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 كتاب خالل من المناوي  عليها فتعقبه شهرة أدنى هو لمن السيوطي عزاها أحاديث
 "يرغالص الجامع شرح القدير فيض"

 إعداد 
 نصر حسن أحمد حسين 

 باحث بقسم الدراسات اإلسالمية
 كلية اآلداب ، جامعة جنوب الوادي
nasrhassan463@yahoo.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
هــ ا ب ــث رــمن رســالة الماجســتير الخااــة )ــي وعنوانهــا )تعقبــات اإلمــام المنــاوي 

( مـن خـالل كتـاب "فـيض  5203( إلـى حـديث )   4979على اإلمـام السـيوطي مـن حـديث )
القدير شرح الجامع الصغير" ومن خاللها وجدت تعقبـات للمنـاوي والتـي منهـا أحاديـث عزاهـا 

التـي أرـعها أمـاموم وكـاو ا ولـى بالسـيوطي رحمـه السيوطي لمن هو أدنـى شـهرة كالنمـا    
ال يقلـ  مـن قيمـة الكتـاب فهـو موسـوعة  اوهـ  ،غيـر هللا أو يعزوها لمن هـو أكثـر شـهرة مـن 

( حـديثا جمعهـا السـيوطي ورتبهـا علـى حـروج المعجـم و لـ  تسـهيال   1031حديثية رـم))
أسـانيدها و كـرت مـا أدت إليـه   ودراستهفقم) بجمع ه   ا حاديث وتخريجها    ،على الدارسين

 النتائج من حوم على ال ديث من ا ة أو حسن أو رعف لكي تعم الفائدة.
  

 ؛ السيوطي؛ عزا ؛ تعقبه؛ رعيف.ي المناو  المفتاحية:الكلمات  
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 : المقدمة

َد هَِّ،  َتْغِفُرُ ،إوَّ اْلَ مــْ َتِعيُنُه، َوَنســْ اَل  َنســْ ُ فــَ ِد  َّ ْن َيهــْ َنا، مــَ ُروِر َأْنُفســِ ْن شــُ ِه مــِ وُ  بــِ َوَنعــُ
ُ َوَأْشَهُد َأوَّ ُمَ مًَّدا َعْبُدُ     ُمِض َّ َلُه،  َوَرُسوُلُه.َوَمْن ُيْضِلْ  َفاَل َهاِدَى َلُه َوَأْشَهُد َأْو اَل ِإَلَه ِإالَّ  َّ

 َأمَّـا َ)ــْعـــدُ 

ِ َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَ مٍَّد َوَشرُّ اُ ُموِر  ُمْ َدَثاُتَها َوُك ُّ  َفِإوَّ َخْيَر اْلَ ِديِث ِكَتاُب  َّ
 (1)ِ)ْدَعة َراَلَلٌة.

أرســـله هللا جـــ  وعـــال رحمـــة  --اللهـــم اـــ  وســـلم وبـــارم علـــى ســـيدنا م مـــد 
وقلوبــًا  ،وآ نــًا اــما ،ففــتب بــه أعينــًا عميــا ،وأنــار بــه العقــول ،للعــالمين، فحــرح بــه الصــدور

 غلفا.

كثيـرًا، مــا عـال إســناد اللهـم اـ  وســلم وبـارم عليــه وعلـى أاــ ابه وسـلم تســليمًا  
 (.ونزل، وطلع نجم وأف  )

 أسباب اختيار الموروع: 

 وسبب اختيار ه ا الموروع هو:

وتنميـــة الملكـــة النقديـــة عنـــد  ،أهميـــة التعقبـــات وأثرهـــا فـــي )نـــاء الحخصـــية العلميـــة .1
 الباحثين.

ممــا يجعــ  الب ــث فــي التعقبــات أمــرا  العلــم،أو المتعَّقــب علــيهم غالبــا مــن أئمــة هــ ا  .2
 جديرا بالدراسة والعناية.

ممــا  عليــه،واالســتدرام  منــه،وم اولــة االســتفادة  القــدير،اهتمــام ا ئمــة بوتــاب فــيض  .3
 يبين موانته العلمية.

 أهداج الب ث:

 :وهيغاية ه ا الب ث تت قق في عدة أمور  
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 الوقوج على تعريف التعقبات وأهميتها. .1
 منهج المناوي في نقد  للسيوطي واستدراكه عليه.الواول إلى   .2
 معرفة ه  المناوي من المعتدلين في تعقباتهم أم ال.  .3

 الدراسات السابقة:

ــاب فــيض  .1 ــى ال ــافا الســيوطي مــن خــالل كت ــاوي عل ــة لل ــافا المن ــات ال ديثي التعقب
ــدير شــرح الجــامع الصــغير مــن حــديث  ــاً  (29 :1)الق ماجســتير ودراســة رســالة  جمع

ــة  للباحــث ــد اللطيــف الراشــدي جامعــة المدين ــة،عب ــة  العالمي تنــاول فيهــا الباحــث جزئي
حيــث إو ب ثــي يتنــاول ا حاديــث مــن  ب ــث،معينــة ال تتعــار  مــع مــا أقــوم بــه مــن 

 وت قيق ودراسة. ( جمع5203  :4979)حديث  
كتــاب المــداوي لعلــ  الجــامع الصــغير وشــرحي المنــاوي للحــيخ أحمــد اــديق المغــاري  .2

ورد مــن أحوــام علــى وهــ ا الكتــاب تنــاول فيــه اــاحبه مــا  الكتــب العلميــة،طبعــة دار 
 فـيوعلـ   ،مـن أحوـام المنـاوي وما ورد مـن  الصغير،الجامع  فيوردت  التيا حاديث  

 والتنوير بحرح الجامع الصغير.  ،كتا)يه فيض القدير

 منهج الب ث: 

و لـ  )تتبـع كـ  حــديث  والتتبـع،طريقـة االسـتقراء  ىالسـير علـاقتضـ) طبيعـة الدراسـة 
و لــ  )تخــريج  التعقبــات،ثــم دراســة هــ    الســيوطي،مــن ا حاديــث التــي تعقــب المنــاوي فيهــا 

 واتبع) الخطوات التالية.  الدراسة،ثم الفص  فيها حسب ما أدت إليه    ودراسته،ال ديث  

 قم) باستقراء جميع التعقبات التي تعقب فيها المناوي السيوطي.   -1
دراســة علميــة م ــاوال التــرجيب مســتعينا فــي  لــ  بــ قوال العلمــاء  دراســة هــ   التعقبــات -2

 وبالمصادر ا الية.
 ثم كالم المناوي.  أوال،قم) ) كر قول السيوطي   -3
 قم) )تخريج ا حاديث المتعقب فيها ثم عزوها إلى مصادرها ا الية. -4

 مادة الب ث
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وءِ  ،اْلُعُمرِ َاَدَقٌة الَمْرِء الُمْسِلِم َتِزيُد ِفي ":  4996 َة السـُّ ُع ِميتـَ ا  ،َوَتْمنـَ اَلى ِ)هـَ ْ ِهُب هللا َتعـَ َويـُ
 .(2)"َواْلِكْبرَ   ،اْلَفْخرَ 

 .وسو) عليه  ،(3)عزا  السيوطي  )ى بور )ن مقسم في جزئه
 وتعقبه المناوي من وجه واحد في العزو بقوله: 

ــه ــر بخالفـ ــاهير وا مـ ــن المحـ ــد مـ ــه أحـ ــم يخرجـ ــه الطبرانـــي ،" أو ال ـــديث لـ ــ  خرجـ  ،(4))ـ
 عن عمرو الم كور باللفا الم كور من ه ا الوجه".  ،(5)والديلمي
 الدراسة: 

يَرَوْيِه،  ُن شـِ َد، ثنـا ا)ـْ ُن َأْحمـَ سند ال ديث عند أ)ي بور )ن مقسم قال: َأْخَبَرَنا َدْعَلُج )ـْ
ُن  وُنَس، ثنـا َكِثيــُر )ــْ ُن يــُ ى )ـْ يســَ َِ َ اُ ، أنبـا  ِ ، ثنـا ِإســْ دِ  ْن جــَ ْن َأِ)يـِه، عــَ ْوٍج، عــَ ِن عـَ ِ )ــْ ِد  َّ َعبـْ

وُل  َِّ  اَل َرســُ اَل: قــَ وِء، --قــَ َة الســُّ ُع َمْيتــَ ِر، َوَتْمنــَ ي اْلُعمــْ ِلِم َتِزيــُد فــِ ْرِء اْلُمســْ َدَقَة اْلمــَ : "ِإوَّ اــَ
ُ َعزَّ َوَج َّ ِ)َها اْلَفْخَر َواْلِكْبرَ   َوُيْ ِهُب  َّ

 الراجب: 

مـن حـديث كثيـر )ـن عبـدهللا )ـن عـوج   جزئـه،أخرجه أ)وبور )ـن مقسـم فـي    ال ديث
وتعقــب المنــاوي علــى الســيوطي؛  نفســه،وأيضــا أخرجــه الطبرانــي مــن الطريــق  رــعيف،وهــو 

وبـ ل  يتضـب لنـا  شـهرة، نهما أكثـر   والديلمي،  الطبراني،ب نه كاو ا ولى له أو يخرجه عند  
والســيوطي رحمــه هللا  ،اــدقة المســلم( )إو أو تعقــب المنــاوي غيــر ســديد؛  و لفــا الطبرانــي

 ،وإتمامـا للفائـدة فـإو ال ـديث سـند  رـعيف  الهمـزة،حـرج    فـيو كـر     بـال رج،يلتـزم    تعالى،
 ففيه كثير )ن عبد هللا )ن عوج رعيف.

 
 .(6)َالُّوا َقْبَ  اْلَمْغِرِب َرْكَعَتْيِن"  ،َرْكَعَتْينِ "َالُّوا َقْبَ  اْلَمْغِرِب  : 5025

ورمـــز لـــه  ،عـــن عبـــد هللا المزنـــي ) ررـــى هللا عنـــه ( (7)وأ)ـــى داود ،عـــزا  الســـيوطي  حمـــد
 بالص ة.  

عزو ال ديث بقوله:" ظاهر  أنه ال يوجد مخرجا    فيمن وجه واحد  المناوي وتعقبه 
في }الصالة{ عن ا)ن معق  وخرجه  (8)فقد خرجه البخاري  ،وهو  هول ،في أحد الص ي ين 

 .(9) في }االعتصام { أيضا "
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 الراجب: 

أاــاب المنــاوي فــي تعقبــه علــي الســيوطي حيــث إو ال ــديث مخــر  عنــد البخــاري  
 وفات السيوطي أو ي كر .

 
 .   (10)َفِإوَّ َااَلَتُكْم َعَليَّ َزَكاٌة َلُكْم"  ،" َالُّوا َعَليَّ : 5031

 ،وا)ن مردويـة عـن أ)ـي هريـرة) ررـى هللا عنـه (  ،(11)عزا  السيوطي ال)ن أ)ي شيبة
 ورمز له بالضعف.  

وتعقبه المناوي من وجه واحد في عزو ال ديث بقوله: " ظاهر  أنه لم ير  مخرجا  
مردويه  ا)ن  من  إليه  بالعزو  أحق  وال  عجيب  ، على  أحمد  ،وهو  اإلمام  خرجه    ،(12) فقد 

حباو ا)ن  الحيخ  أ)و  أيضا  عاام    ، وأخرجه  أ)ي  سند  رعف  ،ال رث   في وا)ن    ،(13)وفي 
 فربما اار حسنا ل ل ".  ،لكنه يقوى )تعدد طرقه 

 الدراسة: 

سند ال ديث عند ا)ن أ)ـي شـيبة قـال: حـدثنا ا)ـن فضـي  عـن ليـث عـن كعـب عـن أ)ـي هريـرة 
 _: »َالُّوا َعَليَّ َفِإوَّ َااَلَتُكْم َعَليَّ َزَكاٌة َلُكْم«. قال: قال رسول هللا _  

 -–عن رسول هللا  ،راو  ليث عن كعب عن أ)ي هريرة)ررى هللا عنه(
 شيبة: ترجمة رواة إسناد ا)ن أ)ى 

كعــب: كعــب )ــن ســور مــن )نــى لقــيل قتــ  يــوم الجمــ  كــاو يخــر  )ــين الصــفين معــه  .1
المصــ ف يــدعو إلــى مــا فيــه فجــاء  ســهم غــرب فقتلــه، كــاو وال  عمــر )ــن الخطــاب 
قضاء البصرة بعد أ)ي مريم، قال ا)ـن أ)ـي حـاتم: سـب  أ)ـو زرعـة هـ  لكعـب )ـن سـور 

 .(14)الثقات  فيو كر  ا)ن حباو    ،ليس) له ا بة –ا بة؟ فقال ال  
 ،رـعفه النسـائي ،)ن أ)ى سليم أ)و بوير ويقال أ)و بور كـوفي  ثسليم: ليليث )ن أ)ي   .2

وقـال ا)ـن   ،وقـال الـ هبي: قـال أحمـد: مضـطرب ال ـديث  ،وقال العجلـي: جـائز ال ـديث
 .(15)حجر: ادو  اختلل جدا ولم يتميز حديثه فترم



 2021  ( لسنةالثالثالجزء  – 52العدد )                                               بقنا مجلة كلية اآلداب 

 

- 676 - 
 

قـال الـدارقطنى: كـاو  ،ثقة كاو يتحـيع  كوفيالعجلى:    لغزواو: قام مد )ن فضي  )ن   .3
ثبتا في ال ديث، إال أنه كاو من رفا عـن عثمـاو ررـي هللا عنـه )لغنـي أو أبـا  رـربه 

 .(16)  ،شيعي: ثقة  ال هبيوقال    ،من أول اللي  إلى آخر  ليترحم على عثماو فلم يفع 
 الراجب: 

وتعقبــه الحــارح فــي   ،وفــي التيســير رمــز لــه بال ســن ،رمــز الســيوطي لــه بالضــعف
وال ـديث  ،لكنـه يقـوى )تعـدد طرقـه ،وفى سند ال ـديث بقولـه فـي سـند  رـعف ،عزو ال ديث

قـال ا)ـن حجـر: اـدو  اخـتلل بـ خر   ،إسناد  حسن لغير ؛  و مدار  على ليث )ن أ)ى سـليم
 قال: أخبرنـا جريـر، عـن ليـث )ـن  (17)وله تابع عند إس ا  )ن راهويه  ،ولم يتميز حديثه فترم

لُّوا  _ قــال: أ)ــي ســليم، عــن كعــب، عــن أ)ــي هريــرة ررــي هللا عنــه، عــن رســول هللا _  "اــَ
يَلِة َأْو  ِن اْلَوسـِ ِبَ  عـَ اَل: َفسـُ يَلَة قـَ َي اْلَوسـِ َ لـِ ُلوا  َّ ْم َوسـَ اٌة َلكـُ َرُهْم َعَليَّ َفِإوَّ َااَلَتُكْم َعَليَّ َزكـَ َأْخبـَ

ي ٍة فـِ ى َدَرجـَ َو".  ِ)َها، َقاَل: ِهَي َأْعلـَ ا هـُ وَو َأنـَ و َأْو َأكـُ ٌد َأْرجـُ ٌ  َواحـِ ٌد ِإالَّ َرجـُ ا َأحـَ ِة َواَل َيْبُلُغهـَ اْلَجنـَّ
ولــه كــ ل  متابعــة  ،وهــ   متابعــه قااــرة قــال ا)ــن أ)ــي شــيبة حــدثنا فضــي  ..... بــه ال ــديث

عـن  ،عـن ليـث ،حـدثنا شـري  ،قاارة عند أحمد )زيادة في لفظه قال: حدثنا حسين )ن م مَّد
، قــال: "اـلوا علــيَّ فإنهــا زكـاة لكــم، واســ لوا هللا لــي -–عــن النبــي  ،عــن أ)ــي هريـرة ،كعـب

 الوسيلة، فإنها درجة في أعلى الجنة ال ينالها إال رج ، وأرجو أو أكوو أنا هو".
 

ْبِر َوَثاَلَثِة َأيَّاٍم ِمْن ُك ِ  َشْهرٍ : 5054 ْدِر" ، "َاْوُم َشْهِر الصَّ  .(18)  ُيْ ِهْبَن َوَحَر الصَّ
عن   ،(19)والطبراني  ، والبارودي  ،وأخرجه البغوي   ،وا)ن َباس   ، عزا  السيوطي للبزارعن علي 

 ورمز له بالص ة.   ،النمر ا)ن تولب)رري هللا عنه(
وتعقبه المناوي من وجه واحد في العزو لمن هو أكثر شهرة فقال:" وظاهر انيع  

هؤالء من  مخرجا  على  ير   لم  أنه  بالعزو   ،المصنف  أحق  في    ،وال  خرجه  أحمد  أو  مع 
وأما    ،(21) وك ا رجال البزار  ، : ورجاله رجال الص يب(20)باللفا الم كور قال الهيثمي  ،المسند 

 فإنه قال: حدثنا رج  من عو ".  ، طريق الطبراني ففيه مجهول
 الدراسة: 

سند ال ديث عند الطبراني قال:حدثنا الفض  )ن ال باب الجم ي قال: نا م مد )ن  
سالم الجم ي قال:  كر خالد )ن قرة )ن خالد، عن أ)يه قال: نا الجريري، عن أ)ي العالء  
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من   كتاب  فإ ا  فيها،  ما  انظروا  فقال:  أديم،  قطعة  ومعه  أعرا)ي،  ف تانا  بالمربد،  كنا  قال: 
  _ وآتيتم  _إلى  رسول هللا  الصالة،  أقمتم  إو  »إنكم  من عو :  أقيش حي  )ن  زهير  )ني 

فقل):    . ب ماو هللا«  آمنوو  ف نتم  والصفي،  النبي،  ما غنمتم، وسهم  وأديتم خمس  الزكاة، 
_  هللا عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: »اوم شهر أن) سمع) ه ا من رسول هللا _  

در« . فقلنا: أن) سمع) ه ا من رسول الصبر، وثالثة أيام من ك  شهر، ي هبن وغر الص 
_ ؟ قال: أراكم تتهموني، ف خ  الص يفة، وانصاع فس لنا عنه، فقي : ه ا النمر )ن  هللا _  

  تولب العولي " قال الطبراني: لم يرو ه ا ال ديث عن خالد )ن قرة إال م مد )ن سالم. 
 ترجمة رواة اإلسناد عند الطبراني: 

ولـب )ـن زهيـر )ـن أقـيش )ـن عبـد )ـن كعـب )ـن عـوج )ـن النمر )ن تولب: النمر )ـن ت .1
ال ـارث ا)ـن عـوج )ــن وائـ  ا)ـن قـيس )ــن عـوج )ـن عبـد منــاوة )ـن أد العولـي ويقــال 

وهـو شـاعر  ،لولد عوج )ن وائ : عو   نهم حضنتهم أمه اسمها عو ، فغلـب علـيهم
 محهور، هو ا نسبه ا)ن الكلبي.

تولب )ن   النمر )ن  زهير )ن أقيش )ن عبد عوج )ن عبد  وقال أ)و عمر في نسبه: 
مناة ف سقل كعبا وما بعدها إلى عوج ا خير ا)ن عبد مناة، وا ول أاب، ومن الم ال أو  
على   وفد  النمر  إو  يقال:  آباء،  خمسة  تميم  عم  وهو  مناة،  عبد  وبين  النمر  )ين  يووو 

 .(22) هوقال ا)ن حجر: العولي ا ا)ي له حديث في السنن لم يسم في ،( بحعر النبي)
 البصري.أ)و العالء: يزيد )ن عبد هللا )ن الحخير العامري أ)و العالء   .2
قال النسائي: ثقة و كر  )ـن حبـاو فـي الثقـات وقـال: مـات سـنة إحـدى عحـرة ومائـة    .3

قلـ)) ا)ــن حجــر(: وأرخـه خليفــة وا)ــن قـانع والقــراب: ســنة ثمـاو ومائــة وقــال العجلــي: 
 .(23)وله أحاديث اال ة  بصري تابعي ثقة وقال )ن سعد: كاو ثقة  

رى   .4 أ)ــو مســعود البصــري عبــد ا علــى وقــال ا)ــن   الجريــري : ســعيد )ــن إيــاس (24) الَجِريــْ
وقــال الغجلــي: بصــري ثقــة  ،ســعد كــاو ثقــة إو شــاء هللا إال أنــه اخــتلل فــي آخــر عمــر 

وقـال الـ هبي:  ،بحـيءفلـيس  االخـتال قال النسائي: من سمع منـه بعـد   ،اختلل ب خر 
 .(25)محهور تغير قليال ورعفه القطاوثقة  

قـال ا)ـن حبـاو: وكـاو متقنـا  ،كنيته أ)و خالد مـن أهـ  البصـرة  قرة )ن خالد السدوسي: .5
 .(26)وقال ا)ن حجر: ثقة رابل من السادسة  ،مات سنة أربع وخمسين ومائة
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قال ا)ن أ)ي حاتم: س ل) أ)ـي عنـه فقـال:  ،(27)خالد )ن قرة )ن خالد   :السدوسيخالد   .6
 .(28)بصري قدم بغداد أخو  عبد الرحمن )ن سالم أوثق منه

الفضــ  )ــن ال بــاب الجم ــي: الفضــ  )ــن ال بــاب )ــن م مــد )ــن شــعيب، أ)ــو خليفــة  .7
رحلــة اآلفــا  فــي زمانــه، اســم أ)يــه عمــرو،  ،هـــ  305الجم ــي البصــري. تالمتــوفى: 

ولقبــه: ال بــاب قــال الــ هبي: وكــاو م ــدثا ثقــة، موثــرا راويــة ل خبــار وا دب، فصــي ا 
 .(29)مفوها

 الراجب: 

وأااب ال ديث  عزو  في  المناوي  وتعقبه  بالص ة  المصنف  له  سند    ، رمز  وفي 
و   ،ال ديث  البزار  رجال  وك ا  الص يب  رجال  رجاله  الهيثمي:  فيه بقول  الطبراني  طريق  من 
 مجهول.

قال   كما  ا يب  إسناد   فيه    ، السيوطي وال ديث  الطبراني  طريق  من  قوله  وأما 
وقد حوم   ،مجهول فقد زال) جهالته وتبين من الروايات أنه الص ا)ي الجلي  النمر )ن تولب 

 .(30)ا لباني عليه بالص ة
 

ْهِر": 5059 َياَم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر َوِمْن َ)َواِئِق الدَّ  .(31)"ُاوَما َفِإوَّ الصِ 
 ورمز له بالضعف.   ،عنه( هللا    )ررى)ن النجار عن أ)ي مليوة    عزا  السيوطيال

العزو بقوله: "وقضية تصرج المصنف أنه لم   المناوي من وجه واحد في  وتعقبه 
الستة أحد من  النسائي عن عائحة  ،وليس ك ل   ،يخرجه  قال عبد    ،)  روا   وا)ن َباس 

 حديثه منكر".  النسائي:ال ق: وفيه خطاب ا)ن القاسم عن حصين قال  
 الدراسة: 

النجار   المناوي رحمه    ،الدرر السنية   في "لم أقف على ال ديث عند ا)ن  وقد وهم 
حيث إو ال ديثين الم كورين عن    ، وا)ن َباس  ، ةعن عائحعزو ال ديث للنسائي    فيهللا  

 السنن الكبرى.   فيفإو ا ول حديث عائحة  ،وا)ن َباس ليسا هما حديثا الباب  ،عائحة 
النسائي   الكبرى   فيأخرجه  ا)ن    :(32)السنن  حدثنا  قال:  سليماو  )ن  الربيع  أخبرنا 

وهب، قال: أخبرني حيوة وعمر )ن مال ، عن ا)ن الهاد قال: حدثني زمي  مولى عروة عن  
عروة، عن عائحة، قال): أهدي لي ول فصة طعام وكنا اائمتين ف فطرنا، ثم دخ  رسول 
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_ فقلنا: يا رسول هللا، إنا أهدي لنا هدية فاشتهيناها ف فطرنا، فقال: »ال عليوما    _هللا  
 اوما يوما آخر موانه«.  

َباس    النسائيأخرجه    والثاني ا)ن  معنى    في عن  فيهما  وليس  الكبرى  السنن 
 ال ديث. 

الكبرى   السنن  فى  النسائي  وأخرجه  حدثنا    -(33)_  قال:  عثماو  )ن  علي  أخبرنا 
ا)ن   عن  عورمة،  عن  خصيف،  عن  القاسم،  )ن  خطاب  حدثنا  قال:  سليماو  )ن  المعافى 

النبي_   أو  وهما    َباس،  فرجع  ثم خر   وهما اائمتاو،  دخ  على حفصة وعائحة   _
كلنا  ت كالو فقال: »ألم تكونا اائمتين؟« قالتا: )لى، ولكن أهدي لنا ه ا الطعام ف عجبنا ف  

منه قال: »اوما يوما موانه« قال أ)و عبد الرحمن: ه ا ال ديث منكر وخصيف رعيف في  
 ال ديث وخطاب ال علم لي به والصواب حديث معمر ومال  وعبيد هللا. 

النسائي   فما خرجه  ا)ن َباس  أما حديث  الغماري:  الحيخ أحمد اديق  قال  ول ا 
لصغرى التي هي أحد الكتب الستة، وإنما  أاال وال وقع  كر لخطاب )ن القاسم في السنن ا

ت الكبرى  في  قال  249/  2وقع  كر   ال ي  وهو  التطوع،  فض  اوم  في  واحد  حديث  في    
وأما   آخر،  ف ام حديث  به  لي  ال علم  وخطاب  منكر ورعيف،  ه ا حديث  النسائي عقبه: 

النسائي:  فقال  عائحة  يزيد    حديث  )ن  م مد  )ن    ا دميأخبرنا  خارجة  عن  معن  حدثنا 
قال:    -الى هللا عليه وسلم-سليماو عن يزيد )ن روماو عن عروة عن عائحة عن النبي  

"الصيام جنة من النار فمن أابب اائما قال يجه  يومب ، وإو امرؤ جه  عليه فال يحتمه  
ري )يد  لخلوج فم الصائم أطيب عند هللا من  وال ي نفسى  إنى اائم،  ب  وال يسبه وليق : 

كما سي تي، وعزا    هنام  المصنف  وقد  كر  والالم،  با لف  المعرج  وه ا مورعه  المس "، 
 للنسائي. 

 
 . (34)" َااَلُة الَجاِلِس َعَلى النِ ْصِف ِمْن َااَلِة الَقائِم ": 5073

 ورمز له بالص ة.   ،عن عائحة ) ررى هللا عنه (  (35)عزا  السيوطي  حمد
 من وجه واحد في العزو لمن هو أكثر شهرة:  المناوي وتعقبه 

وال   ، أو ه ا مما تفرد به مسلم عن ااحبه  ، "وقضية تصرج المصنف قال المناوي: 
ومن ثم اتجه   ، )  هو في البخاري )لفا "االة القاعد على النصف من االة القائم"  ،ك ل  

 رمز المصنف لص ته". 
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 الدراسة: 

البخاري في الص يب   الوارث، قال:  :  (4)أخرجه  أ)و معمر، قال: حدثنا عبد  حدثنا 
  -وكاو رجال مبسورا    -حدثنا حسين المعلم، عن عبد هللا )ن )ريدة، أو عمراو )ن حصين  
:  عن االة الرج  -  -وقال أ)و معمر مرة: عن عمراو )ن حصين، قال: س ل) النبي   

نصف أجر القائم، ومن  وهو قاعد، فقال: »من الى قائما فهو أفض ، ومن الى قاعدا فله  
 الى نائما فله نصف أجر القاعد«. 

وحدثني زهير )ن حرب، حدثنا جرير، عن منصور،    :(36)   الص يب   فيأخرجه مسلم  
  -عن هالل )ن يساج، عن أ)ي ي يى، عن عبد هللا )ن عمرو، قال: حدث) أو رسول هللا  

-  ،ف تيته قال:  الصالة«،  نصف  قاعدا  الرج   »االة  قال:  جالسا،  :  يصلي  فوجدته 
قل): حدث) يا رسول هللا  فورع) يدي على رأسه، فقال: »ما ل ؟ يا عبد هللا )ن عمرو«  

أن  قل): »االة الرج  قاعدا على نصف الصالة«، وأن) تصلي قاعدا، قال: »أج ، ولكني  
 لس) ك حد منكم«. 

 الراجب: 

لمسلم  ال ديث  عزو  في  السيوطي  المناوي  خرج  ، تعقب  ما  وال  وال ديث  مسلم  ه 
)لفا:   )ن حصين  حديث عمراو  البخاري من  وإنما خر   حديث عائحة،  البخاري أاال من 
)ا  قائما فإو لم تستطع فقاعدا فإو لم تستطع فص  جنب(، وهو كما ترى بعيد عن حديث  

 غير سديد.  المناوي وب ل  يووو تعقب  ،الباب 
و )ن العاص )لفا )االة  وأما مسلم فلم يخر  في الباب إال حديث عبد هللا )ن عمر 

 الرج  قاعدا نصف الصالة، ولكنى لس) ك حد منكم(. 
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 الخاتمة

  ، وأالى وأسلم على خير من وط  ا ر  بقدميه الحريف   ،ال مد هلل رب العالمين 
للعالمين )  ،المبعوث رحمة  الطيبين    ،(سيدنا وحبيبنا م مد رسول هللا  آله و ريته  وعلى 

  وبعد ، وأا ابه والتابعين لهم بإحساو إلى يوم الدين ،الطاهرين 
 أهم النتائج التي توال) إليها:

العلمية  .1 الحخصية  )ناء  في  كبير  أثر  فلها  كبيرة  علمية  إفادة  التعقبات    ، لدراسة 
 والملكة النقدية لطالب العلم. 

و ل  لسعة علمهما وكثرة    ،السيوطي والمناوي   الكبيرة لإلمامين)ياو الموانة العلمية    .2
 وثناء العلماء عليهما.  ، مؤلفاتهما

أو    ، على بعض الفوائد المتنوعة من شرح كلمة غريبة  القدير(   )فيضاشتمال كتاب    .3
 ر فقهية.  أو أمو   ،ربل اسم َعَلم َوَرَد أثناء الب ث

  في ورعه    يمخالفا منهجه ال   ، ال وم على ال ديث  فيتساه  السيوطي رحمه هللا   .4
 مقدمته عندما قال" وانته عما تفرد به وراع أو ك اب". 

 التوايات:

 أواي الباحثين والدارسين )دراسة بقية كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير.  .1
الفقهية   .2 المسائ   خالل  من  المناوي  اإلمام  فقه  )دراسة  والدارسين  الباحثين  أواي 

 . (فيض القدير شرح الجامع الصغير)كتاب  فيتعر  لها   التي

 الهوامش:
 
 كتـاب: الجمعـة،  َِّ)ررى هللا عنـه(،أخرجه مسلم في)ا ي ه(،)لفظه، من حديث َجاِ)ِر ْ)ِن َعْبِد   (1)

ِة،)13بــاب) اَلِة َواْلُخْطبــَ ( المســند الصــ يب المختصــر  867(.حــديث) 592/ 2( َتْخِفيــِف الصــَّ
)نقـ  العــدل عــن العــدل إلـى رســول هللا اــلى هللا عليــه وســلم لمسـلم )ــن ال جــا  أ)ــي ال ســن 

ــاقي 261القحــيري النيســا)وري )ت:  الناشــر: دار إحيــاء التــراث هـــ( ت: م مــد فــؤاد عبــد الب
ِد  َِّ)ررـى  ِن َعبـْ اِ)ِر )ـْ العربي )يروت، وأخرجه النسائي في )سننه(،)لفا مقارب، من حـديث جـَ

(، المجتبـى 1578(،حـديث)3/188( كيـف الخطبـة،)22هللا عنه(،كتاب: االة العيدين، باب)
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 علـي الخراسـاني،من السنن =السنن الصغرى للنسائي  )ي عبد الرحمن أحمد )ن شـعيب )ـن 
 –الناشـر: موتـب المطبوعـات اإلسـالمية -هـ(ت قيق: عبـد الفتـاح أ)ـو غـدة303)ت:    النسائي

نَّةِ  ِد  َِّ، كتـاب: السـُّ ِن َعبـْ اِ)ِر )ـْ  حلب وأخرجه ا)ن ماجه في)سننه(،)لفا مقـارب، مـن حـديث جـَ
ة أ)ي عبد هللا م مد )ن يزيـد ( ال)ن ماج45حديث) (،17/ 1( اْجِتَناِب اْلِبَدِع َواْلَجَدِل،)7)اب  ب

هـ( ت: م مد فـؤاد عبـد البـاقي الناشـر: دار إحيـاء 273القزويني، وماجة اسم أ)يه يزيد )ت:  
 فيص  َيسى البا)ي ال لبي -الكتب العربية 

 . 193/  4يض القدير ف( 2)

 . 1 501/  276/  1الفوائد  (3)

 .31/  22/  17المعجم الكبير  (4)

 .3763/  396/  2الفردوس بم ثور الخطاب  (5)

 .  202/  4فيض القدير( 6)

(، ســــنن أ)ــــو داود كتــــاب الصــــالة: بــــاب الصــــالة قبــــ  20552/  171/  34مســــند أحمــــد)  (7)
 (.1281/ 457/  2المغرب)

 .1183/  59/  2ا يب البخاري كتاب التهجد: باب الصالة قب  المغرب (  8)

ــي ) (9) ــي النبـ ــاب نهـ ــنة: بـ ــاب والسـ ــام بالكتـ ــاب اإلعتصـ ــا)ق كتـ ــدر السـ ــريم إال المصـ ــى الت ـ (علـ
 .7368/  112/ 9ما تعرج إباحته، وك ل  أمر  

  .202/  4فيض القدير  (10)

 ت قيـــــق: كمـــــال ،8704/  253/  2المصـــــنف فـــــي ا حاديـــــث واآلثـــــار ال)ـــــن أ)ـــــي شـــــيبة  (11)
 ريا  . ال –موتبة الرشد  -يوسف ال وت 

 .8785/  414/  8مسند أحمد  (12)
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ــى  (13) ــالة علـ ــيالصـ ــ ام () النبـ ــن الضـ ــرو )ـ ــن عمـ ــد )ـ ــو أحمـ ــم وهـ ــي عااـ ــن أ)ـ ــر )ـ ــى بوـ : )ـ

ــيباني )ت:  ــد الحــ ــن مخلــ ـــ( 287)ــ ــلفي:  77/  36/  1)هــ ــد الســ ــد المجيــ ــدي عبــ ــق: حمــ (ت قيــ
 م 1995 -هـ  1415(، 1دمحق،  :) –الناشر: دار الم موو للتراث 

 (.5094/  333/  5(، الثقات) 912/ 162/  7الجرح والتعدي )  (  14)

ــائي )  (15) ــوو للنســـ ــعفاء والمتروكـــ ــلم) 511/  90/  1الضـــ ــ يب مســـ ــال اـــ /  160/  2(،رجـــ
/  536/  2( المغنــــــي فــــــي الضـــــــعفاء)  1431/  399/  1(،الثقــــــات للعجلــــــى) 1399
 (. 5685/  464/  1(،،تقريب الته يب)  5126

ــات  (16) ــي الثقـــ ــدارقطنى ( ،1490/  411/  1)للعجلـــ ــن الـــ ــى ال ســـ ــوال أ)ـــ ــوعة أقـــ /  2) موســـ
 (. 5115/  211/  2)  الكاشف ( ،3304/  615

،ت قيــــق:د. عبــــد الغفــــور )ــــن عبــــد ال ـــــق 297/  315/  1مســــند إســــ ا  )ــــن راهويــــة  (17)
 المدينة المنورة .  -موتبة اإليماو  -البلوشي 

 .211/  4فيض القدير  (18)

 (. 4940/  159/  5(، المعجم ا وسل)  688/  271/  2مسند البزار)  (19)

 .5184/  196/  3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (20)

 (. 688/  271/  2(، مسند البزار )  2307/  168/  38سند أحمد) م (21)

 (. 7186/ 566/  1(، تقريب الته يب)5295/  336/  5أسد الغابة في معرفة الص ابة)  (22)

 . 654/  342،  341/  11ته يب الته يب  (23)

( بفتب الجيم والياء المنقوطة باثنتين من ت تها 886/  263/  3ا نساب )   فيقال السمعاني    (24)
 )ين الرائين المهملتين.

(25)    ( الته يب  للعجلي)  8/    7:    5/  4ته يب  والمتركوو 531/  181/  1(،الثقات  (،الضعفاء 
 (. 2357/  256/  1(،المغني في الضعفاء)  271/ 53/ 1للنسائي)

 (.  5540/  455/  1(،تقريب الته يب) 10364/  342/  7الثقات ال)ن حباو)  (26)
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 . 113/  98/  2طبقات الم دثين ب ابهاو والواردين عليها ( 27)

 . 1510/ 278/  7الجرح والتعدي   (28)

 .240/ 92/  7تاريخ اإلسالم  (29)

 . الموتب اإلسالمي  - 3804/  709/ 2ا يب الجامع الصغير وزيادته   (30)

 . 212/  4فيض القدير ( 31)

 .  3277/   361/  3السنن الكبرى  (32)

 . 3287/  365/  3المصدر السا)ق ( 33)

 . 216/  4فيض القدير ( 34)

 . 24327/  384/  40مسند أحمد  (35)

 . 120/  507/  1ا يب مسلم  (36)

 المصادر والمراجع

عليه وسلم وسننه   .1 أمور رسول هللا الى هللا  من  المختصر  الص يب  المسند  الجامع 
 البخاري الجعفي  عبد هللا )ن إسماعي  أ)و  البخاري: لم مدوأيامه = ا يب  

ناار   )ن  زهير  الناشالم قق: م مد  السلطانية  رالناار  النجاة )مصورة عن  دار طو    :
 هـ.1422: ا ولى، ة الباقي( الطبعبإرافة ترقيم م مد فؤاد عبد  

وسلم:  المسند الص يب المختصر )نق  العدل عن العدل إلى رسول هللا الى هللا عليه   .2
)المتوفى:    ملمسل النيسا)وري  القحيري  ال سن  أ)و  ال جا   الم ق261)ن  م مد قهـ(   :

 )يروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي    فؤاد عبد الباقي
عبد هللا أحمد )ن م مد )ن حنب  )ن هالل )ن أسد    يحنب :  )مسند اإلمام أحمد )ن   .3

إشراج:    عادل مرشد، وآخروو   -   ا رناؤو : شعيب  ق هـ( الم ق241الحيباني )المتوفى:  
  -هـ    1421: ا ولى،  ةالرسالة الطبع: مؤسسة  ر الناش  التركي د عبد هللا )ن عبد الم سن  

 م. 2001
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ا .4 )ن موسى  علي  )ن  ال سين  )ن  الكبرى:  حمد  أ)و  السنن  الخراساني،  لُخْسَرْوِجردي 
)المتوفى:   البيهقي  الم ق 458بور  القادر  قهـ(  عبد  م مد  الناش:  الكتب  رعطا  دار   :

 م.  2003 -هـ  1424: الثالثة، ةالطبع   ولبنا  –العلمية، )يروت 
حاتم،   .5 أ)و  التميمي،  َمْعبَد،  )ن  معا   )ن  حباو  )ن  أحمد  )ن  حباو  )ن  لم مد  الثقات: 

الهندية  بإعانة: وزارة المعارج لل وومة العالية    عهـ( طب354)المتوفى:    الدارمي، الُبستي 
: دائرة رالعثمانية الناشمراقبة: الدكتور م مد عبد المعيد خاو مدير دائرة المعارج    )ت 

 . 1973=  ه 1393: ا ولى،  ة الهند الطبعالمعارج العثمانية ب يدر آباد الدكن  
العجلى   .6 االب  )ن  هللا  عبد  )ن  أحمد  ال سن  الثقات:  )ي  )المتوفى:    الكوفيتاريخ 

 م.1984-هـ1405: الطبعة ا ولى ةالباز الطبعالناشر: دار  هـ(261
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لحمس الدين أ)و عبد هللا م مد )ن   .7

: م مد عوامة أحمد م مد قهـ( الم ق748أحمد )ن عثماو )ن َقاْيماز ال هبي )المتوفى:  
:  ةجدة الطبع مؤسسة علوم القرآو،    -: دار القبلة للثقافة اإلسالمية  رالخطيب الناشنمر  

 م.   1992 -هـ  1413ا ولى، 
التميمي،   .8 المن ر  )ن  إدريس  )ن  م مد  )ن  الرحمن  عبد  م مد  والتعدي :  )ي  الجرح 

)المتوفى:   حاتم  أ)ي  ا)ن  الرازي  الناش 327ال نظلي،  المعارج رهـ(  دائرة  مجلس  طبعة   :
  ا ولى، :  الطبعة  )يروت   -إحياء التراث العربي    ر الهند دا  –ب يدر آباد الدكن    -العثمانية  
 .م 1952 هـ 1271

العسقالني  .9 الفض  أحمد )ن علي )ن م مد )ن أحمد )ن حجر  تقريب الته يب:  )ي 
  ا ولى، :  الطبعة   سوريا   -دار الرشيد  :  رعوامة الناشالم قق: م مد    هـ(852)المتوفى:  

1406 - 1986 
حجر   .10 )ن  أحمد  )ن  م مد  )ن  علي  )ن  أحمد  الفض   الته يب:  )ي  ته يب 

)المتوفى:   الناش852العسقالني  الطبعة رهـ(  الهند  النظامية،  المعارج  دائرة  مطبعة   :
 هـ. 1326ا ولى، 

اللخمي الحامي، أ)و القاسم  المعجم ا وسل: لسليماو )ن أحمد )ن أيوب )ن مطير   .11
عبد الم سن ا)ن    ، : طار  )ن عو  هللا )ن م مدق هـ( الم ق360الطبراني )المتوفى:  

 القاهرة.  –إ)راهيم ال سيني الناشر: دار ال رمين 
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The Hadith that were reminded by El Siuoty for that who is 

less Famous then they were commented 

 

 Nasr Hassan Ahmed Hussein 

  

  Abstract 

This is a research within Master’s thesis belongs to me, and its title 

"Comments Al imam Al Minawi upon Al imam Al Siuoty, From 

Comments " 4979" to comments "5203" throughout Book "Fayeed 

Elkadeer, Sharah El Gamiaa El Sagheer " And throughout them, I found 

comments for Al Minawi and from them discourses "Hadith" were 

reminded by Al Siuoty, for that, who is less famous than the other. And 

this don't decrease the value of book. This book is an encyclopedia 

included "1031"discourses "Hadith" were collected by Al Siuoty. " 

 

key words: Al Minaw, Al-Suyuti, comforted him, track it down, weak 

   


