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 العربية:اللغة الملخص ب
يتألف هذا البحث بعد المقدمة؛ من مفهوم التعقب، والتعريف باإلمامين السيوطى  
والمناوى، والتعريف بكتابى الجامع الصغير وفيض القدير، وتعقبات المناوى على الحافظ 
السيوطى فى عزو الحديث والحكم على الحديث، ثم الخاتمة. والحمد هلل رب العالمين أواًل 

 سيدنا ُمَحمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.    وآخرًا، وصلى هللا على 
 

 .والمناوي  السيوطي  باإلمامين التعريف  التعقب، مفهوم  مقدمة،الكلمات المفتاحية: 
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: المقدمة  
نا محمٍد وعلى   الحمُد هلل رب ِّ العالميَن والصالُة والسالُم على خاتمِّ األنبياءِّ والمرسليَن سيدِّ

 .  آلهِّ وأصحابهِّ والتابعيَن ومن تبَعُهْم بإحساٍن إلى يوم الدينِّ
                  أمَّا بعد:

خدمة الالحق للسابق    يعلوم الحديث، وه   ي مهمة جدًا وخاصًة ف   تعقبات العلماءتعد  
 وليس تقلياًل من شأن الكتاب المتعقب عليه، أو من قدر صاحبه وإنما خدمًة له. 

وهذه ميزة اخُتص بها علماء اإلسالم، فال يسع أحدهم السكوت على الخطأ، مهما عال شأن  
المخطئ أو ارتفع مقامه، وذلك داخل عندهم فيما أمروا به من بيان الحق وعدم السكوت  

 لباطل. على ا 
نحن بصدد دراسة   يوالتعقب طريقة دأب عليها أهل العلم، ومن بينهم اإلمام المناوى الذ

الكتب المطوالت، فربما   التعقبات على  البحث، وال أحد ينكر فضل  بعض تعقباته فى هذا 
 توجد فى التعقبات ما ال يوجد فى الشروح الطوال.  
از جهود علمائنا السابقين فى تعقباتهم وسبب االختيار لهذا الموضوع: هو الرغبة فى إبر 

 على من سبقهم، واآلداب التى التزموها فى ذلك والطرق التى سلكوها. 
ويهدف هذا البحث: إلى إبراز هذه التعقبات والمنهجية التى اتبعها اإلمام المناوى، ودراسة 

 هذه التعقبات، وبيان وجه الصواب فيها على ذلك باألدلة. 
   منهج البحث: 

.  2352إلى حديث  1861اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج التحليلى، من حديث
على   األحاديث  ورتَّبُت  السيوطى،  الحافظ  المناوى  فيها  تعقَّب  التى  األحاديث  بتتبُّع  فقمُت 
حسب نوع التعقب، وقمت بتحليل هذا التعقب، ودراسته، وبيان مدى صوابه على قدر الجهد 

 والطاقة. 
التعقب: مفهوم    

  أواًل التعقب لغًة: 
 قال ابن فارس: العين والقاف والباء أصالن صحيحان:  

   وتعقبت ما صنع فالن تتبعت أثره.  وإتيانه بعد غيره،  شيء أحدهما يدل على تأخير 
 .)1(واألصل اآلخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة
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: والتعقيب: )االلتفات(.    قال الزَّبِّْيدِّى 
 (.  10قال تعالى: "َولَّى ُمْدبِّرًا ولْم ُيَعق ِّب" )النمل:

 .  )2( وتعقب الخبر: َتَتبََّعه، ويقال تعقبت األمر إذا تدبرته، والتعقب التدبر والنظر ثانيةً 
 أن يؤتى بشيء بعد آخر، وعقبه تعقيبًا إذا جاء بعده.   قال المناوى: التعقيب:

 . )3( والليل والنهار يتعاقبان، أى كل منهما يعقب صاحبه. والسالم يعقب التشهد أى يتلوه
وعقًّب فالن على فالن: ندد به وبين عيوبه وأغالطه، وعقَّب على كالم غيره: ناقشه وأبدى رأيه  

 .  )4( فيه
المعاني داخلة في مراد العلماء من التعقب في مصنفاتهم. وهذه                

ثانيًا: التعقب اصطالحًا:                
كالم غيره من أهل العلم استدراكًا أو تخطئة أو ما جرى مجرى    في التعقب هو: "نظر العالِّم ابتداء  
عقب، ألن اإلنسان  كالمه هو فهذا يعد تراجعًا وليس من باب الت  فيهذين األمرين" أما نظر العالِّم 

 مجبول على تعقب غيره ال تعقب عثرات نفسه". 
      والمناوي: السيوطيالتعريف باإلمامين 

:السيوطيأواًل: التعريف باإلمام   
أفضل من ترجمته لنفسه، قال معرفًا بنفسه: "عبد الرحمن    السيوطيلم يذكر أحٌد ترجمًة لإلمام   

بن الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف  
الدين خضر بن نجم الدين أبى الصالح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام  

 .)5( األسيوطي   الخضيري 
فيقولأمَّا   كناني أدري  "ال عنها: السيوطيُّ  كنيته:   على ُعرضتُ  لما ولكن ال،  أم والدي هل 

كناني   الحنبلي، الكناني بن إبراهيم أحمد الدين عز القضاة قاضي شيخنا  وحبيبه، والدي صديق
 . )6(بخطه" "وكتبه الفضل،  أبو فقال: لي،  كنية ال فقلت:  كنيتك؟ ما سألني:  فإنَّه "الفضل  "أبا 

:المناوي ثانيًا: التعريف باإلمام   
 شرف يحيى  بن زين العابدين  محمَّد بن الدين نور علي  بن العارفين  تاج بن الرؤوف هو عبد  

 الدين  شهاب أحمد بن الدين جالل محمَّد بن الدين قطب محمَّد بن الدين سعد بن محمَّد الدين
السالم  بن  مخلوف بن  لقبه الشافعي القاهري، ثمَّ  ،المناوي  ثمَّ  ، الحدادي عبد    .الدين زين  . 

 .  ""حدادة لها بتونس يقال قرية إلى نسبة والحدادي؛
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؛   إلى "منية بني نسبة والنون،  الميم  بفتح  اشتهر  كما  وليس  النون  وفتح  الميم بضم والمناويُّ
صحبة   الدين،  قطب  جده  إليها  "المنيا". انتقل  بمحافظة  المعروفة  اآلن  وهي مصر،  بصعيد  خصيب" 

 .)8(سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في . وكانت والدته )7(الدين جمال والده 
 التعريف بكتابي الجامع الصغير، وفيض القدير:  

أواًل: التعريف بالجامع الصغير وهو األصل الذى شرحه المناوي في فيض القدير وسماه مؤلفه بـ  
"الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير"، ألنه مقتضب من كتابه جمع الجوامع أو )الجامع  

 .  )9( الكبير( 
ه، أي قبل وفاته بأربع  907من ربيع األول سنة  28وقد فرغ رحمه هللا من تأليفه يوم االثنين  

 سنين. 
وعن عدد أحاديث "الجامع الصغير" فقد وقع فيه اختالف، قال الكتاني: "فيه على ما قيل:  

. وقال الشيخ  )10(  (، في مجلد وسط" 10934عشرة أالف حديث وتسعمائة وأربعة وثالثون حديثًا )
"الجامع الصغير" أن عدة ما اشتمل  )11(النبهاني "ذكر ُشرَّاح  عليه من األحاديث عشرة آالف : 

وتسعمائة وأربعة وثالثون حديثًا، ولم أر من عدَّ الزيادة، وقد عددت "الجامع الصغير" فوجدته  
عشرة آالف حديث يزيد قلياًل نحو العشرة، وبين ذلك وبين ما ذكروه من العدد فرق كبير، والظاهر  

ذكره من ذلك العدد عن غير تحقيق.  أن جميعهم قلدوا المناوي، وهو لم يعده بنفسه، فذكر ما  
. قال األلباني "هذا قريب جدًا  )12(والصحيح ما ذكرته هنا ألنى عددته بنفسي، فوجدته كما ذكرت"

من الترقيم الذى رقمت به نسخة "الجامع الصغير" التي عليها شرح المناوي، فآخر حديث فيها  
 .)13( ("10031رقمه )

القدير(.التعريف بكتاب )فيض : ثانيا  
 القدير شرح فيض: "والباحثين  العلماء بين أشهرها من أسماء عدة اسم الكتاب: للكتاب

 الصغير".  الجامع
كلمة   من الباء حرف بسقوط -طبعة من  أكثر-  المطبوع من الكتاب غالف على اسمه جاء وهكذا

 فيض "  وسمَّيته   قال:  حيث  ، شرحه مقدمة في  نفسه المناويُّ  الكتاب  تسمية  على  نصَّ  "بشرح". وقد 
 .  الباء  حرف  بزيادة ولكن. )14("الصغير الجامع القدير بشرح 



 2021 ( لسنةالثالثالجزء  – 52العدد )                         بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

 

- 455 - 
 

وهو كتاب شرح فيه المناوي رحمه هللا الجامع الصغير، شرحًا ليس بالطويل الممِّل ، وال بالموجز  
ل ، وأتى فيه من درر األقوال والفوائد، ومن جيد الكالم والفرائد، ما يشهد لصاحبه   بالتَّمكُّن  المخِّ

 واالستبصار بمواقع كلمه صلى هللا عليه وسلم، فال غرابة أن يسميه صاحبه: "فيض القدير". 
 تعقب المناوي على السيوطي في عزوه للحديث:

أواًل: تعقبات اإلمام المناوي على الحافظ السيوطي في عزو الحديث ألحد الستة 
بعض: دون   

بُّ الر ِّْفقَ   إِّنَّ " –1864   ". فِّي اأَلْمرِّ ُكل ِّهِّ  )15(هللَا َتَعاَلى ُيحِّ
ورمز لصحته.   ، عن عائشة رضى هللا عنها  السيوطي للبخاري  عزاه  

، عن صاحبه،  البخاري بقوله: "قضية كالم المصنف ان هذا مما تفرد به   المناوي وتعقبه 
كتاب    فيوهو ذهول عجيب، فقد رواه مسلم أيضا باللفظ المزبور، عن عائشة المذكورة 

 االستئذان، لكن اإلنسان محل النسيان".  
 الدراسة:  

َمْهاًل َيا َعائَِّشُة،  في كتاب األدب، وفى كتاب االستئذان، وفى كتاب الدعوات بلفظ: "  البخاري:رواه  
بُّ الر ِّْفَق فِّي اأَلْمرِّ ُكل ِّهِّ إِّنَّ َّللاََّ    . )16(" " ......ُيحِّ

 . )17(" .... : "يا عائشُة "إن هللا يحبُّ بلفظ  رواه مسلمو 
 الخالصة:

 . )18(حرف الياء فيلمسلم  السيوطيعزاه 
 في   المناوي هذا الموضع. فتعقب  فيدون مسلم  البخاري إلى  السيوطيفلذلك عزاه 

 غير محله، وهللا أعلم.
ثانيًا: تعقبات اإلمام المناوي  على الحافظ السيوطي في  عزو الحديث ألحد المصنفين 

 بينما أخرجه من هو أشهر منه. 
ْنَد تِّاَلَوةِّ اْلُقْرآنِّ   إِّنَّ " – 1868 ْنَد َثاَلٍث: عِّ ْمَت عِّ بُّ الصَّ ْنَد  هللَا َتَعاَلى ُيحِّ ، َوعِّ ْنَد الزَّْحفِّ َو عِّ
   اْلَجَناَزةِّ".

 عزاه السيوطي للطبراني في  الكبير، عن زيد بن أرقم، ورمز  لضعفه. 
". وكذا أبو يعلى: "بقوله المناوي تعقبه و   

 الدراسة: 
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 .)19(أبو يعلى"رواه  : "البوصيري قال 
محله، وهللا أعلم.   في  المناوي الخالصة: تعقب   

".   إِّنَّ " – 1876 َعاءِّ يَن فِّي الدُّ بُّ اْلُملِّح ِّ    هللَا َتَعاَلى ُيحِّ
 لضعفه. ، ورمز عن عائشة ،  والبيهقي ، الكامل  فيابن عدى ، و لحكيمل  السيوطي عزاه

كلهم )عن  ، في درر المصنف كما ، ان[ي وكذا أبو الشيخ ]ابن ح" بقوله:  المناوي تعقبه و 
 . " عائشة(
 الدراسة: 
الدعاء، والقضاعى، وابن   في  والطبراني رواه الحكيم، "  الجامع الكبير قال: في  السيوطي أورده 

أماليه، وحسنه، عن    في، وابن عساكر، وابن صصرى والبيهقيالثواب،  في عدى، وأبو الشيخ 
   .)20(عائشة رضى هللا عنها"

 . )21("عن عائشة رضي هللا تعالى عنها،  أبو الشيخ "رواه   قال:الدرر المنتثرة    فيوذكره كذلك 
 محله، وهللا أعلم.   في  المناوي الخالصة: تعقب 

 تعقب المناوي  على السيوطي في الحكم على الحديث:
 أواًل: الحكم على أحاديث لم يرمز لها السيوطي  بحكم:

  :الجنةَ  ثالثةً   المسكينَ  ا ينفعُ مَّ ه مِّ ومثلِّ  التمرِّ   ةِّ وقبَض  الخبزِّ  ةِّ مَ قْ بلُ  لُ تعالى يدخِّ   هللاَ   إنَّ " -1904
 . " المسكينَ  لُ الذي يناوِّ   والخادمُ   ،ةُ حَ لِّ ْص مُ الْ  والزوجةُ  ، هِّ بِّ   اآلمرِّ  البيتِّ   صاحبُ 

 .  وسكت عنه ،لحاكم عن أبى هريرة رضى هللا عنه ل  :السيوطيعزاه 
في األطعمة من حديث سويد بن عبد العزيز عن ابن  رواه الحاكم بقوله: " المناوي وتعقبه 

عجالن، عن المقبري )عن أبي هريرة( وقال: على شرط مسلم فتعقبه الذهبي فقال سويد  
 متروك". 
 الدراسة: 

،  قال المستدرك    فيرواه الحاكم   اُر، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعلِّي ِّ ْبنِّ َبْحٍر اْلُبر ِّي ِّ فَّ : َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبدِّ َّللاَِّّ الصَّ
يٍد اْلَمْقبُ  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ َأبِّي َسعِّ ، َعْن  َثَنا َأبِّي، َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ رِّي ِّ

ُل بُِّلْقمَ   َأبِّي ُهَرْيَرَة، َ َتَعاَلى َلُيْدخِّ ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: "إِّنَّ َّللاَّ َي َّللاَّ ةِّ  َرضِّ
ْوَجُة اْلمُ  ُر بِّهِّ َوالزَّ ْسكِّيَن َثاَلَثًة اْلَجنََّة: اآْلمِّ ْثلِّهِّ مِّمَّا َيْنَفُع اْلمِّ ُم  اْلُخْبزِّ َوَقْبَضةِّ التَّْمرِّ َومِّ ْصلَِّحُة َواْلَخادِّ
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ِّ الَّذِّي َلْم َينْ  ْسكِّيَن" َوَقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَحْمُد ّلِلَِّّ ُل اْلمِّ َس َخَدَمَنا« َهَذا  الَّذِّي ُيَناوِّ
يٌح َعَلى َشْرطِّ ُمْسلٍِّم َوَلْم ُيَخر َِّجاهُ  يٌث َصحِّ  .)22(متروك سويد بن عبد العزيز : الذهبيقال   "َحدِّ

 :  ُسَوْيُد ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ
العزيز بن نمير السلمي  َعْبد  ْبن   سويد بن  َعبدَّللاَِّّ ْبن أحمد  الدمشقي، قال  ُمَحمَّد  أبو  موالهم، 

حنبل: َسَألُت أبي َعْن سويد ْبن َعْبد العزيز فقال: متروك الحديث، وَعْبد َّللاَِّّ بن َأْحَمَد الدورقي عن  
مَ  ْبن  النََّسائي:  َيْحَيى  َوَقال  َأْحَمد،  أنكرها  مناكير  حديثه  فِّي   : الُبخارِّيُّ وَقال  بشيٍء،  ليس  عِّين: 

"قال ابن معين: كان قاضيا بدمشق    : الذهبيوقال    .َوَقال في موضع آخر: ليس بثقة"   .ضعيف 
النصارى  انتقل إلى حمص، ليس حديثه    .بين  الدوري    .بشيءوهو واسطى،  هذه رواية عباس 

 .)23("بشيءوروى ابن الدورقي عنه: واسطى: تحول إلى دمشق، ليس  .عنه 
  المناوي   استدراك، وعلى هذا فإن  ُسَوْيُد ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ الخالصة: هذا الحديث إسناده ضعيف لوجود  

  أعلم. المستدرك أنه صحيح، وهللا  فيمحله، ألنه ربما فهم من عزوه للحديث للحاكم  في
 ثانيًا: التعقبات على األحاديث التي رمز لها السيوطي بالصحة:

َيُه هللُا   -1877 ب َحتَّى َيْكفِّ يهِّ َفَيْصبُِّر َعَلى َأذاُه، َوَيْحَتسِّ وُء ُيؤذِّ ُجَل َلُه اْلَجاُر السُّ ُب الرَّ "إنَّ هللَا ُيحِّ
 بَِّحَياٍة َأْو َموت". 

   ورمز لصحته.  ،أبى ذر رضى هللا عنه لخطيب، وابن عساكر عن  ل  السيوطي عزاه
أي أحد  -  قال ابن الجوزي: هذا ال يصح، قال يحيى: عيسى بن إبراهيم"بقوله:    المناوي وتعقبه  

 . " ليس بشيء، وبقية كان مدلسا يسمع من المتروكين والمجهولين فيدلس  - رواته
 الدراسة:  

يَسى    البعلبكيرواه الخطيب من حديث محمد بن هاشم   َثَنا عِّ ، َقاَل: َحدَّ يَُّة ْبُن اْلَولِّيدِّ َثَنا َبقِّ قال: َحدَّ
ُث، َعنْ  ِّ ُيَحد ِّ ْعُت َأَبا اْلَعالءِّ َيزِّيَد ْبَن َعْبدِّ َّللاَّ يَم، َعنِّ اأَلْسَودِّ ْبنِّ َشْيَباَن، َقاَل: َسمِّ  ُمَطر ٍِّف،  ْبُن إِّْبَراهِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل:  َأنَُّه   ، َيُقوُل: إِّنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ َصلَّى َّللاَّ َع َأَبا َذرٍ  ُجَل َلُه اْلَجاُر  {َسمِّ بُّ الرَّ إِّنَّ َّللاََّ ُيحِّ
ُ بَِّحَياٍة َأْو بَِّمْوت َيُه َّللاَّ ُبُه َحتَّى َيْكفِّ يهِّ َفَيْصبُِّر َعَلى َأَذاُه، َوَيْحَتسِّ وُء ُيْؤذِّ  .  (24)" }السُّ

يَم:  يَسى ْبُن إِّْبَراهِّ  عِّ
الذى يروى عنه بقية  -قال فيه يحيى بن معين: عيسى بن إبراهيم    الهاشمي وهو ابن طهمان  
: منكر الحديث،  البخاري ، وقال أبى حاتم: متروك الحديث، وقال  ءبشي ليس    - وكثير ابن هشام

 . (25): منكر الحديثالنسائي وقال 
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: يَُّة ْبُن اْلَولِّيدِّ  َبقِّ
بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكالعي الحميري الميتمي، َأُبو يحمد الحمصي، َوَقال  

  .َأْحَمد ْبن َعْبد َّللاَِّّ العجلي: ثقة فيما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيءٍ 
اتم: يكتب حديثه، وال يحتج  َوَقال َأُبو ُزْرَعة: بقية عجب إذا روى عن الثقات، فهو ثقة، َوَقال َأُبو ح

َثَنا وَأْخَبَرَنا"، فهو ثقة. وإذا قال: َعْن فالن" فال يؤخذ عنه، ألنه ال  به، َوَقال النََّسائي: إذا قال: َحدَّ
يدرى عمن أخذه، َوَقال َأُبو مسهر الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية، فكن منها َعَلى تقية، وقال  

ع التدليس  كثير  حجر: صدوق  الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع  ابن  الضعفاء من  ن 
 . )26(وثمانون 

 . )27(ورواه ابن عساكر بهذا اإلسناد
 .)28(العلل المتناهية باإلسناد نفسه  في الجوزي ورواه ابن  
، إال أن بقية قد صرح بالسماع  الجوزي هذا الحديث فيه بقية ابن الوليد كما أشار ابن   الخالصة:

إبراهيم، وعلى هذا فإن الحديث   العلة األخرى؛ وهى وجود عيسى ابن  فى هذه الرواية. فبقيت 
 .)29(محله، وهللا أعلم  في المناوي وتعقب  ضعيف جدا لهذه العلة

 ثالثًا: التعقبات على األحاديث التي رمز لها السيوطي بأنها حسنة. 
1887 ." يالِّ َف أبا العِّ  - "إنَّ هللَا  ُيحبُّ عبَدُه الُمْؤمَِّن الَفقيَر المتعف ِّ

 ورمز لحسنه.  ،بن حصين رضى هللا عنه  بن ماجه عن عمران ال السيوطي عزاه
فيه    المناوي وتعقبه   ألن  وذلك  انتهى،  ضعيف  سنده  العراقي:  الحافظ  "قال  بن  ) بقوله:  حماد 

وفي الضعفاء عن    .قال في الكاشف: ضعفوه  (موسى بن عبيدة)الذهبي: ضعفوه، و  قال  (؛عيسى 
 أحمد: ال تحل الرواية عنه". 

 الدراسة: 
ِّ ْبُن ُيوُسَف   َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ َثَنا  رواه ابن ماجه قال: َحدَّ يَسى َقاَل: َحدَّ َثَنا َحمَّاُد ْبُن عِّ اْلُجَبْيرِّيُّ َقاَل: َحدَّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ    ُموَسى ْبنُ  َقاَل:  ْبنِّ ُحَصْيٍن،  ْمَراَن  ْهَراَن، َعْن عِّ ْبُن مِّ ُم  اْلَقاسِّ َأْخَبَرنِّي  َقاَل:  ُعَبْيَدَة 
بُّ  " َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  َيالِّ إِّنَّ َّللاََّ ُيحِّ َف، َأَبا اْلعِّ َن، اْلَفقِّيَر، اْلُمَتَعف ِّ  .)30("َعْبَدُه اْلُمْؤمِّ

 ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة: 
، َأُبو َعْبد الَعزِّيزِّ المدني، َأُخو َعبد  َبذِّيُّ َّللاَِّّ   ُموَسى بن ُعَبيدة بن نشيط بن َعْمرو بن الحارث الرَّ

  : بن ُعَبيدة، ومحمد بن ُعَبيدة، ينتسبون إَِّلى اليمن، والناس ينسبونهم إَِّلى الوالء، َقال الُبخارِّيُّ
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ورِّيُّ َعن يحيى بن َمعِّين: ال يحتج بحديثه، َوَقال أبو   قال َأْحَمد: منكر الحديث، وَقال َعباس الدُّ
عَ  حاضر  وأنا  َمعِّين  ابن  َيْحَيى  سئل  الموصلي:  ليس  َيْعَلى  َفَقاَل:   ، َبذِّيُّ الرَّ ُعَبيدة  ْبنِّ  ُموَسى  ْن 

َبذِّيُّ ضعيف يحدث بأحاديث مناكير َوَقال    .بشيٍء، َوَقال علي بن المديني: ُموَسى بن ُعَبيدة الرَّ
: ضعفوه،  الذهبيَأُبو ُزْرَعة: ليس بقوي الحديث، َوَقال أبو حاتم: منكر الحديث، وفى الكاشف قال  

َواَيُة َعْن ُموَسى ْبنِّ ُعَبْيَدَة،  وفى الضعفاء قال أحمد لُّ الر ِّ ضعيف وال سيما  وقال ابن حجر: : اَل َتحِّ
 .)31(في عبد هللا ابن دينار

يَسى:   َحمَّاُد ْبُن عِّ
، المعروف بغريق   حماد بن عيسى بن ُعَبيدة    الجحفة، بن الطفيل الجهني الواسطي، وقيل: الَبْصرِّي 

ُعَبيد األجري  َأُبو  َوَقال  الحديث،  ضعيف  َحاتِّم:  َأُبو  أحاديث    َقال  داود: ضعيف، روى  أبي  َعن 
 . )32(وقال ابن حجر: ضعيف مناكير،

م بن مْهَران:   اْلَقاسِّ
َرَوى َعْنُه، ُموَسى    :العقيلي : يروى عن عمران بن حصين، وال يثبت سماعة منه، وقال  الذهبي قال  
 .)33(. وقال ابن حجر مجهولُعَبْيَدَة، َوُموَسى َمْتُروكٌ ْبُن  

هذا ماجه الحديث    الخالصة:  ابن  حماد  أورده  و ،  أخرجه  طريق  من  "الضعفاء"  في    بن العقيلي 
وقال    عيسى، حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حصين مرفوعا،

العقيلي في ترجمة القاسم: ال يثبت سماعه من عمران بن حصين، رواه عنه موسى بن عبيدة  
فللحديث علتان تبينتا في  .  هذا إسناد ضعيف  :وأقره البوصيري في "الزوائد" وقال   .وهو متروك

 .وضعف ابن عبيدة ، وهما االنقطاع ،لي كالم العقي
وعلة رابعة وهي   .مجهول": وله علة ثالثة: وهي جهالة ابن مهران هذا، قال الحافظ في "التقريب

حماد بن عيسى وهو الواسطي، قال الحافظ: ضعيف، ولذلك قال العراقي: سنده ضعيف كما نقله  
 محله، وهللا أعلم.  في ي فتعقب المناو ، (34)المناوي وضعفه السخاوي أيضا في "المقاصد"

 رابعًا: التعقبات على األحاديث التي رمز لها السيوطي بالضعف.
َل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنهُ " -1861 بُّ إَِّذا َعمِّ  ".  إِّنَّ هللَا َتَعاَلى ُيحِّ

   ورمز لضعفه.  رضى هللا عنها، ، عن عائشة للبيهقي  السيوطي عزاه
، تُ   ي المناو وتعقبه   ري ِّ ينبغي للمصنف    ه، وكانمِّ هُ جَ ل تَ بَ قِّ   نْ فيه مِّ   مَ لِّ كُ بقوله: "وفيه بِّشُر بن السَّ

 اإلكثار من مخرجيه، إذ منهم أبو يعلى، وابن عساكر وغيرهما". 
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 الدراسة: 
َراُج، ثنا ُمَطيٌَّن، ثنا  رواه البيهقى َمْحُموُد ْبُن   قال: "َأْخَبَرَنا َأُبو َنْصرِّ ْبُن َقَتاَدَة، أنا َأُبو اْلُحَسْينِّ الس ِّ

َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َعائَِّشَة،   ، َعْن ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابٍِّت، َعْن هِّ رِّي ِّ َغْياَلَن، ثنا بِّْشُر ْبُن السَّ
ُقوا   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: "َأْرهِّ   - ، َأيِّ اْدُنَوا إَِّلْيَهاَيْعنِّي ُمَطيَّنٌ  - :  جعفر" َقاَل َأُبو  القِّبلةَأنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ

َل َأَحُدُكمْ  بُّ إَِّذا َعمِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: "إِّنَّ هللَا َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُيحِّ  . )35("َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنهُ   َفإِّنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ
 ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابٍِّت:   

العوام القرشي األسدي المدني جد مصعب ْبن بن    مصعب بن ثابت بن َعبد هللا بن الزبير
َعبد هللا الزبيري، قال َعبد َّللاَِّّ ْبن َأْحَمد ْبن حنبل، َعن أبيه: أراه ضعيف الحديث لم أر الناس  
يثه، َوَقال ُعْثَمان ْبن َسعِّيد الدارمي، َعن يحيى ْبن َمعِّين: ضعيف، َوَقال معاوية ْبن   يحمدون َحدِّ

يٍء، َوَقال َأُبو حاتم: صدوق كثير الغلط، ليس بالقوي، َوَقال النََّسائي:  صالح، َعن يحيى: ليس بش 
بَّان فِّي "الثقات الضعفاء وهو ممن استخرت هللا    في"وقد أدخلته  " وقال:  ليس بالقوي، وذكره ابُن حِّ

 .)36(لين لغلطه. وقال ابن حجر: لين الحديث وكان عابدا : الذهبيفيه"، وقال  
 : رِّي ِّ  4- بِّْشُر ْبُن السَّ

يتكلم  كان  ألنه  األفوه،  االفوه، سكن مكة، وسمي  َعْمرو  َأُبو   ، الَبْصرِّي  السري  بشر بن 
: سألت عبد الرحمن ْبن مهدي َعْن حديث إبراهيم ْبن طهمان، فَقاَل:   بالمواعظ، قال َعْمرو ْبن َعلِّيٍ 

َثَنا بشر ْبن السري، فَقاَل: سمعته من بشر وتسألني عنه؟!  ال أحدثك بِّهِّ    ممن سمعته؟ فقلت: َحدَّ
أبدا، َوَقال عثمان ْبن َسعِّيد الدارمي: سألت يحيى ْبن َمعِّين َعْن بشر ابن السري فَقاَل: ثقة، َوَقال  
: كان صاحب مواعظ، فتكلم، فسمي األفوه، َوَقال فِّي موضع   َأُبو حاتم: ثبت صالح، وَقال الُبخارِّيُّ

احب خير، صدوقا، وقال ابن حجر:  آخر: قال لي محمود: مات سنة خمس وتسعين ومئة، كان ص
 .)37(وكان واعظا ثقة متقنا، طعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر وتاب

إن لم يكن في سند البيهقي من ينظر في حاله غير بشر هذا فاإلسناد    :قلتقال األلبانى: "
ألنه ثقة في نفسه   ؛ألن الكالم الذي أشار إليه المناوي في بشر ال يقدح فيه   ؛عندي قوي 

حتى    ." "ثقة متقن طعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر وتاب ففي "التقريب":  ،فوق ذلك  بل هو
ولو كان رأيه هذا يقدح في روايته فال يجوز ذلك بعد أن تاب منه واعتذر، وإن كان في سند  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              البيهقي 
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  !الحديث به بل بالثقة المتقن  مصعب بن ثابت فيكون المناوي قد أبعد النجعة حيث لم ُيَعل
)38(. 

، َعْن ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابٍِّت،  وروى الحديث أبو يعلى قال: "  رِّي ِّ َثنِّي بِّْشُر ْبُن السَّ َثَنا ُمْصَعٌب، َحدَّ َحدَّ
َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ   َوَسلََّم َقاَل: "إِّنَّ َّللاََّ  َعْن هِّ

َل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنُه" بُّ إَِّذا َعمِّ  . )39(ُيحِّ
ورواه ابن عساكر قال: "........ عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أمه سيرين،  

أنا وأختي    تُ حْ قالت: حضرت موت إبراهيم فرأيت رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( كلما صِّ 
مات نهانا عن الصياح، وغسله الفضل بن عباس ورسول هللا )صلى هللا    ما ينهانا، فلما

عليه وسلم(، والعباس جالسان، ثم حمل فرأيت رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( على شفير  
القبر، والعباس جالس إلى جنبه، ونزل في حفرته الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، وأنا  

د قبره ما ينهاني أحد، وخسفت  الشمس ذلك اليوم، فقال الناس: لموت إبراهيم،  أبكي عن
فقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: إنها ال تخسف لموت أحد، وال لحياته، ورأى رسول 

ن، فأمر بها أن تسد، فقيل لرسول هللا )صلى هللا  هللا )صلى هللا عليه وسلم( فرجة في اللبِّ 
"أما أنها ال تضر وال تنفع، ولكن تقر بعين الحي، وإن العبد إذا عمل   عليه وسلم(، فقال: 

                     .)40(عمال أحب هللا أن يتقنه"
َثنِّي ُأَساَمُة وروى الحديث ابن سعد فى الطبقات الكبرى قال: "  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َحدَّ

يرِّيَن،  ْبُن َزْيٍد   اَن ْبنِّ َثابٍِّت، َعْن ُأم ِّهِّ سِّ ْحَمنِّ ْبنِّ َحسَّ رِّ ْبنِّ ُعَبْيٍد، َعْن َعْبدِّ الرَّ ، َعنِّ اْلُمْنذِّ اللَّْيثِّيُّ
يَم َفَرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّّ   ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َقاَلْت: َحَضْرُت َمْوَت إِّْبَراهِّ ْحُت َأَنا َوُأْختِّي    - َصلَّى َّللاَّ ُكلََّما صِّ

َلُه اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس. َوَرُسوُل َّللاَِّّ  مَ  . َوَغسَّ َياحِّ ُ  - ا َيْنَهاَنا. َفَلمَّا َماَت َنَهاَنا َعنِّ الص ِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -والعباس جالسان. ثم َفَرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّّ    -عليه وسلم َعَلى َشفِّيرِّ    -َصلَّى َّللاَّ

َجالٌِّس إَِّلى َجْنبِّهِّ. َوَنَزَل فِّي ُحْفَرتِّهِّ اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َوُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد. َوَأَنا    اْلَقْبرِّ َواْلَعبَّاُس 
يَم. ْمُس َذلَِّك اْلَيْوَم. َفَقاَل النَّاُس لَِّمْوتِّ إِّْبَراهِّ ْنَد َقْبرِّهِّ َما َيْنَهانِّي َأَحٌد. َوَخَسَفتِّ الشَّ )َفَقاَل   َأْبكِّي عِّ

َوَرَأى َرُسوُل َّللاَِّّ  َرُسوُل َّللاَِّّ  ُف لَِّمْوتِّ َأَحٍد َوال لَِّحَياتِّهِّ.  ُ َعَلْيهِّ -. ص: إنها ال َتْخسِّ َصلَّى َّللاَّ
. َفقِّيَل لَِّرُسولِّ َّللاَِّّ    -َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ُفْرَجًة فِّي اللَّبِّنِّ َفَأَمَر بَِّها َأْن ُتَسدَّ فقال:    -َصلَّى َّللاَّ

ُ َأْن ُيْتقَِّنُه.    .َوال َتْنَفُع َوَلكِّْن ُتقِّرُّ َعْيَن اْلَحي ِّ َأنََّها ال َتُضرُّ   َل َعَمال َأَحبَّ َّللاَّ َوإِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َعمِّ
لِّ َسَنَة َعْشر( ْن َشْهرِّ َربِّيٍع اأَلوَّ  . )41(َوَماَت َيْوَم الثُّالَثاءِّ لَِّعْشرِّ َلَياٍل َخَلْوَن مِّ
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َثَنا َأْحَمُد َقاَل: نا ُمْصَعٌب َقاَل: نا بِّْشُر ْبُن   وروى الحديث كذلك الطبرانى فى األوسط قال: "َحدَّ
َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َعائَِّشَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ   ، َعْن ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابٍِّت، َعْن هِّ رِّي ِّ السَّ

َل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنُه"َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَ  بُّ إَِّذا َعمِّ َلْم َيْروِّ   .اَل: "إِّنَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ ُيحِّ
َد بِّهِّ: بِّْشرٌ  َشاٍم إِّالَّ ُمْصَعٌب، َتَفرَّ يَث َعْن هِّ    .)42(َهَذا اْلَحدِّ

لَِّضْعفِّ ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابٍِّت، وهو ما ذهب اليه البوصيرى فى  الخالصة: أن الحديث ضعيف،  
  ، ر ِّي ِّ َثنِّي بِّْشُر ْبُن السُّ : َوَثَنا ُمْصَعٌب، َحدَّ لِّيُّ اتحاف الخيرة المهرة قال: "َقاَل َأُبو َيْعَلى اْلَمْوصِّ

َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َعائِّشَ  ُ َعْنَها-ةَ َعْن ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابٍِّت َعْن هِّ َي َّللاَّ َأنَّ النَّبِّيَّ    -َرضِّ
َوَسلَّمَ - َعَلْيهِّ   ُ إِّْسَناٌد    -َصلَّى َّللاَّ َهَذا  ُيْتقَِّنُه".  َأْن  َعَماًل  َأَحُدُكْم  َل  إَِّذا َعمِّ بُّ  ُيحِّ "إِّنَّ َّللاََّ  َقاَل: 

يٌف، لَِّضْعفِّ ُمْصَعبِّ ْبنِّ َثابِّتٍ   .)43(َضعِّ
 

   الخاتمة
  الباحث  انتهى  فقد  الدراسة،  هذه  إكمال  على  الباحث  أعان  الذى  وتعالى  سبحانه  هلل  الحمد  بعد
  حديث   إلى  (1816)  حديث  من  الصغير،  الجامع  شرح  القدير  فيض  كتاب  من   جزء  دراسة  من

  من  السيوطى  اإلمام  على  الحديثية  المناوى   اإلمام  تعقبات  على  اشتملت   والتى  (،2352)
 . الحديث  على والحكم  العزو،  حيث

  التوصيات:

 المتواضعة  المسيرة  وإكمال  السنة،  كتب  شروح  خالل  من  الحديثية  التعقبات  بدراسة  أوصى
 القدير".   "فيض  الصغير"وكذا  "الجامع خدمة تتم   به إذ  البحث،   لهذا
  ينفعنى   وأن   منى،  العمل  هذا  يتقبل  أن  وتعالى،   سبحانه  القدير  العلى  هللاَ   أسألُ   الختام   وفى

 وأسأله فيه،  ونظر  قرأه  من كل به  ينفع أن  وتعالى   سبحانه أسأله كما  واآلخرة،  الدنيا   فى به
 يغفر  وأن   الُمَناوى،   والعالمة  السيوطى،  العالمة  ومنهم  األمة  علماء  يرحم  أن   وتعالى   سبحانه

  وسلم   هللا   وصلى   عليه،   والقادر  ذلك   ولىُّ   إنه   واألموات،  منهم  األحياء  والمسلمات   للمسلمين 
    العالمين".  رب هلل  الحمد أن  دعوانا  "وآخر أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى محمد  نبينا على
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 الهوامش 
 

 عقب،  مادة  بعدها  وما  77ص  4ج  هارون   محمد  السالم  عبد  ت   فارس  البن   اللغة  مقايس  معحم  (1)
  رسالة   البارى،  فتح   كتابه  فى  حجر  بن  الحافظ  على  البارى   فيض  كتابه   فى  الكشميرى   تعقبات

  األردنية،  الجامعة  العكايلة،  سلطان  الدكتور  المشرف  العزرى،  ناصر   سيف  بن  ناصر  ماجستير
  م.2008

 .410ص  3ج الكويت ط للزَّبِّيدِّى ِّ  القاموس جواهر من عروسال تاج  (2)

 .244ص  ،102ص حمدان، صالح الحميد عبد ت للمناوى  التعاريف مهمات على التوقيف (3)

 . 425ص ،1989العربية اللغة مجمع الوجيز، المعجم (4)

 بكر   أبى  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  (،الحلبى  )ط  والقاهرة  مصر  تاريخ  فى  المحاضرة  حسن  (5)
 الكتب   إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  ،77رقم  335ص  1ج  الفضل:  أبو  السيوطى
 م. 1967 -1387 وشركاه، البابى عيسى العربية،

 ، 1ج   الفضل،  أبو  السيوطى  بكر  أبى  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  تعالى،  هللا  بنعمة  التحدث  (6)
   الحديثة. العربية المطبعة سارتين، مارى  ليزابيثا تحقيق ،235ص

 33ص للصاعدى القدير "فيض كتابه فى المناوى  الحافظ منهج (7)

ب  بن  هللا  فضل  بن  أمين  محمد  عشر،  الحادى  القرن   أعيان  فى  األثر  خالصة  (8)  محمد   بن  الدين  ُمحِّ
ب ِّى:   هـ1284 الوهيبة المطبعة  ،416ص 2ج الُمحِّ

 الدين  جالل  للحافظ  الكبير"  والجامع   وزوائده  الصغير  "الجامع   األحاديث  جامع  (9)
 والنشر. للطباعة الفكر دار ،15ص 1ج ه(،911السيوطى)ت:

 182ص ،6ط  للكتانى، المستطرفة الرسالة (10)

 وعمل   فلسطين،  من  باألزهر،  تعلم  أديب،  عالم،  ،النبهانى  إسماعيل  بن  يوسف  القاضى  الشيخ  هو  (11)
 رمضان،   خير  محمد  المعاصرين،  المؤلفين  معجم  م(،1932ه،1350ببيروت،)ت:  القضاء  فى

 828ص 2ج د.ط،

 6ص 1ج  1ط للنبهانى، الكبير الفتح (12)
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 . 1هامش 42ص 1ج 3ط وزيادته، الصغير الجامع صحيح (13)

 3ص 1ج القدير فيض (14)

 2فسكون لين الجانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل والدفع باألخف، فيض القدير جبكسر  (15)
ْنُه َرَفَق َيْرُفُق وَيْرفُِّق. والر ِّْفُق: ،287ص اَلُف الُعنف. ُيَقاُل مِّ يُث  ليُن الَجانب، َوُهَو خِّ ْنُه اْلَحدِّ َومِّ

، كتاب: النهاية فى غريب الحديث واألثر البن اللُّطفُ »َما َكاَن الر ِّْفُق فِّي َشْيٍء إالَّ َزانه« َأيِّ 
 باب الراء مع الفاء )رفق(. 246ص 2األثير. ابو السعادات ج

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه =   (16)
ألدب، باب الرفق فى  كتاب اصحيح البخارى، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخارى الجعفى: 

، كتاب االستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السالم، 6024رقم  12ص  8األمر كله، ج
، 6395رقم  84ص  8، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ج6256رقم  57ص  8ج

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد ت: محمد زهير بن ناصر الناصر،  
 ه . 1422 ،1بد الباقى(، طفؤاد ع

صحيح مسلم "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه    (17)
النيسابورى  القشيرى  الحسن  أبو  الحجاج  ه(: كتاب السالم، باب 261)ت:  وسلم"، مسلم بن 
، تحقيق  5216رقم  1706ص  4جالنهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم،  

 محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربى، بيروت.

 13881الجامع الصغير وزيادته، للسيوطى، رقم (18)

، كتاب الجنائز، باب حمل الجنازة والصمت ى للبوصير   إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  (19)
 1931رقم 480ص 2جعندها، 

رقم   250ص  2جمع الجوامع "المعروف بالجامع الكبير" جالل الدين السيوطى، ط األزهر، ج  (20)
5213 

 113رقم 78ص 1الدرر المنتثرة فى األحاديث المشتهرة للسيوطى: ج (21)

 7187رقم   149ص   4ج  ،وأما حديث عمر ،كتاب األطعمة  ،المستدرك على الصحيحين للحاكم  (22)

https://al-maktaba.org/book/2266/7881
https://al-maktaba.org/book/2266/7979
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ج  (23) للمزى  الكمال  ج2644رقم  255ص  12تهذيب  للذهبى  االعتدال  ميزان   251ص  2، 

 . 3623رقم

 11ج   ،ذكر من اسمه عبد هللا وابتداء اسم أبيه حرف األلف ،باب العين  ،للخطيبتاريخ بغداد    (24)
   5226رقم 358ص

 6، الجرح والتعديل  البن أبى حاتم ج 3713رقم  161ص  4ج  تاريخ بن معين رواية الدورى   (25)
، الضعفاء والمتروكين 2802رقم  407ص  6، التاريخ الكبير للبخارى: ج1505رقم  271ص

   426رقم 76ص 1للنسائى: ج

  729رقم 126ص 1، تقريب التهذيب ج738رقم 192ص  4ج تهذيب الكمال للمزى  (26)

ذكر من  ،المستدرك من حرف الميم ، مستدرك تاريخ مدينة دمشق  ،تاريخ دمشق البن عساكر  (27)
 292ص 58ج  ،اسمه محمد

الرحمن بن على بن محمد   (28) الفرج عبد  أبو  الدين  الواهية جمال  األحاديث  فى  المتناهية  العلل 
)ت: الناسهـ(:  597الجوزى  معاشرة  الحق إتحقيق    1217ص  244ص  2ج  ،كتاب  رشاد 

 مـ. 1981-هـ 1401،  2األثرى، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان، ط 

، وهذا ما ذهب إليه األلبانى فى السلسلة  1217رقم 244ص 2العلل المتناهية البن الجوزى ج (29)
 3123رقم 122ص 7الضعيفة ج

 4121رقم 1380ص 2ج ،باب فضل الفقراء ،كتاب الزهد ،سنن ابن ماجه (30)

، الضعفاء الصغير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 6280رقم  104ص   29ج  للمزى   تهذيب الكمال  (31)
تحقيق أبو عبد هللا أحمد    361رقم  126ص  1هـ(:ج256بن المغيرة البخارى أبو عبدهللا )ت:

مـ، الجرح والتعديل  2005  -هـ  1426،  1ط  بن إبراهيم بن أبى العينين، مكتبة ابن عباس،
الضعفاء    ،5715رقم  306ص  2للذهبى ج  ، الكاشف685رقم  151ص  8البن أبى حاتم ج
 . 6989رقم  552ص  1، تقريب التهذيب البن حجر ج1732رقم    160ص  4الكبير للعقيلى ج

، 2263رقم  598ص  1ج  للذهبى  االعتدال، ميزان  1486رقم  281ص  7تهذيب الكمال للمزى ج  (32)
 1503رقم 178ص  1تقريب التهذيب البن حجر ج
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ج  (33) للذهبى  االعتدال  ج6848رقم  380ص  3ميزان  للعقيلى  الكبير  الضعفاء   474ص  3، 

 5499رقم 452ص 1، تقريب التهذيب البن حجر ج1530رقم

الفقراء ،الزهدكتاب    ،سنن ابن ماجه  (34) الكبير ،  4121رقم  1380ص  2ج،  باب فضل  الضعفاء 
الزجاجة فى1530رقم  474ص  3للعقيلى ج العباس شهاب    ، مصباح  أبو  ماجه  ابن  زوائد 

الدين أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيرى الكنانى الشافعى  
، تحقيق محمد المنتقى  1466رقم   216ص  4ج  ،فقراءباب فضل ال ،كتاب الزهدهـ(:  840)ت:

ط بيروت،  العربية  دار  جهـ،  1403،  2الكشناوى،  حجر  البن  التهذيب    178ص  1تقريب 
ج،  1503رقم للسخاوى  الحسنة  إليه 247،  246رقم  210ص  1المقاصد  ذهب  ما  وهذا   .

 .51رقم 128ص 1األلبانى فى السلسلة الضعيفة ج

شعب األيمان، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسروجردى الخراسانى، أبو بكر البيهقى  (35)
، حققه وراجع  4929رقم 232ص 7ج ،األمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها ه(:458)ت:

مد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه نصوصه وخرج أحاديثه د عبد العلى عبد الحميد حا
مختار أحمد التدوى، صاحب الدار السلفية ببومباى الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 

 م  2003ه 1423 1بالتعاون مع الدار السلفية ببومباى بالهند، ط

شف ، الكا11028رقم  478ص  7، الثقات البن حبان ج  5980رقم  18ص  28تهذيب الكمال ج  (36)
 . 6686رقم 533ص 1، تقريب التهذيب البن حجر، ج5461رقم 267ص 2للذهبى، ج

، وتقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 689رقم  122ص  4تهذيب الكمال ج  (37)
العسقالنى )ت:  ، تحقيق محمد عوامة، دار 687رقم  123ص  1ه(: ج852أحمد بن حجر 

 م 1986 – 1406، 1سوريا، ط –الرشيد 

    1113رقم 106ص 3سلسلة األحاديث الصحيحة لأللبانى، ج (38)

مسند أبى يعلى، أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمى،   (39)
، تحقيق حسين سليم أسد، دار 4386رقم  349ص  7ج  ،مسند عائشة  ه(:307الموصلى )ت:

 م  1984 –ه 1404، 1المأمون للتراث، دمشق، ط
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ه(: 571تاريخ دمشق، أبو القاسم على بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )ت:  (40)

والنشر  3784رقم  290ص  34ج للطباعة  الفكر  دار  العمروى،  غرامة  بن  عمرو  تحقيق   ،
 م  1995 –ه 1415والتوزيع، 

البغدادى   (41) البصرى،  بالوالء،  الهاشمى  منيع  بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الكبرى،  الطبقات 
صلى هللا عليه    أوالد رسول هللاذكر   ،السيرة النبوية الشريفةه(:  230المعروف بابن سعد )ت:

تسليما ،وتسميتهم  وسلم، عليه وسلم  هللا  رسول هللا. صلى  بن  إبراهيم  ،  114ص  1ج  ،ذكر 
 م  1990–ه1410  1تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الطبرانى   (42) القاسم  أبو  الشامى،  اللخمى  أيوب بن مطير  أحمد بن  األوسط، سليمان بن  المعجم 
، تحقيق طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد المحسن بن  897رقم   275ص  1ه(:ج360)ت:

 إبراهيم الحسينى، دار الحرمين، القاهرة .  

الدين أحمد بن أبى بكر إسماعيل   اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب  (43)
البوصيرى الكنانى الشافعى )ت:    3ج   ،كتاب اإلجارة  ه(:840بن سليم بن قايماز بن عثمان 

، تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، المحقق دار المشكاة  2942رقم  382ص
  – ه 1420 1مى بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، طللبحث العل

 . م1999

 

   عوالمراج المصادر
 بكر   أبى  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  العشرة،  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  إتحاف (1)

  تقديم   ه(،840)ت:  الشافعى   الكنانى  البوصيرى   عثمان   بن  قايماز  بن  سليم  بن  إسماعيل
 بإشراف  العلمى  للبحث   المشكاة   دار   المحقق   الكريم،  عبد   معبد  أحمد  الدكتور  الشيخ   فضيلة 

 .م1999 – ه1420 1ط  الرياض، للنشر، الوطن دار إبراهيم، بن   ياسر  تميم  أبو
 البغدادى  الخطيب  مهدى  بن   أحمد  بن  ثابت   بن   على  بن   أحمد  بكر  أبو  وذيوله،  بغداد  تاريخ  (2)

  ،1ط   دراسة،   بيروت،   العلمية،   الكتب  دار   عطا،  القادر  عبد   مصطفى  وتحقيق   هـ(، 463)ت:
 . هـ1417
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  بن  بسطام   بن   زياد   بن   عون   بن   معين   بن   يحيى   زكريا   الدورى،أبو   رواية   معين   ابن   تاريخ  (3)
 مركز   سيف،  نور  محمد  د.أحمد  تحقيق  ه(،233البغدادى)ت:  بالوالء  المرى   الرحمن  عبد

  م.1979-ه1399 ، 1ط المكرمة،  مكة اإلسالمى،  التراث  وإحياء العلمى البحث 
  ه(، 571)ت:  عساكر   بابن   المعروف  هللا   هبة   بن   الحسن   بن   على   القاسم   أبو  دمشق،   تاريخ  (4)

  –  ه1415  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  العمروى،  غرامة  بن   عمرو  تحقيق
  .م1995

  الدين  جمال  الحجاج  أبو  يوسف  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  الرجال،  أسماء  فى  الكمال  تهذيب (5)
  عواد  بشار  تحقيق   ه(،742المزى)ت:  الكلبى   القضاعى   محمد   أبى  الزكى  ابن

 م.1980-ه1400 ، 1ط بيروت،  الرسالة  معروف،مؤسسة
 وأيامه=   وسننه   وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا   رسول   أمور  من   المختصر  الصحيح  المسند   الجامع (6)

  )مصورة  النجاة  طوق   دار  الجعفى،  البخارى   هللا  عبد  أبو   إسماعيل   بن  محمد  البخارى،  صحيح 
 ه.1422 1ط (،   الباقى عبد   فؤاد محمد  ترقيم  بإضافة السلطانية عن 

 بكر  أبى  بن  الرحمن عبد الدين  جالل  الحلبى(، )ط  والقاهرة  مصر  تاريخ فى  المحاضرة  حسن (7)
  عيسى   العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق   الفضل،  أبو  السيوطى

 م.1967 -1387 وشركاه،  البابى
ب  بن   هللا  فضل  بن  أمين  محمد  عشر،   الحادى  القرن   أعيان  فى   األثر   خالصة (8)   بن   الدين   ُمحِّ

ب ِّى،  محمد  هـ.1284 الوهيبة المطبعة الُمحِّ
  يزيد   أبيه  اسم  وماجه  القزوينى،  يزيد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  ماجه  ابن  ماجه،  ابن  سنن (9)

  البابى   عيسى   فيصل   - العربية  الكتب  إحياء  دار  الباقى،  عبد   فؤاد  محمد  تحقيق   هـ(،273)ت:
 الحلبى. 

  البيهقى   بكر  أبو  الخرسانى   الخسروجردى  موسى  بن   على  بن   الحسين  بن  أحمد   اإليمان،   شعب (10)
  حامد،  الحميد  عبد  العلى  عبد  الدكتور  أحاديثه  وخرج  نصوصه   وراجع  حققه  هـ(،458)ت:

 –ببومباى  السلفية  الدار  صاحب  الندوى   أحمد  مختار  أحاديثه  وتخريج  تحقيقه  على  أشرف
  بالهند،  ببومباى   السلفية   الدار  مع   بالتعاون   لرياضبا  والتوزيع  للنشر   الرشد  مكتبة   الهند،

 مـ.2003 - هـ1423 ،1ط
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ABSTRACT                   

  

This research consists after the introduction; From the concept of 

tracking, introducing the two Imams Al-Suyuti and Al-Manawi, 

introducing the books of Al-Jami’ Al-Sagheer and Fayd Al-Qadeer, 

and Al-Manawi’s tracking on Al-Hafiz Al-Suyuti in attributing 

hadith and judging the hadith, then the conclusion Praise be to God, 

Lord of the worlds, first and foremost, and may God’s peace and 

blessings be upon our master Muhammad and his family and 

companions 


