمحل دينهم

َّأنـه : وعن بعضهم. َّعة التطيب; ألن القصد النظافةُمُجيزي عن الغسل للج(: َّ العريب وغريه أن بعضهم قالُحكى ابن: فائدة(−3
َّ ثم تعقبه بأهن).بل جيزي بنحو ماء ورد, شرتط لـه املاء املطلقُال ي م قوم وقفوا عىل املعنى وأغفلـوا املحافظـة عـىل التعبـد بـاملعنى َّ

 )1513 ().واجلمع بني التعبد واملعنى أوىل
                                                 

)1507(3/405 
)1508(1/516 
)1509(1/59 
 . الرمحن  من سورة29اآلية الرقم ) 1510(
)1511 (2/231 
)1512 (3/256 
)1513 (3/256 −4/412 
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فسعى به , تياُى أبا بكر عليه مدار الفَّسمُوهناك شيخ ي, ُنعيم بأصبهان عند أيب ُعن أيب بكر الرازي كنت(:  بطالُابنقال : فائدة(−4
 قـل أليب −−فقال يل املـصطفى,  املنام وجربيل عن يمينه حيرك شفتيه بالتسبيح ال يفرت املصطفى يفُفرأيت, جنُعند السلطان فس

 قلـيال حتـى َّإالفلـم يكـن , ه فـدعا بـهُفأخربتـ, ُفأصبحت, بكر يدعو بدعاء الكرب الذي يف صحيح البخاري حتى يفرج اهللا عنه
  )1514(.))أخرج

وكان أبو مسلم اخلوالين يكثر اجللوس يف املساجد , )كالعصافري يف القفصاملنافقون يف املساجد (: قال مالك بن دينار: فائدة(−5
 )1516)(1515 ()). املساجد جمالس الكرام:(ويقول

ويقمـع , ٌّالزهدوالعرص والعشاء فيها يورث ,  لزوم الصبح يف مجاعة يسهل أسباب الدنيا الصعبة(: العارفنيُقال بعض: تنبيه( −6
م تقـسم أرزاقهـم َّفـإهن, مع ما فيه من سلوك األدب مع اهللا حـال قـسمته أرزاق العبـاد,اد  االعتقُويصحح, فس عن الشهواتَّالن

 )1517 ()). واملعنوية بعد العرص والعشاء,املحسوسة بعد الصبح
َأبعد الناس من اهللا يوم القيامة القاص الذي خيالف إىل غريما أمر به «−7 َّ« 

 بـل ,َّواجلمهور عىل أنه له, ه ليس للعايص أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكرَّ من هذا احلديث وما يف معناه أنٌأخذ مجع:  تنبيه(
ولذلك ,  واملنع للغري من فعلها واإلخالل بأحد التكليفني ال يقتيض اإلخالل باآلخر, ترك املعصية:َّعليه ذلك; ألنه مأمور بأمرين

 )1518 (). من الكتاب والسنةٌأدلة
 وهـم (:" اخلـصائص"قـال املؤلـف يف. صطفى إطالق األرشاف عليهم والواحد رشيـفعدوا من خصائص آل امل: تنبيه( −8

َّوإنام حدث ختصيص الرشيف بولد احلسن واحلـسني يف .  ولد عيل وعقيل وجعفر والعباس كذا مصطلح السلف− األرشاف−يعني
 )1519 ()).مرص خاصة من عهد اخللفاء الفاطميني

                                                 
)1514 (5/213 
)1515 (6/87 
)1516 (1/112−271−353−426−562 ,2/62−100−231−393 ,3/55−178−269−395−575 ,4/104−234−301−449 ,5/102−

230−316−424 ,6/30−145−252−466 
)1517 (1/64 
)1518 (1/79 
)1519 (1/522 
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وقد انتهى اخلذالن بمن ال توفيق عنده إىل , واألحاديث الواردة فيه أعظم,يف ذاته عظيم شأن الدجال (:  العريبُابنقال : تنبيه(−9
 )1520()).ه باطلَّ إن:أن قال

 ُالعلـامءبل رجل واحد يكفي منه يف البلـد بخـالف , َّ الناسُعلم الكالم مع رشفه ال حيتاج إليه أكثر(:  عريبُابن قال :تنبيه( −10
ظـر َّ ولو مات اإلنسان وهو ال يعلم اصطالح القـائلني بعلـم الن, الرشيعةُعلامءتاجون إىل الكثرة من َّ الناس حيَّفإنبفروع الدين; 

ُفإنام ي;كاجلوهر والعرض واجلسم واجلسامين والروح والروحاين مل يسأله اهللا عن ذلك  وجب عليهم من التكليـف َّعامَّسأل الناس َّ
 )1521(    ) .بالفروع ونحوها

 )1522 (.)ًواالستدالل فيه جائزا, ليس كل ما ينسب إىل الرسول صدقا: ُّبيضاويقال ال:  تنبيه(−11
  )1523 ()).ق اللئيمُلُ اخلَّإالق الدميم ْلَت األبصار, وما وراء اخلَّت األنصار كلَّ إذا قل(:من كالمهم البليغ: تنبيه( −12

1524 (.وهناك أمثلة أخر( 
 : َّن من شعرهيف تذكرة املقريزي يف ترمجة العالئي أ: لطيفة(−13
 دار رام حماالـ واألكَّة                     من اهلمـ ومـن رام يف الدنيا حياة خلي      

 )1525()االـعىل كل أبناء الزمان حم  فهاتيك دعو قد تركت دليلها                       
, ٌثَدَ حـٌ وهـو غـالمً حارضاَوكان أبو حنيفة, َّسلوين عام شئتم: فقال, َّ الكوفة فالتف عليه الناسُ دخل قتادة(:ُّقال الزخمرشي: لطيفة( −14
: من أين عرفت قال مـن قولـه تعـاىل: فقيل له, كانت أنثى: أبو حنيفة: فقال, فأفحم, فسألوه, ليامن كان ذكرا أو أثنىُسلوه عن نملة س: فقال
قالت نملة) 1526(1527 (). ولو كان ذكرا لقال قال نملة( 

                                                 
)1520 (3/537 
)1521 (4/431−432 
)1522 (6/216 
)1523 (1/312 
)1524 (1/64−121−203−335−435 ,2/60−187−357−482 ,3/115−238−345−449 
4/45−180−253−464 ,5/113−253−315−401 ,6/198−257−340−466 
)1525 (3/551 
  النمل    من سورة18آية رقم )1526(
)1527 (4/514−515 
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 ,َ أعظمت اخلطبة,بئس اخلاطب أنت: َّاللهم زوجني احلور العني, فقال له أعرايب: وقال, ة ومل يتم أركاهناصىل رجل صال: نكتة(−15
 )1528 (). النقدَوأسأت

 )1529 (). فهي تقرأ إذا السامء انشقتْتَّ ودقْتَّ فيها البالء فرقَّبَد: فقال,  رأ رجل عىل آخر عاممة رثة:نكتة( −16
كم : قيل. دعوة مستجابة:  كم بني السامء واألرض? قال−كرم اهللا وجهه−َّأنه قيل لعيل : من األجوبة املسكتة: ُّقال املاوردي: نكتة( −17

 )1530 ().َّفسؤال السائل إما اختيار وإما استبصار فصدر عنه من اجلواب ما أسكته. مسرية يوم للشمس: بني املرشق واملغرب? قال
 )1532)(1531 ().وبدن أحبه,ه ِّبَرُيح ولد أر: أي ريح أطيب? قال: قيل حلكيم:  نكتة(−18
وال االلتفـات إىل , وال تكثر اإلشارة بيـدك, جتكُ يف حْوتفكر,  من جهلك وعجلتكْ وحتفظْإذا خاصمت فتوقر(: ُّقال الغزايل:  تتمة(−19

ُولكن اجث عىل ر, من وراءك ُ وإن قربك الشيطان,ْفتكلم, كُوإذا هدأ غضب, كبتيكْ  )1533 ()).هذه آداب املخاصمةف,  منه عىل حذرْفكن, ْ
 هبا ينترش الرش ويكثـر اإلخاللفمن ,  ال يشء أوجب عىل السلطان من رعاية أحوال املتصدين للرياسة بالعلم(:ُقال الراغب: تتمة( −20

ُوذلك أن الـسواس أربعـة, َّويقع بني الناس التباغض والتنافر, األرشار  كـامءُواحل .م وحكمهـم عـىل اخلاصـة ظـاهرهم وبـاطنهاألنبيـاء :َّ
,  برعاية أمر هـذه الـساسات لتخـدم العامـة اخلاصـةَاملَوصالح الع,ة َّ وحكمهم عىل بواطن العاموالوعاظ .وحكمهم عىل بواطن اخلاصة

, وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا هبـا عامـة, وملا ترشح قوم للزعامة يف العلم بغري استحقاق, وفساده يف عكس ذلك, وتسوس اخلاصة العامة
ورفعـوا بـه , نـسدةُ مًوفتحوا بذلك طرقا, وقرب جوهرهم منهم, فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم هلم, استجلبوا هبا منفعة ورياسةو

ًدعوا العلامء وجهلوهم اغتصاباَّفب, وبام فيهم من الرشه, فوصلوها بالوقاحة, وطلبوا منزلة اخلاصة,  مسبلةًستورا , ومنازعة ملكـاهنم,  لسلطاهنمُ
 )1535 (  )) .فتولد بذلك البوار واجلور العام والعار,  هبم أتباعهم حتى وطئوهم بأظالفهم وأخفافهم)1534(أعزواف

ً ذكروا أن احلافظ ابن حجر ملا كان قايض القضاة مر يوما بالسوق يف موكب عظيم وهيئـة مجيلـة:تتمة( −21 َّ  يبيـع ٌفهجـم عليـه هيـودي, َّ
 «:َّ يا شيخ اإلسـالم تـزعم أن نبـيكم قـال:(وقال, فقبض عىل جلام بغلته,  وهو يف غاية الرثاثة والشناعة,وأثوابه ملطخة بالزيت, الزيت احلار

                                                 
)1528 (1/514 
)1529 (2/555 
)1530 (3/301 
)1531 (4/42 
)1532 (1/514 ,3/149−175−223−236−313 ,4/42−105−175−  279 
)1533 (1/80 
 .افأغرو: كذا يف الفيض , والصواب) 1534(
)1535 (2/274 
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ِّكـأين اآلن ,  اهللا يل يف اآلخرة مـن النعـيمَّأنا بالنسبة ملا أعد:  أنا فيها? فقالَّ فأي سجن أنت فيه? وأي جنة»الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر
ُّ لك يف اآلخرة من العذاب األليم كأنك يف جنة فأسلم اليهوديَّة ملا أعدسبِّوأنت بالن, يف السجن ِّ.(() 1536( 

َّألهنا برزت منك , وال تفرحك الطاعة, من عالمة االعتامد عىل العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل(: ُ قال ابن عطاء اهللا: تتمة(−22
≅ ö≅è% Èَّوافرح هبا ألهنا برزت من اهللا ôÒxÎ/ «!$# ⎯Ïµ ÏFuΗ ÷qtÎ/ uρ y7Ï9≡ x‹ Î7sù (#θãmtø u‹ù=sù uθèδ × öyz $£ϑÏiΒ tβθ ãèyϑøg s† $YΒ# tym  .( )1537)(1538(  

 )1539(  ))الباروخ عىل اليافوخ أهون من والية بعض الفروخ:( من أمثاهلم: تتمة(−23

1540(وهناك أمثلة أخر( 
א א ،:א א :א

 .تعرضه للمسائل األصولية : لب األول املط
 .تعرضه للمسائل الفقهية: املطلب الثاين
א .א:א
ً اجلامع الصغري كتابا عاما جيمع جوانب خمتلفة−رمحه اهللا−ِّالسيوطي ُملا كان كتاب  وشتى من فنون وأبواب العلم كأبواب الفقـه, ,ً

 .كان من الرضوري ذكر منهجه يف تعرضه ملسائل الفقه وأصوله... قوأبواب اآلداب واألخال
 :فقال وجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة− رمحه اهللا–ُّ املناوي رَّقر
َّفوجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة متعني معلوم من الدين بالرضورة لكن القرآن حيصل به العلم القطعي يقينـا ويف الـسنة ( −1

 )1541 (). مبسوط يف األصولتفصيل معروف واملحصول
 اإلمجاع: منها يف الفقه وأصوله  مسائل متعلقةينبغي احلديث عنها تعرض هلا املناوي يف رشحه ,وومن املسائل التي 

لذا فهو من أهم املسائل التي ينبغي لطالب العلم والناظر يف الفقه العنايـة , عتري هو الدليل الثالث بعد الكتاب والسنةُاإلمجاع ي
َّألن املسألة إذا صح وجود اإلمجاع فيها; فهي حمسومة; ألنه ال جتوز خمالفة اإلمجاع, وأول ما ينبغـي النظـر يف دراسـة مـسألة هبا;  َّ

                                                 
)1536 (3/546 
    . نسيو من سورة 58اآلية رقم ) 1537(
)1538 (4/104 
)1539 (6/355 
)1540 (1/96−114−285−332 ,2/239−386−435−508 ,3/43−217−344−420 
4/182−233−388−443 ,5/170−247−417−447 ,6/30−153−225−360−448 
)1541 (3/241  
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 الذين اعتنـوا بـإبراز مـسائل ُالعلامء من ًا واحد−رمحه اهللا−ُّاملناوي عليها أم ال, وقد كان احلافظ ُالعلامءفقهية هو النظر هل امجع 
 :اك جوانب عدة يف ينظر فيها يف اإلمجاع منهاوهن, اإلمجاع

َ إىل أن اإلمجاع−رمحه اهللا−ُّاملناويفقد ذهب : حجيته  وهو يف هذا موافق .  جيب املصري إليه, وحترم خمالفتهٌ معتربةٌ رشعيةٌ حجةَّ
 . من أصحاب املذاهب األربعة وغريهمُالعلامءجلامهري 

 »  ال جتتمعوا عىل ضاللةْوأن.. ال يدعو عليكم نبيكمْأناركم من ثالث خالل َّإن اهللا تعاىل أج « :قال يف رشحه حلديث
  )1542 ().َّوفيه أن إمجاع أمته حجة وهو من خصائصهم(

  .َّ أن إمجاع هذه األمة معصوم من اخلطأ فيه−رمحه اهللا−ُّوير املناوي
 »...ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق  « −1
 )1543( )... اهللا حيمي إمجاع هذه األمة من اخلطأ حتى يأيت أمره َّوفيه كالذي قبله أن(

 »....افرتقت اليهود عىل أحد وسبعني فرقة « – 2
َّواعلم أن مجيع املذاهب التي فارقت اجلامعة إذا اعتربهتا وتأم(  ).َّموا فرقا ألهنم فارقوا اإلمجـاعُ فلذلك س;ًلتها مل جتد هلا أصالَّ

)1544( 
 . بإمجاع أهل السنة, أما أهل البدع من الروافض, والكرامية وغريهم فال يعتد بخالفهمَّإال −رمحه اهللا−ُّاملناويوال يعتد 

  » هنى عن املتعة «−1
, وهو عام أوطاس, بيحت عام الفتحُ أَّثم,  حرمت فيهاَّثم , قبل خيربً فكانت مباحة,َّالصواب أن حتريمها وإباحتها وقعا مرتني(
 من ال يلتفـت إليـه َّإال فيها وقع اإلمجاع عىل حتريمها َّثم, وقد جاء عن األوائل الرخصة,  املنذرِ كابنٌ عياضقال.  حرمت مؤبداَّثم

ُ وأمجعوا عىل أنه متى وقع اآلن أ,من الروافض ُ أن زَّإال هبه قبل الدخول أو بعده ,بطلَّ  وال عـربة ,فر جعلهـا كالـرشوط الفاسـدةَّ
 )1545( ).بقوله
  .»ًتعمدا فليتبوء مقعده من النارّمن كذب عيل م « −2

                                                 
 1662 ح2/199−200) 1542(
 9774 ح6/396) 1543(
 1223ح2/20) 1544(
 9418 ح 6/321) 1545(
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وال التفات إىل ما شذ به الكراميـة مـن حـل , وعليه اإلمجاع,  يف الدينَّسيام, َّوهذا وعيد شديد يفيد أن ذلك من أكرب الكبائر...(
وهـذه , اطـلواقتد هبم بعض جهلة املتصوفة فأباحوه يف ذلك ترغيبا يف اخلري بـزعمهم الب, وضع احلديث يف الرتغيب والرتهيب

وهؤالء أعظم األصناف رضرا وأكثر خطرا إذ لسان حـاهلم يقـول الـرشيعة :  مجاعة وغريهُابنقال , غباوة ظاهرة وجهالة متناهية
 )1546().ومن هذه الطبقة واضع حديث فضائل القرآن, حمتاجة لكذا فنكملها

 »...َّاجلنة أطفال املؤمنني يف جبل يف « −3
 )1547(). إمجاع من يعتد بهُّالنوويومراده كام قال , وقد حكى مجع عليه اإلمجاع, َّاجلنةيف َّ أن أطفال املؤمنني :وفيه(

 »...َّاجلنةصغاركم دعاميص  « −4
َّ أن أطفال املسلمني يف اجلنة:فيه( ; »الشقي مـن شـقي يف بطـن أمـه «وال حجة هلم يف خرب, جربةُوال عربة بخالف امل, عتد بهُوهو إمجاع من ي, َّ

 )1548 ().َّبل اجلمهور عىل أن أطفال الكفار فيها, م خمصوصَّألنه عا

 .َّوهو ير أن بعض األحاديث قام اإلمجاع عىل عدم العمل هبا 
 »ةالنسيئَّ إنام الربا يف «−1
 َّ فرض أنه حقيقي فمفهومه منسوخ بأدلة أخرْفإن,  عباس منه احلرص احلقيقي فقرص الربا عليه وخالفه اجلمهورُابنوفهم احلرب (

 )1549 ().قام اإلمجاع عىل ترك العمل بظاهرهوقد 
 كان ذلك ْ فإن»آخر صالة صليتموها من املكتوبة« للكسوف أو اخلسوف »فصلوا« أو خسف القمر (»إذا كسفت الشمس 2−«

 )1550 ().مل أر من أخذ به من املجتهدينوهذا , بعد الصبح مثال فصلوا ركعتني أو الظهر فأربع وهكذا
 »إذا احـتلم« أي وجتب شهادته أي قبوهلا إذا شهد (»والشهادة إذا عقل, والصوم إذا أطاق واحلدود  الغالمجتب الصالة عىل3−«

 )1551 (). مل أر من أخذ به من األئمة,وما ذكر من وجوب الصالة والصوم بالتمييز واإلطاقة, هُّأي إذا بلغ سن االحرتام أو خرج مني
 ًهل يعترب اتفاق اخللفاء األربعة إمجاعا ?

                                                 
 8993ح6/214−215) 1546(
 1102 ح1/538) 1547(
 4997ح4/194) 1548(
 2553 ح 2/560) 1549(
)1550 (1/435 
 3238 ح 3/229) 1551(
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 )1553 ().َّوالصحيح عند الشافعية أنه غري حجة, َّ أن إمجاع اخللفاء األربعة حجة)1552( املجتهدين من هذا اخلربُأخذ بعض(
 . ًفيظهر من هذا ميله لعدم اعتباره إمجاعا

 .موقفه من إمجاع أهل املدينة
 »....َّ إنام املدينة كالكري « −1
,  عن أهلهـاًفيكون منفيا, َّاع أهل املدينة حجة; ألنه نفى عنها اخلبث واخلطأَّ من هذا اخلرب أن إمجمجع جمتهدون أخذ :تنبيه(

افيحمل احلديث عـىل , وأجابوا عن ذلك بصدوره من بعضهم بال ريب النتفاء عصمتهم. والصحيح عند الشافعية املنع  ـَّأهن
 )1554 (        ).يف نفسها فاضلة مباركة

 »وليه  من مات وعليه صيام صام عنه « −4
وبـالغ إمـام احلـرمني وأتباعـه ,  أي جوازا ال لزوما عند الشافعي يف القديم املعمول به كـاجلمهوروليهام عنه ولو بغري إذنه ص

واجلديد وهو مـذهب أيب ,ال أقيم للظاهرية وزنا : بعض الظاهرية أوجبه ساقط إذ اإلمام قال َّواعرتاضه بأن, فادعوا اإلمجاع عليه
  )1555( ).َّصوم عن امليت ألنه عبادة بدنيةحنيفة ومالك عدم جواز ال

  »....ال صالة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس « −5
, أي وهـي كراهـة حتـريم ال تنزيـه عـىل األصـح,  األمة عىل كراهة صالة ال سبب هلا يف األوقات املنهيـةِأمجعت(: ُّقال النووي

 ُّفذهب الشافعي. ٍوقضاء فائتة, ٍوجنازة, ٍوكسوف, ٍوعيد, ٍكتحية: ببواختلفوا يف نفل له س, واتفقوا عىل جواز الفرائض املؤداة فيها
 اختلـف يف جـواز (:وقـال البيـضاوي, وزع يف دعو اإلمجـاعُون.  اهـ).وأدخله أبو حنيفة يف عموم النهي. إىل اجلواز بال كراهة

وجـوز , هـي عـىل التنزيـهَّ محـال للنًطلقـامفذهب داود إىل اجلواز ,  الصبح والعرص وعند الطلوع والغروب واالستواءالصالة بعد
 )1556 ()).ووافقه أمحد,  النفل دون الفرضٌمالكوحرم ,  عرص يومهَّإالوحرم أبو حنيفة الكل , الشافعي الفرض وما له سبب

 وتارة يناقش املسألة التي حكي فيها اإلمجاع ويبني من املخالف فريد ويتعقب
 »....عليكم بالسواك , فنعم اليشء السواك « −1

                                                 
 اخلالفة بعدي  يف أمتي ثالثون سنة: أي حديث)  1552(
 4147ح3/509)  1553(
 2558ح2/562) 1554(
 9038ح6/226) 1555(
 9893ح6/428) 1556(
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 إىل وجوبـه ُّ ذهب إسحاق بن راهويه فيام حكاه عنه املـاورديَّثمومن ,  كان املصطفى إذا قام من الليل يشوص فاه بهَّثمومن (
 )1557 (.)َّوبه قدح يف نقل بعضهم اإلمجاع عىل عدم وجوبه لكنه قول مزيف,  من تركه عمدا مل تصح صالتهَّوأنلكل صالة 

 »  بكنيتي وال تكنوا,وا باسميَّتسم «−2
 ريض ُّالنـوويي بالقاسم; لئال يكنى أبوه أبا القاسم; حكامها َّ والتسمَّحممده حيرم التسمي باسمه َّمن الغريب ما قيل إن: تنبيه(

َّوظاهر كالمهم أنه إنام كني بـأيب ,  األول فيكاد يكون باطال لقيام اإلمجاعَّوأما,  الثاين فمحتملَّفأما. اهللا عنه يف رشح مسلم القاسـم َّ
 املصطفى مـن ماريـة ُابن ملا ولد إبراهيم « : اجلوزي وغريمها عن أنس قالُابن وُّفقد أخرج البيهقي, وليس كذلك, فقط دون غريه

 )1558 ()» ....كاد يقع يف نفس النبي منه حتى أتاه جربيل عليه السالم فقال السالم عليك يا أبا إبراهيم قال
 »لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه « −3
َّهذا احلديث يفيد عدم اشرتاط اخلشوع لصحة الصالة; ألنه مل يأمره باإلعادة بل نبـه عـىل أن التلـبس بـه مـن مكمـالت : تنبيه( َّ

َّ أن فيه نظرا إذ يف كـالم غـري واحـد مـا "رشح التقريب"ْلكن يف ,  اإلمجاع عىل عدم وجوبهُّالنوويوقد حكى , فيكون مندوبا, الصالة
 )1559 ().يقتيض وجوبه

 وهـم −رمحـه اهللا−ُّاملناوي أثبت عدم صحة وجود اإلمجاع يف تلك املسألة لوجود املخالف فيبني  ُالعلامءَّوتارة يذكر أن بعض 
 . القادح

 ».... من زنى بأمة مل يرها تزين« −1
َّ; ألنه لو وجب عليـه يف ودل هذا احلديث عىل ذلك,  أو أمة مل جيب عليه احلدًعبداَّ أمجعوا عىل أن احلر إذا قذف :(قال املهلب(

 . اهـ).َّوإنام خص ذلك باآلخرة متييزا للحر من اململوك, الدنيا لذكره كام ذكره يف اآلخرة
َّ يف أم الولد من أن قاذفها حيد فقد وهم; ألن مراده به بعد موت السيدُعمر ِعن ابنومن تعقب حكاية اإلمجاع بام ورد  َّ..(.) 1560( 

1561(وهناك أمثلة أخر( 
                                                 

 5/341 وانظر 5531ح4/342) 1557(
 3299ح3/245) 1558(
 7447ح5/319) 1559(
 8724ح6/143) 1560(
  منه234 −5/42 , 535−509 −243−3/37 , 2/503 558−1/531: وهي ) 1561(
6/143−248 −306−377− 398 
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َّواقف يظهر من خالهلا أنه ير أن خالف الظاهرية معتربوله م َّ 
 »  ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصالةْأند اكان إذا أر « −1

َّورد بأن مذهب داود أن الغسل ال جيـز ء عـن الوضـوء ,  بطال اإلمجاع عىل عدم وجوب الوضوء مع الغسلُابن ونقل (
 )1562 ().للمحدث

َّ كام أن املناوي   دقيق يف نقل اإلمجاع ,ويف فهم مدلوالت ألفاظه الدالة عليه−اهللارمحه −َّ
 » دينان بأرض العرب َّال يبقني...«:  قال ْأن  كان آخر ما تكلم به −1
َّوإنـام , حيث ال رضورة باملسلمني,  جيب عىل اإلمام إخراج الكفار من كل مرص غلب عليه اإلسالم:( جرير الطربيُابنوقال (

  اهـ ).ومل أر أحدا من أئمة اهلد خالف يف ذلك: قال, َّألن الدين يومئذ مل يتعداهاخص أرض العرب; 
 َّوأما, هذا احلكم ملن بجزيرة العرب خيرج منها بكل حال عذر أم ال: وقال غريه, فلينظر فيه,  إىل نقل اإلمجاعٌوهذا كام تر إيامء

 )1563 (). لعذر كخوف منه َّإالغريها فال خيرج 
 .وافرة من املسائل حكى فيه اإلمجاع من عند نفسه ومل يذكر سلفهوهناك مجلة 

 »....اتق اهللا يا أبا الوليد, ال تأيت يوم القيامة ببعري حتمله له رغاء  « −1
َّأمجعوا عىل أن الغال جيب عليه إعادة ما غل: تتمة(  )1564 (). قبل القسمةَّ

 »الثلث والثلث كثري  « −2
 )1565( ).وكذا بأكثر إن أجازها الورثة,  بالثلثوقد أمجعوا عىل جواز الوصية(
 »اجلراد نثرة حوت يف البحر  « −3

, يقطع رأسـه: فقالوا, صفتها  اختلفوا يف َّثم, َّلكن املشهور عند املالكية اشرتاط تذكيته, وقد أمجعوا عىل حل أكله بغري تذكية     (...
 )1566 ()). أخذه ذكاة(: وهبُابنوقال ,  يوضع يف قدر أو نار:وقيل
 »كان يرضب يف اخلمر بالنعال واجلريد « −4

                                                 
 6547ح5/94) 1562(
 7190 ح 5/251) 1563(
 117ح1/123−124) 1564(
 3568ح341− 3/340) 1565(
 3615ح3/355) 1566(
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 )1567()....  واختلفوا فيه بالسوط ,أمجعوا عىل إجراء اجللد هبام(
 »....وأطعهام إذا طعمت, واكسها إذا اكتسيت... ائت حرثك « −5
 )1568 (.)ٌ وجوب نفقة الزوجة وكسوهتا وهو إمجاع:وفيه(

 ».... آدم انقطع عمله ُابنإذا مات « −6
 )1569( ).وهو إمجاع,  الدعاء يصل ثوابه إىل امليت وكذا الصدقةَّوأن(

 )1570( )...واملرأة وعليه األئمة الثالثة , وهو إمجاع, وعمومه يشمل الرجل,  يف الظاهر مكرها(»ومن بدل دينه« −7
 )1571( ). من شذَّإال وعليه اإلمجاع ( » الفطرة عىل كل مسلم « −8
 » طر ويوم النحر ويوم عرفةكان يغتسل يوم اجلمعة ويوم الف« −9
 )1572( ).وعليه اإلمجاع, َّفيه أنه يندب االغتسال يف هذه األيام وهلذه األربعة( 

ُوير أن اخلرب الضعيف ال يعارض وال يدفع به اإلمجاع َّ. 
 »...فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني...َّإن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته « −1
 فضعيف ال يقـاوم هـذا »كل سهو سجدتان بعد ما يسلم« اخلرب اآليت َّوأما. وهو إمجاع, دتان فقطَّوفيه أن سجود السهو سج(

 )1573( ).احلديث الصحيح
 ُالعلامءوتارة يطلق اإلمجاع ويريد به طائفة معينة من 

 »كان إذا رمى مجرة العقبة مىض ومل يقف «−1
 )1574( ).اع األربعةوعليه إمج,  أي مل يقف للدعاء كام يقف يف غريها من اجلمرات(

                                                 
 7082ح5/227−228) 1567(
 29  ح 1/66) 1568(
 850ح438− 1/437) 1569(
 8559ح6/95) 1570(
 5985ح4/463) 1571(
 7117ح5/235) 1572(
 2024ح2/351) 1573(
 6713ح5/141) 1574(
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ٌوربـام أفهـم هـذا أنـه منـدوب, أي يؤجر عليه كام يؤجر عـىل الـصدقة( » سالم املسلم عىل املسلم صدقةُّرد« −2 , ٌ ال واجـبَّ
 )1575( ).َّ الشافعية أنه غري حجةُوهو إمجاع, َّوأفهم أن الكافر ال يرد عليه, واجلمهور عىل الوجوب

 . احلقيقة اللغويةَّوقرر أن احلقيقة الرشعية مقدمة عىل
َّالطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخري  1−« معناه :( عبد اهلادي ُابنقال ( »َّ

َّ ويشبه أن معناه أن أجره كأجر الصالة كام جاء يف خرب,َّأن الطواف كالصالة من بعض الوجوه   ال يـزال أحـدكم يف صـالة مـا «َّ
 . ))»تظرهاان

 تعذر الرشعي حقيقة فهل يرد إليـه ْواملسمى الرشعي للفظ أوضح من املسمى اللغوي فيحمل عليه فإن(: قال أهل األصول
ى اللغـوي أو حيمـل عـىل اللغـوي تقـديام َّ أو هو جممل لرتدده بني املجاز الـرشعي واملـسم,بتجوز حمافظة عىل الرشعي ما أمكن

 ُيقال منها األول ومثلوا هبذا احلديث تعذر فيه مسمى الصالة رشعا فريد إليه بتجوز بأن ُختار األكثر أقوال ا,للحقيقة عىل املجاز
 )1576 ()).كالصالة يف اعتبار الطهارة ونحو النية أو حيمل املسمى عىل اللغوي وهو الدعاء بخري الشتامل الطواف

َّكام أنه ير أن القياس حجة ويعمل به َّ. 
َّأي جهته أي إنام احتيج إليه لئال يقع نظر من يف اخلارج عىل مـن هـو داخـل البيـت, ( »ئذان من أجل البرصَّإنام جعل االست «−1

ولواله مل يرشع وهذا قاله ملا اطلع احلكم بن العاص أو غريه يف بابه وكان بيد النبي مدرا حيك هبا رأسه فقال لو أعلم أنـك تنظـر 
 دليـل عـىل صـحة :وفيـه.  آكد وأشدِّالنساءوإذا كان هذا يف النظر إىل الرجل فإىل  :"داملنض" ذكره قال يفَّثملطلقت به يف عينك 

 )1577 ().التعليل القيايس فهو حجة اجلمهور عىل نفاة القياس
 الوكالـة يف ُ وينـشأ عنـه جـواز, وبفعل غريه بأمره, االكتحال بتوليه بنفسهُةَّنُوحتصل س: حممود شارح أيب داود ُابنقال ( −2
 )1578 (.)أه غريه بغري إذنه أوىلَّكام لو وض,ه فعل غريه ُ حيث قارنت نيت,ٍ, ولو بال أمرُ احلصولُالقياس:  اه وأقول)العبادة

 قاله ملن استشهد عىل العدو بإعداء البعري األجرب لإلبل وهو من األجوبة املسكتة الربهانية التي (»فمن أعد األول «−3
بعضها لزم فقد الداء األول لفقد اجلالب فقطـع التسلـسل وأحـال عـىل حقيقـة التوحيـد ن لو جلبت األدواء أ ,ال يمكن دفعها

                                                 
 4449 ح 4/31) 1575(
 5345ح4/292) 1576(
)1577 (2/574 
)1578 (2/78 
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 وهذا أصل عظيم يف تكذيب القدرية وأصـل :( العريبُابن قال .الكامل الذي ال معدل عنه فهو جواب يف غاية الرشاقة والبالغة
 )1579 ()).حدث العامل ووجوب دخول األولية له ودليل عىل صحة القياس يف األصل

 .قياس مع النص  ْوير أن  ال
 ومن استطاب بأقل من ثالث أحجار أو مـا يف معناهـا كـام ( » من استطاب بثالثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورا« −1

وأخذ هبذا الـشافعي وأمحـد وأصـحاب احلـديث  »  وال يستنج أحدكم بأقل من ثالثة أحجار«:رصح به يف رواية مسلم بقوله
 من «: حينئذ اإليتار بقوله يف حديثُّنَ ويس, فيزاد حتى ينقى,نقص عن ثالث مع رعاية اإلنقاء إذا مل حيصل هبا ال يْأنفاشرتطوا 

 وبه حيصل اجلمـع بـني »ومن ال فال حرج «: حسنة اإلسناد: حجرُابن وقال , وليس بواجب لزيادة يف أيب داود»استجمر فليوتر
َّ ألنه يف مقابلة الن;العدد بالقياس عىل مسح الرأس ففاسد االعتبار االستدالل عىل عدم اشرتاط َّوأما ’الروايات  ).ص الرصيحَّ

)1580( 
 اقترصعىل نفي الرشك الستدعائه التوحيد باالقتصار واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم »....من مات ال يرشك باهللا شيئا« −2

 , من توضأ صحت صـالته أي مـع سـائر الـرشوط:قولك وهو ك, ومن كذب اهللا فهو مرشك,إذ من كذب رسل اهللا فقد كذب اهللا
 أي عاقبـة أمـره »َّاجلنـةدخل  « وتفصيال يف التفصييل,اإلمجايل بجميع ما جيب به اإليامن إمجاال يف ًمؤمنافاملراد من مات حال كونه 

 ورد ملـن خـالف فيـه ألصلقياس العكس وهو إثبات ضد احلكم لضد ا وفيه دليل جلواز , دخل النار للتطهريْوإن وال بد ,دخوهلا
 )1581( ) .من أهل األصول

 بأن يبيعه , األحسن ضبطه بالكرس يف بيعة(:ُّ وقال الزركيش, وبفتحها نظرا للمرة,بكرس الباء نظرا للهيئة( »هنى عن بيعتني« −3
 هـذا ال يقتـيض (:ُّ قال العراقي.)تام شئِّ فخذ بأهي,كه بعرشة نقدا وبعرشين نسيئةُتْعِ يقول بْ وأن, آخرً يشرتي منه شيئاْأنشيئا عىل 

َّ وقد اختلـف األصـول يف أن مفهـوم العـدد , هذا مفهوم بعتَّفإن , عن بيعه ثالثةَّالنهي باملذكور حتى يدل انتفاء َّالنهياختصاص 
 عـن لبـسة َّالنهـيقتـيض  عن لبستني فـال يَّالنهي وجييء مثله يف ,ً مفهوم املعدود وليس بحجة اتفاقاُّه السبكيَّ هذا فسامَّوأما ,حجة
 )1582 ()).ثالثة

                                                 
)1579 (4/444 
 8403ح6/53) 1580(
 9039 ح 6/226−227) 1581(
 9360 ح 6/308) 1582(
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ُكام أنه ير نسخ السنة بالسنة َّ. 
 مل حيـصل إنـزال كـام رصح بـه يف روايـة فاملوجـب ْوإن , أي عىل الفاعل واملفعول(»إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل«−1

ل به أصـحابنا يف األصـول لنـسخ الـسنة ّ مث,د منسوخ كام رصح به خرب أيب داو»املاء من املاء«َّ واحلرص يف خرب إنام ,تغييب احلشفة
َّ ألنـه يف معنـى ; فيجب الغسل بدخول ذكر ال حشفة له يف دبر أو فـرج هبيمـة عنـد الـشافعية, وذكر اخلتان غالبي,بالسنة كام يأيت

 )1583 ().املنصوص إذ هو مجاع يف فرج
 إنزال فيه الذي أخذ به مجع من الصحابة منهم سعد بـن وما دل عليه احلرص من عدم وجوبه بجامع ال( » َّإنام املاء من املاء«−2

 أجهـدها َّثم إذا جلس بني شعبها األربع «:َّ أجيب بأنه منسوخ بخرب الصحيحني,أيب وقاص وغريهم كاألعمش وداود الظاهري
 :َّب أهنم كـانوا يقولـونيب بن كعُ لتأخر هذا عن األول ملا رواه أبو داود وغريه عن أ» مل ينزلْوإن« : زاد مسلم»فقد وجب الغسل

ُره صحبنا يف األصول ممثلـني بـه نـسخ ّ هكذا قر, أمر بالغسل بعدهاَّثم , يف أول اإلسالماملاء من املاء رخصة رخصها رسول اهللا
 )1584 (.)السنة بالسنة

تش عنه ُما ف( :فقالوا , وعىل ذلك جر صحبنا يف األصول,َّ أن بعض املنسوب إىل املصطفى من املقطوع بكذبهُ أفاد اخلرب:تنبيه
 ال يقطـع بكذبـه لتجـويز العقـل صـدق : وقيـل. عند أهله من املقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقلـهْمن احلديث ومل يوجد

 )1585 ()).ناقله
 . يف املسألةلِّفصُوتارة حييل عىل كتب األصول, وال ي

ْلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم أن يستاكوا «−1 ْ...« 
ً اخلرب وما قبله من األخبار من ذهب إىل أن للمصطفى احلكم باجتهاده جلعله املشقة سبباك هبذاَّمتس(   ولـو كـان , لعـدم أمـرهَّ

 يف ّ واخلـالف يف املـسألة طويـل الـذيل مبـني,ص به ال وجود املشقةِّص كان سبب انتفاء أمره عدم ورود النِّ عىل النًاحلكم موقوفا
 )1586 ().األصول

 : منهاسائل خمتلفة يف علم األصولملَّ    كام أنه تعرض  

                                                 
 488 ح 1/301) 1583(
 2557 ح 2/561) 1584(
)1585 (1/383 
  7513  ح5/341) 1586(
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 . يف احلديثلتواتر املعنويل ًذكر مثاال
 , فاقتـضت املـصلحة حرمانـه,ْا لو ورثناه مل نأمن ذا غرة يتعجل اإلرث أن يقتل مورثهَّألن(; »ليس للقاتل من املرياث يشء«−1

 )1587 ().صوا به عموم يوصيكم اهللا الشتهاره بني الصحب حتى خأهل األصول احلديث من التواتر املعنويوقد جعل 
 : وتعرض ملسائل يف العام واخلاص منها

 َّأن العام الوارد عىل سبب خاص يعترب عمومه عند األكثر −أ
 » ما غلب عىل رحيه وطعمه ولونهَّإالَّإن املاء يف رواية طهور ال ينجسه يشء « −1
 والتمـسك ,َّ وأنه ال أثر ملالقاته حيث ال تغري أي إن كثر املاء,التنجيسَّ وفيه كالذي قبله أن املاء يقبل ,الواو مانعة خلو ال مجع(

 .باألصل حتى نتيقن بتحقق رافعه
َّ هذا احلديث كالذي قبله قد مثل به أصحابنا يف األصول إىل أن العام الوارد عىل سبب خاص يعترب عمومه عند األكثـر: تنبيه َّ, 

 احلديث ما تقررب  سبَّفإن ,وال يقرص عىل السبب لوروده فيه
 وقيـل ,أي مما ذكر وغـريه    »َّإن املاء طهور ال ينجسه يشء «: فقال?َّمن أنه سئل أنتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها ما ذكر     

 )1588 ().مما ذكر وهو ساكت عن غريه
 »الولد للفراش« −2
َّ إن هذا احلديث قد مثَّثم  وصورة الـسبب قطيعـة ,الوارد عىل سبب خاص يعترب عمومهاملقام َّل به أصحابنا يف األصول إىل أن َّ

 )1589 ().وسعد بن أيب وقاصزمعة ُ املختصم فيه ابن  زمعةأمة فإنه وارد يف ابن , فال خيص منها باجتهاد كام فعله احلنفية,الدخول
َّ وقرر أن اخلاص ال يعارض العام −ب َّ. 
َّ ألن األمر بالنكـاح عـام لكـل أحـد »تناكحوا تناسلوا «: بينه وبني خربوال منافاة( »..اذْحلَخريكم يف املئتني كل خفيف ا«−3

 وبـذلك ,اف منه عىل دينه بـسبب طلـب املعيـشةُ وخاف من النكاح التورط فيام خي, وهذا اخلرب فيمن مل تتوفر فيه الرشوط,برشوط
 )1590 (     ).سخ جهل بقواعد األصولَّالن ُ وزعم,حصل اجلمع بني احلديثني

                                                 
 7651 ح 5/377) 1587(

 2096 ح 2/383) 1588(      
 9688 ح 6/377−378) 1589(
 4107 ح 3/497) 1590(



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

402

 .صص العامُمذهب الصحايب ال خي َّوقرر أن−ج
 »ل دينه فاقتلوهّمن بد«−4
 ومل يثبـت عليـه ذلـك يف , من بدل دينه يف البـاطنوهذا عام خص منهرق احلديث عن عيل ُ كام جاء يف بعض طً أي بعد االستتابة وجوبا(

  . وعليه األئمة الثالثة, وهو إمجاع واملرأة,شمل الرجل وعمومه ي,ً يف الظاهر مكرها»من بدل دينه« و,َّ ألنه جيري عىل أحكام الظاهر;الظاهر
َّ هذا احلديث مثل به أصحابنا يف األصول إىل ما ذهبوا إليه من أن :تنبيه روايـة  احلديث من َّفإن , العاممذهب الصحايب ال خيصصَّ
 )1591 ().َّ عباس مع قوله إن املرتدة ال تقتلِابن

 ,ة مـن النهـار عنـدهمّ لصحة غريمها بني, تأويل احلنفية احلديث عىل القضاء والنذر ومن البعيد:قال أصحابنا يف األصول( −5
 . والنذر بالسنة إىل صوم املكلف به يف أصل, لندرة القضاءقرص العام النص يف العموم عىل نادرَّوذلك ألن 
َّ إن :فقالـت هلـم, يف ضنك من النظـر  هبذا احلديث عىل سلفنا األصوليني وأسكنتهمُ ألبست القدرية(: العريبُابن قال : تنبيه

 املصطفى مل يبعث لبيـان َّفإن,ْ وما كان هلم أن يفعلوا , وقاضوهم وناظروهم فيه,ه جمملَّالنفي بال إذا اتصل باسم عىل تفصيل فإن
ًفإنام ينفيه ويثبته رشعا, فإذا نفى شيئا وأثبته,املشاهدات  )1592( )). فليس يف كالمه بذلك احتامل فيدخله إمجالَّ

ُأن عطف اخلاص عىل العام كعكسه ال خيو−د  .صصَّ
  »ال يقتل مسلم بكافر«−6
َروي هذا احلديث :تنبيه( أهل األصول لألصح عندهم َّ وقد مثل به » ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده« بزيادة ولفظهُ

 , بكافر حريب لإلمجاع عـىل قتلـه بغـري حـريبيعني»وال ذو عهد يف عهده « َّأن عطف اخلاص عىل العام كعكسه ال خيصص فقوله
 فال ينايف ما قال به من قتـل املـسلم ,قدر احلريب يف املعطوف عليه لوجوب االشرتاك بني املعطوفني يف صفة احلكمُ ي:فقال احلنفي

 )1593 ().بذمي
ُوذكر أن التخصيص بغري خمصص ال يقبل−هـ  َّ. 

                                                 
 8559 ح 6/95) 1591(
)1592 (6/223 
 9981 ح 6/453) 1593( 
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 : مـن الغربـاء قـال: ويف خـرب آخـر قيـل»َّا أفسد الناس بعدي من سـنتيالغرباء الذين يصلحون م«وزاد الرتمذي بعد ( −7
 وهم أصحاب احلديث يعني كون اإلسالم غريب ليس منقـصة : قيل, أي الذين نزعوا عن أهلهم وعشريهتم»النزاع من القبائل«

 )1594 ().ختصيص بغري خمصص وهو ,عليهم بل سبب لتقريبهم يف اآلخرة اه
َّوأن السن−و ُّ  .ًعضها بعضاة خيصص بَّ
 وبـه أخـذ ,عيَّ األيـامن فيهـا يف جانـب املـدَّ يف القسامة فإنَّما ادعي عليه به إال( »البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر«−8

 يف َّبـنيُ وأحلق الشافعية بالقسامة دعو قيمة املتلفات وغري ذلك ممـا هـو م,وخالف أبو حنيفة فأجراه عىل القاعدة,األئمة الثالثة 
 )1595 ().خمصص للحديث املتقدمَّلم مما تقرر أن هذا احلديث ُ وع.تب الفقهك

 )1596 ().وهو ما مل يؤمر بقتله, بحيوان حمرتم عام خمصص( »يف كل ذات كبد أجر«−9
ُ وبني أن السنة ختصص الكتاب−ز ُّ ََّّ. 

ْكان إذا أراد أن يبارش امرأة وهي حائض أمرها أن تتزر «−10  » يبارشها َّثمْ
 وبه قـال ,َّفأفاد أن االستمتاع بام بني رسة احلائض وركبتها بال حائل حرام...بسرت ما بني رسهتا وركبتها كالرساويل وسطها (

 اجلمهور وهو اجلاري عىل قواعد املالكية يف سد الذرائع وجيوز 

θä9#) ®:واحلديث خمصص آلية ,بحائل Í” tI ôã $$ sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( )1597( )1598( 
َّكان يبارش نساءه بغري مجاع وهن حيض « −11 ُ« 

واحلـديث  حائل يمنع من مالقاة البـرشة َّثموفيه جواز التمتع باحلائض فيام عدا ما بني الرسة والركبة وكذا فيام بينهام إذا كان 

θ#) ®: :خمصص آلية ä9 Í” tI ôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( )1599( )1600( 
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َّ وقرر أن خرب الواحد −ح  .ُخيصص الكتابَّ

ÞΟä3Š ®وهذا احلديث خمصص لقوله تعاىل, النقطاع املواالة بينهام (»وال املسلم الكافر,ال يرث الكافر املسلم «−12 Ï¹θãƒ 

ª!$# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr& (  )1601(1602 ().ختصيص الكتاب بخرب الواحد ففيه رد رصيح عىل من منع ,  الخ الشامل املولد الكافر( 

 .وافقة , واملخالفة, ومفهوم اللقب, والعددوتعرض ملفهوم امل
َّ عىل أهنم يأذنون هلن هنارا بمفهوم املوافقة وعلم منه ومما قبله ,عام يف كلهن( »ْائذنوا للنساء أن يذهبن بالليل إىل املساجد«−1
َّ ألنه أذن هلن ليال مع أن الليل مظنة الفتنة فالنهار أوىل;ًأيضا ْ مفهـوم املخالفـة إذ رشط اعتبـاره أن ال  فلذلك قدم مفهوم املوافقـة,َّ

 وهلـذا قـال ,َّيعارضه مفهوم املوافقة عىل أن مفهوم املوافقة إذا كان للقب ال لنحو صفة ال اعتبار به أصال كام قاله الكرماين كغـريه
غل ُ الفساق فيه يف شَّ بأن,ًوعكس بعض احلنفية فوقف مع التقييد بالليل حمتجا,لقب ال مفهوم له الليل هنا :بعض أكابر الشافعية 

هـار َّ النَّوأمـا , ولـيس لكلهـم فيـه مـا يـشغلهم,ة الريبة يف الليل أشدَّ مظنَّ حجر بأنُابنه ّورد, ًبنومهم أو فسقهم وينترشون هنارا
 )1603 ()...ً ظاهراَّ ويصدهم عن التعرض هلن ,ًفيفضحهم غالبا

 ملجموعها ً فجعل اجلزء من كلمة الشهادة شعارا, رسول اهللاَّحممدأي مع ( »  اهللاَّإالَّأسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله «−2
 واملراد من قال ذلك من أنس وجن وملـك وال ,   أي السورة بتاممها) )1604امل ذلك الكتابفاملراد الكلمة بتاممها كام تقول قرأت ,

َّينافيه التقييد بالناس ألنه   )1605 (        ).مفهوم لقب وال حجة فيه عند اجلمهورَّ
 )1606 (.بل مفهوم العدد غري حجة عند األكثر...−3

 .وتعرض للخالف يف محل املطلق عىل املقيد

                                                                                                                                                                                     
 من سور ة البقرة)  222(من  اآلية رقم) 1600(
 ِّمن سورة النساء)  11(  من اآلية رقم ) 1601(
)1602 (6/449 
 37 ح 1/70) 1603(
 .من سورة البقرة)  1(  اآلية رقم) 1604(
)1605 (1/507−565 
)1606 (4/503−321,3/390 
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ًكان أحسن الناس وجها , وأحسنهم خلقا, ليس بالطويل البائن,وال بالقصري«−1 َّ« 
 الذي بعـد عـن حـد االعتـدال  أي الظاهر قوله, من باب ظهر أو املفرط طوال, وجعله بالياء وهم,باهلمز( »ليس بالطويل البائن«

 وجـاء , بل كان إىل الطول أقرب كام أفاده وصف الطويـل بالبـائن دون القـصري بمقابلـه»وال بالقصري  «وفاق سواه من الرجال
َّ أن تقييد القصري باملرتدد يف رواية لوجوب محل املطلق عىل املقيد يدفعه أن محله عليه يفُا به يف رواية البيهقي, وزعمًمرصح  النفي َّ

 )1607 (.ال جيب ويف اإلثبات تفصيل
 . بهَّ أن خرب الواحد جيب العملَّوقرر
 » فليتوضأ« بغري حائل » ذكرهَّمن مس«−1
إذ » إذا أفىض أحدكم بيـده إىل فرجـه ولـيس بيـنهام سـرت وال حجـاب فليتوضـأ«وهذا اخلرب عام خمصوص بمفهوم خرب...(

 كام يـدل عليـه , ومس املرأة فرجها كمس الرجل ذكره,قول أمحد ظهر الكف كبطنها َّدُ وبه ر,اإلفضاء مبالغة املس ببطن الكف
 »َّمن مس فرجه«رواية 

َّهـل هـو إال « وخـرب (: هذا كله ما عليه الـشافعية واحلنابلـة قـالوا, ومس فرج غريه أفحش وأبلغ يف اللذة فهو أوىل بالنقض
 وأخذوا به النسخ, ُ ومنع احلنفية,ام هو املناسب بحال املصطفى أو حممول عىل املس بحائل ك,بفرض صحته منسوخ»بضعة منك

َّمؤولني للحديث املرشوح بأنه جعل مس الذكر كناية عام خيرج منه قالوا َّ وهو من أرسار البالغة يكنون عـن الـيشء ويرمـزون : َّ
ُ فلام كان مس الذكر غالبا ي,إليه بذكر ما هو من روادفه  عـن املجـيء مـن َّ به عنه كـام عـربَّه عربرادف خروج احلدث منه ويالزمَّ

 .الغائط ملا قصد الغائط ألجله اه وال خيفى بعده
 ال فيام تعم بـه البلـو ومثلـوا : وقال احلنفية,ًمطلقا الشافعية نعم :?فقالَّن خرب الواحد هل جيب العمل به أ ومنشأ اخلالف 

 العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي عىل نقله فال يعمل باآلحاد فيه قلنا َّهبذا احلديث ألن ما تعم به البلو يكثر السؤال عنه فتقيض
 )1608 ().ال نسلم قضاء العادة بذلك

 .وقد يتعرض لذكر بعض القواعد الفقهية
 »...َّها فري أنه أحدث, فال ينرصف من صالتهُّفيمد,برهُفيأخذ بشعرة من د,َّإن الشيطان ليأيت أحدكم وهو يف صالته «−1

فيعمـل بـاليقني , واملـراد بـه مطلـق الـرتدد الـشامل للظـن والـوهم, َّوهي أن التيقن ال يرفع بالشك,صل قاعدة عظيمةوهذا أ
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عتـرب ُفال ي, َّوإنام ذكر الصالة لذكرها يف سؤال سائل, وشك يف ضده أخذ بالطهر هبه يف صالة أم ال, ن الطهرَّفمن تيق, استصحابا له
وهـذا أصـل , والكالم عىل القاعدة املـذكورة مبـسوط يف كتـب الفقـه, كام جاء يف رواية,  يف املسجديف احلكم كام ال يعترب فيه كونه

 )1609 (.)َّإن اليقني ال يرفع بالشك: قاعدة
 . ّلامء, ووجوب إحسان الظن هبمُ للعه للتعصبَّر ذمَّ قرو
)وبـني األئمـة اخـتالف :قال الذهبي, بوعظم به اخلط, وفيه رد عىل املتعصبني لبعض األئمة عىل بعض وقد عمت به البلو 

 َّونجـزم بـأن, ً أكثرهم صـوابابإتباعَّوإنام أمرنا , وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة, كبري يف الفروع وبعض األصول
 أو ً حـديثاَّ أو ردًا خالف حديثً فقيهاَوإذا رأيت: قال. وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل, ةَّ الكتاب والسنإتباعَّغرضهم ليس إال 

ه َّيـا هـذا إنـ−َّأتظن أن طلحة والزبري كانـا عـىل باطـل? : ملن قال له−فقد قال عيل كرم اهللا وجهه , ف معناه فال تبادر لتغليطهَّحر
ُ إن احلق ال ي,ملبوس عليك وما زال االخـتالف بـني األئمـة واقعـا يف الفـروع وبعـض . اعرف احلق تعرف أهله, عرف بالرجالَّ

َّوأنه ليس كمثله يشء وأن ما رشعه رسوله حق, صول مع اتفاق الكل عىل تعظيم الباري جل جاللهاأل ونبيهم , َّوأن كتاهبم واحد, َّ
 ْفـإن, وتنبيـه األغفـل األضـعف,  وإفادة العامل األذكى العلم ملـن دونـه,َّوإنام وضعت املناظرة لكشف احلق, وقبلتهم واحدة, واحد

 بـالنفوس َّ وانكسار من األصغر فذاك دأب النفوس الزكية يف بعض األحيان غفلـة عـن اهللا فـام الظـن, من األكملٌداخلها زهو
 )1610 ( ). انتهى).الرشيرة املنطقية
א .א:א

ْ كتاب موسوعي اشتمل عىل أكثر من عرشة أالف حديث, ومن البدهي جدا أن تكون فيه أ" اجلامع الصغري"كتاب حاديـث ً
 رمحـه – ُّاملنـاويالفقهية والتعرض هلا أمر رضوري;لـذا فقـد بـني   فقهية, وذكر املسائلتواستنباطاكثرية اشتملت عىل أحكام 

 .من هذه املسائل ًكثريا −اهللا
 هي أشبه عندي بمنهج عام سار عليـه  متعددةُ رأيت جوانب"فيض القدير" −رمحه اهللا– ِّومن خالل نظري يف كتاب املناوي

 :وهي عىل اإلمجال
 بـل أكـاد أقـول −ً ال ير التمذهب لغري األئمة األربعة , لذلك نالحظ يف ذكره للخالف يعتني غالبا−رمحه اهللا−ُّاملناوي−1
 .نادر وغريهم باالقتصار عىل املذاهب األربعة, بل حتى ذكره خلالف وآراء الصحابة −ًدائام 
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 .حدثني كالبخاري ممن ليست هلم مذاهب مستقلة ومتبعةذكره ألقوال بعض الصحابة والتابعني وامل −2
 .  وعنايته بمذهب الشافعي خاصة,هباإضافته يف نقل املذ  يف الفقه تتمثل يفٌ بارزةٌ شخصيةَّ للمناويأنكام −3

−ىض املقام ذلـك َّ يف ذكره للمسائل الفقهية االختصار يف ذكر اخلالف وعدم التوسع إال إذا اقت−رمحه اهللا−ِّومن منهج املناوي−4
 :   األقوال التي ال يراها,وأكثر ما يذكر من األقوال يف املسألة قول الشافعية يف بعضَّزُيوقد 

 :ِّ كرده عىل السيوطي مذهبهُبعض العلامء منَّكام أنه يرد عىل −5
 . بكبار أهل العلم واألئمة ودفاعه عنهمَّ الظنهإحسان−6
 :شكال املسألةِإ شدة هبيان−7

  . فقهية اختيارات وترجيحاتَّن شخصيته أن لهمو−8   
 .بيانه لشناعة القول وخمالفته للنص−9   

َّوهناك نصوص رشعية صحيحة يفهم من ظاهر األمر فيه , أو النهي أن ذلك عىل بابه−10 َّ أن مـا دل −رمحـه اهللا−ُّ املنـاويّني فيب,َّ
 .عليه الظاهر غري مراد

ُكام أنه له ملحظ م−11 ويعـرب , وال يراه ينقض اإلمجـاع, وليس له حظ من النظر ال يعبأ به, َّ أن القول الذي ال يعضده دليلوهو, َّهمَّ
 .عنه بالشذوذ

 :َّوهذا من حيث اإلمجال, أما من حيث التفصيل 
،−א−א−1 א א א

א א ، א א א .א
ال لنقص يف مقام , أما اليوم فال جيوز تقليد غري األئمة األربعة يف قضاء وال إفتاء, وما قارهبا, وهذا بالنظر لتلك األزمنة....(−1

 )1611( ).ولئك بل لعدم تدوين مذاهب األولني وضبطها وإمجاع رشوطهاوال لتفضيل أحد األربعة عىل أ, أحد من الصحب
 )1612(. )قد عدوا من الكبائر ما فيه خالف حتى بني األئمة األربعة الذين ال جيوز اآلن تقليد غريهم (−2
 »َّإن املسجد ال حيل جلنب وال حائض  « −3
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وهو حجة عـىل املـزين وداود وابـن املنـذر يف زعمهـم , يباح عبوره كل منهم فيه عند األئمة األربعة, وُومثلهام النفساء فيحرم مكث(
 )1613 (   ) . أو برشط الوضوء عىل اخلالف بينهمًمطلقاجوازه 

 »كاز اخلمس ِّيف الر « −4
ْمذهب األئمة األربعة أن فيه اخلمس لكن رشط الشافعي النصاب والنقدين ال احلول(  َّ.() 1614( 

  » له بغري صوت, ووضع خده األيمن عليهَّبَكان إذا استلم الركن اليامين ق« −5
َّلكن مذهب األئمة األربعة أنه يستلمه ويقبل يده وال يقبله, ذهب مجع من األئمة إىل ندب ذلك ( ْ(.) 1615( 

 »نعمت األضحية اجلذع من الضأن « −6
 )1616 ().ربعةة حمبوبة بخالف اجلذع من املعز فال جتز ء التضحية به عند األئمة األَئِفاألضحية به جمز(

 » هَفَ دخل معتكَّثمْكان إذا أراد أن يعتكف صىل الفجر  « −7
وبه قـال , َّالذي ورد يف عدة أخبار أنه كان يعتكف العرش بتاممه وهذا هو املعترب عند اجلمهور ملن يريد اعتكاف عرش أو شهر(

 )1617 (). ذكره احلافظ العراقي.األئمة األربعة
 »...بد ذكر وأنثىزكاة الفطر عىل كل حر وع « −8
َّومذهب الثالثة أن فطرهتا عىل زوجها كالنفقـة و عـىل ويل كـل , وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها عىل األنثى ولو ذات زوج(

 )1618( )وبه قال األئمة األربعة, وإال فعىل من عليه مؤنته, صغري مل حيتلم من ماله إن كان لـه مال
א−2 א אא .א

 »  طعام يوم يف العرس سنة وطعام يومني فضل وطعام ثالثة أيام رياء «−1
,  خيـتص بـهً معينـاًمل جيعـل املـصطفى للوليمـة وقتـا: وقال, ْيكره اإلجابة إليه عىل ما مر تقريره لكن ذهب البخاري إىل املنع(

  اهـ )ًاستحب أصحابنا ألهل السعة كون الوليمة أسبوعا: قال عياض,  ذهب املالكيةُّالبخاريحيث ما ذهب إليه ...
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إذا محلنـا األمـر يف :  حجر التوفيق بني مقالة البخاري وما جر عليه أصحابنا الشافعية من الكراهة حيـث قـالُابنوحاول 
ع وما بعده كذلك فيحمل ما وقع من السلف من الزيـادة عـىل الثالث عىل ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الراب كراهة

 )1619 ( )اليومني عند األمن من ذلك ونزل الكالم عىل حالني 
 ».... وأعفوا اللحىحفوا الشوارب ا « −2
, عني مجع من التـابَّثم ُعمر ُابنْال بأس أن يقبض عليها ويقص ما حتت القبضة كام فعله : واختلف السلف فيام طال منها فقيل(

,  كـام مـرًمطلقـاواألصح كراهة أخذ ما مل يتشعث وخيـرج عـن الـسمت , وكرهه احلسن وقتادة,  سريينُابنواستحسنه الشعبي و
 )1620( ).وكذا الشارب والعنفقة هلام, أما هي فيندب إزالتها, والكالم يف غري حلية املرأة واخلنثى

.אאאא−3
 ُعمروبه قال ,  مل يكن للصالة تشهد أول كام يف صالة الصبح واجلمعةْوإنَّ أنه جتب الصالة عليه بعد التشهد األخري :وفيه( −1
 )1621( ).أما التشهد األول فهي فيه سنة ال واجبة, وهو مذهب الشافعي,  مسعود وأبو مسعود والشعبيُابنوابنه و

وهو , ومفهومه لـه الرجوع فيام وهبه ألجنبي,أي إذا أقبضه إياها ( »إذا كانت اهلبة لذي رحم حمرم مل يرجع الواهب فيها« −2
 )1622( ).َّن لألصل ال لغريه الرجوع فيام وهبه لفرعه ال لغريهأومذهب الشافعية , مذهب احلنفية

َّألن كالمهم يف غري األنبيـاء ممـن يتغـري , كراهة وضع فرش حتت امليتَّومنه يعلم أن هذا ال يعارض مذهب الشافعي يف ( −3
َّومراده أنه من , وعد املصنف الفرش لـه فيه من اخلصائص, خرجت قبل إهالة الرتاب مل يثبتُ أَّأهنا من " االستيعاب"ويبىل وما يف

 )1623( ). األرض إىل آخرهَّفإن: خصائصه عىل أمته ال عىل األنبياء بقرينة قوله
إحـداهن : ُيقـالْوطريـق اجلمـع أن ,  كذا لألكثر ويف رواية إحداهن(»ْأن يغسله بامء طهور سبع مرات أوالهن بالرتاب« −4
َّفمقتىض محل املطلق عىل املقيد محله عىل إحـداهن; ألن فيـه زيـادة عـىل ,  كانت يف نفس اخلرب فللتخيريْفإن, وأوالهن معينة, مبهمة

 من الـراوي ً كانت شكاْوإن, ِّوغفل عنه من بحثه كالسبكي,  وغريهُ ورصح به املرعيشُ يف األم والبويطيونص عليه, الرواية املعينة
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مـن حيـث , وأوالهـن أرجـح,  والـسابعةَّ يف الرتجـيح بـني أوالهـنُ فيبقى النظر, ومل يشك أوىل ممن أهبم أو شكَّفرواية من عني
َّوقد نص الشافعي يف حرملة عـىل أن , األخرية حيتاج إىل غسلة أخر للتنظيفَّومن حيث املعنى ألن ترتيب , األكثرية واألحوطية

وقد أخذ هبذا احلديث الشافعية وخالفهم احلنفية فلـم يوجبـوا التـسبيع وال التعفـري لكـون راويـه أفتـى . واهللا أعلم, األوىل أوىل
 )1624 (        )...مذهب الراوي غري حجة : قلنا. بتثليث غسله

 »... خصال أربع ال تدعهنأوصيكم ب « −5
ووقـت اختيـاره , ووقته بني العشاء والفجر,  عند احلنفيةً مؤكدا عند الشافعية ووجوباًندباوأوصيك بالوتر أي بصالته ..... (

 )1625 ().إىل ثلث الليل إن أردت هتجدا أو مل تعتد اليقظة آخر الليل فحينئذ تصليه
א−א−א−4 א א −א

א א א−א ، א א א א
:א

  » ...َّاجلنةآخر من يدخل  « −1
 ًوأطبق عليه مجهـور األئمـة سـلفا, ا هو ما دلت عليه اآليات واألحاديثَّ ما ذكرته آنفا من أن عذاب الكفار يف جهنم دائم أبد(:تنبيه(
وتبقـى ,  تنقلـب علـيهمَّثمَّ ما ذهب إليه الشيخ حميي الدين بن العريب أهنم يعذبون فيها مدة :فمنها, ووراء ذلك أقوال جيب تأويلها, ًوخلفا

 )1626( )...بصدق الوعد ال بصدق الوعيد  الثناء َّفإن, طبيعة نارية هلم يتلذذون هبا ملوافقتها لطبيعتهم
  » له احلامم ُيقال اتقوا بيتا « −2
مكروه , َّ أنه مباح للرجال برشط السرت والغضواألصح, أقوال كثريةوقد اختلف السلف واخللف يف حكم دخول احلامم عىل (

ومذهب اإلمام الشافعي ريض اهللا عنه اإلباحة ,  حلاجة, والختالف أخباره اختلف الفقهاء يف دخوله عىل أقوال متكثرةَّإالللنساء 
 )1627( ).والكراهة للمرأة حيث ال عذر , للرجال برشط السرت والغض

 » التمسوا الساعة التي ترجى يف يوم اجلمعة « −3

                                                 
)1624 (4/272−4/31 
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َّ أهنـا :لثالثـةا. ْ موجودة لكن يف مجعة واحدة يف الـسنةَّأهنا: الثاين.  رفعتَّثم كانت َّأهنا:  أحدها:وقد اختلف فيها عىل أقوال(
 :اخلـامس. َّأهنا تنتقل يف يومها وال تلزم ساعة معينة ورجحه الغزايل والطـربي:  الرابع.خمفية يف مجيع اليوم كليلة القدر يف العرش

 )1628 (). من الفجر إىل الشمس:السادس. إذا أذن املؤذن لصالة الغداة
  »...م لباس احلريرِّرُح « −4
 عليه بعد اإلمجاع ُّالنووي َّثموقد حكى عياض , ِّالنساء الذهب واحلرير حمرمان عىل الرجال دون َّوفيه حجة لقول اجلمهور إن(

 )1629 (). بعضها ال أصل له, العريب فيه عرشة أقوالُوحكى ابن, اخلالف املتقدم
 »...ليس عىل مسلم جزية « −5
د إذا أسلم وكـان بيـده أرض صـولح عليهـا بخـراج أرا: وقيل,  يعنى إذا أسلم ذمي أثناء احلول مل يطالب بحصة املايض منه(

 )1630( ).ووراء ذلك أقوال ركيكةالوضع تسقط عن رقبته اجلزية هذا أقرب ما قيل يف توجيهه 
 )1631 ().هذا احلديث يردها, القيامة ووراء ذلك أقوالاملقام املحمود املوعود به النبي هو الشفاعة يف فصل القضاء يوم ( −6
 )1632 (.) العامد وغريهُابن ذكرها ,نحو أربعني موضعاوالغيبة تباح يف ( −7
 »....وأطعهام إذا طعمت, واكسها إذا اكتسيت... ائت حرثك «−8

 مدان عىل املورس ومد ونصف عىل املتوسط ومد عىل املعرس حبا سليام من غالب قوت الشافعيوالواجب يف النفقة عند (
أو أكثـر بحـسب , ويـزاد يف الـشتاء جبـة, ميص ورسوال وإزار ومخار ونعلويف الكسوة ق, بلدها مع األدم من غالب أدم البلد

 )1633 ().وحمل بسطه كتب الفقه, احلاجة
 »... أفضل األعامل الصالة لوقتها « −9

                                                 
 1568 ح 2/157) 1628(
 3699ح3/379) 1629(
 7623 ح 5/371) 1630(
 9228 ح 6/275) 1631(
)1632 (1/115 
 29ح1/66) 1633(
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وال تشرتط الرسعة خالف العادة وال يرض التأخري ,  يصليهاَّثموحتصل املبادرة باشتغاله بأسباهبا كطهارة وغريها أول الوقت (
وذهب كثري منهم إىل ندب تأخريها إىل ثلث الليل حلـديث , مجهور الشافعيةوكالمه شامل للعشاء وهو األصح عند . أكللقليل 
 )1634 ().وحمل ندب التعجيل ما مل يعارضه معارض مما هو مقرر يف الفروع, آخر
 »....حرم لباس احلرير والذهب عىل ذكور « −10

بل ليس , وأبعدها األول,  وجوه أصحها األخريِّالنساء أو ,أو التشبه بالكفار, يالءأو اخل,وهل التحريم عىل الرجل للرسف ...(
 )1635( ).وللمسألة تفاريع طويلة الذيل حملها كتب الفروع . كيف والرسف منهي عنه للفريقني, عولُعليه م
  » مل تفعلوه واهنوا عن املنكرْوإنمروا باملعروف          11−«
 يف ذا َّسيام, وانسد باب النصيحة التي حث الشارع عليها,  عن املنكرَّالنهياب لرفع األمر باملعروف وتعطل  عىل االجتنَّالنهيو(

ْأن : منهـا,  رشوط مقـررة يف الفـروعَّالنهيْلكن لألمر و, ودثار اخلاص والعام,الزمان الذي صار فيه التلبس باملعايص شعار األنام 
غلـب فإن ْ,  ال يتولد من األمر ما هو أنكرْ وأن, يعلم من الفاعل اعتقاد ذلك حال ارتكابهْأن و, عىل وجوبه أو حتريمهًيكون جممعا

 )1636 ().ه تولد ذلك حرم اإلنكارَّعىل ظن
َّ وأفاد أن التسعري حرام ألنه جعله مظلمة( −12 َّ; ألن بـه حفـظ ُعمـروهو مـذهب , ُوجوزه ربيعة, ُّ والشافعيٌوبه قال مالك. َّ

ومـا ,  وضبط األمر عىل قانون ليس فيه مظلمة ألحد من الطـائفتني, جواز التسعريُ احلق(: العريب املالكيُقال ابنو. نظام األسعار
َّأما قوم قصدوا أكل مال الناس والتضييق عليهم فبـاب , ْوما فعله حكم لكن عىل قوم صحت نياهتم وديانتهم, قاله املصطفى حق

 )1637( ).اهللا أوسع وحكمه أمىض
 ْحـصلت, فإذا صىل الشخص مع شخص آخر كزوجته أو خادمه أو ولده أو غريهم, قل اجلامعة اثنان إمام ومأموم أ...( 13 –

هتا عىل أهل بيتـه َّوذهابه إىل املسجد لو فو, خالف فيه عندناهذا ال , لـه فضيلة اجلامعة التي هي مخس وعرشون أو سبع وعرشون
 )1638 (                   ). إذا كان بعذرَّإال مجع بأهله ال ينال ثواب اجلامعة من:وقالت احلنفية , وإقامتها هلم أفضل, مفضول

 )1639( ).ْ للمتوىضء أن يتوقى الرشاش املؤدي إىل الوسواس وينضم إىل ذلك خمالفة املجوسيسن عندنا ...( –14
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 )1640 (. ملا قام هبا من شدة احلياءَّلكن الثيب يشرتط نطقها والبكر يكفي سكوهتا,  بإذهناَّإالالويل ال يزوج موليته ( −15
وقال األئمة الثالثة عقد الـويل بغـري إذن موقـوف عـىل , ًمطلقا يف غري املجرب أما هو فيزوج البكر بغري إذن عند الشافعيوهذا 
 ) .إجازهتا
 » السالم تطوع والرد فريضة « −16

 )1641 ().اجبة برشوط مبينة يف الفروع أي االبتداء بالسالم تطوع غري واجب ورد السالم عىل املسلم فريضة و(
 » نعم اإلدام اخلل « −17

وقد كان املصطفى حيبـه , َّفاخلرب حجة يف أن ما خلل من اخلمر حالل طاهر أي برشطه املعروف يف الفروع, والالم فيه للجنس(
 )1642 ().ويرشبه ممزوجا بالعسل

 )1643 (.وهناك أمثلة كثرية 
:אא−5
   »ُفإنكم قد فضلتم هبا عىل سائر األمم, ومل تصلها أمة قبلكم :اعتموا هبذه الصالة  «−1
 .َّتأخريها إىل ثلث الليل أفضل لكن املفتى به خالفه ألدلة أخر :فقالوا ,ا َّ وإليه ذهب مجع من,َّن تأخري العشاء أفضلأ :وفيه(

  الـخ يبطـل نقـل »فضلتم هبـا«وقوله :( ,قال املصنف )سخ التأخري بالتعجيلند والطرباين ما يدل عىل ويف خرب أمح: ُقال املؤلف
َّ أن « بـن عائـشةَّحممـد  وقد أخرج الطحاوي عن عبد اهللا بن »َّأن العشاء ليونس « للرافعي" رشح مسند الشافعي"األسنوي عن

 .ُ فاحشٌ اه وهو زلل) »أول من صىل العشاء اآلخرة نبينا

                                                                                                                                                                                     
)1639 (1/114 
)1640 (1/57 
 4848 ح 4/152) 1641(
 9267 ح 6/285) 1642(
)1643 (1 /75− 160 − 329−486−531 − 497−566 
2/42−348−477−527−531− 555−, 3/50−123 − 196−225−379−381−401−433−435−450−554 , 4/34−40−44−049− 

137− 175− 200− 323− 457−  
5/141−347− 522− ,6/55−100− 1206−195− 245− 285− 388 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

414

َّ وبفرض أنه مل يرد به خرب فام الذي يصنعه بقول جربيـل حـني ,ً بل أورد فيه حديثا, مل يقل ذلك من عندهَّ الرافعيَّ فألن: أوالَّأما 
ْ  فهل يسعه أن يقول أثر الطحاوي هذا الضعيف الذي رصح بعض األئمـة بعـدم »هذا وقت األنبياء من قبلك «صىل به اخلمس

ُعىل أنه قد رو ابن,! ًأيضاني ثبوته يبطل خرب الصحيح َّاستمتعوا هبذا البيت املار أن إبراهيم وإسامعيل أتيا منى فصليا  « سعد يفَّ
   »هبا الظهر والعرص واملغرب والعشاء والصبح

مـا نقلـه  َّفـإن تعبريه بقوله يبطل نقل األسنوي ركيك بل سقيم فاسد فإنه يبطـل عـىل زعمـه منقولـه ال نقلـه َّفإن :ً ثانياَّوأما
 فاألدب معه متعني عىل كل من ,ْ ورفعة حمله أشهر من أن تذكر,ُّ الرافعيُ اإلمامُ موجود فيه وجاللة"رشح املسند" عن ُّاألسنوي

 .انتسب إىل مذهب اإلمام الشافعي
َّ ظاهر حاله أنه يزعم أن هذا من عندياتهَّ فألن:ً ثالثاَّوأما   وهو قصور , عليهاٌ ومل يعرج أحد,سبق إليهاُ وبنات أفكاره التي مل ي,َّ

َّأن املصطفى أو: صاروا إىل التوفيق بام حاصله ٌ ومجعُّ اهلرويُأو تقصري فقد تقدمه للكالم فيه العالمة  هلـا إىل ًراِخَؤُل من صالها مَّ
 «  نفـسهِّر الطحاويويدل لذلك بل يرصح به قوله يف أث,فكانوا يصلوهنا عند أول مغيب الشفق َّوأما الرسل,ثلث الليل أو نحوه

رشح " الرسل كانت تصليها نافلة هلـم ومل تكتـب عـىل أممهـم ومـن رصح بـذلك القـايض البيـضاوي يف َّ  وبأن»العشاء اآلخرة
َّ إن :ُيقـالْ أن »هذا وقت األنبيـاء مـن قبلـك« وقوله يف حديث جربيل »مل تصلها أمة قبلكم«التوفيق بني قوله ( : فقال"املصابيح

 أو جيعل هذا ,ه وجب عىل الرسول ومل جيب عليناَّ فإن;كانت تصليها الرسل نافلة هلم ومل تكتب عىل أممهم كالتهجدصالة العشاء 
 )1644( ) إىل هنا كالمه)ه قد اشرتك فيه مجيع األنبياء املاضية واألمم الدارجة بخالف سائر األوقاتَّ فإن;إشارة إىل وقت اإلسفار

 »...ارهونًأيام رجل أم قوما وهلم له ك « −2
ْفيحـرم عليـه أن , بل أدنى رفع,  أي ال يرفعهام اهللا رفع العمل الصالح»مل جتز صالته أذنيه«وشبه ذلك سواء نصبه اإلمام أم ال (

, ره لذلكُهم كُه أكثرَهِرَ كْفإن, ونص عليه الشافعي, وكرهه الكل لذلك كام يف الروضة,  اتصف بيشء من هذه األوصافْيؤمهم إن
َّا التقرير أن احلرمة أو الكراهة إنام هي يف حقهوعلم من هذ  بعـض َّوظـن, أما املقتدون الذين يكرهونه فال تكره هلم الصالة خلفـه, َّ

َّ أن املسألتني واحدة فوهم وخرج بقولنا أوال ألمر يذم ما لو كرهـوه لغـري ذلـك فـال كراهـة يف حقـه بـل اللـوم أعاظم الشافعية
 )1645( ).عليهم

אא−6 א−א :−א
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 »  ِّالنساء ِهنى عن حماش«−1
 من نقل ووهم, بل هو كبرية,  للتحريمَّالنهيو,  عن حمل الغائطِّ كام كنى باحلش,ي به عن أدبارهنَّأي عن إتياهنن يف أدبارهن كن(

 املجتهـد قـد َّفـإن, ولعل من نقله عنه أخذه من قياس قولـه فغلـط, برُّبر ال يف الدُّمن الدَّومالك إنام جوز الوطء ,  جوازهٍعن مالك
 )1646(.) يذكر مسألة وال يطرد حكمها فيام يشبهها ولو سئل ألبد فارق

حيث  ودافع عن الـسهييل, فاطمة أم عائشة أم خدجية استطرد لنقل كالم عياضأفضلتعرض لذكر اخلالف يف أهيم   وعندما−2
 وهو أعىل اخللق ,َّاجلنة رفيقته يف َّهنا أل; فعائشة هلا الفضيلة الرتبية,َّ أن الفضيلة رتبة ذاتية:والتحقيق)1647("املطامح "يف (: عياضلقا

َّ إن فاطمة إنام رشفت باملهـدي : فقال,م البعضَ قدّ وقد زل: قال, وكذا سائر أوالده, وفاطمة فضيلتها بالذات واالتصال,درجة فيها َّ
ن من أجلهـا ِحُر وامتِّفُ وقد ك−عفا اهللا عنه−ُ وسمعت بعض شيوخنا حيكيه عن السهييل , وهذا كفر ال غبار عليه, خيرج منهاالذي

  اه )َّفإنام قال ذلك من قلة الدين واالجرتاء عىل اهلو والباطل
َّ إن ذلك مـن مجلـة : بل قال, رشفت باملهدي كام زعمهاَّإهنه مل يقل َّ فإن, ونسب إليه ما مل يقله,ِّهييلُّ عىل الس−عفا اهللا عنه−وقد اجرتأ 
 ما نصه قد دخـل يف »َّاجلنة سيدة نساء أهل َّإهنا «: عند كالمه عىل خرب"روضه" يف ِّهييلُّ وعبارة الس, وشتان ما بني التعبري,سؤددها

ْ ألهنن متن;خواهتا وأمهاَّ وقد تكلم الناس يف املعنى الذي سادت به غريها دون أ,هذا احلديث أمها وأخواهتا  يف حيـاة رسـول اهللا َّ
َّ وقد رو البزار عـن عائـشة أنـه عليـه الـصالة , ومات سيد العاملني يف حياهتا فكان رزؤه يف صحيفتها ومميزاهتا,فكن يف صحيفته
يتهـا خمـصوصة ِّ الزمـان مـن ذرَّ أن املهدي املبرش بـه يف آخـر:ًأيضا ومن سؤددها ,َّ هي خري بنايت ألهنا أصيبت يب:والسالم قال هلا

َّ وليس فيها أهنا إنام رشفت باملهدي كام عزي إليه, هذه عبارة بحروفها,بذلك كله  )1649 (). العجائب)1648( والتعصب يضيع,َّ
:א−7

 »...ال حيرم احلرام احلالل«−1
قال , وأثبتها به احلنفية, الزنا ال يثبت حرمة املصاهرة: فقالوا, ي كاجلمهوروإىل هذا ذهب الشافع, فلو زنى بامرأة مل حترم عليه أمها وبنتها( 

ن قال بقول أيب حنيفة األوزاعي وأمحـد َّومم, وهي مسألة عظيمة يف اخلالف ليس فيها خرب صحيح من جانبنا وال من جانبهم: بعضهم

                                                 
 9511 ح 6/339) 1646(
 . هو للقايض عياض" مطامح األفهام"كتاب) 1647(
 .يصنع:  , والصواب "الفيض"كذا يف )  1648(
)1649 (4/422 
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َّأن النكاح يف الرشع إن: وحجة اجلمهور, ٍعن مالكوهي رواية , وإسحاق والزنا ال مهر فيه , ام يطلق عىل املعقود عليها ال عىل جمرد الوطءَّ
مـا «ورض بحـديث ُ هـذا احلـديث قـد عـَّثم, ) حترم امرأته بمجرد ملس أمها والنظر لفرجها(: فقالواُوبالغ احلنفية, وال عدة وال إرث

 ًحكم احلرام احتياطا وتغليبا ال صـريورته يف نفـسه حرامـاَّ ألن املحكوم به فيه إعطاء احلالل » غلب احلرامَّإالاجتمع احلالل واحلرام 
 )1650( ))... ال أصل له (: يف ختريج املنهاجُّقال العراقي. َّ عىل أن هذا احلديثُّذكره التاج السبكي

 .َّكام أنه يتأدب يف الرد عىل األئمة مثل اإلمام أمحد
 )1651 (.)ألمر بالتسبيع يف نحو هذه األحاديث وال خيفى ما فيهَّ ذهب أمحد إىل أنه جيب غسل مجيع األنجاس سبعا متسكا با(−2

א−א−−8 .א
 »ْ أحب األعامل إىل اهللا أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا               1−«

فتتأكـد , ؤمن يرغب يف ذلك كامل الرغبة ليفـوز هبـذه املحبـةوكل م, حبيةألحث عىل الذكر حيث علق به حكم ا:ويف احلديث ( 
 ًأيـضاويستثنى مـن عمومـه , ْلكن يستثنى من الذكر القرآن حال اجلنابة بقصده فإنه حرام, مداومة ذكر اهللا تعاىل يف مجيع األحوال

 )1652( ). أما القلبي فمستحب عىل كل حال,املجامع وقايض احلاجة فيكره هلام الذكر اللساين
ُ إن الصائم إذا أكل عنده مل تزل تصيل عليه املالئكة« −2 َّ....« 

 )1653 () ال دليل عليه وال ملجأ إليهعىل الفرض وقرصه ,النفل شمول لصوم الفرض و:ويف احلديث (
ثالثـة أو حرمة ركوب أي ثالثة كانوا عىل أي دابة كانت فلو كانت تطيق الدابة محـل  يعني عىل الدابة(  » ...لثالث معلون  ا« −3

وحكاية عياض عـن الـبعض , َّ وغريه أنه مذهبنا ومذهب الكافةُّالنوويأكثر لقوهتا أو خفة راكبيها أو قرص املسافة جاز كام ذكره 
ْقد ذكر الفقهاء أن للسيد أن يكلف عبده يف بعض األحيان ما ال يطيقه :  أقولِّإين َّثم. ٌه فاسدَمنع كلفه ْ املمنوع أن يَّوأن,  بمشقةَّإالَّ

 )1654( ).عىل الدوام ما ال يطيقه عىل الدوام فقياسه هنا كذلك ومل أر من تعرض له

                                                 
 9957 ح 6/447) 1650(
)1651 (4/273 
 198ح1/166) 1652(
 2038ح2/359) 1653(
 3567 ح3/340) 1654(
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ولعلـه ,  عموم يقتيض طلب رضب الدف فيه حتـى للرجـال:ويف احلديث(»....فصل ما بني احلرام واحلالل رضب الدف « −4
 ) . عـن التـشبه هبـنَّالنهي يلحق هبن الرجال لعموم  األحاديث القوية فيها اإلذن للنساء فالَّفإن:  حجرُابنمراد كام قاله احلافظ 

)1655(                                            
 »ْ كان إذا أراد أن حيرم يتطيب بأطيب ما جيد« −5
 )1656( ). ويف احلديث رد عليه ٌومنعه مالك, َّوكونه بأطيب الطيب وأنه ال بأس باستدامته, فيندب التطيب عند إرادة اإلحرام ... (

 )1657 ( ). بأول اإلسالم ال دليل عليهَّالنهيواختصاص ( » بإذهنامَّإالال جتلس بني رجلني  «−6
.אא−9
 خيـالف َّعـاممعناهـا وخلوهـا معرفـة   وصفاته إلطالق اخلـرب بـرشط ,  وكالمه, عىل حل الرقية ولو بغري أسامء اهللاٌنصوهذا ( −1

  )1658(َّار النهي كام مر وعىل خالفه حتمل أخب,الرشع
كذلك مل يكن للتقييد بالعدد معنى وتقييده بالسفر واملواطن التي ال يأمن املرء فيها عىل نفسه ال دليل عليه وخمالف للـسياق بـال 

 َّ النهـي إيقـاع الرعـب واملـصطفى الَّعلـةَّألن , وال حجة لزاعمة يف مشاورة املصطفى فاطمة ريض اهللا عنها عند أزواجه, موجب
 )1659 ().َّفيحرم تناجي اثنني دون الثالث أي بغري إذنه إال حلاجة َّوالنهي للتحريم عند اجلمهور,  عىل نفسهٌيتهمه أحد

.א−10
  »...ْ هنى أن يبال يف املاء الراكد«−1
َّواتفق العلامء عىل أن الغائط ملحق بالبول وأنه ال فرق بني البول يف( َّ , أو يبول بقربـه فيجـري إليـه, أو يف إناء يصبه فيه,  نفس املاءُ

ْ أن كل من بال بامء راكد وإن كثر امتنع عليـه دون غـريه اسـتعامله يف ُوزعم الظاهرية, َّوأنه ال فرق يف نجاسة املاءين البائل وغريه َّ
 )1660 (). عليهمَّالطهارة وغريها وأعظم الناس الشناعة

                                                 
 5851ح4/430) 1655(
 6552 ح 5/95) 1656(
 9746ح6/390) 1657(
)1658 (2/55 
)1659 (1/431 
 9521 ح 6/341) 1660(
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 )1661 (. هذا السفر العظيم  يفٌ كثريةٌوهناك أمثلة
11−، −א,אא

א−א .א
يس بواجب ,ليس بواجب عىل والعطف عىل ما ل, ورصفه عن الوجوب اإلمجاع عىل عدمه خارج الصالة, ًندبا (»....َّ صلوا عيل« −1

 )1663( ). عىل مقابله)1662(وداللة االقرتاب, الصحيح
ورصفه عن الوجوب الدال عليـه الوعيـد , وتسوية الصفوف سنة مؤكدة(»....أقيموا صفوفكم ,فواهللا لتقيمن صفوفكم  « −2

 )1664 ().فهو من باب التغليظ والتشديد تأكيدا أو حتريضا عىل فعلها, عىل تركه اإلمجاع
ولعل الصارف عـن الوجـوب اإلمجـاع أو ,َّ جاز وجب أنه واجب َّثمَّوقضية قاعدته أن ما كان ممنوعا (»...السحور بركة « −3

 ).() 1665عدم مواظبة الرسول
َّبل حيتمل أن يكون املراد به أنه أحق بالرب واملعونـة, املراد هو األحق هبا(»الرشيك أحق بصقبه ما كان « −4 ه  كـان املـراد منـْوإن, ْ

وعليـه تـدل األخبـار الدالـة عـىل ,ومنه سميت املـرأة جـارة, َّفاملراد من اجلار الرشيك; ألنه يساكنه وجوار املساكن أقو,الشفعة 
 )1666( ).ْعىل اجلار لزم أن يكون املجاور أحق من الرشيك وهو خالف اإلمجاعَّوأنه لو محل , اختصاص الشفقة بالرشيك

َّأفاد منطوقه أن األجر يف االنفاق إنام حيصل بقصد القربة سـواء كانـت : قال القرطبي(»....ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة « −5 َّ
وأطلق الصدقة عىل النفقـة , َّالواجبة; ألهنا معقولة املعنىْلكن تربأ ذمته من النفقة , َّوأفاد مفهومه أن من مل يقصد القربة ال يؤجر, واجبة أو مباحة

 )1667 ().لقرينة الصارفة عن احلقيقة اإلمجاع عىل جواز النفقة عىل الزوجة اهلاشمية التي حرمت عليها الصدقةواملراد هبا األجر وا, جمازا

                                                 
)1661  (1/66−53−312−524, 2/76−351−384, 3/56−260−280−333−407, 5/154−201 −249−258 −313−369−385−388 

,6/74−160−211−330−341−375 
 "انرتاالق " ,والصواب "الفيض"كذا يف ) 1662(
 702 ح 1/384) 1663(
 1369ح2/76) 1664(
 2007 ح2/344−345) 1665(
 4937ح4/174) 1666(
 7824ح5/423) 1667(



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

419

َّ كان املسلم فيه غري مكيل ,وال موزون رشط العد أو الذرع فيام يليق بهْفإن(»....من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم « −6 ُ َ وقـد قـام , ُ
وقد وقع بني الشافعي وأيب حنيفة ومالك خالف يف صحة ,  ومل ينص عليه يف اخلرب لعلم املخاطبني به, فيه بام يميزهاإلمجاع عىل وجوب وصف املسلم

وهـم يـسلفون يف الـثامر لـسنة , قدم النبي املدينـة: ِ يف السلم عن ابن عباس قال4ق حم ?هل ذلك املنازع فيه مما تضبطه الصفة أم ال : وسببه, السلم
 )1668()    .ولسنتني فذكره 

א,−12 א,א,א
.,א

ًأدوا صاعا من طعام يف الفطر « −1 َّلثالثـة أن ويف إطـالق الـصاع تأكيـد ملـذهب األئمـة ا, ووجوهبا جممع عليه ,وال التفات ملـن شـذ»َّ
 )1669() .الواجب صاع تام من أي جنس كان خالف ما عليه احلنفية كام جييء تفصيله

ً وذهب رشذمة يف أن النهي أيضا يف الذهب للتنزيه, وقضيته إثبات خالف يف التحريم وهـو ينـاقض القـول (» هنى عن خاتم الذهب « −2 َّ َّ
ُوالتوفيق أن يقال: ُقال ابن حجر, ونه خامتاوال بد من اعتبار وصف ك, باإلمجاع عىل التحريم للرجل  واستقر اإلمجاع ,َّإن القائل بالتنزيه انقرض: ْ

 )1670 ()...التحريمبعده عىل 
1671(وهناك أمثلة أخر( 

 
  
  

  :الباب الثالث
  

  مصادر املناوي يف كتابه
  

  : وفيه فصالنومنهجه فيها،فيض القدير 
                                                 

 8433ح6/61) 1668(
 326 ح 1/233) 1669(
 9460 ح 6/328) 1670(
)1671 (1/347, 3/178−294, 5/497 ,6/306 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

420

  

א :א
א .,א

:אא

.

א א:א :,א
א א:א .א
א א :א א א .א

،:אא א א  :א
 . الكتب املؤلفة يف الرجال:املطلب األول                                  
 .الكتب املؤلفة يف متون احلديث: املطلب الثاين                                 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

421

   .الكتب املؤلفة يف رشح احلديث وغريبه: ثالثاملطلب ال                               
 .لحق هبامُالكتب املؤلفة يف ختريج احلديث ومصطلحه وما ي: املطلب الرابع                           
א א א:א א .א
א ،:א א א .א
א א:א א א,א א,א .א,א
א א:א א א .א
א א:א א א .א
א א:א .א

 
 
 
 
 
 
 
 
 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

422

א א:א .א
  :هيدمت

ِّلقد تقدم يف ترمجة املناوي ً أنه كان منقطعا للعلم−رمحه اهللا−َّ فكل ما كان للعلم فيه مـدخل , ًعازفا عن الدنيا وملذاهتا, ًمقبال عليه بكليته, َّ
َّفأوىل جانب التأليف حياته كل, َّتوجه إليه بقلبه وقالبه, فقد كان العلم أول وآخر اهتامته َ ْ ْتيح له أن يطلع عىل كثـري مـن الكتـب ُها, لذا فقد أَ

 .واملؤلفات بشتى أنواعها, وألواهنا, وأصنافها
ِّ وتقدم يف ترمجته تنوع العلوم التي درسها وبرز فيها وألف, فهذا جعله يقف عىل كثري من املصادر القيمة, والكتـب النـادرة, يف شـتى  ّ ّ َّ

, مـن رجـال: ومن فقه, وأصول عىل اخـتالف املـذاهب, وتنوعهـا, ومـن كتـب للحـديث النبـويميادين العلم, من لغة وما يتصل هبا, 
ّوأحاديث مسندة, وأجزاء, وأيضا ومن رشوح للحديث, ومن علم التاريخ وما يتصل به, بل حتى علم الطب, واملنطـق َّبـل إن الكتـاب , ً

ِّبخط املصنف)1672( اتَّمن مسودُّالواحد مثل  اجلامع الصغري  للسيوطي يقف عىل عرشات النسخ منه,  ُ  : كقولهّ
َ عليه يف خط املؤلفُهو ما وقفت» أفضل الصدقة اللسان«َّوما ذكر من أن الرواية  ( −1 أفـضل الـصدقة «ُويف عامة النـسخ , ُ

ُثم راجعت. فليحرر» حفظ اللسان ُ الذي عزا املصنف احلديث إليه فوجدت"مسند الفردوس" َّ ِّ  )1673 (.) حفظ اللسان:هُ
 ) 1674( ) جر عليه املؤلف من أن سياق احلديث هكذا هو ما وقفت عليه من خطه من نسخ هذا الكتابوما(−2
َّإن اهللا تعاىل مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم« −3 املواريث لتكون ملن بعدكم, أال أخـربك بخـري  َّ وإنام فرض;َّ

َّإذا نظر إليها رس: ما يكثر املرء? املرأة الصاحلة َّعن ابن عباس صح د ك هق »ْته, وإذا أمرها أطاعته, وإذا غاب عنها حفظتهَ ِ. 
َوهذا احلديث مل أره يف نسخة املؤلف التي بخطه( ُ ُ(. 

ْالرجلَّإياكم والسمر بعد هدأة « −4   »كم ال تدرون ما يأيت اهللا يف خلقهَّ, فإنِ
ْالرجل «   ُ ذكره املؤلف عىل حاشية نسخته»الرجل«دل ب »الليل«ويف رواية , بكرس الراء وسكون اجليم( » ِ َ ُ( )1675(. 

يف كثـري مـن » َّفإنه مصحة من الباسور,زيت الزيتون فتداووا به « أي بثمرة هذه الشجرة (»...عليكم هبذه الشجرة املباركة« −5
 ) .1676( ).َّفليحرر,  يف أصول قديمة صحيحة بالنونُورأيت, ُالنسخ بباء موحدة

                                                 
)1672 (1/197−522−525, 3/346, 4/286, 6/148 
 1269ح  2/40) 1673(
)1674 (1/40 
 2891 ح 3/119) 1675(
 5582 ح 4/353) 1676(
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َ إذا حلم أحدكم« −6 َ ِّ فال حيدث الناس بتلعب الشَ َكذا بخط املؤلف يف هذا الكتاب(» طان بهيُ بتقلـب : "الكبـري"َّلكنـه قـال يف , ُ
ِّوأحلقها املؤلف بخطه باهلامش, ِكذا هي يف رواية ابن ماجه, به» الشيطان«وهي ملحقة بخطه فيه  َ ُ()1677( . 

ُآخر من يدخل اجلنة رجل من ج« −7   .)1678 (»هينة اخلرب اليقنيُعند ج: َّفيقول أهل اجلنة,هينة ُج: ُيقال له, هينةَّ
ُوما جر عليه املؤلف من أن سياق احلديث هكذا هو ما وقفت عليه من خطه من نـسخ هـذا الكتـاب (−8 ُ َّ َ والثابـت يف روايـة , ُ

 سـلوه »جهينة اخلرب اليقـنيعند : َّاجلنةفيقول أهل , جهينة:  لهُيقال,  رجل من جهينةَّاجلنةآخر من يدخل «ولفظه , اخلطيب خالفه
 ).ال: ٌهل بقي أحد من اخلالئق يعذب? فيقول

 .)1679(»وليتفل عن يساره ثالثا, َّإذا رأ أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول« −9
َومل أره يف نسخة املؤلف التي بخطه, ُوهذا احلديث يف نسخ ال حتىص( ُ ُ.( 

 )1680 (.)ّ فليحرر »شفاعته«ُويف نسخ ( » شفاعتيَّفإن وسيلتي عند ريب, واطلبوا يل الدرجة والوسيلة « −10
 :وكذلك األمر يف بقية مصادر كتب احلديث والسنة املختلفة كـقوله

ِّثم الذي رأيته يف نسخ البيهقي عقب قوله ( −1 َُّ  الـخ " وأال يغلـق":ولـيس قولـه »فيقطع نسلهم, وأن ال خيصيهم, فيكفرهم«ُ
ُبثابت يف النسخ التي وقفت  )1681 (.)رّ عليها فليحرُ

 سبحانه أثنى عىل من هذه َّألنهوذلك ,  رشيد بدل سيد"تاريخ اخلطيب"ُالذي وقفت عليه يف أصول صحيحة قديمة من ( −2
ُوقد ارتقى النبي يف هذا املقام الغاية التي ال ت, صفته يف عدة مواضع من التنزيل  )1682 (.)رتقىَّ

َّإن الدين يرس ولن يشاد الدين أحد إال3 −  « ٌ َ َّ ٌ ْ  . » غلبهَّ
َ ثابتة يف خط املؤلف"ٌدَأح"َّواعلم أن لفظة ( ِّوهي ساقطة يف مجهور نسخ البخاري, ُ ,  يف روايتنا بإسقاط الفاعل(:ُقال ابن حجر, ُ

ُوأما عـىل روايـة اجلمهـور فـر, وعليه فالدين منصوب, ِوثبت يف رواية ابن السكن, ويف رواية األصييل , وي بنـصبه عـىل املفعوليـةَّ
 )) بأن أكثر الروايات بالنـصبُّالنوويورده , ذكره يف املطالع, َّملا مل يسم فأعله» يشاد«وبناء , وي برفعهُور, لفاعل للعلم بهوأضمر ا

                                                 
)1677 (1/332 
 3 ح 1/40) 1678(
 620 ح 1/350) 1679(
 1406 ح 2/88) 1680(
 2787 ح 3/73) 1681(
)1682 (3/417 
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)1683(      . 
 .)1684(»التمس ولو خامتا من حديد« −4

 ). أي لو هو خاتم أو ولو خاتم من حديد»ولو خاتم«ُويف بعض نسخ مسلم (
َّأما أهل النار الذي« −5  . )1685( »...ن همَّ
     .)اآلتية زائدة »مَّفإهن«وعليه فالفاء يف » َّأما« بحذف »َّأهل النار«ُيف أكثر نسخ مسلم (

ُوأوصيه بجامعة املسلمني أن يعظم كبريهم, ُأويص اخلليفة من بعدي« −6 ْ وال ,  ال يرضهبمْوأن, ّويوقر عاملهم, ويرحم صغريهم, ُ
ْفيكفرهم وأن, ِّيوحشهم ُفيأكل قوهيم ضعيفهم,  بابه دوهنم ال يغلقِّ ِّ« )1686(. 

ُثم الذي رأيت( ِّه يف نسخ البيهقي عقب قوله َّ بثابـت يف » وأال يغلـق« وليس قوله » ال خيصيهم فيقطع نسلهمْوأن :−فيكفرهم«ُ
ّالنسخ التي وقفت عليها فليحرر ُ.( 

 .)1687( »الطالق بيد من أخذ بالساق« −7
َّيا أهيا الناس إن«ِّين ُ عليه يف نسخ الطرباُ الذي وقفت(  ).»ام الطالق بيد من أخذ بالساقَّ

 .)1688( »اجلنازة متبوعة وليست بتابعة« −8
كذا قال هو يف خط ,  صفة مؤكدة أي متبوعة غري تابعة ليس منا»ال تبع«قوله : ُّ قال الطيبي»متبوعة ال تبع« ويف رواية اجلنازة (

ِّاملصنف وهو أوضح من تقـدمها أي ال يعـد مـشيعا ,  وغريها ليس معها"املشكاة" و"املصابيح"ُويف نسخ , »ليس منها «ُويف نسخ, ُ
 ).هلا

ِإذا أراد اهللا أن يوتغ« −9 ْ ُ َّ...« )1689(. 
ويف , "الـصحاح"كـام يف , َوالوتـغ حمركـا اهلـالك,  أي هيلكه»ًعبدا«, بضم التحتية وسكون الواو وكرس الفوقية وغني معجمة(

                                                 
 1969 ح 2/329) 1683(
 1564ح 2/156) 1684(
 1600ح2/169) 1685(
 2787 ح 3/73) 1686(
 3549 ح 4/293) 1687 (
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َكذا بخط املؤلـف, بغري ألف» َّعمى«, يفعل باإلنسان ما يرضه وهو أن ْ»تريو» «ُغَتْوُي«بدل : رواية ِّلكـن الـذي يف نـسخ الطـرباين , ُ ُ
َّمما ذكر هو ما يف بعض » يوتغ«وما ذكر من ضبط ...حتت أي االحتيال, عليه احليل بكرس احلاء املهملة وفتح املثناة,  بألف»أعمى«

ِيزيغ«, "جممع الزوائد"و, "املعجم" من ُلكن الذي رأيته يف أصول صحيحة, الرشوح ُثم رأيـت نـسخة , بزاي معجمة فمثناة حتت» َ ُ َّ
ِّاملصنف التي بخطه من هذا الكتاب املرشوح  , يميل عن احلـق» يزيغ«ومعنى , وهو مصلح بخطه عىل كشط, بزاي منقوطة» يزيغ«ُ

 ).وزاغ يزيغ مال, أزاغه أماله:  وغريه" القاموس"ففي
َّالناس, أمل تر أنأعرضوا عن «−10 َّ ابتغيت الريبة يف الناس أفسدهتمِك إنَّ ِّ...«. 
ِّكـذا بخـط املـصنف يف , هبمزة وصل فموحدة ساكنة فمثنـاة فـوق فمعجمـة( » ابتغيتِإن«   "الكبـري" وجعلـه يف "الـصغري"ُ
ْاتبعت« َ   )1690(.)ولعلهام روايتان, واملعنى واحد, من االتباع, بفوقية فموحدة فمهملة» َّ

ًل البدء يف ذكر مصادره أردت احلديث عن جوانب أراها مهمة جداوقب ُ : 
ِواجهت الباحث يف هذا الباب التي صاعب امل )1

َ
.  )1691(  

عدد املصادر التي فيما يظهر للباحث رجوع املناوي إليها )2
ِّ

. 
 وهل رجع هلذه املصادر ونقل منها مباشرة ؟ كيفية تعامل املناوي  معها ، )3
ها يف كل فناملصادر التي اعتمد علي )4

َّ
 .  

املناوي تقييم  )5
ِّ

بيانه مكانة بعض العلماء بوصفهم بأوصاف جليلة ،ووقيمتها العلمية, وبيان مكانتها, للمصادر التي ينقل منها
  . وعلى ذوق رفيع،تنبئ على علم وافر بهم 

                                                 
 1153ح  1/559) 1690(
)1691 ( 
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  . هذا الباب املصاعب التي واجهت الباحث يف:األول
 :اميمكن إمجال هذه املصاعب إىل سبعة أقس و

א− א א א ،,א
א א .א

−.
א,אא− א .א
א− ، .א
א− א א א א א,,א א א

א א,א א א .א
א− א א א .א
א− .א
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א− א א א ،,א
א א .א

ُ فهناك عدة كتب ذكرها هبذا االسم وهيقيح مثال ذلك كتاب  التن  −:املثال األول ِ : 
 ) 1692(. هـ684 العباس أمحد بن إدريس ت   التنقيح  للقرايف أيب−
  )1693(. هـ676 زكريا حييى بن رشف ت أيب   التنقيح  للنووي −
 ) 1694(.   التنقيح   البن القيم−
 ) 1695(. يف أحاديث التعليق  البن اجلوزي=   تنقيح التحقيق −
  )1696 (.هـ748 للذهبي حممد بن أمحد بن عثامن ت   التنقيح −
  )1697 (.ألفاظ احلديث     ضبط ورشح غري املنسوبة يف املواطن  هذهوكل, غري منسوب,  التنقيح −

 ?  فهل هو أحد ما تقدم أم كتاب آخر 
 :املثال الثاين

  ) 1698(.  رشح األحكام  لعبد احلق−
 ) 1699(.  رشح األحكام  البن بزيرة−
  )1700(. ام  للزين العراقي رشح األحك−

  −َّمل ينسبه, فهل هذا الكتاب أحد ما تقدم ? أم أنه مصدر جديد? فليس هناك من قرينـة تـدل )1701 (.رشح األحكام :   ويف أخر ْ ِ ْ َ
لـة هـذا يف حا−,  للغاية من دون مراجعة املـصادرٌ عسريٌ وبعددها احلقيقي أمر,عىل يشء , وهذا ما جيعل حتديد املصادر بمؤلفيها

                                                 
)1692 (1/ 211 
)1693 (1/302, 3/136, 4/64 
)1694 (4/119 
)1695(6/113 
)1696 (1/322, 2/249, 3/82, 4/80, 5/373, 6/329 
))11669977(( 3/206−398−443−455, 4/184−293, 5/64−77, 6/360−367  
))11669988(( 3/14, 6/44 
))11669999((5/174 
))11770000((5 /340    
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ُّثم إن الباحث لو أراد مراجعة كل مصدر ينقل منه املناوي لتحديده وتعينه لكان هـذا − كانت مطبوعة , ْوقوفنا عىل مصادره إن َّ َّ
 . − خمطوطة أم مفقودة هذه الكتبْ فكيف إن كانت−ًأمرا بتحقيق الكتاب أوىل منه بدارسة منهجه

 :املثال الثالث
 )1702 (. النفس منه يشء انتهىعن القطان يف:  قال يف  الكشاف −
 )1703(.  حديث منكرله, وثقه أبو زرعة : قال يف  الكشاف :   قال يف  حممد بن الصباح −

ِّفهل املراد بالكشاف , كتاب الزخمرشي, أم أنه مصحف من  الكاشـف  للـذهبي  لـيس فيـه ختـريج ِّللـذهبي , لكـن  الكاشـف َّ
قال يف ختريج الكـشاف, أو :َّأما أن يكون حصل سقط فيه, ويكون صواب العبارة الظاهر واهللا أعلمف َّأما عن األول!للحديث ?

 أجحف يف االختصار يف اسم الكتاب, ختريج أحاديث الكشاف , سواء أكان كتاب احلافظ ابن حجـر − رمحه اهللا−ُّ املناوييكون
 .واهللا أعلم., أم الزيلعي
 :لعنوانتب هبذا اُهناك ثالثة ك)=1704(علم اهلد :املثال الرابع

 .  علم اهلد يف أصول الدين  للشيخ سعيد بن موسى احللبي −1
 هـ 586علم اهلد وإرسار االهتداء للشيخ شهاب الدين السهرورد املتوىف سنة −−2
 الدين أبى العباس أمحد بـن عـىل القـريش تقي علم اهلد وإرسار االهتداء يف فهم معنى سلوك أسامء اهللا احلسنى للشيخ −3
 ) 1705(630هـ املتوىف سنة البوين
−.

ِّمن ختريج  وحاشية, فتـارة يـرصح أكثر و,  لـه عىل أكثر من رشحُّ املناويً مثال يقفِّكتاب  الكشاف  للزخمرشي: املثـال األول
 , فمثـل هـذا ال ) ابن أيب رشيـفويف حاشية  الكشاف  للكامل(: كأن يقول, وباسم مؤلفه, باسم الكتاب, باملصدر املنقول منه

                                                                                                                                                                                     
))11770011((1/150 
)1702(1/226  
  4910 ترمجة182−2/181 للذهبي  , وهذا النص من كتاب الكاشف312ح1/242)1703(

                    )  )  11770044((2/451 , 4/417 
 2/1161كشف الظنون )1705(
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 هذه الكتب ُّفأي, و الكشاف  له من احلوايش اليشء الكثري, )1706 ( .)الكشاف  حوايش(: َّوإنام اإلشكال يف مثل قوله, أشكال فيه
ٌوليس هذا املثال فريد ال يوجد له نظري, بل هذه ظاهرة  املراد?  هو ُّومنهج سار عليه املناوي , ٌ ري من املصادر  يف كث−رمحه اهللا−ٌ

َهذا مما جيعل حرص مصادره ومعرفة املعني بالنقل منه,  هذا واملوارد يف كتابه  .أو التعقب  عليه من الصعوبة والعرس بمكان, ْ
حواشيه والرشوح التي عليـه   َّبل إن , واملذهب  هو كتاب معتمد يف الفقه الشافعي,)1707( )َّحوايش املذهب(: قوله :املثال الثاين
 .ًداكثرية ج

َّ البخاري  من رشحه خالئق ال  يعلم حقيقة عددهم إال اهللا عز وجلِو صحيح اإلمام) 1708(.)ِّ رشح البخاري (: قوله :املثال الثالث ٌ َ َ َ ِّ. 
 : ً , فنجده مثال يقول" مصابيح السنة"كتاب كتب الرشوح املتعلقة ب :املثال الرابع

حتفـة األبـرار يف رشح مـصابيح :  هـ وكتابه هو691عبد اهللا بن عمر ت :  هوُّ هكذا قال, والبيضاوي)1709(.رشح املصابيح  للبيضاوي
 . السنة 

 )1710 (.) رشح املصابيح  للقايض(: ومرة قال

َّفهل الكتاب الثاين هو األول, والثالث ما هو? علام أن كتاب  ) 1711 (.)رشح املصابيح (:  ومرة قال ً    كثـرية املصابيح  لـه رشوح أخـر 
َّسامها وسمى أصحاهبا,وأخر مل يسمها ًجدا فبعضها  َّ  ُّفأي هذه الكتب املراد?, َّ

ٍّ وسيأيت يف املصادرالتي اعتمد عليها يف كل فن −ُوقد رشح املصابيح كل من ابن األثري , والراغب , واخللخاي, واملظهري , وغريهم ,
 .وقد ذكرهؤالء دون تسمية  رشوحهم−َّأن جل اعتامده عىل رشوح املصابيح 

א,א− א :א
 . ) قال القايض:(ًفكثريا ما يقول :املثال األول

ًفمن هو القايض املعني به هنا? علام ِ  : نا لو تتبعنا من وصفهم بالقايض يف الكتاب لوجدناهمَّ بأنْ
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وقـد . َّالسيام يف رشح احلديث, ً غالبا وصف القايضوهو الذي يتبادر إىل األذهان عند إطالق,  القايض عياض بن موسى اليحصبي−1
  )1712 (.وصفه بالقايض  يف موطنني

 :)1713(ًوبدون وصف القايض يف مواطن كثرية جدا منها
  )1715 (.وبدون وصف القايض)1714 (: يف مواطن منها القايض أبو الطيب ابن الطربي  وصفه بوصف القايض−2
  .ُّلقايض البيضاويا−3

َّوقد بحثت يف طيات الكتاب أثناء قراءيت فيه ُلعيل أن أظفر بمقصوده, فلم أجد شيئا, وزاد من حرييت نفاسة النقول التي ينقلهـا عنـه, مـع , ُ ًَ ْ
ُكثرهتا, ثم عاودت الكرة مرة أخر ملقدمة كتابه َّوإذا به ينص فيها أنه إذا قال, َّ َص لبقـي ُّ, ولوال هـذا الـن)1716(. ُّيقال القايض فهو البيضاو: ُّ

ْالباحث يف حرية من أمره ٍ ُ . 
 ظهور التـرصف يف هـذين اخللقـني العظيمـني :وللكسوف فوائد منها:(قال الطربي يف أحكامه  = )1717(  أحكام الطربي:قوله:املثال الثاين

 فيكـون تنبيهـا عـىل خـوف املكـر ,َّ ذلك ثـم يعـادان ولري الناس أنموذج القيامة وكوهنام يفعل هبام,وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها,
َّ حكمة الكـسوف أنـه تعـاىل مـا خلـق : قالوا:وقال الزخمرشي. فكيف من له ذنب ,َّ واإلعالم بأنه قد يؤخذ من ال ذنب له,ورجاء العفو,

َّ إال قيًخلقا ُ ليستدل بذلك عىل أن له م;ض له تغيريه أو تبديلهَّ عبدان من دون اهللا تعاىل فقـىض علـيهام بـسلب ُين يِّ النريَّ وألن ;ً ومبدالًاِّسريَّ
 )1718 (.)َّ ألهنام لو كانا معبودين لدفعا عن نفسهام ما يغريمها ويدخل عليهام;النور عنهام

َّ فانرصف الذهن إىل أنه حممد بن جرير اإلمام املشهور صـاحب التفـسري , وإنـام هـو حمـب الـدين أ ي جعفر أمحـد بـن عبـداهللا الطـرببـوَُّ
 . , وليس للطربي املفرس, والكتاب مطبوع"   غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام": هو  كتابهوهـ 694ت

 .َّإال يف هذا املوطن )1719(املحب الطربي: قال : َّمع أنه يف غالب نقله عن املحب يميزه ويقول 
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א− ،  :،א
مام احلرمني عبد امللك بـن عبـد اهللا اجلـويني ت إلَّوالصواب أن  الربهان يف أصول الفقه , كذا وقع يف الكتاب = ِّ الربهان  للامزري−1

 هـ478
ٍ إنام رشح  الربهان  يف كتابُّواملازري   والكتابـان   ) 1720 ( , هــ536إيضاح املحصول من برهان األصول  أليب عبـد اهللا حممـد بـن عـيل ت :  َّ سامهَّ

 )1721(وقد نسب الربهان عىل الصواب إلمام احلرمني يف موطنني. مطبوعان
א− א א א א א,,א א،א

א א,א א א .א
,  فسقط حرف الصاد من الكلمة, للغايةًا شنيعًا تصحيف مصحفَّ أنهَّوبعد البحث تبني, وقع فيهالتحيف  للدارقطني, هكذا :ولاملثال األ
ِّ الباحث إىل إمكان أن يكون للدارقطنيُلَهَفذهب و        )1722 (.كتاب التصحيف   للدارقطني:  َّوإنام هو,  كتاب هبذا االسمْ

َّء املصنفني أنه جاء يف الكتابومن التصحيف الواقع يف أسام ِّ: 
 )1723 (. الطربيَّواملعروف أنه البن جرير, كذا وقع يف الكتاب= هتذيب اآلثار  للطرباين:املثال الثاين
َّفلم أجد بعد البحث كتابـا للجنيـد هبـذا االسـم وإنـام, َّفيظهر أنه تصحيف= نيدُفضائل مكة  للج :املثال الثالث َ َهـو للجنـدي أيب سـعيد  ُ َ

 ) 1724(. هـ308املفضل بن حممد اليامين ت 
َّ فظننت أن )1725( رشح التلخيص  أبو عيل السخييف الكتاب وقع كذلك :املثال الرابع ًكتاب تلخيص املفتاح , لكنـي مل أجـد اسـام هلـذا  املراد ُ

ُالعامل , ثم راجعت النص وإذا به  لتلخـيص هـو كتـاب يف الفقـه الـشافعي ا: ُ فبحثت عن كتاب هبذا األسم وإذا به كتاب,يف الفقه كتاب َّ
 هـ وممن رشحه أبو عيل السنجي وليس السخي وهـو 335واسمه التلخيص يف الفروع أليب العباس أمحد بن حممد بن القاص الطربي ت 

  هـ430احلسني بن شعيب املروزي ت
:   هــ واسـمه762 بـن يوسـف احلنفـي ت هكذا ولعله الزيلعي أبو حممـد عبـد اهللا, ختريج أحاديث اهلداية  للديلمي:املثال اخلامس

 .مطبوع. نصب الراية ألحاديث اهلداية 
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َّوإنام هو األذرعي هو شهاب الـدين أمحـد !ّوأنى لالوازعي هذا ?,املنهاج هو  منهاج الطالبني  للنووي= رشح املنهاج  األوزاعي :املثال السادس
   )1726 (. وله رشحان قوت املحتاج, والغنية783بن محدان ت 

ّومثل هذا أد إىل نتيجة عكسية فجعل الباحث كلام مر عليه كتاب غريب ََّ ْفرت عزمه عن البحـث عنـه, يطرق سمعه ألول وهلة, َّ َ َ ًظنـا منـه , َ
ٌومل تتصل عنهـا إذن بخـرب, َّأو عىل أقل تقدير بأنه من الكتب التي مل يوجد منه يشء, بوقوع تصحيف يف اسم الكتاب مثـال , وال عـني بنظـر, ُ

 : لكذ
ُ فيالحظ غرابة اسم الكتاب)1727(رشح التعرف  للقونوي:   يف الكتابوقع −1 , ى بـالقونويَّسمُلكثـرة مـن يـ, ذا املؤلـفهب وعدم العلم, ُ

عيل : َّالتعرف ملذهب التصوف  للكالباذي, أما املؤلف القونوي فهوَّظهر أن هذا الكتاب هو  , وتيرسه, البحث  َّثم وعونه  توفيق اهللاوبعد
 . هـ 729امعيل بن يوسف ت بن إس
א− א א א .א

 :  احلافظ العراقي له عىل  اإلحياء  ثالثة ختاريج:املثال األول
    .  إخبار األحياء بأخبار اإلحياء :وهو ختريج أحاديث اإلحياء الكبري   

 .أحاديث إحياء علوم الدين الكشف املبني يف ختريج :  وله ختريج وسط اسمه
 .املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار :  والصغري

ِّ ولننظر يف ترصف املناوي وتعبرياته عن هذا الكتاب فقال مرة  فأي الكتب الثالثة هذه?)1728(ختريج اإلحياء  املشهور:  ُّ
   )1730(ختريج أحاديث اإلحياء الكبري : وقال مرةي الكتب الثالثة هذه?فأ)1729 (. ختريج اإلحياء  للعراقي:وقال مرة 
 يف  :ا? وكذلك قوله يف مثل العراقي وابن حجرهل هو ختريج الرافعي أم ختريج اهلداية أم غريمه ف)1731(.التخريج البن حجر:املثال الثاين

 .من كتب اإلمالء  كثري وكالمها له,أماليه 
−، א אא א א ، א א א א

א
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َّأما بخصوص هذا الكتاب فقد نب. كتاب هبذا االسمِّ  وللذهبي,ي  ميزان االعتدال  للحافظ الذهبي بـ الضعفاء واملرتوكنيِّفيسم • ه عليـه َّ
   )1733("واملناكري  الضعفاء"  بـ" ا ملغني يف الضعفاء"َّ وسمى  )1732 ( . يف كتابه  املداويُّالغامري

عدد املصادر التي فيما يظهر للباحث رجوع املناوي إليها-2
ِّ

.  
 . ًعدد مصادره يف الفصلني تقريبا  فقد بلغت قرابة سبع مئة مصدر

 ُّي لكل هذه املصادر?قد يستشكل بعض الناس لد اطالعه عىل هذا العدد من املصادر, هل رجع املناو
 : اجلواب من عدة أوجه

ُأن األصل إذا قال عامل قوال, ونسبه لغريه من كتاب أو شخص أنه وقف عىل ذلك النقل مبارشة بدون واسطة, ويثبت هذا القول له ِ ْ ُ َّ ً حتى , َّ
َّىل خالف ذلك; ألن العلامء مصديدل الدليل ع  .بنقل عاملقون فيام نقلوه, ولوال هذا ملا حصل الوثوق َّ

ًأن املناوي كان منعزال عن الناس, منرصفا للتأليف فهذا من أعظم األسباب يف كثرة مؤلفاته ,فغـري مـستكثر عليـه هـذا العـدد مـن  −1 ً َّ َّ
واملؤلفات التي يذكرهنا يف كتبهم تربـوا عـىل العـدد ...و...و... منه بمناصب علمية, وتدريس وًانشغاالاملصادر, وقد رأينا من هو أكثر 

 .ِّالذي ذكرناه عن املناوي
ِإن ما تقدم ذكره من عدد املصادر هو عىل وفق املنهج الذي رسمناه, واخلطة التي رسنا عليها, ولكن العدد املـذكور لـيس هـو الـصحيح ملـا  َّ

َّتقدم أن هناك علامء نقل من كتبهم, وقد سمى بعضها, ويف كثري من األحيان مل يسم َّ ُ ن التـأليف, ويف جوانـب  مـونها, وبعض هؤالء مكثـرَّ
َّخمتلفة, مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية, وتلميذه ابن القيم, وال سيام أن  اعتنى بضبط مؤلفاته, وقد كان عامل االستقرار من العوامـل ابن القيم َّ

 . التي ساعدته يف ترتيب تراثه, وتنظيم مؤلفاته
 : لعدة أمور− رمحهام اهللا–ُوقد اخرتت احلديث والتمثيل هبذين العاملني 

َّ العادة جرت أن َّن يراهم خمالفني له,وألنَّؤلفني, سواء أكانوا من املوافقني له, أم ممِّ للقارئ سعة اطالع املناوي عىل الكتب واملَّألبني −1
 . املخالف للمرء ال يعتني بقراءة كتبه

ٌّ ضال مضل(: ما قاله يف ابن تيميةِّ عن السبكيونقله, وتلميذه ابن القيم, ِّومع عدم ميل املناوي لشيخ اإلسالم ابن تيمية ٌ(.) 1734(   
ً حيـث نقـل عنـه كالمـا يف فنـاء −نسأل اهللا السالمة والعافيـة−)أقرب إىل الكفر منه إىل اإليامن(:  القيم يقول فيهِ رأي يف ابنِّ بل للمناوي

 : النارقال
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وقد صار بذلك أقرب إىل الكفر , شيخه ابن تيمية يف االنتصار له يف عدة كراريسوأطال ابن القيم ك, َّار دون اجلنةَّوذهب بعضهم إىل إفناء الن(
َّ إن أحدكم يعمل بعمل أهل اجلنة«:فكان من قبيل خرب, وختم بذلك كتابه الذي يف وصف اجلنان, َّمنه إىل اإليامن; ملخالفته نص القرآن حتـى مـا , َّ

, فراجعـه,  وقد سلف عن الزخمرشي يف ذلك ما فيه بالغ»فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار, ابفيسبق عليه الكت, َّيكون بينه وبينها إال قدر ذراع
   )1735 ()).هو ضال مضل(:  يف ابن تيميةُّوقد قال السبكي

َّومع هذا فإن املناوي ً كان مطلعا  اطالعا واسعا عىل كتبه وأقواله− رمحه اهللا−َّ ً , هللا هيدي من يشاء للحـق اَّا, ولكنَّبآرائه وبمظاهنوله معرفة , ً
 .فسبحانه ما أعظم شأنه, ويضل من يشاء

الذين مل يقترص جهدهم وعلمهم يف علم واحد, بل يف علـوم   شيخ اإلسالم, وتلميذه ابن القيم من العلامء املحقيقني, واملشاركنيَّوألن−2
 .عديدة

ًوألنه أكثر جدا من النقل عن ابن القيم وقل أن يسمي كتابا −3 ًَّ َّ  .لهَّ
ِّوبعض هذه النقول لو تأم ْلت لعرفتُ َّوإن مل يسمها كنقله عن ابن القيم يف وصف اجلنة وما فيها من النعـيم املقـيم,  مصادرهاَُ ومـا أعـده اهللا , ِّ
َّقال ابن القيم كاف يف معرفتنا أنه من كتابه  حادي األرواح , ألنه من أوسع بل أوسع الكتب: ألوليائه فيها, فبمجرد قوله ٍ  التي أفردت احلـديث ُ

 .َّعن اجلنة
 . َّنه من كتاب  الروح أعلمنا , سم الكتابُومل ي, ُقال ابن القيم: فإذا قال, وكذلك يف رشحه لألحاديث التي تتحدث عن الروح

 −اهللارمحهام  −ابن القيموهذه بعض األمثلة يف هذا مع توثيقها من كتب شيخ اإلسالم بعد فو
َأحبوا العرب« −1 َ   »...لثالث«تحريك خالف العجم  بال»َّ
َوأما قول السلفي( ال حـسن إسـناده عـىل طريقـة , ُفمراده به كام قال ابن تيمية حسن متنه عـىل االصـطالح العـام, هذا حديث حسن(: ِّ

 )1736 ()).املحدثني
 وأنـا يقـع يل (:ُقال ابن تيميـة, )هو كذلكَّثم أكشفه فإذا , َّال أدري معناه إال من لفظه, سمي االسمُوأنا أ, ّقال ابن جني  مر يب دهر(( −2

 )1737( )).ذلك كثريا

                                                 
))11773355((6/241 

أو حسن متنه عىل   املحدثني  فام أدري أراد حسن إسناده عىل طريقة  :1/158 اقتضاء الرصاط املستقيم , كالم ابن تيمية كام يف 178−179 /1))11773366      (      (
 عدم التوافقُويالحظ . االصطالح العام

 146  وهذا النقل وجدته عند ابن القيم يف كتابه حتفة املودود237 /1))11773377  (  (                
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َّوزعم أن مسخها إنام يكون بالقلوب , كام كانا يف األمم املاضية, َّ عىل أن اخلسف واملسخ قد يكونان يف هذه األمةُّ ومتسك به اخلطايب(−3 َّ
 . ال بالصور ال دليل عليه

َّإذا استحلوا هذه املحرمات بتأويل فاسد فإهنم لو يستحلوها مع اعتقاد أن الشارع حرمهـا َّوإنام يكون اخلسف واملسخ (:ُقال ابن تيمية  َّ
  )1738(     .))َّكفروا ومل يكونوا من أمته ولو كانوا معرتفني بحرمتها ملا عوقبوا باملسخ كسائر من يفعل هذه املعايص مع اعرتافهم بأهنا معصية

ًوأن قريشا أفضل العرب,  العرب أفضل من جنس العجمَّ وقد أفاد اخلرب أن(:ُقال ابن تيمية( −4 وأن , وأن بنـي هاشـم أفـضل قـريش, ُ
وإن كـان , وليس فضل العرب فقريش فبني هاشم بمجرد كون النبـي مـنهم, فهو أفضل الناس نفسا ونسبا, املصطفى أفضل من بني هاشم

 )1739 ()).وإال لزم الدور, ل نفسا ونسباَّوبذلك يثبت للنبي أنه أفض, بل هم يف أنفسهم أفضل, هذا من الفضل
وبنـو آدم , أو هـم مجيـع مـا خلـق يف األرض, َّأن اخللق هم الـثقالن: أحدمها:  حيتمل شيئني»خلق اخللق«: وقوله(: ُ قال ابن تيمية(−5

َّثـم ,  العـرب والعجـم:انوالفريقـ: قـال, حتى تدخل املالئكة أفاد تفضيل جنس بني آدم عىل جنس املالئكة, وإن قيل بعموم اخللق, خريهم
ًوجعل قريشا أفضلها, جعل العرب قبائل ًثم جعل قريشا بيوتا, ُ ً ُ فكان يف خـريهم , َّوحيتمل أنه أراد باخللق بنو آدم, وجعل بني هاشم أفضلها, َّ

فجعل بني إسـامعيل , وقحطانوجعل العرب عدنان , وبني إسحاق, َّثم جعل بني إبراهيم فرقتني بني إسامعيل, أبا يف ولد إبراهيم أيب العرب
 يف تفـضيل )1740 (وأيا ما كان فاحلديث صـحيح, وهم قريش, فجعل يف خريهم قبيلة, َّثم جعل بني إسامعيل أو بني عدنان قبائل, يف بني عدنان

 )1741( )).......العرب عىل العجم
ّومـن الـسلف مـن خـصها , َّثار ما يقتيض أهنـا مفـضلة ليلة نصف شعبان روي يف فضلها من األخبار واآل(:)1742(قال املجد ابن تيمية: تنبيه(−6

وكذا اختاذه موسام تصنع فيه األطعمـة : قال, بل يكره, َّأما صوم يوم نصفه مفردا فال أصل لـه, وصوم شعبان جاءت فيه أخبار صحيحة, بالصالة فيها
1743 ()).وهو من املواسم املحدثة املبتدعة التي ال أصل هلا, وتظهر فيه الزينة, واحللو( 

                                                                                                                                                                                     
 ذلك ُفذكرت قريب منه أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو َّثمولقد مر يب دهر وأنا أسمع االسم ال أدري معناه فآخذ معناه من لفظه : قال أبو الفتح ابن جني:قال 

لشيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا فقال وأنا يقع يل ذلك كثريا وقد تقدم قوله أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا وعصية عصت اهللا ورسوله وملا أسلم وحيش 
.قاتل محزة وقف بني يدي النبي  

             )  )  11773388((1/ 410 
 1/375 ستقيماقتضاء الرصاط امل  وهو يف 210 /2))11773399((

 .رصيح:  يف املصدروكذا وقع هنا ,))11774400((                          
 1/380 ً كام هوهنا تقريبااقتضاء الرصاط املستقيم  وهو يف 232 /2))11774411((

 . الكالم البن تيمية أيب العباسَّأن:والصوب: كذا وقع يف الفيض,وهوخطأ   ))11774422 ( (                          
فضلها مـن األحاديـث املرفوعـة يف وي ُومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد ر : 1/302  "ط املستقيماقتضاء الرصا "ُقال ابن تيمية يف  317 /2))11774433((  

ومن العلامء من الـسلف مـن أهـل املدينـة , قد جاءت فيه أحاديث صحيحة, وصوم شهر شعبان,  من السلف من كان خيصها بالصالة فيهاَّوأن, َّواآلثار ما يقتيض أهنا ليلة مفضلة
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وال يكـون , واعتقادها بطالن معناه, وعائشة أم املؤمنني هلا مثل هذا نظائر ترد احلديث بنوع من التأويل واالجتهاد(: ُ قال ابن تيمية(−7
 )1744 (). إىل هنا كالمه.)األمر كذلك

 يزاد يف ْبأن, ِّوالغلو جماوزة احلد,  واألعامل, عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات» إياكم والغلو يف الدين«: قوله(:ُ قال ابن تيمية(−8
وإياهم هنى اهللا عن الغلو يف , صار أكثر غلوا يف االعتقاد والعمل من سائر الطوائفَّوالن, ونحو ذلك, ه عىل ما يستحقِّأو ذم, مدح اليشء

Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝ ®:القرآن بقوله تعاىل à6ÏΖƒÏŠ (()1745( .) 1746(   
وسـاممها اهللا هبـام كـام سـاممها باملـسلمني مـن ,  األنصار واملهاجرون اسامن رشعيان جاء هبام الكتاب والسنة(: تيميةُقال ابن: تتمة( −9
 )1747 ()).قبل

َّ أمجع املسلمون إال من شذ من املتأخرين املخالفني املسبوقني باإلمجاع عىل أن مواقيت الصوم والفطر والنسك (:ُ وقال ابن تيمية(−10 ّ َّ
َّإن أهـل : وقـد قيـل, ال بالكتاب واحلساب الذي يسلكه األعاجم من روم وفرس وهند وقـبط وأهـل كتـاب, م بالرؤية عند إمكاهناَّإنام تقا

                                                                                                                                                                                     
لكن الذي , ال فرق بينها وبني غريها: وقال» َّإن اهللا يغفر فيها ألكثر من عدد شعر غنم بني كلب«:كحديث, وطعن يف األحاديث الواردة فيها,  من اخللف من أنكر فضلهاوغريهم

 بعـض ُرويوقد , وما يصدق ذلك من اآلثار السلفية, دة فيهاوعليه يدل نص أمحد لتعدد األحاديث الوار, أو أكثرهم من أصحابنا وغريهم عىل تفضيلها, عليه كثري من أهل العلم
وتظهـر فيـه , وكذلك اختاذه موسام تصنع فيه األطعمـة, بل إفراده مكروه, فأما صوم يوم النصف مفردا فال أصل له, وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر, فضائلها يف املسانيد والسنن

  .ُّ فيظهر من هذا ترصف املناوي يف النقل.وكذلك ما قد أحدث يف ليلة النصف من االجتامع العام للصالة األلفية,   ال أصل هلاالزينة هو من املواسم املحدثة املبتدعة التي
د احلـديث بنـوع نظائر تـر                 هلا مثل هذا − اهللا عنهاريض−وعائشة أم املؤمنني :( قال 24/370 جمموع الفتاو منهذا النقل : ُ , قلت 397 /2))11774444 ( (              

ٌومن تدبر هذا الباب وجد هذا احلديث الصحيح الرصيح الذي يرويه الثقة ال يرده أحد, وال يكون األمر كذلك, العتقادها بطالن معناه, من التأويل واالجتهاد  بمثـل ّ
   .فهذا النقل بالنص) .ً كان خمطئاَّإالهذا 

والغلـو هـو , عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقـادات واألعـامل» إياكم والغلو يف الدين« :وقوله:قال 1/106ء الرصاط املستقيم    اقتضا وكالم ابن تيمية يف كتابه126 /3))11774455((        
ى اهللا عـن الغلـو يف القـرآن يف قولـه وإيـاهم هنـ, من سائر الطوائـف, واألعامل, والنصار أكثر غلوا يف االعتقادات, ونحو ذلك, عىل ما يستحق, أو ذمه, بأن يزاد يف محد اليشء, جماوزة احلد

 .َّفيظهر من هذا املطابقة التامة إال يف لفظة االعتقادات  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم :تعاىل
 املائدة من سورة  من سورة 7777اآلية رقم اآلية رقم  من  من   ))11774466      (      (
,  اسامن رشعيان−واألنصار                                         املهاجرون −فهذان االسامن :اس   أبو العبقالحيث :1/71  " اقتضاء الرصاط املستقيم", والنقل من كتابه 472  /3) ) 11774477     (     (

 املبـاح الـذي ليس من, وعند رسوله, حممود عند اهللا, وانتساب الرجل إىل املهاجرين واألنصار انتساب حسن, كام سامنا املسلمني من قبل ويف هذا, وساممها اهللا هبام, جاء هبام الكتاب والسنة
طائفة منترصا  َّثم مع هذا ملا دعا كل واحد منهام , أو معصية أخر, وال من املكروه أو املحرم كاالنتساب إىل ما يفيض إىل بدعة, كاالنتساب إىل القبائل واألمصار, يقصد به التعريف فقط

َّ أن املحذور من ذلـك وإعانة املظلوم; ليبني النبي , فأمر بمنع الظامل, مل يصدر ذلك من اجلامعة, َّا إنام مها غالمانَّحتى قيل له إن الداعي هب, وسامها دعو اجلاهلية,  ذلكأنكر النبي , هبا
 .فيظهر من هذا التطابق يف النقل , والنقل بالنص.  َّإنام هو تعصب
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َّالكتاب أمروا بالرؤية لكنهم بدلوا َّ(( .) 1748( 
َّوصوب ابن تيمية تفضيل ليلة القدر مطلقا; ألن ليلة اإلرساء وإن حصل للمصطفى فيها ما مل حيصل له (−11 لكن ال يلـزم ,يف غريها َّ

َّ يف زمان أو مكان أن يكون أفضل من غريه; هذا إن فرض أن إنعامه عليـه ليلـة اإلرساء أعظـم مـن إنعامـه عليـه ًإذا أعطى اهللا نبيه فضيلة ْ ْ
 )1749 ().وللتوقف فيه جمال, بإنزال القرآن ليلة القدر

א א אא ؛
א، ،.

 زينـوا «:هذا احلديث ال حيتمل القلب كام حيتمله احلـديث اآليت(: ُّقال الطيبي, رتلوه واجهروا به:أي ( » حسنوا القرآن بأصواتكم«−1
 هذا دليل عىل فضيلة الصوت احلسن فالسامع (: قال القشريي)»َّ فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا«:له بقوله لتعلي»القرآن بأصواتكم

َّوتعقبه ابن تيمية بأنه إنام يدل عىل فضل الصوت احلسن بكتاب اهللا ال بالغناء فمن شبه هذا هبذا فقد شبه احلق بالباطل, )ال بأس به َّ َّ.() 1750( 
.אא

ُقال ابن , لتكثر وتغزر وال تتعرضوا هلابالضم والكرس اتركوها (»ُّوأوفروا اللحى , خالفوا املرشكني يف زهيم أحفوا الشوارب« − 1
öΝ ®تقع يف اجلمل كام تقع يف املفردات كقولهَّهذه اجلملة الثانية بدل من األوىل; فإن األبدال (: تيمية ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# 

tβθ çt ¿ o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& t ()1751)(1752(    

                                                 
, َّذا دليل عىل ما أمجع عليه املسلمون إال من شذ من بعض املتأخرين املخالفني املسبوقني باإلمجاعوه:  قال 1/87 " اقتضاء الرصاط املستقيم" وهذا النقل من كتابه 215 /4))11774488((    

َّن أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنام تقام بالرؤية عند إمكاهنا  .ارال بالكتاب واحلساب الذي تسلكه األعاجم من الروم والفرس والقبط واهلند وأهل الكتاب من اليهود والنص, َّ
ا خـري مـن ألـف َّأهن  وقد أخرب سبحانه»من قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر لـه ما تقدم من ذنبه«: قالَّأنهويف الصحيحني عنه .... 1/58    هويف زاد املعاد396 /5))11774499((  

ـادة, حيصل له يف غريهاا ما مل حيصل له فيها ما مل وحصل له فيه,  الليلة املعينة التي أرسي فيها بالنبيَّأنوإن أراد ,  أنزل فيها القرآنَّأنه وشهر ـام وال عب فهـذا , ْمن غـري أن يـرشع ختصيـصها بقي
َّهذا إذا قدر أنه قام دليل عىل أن إنعام اهللا ت, ْوليس إذا أعطى اهللا   نبيه فضيلة يف مكان أو زمان جيب أن يكون ذلك الزمان واملكان أفضل من مجيع األمكنة واألزمنة, صحيح ـان أعظـم , عاىل عىل نبيه ليلة اإلرساءَّ ك

, ْوال جيوز ألحد أن يتكلم فيها بال علـم, َّالتي ال تعرف إال بوحي, ومقادير النعم, والكالم يف مثل هذا حيتاج إىل علم بحقائق األمور, التي أنعم عليه هبا, من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغري ذلك من النعم
ـأمر مـن األمـور, َّد من املسلمني أنه جعل لليلة اإلرساء فضيلة عىل غريهاوال يعرف عن أح , وال يـذكروهنا, َّال سيام عىل ليلة القدر وال كان الصحابة والتابعون هلم بإحسان يقصدون ختـصيص ليلـة اإلرساء ب

 .   فيه  ابتدئ الذي بل غار حراء , ذلك الزمان وال ذلك املكان بعبادة رشعيةومع هذا فلم يرشع ختصيص , وإن كان اإلرساء من أعظم فضائلة, وهلذا ال يعرف أي ليلة كانت
مل يدل عىل , هذا دل عىل فضل الصوت احلسن بكتاب اهللا: قلت,  دل هذا اخلرب عىل فضيلة الصوت(:قال, 1/290 " اإلستقامة", وهذا النقل من كتاب387 /3))11775500((                            

   ).ذا فقد شبه الباطل بأعظم احلقومن شبه هذا هب, فضيلته بالغناء
   .البقرة من سورة  من سورة 4949من  اآلية من  اآلية ))11775511((      
َّفإن اإلبدال يقع , وهذه اجلملة الثانية بدل من األوىل» وأوفروا الشوارب وأعفوا اللحى«: قال 1/58 اقتضاء الرصاط املستقيم   وقول ابن تيمية هو يف كتابه 431 /3))11775522((        

öΝ ® :كقوله تعاىل, داتيف اجلمل كام يقع يف املفر ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# tβθ çt ¿ o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r&     
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:אא
 )1753 ()).َّجهات الفضل بني خدجية وعائشة متفاوتة وكأنه رأ الوقف: ُوقال ابن تيمية( −1
قـال , رمـز حلـسنه, وضـعني قـط هـق عـن عائـشة يأخـذ بالرخـصة والعزيمـة يف امل:أي»(كان يقرص يف السفر ويتم ويفطر ويـصوم « −2

ُوأقره ابن, ) إسناده صحيح(:ُّالدارقطني ّثم عـد مجلـة,  له شواهد(: يف السنن ُّوقال البيهقيوارتضاه الذهبي ُّ,  اجلوزيّ : وقـال ابـن حجـر. )َّ
 . انتهى)رجاله ثقات(

 )1754 ().جمازفة) هو كذب عىل رسول اهللا (: فقول ابن تيمية
َّأما اعتياد اخلطاب بغري العربية التي هي شعار , وقد كان السلف يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية( :)1755(ابن تيمية قال املجد (−3

, ِّ يف اخللق والدين والعقل تـأثريا بينـايؤثرَّوهيجر العربية فهو موضوع النهي مع أن اعتياد اللغة , ولغة القرآن حتى يصري ذلك عادة, اإلسالم
وما ال يتم الواجـب , َّوال يفهم إال بفهم اللغة العربية, َّفإن فهم الكتاب والسنة فرض, ومعرفتها فرض واجب, غة العربية من الدينونفس الل

 )1756 ()).َّإال به فهو واجب
كام ,  سكنى الباديةما ال يقتضيه, ورقة القلب, والدين, وقد جعل اهللا سكنى القر يقتيض من كامل اإلنسان يف العلم(: ُقال ابن تيمية( −4

ْواخللق, َّأن البادية توجب من صالبة البدن َ ,وإن جاز ختلف املقتـيض ملـانع فقـد يكـون ,هذا هو األصل, ومتانة الكالم ما ال يكون يف القر ّ
 )1758)(1757 ()).كنى البادية أنفع من القرُس

ُدبر الصالة حيتمل قبل السالم وبعده:  قيل(−5  ).وفيه بعد ودبر اليشء كل يشء منه يف دبر كدبر احليـوان, هورجح ابن تيمية كونه قبل, ُ
)1759( 

                                                 
 7/109.فتح الباري  بواسطة ابن حجر يف  موجودَّلكنه , يف كتب ابن تيمية,وال تلميذه ابن القيم يتيرس يل الوقوف عليه , وهذا النقل مل4/297))11775533((                

 24/145   جمموع الفتاو م ابن تيمية يف , وكال237 /5))11775544((                
 . الكالم البن تيمية أيب العباسَّأن:والصوب: كذا وقع يف الفيض,وهوخطأ ))11775555((                                            

ــه38 /6))11775566 ( (             ــن كتاب ــستقيم   م ــرصاط امل ــال 207−1/205 ال ــنهم : ق ــة م ــن طائف ــل ع ــونق ــة َّأهن ــد الكلم ــة بع ــون بالكلم ــانوا يتكلم              م ك
ويؤثر أيضا يف مشاهبة صدر هذه ,, أثريا قويا بينا اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق والدين تَّأنواعلم ..... . الفارسيةبَّكلمني أبو العالية : قال أبو خلدة. العجمية

 فهـم الكتـاب والـسنة َّفإن, ومعرفتها فرض واجب,  نفس اللغة العربية من الدينَّوأيضا فإن, ومشاهبتهم تزيد العقل والدين واخللق والتابعني   األمة من الصحابة 
 . ومنها ما هو واجب عىل الكفاية,  منها ما هو واجب عىل األعيانَّثم,  به فهو واجبَّإالوما ال يتم الواجب ,  بفهم اللغة العربيةَّإالوال يفهم , فرض

 6/153 ,وبنحوه مع الترصف 402 /6))11775577((                        
 1/371اقتضاء الرصاط املستقيم   ))11775588((            

 يكون قبل السالم ْأنوكان شيخنا يرجح ,  وبعده ودبر الصالة حيتمل قبل السالم:( قال 1/305  زاد املعاد :, وهذا النقل من كتاب197 /6))11775599  (  (    
   ).منه كدبر احليوان  يشء    دبر كل : فقال, ُفراجعته فيه
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 )1761(ويف رشحه والكالم عىل معناه)1760 (, تيمية يف احلكم عىل احلديثِ عن ابن املناوي قد نقلف  وبعد −
 )1762( اقتضاء رصاط املستقيم من  كتاب   ينقلَّتهم ففي الغالب أنههبوأما يف كالمه عن أهل الكتاب والتحذير من مشا

االستقامة, ومن اقتضاء الرصاط املستقيم , ومن جمموع الفتاو, ونقل عنه بواسطة : َّأنه نقل عن ابن تيمية من كتاب : واخلالصة مما تقدم 
ً, مما يؤكد لنا أن حتديد عدد املصادر حتديدا دقيقا أمر يف غاية الصعبأسامئهاتلميذه ابن القيم ومل يسمه, فهذه املصادر مل يرصح  ً  .وبة َّ

ً وتسعة وثامنني نصا ما بني حكم عىل احلديث, ورشح ملعانيه, وكالم عىل فقهـه, وكـذلك نقـل مائتنيقد نقل عنه يف ,  القيمِابن ينقل عن  وكذلك −
 .ًعنه يف الزهد والرقائق, وأعامل القلوب, مرتضيا لقوله

ُوقد تتبعت بعض هذه النقول من كتب ابن القيم فوجدت مصادر مل يسمها َّ يف كتابه الفيض مما يؤكد مـا تقـدم أن حـرص املـصادر ُّاملناوي ُ
ًوعدها عدا صحيحا فيه عرس من جهة, وتقليل من مكانة الرشح يف  ً  .هاَّ عىل املصادر التي ساماالقتصارَّ

 :وهذه بعض األمثلة 
, َّوأنـه معهـم حيـث مـا كـانوا, ه يـسمع كالمهـمَّوأنـ, ْ جيب أن يكون أول ما يقرع سمعهم معرفة اهللا تعاىل وتوحيده(:ُوقال ابن القيم(−1

 )1763 ()).وكذلك كان بنو إرسائيل يفعلون
َفهذا يدل عىل أنه إنام ي(: ُقال ابن القيم (−2 َّ  )1764 ().َّوأما نساء أهل الدنيا فأقل أهل اجلنة, َّ يف اجلنة أكثر باحلورَّنُكَّ
 )1765 (.))إنام حكاه اهللا عن املنافقنيو, ُويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة(: ُقال ابن القيم( −3
َّفإن من أساء الظن به ظن, َّ وأعظم الذنوب عند اهللا تعاىل إساءة الظن به(:)1766(ُ قال ابن القيم(−4 َّ  به ما َّوظن,  به خالف كامله األقدسَّ

                                                 
      ))11776600((3/26−37−174, 4/31−92, 5/345, 6/105, 186  
 408−333−185−6/102, نفيس5/86−222−261−272−295−232, 4/8−100−246, 346 ,4/8−100 ,3/294−369))11776611((    
  ))11776622((4/408 −429−511,5/401, 6/104−112−335−345 

 سـبحانه فـوق َّأنـهو, وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة اهللا سبحانه وتوحيـده:  , قال  ابن القيم 231 حتفة املودودص  هذا النقل من كتابه 226 /1))11776633((
 َّأنُ يالحـظ .ومعنى هذه الكلمـة إهلنـا معنـا )  عامنويل(بـ, هموكان بنو إرسائيل كثريا ما يسمون أوالد, وهو معهم أينام كانوا, ويسمع كالمهم,  عرشه ينظر إليهم

 . ملذهب األشاعرة− رمحه اهللا−ِّاملناوي موافقة من −عز وجل– اخترص كالم ابن القيم, وحذف منه ما يتلق بإثبات العلو هللا َّاملناوي
وأقـل سـاكنيها , َّاجلنة أكثر باحلور العني التي خلقن يف َّاجلنة كن يف َّإنامن َّأهنهذا يدل عىل : قيل86 ص  حادي األرواح  , وهذا النقل من كتابه 11/232))11776644((

 . كوهنن أكثر أهل النارَّأما, وأكثر أهل النار, َّاجلنةفنساء الدنيا أقل أهل , نساء الدنيا
))11776655((2/ 215 
 َّالظـن أعظم الذنوب عند اهللا إساءة َّأنوهو , شف رس املسألةإذا تبني هذا فههنا أصل عظيم يك:  قال ما نصه96 ص اجلواب الكايف  هذا النقل من كتابه هذا النقل من كتابه ))11776666((

فلو ظننتم بـه مـا , وبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إىل عبودية غريه, فظن به ما يناقض أسامؤه وصفاته,  قد ظن به خالف كامله املقدسَّالظن امليسء به َّفإنبه; 
علـيهم دائـرة الـسوء وغـضب اهللا علـيهم  :كام قـال تعـاىل, انه الظانني به ظن السوء بام مل يتوعد به غريهم بكل يشء عليم وهلذا توعد اهللا سبحَّأنههو أهله من 
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öΝÍκön=tã äο ®فقال, َّوهلذا توعد عليه بام توعد به غريه, يناقض أسامءه وصفاته tÍ← !# yŠ Ï™ öθ¡¡9$# ( |=ÅÒxî uρ ª!$# öΝ Íκön=tã óΟßγoΨ yès9 uρ £‰ tã r& uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψ yγ y_ 
)1767(وقال  :® ö/ ä3Ï9≡ sŒuρ â/ä3–Ψ sß “Ï%©!$# ΟçG⊥ uΖ sß ö/ ä3În/ tÎ/ ö/ä31yŠö‘ r&  (()1768)(1769(   
ومـن , و ويـرصخ منـهَّعـىل أن أكثـرهم ال يـزال يـشك, ّ ولوال سكرة عشاق الدنيا الستغاثوا من هذا العذاب(:ُ قال ابن القيم(−5

ِّومن أحب الـدنيا فليـوطن نفـسه عـىل , ومقاساة معاداهتم, وجماذبة أهلها إياها, عذاهبم اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا
 )1770 ()).وحرسة ال تنقيض, وتعب دائم,  الزمٌّهم: ُّوحمب الدنيا ال ينفك من ثالث, حتمل املصائب

ُ يف أن امليت يسمعٌواحلديث نص(: ُقال ابن القيم( −6 وإذا كان يسمع قرع النعال فهو ,  عنهم بذلكُ األخبارِوقد تواترت, ُ ويدركَّ
 :وعورض بقوله تعاىل, واتصال العمل به يف سائر األعصار واألمصار من غري إنكار كاف يف طلبه, ًيسمع التلقني فيكون مطلوبا
 )1771 ()وما أنت بمسمع من يف القبور

ُثم رأيت( −7 , وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه, َّ أما احلديث فضعيف باتفاق أهل العلم باحلديث(: القيم أجاب بنحوه فقالَن ابَّ

                                                                                                                                                                                     
 وقال تعـاىل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلارسين: وقال تعاىل ملن أنكر صفة من صفاتهولعنهم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا

, وقـد عبـدتم غـريه,  أي فام ظنكم أي جيازيكم به إذا لقيتمـوةِ ماذا تعبدون أأفكا آهلة دون اهللا تريدون فام ظنكم برب العاملني:ال لقومه قَّإنهعن خليله إبراهيم 
 . وصفاتهبأسامئهوماظننتم , وماذا ظننتم به حني عبدتم معه غريه

 . من سورة الفتح6اآلية رقم من من ))11776677((
    تفصل من سورة 23اآلية رقم  من  ))11776688((
))11776699((2/312 
وكون الفقر نـصب عينـي , وتفريق القلب, ومن أبلغ العذاب يف الدنيا  تشتيت الشمل: حيث قال36/ 1وهذا النقل من كتابه  إغاثة اللهفان , 369 /2))11777700((

يف الرتمذي أيضا عن أيب هريـرة ريض اهللا  يزال يشكو ويرصخ منه وال َّولوال سكرة عشاق الدنيا بحبها الستغاثوا من هذا العذاب عىل أن أكثرهم, العبد ال يفارقه
 وهذا أيضا من . ومل أسد فقركً يديك شغالُ وإن ال تفعل مألت, وأسد فقرك,  ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غنى:  يقول اهللا تبارك وتعاىل:قال عنه عن النبي

من أحب الدنيا فليـوطن نفـسه عـىل :ياه ومقاساة معاداهتم كام قال بعض السلف  وحماربة أهلها إ,أنواع العذاب وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا
 .فيظهر من هذا النقل ترصف املناوي يف النقل ةاختصاره.  وحرسة ال تنقيض , وتعب دائم,  هم الزم: وحمب الدنيا ال ينفك من ثالث,حتمل املصائب

: قـال,  دفنَّفلام,  حرض جنازة رجل النبي َّأن,  بإسناد ال بأس به سننه د رو أبو داود يف وق:  حيث قال13الروح ص , وهذا النقل من كتابه 398 /2))11777711((
 »إذا ولـوا منـرصفني  امليت يسمع قرع نعاهلمَّأن« ن وقد صح , يسمع التلقيَّإنهف, وإذا كان يسأل,  يسأل حينئذَّأنهفأخرب , » اآلن يسألَّإنهف, سلوا ألخيكم التثبيت«

فلـوال , أتاين آت بشهاب من نـار: ما كان حالك حني وضعت يف قربك? قال! يا أخي: فقلت,  فرأيته يف النوميلمات أخ : ق عن بعض الصاحلني قالوذكر عبد احل
ُ داعيا دعا يل هللكتْأن  دفنتهـا َّفلـاملـه , اهللاَّإال ال إله قويل,  شبيبَّيا أم: وقل, ييا بني إذا دفنتني فقم عند قرب: فقالت, أوصتني أمي عند موهتا: وقال شبيب بن شيبة, ً

  . اهللاَّإالال إله :يا أم شبيب قويل : فقلت, قمت عند قربها
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 )1772 (.) إىل هنا كالمه).أب وأممن , فالعبد يدعى بام يدعى به فيها, ُفيدعى به يف الدنيا, كاملنفي بلعان
وآثـر رضـا اهللا , وخـتم لــه بالـشهادة, يف املهاجرين ال تأخذه يف اهللا لومة الئـم كان سعد يف األنصار بمنزلة الصديق (:ُقال ابن القيم( −8

ْفحق له أن هيتز العرش له,  يوم موتهونعاه جربيل , ووافق حكمه حكم اهللا من فوق سبع سموات, ورسوله عىل رضا قومه وحلفائه َّ. ((              

)1773( 
فهـو , أو جتـاوزه, لتلحقه, لتنافسه فيه, َّأن املنافسة املبادرة إىل الكامل الذي تشاهده يف غريك, احلسد والفرق بني املنافسة و(:ُقال ابن القيم( −9 

 )1774 ()). عىل اخلريٌليس فيها حرص, وضعيفة, واحلسد خلق نفس ذميمة, وكرب القدر, وعلو اهلمة, من رشف النفس
ُفرق ابن( −10 فهو ال يطلب األمـور يف , فال يرتكها حتى إذا فاتت طلبها, هاز الفرصة يف وقتها القيم بني املبادرة والعجلة بأن املبادرة انتَّ

                                                 
 من انقطع نـسبه مـن جهـة وأما, َّواجلواب أما احلديث فضعيف باتفاق أهل العلم باحلديث:قال149 ص حتفة املودود هذا النقل من كتابه  ,و2/533 ))11777722((

 .واهللا أعلم. فالعبد يدعى يف اآلخرة بام يدعى به يف الدنيا من أب أو أم,  يف الدنياَّأبيه فإنه يدعى بام يدعى به
 كـان يف األنـصار بمنزلـة َّإنـهف, وال خيفى ما يف ذكر سعد بن معـاذ بخـصوصه ههنـا :(, قال140 ص   حادي األرواح    وهذا النقل من كتابه 64 /3))11777733((

ووافـق , وآثر رضا اهللا ورسوله عىل رضا قومه وعشريته وخلفائـه, وختم اهللا له بالشهادة, وكان ال يأخذه يف اهللا لومة الئم, َّواهتز ملوته العرش, الصديق يف املهاجرين
 أحـسن مـن حلـل َّاجلنـة تكون مناديله التي يمسح هبا يديـه يف ْأنفحق لـه ,  يوم موتهونعاه جربيل إىل النبي, حكمه الذي حكم به حكم اهللا فوق سبع سموات

 ملـذهب − رمحـه اهللا−ِّاملنـاوي موافقـة مـن −عـز وجـل–لق بإثبات العلـو هللا ع اخترص كالم ابن القيم, وحذف منه ما يتَّاملناوي َّأنُيالحظ : قال الباحث ).لوكامل
 .األشاعرة

 املنافسة املبادرة إىل الكـامل الـذي  َّأن, والفرق بني املنافسة واحلسد: فصل:  قال 252−251ص الروح   من كتابُّنقل املناوي:  قال الباحث123 /3))11777744((          
 وأصلها من اليشء ويف ذلك فليتنافس املتنافسون:قال تعاىل, وكرب القدر, وعلو اهلمة, فهي من رشف النفس, أو جتاوزه, فتنافسه فيه حتى تلحقه, تشاهد من غريك

, كام كان أصـحاب رسـول اهللا يتنافـسون يف اخلـري, وربام فرحت إذا شاركتها فيه, خراألفينافس فيه كل من النفسني , النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة
:  وقـال تعـاىلفاسـتبقوا اخلـريات:وقد قـال تعـاىل, وهي نوع من املسابقة, مع تنافسهم فيه, بل حيض بعضهم بعضا عليه, ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه

ض السامءعرضها كعر .سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة وكان عمر بن اخلطاب يسابق أبا بكر ريض اهللا عنهام فلم يظفر بسبقه أبدا فلام علم أنه قـد اسـتوىل 
 وجدته قد سبقني إليه واملتنافسان كعبدين بني يدي سيدمها يتباريـان ويتنافـسان يف َّإالعىل اإلمامة قال واهللا ال أسابقك إىل يشء أبدا وقال واهللا ما سبقته إىل خري 

واحلـسد خلـق نفـس ذميمـة وضـيعه  ....مرضاته ويتسابقان إىل حمابه فسيدمها يعجبه ذلك منهام وحيثهام عليه وكل منهام حيب اآلخر وحيرضه عىل مرضاة سيده
اوهيا يف العـدم كـام قـال ساقطة ليس فيها حرص عىل اخلري فلعجزها ومهانتها حتسد من يكسب اخلري واملحامد ويفوز هبا دوهنا وتتمنى أن لوفاته كسبها حتى يس

تعاىل ودوا لو تكفرون كام كفروا فتكونون سواء وقال تعاىل ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيامنكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد مـا تبـني 
تمن متامها عليه وعىل من ينافسه فهـو ينـافس غـريه أن يعلـو هلم احلق فاحلسود عدو النعمة متمن زواهلا عن املحسود كام زالت عنه هو واملنافس مسابق النعمة م

 .عليه وحيب حلاقه به أو جماوزته له يف الفضل واحلسود حيب انحطاط غريه حتى يساويه يف النقصان وأكثر النفوس الفاضلة اخلرية تنتفع باملنافسة
 .فيالحظ اختصار املناوي للنقل
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 )1775 ().والعجلة طلب أخذ اليشء قبل وقته, ووثب عليها, بل إذا حرض وقتها بادر إليها, وال قبل وقتها, أدبارها
َّوذكر الديوث يف هذا وما قبله يدل عىل أن أصل الدين الغرية(: ُقال ابن القيم( −11 َمن ال غرية له ال ديـن لـه, ّ ْ , فـالغرية حتمـي القلـب, َ

 )).والغرية يف القلب كالقوة, فال يبقى عندها دفع البتة, وعدمها يميت القلب فتموت اجلوارح, فرتفع السوء والفواحش, فتحمى له اجلوارح

)1776( 
َوأنورها, وأظهرها, أنزه املوجودات(: ُ قال ابن القيم(−12 َوكل ما قرب إىل العرش كان أنور وأزهر, ُعرش الرمحن, ًا وقدرًوأعالها ذاتا, ْ َْ َ ْ ,

 )1777 ())...فلذا كان الفردوس أعال اجلنان وأفضلها
, َّوقد جهل قوم فظنوا أن الزهد جتنب احلالل, إلفراغ اليد منها, فالزهد فراغ القلب من الدنيا, وهذا أحسن احلدود(: ُقال ابن القيم(−13

ومل , أمثـال اجلبـال, ويف قلـوهبم شـهوة الغنـى, واكفهروا يف وجوه األغنيـاء, وجفوا األنام, وقطعوا األرحام,  احلقوقّفضيعوا, فاعتزلوا الناس
َّيعلموا أن الزهد إنام هو بالقلب َّفلام اعتزلوها باجلوارح ظنوا أهنم استكملوا الزهـد, الشهوة القلبية أصله موت َّوأن, َّ َّ فـأداهم ذلـك إىل الطعـن يف , َّ

 )1778 ()). من األئمةكثري
                                                 

َوالفرق بني باملبادرة والعجلة: ُقال ابن القيم 258ص , وكالمه يف كتابه الروح 193 /3))11777755((   وال يرتكهـا حتـى إذا , وقتهـا     املبادرة انتهـاز الفرصـة يف َّأن, َ
َفاتت طلبها َ  أخـذ الثمـرة فهو بمنزلة من يبادر إىل, ووثب عليها وثوب األسد عىل فريسته, بل إذا حرض وقتها بادر إليها, وال قبل وقتها, فهو ال يطلب األمور يف أدبارها, َ

 . والعجلة طلب أخذ اليشء قبل وقته, وقت كامل نضلها وإدراكها
وهلذا كان الديوث أخبث خلق اهللا واجلنة عليه حرام وكذلك حملل الظلم والبغي لغريه ومزينه لغـريه  45 اجلواب الكايف ص  ونقله من كتابونقله من كتاب,,327 /3))11777766((            

ىل أن   أصل الدين   الغرية ومن ال غرية له ال دين له فـالغرية حتمـي القلـب فتحمـي لـه اجلـوارح فتـدفع الـسوء فانظر ما الذي محلت عليه قلة الغرية وهذا يدلك ع
والفواحش وعدم الغرية متيت القلب فتموت اجلوارح فال يبقى عندها دفع البتة ومثل الغرية يف القلب مثل القوة التي تدفع املرض وتقاومه فاذا ذهبـت القـوة وجـد 

 .ل قابال ومل جيد دافعا فتمكن فكان اهلالك ومثلها مثل صيايص اجلاموس التي تدفع هبا عن نفسه وعن ولده فاذا تكرست طمع فيها عدوهالداء املح
 .فنالحظ الترصف الشديد يف النقل

ِوأنورها, وأظهرها, أنزه املوجودات:  فائدة1/27الفوائد    وكالمه يف كتابه 561 /3))11777777(( , وأوسعها عرش الـرمحن جـل جاللـه, تا وقدراوأعالها ذا, وأرشفها, ْ
ُمما بعد عنه, وكل ما كان أقرب إىل العرش كان أنور وأنزه وأرشف, ولذلك صلح الستوائه عليه وأجلهـا , وأنورها, وأرشفها,  اجلنانأعىلأعىلوهلذا كانت جنة الفردوس , َ

ُوكل ما بعد عنه, إذ هو سقفها, لقرهبا من العرش  .وأضيقها وأبعدها من كل خري, ا كان أسفل سافلني رش األمكنةوهلذ, كان أظلم وأضيق, َ
 .نالحظ اختصار املناوي كالم ابن القيم , وحذفه ما يتعلق باستواء اهللا سبحانه وتعاىل

وهو وهو , , واحلرصواحلرص, , ابله الشحابله الشحويقويق, , فالزهد فراغ  القلب من الدنيا إلفراغ اليدين منهافالزهد فراغ  القلب من الدنيا إلفراغ اليدين منها: : حيث قال حيث قال 226226//11    عدة الصابرينعدة الصابرين  , وكالم ابن القيم يف كتابه, وكالم ابن القيم يف كتابه7373 / /44))11777788((    
وان وان , , الـشبهةالـشبهةمتوسط بينهام بحسب درجة متوسط بينهام بحسب درجة : : والثالثوالثالث, , فضلفضل: : والثاينوالثاين, , فرضفرض: : فاألولفاألول, , وزهد ىف الفضالتوزهد ىف الفضالت, , واملكروهاتواملكروهات, , وزهد ىف الشبهاتوزهد ىف الشبهات, , زهد ىف احلرامزهد ىف احلرام: : ثالثة أقسامثالثة أقسام

َّفإن إرادة الدنيا َّفإن إرادة الدنيا , , يكون رضورةيكون رضورة, , فزهد الفضلةفزهد الفضلة, , ّن شمر إىل اهللا والدار اآلخرةّن شمر إىل اهللا والدار اآلخرةوذلك ملوذلك مل, , َّبمعنى أنه ال بد منهَّبمعنى أنه ال بد منه, , وقد يكون الثالث واجباوقد يكون الثالث واجبا, , وإال فبالثالثوإال فبالثالث, , ْقويت التحق باألولْقويت التحق باألول
 . .  فال ينقسم املطلوب وال الطلب فال ينقسم املطلوب وال الطلب’’وإرادته و مطلوبهوإرادته و مطلوبه, , وال يصح للعبد مقام اإلرادة حتى يفرد طلبهوال يصح للعبد مقام اإلرادة حتى يفرد طلبه, , قادحة يف إرادة اآلخرةقادحة يف إرادة اآلخرة

 .مواهللا أعل. إلفراغ اليد منها: َّيظهر أن كالو ابن القيم انتهى عند قوله
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))  ®®  :َ إذا قرنت هذا احلديث بقوله تعاىل(:)1779(ُال ابن القيمق(−14 44  χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  == ÅÅss ããƒƒ  šš⎥⎥⎪⎪ ÏÏ‰‰ ttGG ÷÷èè ßßϑϑ øø99 $$##    ) 1780( وعلمـت أن اهللا جيـب   ُ َّ َ
 )1781 (.))لوضوئهَّفال تفتح أبواب اجلنة الثامنية , وإن أسقط الفرض عنه, َّأنتج أن وضوء املوسوس ليس بعبادة يقبلها اهللا, عبادته
, وإجاللـه, وحمبتـه, ونعوت جاللـه, وصفاته,  من بني العلم باهللا)1782 (َّأن التواضع يتوالد, بني التواضع واملهانة  والفرق(:ُقال ابن القيم(−15

لـذل والرمحـة وخفـض جنـاح ا, وانكسار القلب هللا, هو التواضع, فتولد من ذلك خلق, وآفاهتا, وعيوب عمله, ونقائصها, وبني معرفته بنفسه
َّواخلسة, واملهانة الدناءة, للخلق  )1783 ()).وابتذاهلا يف نيل حظوظها كتواضع الفاعل للمفعول به, وبذل النفس, ِ
ْوغضبا لربه أن يعدل بـه , وجتريدا لـه, ويغشاه, ْأن يلحقه الرشك, وهذا وأمثاله من املصطفى صيانة حلمى التوحيد(: ُقال ابن القيم( −16
ْأن يتخذ املـسجد عـىل : وحمل الذم: قيل. وعىل الناس, خمافة الفتنة عليه, ْأكره أن يعظم خملوق حتى جيعل قربه مسجدا: افعيقال الش. سواه

 )1784 ()).أو غريه فال منع, فلو بنى مسجدا وجعل بجانبه قرب ليدفن به واقف املسجد, القرب بعد الدفن
 )1785 (.وقد نقل عنه يف التخريج واحلكم عىل احلديث

 )1786 (.نقل عنه يف رشح احلديث , والكالم عىل معناهوقد 

                                                 
 اهللا حيب عبادته أنتج لك  اهللا حيب عبادته أنتج لك َّأنَّأنَ وعلمت َ وعلمت  اهللا ال حيب املعتدين اهللا ال حيب املعتدينَّإنَّإن::َ,  فإذا قرنت هذا احلديث بقوله تعاىلَ,  فإذا قرنت هذا احلديث بقوله تعاىل1/142اللهفان  إغاثة  إغاثة   ,وكالم ابن القيم يف كتابه,وكالم ابن القيم يف كتابه))11777799((

 ..ويالحظ تطابق النقلويالحظ تطابق النقل. . نية لوضوئه نية لوضوئه  الثام الثامَّاجلنةَّاجلنةفال تفتح أبواب فال تفتح أبواب , ,  وضوء املوسوس ليس بعبادة يقبلها اهللا تعاىل وإن أسقطت الفرض عنه وضوء املوسوس ليس بعبادة يقبلها اهللا تعاىل وإن أسقطت الفرض عنهَّأنَّأنمن هذا من هذا 
   ..من سور البقرةمن سور البقرة) ) 190190((اآلية رقم اآلية رقم من من ))11778800((
))11778811((4/ 130 
 .يتولد كام يف كتاب الروح كام سيأيت: كذا يف الفيض, ولعل الصواب))11778822((
ومعرفـة ومعرفـة , , بني العلـم بـاهللا سـبحانهبني العلـم بـاهللا سـبحانه التواضع يتولد من  التواضع يتولد من َّأنَّأن, , والفرق بني التواضع واملهانةوالفرق بني التواضع واملهانة: : , حيث قال, حيث قال233233 ص ص   الروح الروح   وكالم ابن القيم يف كتابه وكالم ابن القيم يف كتابه277 /4))11778833((

وهـو وهـو : : هو التواضـعهو التواضـع, , فيتولد من بني ذلك كله خلقفيتولد من بني ذلك كله خلق, , وآفاهتاوآفاهتا, , وعيوب عملهاوعيوب عملها, , وتفاصيلهاوتفاصيلها, , ومن معرفته بنفسهومن معرفته بنفسه, , وإجاللهوإجالله, , وحمبتهوحمبته, , وتعظيمهوتعظيمه, , ونعوت جاللهونعوت جالله, , وصفاتهوصفاته, , أسامئهأسامئه
وهـذا وهـذا , , واحلقوق هلم قبلهواحلقوق هلم قبله, , بل ير الفضل للناس عليهبل ير الفضل للناس عليه, , ال ير لـه عند أحد حقاال ير لـه عند أحد حقاوو, , فال ير لـه عىل أحد فضالفال ير لـه عىل أحد فضال, , وخفض جناح الذل والرمحة بعبادهوخفض جناح الذل والرمحة بعباده, , انكسار القلب هللانكسار القلب هللا

 .. يعطيه اهللا عز وجل من حيبه ويكرمه ويقربه يعطيه اهللا عز وجل من حيبه ويكرمه ويقربهَّإنامَّإنامخلق خلق 
, , ريد لــهريد لــهويغشاه وجتويغشاه وجت, ,  يلحقه الرشك يلحقه الرشكْأنْأن صيانة حلمى التوحيد  صيانة حلمى التوحيد  هذا وأمثاله من النبي  هذا وأمثاله من النبي َّفإنَّفإن: : , حيث قال , حيث قال 189189//11   إغاثة اللهفان إغاثة اللهفان    وهذا من كتابه   وهذا من كتابه 274274 / /55))11778844((

وكلام كنـتم أشـد وكلام كنـتم أشـد , , بل هذا تعظيم لقبور املشايخ والصاحلنيبل هذا تعظيم لقبور املشايخ والصاحلني: : فقالفقال, , َّوغرهم الشيطانَّوغرهم الشيطان, , وارتكابا لنهيهوارتكابا لنهيه, ,  معصية ألمره معصية ألمرهَّإالَّإالفأبى املرشكون فأبى املرشكون , ,  يعدل به سواه يعدل به سواهْأنْأن, , وغضب لربهوغضب لربه
ّ دخل عىل عبـاد يغـوثولعمر اهللا من هذا الباب بعينهولعمر اهللا من هذا الباب بعينه, , ومن أعدائهم أبعدومن أعدائهم أبعد, , وأشد فيهم غلوا كنتم بقرهبم أسعدوأشد فيهم غلوا كنتم بقرهبم أسعد, , هلا تعظيامهلا تعظيام ّ دخل عىل عبـاد يغـوثَ ومنـه دخـل عـىل عبـاد ومنـه دخـل عـىل عبـاد , , ونـرسونـرس, , ويعـوقويعـوق, , َ

 ..األصنام منذ كانوا إىل يوم القيامةاألصنام منذ كانوا إىل يوم القيامة
))11778855(( 1/390−541, 3/11−37−372−390−423,4/24−112−119−150−164−346−363−430, 5/47−114−142−384−409−

434, 6/14−17−101−178−180−333 
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ُ مما سبق وجود مصادر نقل منها املناوي لكنه مل يَّتبني َّ حادي األرواح, حتفة املودود,إغاثة اللهفان,عدة الصابرين  كتاب الروح ,: ها مثلِّسمُّ
 .د,الفوائ

كيفية تعامل املناوي  مع املصادر ، -3
ِّ

   . ؟وهل رجع  ونقل منها مباشرة
َّهل ينقل بالنص أم باملعنى? فمام تقدم من ذكر األمثلة من كالم شيخ اإلسالم , وابن القيم نجد أنه تارة ينقل بالنص , :واملقصود هبذا  ّ َّ

ُّوأخر يترصف ,وأما بشكل عام ومنهج سار عليه املناوي ف  :ُّما ينقله املناوي ينقسم إىل قسمنيَّ فإن من حيث نظري يف الكتاب َّ
،:אא .א

א א:א ، .א

א :א:א
 :)1787( مرة منها106   فقد أستخدمها يف,إىل هنا كالمه: قوله−1
 )1788 (: منها مرة16,انتهى بنصه:  ومنها قوله−2
 )1789 (:ًانتهى بحروفه يف عرشين موطنا منها:  قولها ومنه−3

 )1790 (:انتهى, وذلك يف أكثر من ثالث مئة موطن, منها:  قولها ومنه−4

ًما نصه, وذلك يف عرشين موطنا, منها: ومنها قوله−5 َّ:) 1791( 
ِّرة يعرب بقولا وت−6  : فمن ذلكذكره كله: ه ُ

                                                                                                                                                                                     
))11778866((1/94−104−119−207−337−424, 2/48−51−182−217−545−3/44−193−203−219−366−419, 4/73−106−162−

297, 5/81−502−518, 6/301−467  
)1787(1/129−178−240−359−360−460 ,2/−42−61−160−202−245−371 ,3/267−270−317−345−431 ,4/−155−178−

208−288−422 ,5/127−216−356−414−434−495 
6/49−104−139−269−278−390 
)1788(1−43−105−156−490 ,2/−116−152−322−435 ,3/433−447−485−488 
4/95−391−418−428−457 ,5/161−286−287−329 ,6/40−62−122−129−277 
)1789(2/91−226, 3/60−88−134−366, 5/41−286−313−399, 6/38−40−412 
)1790(1/43−46−85−176−183−263−359−466, 2/54 −119−130−223−320−423−522− ,3/23−83−210−309−398−

480−537, 4/47−216−372−442−536, 5/53−129−248−335−409−425−483, 6/65−91−137−245−271−281−321−444 
))11779911((1/144−145−370, 2/61−236−496−350, 3/476−491,4/364,422−467,5/82, 6/239 
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 )1792 (. ذكره كله الزخمرشي• 
 )1793 (.ُّ ذكره كله الطيبي•
 )1794 (. ذكره كله القايض•
 )1795 (. ذكره كله احلافظ ابن حجر•
 )1796 (. ذكره كله احلرايل•
 )1797 (. ذكره كله الذهبي•
 )1798 (. ذكره كله الزين•
 )1799 (. ذكره كله الغزايل•
 )1800 (.ُ ذكره كله ابن قتيبة•

א א:א ، .א
   )1801 (:هذه العبارة ثالث عرش مرة منها  فقد ذكر, حاصله−1
َّوتارة يقول ويعرب عام−2 ِّ    )1802 (:حمصوله, وقد استخدم هذه العبارة سبع عرش مرة منها:  خيترصه ُ
ِّوأحيانا يعرب بقوله فيام −3 ُ    )1803 (قاله مجع: ينقله عن مجاعة من أهل العلم ً
ِّ وتارة يعرب بقوله−4     )1804 (.  ذكر ذلك يف سبعة مواطنشارحون: ُ

                                                 
)1792(1/215−354, 2/55, 119, 498, 3/268−355−382−575−528, 4/64 −95−381−465 , 5/14−219−272−280  
)1793(5/473  
)1794(1/126−556 ,2/123 −133, 4/427, 6/224   
)1795(3/12, 6/440  
)1796 (3/56, 5/501  
)1797(3/498  
)1798(5/247  
)1799(5/180  
)1800(4/43  
)1801 (1/100−179−259−555, 2/52−182−116−240, 3/252, 4/158−178, 5/387, 6/424 
)1802(1/148−433−595, 2/101−292−321−335−339−359−455−468−473, 3/126−145−179, 5/267−285  
)1803(1/4−44−85−464, 6/428 
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ِّ وأخر يعرب بقوله −5   )1805 (.ٌرشاح الشهاب: ُ
   )1806 (.ٌبعض رشاح مسلم−6
 )1807 (.ٌبعض رشاح الشفاء−7  

 
َّبعض رشاح أيب داود−8 ُ.) 1808( 
َّبعض رشاح املصابيح−9 ُ.) 1809( 

َّبعض رشاح الرتمذي−10 ُ.) 1810( 
ِّبعض رشاح البخاري−11 َّ ُ.) 1811( 
َّمجع من رشاح احلديث−12 ُ.) 1812( 
 :رشوح كقوله: وتارة يقول −13
 )1813 (. وهذا احلديث كثري الفوائد فمن أرادها فلرياجع رشوح الصحيح•
 )1814 (. يف بعض رشوح مسلم•
 )1815 (..َّ فإن أصل احلديث كام يف رشوح الصحيحني وغريمها•

كل فناملصادر التي اعتمد عليها يف -3
ِّ
.  

                                                                                                                                                                                     
)1804(1/77−444, 2/167−465−473, 3/463, 6/148  
)1805(1/52, 5/419 
)1806 (1/54−438, 3/424, 5/440, 6/292−318 
)1807(1/270, 2/410−571, 3/38−500  
)1808(1/295, 3/164, 5/93  
)1809(1/439, 2/509, 6/28 
)1810(3/40, 6/51−336  
)1811(3/438 ,5/481, 6/177  
)1812 (6/227  
)1813(2/243  
)1814(6/81  
)1815(6/324  
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 : فهي تنقسم عدة أقسام    
א .א:א

َّ, فتارة ًيسميها ويسمي فقد أكثر من اعتامده عىل رشوح  مصابيح السنة, وكشف معناه, وما دل عليه, وبيان املقصود منه, ما يتعلق بنثر احلديث ِّ
 :ًومن أكثر هذه الكتب اعتامداَّ يسمي املؤلف فقط ,مؤلفيها , ويف الغالب

َّ , وقد نص يف مقدمة كتابه أنه إذا قال"حتفة األبرار"ِّ رشح القايض عمر بن عبد اهللا البيضاوي يف  − أ ومـا , )1816(ُّقال القايض فهو البيضاوي: َّ
َّ إال ألنه يك−وعىل غريه من أهل العلم الذين سيأيت ذكرهم−, تنصيصه عليه َّومـا تعنـى للحـديث ,  يف جمـال ختصـصهٌكل, ثر من النقل عنهمَّ
وقد نقل عنه فيام يقرب من مخـس , َّإال وذكره, ِّوللقايض البيضاوي كالم حوله,  إذا كان احلديث املرشوح من أحاديث املصابيحهَّعنه; لذا فإن
 )1817(.ُّذكره كله البيضاوي: فنراه يقول−مئة موطن 

َّه ينقل فقط دون أن تكون له شخصيةَّلكن ال يفهم من هذا أن   : وتدخل من توجهيه واعرتاض كقوله, ْ
َّليس عىل ما ينبغي القتضائه أنـه مـن رصف صـدرا مـن , وماله يف مرضاته, هو الذي رصف عمره يف طاعة اهللا(: ِّوقول القايض البيضاوي(
ًحق خدمة ملك امللوك ال يسمى صاحلاوقام ب, وسلك طريق السلوك, َّثم تاب توبة صحيحة, مره يف عمل املعايصُع ِّ أنه يف حيِّبني ومن ال).ّ  زَّ

  .السقوط
َّويبني ًذكره اهلروي ملخصا من قول (: , أو من استفاد منه كقوله)1818()ُّوقال البيضاوي كالكرماين(: فمن ذلك قوله,  موارده واستمدادتهُ ُّ
وأصله قول :(ً وكقوله أيضا, )1821()ُّقال البيضاوي وتبعه الويل العراقي(: كقولهو, )1820()ِّوقال القايض كاهلروي:( وكقوله , )1819(     )ِّالبيضاوي
 .)1822(ِّالبيضاوي

ً وتارة يشري إىل أن يف الكالم وقفة ونظرا َّ ُّكذا قرره البيضاوي(: كقوله, ً  )1824( )ُّوأيده الطيبي:(َّمن أيده كقوله ًتارة يذكر  و.)1823( )َّ

                                                 
)1816 (1/3 
)1817 (1/556, 5/38 
)1818 (3/478 
)1819 (5/337 
)1820 (5/94 
)1821 (4/313 
)1822 (3/109 
)1823 (5/98 
)1824 (3/260 
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ِّ أخذا من قول التوربشتيُّذكره القايض(: ولهكق َّ يبني موارده واستمدادتهَّومرة ً تلخيـصا مـن كـالم ُّ ذكـره القـايض:(, أو يقول)1825( .)ً
 .ًكثريا َّ وهذا يدل عىل أنه يراجع املصادر)1827(    ).ِّ وأصله قول التوربشتيُّ ذكره القايض:(,أو يقول)1826( ).التوربشتي

 . مئة موطن ُ فيام يقرب من ست املصابيح ملشكاةِّ عن الطيبي يف رشحه من النقلً وقد أكثر جدا−ب
ِّذكره مجع أخذا من قول التوربشتي(: ً أحيانا من استفاد من رشحه كقولهَّنيويب,  أكثر من مئة موطنِّ وعن التوربشتي−ج ً(   )1828(. 

 .ليلة والعظيمةوما ورائها من املعاين اجل,  وهؤالء هم من أئمة علم البيان واملعاين الذين اعتنوا ببيان خفايا األلفاظ
ُ وكذلك اعتمد عىل ما كتبه جده من قبل أ− كــ رشح : زرعة يف كثري من مؤلفاهتم من كتب الرشوحولده أيبعىل  و,ِّه احلافظ العراقيِّمُّ

  . ألحاديث األحياء ه , ومن كتب التخريج كتخرجيِّ عىل الرتمذيِّالعراقي
ُّالعراقي فجدنا من قبـل األمهـات احلـافظ الكبـري قال :( َّمة كتابه أنه إذا قالوككتاب  طرح التثريب برشح التقريب  وقد نص يف مقد

 )1829()زين الدين العراقي
ِّكـ رشح صحيح البخاري , وعىل مـا كتبـه : احلفاظ ابن حجر يف كثري من مؤلفاته من كتب الرشوحُمَلَ وكذلك اعتمد عىل ما كتبه ع−

تخرجيه ألحاديث خمترص ابن احلاجب, وما أماله عىل كتاب األذكار, بل وحتى كتـب من كتب التخريج كتخرجيه ألحاديث الرافعي, وك
 .  مرة1082, فقد ذكر اسمه يف  امليزان كلسانالرجال 

 .ًموطنا270وكذلك اعتمد عىل ابن العريب املالكي يف رشح احلديث فقد ذكره يف أكثر من −
 .احلكم عىل احلديث ويف رشحهً موطنا يف 250وكذلك اعتمد عىل ابن القيم يف أكثر من −
 .ً موطنا393ِّ واعتمد عىل املنذري يف احلكم عىل احلديث يف −
 . مرة135ِّ واعتمد عىل السخاوي يف احلكم عىل احلديث فقد ذكره−
 ً مرة511ِّ واعتمد كذلك عىل النووي يف احلكم عىل احلديث ويف رشحه وكذلك يف الفقه يف −

                                                 
)1825 (1/340 
)1826 (2/248 
)1827 (3/541 
)1828 (3/283 
)1829 (1/3 
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وكالمهـا اعتمـد , وعىل الثاين يف أكثر من مئة مـوطن, فقد نقل عن األول يف أكثر من مئتني موطن)1830( ِّواحلراين ِّوكذلك اعتمد عىل احلرايل −
 .عليه يف رشح احلديث ويف غريبه

  فقد اعتمـد عـىل كتـاب نـور الـدين اهليثمـي يف كتابـهَّ فمع اعتامده عىل  احلافظيني العراقي  وابن حجر,وأما ما يتعلق باحلكم عىل احلديث 
ٌ  وقل أن يأيت حديث"جممع الزوائد" َّ  ). 1735(َّ وهو يف  املجمع  إال ونقل كالم النور فقد نقل عنه يف ّ

ُواعتمدت يف بيان حـال :    عىل السبب فقال" الدرر الطوالع يف زوائد اجلامع األزهر عىل مجع اجلوامع يف احلديث النبوي"وقد نص يف كتابه
ُّاألسانيد عىل ما حرره جدن ا من قبل األمهات, وواسطة عقد احلافظني زين الدين العراقي, وولده شيخ اإلسالم ويل الدين العراقـي, واحلـافظ َّ

ُالكبري نور الدين اهليثمي, ومن يف طبقتهم, فهم املرجع يف ذلك والع  )1831 (.هدةُ والعُمدة, وعليهم االعتامدُ
 هــ 803بن إبراهيم الـسلمي ت    َّيتبادر إىل الذهن, وإنام يعني صدر الدين حممد فال يعني نفسه كام قد : ُّقال املناوي:  وإذا قال−تنبيه

 .ً موطنا240, أكثر من صاحب كتاب  كشف املناهج والتناقيح , وقد نقل عنه يف احلكم عىل احلديث, ويف رشح احلديث
  .علم اللغة العربية وفروعها: القسم الثاني

َّحتـى إنـه , " الكـشاف" َّسيام تفـسريه) 587(فقد ذكر اسمه يف , ده عىل الزخمرشي يف كثري من كتبهَّوأما يف علم اللغة فقد كان جل اعتام
ِّليظهر يل من خالل تتبعي له أنه عمل فهرسا لكل شاردة ورادة من كالم الزخمرشي ً   " الكـشاف", بل واطلع عـىل كثـري ممـا كتـب حـول َّ

 , و )1833(  للطيبـي" حاشـية الكـشاف" , و)1832(  للسعد" حاشية الكشاف"ويف : يقولومن حوايش لذا نراه يف , من ختريج للحديث: خاصة
, ومل يكن له جمرد النقل.  فهل املقصود هنا أحد ما تقدم أم غريهم?)1835(ويف  حوايش الكشاف : , بل ويقول)1834(  للعراقي"حاشية الكشاف"

كـام بينـه يف الروايـة , أي يطعنـه يف جنبـه»ّل بني آدم يمسه الـشيطان ك«: فقد نقل عند ذكره حلديث, ّبل قد نبه عىل خمالفة الزخمرشي للسنة
(þ’ÎoΤÎ ®:عيـسى السـتجابة دعـاء حنـة هلـا بقوهلـا» وابنهـا«بنـت عمـران » َّ يوم ولدته أمه إال مـريم«اآلتية uρ $yδ ä‹ŠÏã é& š Î/ $yγtG−ƒÍh‘ èŒuρ z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# )1836( وإال المـتألت الـدنيا صـياحا, الحقيقـة الـنخس,  أراد بـه الطمـع يف اإلغـواء:وقيـل, ُّوعىل هذا فاملس حقيقـي ,
                                                 

َّ وجدت يف أحد املواطن من الفيض تعليقة فيها أن احلراين مصحف من احلرايل, لكني مل أعتمد عىل ذ))11883300(( َّلك ألن املعلق عىل الكتاب غري معروف اسمه ُ
ًفضال عن حاله , وكذلك مل يذكر دليال عىل ما قال, وأيضا ً  .واهللا أعلم. .كثرة التصحيف و السقط والتحريف مما يدل عىل عدم اعتنائه يف الكتاب: ً

 30ص )1831(           
)1832 (1/153 
)1833 (5/97  
)1834 (4/248 
)1835 (1/135 
 .آل عمرانمن سورة ) 36 ( رقم اآلية من ))11883366((
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ُوعليه فال يرد ما قيل, َّكأنه يمسه بيده,فاالستهالل تصوير وختييل لطمع الشيطان َّلو كان كذا ملا خصا باالستثناء; ألن الصاحلني كلهم كذا: ِ َّ ُ ,
َّما ذاك إال ألن املراد كام قال عياض َّوأنه من الفضائل فال مانع من اختـصاصهام حتـى عـىل , َّأما إذا أريد باملس حقيقته,  معنامهامها ومن يف: َّ

ٌوهـي زلقـة, َّكـذا قـرره بعـض األفاضـل, املصطفى إذ اختصاص املفضول بيشء ال يوجد يف الفاضل غري عزيز ْ زلقهـا ممـا عملتـه أيـدي , َ
ْوإال فأي امتناع يف أن يمس الشيطان املولـود حـني , َّاحلديث بمجرد أنه مل يوافق هواه يف صحة ُّطعن الزخمرشي(: ُّقال التفتازاين, الزخمرشي

 . َّليدفع بأنه ال يتصور يف حق املولود حني يولد, َّفليست تلك املسة لإلغواء, !بحيث يرصخ كام ير ويسمع, يولد
َّثم أوله الزخمرشي عىل تقدير صحته بأن: قال َّ ّوملا مل خيص هذا املعنى هبـام , ُواستثناء مريم وابنها لعصمتهام, إغوائه املراد باملس الطمع يف َّ

 . والقياس عليه, ا قول بتعليل االستثناءَّوإم, ا تكذيب للحديث بعد صحتهَّوهذا إم, ّعم االستثناء لكل من يكون عىل صفتهام
َّوليت شعري من أين ثبت حتقق طمع الشيطان ورجائه وصدقه يف أن هذا : قال ّ ِ  ليلزمنا إخراج كل من ال سـبيل !املولود حمل إلغوائه?َ

 )1837 (.) إىل هنا كالم السعد.)فلعله يطمع يف إغواء من سو مريم وابنها وال يتمكن منه. له إىل إغوائه
 )1838 (.ًوأحيانا يف رشح احلديث.وأكثرها يف  التعريفات , ًموضع تقريبا) 266( وكذلك اعتمد عىل الراغب اإلصبهاين يف −
ّما ما يتعلق بالرقائق والسلوك والتصوفأ− ّ  مل يـرصح يف كثـري ْوهـو وإن,  فقد اعتمد عىل كتاب  إحياء علوم الدين  أليب حامد الغزايلَّ

 .واملوضوع دالة عليه, وقد نقل عنه يف أكثر من أربع مئة موطن, ّمن نقله باسم كتاب  اإلحياء  لكن نوعية الكالم
َوقد شان الكتاب بنقله عنه ملا يف كثري من نقله من خمالفة ظـاهرة للكتـاب والـسنة, , ًامتي الطائي كثرياوكذلك اعتمد عىل ابن عريب احل َ

ّولعل عذره يف ذلك هو إحسان الظن به, وقد تقدم يف مبحث عقيدته  .  ذكر يشء من ذلك ويف املآخذَّ
َّ وأما يف الفقه فهو يرجع يف ذكر اخلالف إىل كتب املذاهب أحيانا , لكن−  .ه يف غالب أمره ال يذكر مصدره يف نقل اخلالفً
  ." الروض األنف" كتاب السهييل ً عدة كتب, لكن الذي يرصح باسمه كثريا هو وأما يف السرية النبوية فقد اعتمد عىل−

املناوي تقييم  -5
ِّ

فهم بأوصاف جليلة بيانه مكانة بعض العلماء بوص،ووقيمتها العلمية, وبيان مكانتها, للمصادر التي ينقل منها
  . وعلى ذوق رفيع،تنبئ على علم وافر بهم 

 : َّفمن ذلك أنه قال
  .لف مستقل حافلوهو مؤ, وعظامئهم يف  كتاب الصالة , فعاء الشافعيةُأحد ر, وحممد بن نرص الفقيه الكبري−1

 .) كتاب نفيس, عزيز الفوائد يف ستة أسفار(:عن كتاب  شعب اإليامن  للبيهقي: قال−2
ًعلام ودينا واجتهادا, أحد أئمة الدنيا, املجتهد املطلق, ابن جرير يف  تفسريه  وهو حممد الطربي(−3 ً ً.(     ) 1839( 

                                                 
           )1837(5/15 
ًكنت استغرب نقله عنه يف رشح احلديث , ثم اتضح يل أن للراغب رشحا عىل املصابيح, وقد تقدم ذكرذلك)1838(            َّ َّ ُ. 

))11883399 ( (11//144144 
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   )1840 (.))وال نظري له(: ُّ السبكيُقال التاج. احلاكم يف  التاريخ  املشهور(−4
َّوأخبـاره; ألن , وال حاجة لألطالة بـإيراد ترمجتـه, ملغرب   يكون با)1841 (َّوال أصل كام قال املؤلف لقول القرطبي إن ظهوره(: ًوقال أيضا−5

, وابـن حبيـب, وأبـو داود, وابن خزيمـة, َّسيام ابن أيب شيبة, َّومحلة السنة املتقدمني اعتنوا بجمعها بام يتحصل منه يف مجلة جملدات, أعالم األمة
وجاء ابـن بريـدة فجمـع زبـدها يف جملـد . أو تزيد, ره بتآليف عرشةوأفردت أخبا. والدراسة, ُومجع ال حيصون من علامء الرواية, ريدُوابن د

  )1842 ().َّ  فمن أكثر من أخباره يف رشح هذا احلديث فام أراد إال تكثري السواد لقلة اإلمداد"العواصم عن الفتن القواصم"حافل سامه  
 خيرج من األندلس رجل أعلم باحلـديث منـه يف كتـاب  العلـم  مل: ُرواه اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب الذي قال فيه ابن الصالح عن الباجي(−6

  )1843 (.)املؤلف احلافل
ووافـق لفظـه فحـواه, مـن ,  طابق اسمه معناه,ّوهو أصل من األصول املعول عليها, واملرجوع اليها(: عن  الكامل  البن عدي: وقال−7

  )1844 ().املتقدمون واملتأخرونعينه انتجع املنتجعون, وبشهادته حكم احلاكمون, وإىل ما قاله رجع 
َّولعمري إن تارخيه من املصنفات التي سارت ألقاهبا بخالف مضموهنا سامه  تاريخ بغـداد  ( (: قوله يف  تاريخ بغداد ِّقل عن احلرضميُون−8

  )1845 (.))كاألغاين لألصفهاين سامه  األغاين   وفيه كل يشء, وهو تاريخ العامل
َّوظاهر صنيع املصنف أن(−9 ِّ ُبل رواه الصديق الثاين اإلمام أمحـد , وهو تقصري أو قصور, ه ال يوجد لغري الطياليس ممن هو أشهر وأحق بالعزوُ

 )1846 ().وابن حبان واحلاكم, الشيباين
ّمع أن اإلمام يف هذا الفن البخاري خرجه بمعناه يف عدة مواضع كالتوحيد والقدر( −10 ِّ ِّ َّ.) 1847(  
ِّقضية عدول املصنف واق−11 ِّفقـد خرجـه سـلطان الفـن بـاللفظ , وهو ذهول عجيب, َّأنه مل يتعرض أحد من الشيخني لتخرجيه, تصاره عليهُ ّ

  )1848 (). وغريهُّ منهم الديلميٌونقله عنه مجع, املزبور من حديث أيب ثعلبة
ِّوبه يعرف أن نسبة املصنف حتسينه للرتمذي(−12 ِّ ُ  )1849 ().والرتمذي ناقل, ِّقايض الفن وحاكمهَّواملحسن إنام هو , ِّ دون إمام الفن قصورَّ

                                                 
))11884400 ( (22 / /255255.. 
 ..املهدياملهدي: : أي أي 22) ) 11884411((
))11884422 ( (11//363363 
))11884433 ( (44//370370 
))11884444 ( (11//2929 
))11884455 ( (11//2929 
))11884466 ( (11//8585 
))11884477 ( (11//561561 
))11884488 ( (22//9696 
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ِّولعله ذهول فقد عزاه يف  مسند الفردوس  إىل عظيم الفن البخاري(−13 ِّ.()1850(  
َّ يف أن املـراد بالـشيطان هنـا إبلـيس وال اجتـاه لرتديـد أمـري املـؤمنني يف ٌ رصيـحٌ وهو نـص»َّ إن إبليس«:يف رواية مسلم( »َّإن الشيطان−14

  )1851 ( ).احلديث
ّوظاهر تقريره له عىل حتسينه لكن علم احلفاظ ابن حجر جزم بضعفه(−15 َّورد تصحيح احلاكم له بأنه منتقد, ُّوتبعه السخاوي, َ ّ.() 1852(   

  .)1853(  −َّيقصد السيوطي−) من هذا اإلمام املطلعٌوهو عجب( −16
 .)1854(−َّيقصد السيوطي−)من هذا املطلع السائر ٌوهو عجب(−17
ْوإن تعجب(−18 َ ِّ فعجب رمزه مع حكم احلافظ املنذريْ ٌ َ َُ ْ َ بـأن يف إسـناده :  يف  رشح الرتمـذي  لــهِّ العراقـيِ احلفـاظِوإعالل زين,  بضعفهَ

 )1855 ()... بتصحيح الضياءَّلكن املؤلف اغرت, يف إسناده جماهيل: وقول احلافظ اهليثمي وغريه. جهالة
بكرس أوله كتاب ) يف شعب اإليامن ( َّللشافعي يف عنقه منة إال البيهقي فله عليه املنة َّما من شافعي إال و: قال إمام احلرمني (−19       
)1856 ()).صنف أحد مثله هتذيبا وترتيبا وجودةُمل ي( : ُّالكرب الذي قال السبكي) هق له يف السنن (  غزير الفوائد يف ستة أسفار كبار يس,نف  

ُّالعالمة الزخمرشي(−20 ُ َّوهو العالمة العديم الن(: آخروقال يف موطن )1857 (.َّ ُ  ,ظري حممود بن عمر املرضوب به املثل يف علوم األدب والقرآنَّ
 )1858 (    )).وديوان شعره مشهور

ُقال العالمة أقىض القضاة اجلويني−21 َّ .)1859(   
)1861)(1860 (. أبو زرعةُ قال املحقق−22  

                                                                                                                                                                                     
))11884499 ( (44//406406 
))11885500 ( (44//416416 
))11885511 ( (22//352352 
))11885522 ( (66//187187 
))11885533 ( (55//144144 
))11885544 ( (55//354354 
))11885555 ( (22//393393 
))11885566 ( (11//2727 
))11885577((22//3838−−6262   
))11885588((3/573 
))11885599 ( (4/43 
))11886600 ( (1/75 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

453

 له التصانيف الكثرية ":احللية"وقال احلافظ أبو نعيم يف , الثناء عليه  من كبار الشيوخ وأطال يف)1862( هو" الرسالة" يفُّ وقال القشريي−23
ْكفى باملرء عيبا أن يرسه ما ( :منها قوله, الشأن ُةَّليَ عٌوله حكم,يرد عىل املرجئة وغريهم ,تابع لألثر ,وهو مستقيم الطريقة ,يف احلديث 

هو من أئمة الصوفية إىل غري "التعرف " وقال الكالباذي يف ). عويضة ودعو,ٌ ضعف ظاهر:ئل عن اخللق فقالُوقد س( : وقوله,)يرضه
)1863( فال تكن من أهل املراء, لذلك االفرتاءً فيه دفعاُ أطلتَّ وإنام,ذلك من الكالم يف شأن هذا اإلمام  

)1864 ().جروالشريازي أبو بكر يف كتاب األلقاب وهو أجل كتاب ألف يف هذا الباب قبل ظهور تأليف احلافظ ابن ح (−24  
)1865 (.ُ اإلمام الشهري املعروف بابن األثري−25  

)1866 (.ونقل النووي عن اإلمام الغزايل −26 
)1867 (.وحكي عن اإلمام قوام الدين الصفاري−27  
)1868 (.ُ احلسني بن احلسن اإلمام أبو عبد اهللا أحد أئمة الدهر وشيخ الشافعية بام وراء النهرُّوأورده احلليمي−28  

)1869 (.ُاإلمام أبو سعد ابن السمعاين −29  
)1870 (.ُ ذلك اإلمام اهلاممُّ الفخر الرازي−30  
ً وعجب من اإلمام الطيبي مع كونه شافعيا−31 )1871 (. وقع فيام ذهب إليه هذا القائل مع كون منقول مذهبه خالفهِّ  
)1872 (.ُّ البيهقيُ ذكره اإلمام−32  
)1873 (.ُ قاله اإلمام احلليمي−33  

                                                                                                                                                                                     
))11886611 ( ( 1/75−103−149−212, 2/350, 3/85−256−480, 4/250−393, 5/156−337, 6/343−445 
 أي احلكيم الرتمذي  ))11886622((
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)1874 (.جلرجاينُ وقال اإلمام عبد القاهر ا− 34 
)1875 (.ُومل يطلع عليه اإلمام ابن الكامل− 35 

)1876 (.ُقال اإلمام النووي−36  
)1877(.ُ اإلمام الرازي−37  

)1878 (.ُاملحقق العراقي −38   

ُالعالمة الويل العراقي−39 َّ.) 1879(  

)1880 (.ُاملحقق الدواين −40  

)1881 (.ُاملحقق الصديف−41  

)1882 (.ُاملحقق ابن اهلامم −42  

ُ العالمة −43 )1883 (.ُّاملناويَّ  

ُّ العالمة اهلروي−44 ُ َّ.) 1884(  

ُالعالمة التفتازاين  −45 َّ.) 1885(  

ُ العالمة ابن اهلامم−46 َّ.) 1886(  

                                                 
))11887744((66//366366   
))11887755((66//401401   
))11887766((66//442442   
, وقد أكثر من 256 −6/12,  452−487 −5/63, 4/151−172−332 , 396 – 83−199 −72−/ 3, 2/9−49−282−486, 1/37−40−45−537))11887777((

ًذلك لكون وصفه بذلك صار شعارا واطالقا متعارف ى عىل إمام مذهبه الشافعي ,ولعل حت,وصفه باألمام أكثر من أي عامل آخر  . عليه عند أهل الكالم من اإلشاعرةًاً
))11887788((33//367367 
))11887799((22//426426   
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))11888822((55//141141   
))11888833((11//505505 
))11888844((11//555555   
))11888855((11//205205   
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א א א א א :א
א−1 אא אא א،، א
א .א
א−2 .,,א
.אא−3
.א−4
אא−5 ،.
א−6 א .א
7−، א א ، .،:א
א:אא .אאא

 عمـر  عبـد اهللا حممـد بـن أبـو:  والرازي هو   )1888( أرسار التنزيل: ومرة قال )1887( األرسار  للرازي:قال يف =  التنزيل وأنوار التأويلأرسار −1
 . هـ  606احلسني ت 

, )1890( ِّتفـسري البيـضاوي:وقـال مـرة لعله البيضاوي بناء عىل رشطه يف املقدمـة )1889( تفسري القايض:التأويل, قالأنوار التنزيل وأرسار  −2
 .الكتاب مطبوعو هـ 685عبداهللا بن عمر بن حممد ت :ُّوالبيضاوي هو

ـ والكتاب مطبوع327أبو حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ت :     , وابن أيب حاتم هو   )1891(تفسري ابن أيب حاتم −3  .  ه
 هـ410,أبو بكر أمحد بن موسى األصبهاين ت )1892(تفسري ابن مردويه −4
  هـ247بن اجلراح ت  سفيان بن وكيع   )1893( وكيع   ابنتفسري −5

                                                                                                                                                                                     
        ))11888866((55//397397   

)     )     11888877((1/253 
)     )     11888888((3 /464   
)     )     11888899((1/209, 2/557, 4/125,5/76   
)     )     11889900((6/146 
)     )     11889911((1/129,4/77 −465−540,5/53 
 .وساق يف بعض هذه املواطن أسانيد ابن مردويه مما قد يدل عىل وقوفه عىل الكتاب.234 −6/199 ,4/79 ,3/504 ,2/63 ,1/49−200))11889922     (     (

 , 2/197هـ , معجم مصنفات      القرآن الكريم197تفسري لوالده وكيع تَّابن وكيع , والذي يف املصادر أن ال: ن وكذا وقع يف الفيض 1/110))11889933 ( (    
 1073برقم
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 .  والكتاب مطبوع هـ774ت , إسامعيل بن كثري )1894(تفسري القرآن العظيم البن كثري −6
 . هـ249  , ت )1895(تفسري عبد بن محيد −7
 .مطبوع والكتاب هـ310حممد بن جرير ت )1896(تفسري الطربي:, قالجامع البيان عن تأويل آي القران  −8
 )1898( هـ 793مسعود بن عمر ت : ,واملؤلف هو )1897(حاشية الكشاف للسعد : شاف للزخمرشي , قال يف  حاشية التفتازاين عىل الك −9

ـ 806 ت  الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن حاشية الكشاف  للعراقي أيب −10   )1899( ه
ِّ فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب للطيبي , قال يف  −11 ُّي هو رشف الـدين  احلـسن    والطيب)1900(حاشية الكشاف للطيبي: َّ

  هـ , 743بن حممد ت 
 القاسم حممـود بـن عمـر ت أيب= )1901( للزخمرشيالكشاف: عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل, قال  الكشاف  −12

 هـ538
د بن إبـراهيم النيـسابوري  أمحد بن حممإسحاقأبو :  والثعلبي هو )1902 (تفسري الثعلبي :  الكشف والبيان عن تفسري القرآن , قال يف   −13

 .هـ والكتاب مطبوع427ت 
 . أبو بكر حممد بن القاسم ,والكتاب مطبوع:, وابن األنباري هو  1903(املصاحف  البن األنباري  −14
 316 أبو بكر عبد اهللا بن سليامن بن األشـعث السجـستاين ت : , وابن أيب داود هو الصواب بن أيب دواد)1904( املصاحف أليب داود −15

 . ب مطبوعهـ والكتا
 .  هـ والكتاب مطبوع510أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء ت : والبغوي هو=)1905(تفسري البغوي:, قال معامل التنزيل   −16

                                                 
)     )     11889944((3/448, 5/203 
)     )     11889955((1/420, 3/81 

    ) ) 11889966((1/360,4/422 
)     )     11889977((1/153.  
 1482 , برقم3/64معجم مصنفات القرآن الكريم))11889988     (     (
)     )     11889999((4/248 
 1692 , برقم121−3/120,معجم مصنفات القرآن الكريم 5/97))11990000     (     (

        ))11990011((1/144, 2/202, 3/63, 4/79, 5/367,6/444  
)     )     11990022((4/283, 6/218 
)     )     11990033((1/59 
)     )     11990044((4/68 
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تفـسريه الكبـري :  لـرازي  ومـرة قـالاتفـسري :    ومـرة قـال)1906( تفسري الفخر الرازي :, قال مفاتيح الغيب  أو التفسري الكبري  −17
 . والكتاب مطبوع)1907(
 .هـ911  , السيوطي جالل الدين عبدالرمحن )1908(ِّحاشية البيضاوي للمؤلف: األبكار,وشواهد األفكار, قال يف نواهد  −18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،:אא א א :א
  .الكتب املؤلفة يف الرجال : املطلب األول

  
  .ديث الكتب املؤلفة يف متون احل: املطلب الثاني

  
  .الكتب املؤلفة يف شرح احلديث وغريبه: املطلب الثالث

  

                                                                                                                                                                                     
)     )     11990055((2−202 
)     )     11990066((1/139, 2/233, 3/376 

            ) ) 11990077((3/107 
 1855 , برقم3/166معجم مصنفات القرآن الكريم ,4/248))11990088 ( (          
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  .الكتب املؤلفة يف ختريج احلديث ومصطلحه وما يلحق بهما: املطلب الرابع

 
 

 
 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

459

 . الكتب املؤلفة يف الرجال: املطلب األول
 446اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزوينـي ت  يعىل أبو: واخللييل هو = )1909(اإلرشاد للخلييل :, قال ُاإلرشاد يف معرفة علامء احلديث   −1

 .والكتاب مطبوع هـ
  . هـ والكتاب مطبوع387ت   )1910( أمحد الكنى  للحاكم أيب :األسامي والكنى  قال −2

ـ والكتاب مطبوع463يوسف بن عبد الرب النمري ت=  )1911(  االستيعاب يف: , قال  يف معرفة األصحاب االستيعاب −3    . ه
 .  والكتاب مطبوع. هـ630البن األثري  أليب احلسن عيل بن حممد ت =)1913(األسد: رة قال, وم)1912( أسد الغابة −4
أبو حممد عيل بـن حممـد الظـاهري     :وابن حزم هو      )1914( الصحابة البن حزم: َّأسامء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ,قال يف  −5

 .والكتاب مطبوع هـ456ت
 .والكتاب مطبوع,  هـ463الرواة عن مالك  للخطيب البغدادي أمحد بن عيل بن ثابت ت :ال  ق=  )1915(أسامء من رو عن مالك  −6
 . هـ والكتاب مطبوع852  ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت )1916(اإلصابة يف متييز الصحابة −7
 )1918(األلقاب  :    قال يف ,)1917(األلقاب والكنى  للشريازي −8
 .   هـ والكتاب مطبوع256بخاري ت حممد بن إسامعيل ال = )1919(التاريخ األوسط  −9

 .   والكتاب مطبوع)1921(تارخيه:  هـ ومرة قال256حممد بن إسامعيل البخاري ت =  )1920(التاريخ الكبري   −10

                                                 
)     )     11990099((3/418 

)     )     11991100((1/94 
        ) ) 11991111((1/90, 2/21, 3/417, 4/373 ,5/220   

)     )     11991122((1/90−184,2/44 ,5/200−264 
)     )     11991133((2/323 

)     )     11991144(( 6/5 
)     )     11991155((5/413    
)     )     11991166((1/90, 2/349, 3/519, 4/9, 5/71, 6/6 
)     )     11991177((1/103, 4/119 ,5/ 441, 6/415 
)     )     11991188((1/116 

                    ) ) 11991199((1/536, 3/567 
)     )     11992200((1/182, 2/378−561,  3/118, 4/288−462 , 5/51−151, 6/205 
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 أبـو عبـد اهللا  هـولـذهبي , وا)1924(الـصحابة: وقال مرة =)1923(التجريد: وقال مرة)1922( التجريد  للذهبي:, قال جتريد أسامء الصحابة  -11
  . هـ والكتاب مطبوع748حممد بن أمحد ت 

, للقـايض عيـاض بـن موسـى اليحـصبي=  )1925( املـدارك  : ,  قـال يف ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالـك −12
 .والكتاب مطبوع

 .   والكتاب مطبوع,  هـ460 أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي ت,  للخطيب )1926(تلخيص املشتبه  −13
والكتاب .  هـ742أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي ت =  )1927(التهذيب  للمزي:, قال يف  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  −14

 . مطبوع
 .  هـ والكتاب مطبوع354حممد بن حبان البستي ت  =)1928(ثقات ابن حبان : الثقات قال يف  −15
  هـ762 مغلطاي بن قليج الرتكي ت)1929 (. الذيلعىلحاشية أسد الغابة ملغلطاي  −16
 الروميـة بـابن : املعـروف اإلشـبييل األمـوي البنـاين مفـرج بـن حممـد بـن أمحد  البناين أليب العباس)1930(كملة الكامل احلافل يف ت  −17

 هـ637ت
 . هـ 906هو حممد بن حممد كامل الدين أبواملعايل ت  = )1931(حوايش التجريد ابن أيب رشيف −18

 . والكتاب مطبوع هـ694   ت )1932( ذخائر العقبى يف فضائل ذوي القربى حمب الدين الطربي −19

                                                                                                                                                                                     
)     )     11992211((3/118, 4/65, 5/54, 6/413 
)     )     11992222((1/208,6/383   
)     )     11992233((3/553, 2/532   
)     )     11992244((4/102−436, 5/290, 6/174 

          ))11992255((6/19 
)     )     11992266((2/526 
)     )     11992277((1/101, 4/336 , 3/209 
)     )     11992288((1/208 2/308, 4/78, 5/29 6/236 
)     )     11992299((1/516 
)     )     11993300((3/460 

          ))11993311((1/69 
)     )     11993322(( 1/516, 2/215, 4/421−422 
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عـيم , وأبـو ُ هو ذيل عىل كتاب معرفـة الـصحابة أليب ن)1934 (. تاريخ الصحابة  أليب موسى: وتارة يقول  =)1933(الذيل  أليب موسى −20
  .تتمة معرفة الصحابة:َّأن اسمه  )1935(كشف الظنونجاء يف .  هـ581 هو املديني حممد بن عمر األصبهاين ت ىموس
 .  هـ والكتاب مطبوع748حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت = )1937( الذيل  للذهبي:ً,وكثريا ما يقول  )1936(ذيل الضعفاء واملرتوكني −21
 .  هـ والكتاب مطبوع806للعراقي أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني ت= ذيل امليزان  : قال يف , )1938(ذيل ميزان االعتدال  −22
 السكن  ولعله ابن ,كذا وقع يف الكتاب= )1939(الصحابة  البن السبكي −23
 هـ311حممد بن إسحاق ت: , وابن خزيمة هو )1940( الصحابة البن خزيمة −24
 .  والكتاب مطبوع هـ256حممد بن إسامعيل البخاري ت :والبخاري هو )1941(الضعفاء للبخاري: الضعفاء الصغري , قال يف  −25
 كتاب الضعفاء :هـ وسامه باسمه هذا 322أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى ت =)1942(الضعفاء  للعقييل: ,قال يف الضعفاء الكبري  −26

 .والكتاب مطبوع)1943(الكبري
 .  والكتاب مطبوع هـ256مد بن إسامعيل البخاري ت حم:, والبخاري هو )1944(الضعفاء الكبري للبخاري −27
 هـ409 الغني بن سعيد ت عبد )1945(الضعفاء واملرتوكني   لألزدي  −28
 أبو حممد عبد اهللا بن حممد بـن : وهو)1947(  أليب الشيخ)1946(الطبقات:  يقول تارةطبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها أليب الشيخ ,  −29

                                                 
        ))11993333((4/263−328, 5/418, 6/5   

)     )     11993344((6/336 
    )1935(2/1739 
   ) 1936(1/163, 5/156 
        ))11993377((2/83, 3/281, 4/94, 5/244, 6/83 
        ))11993388((2/492 

      ))11993399((3/548 
)     )     11994400((1/208 
)     )     11994411((1/187, 2/5−524, 3/281, 4/37, 5/288, 6/323 

          ))11994422((2/63, 3/421, 4/18, 5/194, 6/73   
)     )     11994433((3/82, 4/146 
)     )     11994444((2/82, 4/146 
)      )      11994455((1/326, 4/164, 6/52 
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 .    والكتاب مطبوع,  هـ369جعفر ت
   . هـ  748 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ت  هولذهبيوا=)1948(تاريخ الصحابة  للذهبي : ,قال يف عنوان السري يف ذكر الصحابة  -30

 .   مطبوع   والكتاب ,  هـ460محد بن عيل بن ثابت البغدادي تأ,)1949(غنية امللتمس إيضاح امللتبس للخطيب −31
 . هـ والكتاب مطبوع365أليب أمحد بن عدي, عبد اهللا بن عدي اجلرجاين ت =)1950(الكامل: ,قال يف الكامل يف ضعفاء الرجال   −32
 هـ293 , عبداهللا بن حممد املروزي ت )1951(كتاب الصحابة لعبدان −33
 هــ 354حممـد بـن حبـان البـستي ت =)1952(الـضعفاء  البـن حبـان: ,قال يف ضعفاء واملرتوكني  كتاب املجروحني من املحدثني وال −34

 . والكتاب مطبوع
 . هـ906, وهو حممد بن حممد بن أيب رشيف ت  الكامل ابن أيب رشيف )1953(كتاب من رو عن أبيه عن جده  −35
 .  الواحد املقديس  عبد الغني بن عبدوهول =  )1954(الكامل يف : , قال الكامل يف أسامء الرجال   −36
 .  والكتاب مطبوع, هـ852ألمحد بن عيل العسقالين ت  = )1955( بن حجرالاللسان  يف:  قال لسان امليزان   −37
 .هـ  والكتاب مطبوع386لعيل بن عمر ت=  )1956(املؤتلف  للدارقطني: , قال يف املؤتلف واملختلف  −38
 .والكتاب مطبوععبدالغني بن سعيد األزدي  ل )1957(املؤتلف −39

                                                                                                                                                                                     
)      )      11994466((3/133     
)     )     11994477((1/84, 2/292, 3/103, 4/135, 6/277 
)     )     11994488((1/491 
)     )     11994499(( 3/239 

        ) ) 11995500((11//9090, , 2/116, 3/34 , 4/104 , 5/166 , 6/380 
)     )     11995511(( 6/5 

          ) ) 11995522((1/176,3/270,4/114, 5/331, 6/41−329 
)     )     11995533((4/350 

          ) ) 11995544((6/357, 
          ))11995555((1/ 144, 2/432, 3/65, 4/62, 5/58, 6/35  

)     )     11995566((3/553 
)     )     11995577((3/120 
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أمحد بن عيل بن ثابت      للخطيب)1958( والصواب كام تقدم −املؤتلف واملختلف : يف تكملة املؤتلف واملختلف, وقع يف الفيضفنؤتامل -40
  . هـ460البغدادي ت

 .هـ والكتاب مطبوع463أمحد بن عيل بن ثابت ت = )1959(املتفق واملفرتق  −41
 .والكتاب مطبوعهـ  351 البن قانع, هو عبدالباقي بن قانع ت )1960( معجم الصحابة −42
  البن منيع )1961( معجم الصحابة −43
أبـو القاسـم عبـداهللا بـن حممـد : ,والبغوي هوَّيظهر أنه  كتاب الصحابة  =)1963( معجم البغوي  :, وتارة يقول )1962(معجم الصحابة −44

317  
وقـال يف ,   معرفـة الـصحابة هو كتاب )1966( أليب نعيم املعرفة : , وتارة يقول, )1965( الصحابة  أليب نعيم:ً ,ويقول أحيانا )1964 (معرفة الصحابة −45

  .والكتاب مطبوع. هـ430ألمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت = )1968(يف ترمجة عثامن: , وقال مرة)1967(املعرفة: مواطن
   . هـ 382 أمحد حلسن بن عبد اهللا ت أبو:  والعسكري هو=)1969(كتاب  الصحابة  للعسكري: ,قال يف معرفة الصحابة  −46
أليب =  )1972( تاريخ الصحابة: وقال  يف مواطن خمتلفة)1971(الصحابة  البن منده:ً, وخيترص أحيانا فيقول )1970(بن مندهمعرفة الصحابة ال −47

  . هـ395عبد اهللا حممد بن إسحاق 
                                                 

)     )     11995588((4/188 
)     )     11995599((4/23 
)     )     11996600((2/44−187−281, 3/552, 6/133 
)     )     11996611((2/203 

      ) ) 11996622((2/509 
    ) ) 11996633((5/92, 2/91 −324, 3/417 
  ) ) 11996644((6/383 
  ) ) 11996655((1/92, 2/92, 5/190, 6/338−368     

            ))11996666((2/92   
          ))11996677((2/92 

        ))11996688((5/23−299 
  ))11996699((5/ 313  
          ))11997700((5/418, 6/383  

    ) ) 11997711((3/518, 5/270 
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  هـ310وهو حممد بن سعد ت)1974( معجم الصحابة للباوردي: ,وتارة يقول )1973(معرفة الصحاية للباوردي −48
 .  هـ والكتاب مطبوع748حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت : والذهبي هو)1975( للذهبياملغني: املغني يف الضعفاء,قال يف  −49
 . والكتاب مطبوع.   هـ748حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت ,  =  )1976(امليزان : ,قال يف  يف نقد الرجالاالعتدالميزان  −50
 .  هـ والكتاب مطبوع852عسقالين ت البن حجر أمحد بن عيل ال)1977(أللقاب  ا:   نزهة األلباب يف األلقاب , قال  −51

 .الكتب املؤلفة يف متون احلديث: املطلب الثاني
ــال يف األحاديــث  −1 ــارة ممــا مل خيرجــه البخــاري ومــسلم يف صــحيحيهام , ق ــارة , أو املــستخرج مــن األحاديــث املخت ــارة  : املخت املخت

ـ 643ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس ت )1978(للضياء  .طبوعوالكتاب م ه
 . والكتاب مطبوع. هـ360 ,أيب بكر حممد بن احلسني ت )1979(أخالق محلة القرآن لآلجري −2
ـ 325هو حممد بن عبد الرمحن ت = )1980(اآلداب  أليب العباس الدغويل −3   ه
 . والكتاب مطبوع.   هـ256أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري ت = )1981(األدب املفرد  −4
 . والكتاب مطبوع.  هـ676 أبو زكريا حييى بن رشف ت −=  )1982(األذكار :, قال يف يد األبرار ة من كالم سباألذكار املنتخ −5
 هـ 456ت.هو هبة الرمحن عبد الواحد بن شيخ اإلسالم أيب القاسم عبد الكريم بن هوازن= )1983(األربعني  أليب أسعد القشريي −6
 هـ 405النيسابوري ت حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه    ,)1984 (حاكماألربعني  لل −7

                                                                                                                                                                                     
    ))11997722((4/298, 6/34 
        ))11997733((1/65 

منصور حممد بن سعد الباوردي نسبة اىل باورد ويقال ابيورد بليدة بخراسان بني رسخس أبو : هو  والباوردي 1/128الرسالة املستطرفة  5/230))11997744((                
 ونسا وهو من شيوخ أيب عبد اهللا حممد بن حييى بن منده األصبهاين املتوىف سنة إحد وثالثامئة

        ))11997755(( 1/270,2/92, 4/298, 6/34 
        ))11997766((1/72, 2 /72, 3 /385 , 4 /88, 5/111 , 6/276 
          ))11997777((3/193 

                    ) ) 11997788((1/88, 2/271, 3/521, 4/210, 5/166, 6/17 
    ))11997799((4/328 
      ))11998800((2/552 
    ))11998811((1/112, 2/7, 3/312, 4/169, 5/199, 6/422 
  ) ) 11998822((1//137, 2/182 , 3/276 , 4/96, 5 /97 , 6/432 

                    ))11998833((6/204 
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 هـ612عبد القادر بن عبد اهللا احلنبيل أبو حممد ت = )1985(األربعني  للرهاوي −8
 .والكتاب مطبوع,  هـ676أبو زكريا حييى بن رشف ت :      , والنووي         ) 1986(األربعني  للنووي −9

  )1987(=األربعني اإلدريسية  −10
  أليب احلسن عـيل بـن املفـضل املقـديس ت اإلهليةوالصواب  األربعون ,لعل هذا تصحيف )1988(لمفضل املقديسل لسلةاألربعني املس −11

  هـ 611
 )1990(اعتالل القلوب اخلرائطي: هـ ومرة قال327اخلرائطي أبو بكر حممد بن جعفر السامري ت )1989(,اعتالل القلوب يف التصوف  −12
 .  هـ385 »مر , عيل بن ع)1991(األفراد للدارقطني: ,قال يف  األفراد والغرائب من حديث رسول اهللا −13
  هـ666لعله  اقتفاء السنن يف انتقاء األربعني من السنن  لعيل بن حممد الرعيني األشبييل الشهري بابن الفخار ت )1992(قتفاء السنن ا −14
  هـ660حمي الدين عبد العزيز بن عبد السالم ت = )1993(أمايل  ابن عبد السالم  −15
ِّأمايل  املصنف  −16    .له عدة أمايل يف أكثر من علم, هـ911ن ت السيوطي جالل الدين عبدالرمح= )1994(ُ
 . هـ803ُّصدر الدين حممد بن إبراهيم السلمي املناوي ت : هو)1995(ِّأمايل  جدي −17
 .هـ 852له أمايل كثرية للحافظ هو ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت = )1996(أمايل ابن حجر −18
 .ـه571 أبو القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر ,)1997أمايل ابن عساكر −19

                                                                                                                                                                                     
                ) ) 11998844((5/163 

                  ))11998855((1/98 
                  ))11998866((5/295 ,6/432 

    ))11998877 ( (22//488488.. 
  ))11998888((4/116 

                        ))11998899((1/494, 3/313 
                      ))11999900((1/494 
                      ) ) 11999911((1/68−418, 2/431, 3/91−505, 5/135 

))11999922((5/178 
 43−42 ص" اإلمام يف بيان أدلة األحكام", له أمايل متعددة يف احلديث والتفسري والفقه , انظرمقدمة5/105 ,4/70 ,3/378))11999933((  

                        ) ) 11999944((4/252 
                        ))11999955((1/313, 2/503, 5/17−216−310 

))11999966((1/103 , 2/ 67−85, 3/105, 4/88−115−500, 5/163, 6/168 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

466

ـ  415 ت   وهو عيل بن حممد بن عبداهللا البغدادي)1998 (أمايل أيب  احلسني بن برشان −20    .والكتاب مطبوع ه
 . هـ371أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل ت :, وهناك جرجاين آخر وهو  هـ408حممد بن إبراهيم ت , عبداهللا بن )1999(أمايل اجلرجاين −21
  هـ454,حلسن بن عيلأمايل حديثية  أليب حممد ا=  )2000(أمايل اجلوهري  −22
 هـ623أليب القاسم عبد الكريم بن حممد القزويني ت .  وهو= )2001(أمايل الرافعي : , قال يف األمايل الشارحة عىل مفردات الفاحتة  −23
 . له عدة أمايل, هـ, 806أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت  )2002( أمايل العراقي −24
 .له عدة أمايل,  هـ761ن أيب سعيد خليل بن كيكلد ت صالح الدي = )2003(أمايل العالئي  −25
 .والكتاب مطبوع  هـ281 عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت )2004(األمر باملعروف  البن أيب الدنيا −26
 . هـ والكتاب مطبوع292 تقأمحد بن عمرو بن عبد اخلال= )2005(مسند البزار:البحر الزخار , قال  −27
    .هـ والكتاب مطبوع181 بن املبارك بن وضاح ت عبد اهللا) 2006 (الرب والصلة  البن املبارك −28
ـ والكتاب مطبوع385أليب حفص عمر بن أمحد بن عثامن ت )2007(الرتغيب  البن شاهني  −29  .  ه
 .  هـ والكتاب مطبوع535قوام السنة إسامعيل بن حممد بن الفضل ت =)2008(الرتغيب  للتيمي  −30
 .هـ والكتاب مطبوع251دي ت  محيد بن حممد األز)2009( البن زنجويه والرتهيبالرتغيب  −31
 . والكتاب مطبوع.  هـ656لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت =  )2010(الرتغيب  للمنذري :, قال يف الرتغيب والرتهيب   −32

                                                                                                                                                                                     
                      ) ) 11999977((6/292 
                    ) ) 11999988((4/552 

))11999999(( 1/303 
                        ))22000000((2/270 
                    ))22000011((1/497 , 2/483, 5/49 

      ))22000022((1/235−368−374, 2/97, 3/100, 4/42, 5/113, 6/23 
                  ))22000033((1/188 −536 

))22000044((2/399 
            ) ) 22000055(( 1/383, 2/431, 3/174, 4/252, 5/307, 6/307 
        )  )  22000066((1/538 
    )  )  22000077((4/,6/30166 
        )  )  22000088((4/171 
        ) ) 22000099((3/359, 6/202 
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 هــ أو قـوام الـسنة 369 أبو حممد عبد اهللا بـن حممـد بـن جعفـر توهو الشيخ أبالعله يقصد= )2011(الرتغيب والرتهيب  لألصبهاين −33
 .  هـ والكتاب مطبوع535 بن حممد بن الفضل ت إسامعيل

هــ أو اختـصار 748املهذب يف اختصار السنن الكرب , حممد بـن أمحـد بـن عـثامن ت :  لعله مصحف عن= )2012(التهذيب  للذهبي −34
 .التذهيب:  يف أسامء الرجال, ويكون الصوابالكامل

 .  هـ والكتاب مطبوع369حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت: شيخ هو, وأبو ال=)2013(التوبيخ  أليب الشيخ : ,قال يف التوبيخ والتنبيه −35
  هـ 369أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت)2014(الثواب  أليب الشيخ  −36
 .والكتاب مطبوعهـ 360 أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت = )2015(ثواب األعامل  −37
      .والكتاب مطبوع)2016(هـ 606بن األثري اجلزري , املبارك بن حممد ت جامع األصول, ال: جامع األصول يف أحاديث الرسول , قال  −38
, حممد بن إسـامعيل بـن املغـرية  )2017(صحيح البخاري :اجلامع الصحيح املسند املخترص من حديث ر سول اهللا وسننه وأيامه,قال يف  −39

 .هـ والكتاب مطبوع256ت
 . والكتاب مطبوع. هـ911محن ت  الفضل عبد الرجالل الدين أيب)2018(اجلامع الكبري  للسيوطي −40
ـ 463يوسف بن عبد الرب النمـري ت = )2019( كتاب العلم  البن عبد الرب: , قال يف جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله −41  هـ

 .والكتاب مطبوع .)2020(كتاب العلم  املؤلف احلافل:  وقال يف مدحه
 .هو املطبوع آخر املصنف )2021 (جامع عبدالرزاق −42

                                                                                                                                                                                     
)   )   22001100((1/103, 6/361   
)     )     22001111((1/313, 3/211, 4/248 , 6/361 –419 
)     )     22001122((2/253 
)     )     22001133((3/129−458 

)     )     22001144((1/251, 2/83, 3/209 , 4/54, 6/220 
)     )     22001155((1/60 

                      ))22001166((4/46, 5/75, 6/60−66 
                          ))22001177((1/44, 2/356, 3 /433,  4/154,  5/86, 6/270 
                      ) ) 22001188((1/111, 2 /44, 5/349 

                    ) ) 22001199((1/52−543, 4/385 
)     )     22002200((4/470 
)     )     22002211((4/131 
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 . هـ والكتاب مطبوع458 أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت : والبيهقي هو=)2022( الشعب  للبيهقيامع لشعب اإليامن,قال اجل −43
 . والكتاب مطبوع.هـ382احلسن بن عبداهللا ت )2023(األمثال  للعسكري:مجهرة األمثال قال  −44
  هـ  281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت )2024 (اجلوع  البن أيب الدنيا −45
 أليب اخلري ت)2025(لقدس  للطالقاين حظائر ا −46
والكتـاب ,  هــ430أليب نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين ت=  )2026(احللية أليب نعيم:  ,قال يف حلية األولياء وطبقات األصفياء   −47

 .مطبوع
  هـ   281 عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت )2027(اخلائفني  البن أيب الدنيا −48
   .والكتاب مطبوعهـ   852 »البن حجر أمحد بن عيل  )2028(ؤخرة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة وامل −49
 هـ 676حييى بن رشف الدين ت :والنووي هو=)2029(اخلالصة  للنووي: قال يف خالصة األحكام من مهامت السنة وقواعد اإلسالم ,  -50

  .والكتاب مطبوع

   .  والكتاب مطبوع,  هـ256مد بن إسامعيل البخاري ت  أليب عبد اهللا حم= )2031( خلق األعامل :وتارة يقول ,  =)2030(خلق أفعال العباد  −51
  . هـ911للسيوطي جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ت  )2032( درر البحار يف األحاديث القصار -52

 .والكتاب مطبوعهـ 360 أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت =)2033(الدعاء −53
  هـ 432بن املعتز ت أبو العباس جعفر بن حممد : وهو=) 2034(الدعوات  للمستغفري  −54

                                                 
)     )     22002222((1/86, 2/478, 3/291, 4/366, 5/164, 6/117 

                  ))22002233((1/53−141−213, 2/51, 4/114−263, 5/439 
)     )     22002244((2/527 

              ) ) 22002255((2/464 
)  )  22002266((1/353, 2/144, 3/211, 4/172, 5/299, 6/109 
) ) 22002277((5/452 
))22002288((6/204 
) ) 22002299((1/313, 5/93−216 −427, 6/303−344 

                ))22003300((2/556 ,4/146 
                  ))22003311((4/476 
              ) ) 22003322((1/52,2/44−292, 4/122 
                ))22003333((1/360, 2/143, 5/145−437 
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 . هـ والكتاب مطبوع458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت أيب=  )2035(كتاب الدعوات  للبيهقي: قال يف الدعوات الكبري −55
 .والكتاب مطبوع.  هـ281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت   )2036(ذم البغي  البن أيب الدنيا  −56
 .   هـ281بيد ت عبد اهللا بن حممد بن ع) 2037(ذم احلسد  البن أيب الدنيا  −57
 .والكتاب مطبوع.  هـ281 عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت )2038(ذم الغضب  البن أيب الدنيا −58
  هـ463 تعيل بن ثابت أمحد بن  ,)2039(ذم النجوم للخطيب −59
 .والكتاب مطبوع. ـ ه281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت :ذم الغيبة , وابن أيب الدنيا هو : , قال  )2040( الغيبة  البن أيب الدنيا النميمةوذم −60
 . والكتاب مطبوع)2042(رياضه: ومرة قال)2041(الرياض  :  ومرة قال=  الرياض  للنووي: قال يف   رياض الصاحلني  −61
 .)2044(ويف الرياض: , ومرة قال  هـ430 أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت)2043(رياض املتعلمني  أليب نعيم −62
 . هـ460غدادي تأمحد بن عيل بن ثابت الب,)2045(رياضة املتعلمني للخطيب −63
: وتـارة يقـول   )2048(. يف كتاب  الزهـد البـن املبـارك: ومرة قال)2047(,,   هـ181عبد اهللا بن املبارك بن واضح ت ) 2046(الزهد  البن املبارك −64

 . والكتاب مطبوع    )2049( كتاب الزهد والرقائق

                                                                                                                                                                                     
                ))22003344((2/105 

            ) ) 22003355((2/ 116−121−132 
            ) ) 22003366((4/21 

              ))22003377((4/126 
          ))22003388((1/153 2/294, 6/414 

                  ) ) 22003399(( 5/440 
                  ) ) 22004400((3/222 

  ) ) 22004411((1/264, 2/269, 3/465, 4/497, 5/267, 6 /354 
)     )     22004422((1/123, 3/58, 4/147, 5/417, 6/80 

      ) ) 22004433((4/326, 5/455 
        ))22004444((2/526 

    ) ) 22004455((2/570 
      ) ) 22004466((1/196−367 ,3/88, 4/493, 5/437,6/138 
      ) ) 22004477((6/136 

)     )     22004488(( 1/356,6/136 
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 .والكتاب مطبوع  )2051( جملد لطيفوهو: , وقال  هـ 458أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت : وهو  )2050(الزهد  للبيهقي −65
 . والكتاب مطبوع.هـ241, أمحد بن حممد بن حنبل ت)   2052(الزهد ألمحد −66
 . والكتاب مطبوع, هـ852 ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت )2053(زهر الفردوس  −67
 . والكتاب مطبوع.هـ241أمحد بن حممد بن حنبل ت)2054(زوائد املسند ألمحد −68
  .والكتاب مطبوعهـ 290تعبداهللا بن اإلمام أمحد  = )2055(زوائد كتاب الزهد  لعبد اهللا −69
 .هـ584حممد بن موسى بن عثامن ت:  , واحلازمي هو )2056(سلسة الذهب للحازمي −70
  هـ 369 حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر تأيب,)2057(السنة أليب الشيخ −71
 . والكتاب مطبوع هـ273 حممد بن يزيد القزويني ت)2058(=سنن ابن ماجه −72
 .   هـ والكتاب مطبوع275سليامن بن األشعث السجستاين ت = )2059(د سنن أيب داو −73
 .والكتاب مطبوع, )2061 ( جامع  الرتمذي:هـ,وتارة يقول 279حممد بن عيسى بن سورة ت= )2060(سنن الرتمذي −74
 .  هـ والكتاب مطبوع386عيل بن عمر ت = )2062(سنن الدارقطني  −75
 .والكتاب مطبوع, هـ303شعيب ت  أليب عبد الرمحن أمحد بن = )2063(السنن الكرب للنسائي −76

                                                                                                                                                                                     
)     )     22004499(( 6/258 
)     )     22005500((2/29, 3/219−369, 4/511, 6/150−261 
)     )     22005511((4/511 
)     )     22005522((3/118−371, 5/480, 6/3−112 

              )  )  22005533((1/ 70, 3/235 
                ))22005544((6/18 
                ))22005555((2/504, 3/371 
              ))22005566((2/175 

)     )     22005577(( 3/47 
      ) ) 22005588((1/17,2/7, 3/222, 4/386, 5/46, 6/92 

)     )     22005599((1/184, 2/148, 3/392, 4/429, 5/134, 6/343 
)     )     22006600((1/68, 2/152, 3/355, 4/548, 5/499, 6/161 
)     )     22006611((6/172   
)     )     22006622((1/149, 2/91, 3/241, 4/452, 5/372, 6/266 
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 . والكتاب مطبوع,  هـ458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت  للبيهقي  أيب)2064( الكربالسنن −77
 . والكتاب مطبوع)2065(  هـ227 ت سنن سعيد بن منصور −78
  . هـ والكتاب مطبوع608عبد اجلليل القرصي األندليس ت =)2066(شعب اإليامن   −79
  هـ والكتاب مطبوع 281د اهللا بن حممد بن عبيد ت عب=  )2067(الصرب  البن أيب الدنيا  −80
 . هـ والكتاب مطبوع311 بن خزيمة ت إسحاقحممد بن  = )2068(صحيح ابن خزيمة  −81
 .  هـ والكتاب مطبوع281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  =)2069(الصمت  البن أيب الدنيا −82
 .طبوع هـ والكتاب م430ت:أمحد بن عبد اهللا األصبهاين= )2070(الطب  أليب نعيم −83
  هـ 432أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز ت = )2071(الطب النبوي  للمستغفري −84
85−   والكتاب مطبوع, هـ230  ملحمد بن سعد كاتب الواقدي ت  )2072(طبقات ابن سعد :قال =  الطبقات الكرب    . 
 .   والكتاب مطبوع,  هـ460أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي ت= )2073(العزلة  للخطيب −86
 .    والكتاب مطبوع هـ388محد بن حممد أبو سليامن ت:  واخلطايب هو= )2074( للخطايبالعزلة −87
  .ـه852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  =  )2075(عشاريات ابن حجر : , قالالعرشة العشارية   -88

 .والكتاب مطبوع هـ , 369 »  , عبداهللا بن جعفر بن حيان )2076(العظمة أليب الشيخ −89

                                                                                                                                                                                     
)     )     22006633((3/67, 5/−493, 6/153 
)     )     22006644((1/304, 2/188, 3/302, 4/270, 5/46, 6/379 
)     )     22006655((11//350350,2/231, 4/96, 5 /196, 6/415 
) ) 22006666((3/109 ,155 
) ) 22006677((4/235 

)     )     22006688((1/260, 2/541, 3/567, 4/337, 5/140 
)     )     22006699((3/129−323  ,5/7 
)     )     22007700((1/99, 2/97, 3/403, 4/380 
)     )     22007711((1/ 532 
)     )     22007722((1/105, 2/44, 3/522, 4/501, 5 /125,6/51 
)     )     22007733((4/116 
)     )     22007744((4/116 
)     )     22007755((4/264 
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 . والكتاب مطبوع هـ364أيب بكر أمحد بن حممد الدينوري ت =)2077(البن السني  عمل اليوم والليلة −90
 .والكتاب مطبوع, هـ303أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب ت = )2078(  للنسائي والليلةعمل اليوم −91
هـ 694حمب الدين أيب جعفر أمحد بن عبداهللا الطربي ت = )2079(أحكام الطربي : ,قال يف غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام  −92

 .والكتاب مطبوع
 . والكتاب مطبوع.هـ 386عيل بن عمر ت    )2081(الغرائب: قال )2080(غرائب مالك  للدارقطني −93
 هــ  354فوائد حديثية من حديث أيب بكر حممد بـن عبـد اهللا بـن إبـراهيم بـن عبدويـه  املعـروف بالـشافعي ت  =  )2082(الغيالنيات  −94

 .والكتاب مطبوع
95− هـ والكتاب مطبوع911 جالل الدين عبدالرمحن ت )2083( احلديثية   للسيوطيالفتاو. 
 .والكتاب مطبوع  .هـ288, تنعيم بن محاد املروزي=)2084(الفتن   −96
ـ والكتاب مطبوع281البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت = )2085(الفرج بعد الشدة  −97  . ه
  هـ 369 حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر تأليب الشيخ أيب= )2086(فضائل األعامل  −98
 . هـ والكتاب مطبوع458 أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت : وهو =)2087(  للبيهقيفضائل الصحابة −99

 . هـ491ت)   2088 (. بن حممد الزينبيَّرادطلفضائل الصحابة  −100

                                                                                                                                                                                     
)     )     22007766(( 1/98, 2/209, 5/468 
)     )     22007777((1/112, 2/102, 3/277, 4/123, 5/98, 6/11 
)     )     22007788((1/381,2/135,3/541, 4/256−331, 5/6 
)     )     22007799((2/348,3/259 
)     )     22008800((1/281−490, 4/388, 5/181−287,6/10 
)     )     22008811((5/287, 6/10 
)     )     22008822((1/421, 2/193, 3/537 , 4/469, 5/41  

          ))22008833((2/85, 3/423, 4/69, 6/110 
)     )     22008844((1/362  

          ))22008855((5/104, 6/425 
)     )     22008866((3/34 
)     )     22008877(( 4/358 
  ))22008888((6/18 
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 . والكتاب مطبوعهـ 430 أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت )2089(ن  أليب نعيمآفضائل القر −101
 سعيد املفـضل بـن حممـد نيد هبذا االسم , وإنام للجندي أيبُه تصحيف فلم أجد بعد البحث كتابا للجَّيظهر أن= )2090(نيدُفضائل مكة  للج −102

  .)2091(انظر  فضائل مكة  ملحمد الغبان.  هـ308اليامين ت 
     هـ   281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت )2092(  البن أيب الدنيا يف العملفضل اإلخالص −103
 . هـ 576هو أبو طاهر عامد الدين أمحد بن حممد بن أمحد ت , والسلفي )2093(في  ختريج السل الفراءفوائد أيب احلسن −104
 . هـ635, حممد بن هبة اهللا  الدمشقي ت )2094(فوائد أيب نرص الشريازي  −105
 . هـ492أليب احلسن عيل بن احلسن بن احلسني ت )2095(فوائد اخللعي  −106
 . هـ446 اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويني ت  يعىلتصحف يف الفيض إىل اخلليل, واخللييل هو أبو)2096(فوائد اخللييل −107
 . هـ415أليب احلسن عيل بن إبراهيم اهلاشمي ت )2097(فوائد العيسوي  −108
 .هـ والكتاب مطبوع414أليب القاسم متام بن حممد الرازي ت )2098(فوائد متام  −109
 )2099(فوائد حرملة عن ابن وهب البن املقرء −110
 )2100(فوائد حممد بن نرص −111
 . هـ والكتاب مطبوع256حممد بن إسامعيل البخاري ت )2101(جزء القراءة:  , قالالقراءة خلف اإلمام, −112

                                                 
)     )     22008899((2/44−52 
)     )     22009900((3/409 
)     )     22009911((1/34−35 
)     )     22009922((1/217 
)     )     22009933((3/314 
)     )     22009944((1/226 
)     )     22009955((1/130, 5/216, 6/7 
)     )     22009966((3/179 
)     )     22009977((4/404 
)     )     22009988((1/46, 3/68, 4/317, 5/509, 6/64 −458 
)     )     22009999(( 6/336 
)     )     22110000((3/317 
)     )     22110011((1/416 
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 .    والكتاب مطبوع)2102( هـ281 ت قضاء حوائج اإلخوان  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد −113
  هـ 281 عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت )2103(كتاب اخلائفني البن أيب الدنيا −114
  هـ 369أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت:  وهو   )2104(كتاب الرسقة أليب الشيخ −115
 .هـ463تأمحد بن عبد اهللا األصبهاين = )2105(عيمُكتاب العلم  أليب ن −116
 .والكتاب مطبوع هـ 281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  =)2106(كتاب ذم املالهي  البن أيب الدنيا −117
 .    والكتاب مطبوع)2108(ويف  اللطائف : م من الوظائف  وقال مرةلطائف املعارف فيام ملوسم العا=  )2107(لطائف املعارف  البن رجب −118
 ع هـ  والكتاب مطبو303أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب ت  = )2109(لنسائي اسنن : قال يف املجتبى  −119
 )2110 (.أليب زرعة العراقي=ملجلس الثالث واألربعني بعد اخلمس مئة من إمالئها −120
العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بـن عبـد الـرمحن ت )2111(  رب يف فضل العرب الق:,قال يف  العربإىل حمبةالقرب حمجة  −121

 )2113 (.القرب يف حمبة العرب:,وتارة يقول  )2112(. هـ ومرة قال القرب للعراقي806
 .. هـ911جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ت)2114(كار  للسيوطيخمترص األذ −122

, والغريـاين )2117(األرغياين حاشية خمتـرص الـدارقطني: , وقال مرة )2116(دارقطنيحاشية خمترص ال: وتارة يقول )2115(خمترص الدارقطني −123

                                                 
)     )     22110022((1/540, 2/26 

          ))22110033((5/452 
)     )     22110044(( 4/395 

  )    )    22110055((1/163 
)     )     22110066((4/413 
)     )     22110077((6/82 
)     )     22110088((3/573,6/236 
)     )     22110099((1/337, 2/99, 3    /,4 /321,5/107, 6/40 
)     )     22111100((2/17 
)     )     22111111((6/364 
)     )     22111122((3/205 −370,6/276 
)     )     22111133((4/83 
)     )     22111144((5/245 
)     )     22111155(( 1/149, 4/192−258, 5/57−374, 6/116−225−248 
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  هـ778شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد بن قاسم الغرياين ت : هو 
 . هـ والكتاب مطبوع852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت =  )2118(زوائد البزار :,قال خمترص زوائد البزار   −124
 .  والكتاب مطبوع هـ458أمحد بن احلسني ت=  )2119(املدخل  للبيهقي : قال يف , السنن الكرب  إىلاملدخل  −125
 . والكتاب مطبوع, هـ327 أبو بكر حممد بن جعفر السامري ت: وهو =)2120(مساوئ األخالق  للخرائطي −126
 هـ360سليامن بن أمحد الطرباين ت = )2121(املستجاد  للطرباين −127
  هـ والكتاب مطبوع 386عيل بن عمر الدارقطني ت =  )2122(للدارقطنياملستجاد  :, قال املستجاد من فعالت األجواد   −128
 .    والكتاب مطبوع,  هـ430  أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت )2123(املستخرج  أليب نعيم −129
 .  هـ والكتاب مطبوع316يعقوب بن إسحاق اإلسفرايني ت =)2124(صحيح أيب عوانة :,قال   عىل صحيح مسلماملستخرج −130
 . هـ والكتاب مطبوع405عبد اهللا حممد بن عبد اهللا تأليب )2125(املستدرك  −131
 ـه571بو القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر أ:,وهو )2126(املسلسل البن عساكر −132
                         . هـ432جعفر بن حممد بن املعتز ت, )        2127(املسلسل للمستغفري −133
 .لكتاب مطبوع هـ وا203, سليامن بن داود ت )2128(مسند أيب داود الطياليس  −134
 . هـ والكتاب مطبوع307أمحد بن عيل بن املثنى التميمي ت= )2129(مسند أيب يعىل −135

                                                                                                                                                                                     
  ))22111166((3/516, 5/368, 6/273−375 

)     )     22111177(( 5/115 
)     )     22111188((3/61 
)     )     22111199(( 1/53−209−212, 2/105, 3/509, 5/295 
)     )     22112200((1/142 
)     )     22112211((5/33 
)     )     22112222((2/209, 4/138  
)     )     22112233((3/377 
)     )     22112244((1/324, 4/141,5/13 
)     )     22112255((1/205, 2/112, 3/258, 4/339, 5/469, 6/253 
)     )     22112266((2/417 
)     )     22112277((2/417 
)     )     22112288((1/70,2/35, 3/78, 4/187, 5/189, 6/371 
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 .والكتاب مطبوع.هـ241أمحد بن حممد بن حنبل ت=)2130(مسند أمحد بن حنبل −136
 .هـ والكتاب مطبوع255عبداهللا بن عبدالرمحن ت = )2131(مسند الدارمي −137
 .هـ والكتاب مطبوع502 أبو املحاسن الطربي ت بن إسامعيل بن أمحددعبدا لواح= )2132(مسند الروياين −138
 .هـ والكتاب مطبوع204حممد  بن إدريس ت= )2133(مسند الشافعي −139
 .والكتاب مطبوعهـ 360القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت أبو :  وهو )2135(مسند الطرباين:وتارة يقول = )2134(مسند الشاميني −140
  . هـ, والكتاب مطبوع261 القشريي ت مسلم بن احلجاج= )2136(صحيح مسلم :املسند الصحيح ,قال  −141
والكتـاب  هــ   354 , أليب حاتم حممد بن حبـان  البـستي )2137(صحيح ابن حبان :املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع , قال  −142

 .وعمطب
 .هـ  576هو أبو طاهر عامد الدين أمحد بن حممد بن أمحد ت =مشيخة السلفي : ,قال يف )2138(املشيخة البغدادية  للسلفي −143
  هـ446 يعىل اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويني ت أبو: واخللييل هو=)2139( مشيخة اخللييل −144
هــ والكتـاب 525 أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي  املعروف بابن احلطـاب ت األجللعله  مشيخة الشيخ = )2140(لرازي امشيخة  −145

 .  مطبوع
عـده يف :  هــ , وقـال مـرة510أبـو حممـد احلـسني بـن مـسعود الفـراء ت :وهـو=  )2141(املصابيح  للبغوي:, قال مصابيح السنة  −146

 .  والكتاب مطبوع)2142(احلسان
                                                                                                                                                                                     

)     )     22112299(( 1/117, 2/260, 3/430, 4/185, 5/308, 6/383 
)     )     22113300(( 1/162, 2/438, 3/226, 4/136, 5/180, 6/298 
)     )     22113311((1/53, 2/513, 4/387  
)     )     22113322(( 1/474, 2/481, 3/521, 4/329 
)     )     22113333((  11//279279, , 33//467467, , 55//125125, , 66//4545   
)     )     22113344((6/437 
)     )     22113355((1/461 
)     )     22113366((1/510, 2/386, 3/222, 4/407, 5/294, 6/456 
)     )     22113377((1/113, 2/231, 3/104, 4/157, 5/215, 6/417 
)     )     22113388((1/524 
)     )     22113399((1/473 
)     )     22114400((5/505 
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 .  هـ والكتاب مطبوع211أليب بكر بن مهام الصنعاين ت )2143(  عبد الرزاقاملصنف −147
    هـ340 ت )2144(مصنف قاسم بن أصبغ  −148
 .    والكتاب مطبوع,هـ235أليب بكر بن أيب شيبة ت = )2145(املصنف −149
 .هـ911للسيوطي, جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ت= )2146(لية اب العاملطال −150
 .والكتاب مطبوع)2148 (.وتصحف يف موطن إىل املطالب العلية = )2147(املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية −151
  .والكتاب مطبوعهـ 360 أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت  =)2149(املعجم األوسط −152
 .والكتاب مطبوعهـ 360بو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت  أ=)2150(املعجم الصغري −153
 .والكتاب مطبوعهـ 360 أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت = )2151(املعجم الكبري −154
 .والكتاب مطبوع. هـ458 أمحد بن احلسني بن عيل ت)2152(معرفة السنن واآلثار للبيهقي −155
 . هـ398محد أبو بكر الشافعي ت , أمحد بن عيل بن أ )2153(مكارم األخالق  البن الل −156
 . والكتاب مطبوع )2155( املكارم: وتارة يقول  ,)2154(هـ327 بن جعفر السامري ت مكارم األخالق  للخرائطي أبو بكر حممد −157

                                                                                                                                                                                     
)     )     22114411((2/386,3/455, 5/11−87−255, 6/66 
)     )     22114422((4/33    
)     )     22114433((1/350, 3/533, 4/368, 5/96−476, 6/307 
)     )     22114444((2/533, 5/182 
)     )     22114455((1/53, 2/4, 3/223, 4/41, 5/319,  6 /167−315 

          )   )   22114466((3/107 
              ))22114477((2/20, 4/156, 4/156−341, 5/432 
            ) ) 22114488((4/341 

)     )     22114499((1/62, 2/87, 3/43, 4/270, 5/313, 6/199 
)     )     22115500((1/197, 2/346, 3/43, 5/125, 6/199 
)     )     22115511(( 1/213, 2/47, 3/128, 4/130, 5/288, 6/199 
)     )     22115522((3/467, 4/512, 5/283 
)     )     22115533((1/51, 2/318, 4/542 
)     )     22115544((1/399, 2/526, 3/79, 4/24, 6/20   
)     )     22115555((6/14 
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 والكتاب مطبوع, هـ360 القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت أيب )2156(مكارم األخالق  للطرباين −158
  ?=)2157(  من الفردوساملنتخب −159
  هـ 652 بن تيمية,ت م, أليب الربكات جمد الدين عبدا لسال)2158(بار من أحاديث سيد األخيارمنتقى األخ −160
  هـ784املهذب يف اختصار السنن الكبري,والذهبي هو حممد بن أمحد بن عثامن   = )2159( املهذب  للذهبي −161

   . هـ 382 أمحد حلسن بن عبد اهللا ت أبو: هو)2160(املواعظ  للعسكري −162
  هـ 281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت = )2161(ا أيب الدنيمواعظ اخللفاء  البن −163
 . هـ , والكتاب مطبوع179 ت )2162(مام مالك بن أنس لإلاملوطأ  −164
 . هـ360ت اآلجري احلسني بن حممد : بكر أليب)2163(النصحية  لآلجري −165
رخيه عـن أنـس, وكـذا رواه يف ابن عساكر يف تا: والعبارة جاءت هكذا مل أقف له عىل كتاب هبذا االسم ?)2164(النوادر  البن عساكر −166

َّفهل يريد أن النوادر البن  عساكر , أم يريد أن احلكيم رواه يف النوادر عن ابن عساكر أو من طريق أنس. النوادر عنه َّ. 
والكتـاب .هـ320للحكيم الرتمذي أبو عبد اهللا حممد بن عيل ت =  )2165(نوادر األصول :,قال األصول يف أحاديث الرسول   نوادر −167

 .    عمطبو
 .الكتب املؤلفة يف شرح احلديث وغريبه: املطلب الثالث

 بن حممد بـن أيب بكـر شهاب الدين أمحد   العباس , أيب=  )2166(ِّ رشح البخاري  للقسطالين: قال ِّإرشاد الساري لرشح صحيح البخاري −1
 ., والكتاب مطبوعهـ923ت

                                                 
                          ))22115566((3/110, 5/441 
                        ) ) 22115577((6/210 
 542ح1/323−324))22115588 ( (                        

          ) ) 22115599((1/199, 2/538, 3/329, 4/398, 5/100, 6/300 
 5/45 ,498 و4/414))22116600 ( (          

            ))22116611((3/141 
)  )  22116622((1/85, 2/278, 3/247, 4/283,5/375, 6/314 

)     )     22116633((5/152 
)     )     22116644((2/208 
)     )     22116655((1/39−313, 4/12−461, 5/524 
)     )     22116666((1/149, 4/98, 5/142 
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 .والكتاب مطبوع)2167 (هـ762 بن قليج الرتكي ت رشح ابن ماجه ملغلطاي:  اإلعالم بسنته عليه السالم,قال يف  −2
 هـ واسمه  اإلفصاح عـن معـاين الـصحاح  والكتـاب 385 املظفر حييى بن حممد الشيباين ت لعله كتاب ابن هبرية أيب)2168(اإلفصاح   −3

 .مطبوع
ـ مطبوع504عياض بن موسى اليحصبي=)2169(اإلكامل  لعياض  :, قال إكامل املعلم بفوائد مسلم   −4  .  ه
 .والكتاب مطبوعهـ ,702 ت ابن دقيق العيد  رشح اإلملام)  2170(رشح اإلملام : م رشح اإلملام ,قال يف اإلما −5
ويف  البحـر  :  هــ ومـرة قـال384  , ملحمد بن إسحاق الكالباذي ت )2171(=بحر الفوائد : ,قال يف بحر الفوائد املشهور بمعاين األخبار  −6

 )2172(الكالباذي 
عبـد اهللا = )2174( رشح املصابيح  للقـايض :وتارة يقول    )2173(ِّالبيضاوي   للقايضرشح املصابيح: ,قال يف لسنة  يف رشح مصابيح ا حتفة األبرار −7

ـ  691بن عمر ت   ه
ـ 806 أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت=)2175( رشح الرتمذي  للعراقيتكملة −8   ه

 .  والكتاب مطبوعهـ805  أيب حفص عمر بن عيل ت )2176(بن امللقنِّ رشح البخاري  ال: التوضيح رشح اجلامع الصحيح,قال يف  −9
 هــ 751ُالبن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمـشقي ت )2177(حوايش السنن :  حواش وزيادات عىل خمترص سنن أيب داود , قال يف  −10

 .والكتاب مطبوع
 . هـ والكتاب مطبوع302ت لقاسم بن ثابت الرسقسطي =  )2178(الدالئل :, قال الدالئل يف غريب احلديث    −11

                                                 
)     )     22116677((1/363, 2/270, 3/123,4/327, 5/100, 6/454 
)     )     22116688((1/308−538 
)     )     22116699((4/220 

    )   )   22117700((11//403403, , 33//380380, , 44/272 , 5/187 
)     )     22117711((3/478, 6/261−385−465 
)     )     22117722((1/563,2/357, 4/83−514, 6/283 
)     )     22117733((1/555 
)     )     22117744((1/53, 5/331, 6/365 
)     )     22117755((1/ 69, 2/351, 3/175, 4/68, 5/335, 6/148 
)     )     22117766((3/449  
)     )     22117777((3/390 
)     )     22117788((3/492,5/176 
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 )2180( هـ765, كذا يف الفيض, والصواب أيب حممود وهو أمحد بن حممد بن إبراهيم املقديس ت  )2179( رشح أيب داود ابن حممود  −12
 662 ت يالتميمـ عيل بن أمحد بن إبراهيم بن العزيز عبدوهو =  )2181( ةز  رشح األحكام  البن بزي:  الصغر,قال يف األحكام  رشح  −13
 .هـ

 . هـ581عبد احلق أبو حممد بن عبد الرمحن األشبييل ت :, وهو   )2182(رشح األحكام  لعبد احلق  −14
  )2184 (.لعله الفاضل الفيومي)2183(  احلسن املالكي  أبو رشح الرتغيب −15
  )2185(, هـ852أمحد بن عيل العسقالين ت = رشح الرتمذي  البن حجر  −16
  )2186 (رشح الرتمذي  للحسني −17
  هـ435بن أيب صفرة األزدي ت =)2187(ِّرشح البخاري  للمهلب: يف رشح اجلامع الصحيح , قال   −18
ـ والكتاب مطبوع444أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك ت=)2188(ِّرشح البخاري  البن بطال : رشح اجلامع الصحيح,قال يف  −19  .ه
 .  هـ والكتاب مطبوع510 أبو حممد احلسني بن مسعود ت )2189(رشح السنة  للبغوي −20
ـ 597عبد الرمحن بن عيل )2190(ن اجلوزيرشح الشهاب  الب −21  . ه
  )2192 (.هناك أكثر من كتاب هبذا االسم)2191( رشح العمدة  العراقي −22

                                                 
)     )     22117799((1/310−459−466, 2/78, 5/122−204−339, 6/315−343−415 
 1/242الدرر الكامنة. ذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجته أنه رشع يف رشح سنن أيب داود ))22118800     (     (
)     )     22118811((5/174 
 1/97, وهناك أكثر من رشح , جامع الرشوح واحلوايش 6/44 ,3/14))22118822     (     (
)     )     22118833((2/21 
 181 انظر الرسالة املستطرفة ص ))22118844     (     (
)     )     22118855((6/349 −415 
)     )     22118866((44/222 
)     )     22118877((1/567 
)     )     22118888((5/351 
)     )     22118899((2/358, 3/55, 4/188 , 5/219 , 6/77 
)     )     22119900((6/422 
)     )     22119911((6/4 

     12211221//22امع الرشوح واحلوايشامع الرشوح واحلوايشجج) ) 22119922((      



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

481

  )2194 (ا هـ 563للهروي أبو عبد اله عبد القاهر بن عبد اهللا ت )2193(  رشح املصابيح −23
 هـ762ملغلطاي بن قليج الرتكي ت )2195( أيب داود   سننرشح −24
  .هـ676 زكريا حييى بن رشف الدين ت أبو =)2196( أيب داود  للنووي سنن رشح −25
ـ 806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت أيب= )2197( أيب داود  للويل العراقي سنن رشح −26   ه
أبـو بكـر حممـد العـامري   )2198( رشح الـشهاب  للعـامري:, وتارة يقـول رشح الشهاب: ,قال يف  احلديث يف األخبار شهاب رشح −27

 .  هـ530ت سنة املتوىف الصويف بكر أبو العامري حبيب بن أمحد بن اهللا عبد بن حممد : العامري    ) 2199 (الواعظ البغدادي  
ـ 535إسامعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين ت )2200(رشح مسلم  البن الفضل التيمي −28  . ه
ـ 623 ت عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم القزويني)2201(  للرافعي الشافعيسندم رشح  −29  . طبوعوالكتاب مه
     . هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت أيب= )2202(رشح األحكام  للعراقي:  يف رشح التقريب ,قال يف  طرح التثريب −30
ــ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الـرمحن ت يبأ= )2204(  )2203(رشح التقريب:قال = طرح التثريب يف رشح التقريب للعراقي  −31    . ه

 . مطبوعوالكتاب
ـال543  أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعافري ت  )2205(يف رشح سنن الرتمذي   عارضة األحوذي  −32 ـرة ق ـ وم ـول )2206 (الرتمـذي  البـن العـريبرشح :   ه ـارة يق ,وت

 .والكتاب مطبوع)2208 (.األحوذي: , ومرق قال )2207 (العارضة:

                                                 
)     )     22119933((1/136 
 1713/  3جامع الرشوحجامع الرشوح  ))22119944     (     (
)     )     22119955 ( (5/203 −206, 6/272 
)     )     22119966((2/384 −528,5/185−527, 6/110 
)     )     22119977(( 1/136, 5/93−127−225, 6/315 
)     )     22119988((3/281, 4/145−247−382 , 6/268−269 
)     )     22119999((6/ 297 
)     )     22220000((2/393 
)     )     22220011((1/555, 2/87, 4/376 
)     )     22220022((5/340 
)     )     22220033((2/190 
)     )     22220044((5/340 
)     )     22220055((3/421 
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 . والكتاب مطبوع.هـ 852يل العسقالين ت ابن حجر أمحد بن ع,)2209( ِّفتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر −33
 .والكتاب مطبوع   )2210 ( للسيوطيرشح الرتمذي:  قوت املغتذي عىل جامع الرتمذي قال يف  −34
 . والكتاب مطبوع.هـ656, وهو عبد العظيم بن عبد القوي ت )2211(حوايش املنذري  :  املجتبى خمترص سنن أيب داود , قال يف  −35
أبـو العبـاس أمحـد بـن عمـر األنـصاري ت :وهـو )2212(رشح مسلم  للقرطبـي: تاب مسلم ,قال يف ملا أشكل من تلخيص ك املفهم  −36

 .والكتاب مطبوع)2213 (. يف عدة مواطن بقوله املفهم هـ هو كام رصح656
 . والكتاب مطبوع., واسمه منال الطالب يف رشح طوال الغرائب)2215(  البن األثري)2214(منال الطلب −37
 رشح ابن التـني  : املخرب الفصيح يف رشح اجلامع الصحيح,قال يف : ,ويف بعض املصادر  الصحيحِّ املنجد الفصيح يف رشح البخاري −38

 هـ 611عبد الواحد بن التني السفاقيس)2216(
  )2219(املنضد رشح مسلم :  ومرة)2218(املنضد رشح املجرد  ملسلم :  وقال مرة)2217( املنضد  −39
 . والكتاب مطبوع.هـ676زكريا حييى بن رشف الدين ت  أبو :, وهواملنهاج يف  رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي −40
والكتـاب =  .هــ 852ابـن حجـر أمحـد بـن عـيل العـسقالين ت )2220(املقدمة  : مقدمة فتح الباري ,قال يف هدي الساري   −41

 . مطبوع

                                                                                                                                                                                     
)     )     22220066((1/466,, 4/361, 5/196 
)     )     22220077((11//396396, , 22//3131, , 33//122122−−123123−−252252−−301301, , 44//4040−−514,5514,5//8484−−391391−−448448, , 66//6565 
)     )     22220088((33//244244 
)     )     22220099((1/376,2/7, 3/247, 4/206, 5/206, 6/334 
)     )     22221100((11//298298 
)     )     22221111((6/444 
)     )     22221122 ( (6/446 
 3/179 نسبه للقرطبي مرة6/316 ,4/127 ,2/560,3/179 ,1/371))22221133     (     (
 ). الطالبمنال(, والصواب " منار"وقع  يف الفيض ))22221144     (     (
)     )     22221155(( 3/548. 
)     )     22221166((6/441 
)     )     22221177((1/339−340, 2/574, 3/224 −282, 3/353−503, 6/157 −194−451 
)     )     22221188((2/226 
)     )     22221199((2/226 
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  .بهما الكتب املؤلفة يف ختريج احلديث ومصطلحه وما يلحق:   املطلب الرابع
أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبـد الـرمحن ت =)2221(ختريج أحاديث اإلحياء الكبري  : ,قال يف  إخبار األحياء بأخبار اإلحياء  −1

  هـ   806
هـ 562أدب اإلمالء واإلستمالء , والسمعاين هو عبد الكريم بن حممد بن منصور ت =   )2222(أدب اإلمالء  أبو سعد ابن السمعاين  −2

 .والكتاب مطبوع
للسيوطي جالل الدين عبـد الـرمحن الـسيوطي  = )2224(األحاديث املتواترة  :  وسامه)2223(اديث املتواترة األزهار املتناثرة يف األح −3

 .  هـ والكتاب مطبوع911ت 
 أمحـد بـن عـيل النكت الظـراف عـىل األطـراف,: كتابه : , لعل املقصود  )2226(أطرافه: , وتارة يقول البن حجر)2225(األطراف  −4

 هـ  والكتاب مطبوع852العسقالين ت 
 .ـ ه571 أبو القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر :, هو )2227( البن عساكرطرافألا −5
 هــ 806العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبـد الـرمحن ت ,ألفية احلديث  : ,قال يف تبرصة املبتديء وتذكرة املنتهي   −6

 . والكتاب مطبوع
 806اقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بـن عبـد الـرمحن ت هو  العر= )2228(رشح األلفية  : ,قال يف التبرصة والتذكرة   −7
 .والكتاب مطبوع. هـ
  والكتاب مطبوع.هـ642 للمزي أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن ت )2229(األطراف :  حتفة األرشاف بمعرفة األطراف,قال يف  −8
 . اب مطبوع هـ والكت597يف أحاديث اخلالف  عبد الرمحن بن عيل    )2230(التحقيق البن اجلوزي −9

                                                                                                                                                                                     
)     )     22222200((4/462 

                                ) ) 22222211((1/241 
)     )     22222222((1/225 
)     )     22222233((6/185−377 
)     )     22222244((2/21 , 3/202, 6/103 
)     )     22222255((1/266, 2/208, 3/484 −484, 4/38 

                                  ))22222266((3/484, 4/38 
                                ) ) 22222277((3/214 

)     )     22222288((3/369, 5/44−126 
)     )     22222299((3/12, 4/336 
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 . هـ794 تشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا)2231( الرافعي  للزركيش أحاديثختريج −10
 .هـ 762 ت الزيلعي أبو حممد عبد اهللا بن يوسف احلنفيلعله  للديلمي  )2232(ختريج أحاديث اهلداية −11
 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بـن عبـد الـرمحن ت أيب)2233(لعراقي لج   املنهاجختري: ِّ ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف منهاج البيضاوي , قال يف  −12

   ., والكتاب مطبوع هـ806
ختـريج أحاديـث :   هــ واسـمه806أبو الفضل عبد الرحيم بن احلـسني بـن عبـد الـرمحن ت )2234(ختريج اإلحياء  املشهور  −13

 .اإلحياء الكبري 
ـ 806حلسني بن عبد الرمحن ت  الفضل عبد الرحيم بن ا  أيب)2235(ختريج اإلحياء  للعراقي −14  . ه
  هـ 911 جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ت )2236(ختريج الشفاء  للسيوطي −15
 . هـ906, وهو حممد بن حممد بن أيب رشيف ت   )2237(ختريج الكشاف  الكامل ابن أيب رشيف −16
ب والتيـسري ملعرفـة سـنن البـشري أي الـسيوطي  التقريـ= )2238(رشح التقريب  للمصنف: ,قال يف تدريب الراوي وتقريب النواوي −17

 .والكتاب مطبوع)2239(النذير  للنووي  جامع
 ء املنتثرة يف األحاديث املشتهرة  وسـامه الـاليلء يف , ويسمى  الآلىل)2240(األحاديث املشتهرة : ,قال يف التذكرة يف األحاديث املشتهرة  −18
 . والكتاب مطبوع. هـ794ت)2242(للزركيش الالىلء شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا = )2241(طنا موعدة

                                                                                                                                                                                     
)     )     22223300((6/261 
)     )     22223311((2/103, 6/179 
)     )     22223322((2/11 
)     )     22223333((6 /447      
)     )     22223344((4/50 
)     )     22223355((1/459, 4/443, 5/7, 6/44 
)     )     22223366((3/401 
)     )     22223377((4/71, 6/49 −193 
)     )     22223388((3/418 
)     )     22223399((1/618 
)     )     22224400((1/212 
)     )     22224411((2/14−15, 3/547, 4/232−268, 5/187 
)     )     22224422((2/14 
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 . والكتاب مطبوع. هـ507حممد بن طاهر املقديس ت )2243(التذكرة  البن طاهر:  التذكرة يف األحاديث املوضوعات ,قال يف  −19
 .والكتاب مطبوعهـ 382 أبو عبد اهللا احلسن بن حممد ت )2244(التصحيف  للعسكري −20
 .  هـ والكتاب مطبوع911رمحن السيوطي ت جالل الدين عبد ال)2245(تعقبات املوضوعات للسيوطي −21
  ابـن )2247( ختـريج الرافعـي  :,وتارة يقول )2246 (=ختريج الرشح البن حجر : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري,قال يف  −22

 . والكتاب مطبوع.هـ 852حجر أمحد بن عيل العسقالين ت 
 .والكتاب مطبوعهـ 748ذهبي حممد بن أمحد بن عثامن ت لل)2248(تلخيص الواهيات : تلخيص العلل املتناهية قال  −23
  . والكتاب مطبوع.)2249(هـ  748حممد بن أمحد بن عثامن ت  التلخيص للذهبي : ,قال يف تلخيص املستدرك  −24
 .والكتاب مطبوع)2250(هـ  360ت التنبيه عىل التصحيف  حلمزة بن احلسن  األصبهاين: التنبيه عىل  حدوث التصحيف,قال يف  −25
 . هـ751ُ البن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت )2251(يح  التنق −26
 .  والكتاب مطبوعهـ 748 حممد بن أمحد بن عثامن ت )2252(التنقيح  للذهبي −27
   .هـ747, حممد بن أمحد بن عبداهلادي تتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق=  )2253(تنقيح التحقيق  −28
 .والكتاب مطبوع=  هـ911 جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت للسيوطي) 2254(األصل: قال يف اجلامع الكبري,  −29
 .  والكتاب مطبوعهـ463بت ت  أمحد بن عيل بن ثا=  )2255(اجلامع  للخطيب: ,قال يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع   −30

                                                 
)     )     22224433((1/424,6/153 
)     )     22224444((2/186 
)     )     22224455(( 1/144 
)     )     22224466((3/174 

))22224477((1/149 −430, 3/286, 4/370, 5/237,6/432 
)     )     22224488((1/542 
)     )     22224499((1/253, 2/308, 3/309, 4/302, 5/12, 6/113 
)     )     22225500((3/235 
)     )     22225511((4/119,6/47−194−367, 
)     )     22225522((1/322, 2/249, 3/82, 4/80, 5/373, 6/329 
)     )     22225533((1/294, 6/113 
)    )    22225544((1/339, 2/19 

    ) ) 22225555((3/239 , 5/286. 
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 . هـ والكتاب مطبوع852 البن حجرأمحد بن عيل العسقالين ت )2256(ختريج اهلداية: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية, قال  −31
 هــ والكتـاب 911,للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن الـسيوطي ت =  )2257(الدرر : ,قال يف الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة   −32

 . مطبوع
 الصاغاين : ( ويقال ) الصغاين العمري العدوي حيدر بن احلسن بن حممد بن احلسن الفضائل أيب الدين ريض)2258(الذيل للصغاين −33

 هـ650 ت)
الـرد عـىل :  كذا وقع فيه والـصواب= )2259 (الرد عىل الصنعاين :ُّيف رسالته الدر امللتقط , جاء يف الكتابالرد عىل الصاغاين   −34

 .   هـ  والكتاب مطبوع806الصاغاين  للعراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني  بن عبد الرمحن ت 
 .  هـ والكتاب مطبوع911 للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السيوطي تعات لنكت البديالعله   =  )2260(زيادات املوضوعات   −35
ـ والكتاب مطبوع817 ت الدين حممد بن يعقوب جمد: وهو يللفريوز آباد ) 2261(سفر السعادة   −36  . ه
 . هـ   والكتاب مطبوع279 حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي)2262(العلل  للرتمذي −37
العلـل : ,وتـارة يقـول والكتاب مطبوع, هـ241أمحد بن حممد بن حنبل  ت = )2263( ألمحدعللال:  ومعرفة الرجال , قال يف العلل  −38

 .والكتاب مطبوع)2264( لعبداهللا بن أمحد
 . هـ والكتاب مطبوع279 حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي )2265(العلل الكرب :   علل الرتمذي الكبري, قال يف  −39
 . والكتاب مطبوع)2266(العلل  البن أيب حاتم :  علل احلديث , قال يف  −40

                                                 
                        ) ) 22225566((1/153, 2/58−462, 3/50−310, 4/22, 5/175−186−204−375−458,6/45−376−407 

        ) ) 22225577((1/496, 2/94, 3/357, 4/268, 5/436, 6/105 
  445 ص 650−641الم وفيات س تاريخ اإل"العزيزي  تذييل",أقرب ما وجدته من مؤلفاته هلذا االسم هو 1/294 ))22225588     (     (

)     )     22225599((1/103 
)     )     22226600((1/107 
)     )     22226611((3/394 , 3/515 

))22226622((1/341, 2/260, 3/27, 4/162, 5/397, 6/78  
)     )     22226633(( 6/64 
)     )     22226644((4/35 
)     )     22226655((6/62 
)     )     22226666((1/243, 2/95, 3/467, 4/35, 5/98 
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واسمه  العلل .   هـ والكتاب مطبوع597عبد الرمحن بن عيل =  )2267(العلل املتناهية : ,قال يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  −41
  )2268(العلل  البن اجلوزي:  وتارة يسميه. املتناهية يف األحاديث الواهية 

 . والكتاب مطبوع,  هـ279 ت حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي)2269(العلل املفردة  −42
 . والكتاب مطبوع, 556 هـ385عيل بن عمر =)2270(  للدارقطنيالعلل:  الواردة يف األحاديث النبوية, قال يف العلل  −43
 . هـ والكتاب مطبوع852 ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت )2271(القول املسدد يف الذب عن املسند  −44
 .والكتاب مطبوع  .هـ 852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  =  )2272(ريج الكشاف خت:, قال  ختريج الكشاف  يف الشافالكايف −45
 هـ      386 للدارقطني عيل بن عمر ت−التحيف :  وقع تصحيف يف اسم الكتاب حيث جاء– )2273(كتاب التصحيف  −46
دين حممد بن إبراهيم السلمي ت للمناوي صدر ال=  )2274(املناهج : ,قال يف كشف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح    −47

 . هـ والكتاب مطبوع803
 هــ والكتـاب 463 أمحد بن عـيل بـن ثابـت ت اخلطيب هوو= )2275(  للخطيب البغداديالكفاية: ,قال يف الكفاية يف علم الرواية  −48

 .مطبوع
 . الكتاب مطبوع هـ و911جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت )2276(الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي −49
 . والكتاب مطبوع)           2277 (.هـ807 تنور الدين اهليثمي =  جممع الزوائد ومنبع الفوائد −50
  .هـ 748حممد بن أمحد بن عثامن ت )2278(خمترص املدخل  للذهبي −51

                                                 
)     )     22226677((4/541, 5/56, 6/466 
)     )     22226688((1/79, 2/104, 3/145, 4/76, 5/57, 6/3 
)     )     22226699((1/556 
)     )     22227700((1/116, 2/482, 3/133, 4/55, 5/276, 6/331 
)     )     22227711((4/ 25, 6/205 
)     )     22227722((3/370,4/248 
)     )     22227733((1/532 

      )  )  22227744((1/203, 2/375, 4/225, 5/194, 6/370 
)     )     22227755((6/463 

                  ) ) 22227766((1/540 
                ) ) 22227777((1/85, 2/311, 3/465, 4/265, 5/97 ,6/281 
                  ))22227788((1/242 
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ء ىلوالكتاب هو الآل.  هـ والكتاب مطبوع911 للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت )2279(خمترص املوضوعات  −52
 .املصنوعة يف األحاديث املوضوعة

  هـ911للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت )2280(خمترصه  الكبري  للمؤلف: خمترص املوضوعات ,قال يف   −53
هــ 405, واحلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه النيـسابوري ت=  )2281(علوم احلديث  للحاكم:, قال معرفة علوم احلديث  −54

 . وعوالكتاب مطب
أبو الفضل عبد الـرحيم بـن احلـسني بـن =)2282(املغني  للعراقي: ,قال يف يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار  يف األسفار املغني عن محل األسفار −55

 . والكتاب مطبوع,  هـ806عبد الرمحن ت 
 يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل = )2283(املقاصد  : يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة,قال يف املقاصد احلسنة  −56

 . والكتاب مطبوعهـ902األلسنة  للسخاوي  حممد بن عبد الرمحن ت 
 .)2285( هـ909املتوىف سنة ) ابن املربد(اهلادي الشهري بـ  ّلحافظ املحدث اجلامل يوسف بن عبدلكتاب املنار =   )2284 (املنار −57
ابن حجـر أمحـد بـن , هو  كتاب خمترص ابن احلاجب =)2286(ختريج املخترص : ,قال يف موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص   −58

 .    والكتاب مطبوع.هـ852عيل العسقالين ت 
  هـ414 للنقاش, وهو أبو سعيد حممد بن عيل بن عمرو بن مهدي احلنبيل ت)2287(املوضوعات  −59
 .بوع هـ والكتاب مط911جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت )2288(  املوضوعات  −60
 والكتاب مطبوع)2290(الرساج القزويني عىل املصابيح : قال  =  )2289(موضوعات املصابيح −61

                                                 
                ) ) 22227799((1/74, 2/286, 3/461, 4/216, 5/343, 6/237 
                ))22228800((4/159 
            ) ) 22228811((3/85 −102 

              ))22228822(( 1/103−522, 2/553, 3/89, 5/86, 6/464 
                                        ))22228833((6/95 

              ))22228844((1/223, 2/200, 3/150, 4/403, 5/371, 6/173 
   . 429برقم  / 35ص (, طبع مكتبة دار البريوين, بتحقيق حممد خالد اخلرسة,    فهرس مكتبته ومؤلفاته ))22228855((              

                                    ))22228866((1/227, 2/562, 3/9, 4/76, 5/375, 6/284,  
                                  ))22228877((5/285  
                                  ))22228888((2/92  
 1/291" حتفة األحوذي"هكذا سامه املباركفوري يف مقدمة )2289(               
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 .والكتاب مطبوع هـ  597 وهو أبو الفرج عبدالرمحن ت )2291(املوضوعات البن اجلوزي −62
  هـ 911جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت .)2292(امليزان للسيوطي: ميزان املعدلة يف شأن البسملة قال يف   −63
, أمحـد =,)2294(ختريج األذكار البن حجـر: , وتارة يقول)2293(أمايل األذكار  البن حجر:, قال ج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار نتائ −64

 .والكتاب مطبوع, هـ852بن عيل العسقالين ت 
 . والكتاب مطبوع,  هـ911 للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت )2295(النكت البديعات عىل املوضوعات  −65
والكتـاب .هــ852ابن حجر أمحد بن عيل العـسقالين ت =)2296(ختريج املشكاة : ,قال يف ية الرواة إىل ختريج املصابيح واملشكاة هدا −66

 .مطبوع
א א:אא א  .א

 .والكتاب مطبوع)2297(األسامء: ,وتارة يقول  هـ458أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت = األسامء والصفات  −1
 هــ , 671أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن أيب فـرح األنـصاري ت =  )2298(تذكرة القرطبي : ,قال يف التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة   −2

 .والكتاب مطبوع
لرشف الدين أيب القاسـم هبـة اهللا بـن عبـد الـرحيم بـن   توثيق عر اإليامن: قال =)2299(توثيق عر اإليامن يف تفضيل حبيب الرمحن  −3

 )2300 (. ثامن وثالثني وسبعامئة وهو جملد838يم املعروف بابن البارزي احلموي الشافعي املتوىف سنة إبراه
 . هـ والكتاب مطبوع505أبو حامد حممد بن حممد ت=)2301(اجلواهر  حلجة اإلسالم −4

                                                                                                                                                                                     
                            ))22229900((2/521, 6/411 
                            ))22229911(( 1/100, 2/347, 3/268, 4/208, 5/137, 6/410 
                        ) ) 22229922((4/365 

                  ))22229933((5/161 
                ))22229944((4/249 

                  ))22229955((1/529   
)   )   22229966((6/197 

                        ) ) 22229977((3/219 
      ) ) 22229988((2/84 ,5/333 

)     )     22229999((6/32 
  503503/ / 11كشف الظنون كشف الظنون ))22330000     (     (
)     )     22330011((1/511, 2/69 
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 . هـ والكتاب مطبوع505 أبو حامد حممد بن حممد تللغزايل = )2302(الدرة الفاخرة  −5
  هـ458أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت )2303 (.هقيالرسالة األشعرية  للبي −6
 . هـ756للعضد اإلجيي عبدالرمحن بن أمحد ت)2304 ( العضديةالرسالة: الرسالة الوضعية ,قال يف  −7
  هـ 369أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت  )2305 (.السنة  أليب الشيخ −8
والكتـاب    هــ418أبو القاسـم هبـة اهللا بـن احلـسن ت  وهو   = )2306(كائيالسنة  الالل: قال يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة   −9

  .مطبوع
 .944رشحها الشيخ زروق رشحني ورشحها عصام الدين إبـراهيم بـن حممـد  اإلسـفرايني ت  =)2307 (.رشح الرسالة العضدية  −10

 .)2309( وهناك عدة رشوح)2308(
 .هـ369 ت  عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان)2310 (.رشح السنة  أليب الشيخ −11
 هـ والكتاب 911للسيوطي  جالل الدين عبد الرمحن ت =  )2311(رشح الصدور : قال رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور   −12

 . مطبوع
ازاين تـلسعد الـدين التف  هناك كتب  املقاصد يف ا لتوحيد  للنووي , وكتاب  مقاصد الطالبني يف أصول الدين= )2312(رشح املقاصد  −13

 .)2313(ام رشوح عدةوعليه,  هـ793ت 

                                                 
)     )     22330022((5/300 
)     )     22330033((1/212 
)     )     22330044((2/417 
)     )     22330055((2/47 
)     )     22330066((2/245,3/110 
)     )     22330077((2/287 ,3/575 

 878−877 /1كشف الظنون ))22330088((          
 2/980جامع الرشوح واحلوايش))22330099     (     (
)     )     22331100((5/201 
)     )     22331111((3/547, 4/309 
)     )     22331122((1/112, 3/365 
    17921792−−17901790 / /33انظر جامع الرشوح واحلوايش انظر جامع الرشوح واحلوايش ))22331133     (     (
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,وعليهـا عـدة  أكثـر مـن أربعـني رشح . هــ756للعضد اإلجيي عبدالرمحن بن أمحـد ت,  املواقف يف علم الكالم )2314(رشح املواقف −14
  )2315(.وحاشية

  .هـ والكتاب مطبوع369عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ت )2316( .العظمة  أليب الشيخ −15
 هـ620 أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقديس ت:,وابن قدامة هو.ن كتاب له يف العقيدةأكثر م: هناك  )2317 (.العقائد  البن قدامة −16
 .هـ474أو471 ت    لعبد القاهر اجلرجاين)2318(كتاب اإلمامة −17

 . هـ والكتاب مطبوع458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت للبيهقي أيب= )2319 ( والنشوركتاب البعث −18
  هـ 505 حممد بن حممد ت الغزايل أبو حامد:وهو =)2320( كتاب التفرقة بني اإليامن والزندقة −19
 .  والكتاب مطبوع هـ505أبو حامد حممد بن حممد ت هو = )2321(كشف علم اآلخرة  −20
 .والكتاب مطبوع  )2323(لفخر الدين الرازي   لوامع البينات:قال يف =)2322(لوامع البينات يف رشح أسامء اهللا والصفات   −21
   )2325 (. هـ والكتاب مطبوع606لفخر الدين حممد بن عمر الرازي ت=)2324(املطالب  للرازي: ل يف ,قا  اإلهلياملطالب العالية من العلم  −22
 .هـ والكتاب مطبوع403 عبد اهللا احلسني بن احلسن ت أيب)2326(املنهاج  للحليمي −23
 . والكتاب مطبوع. هـ505 حامد حممد بن حممد ت أيب)2327(املنهاج  للغزايل −24

                                                 
)     )     22331144((1/178 
 3/1961جامع الرشوح واحلوايش))22331155     (     (
)     )     22331166((1/98, 2/209 ,5/468 
)     )     22331177((1/210 

      )  )  22331188((6/366 
)     )     22331199((4/79 
)     )     22332200((44//7979  −−127127  
)     )     22332211((4/489 
)     )     22332222((1/511 
  15691569//22كشف الظنون كشف الظنون ))22332233     (     (
)     )     22332244((5/487 
 1714−2/1014 ينظر كشف الظنون ))22332255     (     (
)     )     22332266((1/46, 4/536 
)     )     22332277((4/267 
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 .)2328 (. الرد عىل الرافضة  البن تيمية: ,قال يف شيعة والقدريةمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم ال −25
 .ع هـ والكتاب مطبو505 حامد حممد بن حممد تأيب=: )2329( امليزان  للغزايل: ,قال يف ميزان العلم والعمل −26
،:אא א א .א
 .هـ والكتاب مطبوع450عيل بن حممد بن حبيب  ت= )2330(لاموردي   كتاب األحكام  ل:, قال األحكام السلطانية −1
  )2331(.  هـ والكتاب مطبوع628امللك ت بن عبد هو أبو احلسن عيل بن حممد=  أحكام النظر  البن القطان −2
كـرب  والوسـط    وله ثالثة كتب يف  األحكام منـه ال. هـ 581عبد احلق أبو حممد بن عبد الرمحن األشبييل ت = األحكام لعبد احلق   −3

 . فهل الكرب6/77 ذكر تعقب ابن القطان.والصغر   وثالثتها مطبوعة
ِ عيل الـكرابييس احلسني بن عيل بن يزيد ت أليبأدب القضاء= )2332( آداب القضاء  للكرابيس −4  .  هـ  والكتاب مطبوع248َ
ن معـاين الـرأي واآلثـار  ورشح ذلـك كلـه باإلجيـاز ُاالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمـصار علـامء األقطـار فـيام تـضمنه املوطـأ مـ −5

 هـ463أليب يوسف بن عبد الرب النمري ت=)2333( االستذكار : ,قال يف واالختصار
 يوسـف ,ابن عبد الرب,)2335( التقيص حلديث املوطأ , أو ملا يف املوطأ من حديث رسول اهللا : ,كذا وقع فيه , ويف املصادر )2334(اإلستقصاء −6

 . هـ463 تبن عبد الرب النمري
 . هـ463 يوسف بن عبد الرب النمري ت, ابن عبد الرب )2336( اإلرشاف عىل ما يف الفرائض من االختالف  −7
 . والكتاب مطبوع. هـ204حممد بن إدريس الشافعي ت=)2337( األم   −8
 . هـ204حممد بن إدريس الشافعي ت=)2338(اإلمالء −9

                                                 
)     )     22332288((5/440 
)     )     22332299((2/46 −417  
)     )     22333300((3/358  ,6/328 
)     )     22333311((1/326, 6/386 
)     )     22333322((2/238 
)     )     22333333((1/104 
)     )     22333344((6/344 
 139 ص470−460 , تاريخ اإلسالم وفيات268 ,جذوة املقتبس ص 2/809 ترتيب املدارك ))22333355     (     (
)     )     22333366((5/378 
)     )     22333377((1/137−299,4/272  
)     )     22333388((5/339 
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الفـروق   العبـاس أمحـد بـن إدريـس ت :  وهو املطبوع بعنـوان , يف  للقرا)2339( القواعد: ,قال يف الربوق يف أنواء الفروق أنوار −10
 . والكتاب مطبوعهـ684

 ,انظر جـامع )2341( هـ لكن اسم كتابه  رشح التنبيه 691األصبحي هذا هو حممد بن بكر بن منصور ت =)2340(صبحيأل إيضاح التنبيه  لل −11
 هــ 687بن النفيس عالء الدين بن أيب احلزم القريش الدمـشقي ت الرشوح واحلوايش  وهناك كتاب اإليضاح عىل حترير التنبيه للنووي ال

   )2342(انظر  جامع الرشوح واحلوايش 
 . والكتاب مطبوع,  هـ536أليب عبد اهللا حممد بن عيل ت =)2343(الربهان للامزري : ,قال يف إيضاح املحصول من برهان األصول  −12
محد بن حممد بن الضيا املكي العمري القريش احلنفـي أق أليب البقا حممد بن  البيت العتيإىلالبحر العميق يف مناسك املعتمر واحلاج  −13

 هـ854املتوىف سنة 
 أبـو :هـوُّالروياين ّو وهو رشح ملخترص املزين ,= فخر اإلسالم)2345( البحر: ,وتارة يقول )2344(البحر  للروياين: ,قال يف   بحر املذهب يف الفروع −14

   .هـ502عيل بن أمحد ت  عبد الواحد بن إسام فخراإلسالماملحاسن
ـ والكتاب مطبوع478 ت ألمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني)2346(  الربهان: ,قال يف . الربهان يف أصول الفقه −15  . ه
 . هـ والكتاب مطبوع911للسيوطي جالل الدين ت)2347(بسط الكف يف إمتام الصف  −16
 ., بدل ابن جعفر ابن حجر: وقع يف الفيضـ ه444ت  أمحد بن حممد= )2348(اينن التحرير  البن جعفر السم −17
 هــ والكتـاب 597البن اجلوزي, أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي ت =  )2349(التحقيق  : ,قال يف التحقيق يف أحاديث اخلالف   −18

 مطبوع      
                                                 

)     )     22333399((6/148 
)     )     22334400(( 5/108 
)     )     22334411((1/655  
)     )     22334422((1/654−655  
)     )     22334433((1/263 
)     )     22334444((1/312, 2/95 
)     )     22334455((2/95 
)     )     22334466((2/449 −558 
)     )     22334477(( 1/146 
)     )     22334488((2/524,3/390 
)     )     22334499((6/261 
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ومل )2351(التحقيـق:  قـالهــ  ومـرة676أبـو زكريـا حييـى بـن رشف ت = )2350(  للنـووي التحقيـق:  يف فروع الشافعية ,قـال يف  التحقيق −19
 .  والكتاب مطبوع)2352(التحقيق للشافعية: ,وتارة يقول ينسبه

   .هـ462القايض حسني ابن حممد بن أمحد اخلراساين أبو عيل ت = )2353 (  القايض حسنية تعليق −20
 .ـ ه794 تشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ,)2355(التكملة للزركيش:  ,قال يف )2354(تكملة رشح املنهاج −21
 هــ  والكتـاب 463أليب عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب النمـري ت=)2356(التمهيد  : ,قال يف  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد   −22

 . مطبوع
 )2358(صاحب التنبيـه :   هـ  ومرة قال476  تللشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف الفريوز آبادي الشهري بالشريزاي= )2357( التنبيه   −23

 .والكتاب مطبوع)2359(التنبيه : ,وتارة يقول
 . رشح به الوسيط للغزايلهـ  التنقيح 676 أبو زكريا حييى بن رشف ت  هو النووي= )2360(  للنوويالتنقيح  −24
هــ 684 أبـو العبـاس أمحـد بـن إدريـس ت : وهـو=)2361(التنقـيح  القـرايف:  تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول ,قال يف  −25

 . والكتاب مطبوع
 .  والكتاب مطبوع)2364(التهذيب: وتارة يقول )2363(البن جرير حممد بن جرير الطربي ت وتارة يف هتذيبه=)2362( اآلثار   هتذيب −26

                                                 
)     )     22335500((5/138 
)     )     22335511((1/391, 4/293 
)     )     22335522((3/279   
)     )     22335533((1/351 
  .ساقاة فتوفي ، ثمَّ أآمله الزرآشيوصل فيه إلى الم" آافي المحتاج في شرح المنهاج"رشح األسنوي منهاج النووي يف كتاب سامه))22335544     (     (

)     )     22335555((6/139 
        ))22335566((3/ 133−227, 4/227, 5 /217 −457 

)     )     22335577((6/171 
)     )     22335588((2/43 
)     )     22335599((4/206 

        ))22336600((1/302  
)     )     22336611((1/ 211 

                ) ) 22336622((1/186, 5/134 
              ) ) 22336633((5/142  
            ) ) 22336644((5/368 
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  .َّكذا وقع يف الكتاب واملعروف أنه للطربي البن جرير حممد بن جرير الطربي= )2365( هتذيب اآلثار  للطرباين −27
 .  والكتاب مطبوع هـ 516ت هو أبو حممد احلسن بن مسعود الفراء = )2366( هتذيب البغوي  −28
 هـ310َّيظهر أنه هتذيب اآلثار حممد بن جرير الطربي ت = البن جرير= )2367( جامع اآلثار  −29
 حممـود الـدين بدر : سيامو قايض :َّ, كذا وقع يف الفيض, والذي وجدته هو أن هذا الكتاب من تأليف للسيوطي= )2368(جامع الفصولني  −30

 يف الفـصولني جـامع صـاحب ذكـره كـام سـيامونة قـايض بابن يعرف احلنفي الفقيه الرومي السياموي العزيز عبد بن إرسائيل القايض بن
   .)2370( جملد    )2369(مطبوع الفروع

أمحد بن حممد بـن بكـر : والقمويل هو=)2371( جواهر القمول : ,قال يف جواهر البحر  اخترص فيه  كتاب البحر املحيط يف رشح الوسيط −31
  هـ 727القيش املخزمي ت 

 . هــ502 بـن أمحـد ت ُّالروياين ّ ابو املحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـامعيل   و)2372(احللية للروياين:   ,قال يف الفروع يف املؤمن حلية  −32
 فخراإلسالم

 533أبو العباس أمحد بن عبد اهللا املريس املـالكي ت : َّابن أيب مجرة اثنان األب واالبن , أما األب فهو= )2373( اخلتان البن أيب مجرة   −33
 . ًهـ ومل أجد يف ترمجته كتابا هبذا599حممد بن أمحد ت : هـ ,واالبن هو

  . هـ والكتاب مطبوع458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت أيب= )2374( اخلالفيات  للبيهقي −34
 . والكتاب مطبوعهـ  676 أبو زكريا حييى بن رشف ت :وهوللنووي = )2375( رؤوس املسائل  −35
 .  هـ والكتاب مطبوع204شافعي تحممد بن إدريس ال= )2376( الرسالة  −36

                                                 
          )  )  22336655((6/83 

  ))22336666((4/416 
          ) ) 22336677((5/232 
  )    )    22336688((2/36 
  1/210 معجم املطبوعات))22336699   (   (    

 1/668هدية العارفني))22337700     (     (
))22337711((1/451 
)     )     22337722((1/312  
)     )     22337733((1/116 
)     )     22337744((3/83−173, 4/259, 5/371−453, 6/344 
)     )     22337755((2/104 
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والكتـاب هــ  676 أبـو زكريـا حييـى بـن رشف ت  وهوالنووي=)2377(الروضة للنووي:  روضة الطالبني وعمدة املفتني ,قال يف  −37
 . مطبوع

 النقـل يف  )2379 (.هـ, وينسب الكتاب أليب حامد صاحب التعليقـة415للمحاميل أبو احلسن أمحد بن حممد الضبي ت )2378( الرونق  −38
 ائد السواكفو

  )2380( الشافعي يف حرملة  −39
 . هـ911للسيوطي جالل الدين عبدالرمحن =)2381( قريبرشح الت −40
  هـ807عبدالرحيم بن احلسني ت  للعراقي=)2382( قريبرشح الت −41
التلخيص هو كتاب يف الفقه الشافعي واسمه التلخيص يف الفروع أليب العباس أمحـد بـن حممـد = )2383( رشح التلخيص  أبو عيل السخي −42

  هـ430 هـ وممن رشحه أبو عيل السنجي وليس السخي وهو احلسني بن شعيب املروزي ت335 القاص الطربي ت بن
هـ لـه 741 ت  الفايسهو أبو زيد عبد الرمحن بن عفان = )2385( رشح الرسالة  للفايس املالكي : , ومرة قال )2384( رشح الرسالة  للجزويل −43

   )2386 (.ثالثة رشوح عىل الرسالة
 ,)2388 (.هناك كتابان أحدمها للحارث املحاسبي والثاين الرعاية يف فروع احلنابلة وعليهام عدة رشوح= )2387( رشح الرعاية  −44
 476كتاب  رشح اللمع يف أصول الفقه  للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف الفـريوز آبـادي الـشهري بالـشريزاي = )2389( رشح اللمع  −45

 .والكتاب مطبوع. هـ
                                                                                                                                                                                     

)     )     22337766((1/299     
))22337777((1/413 
)     )     22337788((2/82 
 107 −106انظر املذهب عند الشافعية ص ))22337799     (     (
)     )     22338800((4/272 
)     )     22338811((3/418 
)     )     22338822((3/517 
)     )     22338833((4/421 
)     )     22338844((2/102 
)     )     22338855((3/50 
 2/952 , وجامع الرشوح واحلوايش424انظر اصطالح املذهب عند املالكية ص ))22338866     (     (
)     )     22338877((1/453 
 988−2/987انظر جامع الرشوحانظر جامع الرشوح) ) 22338888     (     (
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 .َّحرر  واسم رشح السبكي  االبتهاج  لكنه مل يتمه للسبكيخمترص امل= )2390( رشح املخترص  −46
  وعمـدة املفتـنياألذرعي , املنهـاج  هـو  منهـاج الطـالبني: كذا وقع فيه والصواب يف اسم املؤلف= )2391( رشح املنهاج  األوزاعي −47

   )2392 (., والغنية ملنهاج إىل رشح ا وله رشحان  قوت املحتاج هـ783للنووي  واألذرعي هو شهاب الدين أمحد بن محدان ت 
  )2394 (. الكتاب مطبوع.شفاء السقام يف زيارة خري األنام   هـ771عيل بن عبد الكايف )2393( الشفاء  للسبكي −48
 هـ   852 ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت )2395( فتاو ابن حجر  −49
  هـ562لعله أبو حممد عبد الواحد بن احلسني بن عبد الواحد ت = )2396( فتاو البازري  −50
 .هـ 771عيل بن عبد الكايف )2397(فتاو السبكي  −51
  )2398 (.لرساج الدين االوشى= الفتاو الرساجية −52
 .هـ911, جالل الدين عبدالرمحن السيوطي تالسيوطي  =)2399(فتاو املؤلف  −53
 . والكتاب مطبوعهـ 676أبو زكريا حييى بن رشف الدين = )2400( فتاو النووي  −54
  ُّ املناوييىجدي فهو قايض القضاة حي: َّأنه إذا قالنص يف املقدمة = )2401(فتاو جدي الرشف  −55
  )2402 (. فتاو حافظ الدين  −56
  . والكتاب مطبوع)2405(فتح القدير :  أي  ومل يسم املؤلف ومرة سامه) 2404(,الكامل ابن اهلامم)2403(الفتح : , قال يف فتح القدير   −57

                                                                                                                                                                                     
                ) ) 22338899((2/156 

                                  ))22339900((1/227 
)     )     22339911((6/438 
 3/1912 جامع الرشوح واحلوايش ))22339922     (     (
)     )     22339933((6/140 
 2/1161كشف ))22339944     (     (
)     )     22339955((2/231−264 ,3/46 −112−170−,5/419 
)     )     22339966((1/186 
)     )     22339977((4/127 
 2/1224كشف الظنون))22339988     (     (

))22339999((2/85−130, 3/423, 4/96−381,6/110 
)     )     22440000((1/529,5/517, 6/117 
)     )     22440011((1/3 , 5/402 
)     )     22440022((1/205 
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 .والكتاب مطبوعهـ 756بكي ت تقي الدين الس=  )2406(احللبيات : ,قال يف  قضاء األرب يف أسئلة حلب   −58
 هــ والكتـاب 489أبو املظفر بن السمعاين منـصور بـن حممـدبن عبـد اجلبـار ت =)2407( القواطع :  قواطع األدلة يف األصول,قال يف  −59

 ..   مطبوع
 .ب مطبوعهـ والكتا660عبد العزيز بن عبد السالم ت =)2408(قواعد ابن عبد السالم : ,قال يف قواعد األحكام يف مصالح األنام   −60
 . هـ774 ت  إسامعيل بن كثري)2409( كتاب احلامم البن كثري −61
 . هـ864حممد بن أ محد بن حممد ت :واملحيل هو = )2410( رشح املنهاج  للجالل املحيل: كنز الراغبني يف رشح منهاج الطالبني , قال −62
ـ والكتاب مطبوع483للرسخيس أبو بكر حممد بن أمحد بن سهل ت =)2411(املبسوط  للحنفية −63  .ه
 .والكتاب مطبوع )2413(رشح املهذب: ,وتارة يقول هـ 676 زكريا حييى بن رشف ت أيب= )2412( املجموع  النووي −64
 .هـ والكتاب مطبوع456البن حزم  أبو حممد عيل بن حممد الظاهري ت=  )2414(  املحىل : قال يف  ,املحىل باآلثار −65
فقه النعامين  لربهان الدين حممـود بـن أمحـد بـن الـصدر الـرشيعة ت ,ومل ينسبه لعله  املحيط  الربهاين يف ال=)2415( املحيط  للحنفية −66

 ., وهو مطبوع هـ616
  هـ 204حممد بن إدريس الشافعي ت= )2416( املخترص  للشافعي −67
 .هـ231 والبويطي هو يوسف بن حييى البويطي ت )2417(خمترص البويطي −68

                                                                                                                                                                                     
)     )     22440033((1/145 
 بدون اسم كتاب6/430))22440044     (     (
))22440055((1/211−379−478 ,4/228, 5/521, 6/103− 430 

)     )     22440066((2/219, 4/125, 6/33   
)     )     22440077((1/129−375, 4/17    
)     )     22440088((1/183 
)     )     22440099((5/116 
)     )     22441100((5/274 
)     )     22441111((4/435−439 
            ))22441122((1/422, 2/381, 3/447, 4/63/ 5/90, 6/165 

))22441133((2/158, 3/329 
)     )     22441144((1/297, 3/473, 4/79 
)     )     22441155((2/397, 4/519, 5/374 
)     )     22441166((1/302 
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 .وعهـ والكتاب مطب264أبو إبراهيم إسامعيل بن حييى ت =)2418( خمترص املزين  −69
ـ والكتاب مطبوع255ملحمد العتبي القرطبي =)2419( ةالعتبي: , قال املستخرجة من األسمعة   −70  .ه
  هـ643عثامن بن عبدالرمحن  الشهروزري ت : , وابن الصالح هو )2420(مشكل الوسيط البن الصالح −71
 ) 2422(  هـ544 تللقايض عياض بن موسى اليحصبي = ) 2421( مطامح األفهام يف رشح األحكام  −72
 هـ710نجم الدين أمحد بن حممد ت= )2423(ب  البن الرفعة املطل −73
 .هـ والكتاب مطبوع620 أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقديس ت: هو =)2424( املغني البن قدامة −74
 .هـ والكتاب مطبوع476لعله أليب اسحاق الشريازي إبراهيم بن عيل ت =)2425 (املهذب  −75
   . هـ اخترص فيه  وقاية الرواية يف مسائل اهلداية 747عبيداهللا املحبويب ت ل=  )2426(النقاية : ,قال يف النقاية خمترص الوقاية   −76
 .هـ  676 زكريا حييى بن رشف ت أيب=)2427(لنووي ل نكت التنبيه   −77
 .والكاب مطبوع, هـ478ي ت ـجلويناد اهللا ـ املعايل عبد امللك بن عببـيأ= )2428(مام احلرمنية  إلـ النهاي −78

 ., والكتاب مطبوع)2430( هـ 505 حممد بن حممد تأبو حامد= )2429(الوسيط  للغزايل −79
א א:א א א,א א,א   .א,א

ـ والكتاب مطبوع272حممد بن إسحاق الفاكهي ت بعد =)2431(تاريخ مكة  للفاكهي: ,قال يف أخبار مكة  −1  .  ه

                                                                                                                                                                                     
)     )     22441177((1/299, 5/244 
)     )     22441188((2/62 
)     )     22441199((6/269 
)     )     22442200((1/547, 4/248 
)     )     22442211((11//7979−−145145, , 22//276276−−555555, , 33//193193−−407407, , 44//232232−−418418, , 55//400400, , 460460, , 66//5656−−206206−−412412  
                    17181718//22كشف الظنون كشف الظنون ))22442222     (     (

        ))22442233((1/85, 4 /197, 1/85 −414, 3/124 
        ) ) 22442244((4/519 
) ) 22442255((1/150 
  ) ) 22442266((3/464 

                  ) ) 22442277((6/18 
                  ))22442288((1/156 −209−413−496 
                  ))22442299((1/496, 3/509 

) ) 22443300((1/186 
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 هــ 369أبـو حممـد عبـد اهللا بـن حممـد بـن جعفـر ت: وأبو الشيخ هو =)2432(كتاب األخالق  أليب الشيخ  :  قال يف وآدبهأخالق النبي  −2
 .  والكتاب مطبوع

 هـ 762ابن قليج الرتكي ت  = )2433( سرية مغلطاي :اإلشارة إىل سرية املصطفى وتاريخ اخللفاء من بعده قال  −3
والكتـاب .هــ974, واهليتمي هو أمحد بـن حممـد بـن عـيل ت )2434 (.لهيتميرشح الشامئل  ل:  أرشف الوسائل إىل فهم الشامئل ,قال يف   −4

 .مطبوع
 هـ 405 حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه  النيسابوري ت)2435(اإلكليل  للحاكم −5
 . والكتاب مطبوع,  هـ774سامعيل بن عمر ت إالبن كثري =)2436( البداية والنهاية  −6
 . والكتاب مطبوع430 اهللا األصبهاين تأليب نعيم  أمحد بن عبد= )2437(صبهان  أتاريخ  −7
 . هـ والكتاب مطبوع310حممد بن جرير  ت= )2438( تاريخ الطربي  :  تاريخ الرسل وامللوك,قال يف  −8
 . هنـ والكتاب مطبوع571تاريخ دمشق  البن عساكر أبو القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر = )2439( تاريخ الشام  −9

 هـ355مد بن عمر بن حممد أبو بكر التميمي ت وهوحم= . )2440( تاريخ الطالبني  للجعايب −10
  )2441 (. تاريخ القطب  −11
 .مطبوع  هـ والكتاب643أبو عبد اهللا حممد بن حممود ت  وهو =)2442( تاريخ املدينة  البن النجار −12

                                                                                                                                                                                     
) ) 22443311((5/96 
)  )  22443322((5/216 
      ))22443333(( 5/176 
) ) 22443344((1/113 
) ) 22443355((1/101 

                      ) ) 22443366((1/ 506 
                    ))22443377((1/268 

  )    )    22443388((3/547 
)     )     22443399((1/204−413 ,2/290 ,3/335−382, 4/373, 5/219, 6/225 
)     )     22444400((3/575, 5/291, 6/172 
)     )     22444411((2/126 
)     )     22444422((6/286 
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. ار املـصطفىوفـاء الوفـا بأخبـار د: عل الكتاب هـو ل هـ, و911لعله نور الدين عيل بن عبد اهللا ت = )2443( تاريخ املدينة  للسمهودي −13
 .له ثالثة تواريخ , أحدها مطبوع=)2444( تاريخ السمهودي : وتارة يقولوالكتاب مطبوع

 . هـ 400اهللا بن أمحد اجلندي ت  حممد بن عبيد=)2445( تاريخ املسبحي  −14
 بـن حممـد بـن حممـد بـن عبـد اهللاواحلاكم هـو  )2447(نقل مبارشة ذكر السند= )2446(  للحاكمتاريخ نيسابور:  تاريخ النيسابورين ,قال يف   −15

 هـ 405محدويه  النيسابوري ت
 .والكتاب مطبوع.  هـ463أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت ت = )2448( تاريخ بغداد  اخلطيب البغدادي −16
 .  والكتاب مطبوع,  هـ477ت = )2449( تاريخ جرجان  للسهمي −17
 . والكتاب مطبوع,  هـ623تللرافعي عبد الكريم بن حممد =  )2450(تاريخ قزوين :, قال التدوين يف أخبار قزوين   −18
 )2452 ( هـ845 , أمحد بن عيل بن عبدالقادرت)2451 (تذكرة املقريزي −19
 هــ  849شمس الدين حممد بن حممد بـن أمحـد القليـويب ت = )2453(حاشية الشفاء  للحجازي: ,قال يف توضيح ما خيفى من ألفاظ الشفا −20

 )2454 (.جامع الرشوح 
 هــ 751ُالبن القـيم حممـد بـن أيب بكـر الزرعـي الدمـشقي ت  = )2455(مد  خري األنام  يف فضل الصالة والسالم عىل حم جالء األفهام −21

 .والكتاب مطبوع

                                                 
)     )     22444433((5/230−405 
)     )     22444444((1/41−42,5/230−405 
)     )     22444455((1/140    
)     )     22444466((4/ 489 
)     )     22444477((3/313, 4/489   
)     )     22444488((1/46,2/83, 3/66, 4/361,5/244, 6/360 
)     )     22444499((5/354 
)     )     22445500((1/427, 2/321, 3/533, 4/428 
)     )     22445511((1/84,2/422, 3/297−301−408, 5/117−448 
 .له مؤلفات عدة تزيد عىل املأتني, ومل أقف له عىل كتاب هبذا االسم))22445522     (     (
)     )     22445533((4/65 
)     )     22445544((2/1092 
)     )     22445555((1/254 
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 .    هـ والكتاب مطبوع911جالل الدين عبد الرمحن ت =)2456(للسيوطيحاشية الشفاء   −22
 .   ع هـ والكتاب مطبو911للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  = )2457( حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة   −23
  هـ738 تحلمويا البارزي الرحيم عبد بن اهللا هبة الدين رشف)2458 (.اخلصائص  للبارزي −24
25− 2459 (. يف خصائص احلبيب  والكتاب مطبوع اللبيبكفاية الطالب: وتسمى= للسيوطي اخلصائص  :,قال اخلصائص النبوية الكرب(  
 . لعل املقصود هو السيوطي)2460(اخلصائص للجالل −26
 والكتاب مطبوع , لعمر بن شبة=  )2461(تاريخ املدينة  : ,قال يف ار املدينة  الدرة الثمنية يف أخب −27
  .مطبوع, واسم الكتاب  ,  هـ643البن النجار حممد بن حممود ت = )2462( تاريخ املدينة : ,قال يف الدرة الثمينة يف أخبار املدينة −28
 هـ  806أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت =  )2463(يألفية السرية النبوية  للعراق: ,قال يف   ةالدرر السنية يف نظم السري −29

 .  والكتاب مطبوع
ـ والكتاب مطبوع302لقاسم بن ثابت الرسقسطي ت =  )2464( الدالئل: ,قال يف دالئل النبوة   −30  . ه
 .مطبوعوالكتاب هـ 430أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت  =  )2465(الدالئل : ,قال يف دالئل النبوة  أليب نعيم  −31
 .والكتاب مطبوع هـ 458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت أيب= )2466( دالئل النبوة  للبيهقي −32
, ذيـل تـاريخ بغـداد:والـصواب ,  مـوطن وتكرر فيه هذا أكثر من!كذا وقع فيه =)2467( تاريخ بغداد  البن النجار: قال ذيل تاريخ بغداد −33

 . والكتاب مطبوع
                                                 

)     )     22445566((1/60 
)     )     22445577((2/522, 3/81 

    )   )   22445588((4/203 
)     )     22445599((1/522, 2/518, 3/504, 5/294, 6/366 
)     )     22446600((6/376 
)     )     22446611((1/91 
)     )     22446622((6/286 
)     )     22446633((5/247 
)     )     22446644((3/492, 5/176 
)     )     22446655((5/53 

    ))22446666((1/84, 3/179, 4/422, 5/75−119 
)     )     22446677((1/524, 3/244 
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ـ والكتـاب 581 القاسم عبد الرمحن بن أمحد اخلثعمي ت للسهييل أيب=)2468( الروض األنف ة البن هشام , يف تفسري السرية النبويالروض األنف −34  ه
 . مطبوع

 . هـ والكتاب مطبوع751ُالبن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت  =  )2469(اهلدي :, قال زاد املعاد يف هدي خري العباد  −35
 . والكتاب مطبوع. هـ وهو جزء من كتابه  الثقات 354 البستي ت حممد بن حبان بن أمحد=)2470( سرية ابن حبان  −36
  )2472(. وهو أبو حفص عمر املوصيل زمن السلطان نور الدين الشهيد: املالئي: كذا وقع فيه والصواب= )2471( سرية املال  −37
  هـ705عبد املؤمن بن خلف ت =)2473(سرية الدمياطي :, قال السرية النبوية   −38
:  ا واسـمه هـ يف مدح النبـي 696مزية   للبوصريي شمس الدين أبو عبد اهللا بن حممد بن سعيد ت اهل=  )2474( رشح اهلمزية   −39

يف مدح خري الور أم القر.   
  هـ406أبو سعيد عبد امللك بن حممد النيسابوري ت =)2475( رشف املصطفى  −40
 .  هـ والكتاب مطبوع544 ت عياض بن موسى اليحصبي=  )2476( الشفاء لعياض : ,قال يف الشفا بتعريف حقوق املصطفى −41
, ووقـع يف  الـضحاك بـن املقـري أبـو احلـسن بـن )2478(  كتاب  الشامئل:وتارة يقول , )2477(. الشامئل  أليب احلسن بن الضحاك بن املقريء  −42

 )2479(.  كتاب الشامئل  للضحاك:موطن
  .هـ والكتاب مطبوع279 بن سورة ت ىيسحممد بن ع  =  )2480(الشامئل  للرتمذي: ,قال يف الشامئل النبوية واخلصائل املصطفوية   −43

                                                 
)     )     22446688((1/185, 2/115, 3/19−83−92−447−548 
)     )     22446699((1/166, 4/65−188, 5/176 
)     )     22447700((5/111   
)     )     22447711((4/77 
 108ص . الرسالة املستطرفة))22447722     (     (
)     )     22447733((5/422 
)     )     22447744((4/356 
)     )     22447755((6/248 
)     )     22447766((3/569 −5/440 
)     )     22447777((44//337337, , 5/407 
)     )     22447788((5/407 
)     )     22447799((4/337 
)     )     22448800((3/119, 5/119−149  
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 اليعمـري النـاس سـيد بن حممد بن حممد : الفتح يب  أل)2481 (السرية اليعمرية: عيون األثر يف فنون  املغازي والشامئل والسري , قال يف  −44
 هـ743الشافعي

  هـ206 تالبخاري حذيفة أبو اهللا عبد بن حممد بن برش : هو)2482 (.املبتدأ  أليب حذيفة
 )2484(خمترص التاريخ: ,وتارة يقول  )2483 (. تاريخ  الشام  للذهبي خمترص −45
  .هـ911جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ت=  )2486( املرقاة  السيوطي : ,قال يف ة)2485(املرقاة العلية يف رشح األسامء النبوي −46
هـ 872 بن حممد بن احلسن املرصي ت أمحد بن كامل الدين حممد= )2487(حاشية الشفاء  للشمني: ,قال يف  مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا  −47

)2488(  
جــالل الـدين عبــدالرمحن الــسيوطي )2490 (=  .الــسيوطي = )2489( الـسندسية  : ,قال يف املقامـة الــسندسية يف النـسبة الــرشيفة املــصطفوية −48

 هـ911ت
 . ـ  والكتاب مطبوع ه845, تقي الدين أمحد بن عيل ت =)2491(خطط املقريزي : ,قال يف املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار   −49
 . هــ923 بن حممد بن أيب بكـر ت العباس شهاب الدين أمحدأيب=)2492( املواهب القسطالنية  :, قال املواهب اللدنية يف املنح املحمدية −50

 . والكتاب مطبوع
א א:א א א .א

                                                 
)     )     22448811((4/20  
)     )     22448822((1/58 
)     )     22448833((5/348 

    )   )   22448844((5/382 
 1657 /2كشف الظنون ))22448855     (     (
)     )     22448866((3/44, 6/337 
)     )     22448877((4/188 
 2/1093جامع ))22448888     (     (
)     )     22448899((4/77 
 1084 /1 املطبوعات  املطبوعات معجم معجم ))22449900     (     (
)     )     22449911((1/140 
)     )     22449922((1/113 
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والكتـاب   هــ745, وهو حممـد بـن يوسـف بـن عـيل تأليب حيان=  )2493( االرتشاف: ,قال يف ارتشاف الرضب يف لسان العرب   −1
 .مطبوع

 . والكتاب مطبوعهـ 321حممد بن  أيب بكر اللغوي ت = )2494 ( أمايل ابن دريد −2
 هـ وهناك جرجاين آخر وهـو أبـو بكـر أمحـد بـن 408 أبوعبد اهللا  عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن جعفر ت )2495 (. أمايل اجلرجاين  −3

  هـ371يم ت إبراه
 .  هـ والكتاب مطبوع356أبو عيل إسامعيل بن القاسم بن هارون البغدادي ت = )2496( أمايل القايل  −4
 . والكتاب مطبوعهـ672البن احلاجب أبو عمرو عثامن بن عمر ت=)2497( أمايل املفصل   −5
  )2498 (. االنتصاف  البن األنباري −6
وهناك كتب . هـ أو  البارع يف اللغة  للقايل290لب مفضل بن سلمة اللغوي ت لعل املقصود  البارع يف اللغة  أليب طا= )2499( البارع  −7

2500 (.أخر(  
 .والكتاب مطبوع هـ  745ألثري الدين حممد بن يوسف ت  = )2502( تذكرة أيب حيان:   قال  )2501 ( تذكرة أيب حيان يف العربية − 8
 .والكتاب مطبوع.  هـ562تب ت هو أبو املعايل حممد بن احلسن البغدادي الكا )2503(نية و التذكرة احلمد −9

,  هــ672أليب عبد اهللا مجال الدين بن أيب عبد اهللا املعـروف بـابن مالـك ت=)2504 (التسهيل: ,قال يف تسهيل الفوائد وتكميل الفوائد   −10
 )2505 (. والكتاب مطبوع

                                                 
  ) ) 22449933((2/54 
    ))22449944((4/546 

)     )     22449955((1/303 
)     )     22449966((4/145 
)     )     22449977((33//465465  
)     )     22449988((44//542542  
)     )     22449999((11//117117, , 22//325325  
  217217−−216216//11انظر كشف الظنونانظر كشف الظنون))22550000     (     (
  393393//11كشف  الظنون كشف  الظنون ))22550011     (     (
)     )     22550022((55//466466  
)     )     22550033((11//3939      

                      ) ) 22550044((44//459459  
  405405//11انظر كشف الظنون انظر كشف الظنون ) ) 22550055((                        
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  هـ412أبو عبد اهللا حممد بن جعفر االتيمي ت = )2506( جامع القزاز  −11
  .والكتاب مطبوعهـ    516أليب حممد قاسم بن عيل احلريري =)2507(   درة الغواص يف أوهام اخلواص −12
 . هـ والكتاب مطبوع474عبد القاهر اجلرجاين ت =)2508( دالئل اإلعجاز يف املعاين والبيان   −13
 )2510 (. هناك كتاب ذيل الفصيح ملوفق الدين البغدادي املعروف بابن اللباد )2509 (. ذيل فصيح ثعلب  −14
 .  هـ والكتاب مطبوع538 أبو القاسم حممود بن عمر ت :لعله  للزخمرشي وهو =)2511 (الربيع :,قال يف ربيع األبرار   −15
 .     هـ والكتاب مطبوع354 حاتم حممد بن حبان البستي ت أيب) 2512( روضة العقالء  و نزهة الفضالء  البن حبان −16
 هـ911 عبدالرمحن السيوطي تجالل الدين)2514 (. من مقامات السيوطيوهي=  )2513(الساجعة : ,قال يف ساجعة احلرم   −17
 . والكتاب مطبوع.. هـ672أليب عبد اهللا مجال الدين بن أيب عبد اهللا املعروف بابن مالك ت)2515(.  رشح التسهيل  البن مالك −18
  هـ   745ألثري الدين حممد بن يوسف ت )2516 (. رشح التسهيل  أليب حيان −19
عروس :   هـ واسمه771ي الدين عيل بن عبدالكايف  السبكي ت  شهاب الدين أبو حامد أمحد بن تق)2517(رشح التلخيص  للسبكي −20

  )2518(. األفراح رشح تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان 
 . هـ وهناك عـدة رشوح449لعله كتاب  سقط الزند أليب العالء املعري رشحه أمحد بن عبد اهللا بن سليامن ت = )2519( رشح السقط  −21

)2520(  

                                                 
                    ) ) 22550066((55//235235  
                        ) ) 22550077((66//55  

                        ))22550088((55//6565    
                      ))22550099((1/287 
 2/386وفيات فوات ال))22551100((                    
                  ) ) 22551111((1/98, 2/542 

                  ))22551122((3/345, 4/240, 6/52−73 −214 
                ))22551133((3/94−410 −489, 4/83 −293, 5/405, 6/299 
 1/934كشف الظنون ))22551144((                

)     )     22551155(( 3/471, 5/420, 6/423−434 
)     )     22551166((5/420, 6/196 
)     )     22551177((2/296 
 1/623جامع الرشوح ))22551188     (     (
)     )     22551199((2/103 
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 .. هـ672يب عبد اهللا مجال الدين بن أيب عبد اهللا املعروف بابن مالك تأل )2521 (. رشح الكافية  البن مالك −22
  )2523. ( هناك أكثر من رشح  للمشارق  )2522(رشح املشارق   −23
 .  هـ والكتاب مطبوع538 وهو للزخمرشي أبو القاسم حممود بن عمر ت )2524( رشح املفصل  لالندليس −24
 ) 2526 (. هـ  والكتاب مطبوع619 عبد املؤمن القييس الرشييش ت لعله أبو القاسم أمحد بن= )2525( رشح املقامات  للرشبيني −25
 هـ واسمه  املـصباح رشح 816 العلوم  لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ت  هو مفتاحفتاح وامل. )2527( رشح حاشية املفتاح  للرشيف −26

 ) 2528 (.املفتاح 
ـ والكتاب مطبوع368 اهللا بن املرزبان ت  سعيد احلسن بن عبدأيب )2529(. رشح سيوبه  للسريايف −27  .  ه
 .  هـ والكتاب مطبوع393للجوهري إسامعيل بن محاد الرتكي ت = )2530( الصحاح   −28
:  نظـم فيـه=  )2531( هــ911 جالل الـدين عبـدالرمحن الـسيوطي تأرجوزة السيوطي: ,قال يف عقود اجلامن يف علم املعاين والبيان   −29

 )2532(. مطبوع, والكتاب تلخيص املفتاح  وله عليه رشح 
  هـ والكتاب مطبوع 175للفراهيدي اخلليل بن أمحد ت =)2533(ني  الع −30
 .  هـ والكتاب مطبوع538 القاسم حممود بن عمر ت  أيب :وهو للزخمرشي=)2534(  يف غريب احلديث الفائق −31

                                                                                                                                                                                     
 2/103 , 1037−2/1035انظر جامع الرشوحانظر جامع الرشوح) ) 22552200((

)     )     22552211(( 2/167,3/160 ,5/250 
)     )     22552222((4/275 
 2/1689انظر كشف  الظنونانظر كشف  الظنون) ) 22552233     (     (
)     )     22552244((3/166, 6/196 
)     )     22552255((5/73−77 
 3/1796جامع الرشوح))22552266     (     (
)     )     22552277((5/35 
 3/1773. جامع الرشوح))22552288((
)     )     22552299((5/97 
)     )     22553300((1/ 67, 2/35, 3/35−339, 4/218, 5/266, 6/266 
)     )     22553311((2/373−374   
 1/1082معجم املطبوعات ))22553322     (     (
)     )     22553333((1/128, 2/106, 6/62 
)     )     22553344((1/56, 2/177,  3/219, 4/232, 5/116, 6/258 
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 . هـ والكتاب مطبوع847جمد الدين الشريازي أبو الطاهر حممد بن يعقوب ت =  )2535(القاموس : قال يف القاموس املحيط   −32
 هـ  تتمة يف معاين كلامت النـاس  والكتـاب 328 بكر حممد بن الفارس بن بشار البغدادي ت البن األنباري أيب =)2536(تاب الزاهر  ك −33

 .  مطبوع
  هـ256للزبري بن بكار بن عبد اهللا القريش ت = )2537( كتاب الفكاهة  −34
 . تاب مطبوعوالك,  هـ538 عمر ت للزخمرشي وهو أبو القاسم حممود بن= )2538( كتاب املنهاج  −35
 .   هـ والكتاب مطبوع298 بكر أمحد بن مروان ت للدينوري أيب =  )2539(املجالسة : ,قال يف املجالسة وجواهر العلم   −36
 .   هـ  والكتاب مطبوع518أليب الفضل أمحد بن حممد بن أمحد امليداين ت = )2540(  جممع األمثال −37
 . هـ والكتاب مطبوع395 بن فارس ت أبو احلسني أمحد: هوابن فارس = )2541( املجمل  البن فارس −38
 هــ والكتـاب 458 أبو احلسني عيل بن إسامعيل األندليس ت : وهوالبن سيده=  )2542(املحكم : ,قال يف املحكم واملحيط األعظم   −39

 .  مطبوع
 .   هـ  والكتاب مطبوع666زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي ت= )2543 ( خمتار الصحاح −40
 .   هـ والكتاب مطبوع770أمحد بن حممد الفيومي املقري ت :املصباح املنري, ومؤلفه هو= )2544(  املصباح :,قال يف املصباح املنري −41
 . هـ والكتاب مطبوع792سعد الدين مسعود بن عمر ت = )2545( املطول  للتفتازاين −42
والكتـاب . املعجـم  هـ  املعرب من الكالم األعجمي عىل حروف 539 منصور موهوب بن أمحد تأيب= )2546( املغرب  للجواليقي −43

 .  مطبوع
                                                 

) ) 22553355((1/119, 2/206, 3/181, 4/529, 5/78, 6/424 
                    ))22553366((1/537,2/187−567, 4/535, 5/416, 6/40−464 

              )  )  22553377((5/180   
)     )     22553388((4/534   
)     )     22553399((1/58, 3/454, 4/459, 6/406 
)     )     22554400((6/281 
)     )     22554411((4/437, 5/74 
)     )     22554422((1/249,    3/55, 4/148−358, 6/344 
)     )     22554433((1/136−496, 3/22 
)     )     22554444((1/54, 2/93, 3/49, 4/366, 5/70−220, 6/139−451 
)     )     22554455((3/383 

)     )     22554466((1/117−249, 2/142, 4/386, 5/70−74−199, 6/444 
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 هــ و األصـل 610هناك  املغرب يف ترتيب املعرب مستقى من املعرب  كالمهـا أليب الفـتح نـارص اخلـوارزمي ت = )2547( املغرب  −44
  .مطبوع

ب عـن  هـ  مغنـي اللبيـ761 حممد عبد اهللا بن يوسف ت امل الدين بن هشام أيبجلَّنه  مغني اللبيب  أ يظهر من النقول )2548 ( املغني −45
 . كتب األعاريب  والكتاب مطبوع

ـ 325 ت للضبي لعله كتاب أليب الفضل حممد بن أيب جعفر اهلروي )2549(  املفاخر −46  .وهناك كتب أخر)2550( ه
 هـ  والكتاب مطبوع 502للراغب األصبهاين أيب القاسم حسني بن حممد ت =  )2551(املفردات : ,قال يف ن  آمفردات ألفاظ القر −47
 .  هـ والكتاب مطبوع538 القاسم حممود بن عمر ت وهو للزخمرشي أيببه مل ينس)2552(املفصل    −48
 .   هـ والكتاب مطبوع516 حممد القاسم بن عيل ت أليب= )2553( مقامات احلريري  −49

א א:א א א .א
 .كتاب مطبوع وال هـ505أبو حامد حممد بن حممد ت=)2554(إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل −1
ـ 709 الشاذيل تمعبدا لكري,البن عطاء اهللا أمحد بن    =  التنوير: قال يف , التدبريإسقاطالتنوير يف  −2   )2555 (. ه
 لعله  احلكم العطائية  لتاج الدين أيب الفضل أمحد بن حممد بن عبد الكريم املعروف بابن عطـاء اهللا األسـكندراين الـشاذيل )2556( احلكم  −3

 ـ ه709املالكي ت 
 . هـ , والكتاب مطبوع465عبد الكريم بن هوازن ت  = )2557( الرسالة  للقشريي −4

  )2559 (.هناك أكثر من كتاب= )2558( الرعاية  −5
                                                 

)     )     22554477((1/54, 2/124, 3/552, 4/386,  5/70, 6/444 
)     )     22554488((1/138, 4/15 
)     )     22554499((3/59 
 2/1758كشف الظنون ))22555500     (     (
)     )     22555511((1/87 ,4/339, 5/163   
)     )     22555522((1/274, 3/465, 5/95−516 
)     )     22555533((1/169, 6/386 
)     )     22555544((1/198−312,2/345, 3/315, 4/265, 5/122, 6/246 
)     )     22555555((1/129 
)     )     22555566((1/250, 2/−119−130−134115, 3/473, 4/429, 5/325, 6/109 

)     )     22555577((1/116 
)     )     22555588((2/196, 6/ 30 
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  هـ 243للحارث بن أسد املحاسبي ت =)2560(الرعاية  للمحاسبي: ,قال يف الرعاية يف التصوف    −6
 , ابـن عبدالـسالم , عبـدالعزيز بـن عبدالـسالم الـسلمي )2561(الشجرة: شجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألعامل , قال يف  −7

  هـ660ت
عيل بن إسامعيل بـن يوسـف ت : َّهو التعرف ملذهب التصوف للكالباذي , أما املؤلف القونوي فهو=   )2562(رشح التعرف  للقونوي −1

 .وهو كتاب مطبوع,  هـ 729
 )2564(. هناك عدة رشوح=)2563 (. رشح احلكم  −8
 )2565(رشح العوراف −9

 597 وهو كتاب  خمترص من حلية األولياء  أليب الفرج عبد الرمحن بن عـيل ت )2566( الصفوة البن اجلوزي : ,قال يف ةصفة الصفو −10
 .هـ والكتاب مطبوع

  هـ507البن طاهر حممد بن طاهر املقديس ت = )2567( صفوة صفة التصوف  −11
 .الكتاب مطبوعو,  هـ412أليب عبد الرمحن ت =)2568(الطبقات للسلمي  : ,قال يف طبقات الصوفية   −12
 . هـ والكتاب مطبوع632هو  عوراف املعارف  لشهاب الدين أيب حفص عمر بن حممد بن عبد اهللا السهروردي ت )2569( العوراف  −13
 )2570(عني  العلم امللخص من اإلحياء −14

                                                                                                                                                                                     
 908 /1كشف الظنون ))22555599     (     (
)     )     22556600((5/300 
)     )     22556611((6/79 −394 
)     )     22556622((4/211−410 
)     )     22556633((5/47 −57,4/458, 6/239 
 676−1/675كشف الظنون ))22556644((
)     )     22556655((4/470 
)     )     22556666((3/35 
)     )     22556677((5/188 
)     )     22556688((1/116   
)     )     22556699((1/224, 2/519, 3/307, 4/137−376, 5/364−412−437, 6/176−213 
)     )     22557700((2/320, 5/60 
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 عيل املعروف بابن عريب وهو كتاب  ملحي الدين حممد بن)2571 (.الفتوحات : ,قال يف الفتوحات املكية يف معرفة أرسار املالية وامللكية   −15
 )2572(.  هـ  638الطائي املالكي ت 

 مطبوع =)2573(   الفجر املنري:,قال يف  يف بعض ما ورد عىل لسان الغوث اجلليل السيد أمحد الرفاعي الكبري  الفجر املنري −16
 البن اجلنيد  )2574( كتاب األولياء  −17
  )2576) (2575 ( مطارحات الصوفية −18
هـو : ته هو  نرش املحاسن الغالية يف فضل مشايخ الصوفية وأصحاب العالية , واليافعيأقرب ماوجد= )2577(نرش الروض  لليافعي −19

  هـ 768عبد اهللا بن أسعد بن عيل ت 
א א:א .א

 

  )2578(اآلداب الرشيفة, واألخالق احلميدة البن جرير −1
 هـ450 تاملاوردي بحبي بن حممد بن عيل احلسن أيب)2579(أدب امللوك   للاموردي  −2
صـباح الـدين أبـو = , وهو تصحيف ,وإنام هو التيفايش)2580( − للنقاش–كتاب األحجار : , قال يف أزهار االفكار يف جواهر األحجار   −3

 . يوجد ألرسطو)2581(651العباس أمحد بن يوسف التيفايش القييس 
 .والكتاب مطبوع هـ911طي ت, جالل الدين عبدالرمحن السيو) 2582 (.للسيوطيإسبال الكساء عىل النساء   −4

                                                 
 519−5/415 ,4/36, 396 −167−3/40 ـ2/298 ,1/537))22557711     (     (
 1239− 2/1238انظر كشف الظنون ))22557722     (     (
)     )     22557733((5/467 
)     )     22557744((4/126 

 2/1713 , انظر كشف الظنون 3/461))22557755   (   (    
)     )     22557766((2/1713 

))22557777((3/274 
)     )     22557788(( 3/533 
)     )     22557799((3/385 
)     )     22558800((6/329   
 1385/− , 1/651  املطبوعاتمعجم))22558811     (     (
 .وألف فيه املؤلف تأليفا سامه استدل فيه بأخبار وآثار ضعيفة ال حيتج هبا: ُّقال املناوي  2/286))22558822     (     (
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ملحي الدين أيب بكر حممد بن حممد بـن إبـراهيم األنـصاري الـشاطبي املـالكي ت ,واسمه  كتاب األعداد  = )2583(األعداد  البن رساقة −5
  )2584 (. هـ  662

 . والكتاب مطبوعهـ911جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ت)2585 (السيوطي.= األوائل  للمؤلف −6
 )2587(.  هـ508ن بن حممد النسفي ميمو= )2586(بحر الكالم  −7
 . هـ والكتاب مطبوع751ُالبن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت =  )2588(البدائع : ,قال يف بدائع الفوائد   −8
 . هـ والكتاب مطبوع676 زكريا حييى بن رشف ت أيب= )2589(بستان العارفني  للنووي −9

  )2590 (. هـ676يى بن رشف ت  زكريا حيالتبيان يف آداب محلة القرآن  للنووي أيب -10

 الغرنـاطي اهللا عبـد أبـو القيـيس سـليامن بـن الرحيم عبد بن حممد   =)2591(حتفة األلباب :  , قال يف اإلعجاب ونخبة األلباب حتفة −11
    هـ564  ت )2592(املالكي األندليس

  )2594 (.هـ581 تأليب موسى املديني=)2593( ر  تضييع العم:,قال يف  واأليامرتضييع العم −12
:  ومـرة قـال هـ  ورصح باسـمه676أبو زكريا حييى بن رشف الدين ت = )2595(التهذيب  للنووي: ,قال يف األسامء واللغات هتذيب  −13

 .  والكتاب مطبوع)2596(هتذيب النووي 
  )2598 (=.)2597(اجلفر األكرب  للبسطامي −14

                                                 
))22558833((3/359, 6/248 
  كشف الظنونكشف الظنون))22558844     (     (
)     )     22558855((2/187 
)     )     22558866((4/309 
  225225//11   الظنون الظنونكشفكشف))22558877     (     (
)     )     22558888((6/329,4/309 
)     )     22558899((1/279, 2/393, 3/101, 4/270, 5/300,6/466 
)     )     22559900((2/65 
)     )     22559911((3/310 
 1/496هدية العارفني))22559922     (     (
)     )     22559933((3/241 
   1/415 الظنون كشف))22559944     (     (
)     )     22559955((2/553, 3/470, 5/176, 235 −276−396 
)     )     22559966((1/90−440, 3/3, 5/176 −321, 6/246 
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, يل بـن عبـد اهللا الـسمهودينـور الـدين أيب احلـسن عـ=  )2599(جواهر العقدين يف فضل الرشفني رشف العلم اجليل والنسب العيل  −15
  .والكتاب مطبوع

 )2600 (الروض األنور −16
 . والكتاب مطبوعهـ974 واهليتمي هو أمحد بن حممد بن عيل ت,للهيتمي=  )2601(الزواجر : ,قال يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر   −17
  )2602(الرساج  البن العريب: ,قال يف رساج املريدين   −18
   الدين أيب القاسم حممود بن أمحدالفاريسلعامد= )2603(سلك اجلواهر ونرش الزواهر  −19
   )2605(نفيس  عيل بن أيب احلزم عالء الدين بن النفيس الطبيب املرصيابن = )2604(الشامل  −20
     .والكتاب مطبوع,  هـ581األشبييل ت =  )2606(  لعبد احلقالعاقبة : , قال العاقبة يف ذكر املوت واآلخرة   −21
 )2607(العروة للقزويني −22
  )2608 (.القواصم ابن بريدةالعواصم عن الفتن  −23
 . هـ والكتاب مطبوع748 حممد بن أمحد بن عثامن ت)2609(الكبائر للذهبي   −24
  )2610(كتاب  هتذيب األخالق  البن سينا −25
  هـ973بن أمحد بن عيل  ت= )2611( كتاب األخالق  لعبد الوهاب الشعراين −26

                                                                                                                                                                                     
)     )     22559977(( 3/81−84−539, 6/277−278−465 
 744 / 1كشف الظنون ))22559988     (     (
)     )     22559999((4/544−512 
)     )     22660000((2/210 
)     )     22660011((2/236 
)     )     22660022((5/159,4/251 
)     )     22660033((3/515 

 45/ 4 115/ 3أبجد العلوم ))22660044((
)     )     22660055((4/45 
          ))22660066((1/230, 5/446 −487 

)     )     22660077((3/43 
 .جملد حافل :, قال فيه املناوي1/363))22660088     (     (
)     )     22660099((1/471,2/199, 3/428, 4/311, 5/271, 6/187 
)     )     22661100(( 2/ 417 
)     )     22661111((2/61 
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   )2619 (.ينابيع العلوم اجلويني −33
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ّرأيت أنه من األفضل فصلها عام َّ     . سبقُ

 .)2620(األدب  .1
 )2621(.  امللوك أدب .2
  )2622(اإلرشاد  .3
 )2623 (.أصول الديانة  .4
 . )2624(األطراف  .5

                                                 
))22661122((5/446 
)     )     22661133((1/116 
)     )     22661144((5/331 
)     )     22661155((4/25 ,5/322 
)     )     22661166((3/547 
)     )     22661177((2/175 
)     )     22661188((3/36 
          ))22661199((4/43 

)     )     22662200((1/267 
)     )     22662211((3/385 
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  )2625(األفراد  .6
 )2626 (البحر  .7
    )2627 (الربهان .8
  )2628(التاريخ  .9

 .  هناك كتاب يف رشح مسلم, وآخر يف أصول الفقه)2629 (.التحرير  .10
 )2630(التهذيب    .11
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  )2640)(2639(علم االهتداء  .20
21.  2641(علم اهلد(  
 )2643(أكثر من كتاب ولعله  عنوان السعادة  =)2642(العنوان  .22
 )2644(فتاو بعض أكابر احلنفية . 23
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  اخلامتة                        
 :ت وهياَيِصْوَّالتَو ائجَتَّالنبإهناء البحث ظهر للباحث مجلة من –عز وجل –َّبعد أن من اهللا 

ِ القيمةِبُ الكتَ من"ِ الصغريِ اجلامعِ برشحِ القديرِفيض" َ كتابَّ أنِ للباحثَظهر −1 َ  .اَ هبُوالعناية, اَ اقتناؤهِ العلمِي لطالبِي ينبغِوالت, اً جدِّ
ِتبني للباحث −2 َ ِ النسخ كثريمنَىلَ عَاءَا جَ مَوليس, "ِ الصغريِ اجلامعِ برشحِ القديرُفيض": َ هوِ للكتابَ الصحيحَاالسم َّ أنَّ َ  ِ بحذفِ املطبوعةُّ

 ).ِحْبرش (ِ كلمةْ منِ الباءِحرف
َتبني −3  ٌكبري, ْ فقطِني رشحُ لهَّ أنَ كام اشتهرَوليس, ٍوصغري, ٍووسط, ٍكبري, "ِ الصغريِاجلامع" عىل ٍ ثالثة رشوح−رمحه اهللا−ِّيِ للمناوَّ أنِ للباحثَّ

 .ٌوصغري
 ُ احلـالَكـام هـو, ِىل الكتابْ يف أعً موجودةُ األحاديثِ تكنْومل, اً ممزوجَ كان"ِ الصغريِلجامعـل" −رمحه اهللا−ِّ املناويَ رشحّن أِ للباحثَظهر −4

 .َابعونَّ الطاُ أضافهَامَّوإن, َ اآلنِعليه
ِ العلميةِىل  الكتبَ ع−رمحه اهللا−ِّ املناويِ اطالعُ سعةِ للباحثَظهر −5  .اَ إليهَعَجَ ر التيِاملصادر ُوكثرة, ّ
َتبني −6 ُ دقةِ للباحثّ ُ العلميةُهُ وأمانت−رمحه اهللا−ِّ املناويّ ٍ نسخِ لعدةُ يرجعَ كانُ حيث,ّ َ  ."اجلامع الصغري" َ منُ
 .ٌ مشاركٌ عامل−رمحه اهللا−َّاملناويَّ ظهر للباحث أن −7
ِ وحسن سبكه,ِ الكالمِ يف اختصارٌ كبريةٌ مقدرة−رمحه اهللا−ِّللمناوي −8 ِ ْ َ  .ٍةَّ علميٍ قدرةْ منِ بهُعَّا يتمتَ عىل مٌهذا داللةويف , ِْ
ٍ وحكمٍ شعرْ منِ بهُدِوفيام يستشه, ِ احلديثِ يف رشحُ عنهَ التعبريُ ما يريدِ اختيارِ يف حسنٌ رفيعٌ ذوق−رمحه اهللا−ِّيللمناو −9 َ  .ٍوأمثال, ِ

 .ِ للمتصوفةٌ واضحٌ ميلِ فيهِويف السلوك, ٌّأشعري  ُهَّنإ ُ حيث,ِ العقيدةِالام يف جمَّ سي, فيهاَ التي عاشِ بالبيئة  −رمحه اهللا−ُّ املناويَرَّثَأَت −10
 .اَ منهُ التي ينقلِ املصادرِ يف اسم−رمحه اهللا−ُّ املناويُفَّرصا ما يتًكثري −11
ًكان املناوي معتنيا عناية كبرية بكتب السيوطي −12  . وآرائه− رمحه اهللا−ُّ
الذين يفسدان املعنى , ويقلبان احلقائق; لذا فهو بحاجـة ماسـة للتحقيـق عـىل نـسخ كتاب فيض القدير ميلء بالتصحيف والتحريف  −13

 .معتمدة
 

رقم   رقمها  السورة  اآلية             
  الصفحة
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 444 1 البقرة آمل ذلك الكتاب
 338 200 البقرة فإذا قضيتم مناسككم

 443 222 البقرة فاعتزلوا النساء
 410 223 البقرة نساؤكم حرث لكم

 367 223 البقرة توا حرثكمفأ
 337 271 البقرة وإن ختفوها وتؤتوها 

 407 37 آل عمران كلام دخل عليها
 403 120 آل عمران ليس لك من األمر يشء 

 297 164 آل عمران ويعلمهم الكتاب واحلكمة
 443 11 النساء يوصيكم اهللا 

 364 176 األعراف ولو شئنا لرفعنا هبا
 325 201 عرافاأل إن الذين اتقوا

 422 58 يونس قل بفضل اهللا وبرمحته
 338 17 إبراهيم وال يكاد يسيغ

 338 82 اإلرساء وننزل من القرآن
 420 18 النمل قالت نملة

 349 24 الروم ومن آيته يريكم الربق
 372 17 لقامن أقم الصالة وأمر باملعروف
 334 22 السجدة إنا من املجرمني منتقمون

 338 39 سبأ تم من يشءوما أنفق
 351 28 فاطر إنام خيشى اهللا من عباده العلامء
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 368 30 فصلت إن الذين قالوا ربنا اهللا 
360 3 النجم وما ينطق عن اهلو 
 418 29 الرمحن  كل يوم هو يف شأن
 370 10 اجلمعة فإنترشوا يف األرض

 359 6 املزمل إن ناشئة الليل
 401 51 القلم وإن يكاد 

 407 16 اإلنسان قوارير من فضة
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 احلديث أو األثر

 رقم الصفحة

 413−396 −329 ثكائت حر
 157 ائتدموا من هذه ا لشجرة

ِائتزروا كام رأيت املالئكة تأتزر َ 188−270−333 
 404 −235 ْائذنوا للنساء أن يذهبن

 55 األبدال بالشام
 223−49   األبدال من املوايل
 155 رأبردوا بالظه
ِأبرشوا ْ َ 282 

َأبرشوا وبرشوا من ورائكم ِّ 156 
 386  اهللا منأبعد الناس

 143 أبغض احلالل إىل اهللا
 217 ابن آدم أطع ربك

 325 ابن آدم عندك ما يكفيك
 211 ابن السبيل أول شارب
ْابن القدح عن فيك ِ َ 212−235 

 358 أهبذا أمرتم أم هبذا أرسلت إليكم
 228  ومؤنيسأبو بكر صاحبي

 46 أبو بكر وعمر
 172 أبو سفيان بن احلارث سيد شبان أهل اجلنة

 316−166 أتاين جربيل
 199 يا حممد: أتاين جربيل فقال
 232 أتاين ملك

ُاتبعوا العلامء فإهنم رسج الدنيا ُ 321−356 
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 178 َّاختذوا السودان فإن ثالثة
 227 اختذوا عند الفقراء
 326 اتركوا الرتك

 273−267 اتق اهللا حيثام كنت
 396 اتق اهللا يا أبا الوليد

َّاتق اهللا, وال حتقرن من املعروف َ ِ 233 
 185 اتقوا احلديث
 335 اتقوا الظلم

 412 اتقوا بيتا يقال له احلامم
 326−188 ًاتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرا

 376 اتقوا حماش النساء
 373 اتقوا هذه املذابح

 157 وا الركوع والسجودأمت
 97 آيت باب اجلنة

 347 اثنان ال جتاوز صالهتام
 308 اثنتان

 79 اجتمعوا عىل طعامكم
 351 اجتنبوا التكرب
 79 اجتنبوا دعوات
 158 اجتنبوا ما أسكر

ِاجتنبوا جمالس العشرية َ 243 
 212 اجعلوا أئمتكم خياركم
 79−78 اجعلوا بينكم وبني احلرام

 165  بينكم وبني الناراجعلوا
 153 أجوع الناس طالب العلم

 211 أجيبوا الداعي
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 78 أحب األديان
 419 ْأحب األعامل إىل اهللا أن متوت

 354 أحب أهيل إيل فاطمة
 171 أحب بيوتكم بيت فيه يتيم

ُاحثوا يف أفواه ُْ 245 
 79 احذروا زلة

 382 احذروا صفر الوجوه
 237 احذروا فراسة املؤمن
 79 أحسنوا االصوات

 326 أحسنوا إىل حمسن األنصار
 148 احفظ لسانك
 410 أحفوا الشوارب

 371−216 ّأحق ما صليتم عىل أطفالكم
 196 ُّاحلفوا باهللا وبروا
282−143 ُآخر قرية من قر 

 144 آخر ما تكلم به إبراهيم
 143 آخر من حيرش راعيان من مزينة

 426−412−289−301 آخر من يدخل اجلنة
َاخفيض وال تنهكي ِْ َ 163 

 166 ِّأد األمانة إىل من ائتمنك
 79 أدبوا أوالدكم
 271 أدخل اهللا
 340 ادرؤوا

ُادرؤوا احلدود عن املسلمني َ ْ 143−161−325 
 346 أدنى أهل اجلنة

ًأدوا صاعا من طعام يف َّ 422 



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

525

 255−192 إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه
 205 الغائطإذا أتى أحدكم 

 254 ى أحدكم أهلهتإذا أ
 290 إذا أتى عيل يوم ال أزداد فيه علام

 301 إذا أثنى عليك جريانك
 213 َّإذا اجتمع الداعيان فأجب

 84 إذا أحب اهللا عبدا
 167 ًإذا أحب اهللا عبدا ابتاله
 314 إذا أخذ املؤذن يف أذانه

 188 إذا أخذت مضجعك من الليل
 309 ة مالكَإذا أديت زكا

 80 إذا أراد أحدكم
ِإذا أراد اهللا أن يوتغ ْ ُ 80−301−345−428 
 80 إذا أراد اهللا بعبيد
 80 إذا أراد اهللا بقوم

 80 إذا أراد اهللا بقوم نامء
 368 إذا أراد اهللا خلق يشء
 60 إذا أردت أن يلني قلبك
 177 إذا استجمر أحدكم فليوتر
 239 إذا استيقظ أحدكم من

 171−80 ا اصطحب رجالنإذ
 236 إذا أقبل الليل

ُإذا اقشعر جلد العبد ْ ِ َّ َ َ ْ 319 
 369 إذا أقيمت الصالة

 369 إذا أقيمت الصالة وحرض العشاء
 400 إذا التقى اخلتانان
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 239 إذا انتصف شعبان
 241 إذا انتعل أحدكم
 222 إذا بال أحدكم
 320 إذا بلغ املاء قلتني
 117 إذا تزين القوم

 346 َّإذا تغولت لكم الغيالن
 211 إذا متنى أحدكم فليكثر
 219 إذا توضأتم فابدءوا
 359 إذا تويف أحدكم

 242−231 إذا جاء  أحدكم اجلمعة فليغتسل
 144 إذا جامع أحدكم فال ينظر
 400 إذا جلس بني شعبها

 316 إذا حرضتم موتاكم فأغمضوا البرص
 372 إذا حكم احلاكم

 332−109 دخل أحدكم املسجد فليسلمإذا 
 242 إذا دخل شهر رمضان

 175 إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه
 145 إذا دعا العبد بدعوة
 219 َّإذا ذلت العرب

 211 إذا رأ أحدكم الرؤيا احلسنة
 426−302 إذا رأ أحدكم رؤيا
 172 إذا رأيتم احلريق فكربوا

 221 إذا رأيتم الذين
 377 تم الرجل يعتاد املساجدإذا رأي

 361 إذا رأيتم هالل ذي احلجة
 50 إذا سأل أحدكم
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 382 إذا سبقت للعبد
 296 إذا سبقت للعبد من

 210−205 إذا سجد أحدكم فليبارش
 347 إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب

 199 أذا رستك حسنتك
 231 إذا رشب أحدكم

 220−167 ًإذا رشبتم فأرشبوا مصا
 245 إذا رضب أحدكم خادمه

 246 إذا طبختم اللحم
 377 إذا طلب أحدكم من أخيه
 172 إذا ظهرت الفاحشة
ُإذا عطس أحدكم ِ َ 308 

 283 إذا قال الرجل ألخيه املسلم
 431 إذا قام أحدكم

 353 إذا قام العبد يف صالته
 351 ُإذا قمت يف صالتك فصل صالة مودع

 296 إذا كان أحدكم يف الشمس
 48 إذا كان يوم القيامة
 413 إذا كانت اهلبة لذي
 216 إذا كتبتم احلديث
 392 إذا كسفت الشمس
 145 إذا كنتم ثالثة

 396 إذا مات ابن آدم انقطع
 383 إذا مرض العبد

 380−108  ثالثة أيام املؤمنإذا مرض العبد
 274 إذا مرض العبد أو سافر
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 51 اذكروا اهللا ذكرا
 183 ان من الرأساألذن

 80 أراد اهللا بعبد
َأربع ال يصبن إال بعجب ْ ِ 203−356 

 252−249 أربع من أعطيهن
 153 أربع من الشقاء
 223 أربى الربا شتم

 187−183 األرض كلها مسجد
 352 أرقاؤكم إخوانكم

 197 اإلسبال يف اإلزار والقمص
 178−122−188 استعد للموت قبل نزول املوت

 315 وااستنثر
ِاستووا تستو قلوبكم َ َ َْ 158 
 405 َّأسعد الناس بشفاعتي
 241 اإلسالم أن تشهد

 283 اإلسالم يزيد وال ينقص
 194 أسوأ الناس رسقة
 169 اشفعوا تؤجروا

 381 أصدق احلديث ما عطس
 392 أطفال املؤمنني يف جبل
 416 اعتموا هبذه الصالة
 178 ًاعتموا تزدادوا حلام

 211  الناس من عجز عن الدعاءأعجز
 111 اعربوا القرآن

 428−302 أعرضوا عن الناس
 201 »اعروا النساء يلزمن احلجال
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َأعطيت أمتي شيئا مل يعطه ْ ُ ً ُ 165 
ْأعظم الظلم ذراع ُّ 270 
 283 أعلنوا هذا النكاح
 215 اعمل لوجه واحد
ْاغزوا قزوين َ 163 
 145 اغسلوا ثيابكم

 379 صلفآفة الظرف ال
 170−123 آفة العلم النسيان

 391  اليهودتافرتق
 383 افرشوا يل قطيفتي
 213 أفشوا السالم

 400 أفضل األعامل الصالة
 217 أفضل األعامل الصالة يف أول وقتها
 413 أفضل األعامل الصالة لوقتها

 238 أفضل الصدقة
 425−275 أفضل الصدقة اللسان
 302 أفضل الصدقة حفظ

 307 ٌّأفضل الصدقة رس إىل فقري
 288 أفضل الصدقة ماتصدق
 228 أفضل الصالة الرباط

 157 َأفضل العبادة انتظار الفرج
 227 أفضل الغزاة يف سبيل اهللا
 246 أفضل املؤمنني إيامنا

 112 أفضل أيام
 176 أفضل عبادة أمتي قراءة القرءان

 290 اقتلوا األسودين
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 232−189 َّاقتلوا احلية
 161 اقرءوا عىل موتاكم يس

 415 أقل اجلامعة
ُّأقلوا الدخول عىل األغنياء ِ 356 
 145 أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم

 421 أقيموا صفوفكم
 248 أكرب الكبائر سوء الظن باهللا

 220 أكثر الناس خطايا
 251−49−220 أكثر الناس ذنوبا
 45 أكثر عذاب القرب
 237  الدعاءأكثر من الدعاء فإن

 241 أكرموا محلة القرآن
ِّأكل كل ذي ناب ُ 246 
 145 آكل كام يأكل العبد
 246 ُاكلفوا من العلم
ٍّآل حممد كل تقي ِّ َ ُّ ُ 178 

 266−247 أال أخربك بأخري سورة يف القرآن
 243 أال أخربكم بأسري العبادة
 272 أال أخربكم بخري الناس

 313 إال أن تطوع
ًإال قرب ْ  288 اُ
 377 أحلدو

 353 ألك حاجة
 299 َّأما أهل النار

 152 أما بعد فو اهللا إين
 335−324 أما علمت أن أإلسالم هيدم ما قبله
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 348 ِاألمانة غنى
 185 امرؤ القيس صاحب لواء الشعر

 252 ًأمرا بني أمرين
 349 أمرت بالوتر وركعتي

 363 إن أبر الرب أن يصل الرجل
 221 ا يقول العبدَّإن أحب م

 350 ُإن أحدا جبل حيبنا ونحبه
 356 َّإن أحدكم إذا كان يف صالته
ْإن أحدكم ليجمع خلقه َ َ ُ َّ 265 

 378 إن أحق الرشوط
 304 َّإن أدنى أهل اجلنة منزلة
 367 إن أفضل عمل املؤمن
 363 إن األرض لتعج إىل اهللا

 63 إن األعامل
 268−106 إن الدين النصيحة

ِّن الدين يرسإ َّ 268−289−427 
 159 َّإن الرجل ليصيل الصالة
َّإن الشيطان حساس حلاس َّ َّ 216 

 406 َّإن الشيطان ليأيت
 397 إن الشيطان يأيت

ُإن الصائم إذا أكل عنده َّ 381−419 
 185 َّإن الصدقة عىل ذي القرابة

 382 إن الفخذ عورة
 390−201 َّإن اهللا أجاركم من ثالث

 369 ن اهللا إذا قىض عىل عبدإ
 174 َّإن اهللا أذن يل أن أحدث
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 145 َّإن اهللا أيدين بأربعة
 393 إن اهللا تعاىل أجاركم
 162 َّإن اهللا تعاىل استخلص

 323 إن اهللا تعاىل بنى الفردوس بيده
 291 َّإن اهللا تعاىل مجيل

 265 َّإن اهللا تعاىل حرم عىل النار
 330 ليكم عقوق األمهاتإن اهللا تعاىل حرم ع

 189 إن اهللا تعاىل قد أعطى
 243 َّإن اهللا تعاىل كره لكم

 157 َّإن اهللا تعاىل مل جيعل شفائكم
 425−300 َّإن اهللا تعاىل مل يفرض

 336 إن اهللا تعاىل ليؤيد هذا الدين
 45 َّإن اهللا تعاىل يبسط يده

 281 َّإن اهللا تعاىل يبعث هلذه
 55  حيبإن اهللا تعاىل

 235 َّإن اهللا تعاىل حيب الرفق
51 إن اهللا تعاىل حيب أن ير 
َّإن اهللا تعاىل حيب أن يعمل َّ 275 

 281 َّإن اهللا تعاىل حيب من عباده
 254 َّإن اهللا تعاىل يعايف األميني
 359 إن اهللا ال ينظر إىل صوركم

 349 إن اهللا ليتبع
 333 إن اهللا يقبل الصدقات فريبيها

 401 إن املاء ال ينجسه
 409 َّإن املسجد ال حيل

 366 أن املصطفى أمر الشمس
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 234 َّإن املالئكة لتضع
 156 َّإن امليت ليعذب
َإن الناس لكم تبع َ َّ َّ 249 

 189 َّإن أمني هذه األمة أبو عبيدة
 53 إن أناسا من أمتي
 240 َّإن بني يدي الساعة

 311 أن تعتصموا بحبل اهللا مجيعا
 44 إن صاحبي الصور

 318 إن طول صالة الرجل وقرص خطبته
 193 َّإن يف اجلمعة ساعة

 404 إن يف املال حقا سو الزكاة
 287 َّإن يف مال الرجل
 295 إن قامت الساعة
َّإن قىض اهللا تعاىل ليكونن َ ُ َ  355 وإن عزل, َ
 247 َّإن لصاحب احلق
ًإن للشيطان كحال ولعوقا  ُ َْ ُ َّ ًونشوقاَّ ُ َ 185− 356 

 376−367−203 َّإن للطاعم الشاكر من األجر
للمؤمن يف اجلنة  373−363 إن 
 198 َّإن هللا تعاىل مالئكة

 202 َّإن هللا مالئكة ينزلون يف كل ليلة
348 ِّإن من أعظم الفر 
 360 إن من البيان سحرا

 143 َّإن ناركم هذه جزء من سبعني
 241 َّإن هذا املال

 411 ْن يغسله بامء طهورأ
 383 أنا أبو القاسم



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

534

 271 أنا النبي
 242 َّإنا أمة أمية

ُأنا دار احلكمة وعيل باهبا ٌّ 177 
 234 أنا دعوة إبراهيم
 199 أنا سابق العرب

 348 األناة
 238−186 انتظار الفرج عبادة
 233 −176 أنزل القرآن

 248 َأنزلوا الناس منازهلم
 321 انرص أخاك

 355 −159 انظري أين أنت منه
ْأنفق عىل عباد اهللا ِ ْ َ 310 

 291 َّإنكم تدعون يوم القيامة
 203 َّإنكم ال ترجعون إىل اهللا تعاىل

 241 إنكم ال تسعون
 392 إنام الربا يف النسيئة
 400 إنام املاء من املاء
 393 إنام املدينة كالكري
 375 إنام أنا برش

 354 إنام جزاء السلف
 398 االستئذانإنام جعل 

 385 إنام سميت مجعة
 144 إنام يكفيك من مجع املال

 44 إنه ليس أحد
ًإين رأيت البارحة عجبا ُ ّ 265 
 147 إين ال أصافح النساء
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 271 إين ألدخل يف الصالة وأريد
 228 ًإين ألعرف حجرا
 358 −318 إين ألعطي رجاال

 150 ُإين مل أبعث بقطيعة الرحم
 364 إين هنيت عن زبد املرشكني

 387 أهل بيشة
 108 أهون أهل النار

 145 أوسعوا مسجدكم متلؤه
 427 أويص اخلليفة من بعدي
 227 أوصيك بتقو اهللا

 411 أوصيكم بخصال أربع
 364 أوفوا بحلف اجلاهلية
 203 أول الوقت رضوان

ِأول زمرة تدخل اجلنة عىل صورة القمر َّ ْ َ ْ ُ 288 
 246 ُول يشء حيرشأ

 231 ُأول ما يوضع يف ميزان العبد
 367 أول من أشفع له
 203 إياكم والتعريس

 215 إياكم واجللوس يف الشمس
 425−301 َّإياكم والسمر بعد هدأة

َفإن الظن أكذب احلديث, ّإياكم والظن َّ 315 
 165 إياكم ودعوة املظلوم وإن كانت

 351 آية اإليامن حب األنصار
 148 آية بيننا وبني املنافقني

 236 اآليتان من آخر سورة البقرة
ْأيام امرأة خرجت من بيت َ َ ٍُّ 242 
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 417 ًأيام رجل أم قوما وهلم له
 189 أيام رجل كسب ماال من حالل

 234 أيام عبد جاءته
ِّاإليامن بالنية واللسان َّ 288 
 286 اإليامن نصفان

 285  »اإليامن والعمل أخوان
 286 اإليامن والعمل قرينان
 240 األيمن فأليمن

 349 بادروا باألعامل سبعا
 182 الربكة مع أكابركم
 184 الربكة مع أكابركم
 188 بريء من الشح

 279 بعمل أهل اجلنة حتى
 146 بول الغالم ينضح
 177 بيع املحفالت

 143 بني الرجل وبني الرشك
 144 بني كل أذانني صالة ملن

 403 بينة عىل املدعي واليمنيال
 249 التأين من اهللا

 392 جتب الصالة عىل الغالم
 155 ختتموا بالعقيق

ْتداووا بألبان البقر َ ِ َ َ َ 159 
 268 التدبري نصف العيش

َتربوا صحفكم فإنه أنجح ُ ُ ِّ َ 162 
 169 تزوجوا النساء فإهنن
 394 تسموا باسمي
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 205 تعاد الصالة من قدر الدرهم
 275 تعلموا القرآن واقرؤوه
 386 تعلموا من أنسابكم

 204 تعمل هذه األمة برهة بكتاب اهللا
 145−56 تقول النار للمؤمن

 427−299 التمس ولو خامتا من حديد
 412 التمسوا الساعة التي ترجى

 362  مما مست النارتوضئوا
 419 الثالث معلون
 266 ثالث من اإليامن
 303 د أجرمثالث من فعلهن فق
 189 ثالثة ال تؤخر

 203 ثالثة ال يقبل اهللا تعاىل هلم صالة
َثالثة يؤتون أجرهم مرتني ٌ 166 

 349 ثالثون خالفة نبوة
 396 الثلث والثلث كثري
 315 ثامنية أبعض خليقة اهللا

 311 ثنتان
 335 جار الدار أحق بدار اجلار

 154 اجلار قبل الدار
 224 اجلالب إىل سوقنا
 396 اجلراد نثرة حوت

 362 جعلت قرة عيني الصالة
 173 اجلمعة واجبة يف كل قرية

 427−299 اجلنازة متبوعة
 246 َّاجلنة حتت أقدام األمهات
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 252 اجلنة هلا ثامنية أبواب
 367 اجلنة مئة درجة

ْاحلاج يف ضامن اهللا مقبال ُ َ 303 
 200−198 حب  قريش إيامن وبغضهم كفر

 325  من دنياكم النساء والطيبّحبب إيل
 365  املتخللون من أمتياحبذ

 116 حبك اليشء
 360−163−161 حج عن أبيك واعتمر

َّحج عن نفسك ثم حج عن َّ ُ 163−166 
 289 حد اجلوار

 167 »ُّحد الساحر رضبة بالسيف
 414−413 حرم لباس احلرير

ِّحسن اخللق نصف الدين ُ ُ 273 
 221 لدحق الوالد عىل الو

ِّاحلالل بني , واحلرم بني ِّ 274 
ّاحلالل بني ,واحلرام بني ّ 276 

َّاحلالل ما أحل اهللا يف كتابه واحلرام ما حرم َّ 274 
 387 حويض من عدن
 158 احلياء خري كله
 236−156 احلياء من اإليامن
 201 احلياء هو الدين كله
 242−199 حيايت خري لكم

 281 خذوا من شعر عرض
 274 ُخرجت من لدن آدم
 176 اخلرض يف البحر
 53 خلق اهللا جنة عدن
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 170 خللوا بني أصابعكم
ُخياركم الذين إذا رءوا ذكر اهللا ُ ُ 172 
 372−334 اخلري أرسع إىل البيت الذي يغشى
 292 خري األضحية الكبش األقرن

 321 خري البقاع املساجد
 307 خري الدواء القرآن

 328 من سلم املسلمونخري املسلمني 
ْخري متركم الربين َ 162 

 328 اخلري معقود بنوايص اخليل
 288 خري يوم طلعت فيه
 402 خريكم يف املائتني
 337 خريكم قرين

ُاخليل معقود يف نواصيها ْ َ 268 
 205 دباغ كل إهـاب طهوره
 375 دخل اجلنة فرأيت
 371 دخلت اجلنة

 190 دخلت العمرة يف احلج
 274  ما يريبك إىل ما ال يريبكدع

 207 دعاء الوالد لولده
ْالدعاء جند من أجناد اهللا َُ ٌ ْ 244 

 307 الدعاء يرد
 370 دفن البنات من املكرمات
 392 الدنيا سجن املؤمن

 362 الدنيا متاع
 213 الدواء من القدر

 195 ِّدية الذمي دية املسلم
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 281 الديك األبيض صديقي
 182  يف النارالذباب كله

 218 ذبيحة املسلم حالل
 271 الذي تفوته صالة العرص
 380−158−156 الرؤيا الصاحلة جزء من ستة

 365 رؤيا املؤمن
 174 رأس العقل بعد اإليامن
 227 ّراصوا صفوفكم

 237 الراكب يسري خلف اجلنازة
 279 ُرأيت رأس احلسني حني

َّرب عذق ُ 233 
 243 رجب شهر اهللا

 276 لرجل الصالح يأيت باخلربا
 212 الرجل عىل دين خليله
 397 رد سالم املسلم

 372 ركعتان بسواك خري
 242 ركعتان بعاممة
 409 زكاة الفطر عىل
 310 الزكاة يف هذه

 228 زملوهم بدمائهم
 223 الزهد يف الدنيا يريح القلب

 215 زين الصالة احلذاء
 57 زينوا أصواتكم

 347 ي لبس العزسبحان الذ
 304 ٌستخرج نار من حرضموت

 421 السحور بركة
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 415 السالم تطوع والرد فريضة
 251−238−196 السالم قبل السؤال
 253−199−180 السالم قبل الكالم

 165 سالمة الرجل يف الفتنة أن
 172 سلامن سابق الفرس
 217 سلوا اهللا ببطون

 346 سلوا اهللا يل الوسيلة
 248 ك شفاءِّالسوا

 197−179 السواك مطهرة للفم
 379 سووا القبور

 181 ِّسيد األدهان البنفسج
 280 سيكون بعدي قوم من
 113 سيكون يف أمتي

مفاتيح اجلنة  281 السيوف 
 381 سيوقد املسلمون

 276 رشبته
 421 الرشيك أحق بصقبه

 275 شفاعتي
ْالشفق احلمرة ُ ُ َ َّ 162 
 182 نبي يفالشيخ يف أهله كال

 384 الصائم إذا أكل
 116 صاحب العلم

 222 صدقة الفطر عىل كل
 231 صدقة تصدق اهللا

 392 صغاركم دعاميص اجلنة
 297−272 صالة الرجل يف مجاعة
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َصالة الليل مثنى مثنى َْ َْ َ 312 
 234 صالة بسواك

 197 الصالة خلف رجل ورع مقبولة
 191 ّالصالة عيل نور عىل الرصاط

 199 الصالة عامد الدين
 192 الصالة عمود الدين

 365  احلرام بمئة ألفدالصالة يف املسج
 376−222 صالة يف مسجدي هذا

 204−164 صلوا خلف كل بر وفاجر
 421 صلوا عيل

 310 ُّصلوا يف بيوتكم وال ترتكوا
 195 صلوا قراباتكم
 403 الصهر القرب
 44 صوم يوم عرفة
َصوما فإن الصي َّام جنةُ ُ 252 

 430 صوموا لرؤيته
 351 الضحك ضحكان

 163 الضحك ينقض الصالة
 303 ضعي يدك

 403 الضيافة ثالثة أيام
ٌالطابع معلق بقائمة العرش ُ 173 

 333 الطاعون كان عذابا يبعثه اهللا عىل من يشاء
ٌالطاعون وخز ْ َ 317 

 149 طعام السخي دواء
 378 طعام بطعام

 410  العرسطعام يوم يف
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ِطالق األمة تطليقتان َ ُ 161 
 302 الطالق بيد من أخذ

 427−299−214 الطالق بيد من أخذ بالساق
 284−157−154 طلب العلم فريضة عىل كل مسلم

 277 طهور إناء
 397 الطواف حول البيت

 235 طوبى لعيش بعد املسيح
ِالعتل الزنيم َّ ُُّ ُ 244 

 351 عجلوا الركعتني
 147  الصبي يف صغرهَعرامة

 176 عرض عيل ريب ليجعل
َعر اإلسالم وقواعد الدين ثالثة َُ َ 194 

 224 عريشا كعريش موسى
 52 عزمة عىل أمتي

 271 عسى رجل حيدث الناس
َعظم األجر عند عظم املصيبة َِ ِ 149 
 355 عفو اهللا أكرب من ذنوبك
 271 العلم أفضل من العمل

 244−116 العلم ثالثة
 153 العلامء أمناء الرسل
 303−101 عىل كل مسلم صدقة

 147 عليك بالصوم فإنه خميص
 146 عليكم باإلثمد

 430 عليكم بألبان اإلبل
 394 عليكم بالسواك
 60 عليكم بالصدق
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 217 عليكم هبذه اخلمس
 426−276 عليكم هبذه الشجرة املباركة

 309 عليه
 147 ُعمر بن اخلطاب رساج أهل اجلنة
 348 العمر جائزة ملن أعمرها والرقبى

 403 الغرباء الذين يصلحون
 201 والوضوء مد, ٌالغسل صاع

 59 الغيبة تنقض الوضوء
 309 فإن الشيطان
 356 فرخ الزنا

 420 فصل ما بني احلرام واحلالل
 352 فضل الشاب العابد الذي تعبد

ْفضلت سورة احلج ِّ ُ 361 
 397 الفطرة عىل كل
 398−321 فمن أعد األول
 367 يف اجلنة مئة درجة
 409 ِّيف الركاز اخلمس
 184 يف الضبع كبش

ُّيف العسل يف كل عرشة أزق زق ٍِّ ِ َ 164 
 404 يف كل أربعني من اإلبل
 403 يف كل ذات كبد أجر

 279 يرمحك اهللا: فيقال له
 289 وأن ال خيصيهم, فيكفرهم

ّقاضيان يف النار ِ 304 
 146  أفلح من أخلص قلبه هللاقد

َقل اللهم اجعل رسيريت خريا ْ 268−331 
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 338 ُقل اللهم إين ظلمت نفيس  فاغفر يل
ِّقلب الشيخ شاب عىل حب اثنتني ٌّ َُّ 329 

 114 قيدوا العلم
 367 كان أحب الشهور

ُّكان أحب الصبغ إليه الصفرة َّ 216−310 
 405 كان أحسن الناس
 395 كان آخر ما تكلم

 409 كان إذ أراد أن يعتكف
 196 كان إذ أراد أن يودع اجليش

 196 كان إذ استسقى
 179 َّكان إذ توضأ حرك خامته
 269 كان إذا أخذ مضجعه

 421 كان إذا أراد
 218 كان إذا أراد احلاجة
 404 كان إذا أراد أن يبارش

 420 ْكان إذا أراد أن حيرم يتطيب
 412−232 كفْكان إذا أراد أن يعت

 395 كان إذا أراد أن ينام
 187 كان إذا استسقى قال
 409 كان إذا استلم الركن اليامين
 206 كان إذا اشتد الربد
 368 كان إذا اشتكى نفث
 210 كان إذا أصابه رمد
 206 كان إذا افتتح الصالة
 307 كان إذا أكل أو رشب

 150 كان إذا التقى اخلتان اغتسل
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 350 ّكلم بكلمةكان إذا ت
 214 كان إذا تال قوله

 183 ًكان إذا توضأ أخذ كفا
 233 كان إذا حلف

 197 كان إذا خرج من بيته قال
 224 كان إذا دخل املرفق

 397 كان إذا رمى مجرة العقبة
 172 كان إذا سأل اهللا تعاىل

 242 كان إذا سمع باالسم القبيح
 304 كان إذا قدم من سفر

 320 بس قميصا بدأ  بميامنهكان إذا ل
 375 كان إذا مر

 356 كان إذا هاجت ريح اسقبلها
 144 كان أشد حياء من العذراء
 237 كان رسول اهللا أبيض مليحا
 326−322 كان كالمه كالما فصال
 176 كان ال يصيل قبل العيد

 60 كان ال يغدو
 146 ًكان ال يواجه أحدا
َّهن حيضكان يبارش نساءه بغري مجاع و ُ 404 
 161 كان يتختم يف يمينه

 376 كان جيمع بني الظهر والعرص
َّكان حيب الدباء ُ 314 
 253 ُّكان حيب الزبد

 276 كان حيب من الفاكهة العنب
 58 كان يدير العاممة
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 241 كان يركع قبل اجلمعة
 239−204 كان يركع قبل اجلمعة أربعا
 280 َّكان يستحب أن يسافر يوم

 313 ان يستحب أن يصيلك
 238 كان يرشب ثالثة أنفاس

 381 كان يصيل واحلسن واحلسني
 396 كان يرضب يف اخلمر

 280 كان يطوف عىل مجيع نسائه
 325 كان يعجبه الفأل احلسن
 308 كان يعجبه أن يلقى العدو
 397 كان يغتسل يوم اجلمعة

 368 كان يفيل ثوبه
 165 ركان يكره الكي والطعام احلا

 377 كان يكره املحاريب
 293 كان يلحظ يف الصالة يمينا

 149 ُّكان يمص اللسان
ِّالكذب يسود الوجه َ 215 
 243 الكريس لؤلؤ

 227 كفارة النذر إذا مل يسم
 213 كفى باملرء من الرش

 265 ماله , وعرضه:  كل املسلم عىل املسلم حرام
 299 ُكل أمتي معاىف
 146 كل أمر ذي بال
 404 كل بسم اهللا
 137 كل بني آدم

ُكل بني آدم حسود َ 229 
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ُكل جسد ينبت من ٍ 159 
 251−223 كل دعاء حمجوب
 366 كل سبب ونسب
 359 كل مشكل

 366 كل نائحة تكذب إال
 366 كل نادبة كاذبة
 195 كل نعيم زائل

َكلوا السفرجل فإنه ْ ََّ 275 
 348−273 كلوا وارشبوا وتصدقوا

 168 ام تدين تدانك
ِال بد من عريف َ 188 

 332 ًال تتخذوا بيوتكم قبورا
 423 ال جتلس بني رجلني إال بإذهنام

 369 ال جتلسوا عىل القبور
 164 َّال تزال أمتي بخري ما عجلوا
 391 ال تزال طائفة من أمتي
 375 ال تزول قدما عبد
ًال تسبوا تبعا ُّ 171 

َال تظهر الشامتة  َّ ِ ْ  269 ألخيكُ
 352 ال تغبطن فاجرا بنعمة
 359−362 ال صالة بحرضة طعام
 393 ال صالة بعد الصبح
 196−180 ال رضر وال رضار
 181 ال ضامن عىل مؤمتن
َال قود إال بالسيف َ َ 205 
 184 ال نكاح إال بويل
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 398 ال يبقني دينان
 418−199 ال حيرم احلرام احلالل
 404 ال يرث الكافر املسلم
 45 ال يزال هذا األمر
 403 ال يقتل مسلم بكافر

 193 ال يقرأ اجلنب وال احلائض
َلعن اهللا الرايش واملرتيش ّ 159 
 168 لعن اهللا العقرب ما تدع

ُلقد مهمت أن ال أقبل هدية ْ َ َ 184 
ِّلكل باب من أبواب الرب ِّ ِ ٍ 282 

 287 للعلم رعاة
 248 للنار باب ال يدخل منه

 378  رسول اهللا صائاممل ير
 320 اهللا اهللا يف حق أصحايب
 181 اللهم أحيني مسكينا
ِاللهم أعظم يل نورا ْ َ 316 

 310−272 اللهم إين أسالك الثبات
 327 اللهم إين أسألك العفة

 267  اخلرياللهم إين أسألك من
 197 اللهم إين أعوذ بك من اجلوع

 174 ِاللهم إين أعوذ بك من يوم السوء
 158 ًاللهم أهد قريشا فإن

 173 اللهم بارك ألمتي يف بكورها
 280 اللهم بعلمك الغيب

 349 ِّاللهم طهر قلبي من النفاق
 334 اللهم عافني يف بدين
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 354 اللهم لك احلمد شكرا
 379 لو تعلمون ما أعلم

 382 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم
 357 لو تعلمون ما لكم
 394 لو خشع قلب هذا

 108 لو عاش
 138 لو مل تذنبوا

 400 لوال أن أشق عىل أمتني
 289 ليأتني

 313  العدل القايض عىلليأتني
 42 ُليأتني عىل أمتي

 323 ليأكل أحدكم بيمينه وليرشب بيمينه
 372 ليدخلن اجلنة

 180 ليس اخلرب كاملعاينة
 194 ليس املؤمن بالذي يشبع

ِليس بحكيم من مل يعارش   357 باملعروفٍ
 175 ليس عىل املختلس قطع
 413 ليس عىل مسلم جزية
 190 ٍليس عىل مقهور يمني
 193 ليس عىل ولد الزنا

 164 ليس يف اإلبل العوامل
 194 ليس يف العبد صدقة
 191 ليس يف القطرة

361−207−148 ليس يف املال حق سو 
 401 ليس للقاتل من املرياث

 355 اختىصليس منا من خىص أو 
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َّلينتهني أقوام عن رفع أبصارهم َ َِ َ 357 
 309 ما أرسل عىل

 430 ما أسكر منه الفرق
 362 ما أصبنا من دنياكم
 422 ما أطعمت زوجتك

 175 ًما أكرم شاب شيخا لسنه
 357 ما الدنيا يف األخرة إال

 358 ما الذي يعطي من سعة بأعظم
ُما أمرت كلام بلت أن أتوضأ ُ 197 
 297 ًما أنعم اهللا عىل عبد نعمة فقال

ِما أنفقت الورق َِ 244 
 364 ما بني مرصاعني من مصاريع
ُّما حبست الشمس عىل برش قط ّ 362 

 249 ما حسدتكم اليهود
 293 ما خالطت الصدقة
 403 ما رأيته صامه

 212−158 ما زال جربيل يوصيني باجلار
293 َّما شئت أن أر 

ِما عبد اهللا   171 بيشء أفضلُ
 117 ما كان الفحش

 164 َّما من أحد يدخله اهللا اجلنة
 195 ما من أحد يكون عىل

 112 من أيام ما
 378−108 ما من أيام أحب إىل اهللا

 217 َّما من يشء إال يعلم أين رسول
 430 ما من مسلم يزرع
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 170 ما من نبي يموت فيقيم يف قربه
 182 ماء زمزم
 185  رشب لهماء زمزم ملا

 371 مات إبراهيم
 239 املاهر بالقرآن

 337 مثل املؤمن كمثل البيت اخلرب
 190 املدينة قبة اإلسالم

ُمروا ُ 348 
 414 مروا باملعروف 

 198 املساجد
 214 املستشار مؤمتن

 336 املسلم
 353 املعتدي

 156 مفتاح الصالة الطهور
 143 امللحمة الكرب وفتح القسطنطينية

 217 ملعون من أتى
 46 ًمن أتى كاهنا

ُمن أحب أن يكثر َّ ّ 293 
 146 من احتجم يوم األربعاء أو
 272 من احتكر طعاما عىل

 227 من أحسن ما بينه وبني اهللا
 215 من أحسن منكم
 339 من أراد أهل املدينة
 164 من أسبغ الوضوء
 402 من استجمر فليوتر
 229 من استحل بدرهم
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 399  استطاب بثالثة أحجارمن
 210 من استطاع منكم أن يقي
 197 من استعاذ باهللا فأعيذوه
 422 من أسلف يف يشء

ّمن أصاب حدا فعجل عقوبته ً 194 
 158 من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم

 202 من أفتى
 205 من أفتي بغري علم

َمن أفر الفر أن يدعي الرجل َّ ِ ْ 323 
 375 من أقرض درمهني
 59 من أكل يف قصعة
 429 من أكل مع قوم مترا

 294 من الذنب كمن ال ذنب
 304 من آو يتيام أو يتيمني
 324 من حتلم يف منامه

 200 من تزوج فقد استكمل نصف اإليامن
 310 من توضأ كام أمر
 250 من جعل قاضيا

 250 من جلب عىل اخليل الرهان
 179 من حدث بحديث فعطس

 168  خصال الصائممن خري
 285−156 من رآين يف املنام
ِمن رزق يف ُ 235 

 374−297 من رمانا بالقيس ليال
 378 من رمانا بالليل
 374 من روع مؤمنا
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 169 من زار قربي
 395 من زنى بأمة

 414−289 من سب العرب
 282 من سبق إىل ما مل يسبقه

 340 من سرت
 379−332 من سرت عىل مسلم

 238  عىل القوت الشديدمن صرب
َمن ضار ضار اهللا به ََ َ 177 

 176 من قرأ ثالث آيات من أول
 297−192 من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة
 320−163 من قرأ يف يوم قل هو اهللا أحد
 327 من قرأ قل هو اهللا أحد
 391 من كذب عيل متعمدا
 429 من لعب بالنرد
 236 من لقي اهللا
 187 لقدر فأنامن مل يؤمن با

 201 من مل خيلل أصابعه باملاء
 399 من مات ال يرشك
 393 من مات وعليه صيام
 295 َّمن مثل بحيوان فعليه

 406 َّمن مس ذكره
 162 ٌمن ولد له ثالثة من الولد
ٍموت الفجاءة أخذة أسف َ ُ َ ْ 161−175 
 200 املوت كفارة لكل مسلم

 324−253 ُنرصت بالصبا
 160  امرأ سمع مناَّنرض اهللا



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

555

 415 نعم اإلدام اخلل
 202 َّنعم العبد احلجام

 409 نعمت األضحية اجلذع
َّهنى أن تكرس سكة املسلمني ِ 184 
 198 هنى أن نستقبل القبلتني ببول
 420 ْهنى أن يبال يف املاء الراكد
 305 َّهنى أن يرشب الرجل

 212 هنى أن يضع الرجل أحد رجليه
 294 يمسحَّهنى أن 

َّهنى أن ينفخ يف الرشاب َّ 279 
 191−186 َّهنى عن أكل الضب
 404 هنى عن الرتجل
 348 هنى عن الرقبى
 352 هنى عن الرقى
 240 هنى عن السدل
 360 هنى عن الرشب
 429 هنى عن الشغار
 391 هنى عن املتعة
 107 هنى عن النهبى
 399 هنى عن بيعتني

 422 هنى عن خاتم الذهب
ِهنى عن قتل اخلطاطيف َ َ 224 
 417 ِهنى عن حماش النساء

 186 نوم الصائم
 174 َّهدايا العامل غلول
 176 ُهدايا العامل غلول
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ْوإذا وقعت يف ورطة َ َ 314 
 426−286 واطلبوا يل الدرجة

 279 وأقنيت وهديت واجتبيت
 319 َّواخليالون
 387 والزنج
 316 والسكينة
 350 سبعاواملؤمن يسأل 

 294 وأن تكلم أخاك
َالواهب أحق هببته ِ ِ 250 
 279 وحط عنه هبا خطيئة

 279 ِّومخروا الطعام والرشاب
ُوزن حرب العلامء بدم ِ ُ 308 
 115 وسائلو العلامء

 166 الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر
َوغرية اهللا أن يأيت املؤمن َ ْ َ 309 
 402 وال يستنج أحدكم

 430 طى الورقالوالء مل أع
 401 الولد للفراش
 402−396 ومن بدل دينه

ُومن طاعتك ما تبلغنا ِّ 310 
 280 اليتيم واملرأة
 234 يدور املعروف

ًيزحف أحيانا وحيبوا أحيانا ً 287 
 302 يستطيب

 283 رسواي
 195 يوزن يوم القيامة مداد
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 رقم الصفحة العلم

 20 أبو بكر بن حممد السيوطي
 109 أمحد بن روح اهللا 

 133 أمحد بن عيل بن يوسف البوين
 38 أمحد بن عيسى الكلبي

 23 تقي الدين الشمني= أمحد بن حممد 
 66 أمحد بن حممد بن سليامن

 39 تاج الدين حممد بن عبد الرؤوف
 36 تاج العارفني بن عيل 
 99 حسن بن عيل أفندي

 36 حسني الرومي املنتشوي
 38 بدين بن املناويزين العا

 102 سامل بن حممد السنهوري
 37 سليامن البابيل

 22−21 علم الدين البلقيني= صالح بن عمر 
 64 عبد احلي الكتاين

 101 عبد الرؤوف أفندي
 36 عبد الرؤوف املناوي 

 19 عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
 36−35 عبد الوهاب الشعراوي

 66 عيل بن أيب احلسن
 38−37 يل بن زين العابدين األجهوريع

 34−33 عيل بن حممد بن عيل 
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 64 عيسى بن حممد الثعالبي
 35−34 أبو احلسن=  الصديقي يحممد البكر

 63 حممد الطيب القادري
 32 الشمس الرميل= حممد بن أمحد 
 34 النجم الغيطي= حممد بن أمحد 

 37−36 حممد بن سامل الطبالوي
 21 مس الدين احلنفيحممد بن سعد ش

 133 حممد بن عيل بن عريب احلامتي الطائي
 101 حممد بن عمر رساج الدين احلنفي

 66 مدين بن أمحد
 23−22 رشف الدين املناوي= حييى بن حممد 
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 رقم الصفـحة الشــعر
 347 إذا احتاج الكريم إىل اللئيم               فقد طاب الرحيل إىل اجلحيم

 337 فحرثي مهه أكل اجلراد           إذا أكل اجلراد حرث قوم               
 346  فارقك احلزنإذا القوت يأيت لك والصحة واألمن         وأصبحت أخا حزن فال

 345−109 إذا ظامل استحسن الظلم مذهبا          ولج عتوا يف قبيح اكتسابه
 347 إذا مل يكن يف جملس الدرس نكتة           بتقرير إيضاح ملشكل صورة
 346 إذا ما كساك الدهر ثوب مصحة         ومل خيلو من كوت حيىل ويعذب

 298             األعامل بالنيات وهي القصدأصول اإلسالم ثالثة إنام       
 345 إىل كم يكون العتب يف كل ساعة          وملا ال متلني القطيعة واهلجرا
 345 إن الطبيب لذو عقل ومعرفة                 ما دام يف أجل اإلنسان تأخري
 346 مبقدر الكد تعطى ما تروم                      ومن طلب العال ليال يقو

 346 بقدر الكد تكتسب املعايل                   ومن طلب العال سهر الليايل
 346 بمن يثق اإلنسان فيام ينوبه                ومن أين للحر الكريم صحاب
 346 رس الفصاحة كامن يف املعدن           خلصائص األرواح ال لأللسن

 71 ُ وعىل العموم مجيعهم مغمومُصبت عىل كل األنام غـموم              
 70 قــد تويف شيـــــخنا كان                             عـامل اإلســــالم كان
 347 ال حتسبن املوت موت البالء                   وإنام املوت سؤال الرجال

 347 ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا                فالظلم مصدره يفيض إىل الندم
 347 ليس كام زعمتاولبست الصوف مرقوعا وقلتا                  أنا الصويف 

 71 احلرب بحـر التقى                      اللوذعي العمـدة الفاضل لقد توىف
 348 ً أمانا إال من اإلنسانأخذت اًلو قيل يل خذ أمانا من احلدثان            مل
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 347         عوضا وال نال الغنى بسؤالما اعتاض باذل وجهه بسؤاله     

 71 مات اإلمام العـــامل املتقـي                 العـابد الزاهــد عني الزمان
 315  آالت له  وال  مثل الطالب احلديث وال حيسن                        نحوا

 134 لويل فويق الرسول ودون ا    مقام النبوة يف الربزخ                      
 104 ُّهو بحر للغــائصــني غزير                     فـائز من يغوصه بدر كثري
 134 وكل كالم يف الوجود كالمه                     سواء علينا نثره ونظامه
 390 ومن رام يف الدنيا حياة خلية                   من اهلم واألكدار رام حماال

 346 م خلقه                ليس التفاخر بالعلوم الزاخرةيا من تقاعد عن مكار
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 القرآن الكريم −1
ضياء الدين حممـد بـن عبـد األحاديث املختارة , أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام ,  −2

 .     هـ643الواحد املقديس ت 
 .    هـ450للاموردي عيل بن حممد بن حبيب  ت,األحكام السلطانية −3
 .     هـ628امللك ت بن عبد أليب احلسن عيل بن حممد= أحكام النظر البن القطان −4
وله ثالثة كتب يف  األحكام منه الكـرب  والوسـط  .  هـ581عبد احلق أليب حممد بن عبد الرمحن األشبييل ت =األحكام لعبد احلق   −5

  .غر وثالثتها مطبوعةوالص
   .   هـ505أليب حامد حممد بن حممد تإحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل  −6
 .    هـ806ختريج أحاديث اإلحياء الكبري  أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت , إخبار األحياء بأخبار اإلحياء   −7
 .    هـ272بعد حممد بن إسحاق الفاكهي ت  للفاكهي,أخبار مكة  −8
 .     هـ369أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت  أليب الشيخ  وآدبهأخالق النبي  −9

   .  . هـ360أخالق محلة القرآن لآلجري ,أيب بكر حممد بن احلسني ت  −10
 .    هـ325حممد بن عبد الرمحن ت = اآلداب  أليب العباس الدغويل −11
 هـ310ن جرير تاآلداب الرشيفة, واألخالق احلميدة الب −12
 .     هـ248 عيل احلسني بن عيل بن يزيد ت أليبآداب القضاء  للكرابيس  −13
 .    هـ562لسمعاين عبد الكريم بن حممد بن منصور ت لأدب اإلمالء واإلستمالء ,  −14
 .  .   هـ256أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري ت = األدب املفرد  −15
 .  هـ450 تاملاوردي حبيب بن حممد بن عيل احلسن أيبأدب امللوك للاموردي  −16
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 .  .    هـ676ة من كالم سيد األبرار أليب زكريا حييى بن رشف ت باألذكار املنتخ −17
 .   هـ456ت.األربعني  أليب أسعد القشريي هبة الرمحن عبد الواحد بن شيخ اإلسالم أيب القاسم عبد الكريم بن هوازن −18
 .   هـ405ن حممد بن محدويه  النيسابوري ت حممد بن عبد اهللا بحاكم,األربعني  لل −19
 .  هـ612عبد القادر بن عبد اهللا احلنبيل أبو حممد ت = األربعني  للرهاوي −20
 .    هـ676أليب زكريا حييى بن رشف ت ,  األربعني  للنووي −21
 األربعني اإلدريسية  −22
 .    هـ611  أليب احلسن عيل بن املفضل املقديس ت اإلهليةاألربعون  −23
 .     هـ745, حممد بن يوسف بن عيل تأليب حيان,الرضب يف لسان العرب  ارتشاف  −24
 . هـ923 بن حممد بن أيب بكر ت العباس شهاب الدين أمحدأيب  ِّإرشاد الساري لرشح صحيح البخاري −25
 .     هـ446 يعىل اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد ت أليبُاإلرشاد يف معرفة علامء احلديث    −26
  هـ651 العباس أمحد بن يوسف أيب= للتيفايشجواهر األحجار  أزهار االفكار يف  −27
 .    هـ911األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  −28
 .    هـ387ت   أمحدللحاكم أيباألسامي والكنى   −29
 .    هـ911للسيوطي, جالل الدين عبدالرمحن تإسبال الكساء عىل النساء   −30
ُذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار علامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الـرأي واآلثـار  ورشح ذلـك كلـه باإلجيـاز االست −31

 .  هـ463واالختصار أليب يوسف بن عبد الرب النمري ت
 .     هـ463يوسف بن عبد الرب النمري ت,  يف معرفة األصحاب االستيعاب −32
 .  .  هـ630 احلسن عيل بن حممد ت البن األثري  أليب  أسد الغابة −33
 .  . هـ606احلسني ت عمر  عبد اهللا حممد بن  أرسار التنزيل وأنوار التأويل للرازي أليب −34
 .    هـ456عيل بن حممد الظاهري تَّأسامء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد البن حزم  −35
 .     هـ463بت ت أسامء من رو عن مالك للخطيب البغدادي أمحد بن عيل بن ثا −36
 .   هـ458أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت = األسامء والصفات  −37
 .   هـ762 قليج الرتكي ت  بن مغلطاياإلشارة إىل سرية املصطفى وتاريخ اخللفاء من بعده  −38
 .  هـ463اإلرشاف عىل ما يف الفرائض من االختالف يوسف بن عبد الرب النمري ت −39
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 .   هـ974 أمحد بن حممد بن عيل تللهيتميشامئل , أرشف الوسائل إىل فهم ال −40
 .   هـ852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  اإلصابة يف متييز الصحابة −41
  .  هـ571 أليب القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر  البن عساكر,ألطرافا −42
 .   هـ327 بكر حممد بن جعفر السامري ت خرائطي أيبلل اعتالل القلوب يف التصوف −43
 .   هـ762 بن قليج الرتكي ت عالم بسنته عليه السالم, ملغلطاياإل −44
  .   هـ385األفراد والغرائب من حديث رسول للدارقطني عيل بن عمر   −45
 .    هـ385 املظفر حييى بن حممد الشيباين ت أليباإلفصاح عن معاين الصحاح    −46
 .   هـ666ي األشبييل الشهري بابن الفخار ت اقتفاء السنن يف انتقاء األربعني من السنن  لعيل بن حممد الرعين −47
 .   هـ405حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه  النيسابوري ت اإلكليل  للحاكم −48
 .   هـ504لعياض عياض بن موسى اليحصبي,  إكامل املعلم بفوائد مسلم −49
 . هـ476 ت األلقاب والكنى  للشريازي −50
 .    هـ204األم  حممد بن إدريس الشافعي ت −51
 .  هـ911ايل  السيوطي جالل الدين عبدالرمحن ت أم −52
 .   هـ660أمايل  ابن عبد السالم  حمي الدين عبد العزيز بن عبد السالم ت  −53
 ..   هـ803ُّأمايل  صدر الدين حممد بن إبراهيم السلمي املناوي ت  −54
 .   هـ852أمايل ابن حجر للحافظ ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  −55
  .  هـ321 حممد بن  أيب بكر اللغوي ت أمايل ابن دريد  −56
 .  هـ571 أليب القاسم عيل بن احلسن أمايل ابن عساكر −57
    .   هـ415وهو عيل بن حممد بن عبداهللا البغدادي ت  أمايل أيب  احلسني بن برشان −58
 371 أمحد بن إبـراهيم ت وهناك جرجاين آخر وهو أبو بكر.    هـ408أمايل اجلرجاين عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن جعفر ت  −59
 .  هـ

 .   هـ454,أمايل اجلوهري أليب حممد احلسن بن عيل −60
 .  هـ623عبد الكريم بن حممد القزويني ت  للرافعي األمايل الشارحة عىل مفردات الفاحتة   −61
 .  هـ, 806أمايل العراقي أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت  −62
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 .  هـ761ن أيب سعيد خليل بن كيكلد ت أمايل العالئي صالح الدي −63
 .    هـ356 عيل إسامعيل بن القاسم بن هارون البغدادي ت أمايل القايل  أيب −64
 .    هـ672أمايل املفصل البن احلاجب أليب عمرو عثامن بن عمر ت −65
   .     هـ702 ت ابن دقيق العيداإلمام رشح اإلملام  −66
 .     هـ281 بن حممد بن عبيد ت األمر باملعروف  البن أيب الدنيا عبد اهللا −67
  هـ204حممد بن إدريس الشافعي تاإلمالء  −68
  هـ328 بكر حممد بن الفارس ت االنتصاف  البن األنباري أيب −69
   .  هـ684العباس أمحد بن إدريس ت  أيب , أنوار الربوق يف أنواء الفروق للقرايف −70
   .   هـ685 بن حممد ت لبيضاوي عبداهللا بن عمرل التأويلأنوار التنزيل وأرسار  −71
   .  هـ911جالل الدين عبدالرمحن تلسيوطي لاألوائل   −72
  هـ 691ألصبحي ت  ا بن بكر بن منصورحممدإيضاح التنبيه   −73
 .    هـ536للامزري أليب عبد اهللا حممد بن عيل ت , إيضاح املحصول من برهان األصول  −74
 هـ 290ضل بن سلمة اللغوي ت البارع  لعل املقصود  البارع يف اللغة  أليب طالب مف −75
 .     هـ292 تقالبحر الزخار , أمحد بن عمرو بن عبد اخلال −76
محد بن حممـد بـن الـضيا املكـي العمـري القـريش أ البيت العتيق أليب البقا حممد بن إىلالبحر العميق يف مناسك املعتمر واحلاج  −77

 .  هـ854احلنفي املتوىف سنة 
 .    هـ384ملحمد بن إسحاق الكالباذي ت ,بار بحر الفوائد املشهور بمعاين األخ −78
 .   هـ508ميمون بن حممد النسفي  بحر الكالم −79
 . هـ502 عبد الواحد بن إسامعيل بن أمحد ت  فخراإلسالم املحاسن أليب  فخر اإلسالمبحر املذهب يف الفروع −80
 .     هـ751ُالبن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت  بدائع الفوائد −81
 .    هـ774سامعيل بن عمر ت إبداية والنهاية البن كثري ال −82
    .    هـ181الرب والصلة  البن املبارك عبد اهللا بن املبارك بن وضاح ت  −83
 .   هـ478ألمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني ت  الربهان يف أصول الفقه −84
   .   هـ676 زكريا حييى بن رشف ت بستان العارفني  للنووي أيب −85
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 .   هـ911بسط الكف يف إمتام الصف للسيوطي جالل الدين ت −86
   430صبهان أليب نعيم  أمحد بن عبد اهللا األصبهاين تأتاريخ  −87
 .     هـ256حممد بن إسامعيل البخاري ت = التاريخ األوسط  −88
 .     هـ310لطربي حممد بن جرير  تل تاريخ الرسل وامللوك −89
 .  هـ355 بن عمر بن حممد أبو بكر التميمي ت وهوحممد= تاريخ الطالبني  للجعايب  −90
 . تاريخ القطب  −91
 .    هـ256التاريخ الكبريحممد بن إسامعيل البخاري ت  −92
 .     هـ643أليب عبد اهللا حممد بن حممود ت  تاريخ املدينة  البن النجار −93
وتـارة و  . ب  وفاء الوفا بأخبار دار املصطفىعل الكتال, و.   هـ911تاريخ املدينة  للسمهودي لعله نور الدين عيل بن عبد اهللا ت  −94

 تاريخ السمهودي له ثالثة تواريخ يقول 
 .    هـ400اهللا بن أمحد اجلندي ت  حممد بن عبيد تاريخ املسبحي −95
 .   هـ405حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه  تتاريخ النيسابورين للحاكم و  −96
 .  .   هـ463 بن عيل بن ثابت ت خطيب البغدادي أليب بكر أمحدلتاريخ بغداد  ل −97
 .  هـ477تاريخ جرجان  للسهمي ت  −98
   ـه571تاريخ دمشق  البن عساكر أليب القاسم عيل بن احلسن  −99

 .    هـ806العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت ,ألفية احلديث  ,  تبرصة املبتديء وتذكرة املنتهي  −100
 .     هـ806األلفية  العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت رشح , التبرصة والتذكرة   −101
 .   هـ676 زكريا حييى بن رشف ت التبيان يف آداب محلة القرآن  للنووي أيب −102
 .     هـ748أيب عبد اهللا حممد بن أمحد ت  لذهبي, لجتريد أسامء الصحابة  −103
 .   هـ444ت  اين أمحد بن حممدنالتحرير  البن جعفر السم −104
 .  هـ691 للقايض عبد اهللا بن عمر ت ِّالبيضاوييف رشح مصابيح السنة  حتفة األبرار −105
 . هـ642 احلجاج يوسف بن عبد الرمحن ت للمزي أيبحتفة األرشاف بمعرفة األطراف  −106
 .   هـ564 ت  املالكي يساألندل الغرناطي اهللا عبد أبو القييس سليامن بن الرحيم عبد بن حمد ملاإلعجاب ونخبة األلباب حتفة −107
 .     هـ597التحقيق يف أحاديث اخلالف  البن اجلوزي, أيب الفرج عبد الرمحن ت  −108
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 .  هـ676 زكريا حييى بن رشف ت أيب للنووي التحقيق −109
 .   هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني ت ختريج أحاديث اإلحياء الكبري أيب −110
 .   هـ794 ت أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللاشمس الدين  الرافعي  للزركيش أحاديثختريج −111
 .  هـ 762لزيلعي عبد اهللا بن يوسف احلنفي ت لختريج أحاديث اهلداية  نصب الراية يف  −112
  .   هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت لعراقي أيبِّختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف منهاج البيضاوي ,  ل −113
 .    هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت   للعراقي  أيبختريج اإلحياء −114
 .    هـ911جالل الدين أليب الفضل عبد الرمحن ت  ختريج الشفاء  للسيوطي −115
 .   هـ906 حممد بن حممد بن أيب رشيف ت لكامل ابن أيب رشيفلختريج الكشاف   −116
  هـ911عبدالرمحن السيوطي ت, للسيوطي جالل الدين تدريب الراوي وتقريب النواوي −117
 .  هـ623للرافعي عبد الكريم بن حممد ت التدوين يف أخبار قزوين  −118
 .    هـ745ألثري الدين حممد بن يوسف ت = تذكرة أيب حيان يف العربية  −119
 .  .   هـ562نية أبو املعايل حممد بن احلسن البغدادي الكاتب ت والتذكرة احلمد −120
  .   هـ845 بن عبدالقادرت, أمحد بن عيل  تذكرة املقريزي −121
 .     هـ671 عبد اهللا حممد بن أمحد ت لقرطبي أيب, لالتذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة   −122
 .   هـ794 ت عبد اهللا حممد بن عبد اهللايبألء املنتثرة يف األحاديث املشتهرة الآلىل −123
  .  هـ 507حممد بن طاهر املقديس ت  البن طاهرالتذكرة يف األحاديث املوضوعات  −124
 هـ544تللقايض عياض بن موسى اليحصبي   ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك −125
 .    هـ385الرتغيب  البن شاهني أليب حفص عمر بن أمحد بن عثامن ت  −126
 .    هـ535الرتغيب  للتيمي قوام السنة إسامعيل بن حممد بن الفضل ت  −127
 .    هـ251د بن حممد األزدي ت  البن زنجويه محيوالرتهيبالرتغيب   −128
أو قوام السنة إسامعيل .    هـ369 الشيخ أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر تأباالرتغيب والرتهيب  لألصبهاين لعله يقصد −129

 .    هـ535بن حممد بن الفضل ت 
 .    هـ656الرتغيب والرتهيب  للمنذري لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت  −130
 .   هـ672لفوائد وتكميل الفوائد أليب عبد اهللا مجال الدين بن أيب عبد اهللا املعروف بابن مالك تتسهيل ا −131
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 .    هـ382 عبد اهللا احلسن بن حممد ت أيب  التصحيف  للعسكري −132
 .  هـ581 تأليب موسى املدينير  تضييع العم,  واأليامرتضييع العم −133
 .    هـ911ن ت جالل الدين عبد الرمحتعقبات املوضوعات للسيوطي  −134
 .  هـ462حسني ابن حممد بن أمحد اخلراساين أبو عيل ت , القايض حسني ةتعليق −135
 .    هـ327أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ت   تفسري ابن أيب حاتم −136
 .  هـ410أبو بكر أمحد بن موسى األصبهاين ت هوتفسري ابن مردويه, −137
 .   هـ247ت بن اجلراح سفيان بن وكيع  وكيع  ابنتفسري −138
  .   هـ774ت تفسري القرآن العظيم البن كثري, إسامعيل بن كثري  −139
 .   هـ249تفسري عبد بن محيد , ت  −140
 ..   هـ463 يوسف بن عبد الرب النمري ت,ابن عبد الرب ,التقيص حلديث املوطأ , أو ملا يف املوطأ من حديث رسول اهللا  −141
 .    هـ806لرحيم بن احلسني ت  الفضل عبد اأيب  رشح الرتمذي  للعراقيتكملة −142
 .   هـ794 تشمس الدين أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللاتكملة رشح املنهاج  للزركيش , −143
  .  هـ852أمحد بن عيل ت التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري, البن حجر  −144
 .    هـ748للذهبي حممد بن أمحد بن عثامن ت تلخيص العلل املتناهية  −145
 .   هـ748للذهبي  حممد بن أمحد بن عثامن ت  يص املستدركتلخ −146
 .      هـ460  أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي تللخطيبتلخيص املشتبه   −147
 .     هـ463التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  أليب عمر يوسف بن عبد الرب ت −148
 .   هـ476 ت التنبيه للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف الفريوز آبادي −149
 . هـ360التنبيه عىل  حدوث التصحيف حلمزة بن احلسن  األصبهاين ت −150
 .   هـ751ُالتنقيح البن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت  −151
   .  هـ748حممد بن أمحد بن عثامن ت  التنقيح  للذهبي −152
 .  هـ676أليب زكريا حييى بن رشف ت     للنوويالتنقيح −153
 .  هـ747, حممد بن أمحد بن عبداهلادي تأحاديث التعليقتنقيح التحقيق يف  −154
  .  هـ684أمحد بن إدريس ت  لقرايفتنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول ل −155
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 .    هـ709 الشاذيل تمعبدا لكريالبن عطاء اهللا أمحد بن ,  التدبريإسقاطالتنوير يف  −156
 .هتذيب اآلثار  للطرباين كذا وقع يف الكتاب  −157
 هـ310اآلثار البن جرير حممد بن جرير الطربي ت هتذيب  −158
 .  هـ676 زكريا حييى بن رشف الدين ت أيب= هتذيب األسامء واللغات للنووي −159
   .   هـ516 حممد احلسن بن مسعود الفراء ت أليبهتذيب البغوي  −160
 .    هـ742هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي ت  −161
 .    هـ369أليب الشيخ  حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت,وبيخ والتنبيهالت −162
توثيق عر اإليامن يف تفضيل حبيب لرشف الدين أيب القاسم هبة اهللا بـن عبـد الـرحيم بـن إبـراهيم املعـروف بـابن البـارزي  −163

 هـ 838احلموي الشافعي املتوىف سنة 
  .  هـ805حفص عمر بن عيل ت   أيب البن امللقنالتوضيح رشح اجلامع الصحيح,   −164
 .   هـ849للحجازي شمس الدين حممد القليويب ت  توضيح ما خيفى من ألفاظ الشفا −165
 .   .  هـ354حممد بن حبان البستي ت الثقات   −166
 .    هـ369الثواب  أليب الشيخ أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت −167
   .  هـ360ين ت  القاسم سليامن بن أمحد الطرباثواب األعام ل أليب −168
 .  هـ310َّيظهر أنه هتذيب اآلثار حممد بن جرير الطربي ت = جامع اآلثار  البن جرير −169
 .   هـ606جامع األصول يف أحاديث الرسول  البن األثري اجلزري , املبارك بن حممد ت  −170
   .  هـ310حممد بن جرير ت , جامع البيان عن تأويل آي القران  −171
حممـد بـن إسـامعيل بـن املغـرية صـحيح البخـاري خترص من حـديث ر سـول اهللا وسـننه وأيامـه,  اجلامع الصحيح املسند امل −172
 .    هـ256ت

 احلنفي الفقيه الرومي السياموي العزيز عبد بن إرسائيل القايض بن حممود الدين بدر : سيامو قايضجامع الفصولني   −173
 .   هـ412جامع القزاز  أليب عبد اهللا حممد بن جعفر التيمي ت  −174
 .     هـ911 الفضل عبد الرمحن ت جالل الدين أيب اجلامع الكبري  للسيوطي −175
 .    هـ463 عبد الرب النمري تالبنجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله  −176
 .جامع عبدالرزاق? −177
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  .  هـ463بت ت  أمحد بن عيل بن ثا اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  للخطيب −178
 .     هـ458أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت إليامن للبيهقي اجلامع لشعب ا −179
 اجلفر األكرب  للبسطامي  −180
 .     هـ751ُالبن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت  يف فضل الصالة والسالم عىل حممد  خري األنام جالء األفهام −181
   .  .هـ382احلسن بن عبداهللا تللعسكري مجهرة األمثال  −182
 .     هـ505أليب حامد حممد بن حممد ت  حلجة اإلسالماجلواهر  −183
 .    هـ727جواهر البحر القمويل  أمحد بن حممد بن بكر القيش املخزمي ت  −184
  .  جواهر العقدين يف فضل الرشفني رشف العلم اجليل والنسب العيل نور الدين أيب احلسن عيل بن عبد اهللا السمهودي −185
 .   هـ281 بن حممد بن عبيد ت اجلوع  البن أيب الدنيا عبد اهللا −186
 .   هـ762حاشية أسد الغابة مغلطاي بن قليج الرتكي ت −187
 .   هـ793حاشية التفتازاين عىل الكشاف مسعود بن عمر التفتازاين ت  −188
 .      هـ911جالل الدين عبد الرمحن ت للسيوطي حاشية الشفاء   −189
 .    هـ806ن عبد الرمحن ت  الفضل عبد الرحيم بن احلسني بحاشية الكشاف  للعراقي أيب −190
 .  هـ637 تالرومية بابن املعروف اإلشبييل األموي البناين مفرج بن حممد بن  أمحد البناينأليب العباس احلافل يف تكملة الكامل −191
 .      هـ911حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة  للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  −192
 ?حظائر القدس  للطالقاين  −193
 العطائية  لتاج الدين أيب الفضل أمحد بن حممد بن عبد الكريم املعروف بابن عطاء اهللا األسـكندراين الـشاذيل املـالكي ت احلكم −194
 .   هـ709
 .     هـ430حلية األولياء وطبقات األصفياء  أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت −195
 .  هـ502إسامعيل بن أمحد ت  املحاسن عبد الواحد بن أيبُّلروياين ّ ,  لاملؤمن حلية −196
 .     هـ751البن القيم حممد بن أيب بكر ت حواش وزيادات عىل خمترص سنن أيب داود   −197
 .    هـ906حممد بن حممد كامل الدين أبواملعايل ت = حوايش التجريد ابن أيب رشيف  −198
 .    هـ281اخلائفني  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −199
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.   هــ533  أبو العباس أمحد بن عبد اهللا املـريس املـالكي ت هوَّن أيب مجرة ابن أيب مجرة اثنان األب واالبن , أما األب فاخلتان الب −200

 .   هـ599واالبن هو  حممد بن أمحد ت 
 .   هـ738 تاحلموي البارزي الرحيم عبد بن اهللا هبة الدين رشف. اخلصائص  للبارزي −201
 .    هـ911لدين عبد الرمحن السيوطي ت اخلصائص النبوية الكرب جالل ا −202
 .    هـ911 جالل الدين عبد الرمحن ت اخلصائص للجالل لعل املقصود هو السيوطي −203
  .   هـ852اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة البن حجر أمحد بن عيل   −204
 .     هـ676خالصة األحكام من مهامت السنة وقواعد اإلسالم للنووي حييى بن رشف الدين ت  −205
 .    هـ458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت اخلالفيات  للبيهقي أيب −206
   .    هـ256خلق أفعال العباد أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري ت  −207
 . هـ643الدرة الثمينة يف أخبار املدينة البن النجار حممد بن حممود ت  −208
 .    هـ516احلريري درة الغواص يف أوهام اخلواص أليب حممد قاسم بن عيل  −209
 .     هـ505يب حامد حممد بن حممد تأ للغزايلالدرة الفاخرة  −210
 .   هـ911درر البحار يف األحاديث القصار للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  −211
 .      هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ت ألفية السرية النبوية  للعراقي  أيبأو  ةالدرر السنية يف نظم السري −212
 .    هـ911الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة  للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  −213
   .  هـ360 القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت أليب الدعاء −214
 .    هـ432 العباس جعفر بن حممد بن املعتز ت الدعوات  للمستغفري أيب −215
 .     هـ458حلسني بن عيل ت  بكر أمحد بن اللبيهقي  أيب الدعوات الكبري −216
 .     هـ474دالئل اإلعجاز يف املعاين والبيان  عبد القاهر اجلرجاين ت  −217
 .   هـ302لقاسم بن ثابت الرسقسطي ت  دالئل النبوة  −218
   .  هـ430دالئل النبوة  أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت   −219
   .   هـ458 عيل ت  بكر أمحد بن احلسني بندالئل النبوة  للبيهقي أيب −220
 .   هـ302الدالئل يف غريب احلديث  لقاسم بن ثابت الرسقسطي ت  −221
  .   هـ694ذخائر العقبى يف فضائل ذوي القربى حمب الدين الطربي ت  −222
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 .     هـ281ذم البغي  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −223
 .   هـ281د ت ذم احلسد  البن أيب الدنيا  عبد اهللا بن حممد بن عبي −224
 .     هـ281ذم الغضب  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −225
 .   هـ463 تعيل بن ثابتأمحد بن ذم النجوم للخطيب  −226
 .     هـ281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت   الغيبة  البن أيب الدنيا النميمة وذم −227
 ىعـيم , وأبـو موسـُهو ذيل عىل كتاب معرفـة الـصحابة أليب ن  .ى تاريخ الصحابة  أليب موس: وتارة يقول الذيل  أليب موسى −228

  .تتمة معرفة الصحابة:َّأن اسمه كشف الظنون  يف  هـ581املديني حممد بن عمر األصبهاين ت 
 .    هـ748حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت = للذهبي ذيل الضعفاء واملرتوكني −229
 .     هـ643 حممد بن حممود ت أليب عبد اهللالنجار البن   ذيل تاريخ بغداد −230
 . هناك كتاب ذيل الفصيح ملوفق الدين البغدادي املعروف بابن اللباد.ذيل فصيح ثعلب  −231
  )الـصاغاين ( ويقـال  الـصغاين العمري العدوي حيدر بن احلسن بن حممد بن احلسن الفضائل أيب الدين ريض الذيل للصغاين −232
 .  هـ650ت

 .    هـ806يب الفضل عبد الرحيم بن احلسني تذيل ميزان االعتدال للعراقي أ −233
   .  هـ676يب زكريا حييى بن رشف ت  أرؤوس املسائل  للنووي  −234
 .    هـ538يب القاسم حممود بن عمر ت  أربيع األبرار  للزخمرشي  −235
 .      هـ806رمحن ت للعراقي أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني  بن عبد الُّيف رسالته الدر امللتقط , الرد عىل الصاغاين   −236
 .       هـ465عبد الكريم بن هوازن ت  الرسالة  للقشريي −237
 .   هـ458أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت  الرسالة األشعرية  للبيهقي −238
 .   هـ756للعضد اإلجيي عبدالرمحن بن أمحد ت  العضديةالرسالة: الرسالة الوضعية يقال −239
 .   هـ 204الرسالة حممد بن إدريس الشافعي ت −240
 .    هـ243للحارث بن أسد ت  الرعاية يف التصوف  للمحاسبي −241
 . الرعاية هناك أكثر من كتاب −242
 .    هـ581 القاسم عبد الرمحن بن أمحد اخلثعمي ت  للسهييل أيب يف تفسري السرية النبوية البن هشام ,الروض األنف −243
 ? الروض األنور −244
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   .  هـ676يا حييى بن رشف ت يب زكرروضة الطالبني وعمدة املفتني , للنووي أ −245
 .     هـ354 حاتم حممد بن حبان البستي ت أيب روضة العقالء و نزهة الفضالء  البن حبان −246
 .  هـ415الرونق للمحاميل أيب احلسن أمحد بن حممد الضبي ت  −247
   .  هـ676أيب زكريا حييى بن رشف ت للنووي رياض الصاحلني  −248
  .   هـ430بد اهللا األصبهاين ترياض املتعلمني أليب نعيم أمحد بن ع −249
 ..   هـ460أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي ترياضة املتعلمني للخطيب  −250
 .     هـ751ُزاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ت  −251
 .    هـ181عبد اهللا بن املبارك بن واضح ت  الزهد  البن املبارك −252
 .    هـ458أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت الزهد  للبيهقي  −253
   .  .هـ241الزهد ألمحد بن حممد بن حنبل ت −254
 .    هـ852زهر الفردوس  ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  −255
   .  هـ241زوائد املسند ألمحد بن حممد بن حنبل ت −256
  .  هـ290تعبداهللا بن اإلمام أمحد = زوائد كتاب الزهد  لعبد اهللا  −257
   .  هـ974 أمحد بن حممد بن عيل تجر عن اقرتاف الكبائر  للهيتميالزوا −258
 .    هـ911للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن تلنكت البديعات  العله زيادات املوضوعات   −259
 .  هـ911جالل الدين عبدالرمحن ت.  من مقامات السيوطيوهيساجعة احلرم   −260
  هـ543د اهللا املعافري ت رساج املريدين  البن العريب أليب بكر حممد بن عب −261
 .     هـ817الدين حممد بن يعقوب ت   جمد يللفريوز آبادسفر السعادة  −262
 .  هـ584سلسة الذهب للحازمي حممد بن موسى بن عثامن ت −263
 لعامد الدين أيب القاسم حممود بن أمحدالفاريس  سلك اجلواهر ونرش الزواهر −264
 .    هـ369عبد اهللا بن حممد بن جعفر ت السنة  أليب الشيخ −265
   .   هـ273سنن ابن ماجه حممد بن يزيد القزويني ت −266
 .     هـ275سليامن بن األشعث السجستاين ت  سنن أيب داود −267
  .  هـ279سنن الرتمذي حممد بن عيسى بن سورة ت −268
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 .    هـ386سنن الدارقطني  عيل بن عمر ت  −269
    . هـ458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت للبيهقي  أيب الكرب السنن −270
 .    هـ303أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب ت السنن الكرب للنسائي   −271
  .   هـ227 ت سنن سعيد بن منصور −272
 .   هـ354سرية ابن حبان حممد بن حبان بن أمحد البستي ت  −273
 .  هـ622 سرية املالئي  أليب حفص عمر املوصيل  −274
 .   هـ705عبد املؤمن بن خلف ت للدمياطي السرية النبوية   −275
 فعي يف حرملة الشا −276
 بن نفيس  عيل بن أيب احلزم عالء الدين بن النفيس الطبيب املرصي  الالشامل −277
 .   هـ660شجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألعامل عبدالعزيز بن عبدالسالم ت −278
 .   هـ765أيب حممود أمحد بن حممد بن إبراهيم املقديس ت رشح أيب داود  −279
   .   هـ418أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن ت    واجلامعة الاللكائيرشح أصول اعتقاد أهل السنة −280
 .   هـ662 ت يالتميم أمحد بن إبراهيم بن العزيز عبدالصغر البن بزيزة رشح األحكام  −281
 .   هـ581 حممد بن عبد الرمحن األشبييل ت رشح األحكام  لعبد احلق  أيب −282
   احلسن املالكي  أليبرشح الرتغيب −283
 .  هـ852ي  البن حجر  أمحد بن عيل العسقالين ت رشح الرتمذ −284
 رشح الرتمذي  للحسني  −285
 .  هـ672رشح التسهيل  البن مالك أليب عبد اهللا مجال الدين بن أيب عبد اهللا ت −286
 .    هـ745رشح التسهيل  أليب حيان أثري الدين حممد بن يوسف ت  −287
  .   هـ729رشح التعرف  للقونوي  عيل بن إسامعيل بن يوسف ت  −288
 .  . هـ911للسيوطي جالل الدين عبدالرمحن  قريبرشح الت −289
 .   هـ807عبدالرحيم بن احلسني ت  قريب للعراقيرشح الت −290
 .   هـ430رشح التلخيص  أليب عيل السنجي احلسني بن شعيب املروزي ت −291
 .   هـ435بن أيب صفرة األزدي ت  للمهلبرشح اجلامع الصحيح  −292
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 .    هـ444 احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك تأيب  البن بطالرشح اجلامع الصحيح −293
 . هناك عدة رشوح. رشح احلكم  −294
 .   هـ741 ت  الفايسهو أبو زيد عبد الرمحن بن عفان, رشح الرسالة  للجزويل −295
 . هـ944رشحها الشيخ زروق رشحني ورشحها عصام الدين إبراهيم بن حممد  اإلسفرايني ت . رشح الرسالة العضدية  −296
 .ناك كتابان أحدمها للحارث املحاسبي والثاين الرعاية يف فروع احلنابلة وعليهام عدة رشوحرشح الرعاية ه −297
 . وهناك عدة رشوح.  هـ449رشح السقط  لعله كتاب  سقط الزند أليب العالء املعري رشحه أمحد بن عبد اهللا بن سليامن ت  −298
 .  ـه369رشح السنة  أليب الشيخ عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ت  −299
 .    هـ510رشح السنة  للبغوي أيب حممد احلسني بن مسعود ت  −300
 .    هـ597عبد الرمحن بن عيل  رشح الشهاب  البن اجلوزي −301
 .    هـ911رشح الصدور برشح حال املوتى  للسيوطي  جالل الدين عبد الرمحن ت  −302
  هـ806 عبدالرحيم بن احلسني ت لعراقي لرشح العمدة   −303
 رشح العوراف? −304
  هـ672أيب عبد اهللا مجال الدين بن أيب عبد اهللا املعروف ت. افية  البن مالكرشح الك −305
 .     هـ476رشح اللمع  يف أصول الفقه  للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف الفريوز آبادي الشهري بالشريزاي  −306
 .َّخمترص املحرر  واسم رشح السبكي  االبتهاج  لكنه مل يتمه للسبكي رشح املخترص −307
 . هناك أكثر من رشح  للمشارق   شارقرشح امل −308
 .    هـ563رشح املصابيح  للهروي أليب عبد اله عبد القاهر بن عبد اهللا ت  −309
   رشح املفصل  لالندليس −310
ازاين ت تـرشح املقاصد  هناك كتب  املقاصد يف ا لتوحيد  للنووي , وكتاب  مقاصد الطالبني يف أصول الدين  لسعد الدين التف −311
 .   هـ793
  هـ 619لعله أليب القاسم أمحد بن عبد املؤمن القييس الرشييش ت   املقامات  للرشبينيرشح −312
 للنووي  واألذرعي هو شهاب الـدين أمحـد بـن محـدان ت  وعمدة املفتنيرشح املنهاج  األذرعي , املنهاج  هو  منهاج الطالبني −313
 . , والغنية إىل رشح املنهاجوله رشحان  قوت املحتاج  .  هـ783
 .   هـ756 املواقف , املواقف يف علم الكالم للعضد اإلجيي عبدالرمحن بن أمحد ترشح −314



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

576

                                                                                                                                                                                     
 أم القر ا واسمهيف مدح النبي .   هـ696رشح اهلمزية  اهلمزية للبوصريي شمس الدين أليب عبد اهللا بن حممد بن سعيد ت  −315

يف مدح خري الور.   
 .  هـ676لدين ت أليب زكريا حييى بن رشف ا  أيب داود  للنووي سننرشح −316
 .    هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني ت لعراقي أيبل أيب داود   سننرشح −317
 .  هـ762 أيب داود ملغلطاي بن قليج الرتكي ت  سننرشح −318
 .    هـ368 سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان ت أيب. رشح سيوبه  للسريايف −319
  .   هـ530تمد الواعظ البغدادي   بكر حمأيب للعامري, احلديث يف األخبار شهاب رشح −320
 .    هـ535إسامعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين ت  رشح مسلم  البن الفضل التيمي −321
 .   هـ623عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم القزويني ت    للرافعي الشافعيسندمرشح  −322
 .   هـ406رشف املصطفى أليب سعيد عبد امللك بن حممد النيسابوري ت  −323
 .    هـ608إليامن عبد اجلليل القرصي األندليس ت شعب ا −324
 .    هـ544لعياض عياض بن موسى اليحصبي ت , الشفا بتعريف حقوق املصطفى −325
  هـ771عيل بن عبد الكايف  شفاء السقام يف زيارة خري األنام للسبكي −326
  بن الضحاك بن املقري كتاب  الشامئل  أليب احلسن وتارة يقول .الشامئل  أليب احلسن بن الضحاك بن املقريء −327
 .   هـ279 بن سورة ت ىحممد بن عيسللرتمذي الشامئل النبوية واخلصائل املصطفوية   −328
 .    هـ281الصرب  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −329
  ولعله ابن السكن ,كذا وقع يف الكتاب= الصحابة  البن السبكي −330
 .  هـ311حممد بن إسحاق ت  الصحابة البن خزيمة −331
 .    هـ393الصحاح للجوهري إسامعيل بن محاد الرتكي ت  −332
 .   هـ311 بن خزيمة ت إسحاقصحيح ابن خزيمة حممد بن  −333
 .     هـ597الصفوة البن اجلوزي  أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل ت ,  صفة الصفوة −334
 .   هـ507صفوة صفة التصوف  البن طاهر حممد بن طاهر املقديس ت  −335
 .    هـ281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت   الدنياالصمت  البن أيب −336
  .   هـ256حممد بن إسامعيل البخاري ت الضعفاء الصغري للبخاري   −337
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  هـ322أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى ت  الضعفاء الكبري للعقييل −338
  .   هـ256مد بن إسامعيل البخاري ت الضعفاء الكبري للبخاري  حم −339
 .  هـ409 الغني بن سعيد ت  عبديالضعفاء واملرتوكني لألزد −340
 .     هـ430الطب  أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت −341
 .    هـ432الطب النبوي  للمستغفري أيب العباس جعفر بن حممد بن املعتز ت  −342
 .     هـ412طبقات الصوفية  للسلمي  أيب عبد الرمحن ت  −343
 .    ـه230الطبقات الكرب ملحمد بن سعد كاتب الواقدي ت  −344
 .  هـ369عبد اهللا بن حممد تطبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها أليب الشيخ  −345
 .  هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني ت للعراقي أيبيف رشح التقريب   طرح التثريب −346
  هـ 543أليب بكر حممد بن عبد اهللا املعافري ت  يف رشح سنن الرتمذي عارضة األحوذي  −347
 .  هـ581املوت واآلخرة  لعبد احلق  األشبييل ت العاقبة يف ذكر  −348
 العروة للقزويني? −349
عروس األفراح رشح تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان للسبكي شهاب الدين أليب حامد أمحد بن تقي الدين عيل بن عبـدالكايف   −350

 . واسمه .   هـ771السبكي ت 
     . هـ460العزلة  للخطيب أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي ت −351
    .   هـ388العزلة للخطايب  محد بن حممد أبو سليامن ت −352
 .  هـ852العرشة العشارية  ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  −353
     .    هـ369العظمة  أليب الشيخ عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ت  −354
 .  هـ620العقائد  البن قدامة أليب حممد عبد اهللا بن أمحد املقديس ت −355
  هـ911جالل الدين عبدالرمحن السيوطي تجلامن يف علم املعاين والبيان  عقود ا −356
 .     هـ279العلل  للرتمذي حممد بن عيسى بن سورة  −357
 .  هـ241ألمحد بن حممد بن حنبل  ت ومعرفة الرجال العلل   −358
 .    هـ327البن أيب حاتم أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ت علل احلديث  −359
360− هـ279  حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي العلل الكرب   . 
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  هـ 597عبد الرمحن بن عيل   البن اجلوزي,العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  −361
 .    هـ279العلل املفردة  حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ت −362
 .   هـ385عيل بن عمر   للدارقطني الواردة يف األحاديث النبويةالعلل −363
   .   هـ364البن السني أيب بكر أمحد بن حممد الدينوري ت   عمل اليوم والليلة −364
 .    هـ303  للنسائي أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب ت  والليلةعمل اليوم −365
 .   هـ748حممد بن أمحد ت = تاريخ الصحابة  للذهبي , عنوان السري يف ذكر الصحابة  −366
 . العواصم عن الفتن القواصم ابن بريدة −367
 .   هـ632شهاب الدين أيب حفص عمر بن حممد السهروردي ت عوراف املعارف  ل −368
 عني  العلم امللخص من اإلحياء? −369
 .   هـ175العني للفراهيدي اخلليل بن أمحد ت  −370
 .  هـ743 الناس سيد بن حممد الفتح يبعيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري أل −371
 .    هـ694عبداهللا الطربي تغاية اإلحكام يف أحاديث األحكام حمب الدين أمحد بن  −372
 .   هـ386عيل بن عمر ت غرائب مالك  للدارقطني −373
 .   هـ460أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي تغنية امللتمس إيضاح امللتبس للخطيب, −374
  .   هـ354الغيالنيات فوائد حديثية من حديث أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدويه  املعروف بالشافعي ت  −375
 .    هـ538 القاسم حممود بن عمر ت أيب للزخمرشي يف غريب احلديث فائقال −376
 .   هـ852فتاو ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  −377
 .   هـ562فتاو البازري  لعله أليب حممد عبد الواحد بن احلسني بن عبد الواحد ت  −378
379− هـ911جالل الدين عبدالرمحن ت   احلديثية للسيوطيالفتاو    . 
380−  هـ771عيل بن عبد الكايف السبكي فتاو   . 
 . لرساج الدين االوشى= الفتاو الرساجية −381
 .     هـ803ُّ املناوي صدر الدين حممد بن إبراهيم السلمي ت يىحي فتاو الرشف −382
 .  هـ911, جالل الدين عبدالرمحن السيوطي تفتاو املؤلف السيوطي  −383
  .  هـ676فتاو النووي  أليب زكريا حييى بن رشف الدين  −384
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 . فتاو حافظ الدين  −385
   .  هـ852 أمحد بن عيل العسقالين ت ِّفتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر −386
 الكامل ابن اهلامم,  فتح القدير −387
  .  هـ288, تالفتن نعيم بن محاد املروزي −388
ِّفتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب للطيبي احلسن بن حممد ت  −389  .    هـ743َّ
 .    هـ638كية يف معرفة أرسار املالية وامللكية  ملحي الدين حممد بن عيل املعروف بابن عريب الطائي املالكي ت الفتوحات امل −390
  يف بعض ما ورد عىل لسان الغوث اجلليل السيد أمحد الرفاعي الكبري الفجر املنري −391
 .     هـ281الفرج بعد الشدة  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −392
 .    هـ369ائل األعامل  أليب الشيخ عبد اهللا بن حممد بن جعفر تفض −393
 .     هـ458أمحد بن احلسني بن عيل ت    للبيهقيفضائل الصحابة −394
 .   هـ491ت.  بن حممد الزينبيَّرادطلفضائل الصحابة  −395
  .  هـ430أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت  ن  أليب نعيمآفضائل القر −396
 .   هـ308عيد املفضل بن حممد اليامين ت فضائل مكة  للجندي أيب س −397
    .    هـ281  البن أيب الدنياعبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  يف العملفضل اإلخالص −398
 .    هـ576هو أبو طاهر عامد الدين أمحد بن حممد بن أمحد ت  والسلفي   ختريج السلفي الفراءفوائد أيب احلسن −399
 .   هـ635  الدمشقي ت, حممد بن هبة اهللافوائد أيب نرص الشريازي −400
 .   هـ492فوائد اخللعي أليب احلسن عيل بن احلسن بن احلسني ت  −401
 .   هـ446 يعىل اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويني ت فوائد اخللييل , هو أبو −402
 .   هـ415فوائد العيسوي أليب احلسن عيل بن إبراهيم اهلاشمي ت  −403
 .    هـ414رازي ت فوائد متام أليب القاسم متام بن حممد ال −404
 فوائد حرملة عن ابن وهب البن املقرء −405
 فوائد حممد بن نرص −406
 .     هـ847جمد الدين الشريازي أبو الطاهر حممد بن يعقوب ت  القاموس املحيط  −407
 .     هـ256حممد بن إسامعيل البخاري ت القراءة خلف اإلمام   −408
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     .هـ756تقي الدين السبكي ت , قضاء األرب يف أسئلة حلب   −409
 .     هـ281قضاء حوائج اإلخوان  البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −410
 .      هـ489ت   املظفر بن السمعاين منصور بن حممدأيبقواطع األدلة يف األصول,   −411
 .    هـ660 عبد السالم عبد العزيز بن عبد السالم ت  البنقواعد األحكام يف مصالح األنام  −412
 .هـ911  جالل الدين عبدالرمحن ت   جامع الرتمذي للسيوطيقوت املغتذي عىل −413
 .   هـ852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت  القول املسدد يف الذب عن املسند −414
  .  هـ 852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت ,  ختريج الكشاف  يف الشايفالكايف −415
 .   هـ365 عدي اجلرجاين ت الكامل يف ضعفاء الرجال  أليب أمحد بن عدي, عبد اهللا بن −416
 .     هـ748الكبائر للذهبي  حممد بن أمحد بن عثامن ت −417
  كتاب  هتذيب األخالق  البن سينا −418
 .   هـ973كتاب األخالق  لعبد الوهاب الشعراين بن أمحد بن عيل  ت −419
  هـ 662حممد بن حممد األنصاري الشاطبي املالكي ت  كتاب األعداد البن رساقة −420
 .  هـ474أو471 ت  لعبد القاهر اجلرجاينكتاب اإلمامة  −421
 البن اجلنيد كتاب األولياء   −422
 .     هـ458 بكر أمحد بن احلسني بن عيل ت   للبيهقي أيب والنشوركتاب البعث −423
 .    هـ386كتاب التصحيف للدارقطني عيل بن عمر ت −424
    . هـ505حممد بن حممد ت  أيب حامد للغزايلكتاب التفرقة بني اإليامن والزندقة −425
 .   هـ774 ت إسامعيل بن كثري كتاب احلامم البن كثري −426
 .    هـ281عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  كتاب اخلائفني البن أيب الدنيا −427
  هـ 328 بكر حممد بن الفارس ت كتاب الزاهر يف معاين كلامت الناس البن األنباري أيب −428
 .    هـ369جعفر تأليب حممد عبد اهللا بن حممد بن كتاب الرسقة أليب الشيخ   −429
 .  هـ293كتاب الصحابة لعبدان, عبداهللا بن حممد املروزي ت  −430
 .  هـ463تعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ُكتاب العلم  أليب ن −431
 .   هـ256كتاب الفكاهة  للزبري بن بكار بن عبد اهللا القريش ت  −432
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 .كتاب القبورالبن املبارك −433
 .   هـ751ُن القيم حممد بن أيب بكر الزرعي  ت الب= ة يف الرد عىل ابن طلحة محكتاب الل −434
 .    هـ354كتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني  حممد بن حبان البستي ت  −435
 .  هـ909ابن املربد املتوىف سنة بجامل يوسف بن عبد اهلادي الشهري لكتاب املنار ل −436
 .     هـ538كتاب املنهاج  للزخمرشي أليب القاسم حممود بن عمر ت  −437
 .     هـ281كتاب ذم املالهي  البن أيب الدنياعبد اهللا بن حممد بن عبيد ت  −438
 .   هـ906, حممد بن حممد ت كتاب من رو عن أبيه عن جده الكامل ابن أيب رشيف  −439
 .  هـ538 القاسم حممود بن عمر ت  للزخمرشي أيبعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف  −440
 .     هـ803ف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح  للمناوي صدر الدين حممد بن إبراهيم السلمي ت كش −441
  .   هـ505 حامد حممد بن حممد تأليبكشف علم اآلخرة  −442
 .    هـ427 أمحد بن حممد النيسابوري ت إسحاقأليب الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعلبي   −443
 .     هـ463 أمحد بن عيل بن ثابت ت  للخطيبواية الكفاية يف علم الر −444
  .هـ600 تعبد الغني بن عبد الواحد املقديس لالكامل يف أسامء الرجال   −445
 .   هـ864  حممد بن أ محد ت للجالل املحيلكنز الراغبني يف رشح منهاج الطالبني ,  −446
 .    هـ911محن ت جالل الدين عبد الرالآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي  −447
 .    هـ852 بن حجر ألمحد بن عيل العسقالين ت اللسان امليزان   −448
 هـ795تلطائف املعارف فيام ملوسم العام من الوظائف  البن رجب   −449
  .هـ606لوامع البينات يف رشح أسامء اهللا والصفات لفخر الدين الرازي حممد بن عمر ت −450
  .هـ409ت  عبدالغني بن سعيد األزدي املؤتلف −451
 .   هـ386لعيل بن عمر ت=  للدارقطني املؤتلف واملختلف −452
 ـ  ه460أمحد بن عيل بن ثابت ت يف تكملة املؤتلف واملختلف, للخطيب فناملؤت −453
    هـ206 تالبخاري حذيفة أبو اهللا عبد بن حممد بن برش املبتدأ  أليب حذيفة   −454
 .    هـ483للرسخيس أليب بكر حممد بن أمحد بن سهل ت  املبسوط  للحنفية −455
 .    هـ463أمحد بن عيل بن ثابت ت = املتفق واملفرتق  −456
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 .     هـ298 بكر أمحد بن مروان ت املجالسة وجواهر العلم  للدينوري أيب −457
 .   هـ303لنسائي أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب ت اسنن , املجتبى  −458
 .   هـ656املجتبى خمترص سنن أيب داود  عبد العظيم بن عبد القوي ت  −459
 .أليب زرعة العراقي=ملجلس الثالث واألربعني بعد اخلمس مئة من إمالئها −460
 .      هـ518جممع األمثال  أليب الفضل أمحد بن حممد بن أمحد امليداين ت  −461
 .  هـ807 تنور الدين اهليثمي=   جممع الزوائد ومنبع الفوائد −462
 .     هـ395املجمل  البن فارس أليب احلسني أمحد بن فارس ت  −463
 .      هـ676 زكريا حييى بن رشف ت موع  النووي أيباملج −464
 .    هـ806 الفضل عبد الرحيم بن احلسني ت لعراقي أيب, ل العربإىل حمبةالقرب حمجة  −465
 .     هـ458أيب احلسني عيل بن إسامعيل األندليس ت   املحكم واملحيط األعظم  البن سيده −466
 .    هـ456د الظاهري تاملحىل باآلثار البن حزم  أليب حممد عيل بن حمم −467
 .  هـ616املحيط  الربهاين يف الفقه النعامين  لربهان الدين حممود بن أمحد ت  −468
 .      هـ666خمتار الصحاح  زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي ت −469
 .    هـ204املخترص حممد بن إدريس الشافعي ت −470
 .   هـ911جالل الدين عبدالرمحن ت خمترصاألذكار  للسيوطي −471
 .  هـ231رص البويطي والبويطي يوسف بن حييى البويطي ت خمت −472
األرغياين حاشية خمترص الدارقطني , والغرياين هـو شـهاب : خمترص الدارقطني وتارة يقول حاشية خمترص الدارقطني, وقال مرة  −473

 .   هـ778الدين أمحد بن عيل بن حممد الغرياين ت 
 .  هـ748 حممد بن أمحد بن عثامن ت خمترص املدخل  للذهبي −474
 .    هـ264خمترص املزين أليب إبراهيم إسامعيل بن حييى ت  −475
 .   هـ911للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت خمترص املوضوعات  −476
 .    هـ911للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  خمترص املوضوعات −477
  .هـ784 حممد بن أمحد بن عثامن ت خمترص تاريخ  الشام  للذهبي −478
 .   هـ852زار ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت خمترص زوائد الب −479
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  .   هـ458 السنن الكرب  للبيهقي أمحد بن احلسني تإىلاملدخل  −480
 .  هـ911جالل الدين عبدالرمحن تلسيوطي   لاملرقاة العلية يف رشح األسامء النبوية −481
 .  هـ872أمحد بن كامل الدين حممد بن حممد بن ت  مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا  للشمني −482
 .  هـ327أليب بكر حممد بن جعفر السامري ت   مساوئ األخالق  للخرائطي −483
 .  هـ360املستجاد  للطرباين سليامن بن أمحد الطرباين ت  −484
 .    هـ386املستجاد من فعالت األجواد للدارقطني  عيل بن عمر الدارقطني ت  −485
      .هـ430عيم  أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت ُاملستخرج  أليب ن −486
 .    هـ316 عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرايني ت أليب  عىل صحيح مسلماملستخرج −487
 .    هـ255ملحمد العتبي القرطبي , املستخرجة من األسمعة  −488
 .   هـ405أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ت للحاكم املستدرك  −489
 .  هـ571 القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر املسلسل البن عساكر أيب −490
        .   هـ432جعفر بن حممد بن املعتز ت سلسل للمستغفريامل −491
 .     هـ203مسند أيب داود الطياليس سليامن بن داود ت  −492
 .     هـ307مسند أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى التميمي ت −493
 . هـ241مسند أمحد بن حنبل ت −494
 .    هـ255مسند الدارمي عبداهللا بن عبدالرمحن ت  −495
 .    هـ502 بن إسامعيل بن أمحد أبو املحاسن الطربي تددا لواحمسند الروياين عب −496
 .    هـ204مسند الشافعي حممد  بن إدريس ت −497
   .  هـ360القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت مسند الشاميني أليب  −498
 .     هـ261مسلم بن احلجاج القشريي ت املسند الصحيح ,  −499
  .    هـ354حاتم حممد بن حبان  البستي ت املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع أليب  −500
 .   هـ643مشكل الوسيط البن الصالح عثامن بن عبدالرمحن  الشهرزوري ت  −501
 .    هـ576هو أبو طاهر عامد الدين أمحد بن حممد بن أمحد ت =, املشيخة البغدادية  للسلفي −502
 .   هـ446 يعىل اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويني ت هو  أبو مشيخة اخللييل −503
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 .    هـ525لعله  مشيخة أيب عبد اهللا حممد بن أمحد  املعروف بابن احلطاب ت  لرازيامشيخة  −504
  هـ510 حممد احلسني بن مسعود الفراء ت للبغوي  أيب مصابيح السنة  −505
  هـ328بكر حممد بن القاسم ت أيب املصاحف  البن األنباري  −506
 .    هـ316سليامن بن األشعث السجستاين ت  بكر عبد اهللا بن أيب  بن أيب دوادالاملصاحف  −507
 .     هـ770 أمحد بن حممد الفيومي املقري ت ,للفيومياملصباح املنري −508
 .  هـ816املصباح رشح املفتاح لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ت  −509
 .    هـ211أليب بكر بن مهام الصنعاين ت    عبد الرزاقاملصنف −510
    .  هـ340ت  مصنف قاسم بن أصبغ −511
 .     هـ235أليب بكر بن أيب شيبة تصنف امل −512
 ?مطارحات الصوفية  −513
  .هـ852املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية  ابن حجر أمحد بن عيل ت  −514
 .  هـ911 للسيوطي, جالل الدين عبدالرمحن تليةااملطالب الع −515
  .هـ606لفخر الدين حممد بن عمر ت   للرازياإلهلياملطالب العالية من العلم  −516
 .   هـ544 تمطامح األفهام يف رشح األحكام للقايض عياض بن موسى اليحصبي −517
 .  هـ710نجم الدين أمحد بن حممد ت املطلب  البن الرفعة −518
 .     هـ792املطول  للتفتازاين سعد الدين مسعود بن عمر ت  −519
 .    هـ510أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء ت للبغوي معامل التنزيل   −520
  .  هـ360أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت سط املعجم األو −521
  .  هـ351البن قانع عبدالباقي بن قانع ت معجم الصحابة −522
 هـ244البن منيع أمحد بن منيع ت معجم الصحابة −523
  .  هـ317معجم الصحابة للبغوي, أيب القاسم عبداهللا بن حممد ت −524
   .  هـ360أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت املعجم الصغري  −525
   .  هـ360أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت املعجم الكبري  −526
 .  هـ487معجم ما استعجم أليب عبيد البكري عبد اهللا بن عبد العزيز ت  −527
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 .  املعرب من الكالم األعجمي عىل حروف املعجم  −528
 .    هـ458معرفة السنن واآلثار للبيهقي أمحد بن احلسني بن عيل ت −529
ألمحد بـن عبـد اهللا , كتاب  معرفة الصحابة   املعرفة  أليب نعيم:, وتارة يقول الصحابة  أليب نعيم:ً,ويقول أحياناابة معرفة الصح −530

 .   هـ430األصبهاين ت 
 .      هـ382حلسن بن عبد اهللا ت  =كتاب  الصحابة  للعسكري: ,وتارةمعرفة الصحابة  −531
  ..   هـ395أليب عبد اهللا حممد بن إسحاق   =تاريخ الصحابة: وقال  يف مواطن خمتلفة معرفة الصحابة البن منده −532
 .   هـ310حممد بن سعد ت معجم الصحابة للباوردي: معرفة الصحابة للباوردي ,وتارة يقول  −533
 .   هـ405معرفة علوم احلديث للحاكم  حممد بن عبد اهللا النيسابوري ت −534
  .  هـ539 منصور موهوب بن أمحد تاملغرب  للجواليقي أيب −535
  هـ 610املغرب  هناك  املغرب يف ترتيب املعرب مستقى من املعرب  كالمها أليب الفتح نارص اخلوارزمي ت  −536
  هـ 761امل الدين بن هشام عبد اهللا بن يوسف ت جلمغني اللبيب عن كتب األعاريب   −537
لفضل عبد الرحيم بـن احلـسني بـن عبـد أليب ا يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار للعراقي يف األسفار املغني عن محل األسفار −538

 .    هـ806الرمحن ت 
 .    هـ748حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت املغني يف الضعفاءللذهبي  −539
 .    هـ620حممد عبد اهللا بن أمحد املقديس ت أيب املغني البن قدامة −540
  .هـ606لرازي  لفخر الدين حممد بن عمر الرازي تامفاتيح الغيب  أو التفسري الكبري   −541
 .   هـ325املفاخرللضبي أيب الفضل حممد بن أيب جعفر اهلروي ت  −542
  مفتاح اجلفر األكرب −543
 .   هـ502ن  للراغب األصبهاين أيب القاسم حسني بن حممد ت آمفردات ألفاظ القر −544
 .    هـ538 القاسم حممود بن عمر ت املفصل  للزخمرشي أيب −545
 .   هـ656أيب العباس أمحد بن عمر ت  بيللقرطملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم , املفهم  −546
   .  هـ902  للسخاوي  حممد بن عبد الرمحن ت يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنةاملقاصد احلسنة  −547
 .     هـ516 حممد القاسم بن عيل ت أليبمقامات احلريري   −548
 .  هـ911رمحن السيوطي ت جالل الدين عبدالاملقامة السندسية يف النسبة الرشيفة املصطفوية −549
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 .  هـ398 أمحد بن عيل بن أمحد أليب بكر الشافعي تمكارم األخالق  البن الل −550
 .   هـ327مكارم األخالق  للخرائطي أليب بكر حممد بن جعفر السامري ت  −551
 .   هـ360 القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت مكارم األخالق  للطرباين أيب −552
  هـ  606لغرائب البن األثري جمد الدين أيب السعادات املبارك بن أمحد ت منال الطالب يف رشح طوال ا −553
 ?  من الفردوساملنتخب −554
عبد الواحد بن التـني املخرب الفصيح يف رشح اجلامع الصحيح : ,ويف بعض املصادر ِّاملنجد الفصيح يف رشح البخاري الصحيح −555

 .   هـ611السفاقيس
 ?د رشح مسلم املنض:  املنضد رشح املجرد  ملسلم ومرة −556
 .    هـ403 عبد اهللا احلسني بن احلسن ت أيب املنهاج  للحليمي −557
 .    هـ505 حامد حممد بن حممد تأيب املنهاج  للغزايل −558
 هـ728 ت البن تيمية, منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية −559
 .  هـ676ت أليب زكريا حييى بن رشف الدين املنهاج يف  رشح صحيح مسلم بن احلجاج  −560
 .   هـ784 حممد بن أمحد بن عثامن للذهبياملهذب يف اختصار السنن الكبري −561
 .    هـ476 الشريازي إبراهيم بن عيل ت إسحاقاملهذب أليب  −562
 .    هـ382 أمحد حلسن بن عبد اهللا ت  أليباملواعظ  للعسكري −563
    . هـ281 عبد اهللا بن حممد بن عبيد ت امواعظ اخللفاء  البن أيب الدني −564
 .     هـ845املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار تقي الدين أمحد بن عيل ت  −565
 .    هـ852موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص أمحد بن عيل العسقالين ت  −566
 .  هـ923 بن حممد ت العباس شهاب الدين أمحدأيب, املواهب اللدنية يف املنح املحمدية −567
 .   هـ414يب سعيد حممد بن عيل بن عمرو بن مهدي احلنبيل تللنقاش, ألاملوضوعات   −568
 لرساج القزويني موضوعات املصابيح ل −569
 .     هـ911املوضوعات جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت  −570
  .   هـ597املوضوعات البن اجلوزي أليب الفرج عبدالرمحن ت  −571
 .       هـ179مام مالك بن أنس  ت لإلاملوطأ  −572
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 .  .   هـ748امليزان حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت ,  يف نقد الرجالاالعتدالميزان  −573
 .     هـ505 حامد حممد بن حممد تميزان العلم والعمل للغزايل  أيب −574
 .    هـ911جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت ميزان املعدلة يف شأن البسملة  امليزان  −575
 .   هـ852أمحد بن عيل العسقالين ت   حجرالبن, نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار  −576
 .    هـ852البن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت نزهة األلباب يف األلقاب  −577
نرش الروض  لليافعي أقرب ماوجدته هو  نرش املحاسن الغالية يف فضل مشايخ الصوفية وأصحاب العالية , واليافعي  عبـد اهللا  −578

 .    هـ768بن أسعد بن عيل ت 
 .   هـ360 تاآلجري احلسني بن حممد بكر أليب  لآلجريالنصحية  −579
 . مجال الدين الزرندينظم درر السبطني  −580
  . هـ747لعبيداهللا املحبويب ت   النقاية خمترص الوقاية −581
 .   هـ911النكت البديعات عىل املوضوعات  للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن ت  −582
 .  هـ676 زكريا حييى بن رشف ت أيب لنوويلنكت التنبيه   −583
 .   هـ852 أمحد بن عيل العسقالين ت النكت الظراف عىل األطراف, −584
 .  هـ478ي ت ـد اهللا اجلوينـ املعايل عبد امللك بن عببـيمام احلرمني أة  إلـالنهاي −585
 هـ571 أيب القاسم ت النوادر  البن عساكر −586
  .  هـ320األصول يف أحاديث الرسول  للحكيم الرتمذي حممد بن عيل ت  نوادر −587
 .  هـ911نواهد األبكاروشواهد األفكار للسيوطي جالل الدين عبدالرمحن ت  −588
 التعبري للقريواين العابر لعيل بن أيب طالب  يف نور البستان  −589
 .  هـ852ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ت , هداية الرواة إىل ختريج املصابيح واملشكاة  −590
  .هـ852ن عيل العسقالين ت ابن حجر أمحد بمقدمة فتح الباري هدي الساري   −591
  .   هـ505الوسيط  للغزايل أليب حامد حممد بن حممد ت −592
 .  هـ478د اهللا ت ـ املعايل عبد امللك بن عببـيجويني ألينابيع العلوم ل −593
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 .القرآن الكريم −1
 هـ حتقيـق 1420 بريوت –لوم , صديق بن حسن , النارش دار الكتب العلمية أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال الع −2

 .عبد اجلبار زكار
 1409 − بريوت −املكتب اإلسالمي : آداب الزفاف يف السنة املطهرة ,حممد نارص الدين األلباين النارش −3
 م1984ابلس القاهرة طر−األدب املرصي يف ظل احلكم العثامين,حممد السيد الكيالين,دار الفرجاين −4
 هـ1425األذكار من كالم سيد األبرا, للنووي, النارش دار املنهاج ,الطبعة األوىل  −5
 − بريوت الطبعة  الثانيـة –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص الدين األلباين النارش  املكتب اإلسالمي  −6

1405 − 1985 
ـ 1374جي, املطبعة املنريية, الطبعة األوىل ,األزهر يف ألف عام , حممد عبداملنعم اخلفا −7  .ه
 املدينـة املنـورة الطبعـة −االستقامة ,أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس النارش  جامعة اإلمام حممد بـن سـعود  −8

 حممد رشاد سامل. حتقيق  د1403األوىل , 
  هـ1419مطابع اإلبتكار , الطبعة األوىل: لنارشأعظم علامء املسلمني يف كل قرن , , أمحد معمور العسريي, ا −9

إعالم احلارض والبادي بمقام الشيخ عبـدالرؤف املنـاوي ملحمـد تـاج الـدين املنـاوي , خمطـوط مـصور بمكتبـة عـارف  −10
 .3758حكمت,برقم 

 .األعالم خلري الدين لركيل, النارش دار العلم للماليني بريوت الطبعة العارشة −11
 بريوت الطبعة الثانية , – الشيطان ,حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا النارش  دار املعرفة إغاثة اللهفان من مصائد −12

 حتقيق  حممد حامد الفقي1975 − 1395
اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم , أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس النارشمطبعـة الـسنة  −13

 حممدحامد الفقي: هـ حتقيق 1369هرة الطبعة الثانية ,  القا–املحمدية 
اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي وجهوده يف احلديث وعلومه, لبديع السيد اللحام , النارش دار قتيبة للطباعـة والنـرش  −14

  هـ1415دمشق, الطبعة األوىل 
سـف الـرشبجي, النـارش دار املكتبي,الطبعـة اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي وجهوده يف علوم القرآن ملحمد بـن يو −15
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 . هـ1421األوىل 

 بـريوت الطبعـة  الرابعـة –اآليات البينات يف عدم سامع األموات عىل مذهب احلنفية السادات النارش  املكتب اإلسـالمي  −16
 حتقيق العالمة املحدث حممد نارص الدين األلباين 

 ., النارش دار الفكر.الكتب والفنون, إسامعيل باشاإيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي  −17
 هـ 1402بدائع الزهوريف وقائع الدهور , حممد بن إياس احلنفي , حتقيق حممد مصطفى , اهليئة املرصية العامة للكتاب  −18
الطبعـة األوىل ,  مكة املكرمة −بدائع الفوائد ,حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا,النارش مكتبة نزار مصطفى الباز  −19

  عادل عبد احلميد العدوي −حتقيق  هشام عبد العزيز عطا 1996 − 1416
 .البداية والنهاية  ال بن كثري , النارش دار الفكر −20
 هـ1420بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة, عبداملتعال الصعيدي , النارش مكتبة اآلداب, −21
 .حاة للسيوطي, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيمبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والن −22
 البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث  ال بن محزة احلسيني −23
 .التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز األول, صديق حسن خان, النارشرشف الدين الكتبي −24

هـ , النارش دار الكتـاب 748ي ت   تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعيان , للحافظ شمس الدين حممد بن أمحد الذهب −25
  هـ1422العريب, حتقيق عمر عبدالسالم تدمري  الطبعة األوىل 

 حممود فهمي حجازي, مطبوعات جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود −تاريخ الرتاث العريب فؤاد سزكني , نقله عىل العربية د −26
 هـ1403اإلسالمية 

 .هـ1401رش دار املعارف , الطبعة اخلامسة,تاريخ احلركة القومية, عبدالرمحن الرافعي , النا −27
 .م1952تاريخ اخللفاء للسيوطي , حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد , النارش مطبعة السعادة مرص  −28
  هـ1402تاريخ الدولة العثامنية لعيل حسون , املكتب اإلسالمي , الطبعة الثانية  −29
 م1972ني , املطبعة العربية احلديثه القاهرة التحدث بنعمة اهللا للسيوطي, حتقيق إليزابث ماري سار ت −30
  بريوت الطبعة  الرابعة–حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ,  حممد نارص الدين األلباين النارش  املكتب اإلسالمي  −31
 –ب العلمية حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ,  حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال النارش  دار الكت −32

 .بريوت
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 دمـشق الطبعـة األوىل , –حتفة املودود بأحكام املولود ,حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا النارش  مكتبة دار البيـان  −33

 .حتقيق  عبد القادر األرناؤوط1971 − 1391
 .ي , عبداهللا الرشقاويعىل هامش كتاب فتوح الشام للواقد–حتفة الناظرين فيمن ويل مرص من الوالة والسالطني  −34

ترتيب املدراك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك , للقايض عياض بن موسى, النارش دار مكتبة احليـاة بـريوت,  −35
 .دار مكتبة الفكر طرابلس

 .1984 النارش دار الشباب, – حممود سعيد –تشنيف األسامء بشيوخ اإلجازة والسامع  −36
 .الين, حتقيق أبو األشبال صغري أمحد الباكستاين, النارش دار العاصمةتقريب التهذيب البن حجر العسق −37

 تلخيص صفة صالة النبي صىل اهللا عليه و سلم ,  حممد نارص الدين األلباين −38
 النـارش – حتقيق الدكتور عامر حسن صـربي –تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  ال بن عبداهلادي حممد بن أمحد احلنربي  −39

 .هـ1409ثة اإلمارات العربية املتحدة الطبعة األوىل املكتب احلدي
 بـريوت الطبعـة األوىل  –هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ليوسف بن عبدالرمحن أبو احلجاج املزي النارش  مؤسسة الرسـالة  −40

 بشار عواد معروف.  حتقيق  د1980 – 1400
  هـ1408 الطبعة الثالثةالتيسري برشح اجلامع الصغري للمناوي , مكتبة اإلمام الشافعي, −41

 . الثمر املستطاب يف فقه السنة و الكتاب ,  حممد نارص الدين األلباين النارش  غراس للنرش والتوزيع الطبعة  األوىل −42
 .جامع الرشوح واحلوايش , عبداهللا حممد احلبيش, النارش املجمع الثقايف , أبو ظبي −43
 . النارش دار الكتب العلميةاجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير للسيوطي, −44
 . هـ1412جامع كرامات األولياء, تأليف وسف بن إسامعيل النبهاين , النارش دار الفكر   −45
 −اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ,  أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيـب البغـدادي أبـو بكـر النـارش  مكتبـة املعـارف  −46

 .حممود الطحان. حتقيق  د1403الرياض , 
 هـ تصحيح حممـد بـن تاويـت , النـارش 488ملقتبس يف ذكر والة األندلس أليب عبداهللا حممد بن فتوح احلميدي ت جذوة ا −47

 .مكتبة اخلانجي, تقدم حممد زاهد الكوثري
 حلـب –حاشية السندي عىل النسائي ,  نور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن السندي النارش  مكتب املطبوعـات اإلسـالمية  −48

 .حتقيق  عبدالفتاح أبو غدة1986 – 1406نية , الطبعة الثا
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 النارش دار إحيـاء الكتـب –حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة جالل الدين السيوطي حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  −49

 .1967 القاهرة –العربية 
 .هـ1310حقائق األخبار , رسهنك , النارش املطبعة األمريية مرص  −50
 الطبعة الثالثـة −هـ النارش دار الكتاب العريب430األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبداهللا االصبهاين ت حلية األولياء وطبقات  −51

 هـ1400
 .م1980اخلطط لتوقفية , عيل مبارك باشا, اهليئة املرصية للكتاب مرص  −52
 .خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش للمحبي , النارش دار الكتاب اإلسالمي القاهرة −53
 . م1983يف تاريخ مرص االجتامعي عرص املامليك ,املال عيل القاري, دار املعارف القاهرة دراسات  −54
 . النارش دار إحياء الرتاث العريب بريوت–الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةالبن أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  −55
 النبوي للمناوي , حتقيق  أمحد عبـداملوجود , النـارش دار الدرر اللوامع يف زوائد اجلامع األزهر عىل مجع اجلوامع يف احلديث −56

 هـ1414اجليل بريوت , الطبعة األوىل 
 .م1938الدول اإلسالمية , ستانيل لني بول, ترمجة حممد فرزت,مكتب املطوعات اإلسالمية دمشق  −57
 بريوت الطبعة –دار البشائر اإلسالمية  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة ,  حممد بن جعفر الكتاين النارش   −58

 حتقيق  حممد املنترص حممد الزمزمي الكتاين1986 − 1406الرابعة , 
 بـريوت الطبعـة  –رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار, حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين النارش  املكتب اإلسالمي  −59

 1405 −األوىل 
 1975 − 1395 بريوت , −وب الزرعي أبو عبد اهللا النارش دار الكتب العلمية الروح  حممد بن أيب بكر أي −60
  بريوت−روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين , حممود األلويس أبو الفضل النارش  دار إحياء الرتاث العريب  −61
 .الروضة الندية رشح الدرة البهية لصديق حسن خان −62
 .هـ1406 النارش املكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة –يق حممد نارص األلباين رياض الصاحلني للنووي حتق −63
  الرياض−السلسلة الصحيحة,حممد نارص الدين األلباين النارش مكتبة املعارف  −64
  الرياض−السلسلة الضعيفة ,حممد نارص الدين األلباين النارش مكتبة املعارف  −65
 هـ1416 شيحا, النتارش دار املعرفة, الطبعةاألوىلسنن ابن ماجه برشح السندي , حتقيق خليل مأمون −66
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 – النـارش دار ابـن كثـري – حتقيق حممد صـبحي حـالق –السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار حممد بن عيل الشوكاين  −67

 .هـ1421الطبعة األوىل 
 .شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية البن خملوف, النارش دار الفكر −68
 أخبار من ذهب  ال بن العامد احلنبيل, حتقيق عبدالقادر األرنوؤط , وحممـود األرنـؤوط, النـارش دار ابـن شذرات الذهب يف −69

 .هـ1414كثري , الطبعة األوىل 
  كراتيش− رشح سنن ابن ماجه ,  السيوطي حتقيق عبدالغني فخر احلسن الدهلوي النارش  قديمي كتب خانة  −70
 هـ , حتقيق حممد حسني شمس الـدين , النـارش دار 821د بن عيل القلقشندي ت صبح األعشى يف صناعة اإلنشا, تأليف أمح −71

  هـ1407الكتب العلمية, الطبعة األوىل
 .الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي,النارش مكتبة احلياة بريوت −72
قيق عبـدالغفور البلـويش,  هـ حت369طبقات املحدثني بإصبهان والواردين عليها, أليب حممد عبداهللا بن جعفر بن حيان ت  −73

 هـ1412 الطبعة األوىل –النارش مؤسسة الرسالة 
الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مرص املعارصة, , زكريا سليامن البيومي, النارش رابطة اجلامعات اإلسالمية , الطبعـة  −74

  هـ1412األوىل 
 بـريوت حتقيـق  –ي أبو عبد اهللا النارش دار الكتب العلمية عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ,  حممد بن أيب بكر أيوب الزرع −75

 زكريا عيل يوسف
 .م1947عرص سالطني املامليك ونتاجه العلمي واألديب , مكتبة اآلداب مرص  −76
 بـريوت الطبعـة –عون املعبود رشح سنن أيب داود ,  حممد شمس احلق العظيم آبادي أبو الطيب النارش  دار الكتب العلمية  −77

 1415, الثانية 
 . هـ1424غاية األحكام يف أحاديث األحكام, حمب الدين الطربي  دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, −78
 .الغزو العثامين ,حممد السيد , النارش شباب اجلامعة −79
,  بـريوت الطبعـة األوىل – الفتاو الكرب , أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس النـارش  دار املعرفـة  −80

 حتقيق  حسنني حممد خملوف 1386
 .فتح الباري برشح صحيح البخاري ال بن حجر العسقالين,مع تعليقات الشيخ ابن باز , النارش املكتبة السلفية −81
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 .الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري للشيخ يوسف النبهاين, النارش دار الكتاب العريب −82
اقي , حممد بن عبدالرمحن السخاوي, حتقيق الشيخ عيل حسني عيل , النارش دار اإلمـام فتح املغيث برشح ألفية احلديث للعر −83

  هـ1413الطربي, الطبعة الثانية ,
 .هـ1402 النارش دار الغرب, الطبعة الثانية −فهرس الفهارس واألثبات عبد احلي الكتاين, حتقيق الدكتور حسني عباس −84
 1973 − 1393 بريوت الطبعة الثانية , – عبد اهللا النارش  دار الكتب العلمية الفوائد ,حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو −85
 فيض القدير برشح اجلامع الصغري للمناوي , النارش دار الفكر −86
 .فيض القدير برشح اجلامع الصغري للمناوي , النارش دار املعرفة −87
 .رش مكتبة نزار البازفيض القدير برشح اجلامع الصغري للمناوي , حتقيق محدي الدمراداش, النا −88
  هـ1407القاموس املحيط للفريوزآبادي , النارش مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية  −89
  هـ1405قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة, للسيوطي, حتقيق خليل مليس,النارش املكتب اإلسالمي, الطبعة األوىل  −90
 .هـ748لذهبي حممد بن أمحد بن عثامن ت الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ل −91
,  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا النـارش  دار )الداء والدواء(كتاب اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف  −92

  بريوت−الكتب العلمية 
 .ارش  دار الكتب العلمية , بريوتكتاب الديباج املذهب ملعرفة أعيان علامء املذهب , برهان الدين إبراهيم بن فرحون , الن −93
 كشف اخلفا ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس , إسامعيل العجلوين  −94
 .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ملصطفى الشهريباملال احللبي , النارش دار الفكر −95
 هـ1409سة الرسالة كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي, النارش مؤس −96
كنوز احلقائق من حديث خري اخلالئق للمناوي , خرج أحاديثه صالح حممد عويضة , النارش دار الكتب العلميـة, الطبعـة  −97

 هـ1417األوىل ,
الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة للغزي حتقيق جربائبيل سلامن جبور, النارش دار األفـاق اجلديـدة بـريوت , الطبعـة  −98

  م1979ية الثان
 الكوكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية للمناوي حتقيق  عبداحلميد صالح محدان , النارش املكتبة األزهرية للثراث −99

 هـ1418 الطبعة الثانية−مؤسسة التاريخ العريب− الناش دار إحياء الرتاث العريب–لسان العرب,ة البن منظور −100
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 هـ1403للسيوطي, النارش دار املعرفة ,الاليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة , −101
 .م1941جمالس السلطان الغوري , عبدالوهاب عزام, جلنة التأليف والرتمجة القاهرة,−102
  هـ1412جمموع الفتاو  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس النارش دار عامل علم الكتب −103
اد حممد املختار املامي , النارش مركـز زايـد للـرتاث والتـاريخ , املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته, خصائصه وسامته,إعد −104

 .هـ1422الطبعة األوىل
املذهب عند الـشافعية وذكـر بعـض علامئهـم  وكتـبهم واصـطالحاهتم , تـأليف حممـد الطيـب بـن حممـد بـن يوسـف  −105

 .هـ1421النارش مكتبة دارالبيان احلديثية , الطبعة األوىل .اليوسف
  القاهرة−حنبل أيب عبداهللا الشيباين النارش مؤسسة قرطبة مسند اإلمام أمحد بن −106
 1985 – 1405 − بريوت الطبعة  الثالثـة –مشكاة املصابيح,حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي النارش  املكتب اإلسالمي −107

 حتقيق  حتقيق حممد نارص الدين األلباين
 هـ1408 احلبيش , النارش املكتبة العرصية , مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن, تأليف عبداهللا بن حممد −108
  م1982مرص احلديثية جلالل حييى, النارش اهليئة العامة للكتاب األسكندرية, −109
 هـ1418− ,ملحمد إسامعيل إبراهيم, النارش دار الفكر العريب مرصةمعجم  األلفاظ واألعالم القراء ني−110
 زامباور, ترمجة زكي حسن ن الطبعة الثانيـة, دار الرائـد العـريب معجم األنساب واألرسات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي,−111

 .م 1983بريوت 
 معجم املؤلفينن عمر رضا كحالة, اعتنى به مكتب حتقيق الرتاث , مؤسسة الرسالة بريوت−112
 .  هـ1346 النارش دار صادر – مجع يوسف إليان رسكيس الدمشقي –معجم املطبوعات العربية واملعربة −113

  هـ1404دار الرفاعي, الطبعة األوىل : عيل شواخ إسحاق , النارش : القرآن الكريم, للدكتورمعجم مصنفات  −114
 الطبعـة األوىل −الـدار الـشامية– النـارش دار القلـم – حتقيـق صـفوان عـدنان داودي –مفردات ألفاظ القران , للراغب األصفهاين  −115

 .هـ1412
 .1984سة مقدمة ابن خلدون, دار الكتاب اللبناين الطبعة اخلام −116
 م1977مكتبة اجلالل السيوطي ألمحد الرشقاوي إقبال , النارش  دار املغرب الرباط  −117
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حممـد . حتقيـق  د1406منهاج السنة النبوية ,  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس النارش  مؤسسة قرطبة الطبعة األوىل ,  −118

 رشاد سامل
  هـ1422 دار الوطن , الطبعة األوىل − بن أمحد الذهبي , حتقيق دار املشكاة للبحث العلمياملهذب يف اختصار السنن الكبري , حممد −119
 .املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي, النارش مكتبة املثنى بغداد −120
 . النارش دار املعرفة– حتقيق عيل حممد البجاوي –حممد بن أمحد  للذهبي = ميزان االعتدال يف نقد الرجال  −121
نرش املثاين ألهل القرن احلادي عرش والثاين, ال بن الطيب القادري, حتقيق حممد حجبي, النارش مكتبة الطالب الرباط , الطبعـة األوىل  −122

 .هـ1407, 
 نظم العقيان يف عيان األعيان للسيوطي ,حتقيق فيليب صن −123
 األدرييس نظم املتناثر يف احلديث املتواتر سيدي حممد بن أيب الفيض موالنا احلسني  −124
 .م1964نظم دولة املامليك ورسومهم يف مرص عبداملنعم ماجد , مكتبة األنجلو املرصية  −125
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار ,  حممد بن عيل بـن حممـد الـشوكاين النـارش  إدارة الطباعـة املنرييـة مـع   −126

 تعليقات يسرية ملحمد منري الدمشقي
 .هـ1410سامء الكتب و,ين وآثار املصنفني , اسامعيل باشا, دار الفكر,فني أرهدية العا −127
 النارش املجمـع امللكـي لبحـوث احلـضارة –هرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط قسم احلديث النبوي الرشيف وعلومه ورجاله فال −128

 .اإلسالمية
حتقيق  198 − 1405 بريوت الطبعة األوىل , –بو عبد اهللا النارش دار العريب الوابل الصيب من الكلم الطيب , حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أ −129

 .حممد عبد الرمحن عوض
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

597

                                                                                                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11-1  المقدمة
  2-1 .أمهية البحث

  3-2 .أسباب اختيار املوضوع

  4-3 .الدراسات السابقة

  11-4 .خطة البحث ومنهج الباحث



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

598

                                                                                                                                                                                     

اجلامع "تعريف بالسيوطي واملناوي و:  باب األولال
  :وفيه فصالن, "فيض القدير"وشرحه  " الصغري

12-140  

א   14-70:,א:א

  16-15 :وفيه ستة مطالب, تعريف بالسيوطي: املبحث األول

  19-15 .نية والعلمية وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدي: املطلب األول

  21-19 . اسمه ونسبه:املطلب الثاين

  28-21 . شيوخه وتالمذته:املطلب الثالث

  24-23 .َّ ذكر أهم مؤلفاته احلديثية :املطلب الرابع

  30-25 .ُمكانته,وثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس

  26-25 .وفاته: املطلب السادس

  73-27 : وفيه سبعة مطالب,ِّتعريف باملناوي: املبحث الثاين

  31-28 .وصف احلالة السياسية واالجتامعية والدينية والعلمية :  املطلب ألول

  32-31 .اسمه ونسبه: املطلب الثاين

  39-32 .شيوخه وتالمذته: املطلب الثالث

  40-39 .َّ  ذكر أهم مؤلفاته احلديثية :املطلب الرابع

  60-41 .يعقيدته ومذهبه الفقه: املطلب اخلامس

  64-61 .ُ شخصيته ومكانته العلمية,وثناء العلامء عليه:املطلب السادس

  69-64 .وفاته: املطلب السابع

א א"א:א   70-136:,"א""א

  94-72 : وفيه أربعة مطالب"اجلامع الصغري"كتاب : املبحث األول

  83-72 ."اجلامع الصغري"التعريف بكتاب : ولاملطلب األ

  85-83 .منهج املؤلف والرموز املستعملة فيه: املطلب الثاين
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  78-85 ."اجلامع الصغري" و"اجلامع الكبري"الفرق بني : املطلب الثالث

  94-88 :ُاعتناء العلامء به وفيه أربعة فروع: املطلب الرابع

  93-89 .الرشوح واحلوايش : الفرع األول

  93 . خمترصاته :الفرع الثاين

  94-93 . كتب اعتنت بتخرجيه , واحلكم عل حديثه :الفرع الثالث

  94 .كتب اعتنت برتتيبه: الفرع الرابع

  136-95 :وفيه ستة مطالب, "فيض القدير"كتاب : املبحث الثاين

  103-96 ."فيض القدير"التعريف بكتاب : املطلب األول

  119-103 .مة الكتاب العلميةقي: املطلب الثاين

 وبني كتاب "فيض القدير"الفرق بني كتاب : املطلب الثالث
 ."التيسري"

119-120  

  126-120 .خمطوطات الكتاب وطبعاته: املطلب الرابع

  129-126 .مد استفادة من جاء بعده منه: املطلب اخلامس

  136-129 .املآخذ عىل الكتاب: املطلب السادس

منهج املناوي يف كتابه : يالباب الثان
ِّ

وفيه , "فيض القدير"
  :فصالن

137-422  

  256-140 :وفيه مخسة مباحث, منهجه يف أحاديث اجلامع: الفصل األول

  146-143 :وفيه مطلبان, منهجه يف ختريج احلديث: املبحث األول

بيانه ملكان ورود احلديث يف املصادر التي ذكرها : املطلب األول
 .ُّالسيوطي

143-145  

  146-145 .ُّزيادته عىل املصادر التي ذكرها السيوطي: املطلب الثاين

  151-146 .عنايته بضبط املشكل من األسامء وترمجته هلم: املبحث الثاين
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  207-151 .منهجه يف احلكم عىل احلديث: املبحث الثالث

ِّمآخذ املناوي عىل السيوطي يف احلكم عىل احلديث: املبحث الرابع  وفيه أربعة, ِّ
 :مطالب

208-253  

ُّأحاديث بيض هلا السيوطي ومل حيكم عليها وهي ضعيفة : املطلب األول
 .أو موضوعة

210-210  

وفيه مخسة , خمالفته للسيوطي يف احلكم عىل احلديث:املطلب الثاين 
 :فروع

211-220  

ُّ أحاديث حكم عليها السيوطي باحلسن وهي ترتقي للصحة عند −1
 .ِّاملناوي

211-212  

ِّ أحاديث حكم عليها السيوطي باحلسن وهي ضعيفة عند املناوي−2 ُّ. 212-214  

ُّ أحاديث حكم عليها السيوطي بالضعف وهي موضوعة عند −3
 .ِّاملناوي

214-216  

ِّ أحاديث حكم عليها السيوطي بالصحة وهي ضعيفة عند املناوي−4 ُّ. 216-219  

ضعف وهي حسنة أو صحيحة ُّ أحاديث حكم عليها السيوطي بال−5
 .ِّعند املناوي

219-220  

  225-221 :وفيه فرعان, تعقبه للسيوطي يف علل األحاديث: املطلب الثالث

  222-221 .  عدم ذكره لعلة احلديث مع ذكر صاحب املصدر هلا :الفرع األول

ُّأن يكون احلديث فيه علتان فيقترص السيوطي عىل : الفرع الثاين ْ
 .إحدامها

222-225  

ِّتعقبات املناوي عىل السيوطي يف عزو األحاديث وألفاظها:  املطلب الرابع ِّ ,
 :وفيه ثالثة فروع

226-253  

  228-227 .تنبيهه عىل اختصاره ملتن احلديث: الفرع األول
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  229-228 .تنبيهه عىل سقوط ألفاظ من احلديث:  الفرع الثاين

وفيه ثالث عرش , حاديثتنبيهه  عىل ذهوله يف عزو األ: الفرع الثالث
 :مسألة

230-253  

ْأن يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف غالبها فيعزوه :  املسألة األوىل
 .لبعضهم 

213-232  

ْأن يكون احلديث عند بعض أصحاب الكتب الستة :  املسألة الثانية
 .فيعزوه لغريهم

232-233  

شهرة مع وجوده عند يعزو احلديث ملصدر متأخر رتبة و:  املسألة الثالثة
 .متقدم رتبة وشهرة

233-235  

  236-235 .يعزو احلديث ألحد الصحيحني مع وجوده عندمها: املسألة الرابعة

 يعزو احلديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع :املسألة اخلامسة
 .وجوده عند مجيعهم أو أكثرهم 

236-237  

 ذكرها قي املقدمة التي ْأن يكون احلديث يف مصادره:  املسألة السادسة
 .فيعزوه لغريهم

237-239  

 يعزو احلديث جلامعة من املخرجني بام يوهم أهنم اتفقوا :املسألة السابعة
 .ًعىل لفظه, أو ذكره كامال,أو مل يروه مجيعهم  عىل لفظه وهم مل يتفقوا 

239-241  

  242-241 . يعزو احلديث لفرع مع وجوده يف األصل:املسألة الثامنة

  244-242 . ذكره ألحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلةلة التاسعةاملسأ

يعزو احلديث ملصدر مل يشرتط الصحة مع وجوده يف : املسألة العارشة
 .مصدر اشرتط الصحة

244-249  

َّيعزو احلديث ملصدر بام يوهم أنه فيه موصول : املسألة احلادية عرشة
 . إسنادوهو بدون

248-248  



א א א
 

تخ  للبخاري يف األدب املفرد خد للحاكم ك البنه عبد اهللا عم مسند أمحد حم هلم إال ابن ماجة 3 لألربعة 4 البن ماجة ه للنسائي ن للترمذي ت أليب داود د هلما ق ملسلم م للبخاري خ
 الصغري   له يف طص له يف األوسط طس املعجم الكبري طب للطرباين يف البن حبان  حبله يف التاريخ 

 

602

                                                                                                                                                                                     

ْأن يكون للحديث أو األثر طريق صحيحة :  عرشةاملسألة الثانية
 .وأخر غري صحيحة فيعزوه لألخري

249-252  

  253-252 .ْ أن يتعدد االسم يف الرواة وال يميزه:املسألة الثالثة عرشة

  256-253 .كشفه عن قضايا يف املصطلح: املبحث اخلامس

منهج املناوي يف شرح احلديث: الفصل الثاني
ِّ

: وفيه, 
  : وأربعة مباحثمتهيد

257-422  

  262-259 .وفيه بيان أدوات الرشح, وأنواعه: التمهيد

  297-263 .ِّمعامل عامة يف منهج املناوي يف رشح احلديث: املبحث األول

  305-298 :وفيه ثالثة مطالب, عنايته بتصحيح ألفاظ احلديث: املبحث الثاين

  300-298 .التحقق  رجوعه للمصادر احلديثية للتثبت و:املطلب األول

وبيانه , "اجلامع الصغري"متعددة من   رجوعه لنسخ:املطلب الثاين
 .ِّللفروق بينها واعتامده عىل نسخ مضبوطة بخط السيوطي

300-303  

  305-303 .ً ذكره ملتن احلديث كامال:املطلب الثالث

القضايا األساسية التي يتعرض هلا يف رشح احلديث : املبحث الثالث
 : وفيه عرشة مطالب,ًغالبا

305-389  

  310-306 .اعتامده عىل اآليات واألحاديث يف رشح احلديث: املطلب األول

  341-311 : مسائل أربعةوفيه, عنايته باللغة العربية وفروعها: املطلب الثاين

  318-311 . العناية بالنحو والرصف :املسألة األوىل

  337-318 .َّنةُّعنايته بإبراز بالغة الس: الثانيةاملسألة 

  341-337  .عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية: الثالثةاملسألة 

  344-341 .االستشهاد بالشعر واألمثال واحلكم: املسألة الرابعة

  353-344 .رشح الغريب وضبط املشكل: املطلب الثالث
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  355-354 .ذكره لسبب ورود احلديث:  املطلب الرابع

  358-355 . ملا يستفاد من احلديثذكره:  املطلب اخلامس

  372-358 .موقفه من خمتلف احلديث: املطلب السادس

  381-372 .االختيار والرتجيح يف معاين احلديث: املطلب السابع

  384-381 .تنبيهاته واعرتاضاته:  املطلب الثامن

  385-384 .عنايته باألماكن والبلدان: املطلب التاسع

  389-385 .ادات التي يذكرهااالستطر: املطلب العارش

  422-390 :تعرضه للمسائل  الفقهية واألصولية, وفيه مطلبان: املبحث الرابع

  407-390 .تعرضه للمسائل األصولية : املطلب األول

  422-407 .تعرضه للمسائل الفقهية: املطلب الثاين

مصادر املناوي يف كتابه : الباب الثالث
ِّ

فيض "
  : وفيه فصالن،ومنهجه فيها,"القدير

423-543  

א א:א א
,:

424-526  

  460-425 .كيفية استفادته من املصادر: املبحث األول

  462-461 .نآالكتب املؤلفة يف التفسري وعلوم القر: املبحث الثاين

  496-463 : مطالبأربعة احلديث وعلومه, وفيه الكتب املؤلفة يف: املبحث الثالث

  469-464 .الكتب املؤلفة يف الرجال : املطلب األول

  480-469 .الكتب املؤلفة يف متون احلديث : املطلب الثاين

  489-480 .الكتب املؤلفة يف رشح احلديث وغريبه: املطلب الثالث

طلحه وما يلحق الكتب املؤلفة يف ختريج احلديث ومص: املطلب الرابع
 .هبام

489-496  
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  499-496 .الكتب املؤلفة يف االعتقاد: املبحث الرابع

  507-499 .الكتب املؤلفة يف الفقه وأصوله, وما يلحق هبام: املبحث اخلامس

الكتب املؤلفة يف التاريخ والسرية النبوية والشامئل  :املبحث السادس
 .املحمدية ودالئل النبوة

507-513  

  518-513 .الكتب املؤلفة يف اللغة العربية وفروعها: لسابعاملبحث ا

  520-518 .الكتب املؤلفة يف التصوف والصوفية: املبحث الثامن

  526-520 . الكتب املؤلفة يف علوم أخر:املبحث التاسع

א   527-543.:א

  544-544 :اخلامتة

  625-545  الفهارس العامة

  546-545 . فهرس اآليات −1

  580-547 . فهرس األحاديث واآلثار −2

  582-581 . فهرس األعالم املرتجم هلم−3

  584-583 . فهرس األشعار−4

  609-585 .ِّ فهرس مصادر املناوي−5

   618-610 . فهرس املصادر واملراجع −6

  625-619 . فهرس املوضوعات−7

 
 
  


