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 المقدمة 
ُ َفاَل ُمَضلَّ    َوَنْسَتْغَفُرُه، َوَنُعوذُ إنَّ اْلَحْمَد ّلِلََّ، َنْسَتَعيُنُه،   َبَه َمْن ُشُروَر َأْنُفَسَنا، َمْن َيْهَد َّللاَّ

ا َعْبُدُه   َلُه، َوَمنْ  ُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّد   َوَرُسوُلُه. ُيْضَلْل َفاَل َهاَدَى َلُه َوَأْشَهُد َأْن اَل َإَلَه َإالَّ َّللاَّ

 َُقاَتَه َوال َتُموُتنَّ َإال َوَأْنُتْم ُمْسَلُمونَ َيا َأيَُّها الََّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َحقَّ ت  ( 102العمران . ) 

 َا َرَجاال  َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الََّذي َخَلَقُكْم َمْن َنْفٍس َواَحَدٍة َوَخَلَق َمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ َمْنُهم
َ الََّذي َتسَ  َ َكاَن َعَلْيُكْم َرَقيبا  َكَثيرا  َوَنَساء  َواتَُّقوا َّللاَّ سورة النساء :    اءُلوَن َبَه َواأَلْرَحاَم َإنَّ َّللاَّ

(1 .) 

 َوُقوُلوا َقْوال  َسَديدا  * ُيْصَلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغَفْر َلُكْم َ ُذُنوَبُكْم َوَمْن  َيا َأيَُّها الََّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
َ َوَرُسولَ   (.    71,   70األحزاب :)  ُه َفَقْد َفاَز َفْوزا  َعَظيما  ُيَطَع َّللاَّ

 َأمَّـا َبــْعـــدُ 
َ َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمٍَّد َوَشرُّ اأُلُموَر ُمْحَدَثاُتَها َوُكلُّ َبْدَعة   َفَإنَّ َخْيَر اْلَحَديَث َكَتاُب َّللاَّ

 (1) َضاَلَلٌة.

أصحابه وسلم تسليما  كثيرا ، ما عال إسناد ونزل، وطلع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى  
 (. نجم وأفل )

 الدراسات السابقة
التعقبات الحديثية للحافظ المناوي على الحافظ السيوطي من خالل كتاب فيض القدير    -1

عبد    ماجستير للباحث( جمعا ودراسة رسالة  29  :1شرح الجامع الصغير من حديث )
فيه الباحث جزئية معينة ال تتعارض مع    العالمية تناول اللطيف الراشدي جامعة المدينة  

 جمع وتحقيق ودراسة.  (5664: 5436)حديث يبدأ من  بحثي ، ألن  بحثي 
كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي للشيخ أحمد صديق المغاري طبعة   -2

 التي دار الكتب العلمية، وهذا الكتاب تناول فيه صاحبه ما ورد من أحكام على األحاديث  
[،  كتابيه ]فيض القدير  فيوما ورد من المناوي من أحكام وعلل    الجامع الصغير  فيوردت  

 الصغير[   التنوير بشرح الجامع]
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 منهج البحث: 
وذلك بتتبع كل حديث    والتتبع،اقتضت طبيعة الدراسة السير على طريقة االستقراء  

فيها   المناوي  تعقب  التي  األحاديث  هذه    السيوطي،من  دراسة  بتخريج    التعقبات،ثم  وذلك 
   الدراسة،ثم الفصل فيها حسب ما أدت إليه    ودراسته،الحديث 

 متن البحث  
 متن الحديث.  في متن الحديث حيث استدرك بزيادة  فيتعقب  -1

ْيَف". " 5448  عقوبة هذه اأُلمََّة َبالسَّ

 - عن رجل، والخطيب في تاريخه عن عقبة بن مالك   (2) عزاه السيوطي للطبراني في الكبير
 .   (3)، وسكت عليه -رضي هللا عنه 

 قال المناوي:
  ة بقيته “والساع"ظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه واألمر بخالفه بل  

"طب عن رجل من الصحابة قال الديلمي: "أظنه عبد هللا بن    موعدهم والساعة أدهى وأمر
هما اثنان جهني وليثي فكان ينبغي تمييزه"، قال الهيثمي: "رجال الطبراني    (4)الخطمييزيد  

 . ("5) رجال الصحيح

 التعقب:وجه 
 بقية. إستدرك المناوي على المصنف في أنه لم يذكر الحديث بتمامه بل للحديث   -1
 األعلى. الحديث    وهو راوي إستدرك المناوي على المصنف أنه لم يوضح المشتبه  -2

 يسار. الدراسة: الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير بتمامه عن معقل بن  

من طريق إسماعيل بن علية عن يونس    (6) مسنده  فيقلت : ورواه ابن أبى شيبة  
من    (7) ه ابن أبى عاصم في اآلحاد والمثانياعن حميد بن هالل عن أبى بردة عن رجل ورو 

من طريق خالد    (8) طريق حماد بن سلمة عن يونس به ورواه بن حجر في المطالب العالية
 عن يونس به  
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ولم أقف على رواية    (9) الكبير عن رجل وهو عبد هللا بن يزيد الخطمي  فيوعزاه للطبراني  
 . رضي هللا عنهما تقدم  -الطبراني عن رجل ولكن وجدت رواية عنده عن معقل بن يسار

 (10)"رجال الطبراني رجال الصحيح" - قال الهيثمي:

عبد هللا بن يزيد بن حصن بن عمرو بن الحارث بن خطمة بن  وراوى الحديث هو  
شم ابن مالك بن األوس األنصاري األوسي ثم الخطمي، يكنى أبا موسى وهو كوفي وله بها  ج

دار شهد الحديبية، وهو ابن سبع عشرة سنة، وشهد ما بعدها، واستعمله عبد هللا بن الزبير  
ابنه   عنه:  ،روى  والنهروان  وصفين،  الجمل،  طالب  أبي  بن  علي  مع  وشهد  الكوفة،  على 

 .(11)األنصاري، وهو ابن ابنته، وأبو بردة بن أبي موسى، والشعبي،موسى، وعدي بن ثابت 

 والحكم:التعليق 
، ولم يصب المناوي  (12) الحديث  سكت عليه السيوطي فى الفيض وكذا في التنوير

فى إستدراكه على المصنف من جهة ذكره للحديث مقتصرا  على جزء منه  ألن رواية المصنف  
عن رجل وتعقب المناوي عليه من طريق معقل بن يسار لكن المصنف عزاه للطبراني والخطيب  

ستدرك  ورواية الخطيب مقتصرة على اللفظ الذى ذكره المصنف ، ورواية الطبراني بالزيادة الم
 عليها.  

قلت ومن اإلنصاف للمصنف أن الزيادة الواقعة في رواية الطبراني عن معقل وعزو  
فليست   رجل  عن  للطبراني  التيسير    هي المصنف  في  الشارح  وقال  بها،  المستدرك  الرواية 

قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح  ورواه الخطيب عن عقبة بن  (  13)ورجاله رجال الصحيح
وله أخرجه الخطيب    (14)اله رجال مسلم غير المؤمل وقال األلباني: صحيحمالك بإسناد رج

من طريق المؤمل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال:  حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هالل 
فذكره.     -صلى هللا عليه وسلم:  -عن نصر بن عاصم عن عقبة بن مالك قال: قال رسول هللا 

ل مسلم غير المؤمل وهو ابن إسماعيل البصري، قال الحافظ:  قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجا
زياد،  "صدوق سيء الحفظ". لكن يشهد له حديث أبي بردة قال: "خرجت منعند عبيد هللا بن  

   -صلى هللا عليه وسلم-يعاقب عقوبة شديدة، فجلست إلى رجل من أصحاب النبي    فرأيته
 ره.  "فذك - صلى هللا عليه وسلم  -فقال: قال رسول هللا

 الدراسة: 
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سننه   في رجاله ثقات وليس في اإلسناد عبد هللا بن أبى يعقوب لكن جاء عند النسائي   -1
مسنده أنه محمد بن أبى يعقوب وثقه أحمد وغيره ولهذا قال الهيثمي:   في الكبرى وأحمد  

 رجال أحمد رجال الصحيح فلم يصب المناوي في تعقبه لعله قصد أبو نصر الهاللي فقد 
 قال فيه ابن حجر ال يعرف اسمه.

مسنده. في  الروياني  وأخرجه  الشعب.(15) قلت:  في  والبيهقي  في  (16)،  شيبة  أبى  وابن    ،
عن أبى أمامة    (19) ، والحارث بن أبى أسامة في مسنده.(18)، والطبراني في الكبير.(17)مصنفه.

 .  - رضى هللا عنه –

 والحكم: التعليق 
وتعقبه فيه   (20)   لم يصب المناوي في تعقبه وفي التيسير قال: "رجال أحمد رجال الصحيح"  

إسناد الحديث    وبقية  نعند األكثري نظر ألن إسناد أحمد فيه محمد بن أبى يعقوب وهو  ثقة  
 رجاله ثقات،  

 الحديث صحيح اإلسناد. 

 .(21) قال األلباني: صحيح

 إسنادا .  أعلىالعزو إلى من هو    فيتعقب  -2

ُكوَب َفَإنََّما َيْحَمُل هللا َتَعاَلى". َعَلى َذْرَوَة ُكلَ  َبَعيٍر َشْيَطاٌن "5458  َفاْمَتَهُنوُهنَّ َبالرُّ

المستدركعزاه   في  للحاكم  هريرة    (22) السيوطي  أبى  عنه  – عن  هللا  له   -رضي  ورمز   ،
 .(23)بالصحة

 المناوي: قال 
 "ورواه عنه الطبراني أيضا قال الهيثمي: وفيه عنده القاسم بن غصن وهو ضعيف". 

 التعقب:وجه 
أعلى   - فهو  للطبراني  المناوي  فعزاه  الحديث  المصنف في عزو  على  المناوي  إستدرك 

 إسنادا . 

 الدراسة: 
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  للطبراني:عزو الحديث 
حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا موسى بن سهل، ثنا محمد بن عبد العزيز  

رضي هللا    –عمر  الرملي،  ثنا القاسم بن غصن، ثنا جعفر بن محمد، عن نافع  عن ابن  
: »على ذروة سنام كل بعير شيطان،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا    -عنهما

فامتهنوها« وقال لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن محمد إال القاسم بن غصن، تفرد به:  
 .(24)محمد بن عبد العزيز

، وقال  (25)قال ابن عدي:" القاسم بن غصن حدث أحاديث مناكير"  -القاسم بن غصن: -1
الذهبي:" اْلَقاَسم بن ُغْصن َعن مسعر بن كدام ضعفه َأُبو َحاَتم َوَغيره"، وقال بن حجر:"  
قال أحمد حدث بأحاديث مناكير وقال أبو حاتم ضعيف وقال ابن حبان يروى المناكير  

 عفر الوركاني" .   عن المشاهير محمد بن ج
السماع منه  كان   ليادركته ولم يقض  " : قال ابن أبى حاتم :    الرمليمحمد بن عبد العزيز   -2

، ،وقال الذهبي :  (26)   عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو"
 .(27)  "قال يعقوب الفسوي حافظ ولينه غيره"

 والحكم: التعليق 
المستدرك وما كان له ذلك وفى    فيأقر المناوي المصنف في تصحيحه لرواية الحاكم    

الفيض بأن عزاه  للطبراني في األوسط عن    في، وتعقبه  (28)التيسير قال المناوي: إسناده جيد
ابن عمر وقال: فيه قاسم بن غصن له مناكير فكان األولى للشارح أن يتعقب المصنف في  

 .(29) م ألن  فيها ابن أبى الزناد قال أبو حاتم مضطرب الحديث تصحيحه لرواية الحاك
 إسناد الطبراني ضعيف جدا ، 

 الطبراني من قبيل الشاهد.    قلت: ورواية
وله شاهد عند أحمد  عن حمزة بن عمرو األسلمي حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد  

المبارك، قال: أخبرنا أسامة بن زيد،  هللا، وعلي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد هللا  يعني ابن  
قال: أخبرني محمد بن حمزة، أنه سمع أباه، يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول: " على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا هللا عز وجل، ثم ال تقصروا عن  

 . . (31)،  ورواه ابن خزيمة (30)حاجاتكم
 لغيره. إسناد الطبراني حسن 
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 أصلها صحيحة أو حسنه. في  هيتعقبات وهم فيها المناوي فضعف أحاديث  -3
ُروا َوَإَذا َغَضَب َأَحُدُكْم َفْلَيْسُكْت".  -5480 ُروا َواَل ُتَنفَ  رُوا َوَبشَ  ُروا َواَل ُتَعسَ   "َعلَ ُموا َوَيسَ 

- رضي هللا عنهما   -األدب عن ابن عباس، والبخاري في  (32)ألحمد في مسنده  عزاه السيوطي 
 .(33) ، ورمز له بالصحة

المناوي: وهو -قال  سليم  بن  "ليث  الهيثمي:  قال  فقد  بسديد  وليس  المصنف لصحته  "رمز 
 . (34)مدلس ولم يخرج له مسلم إال مقرونا بغيره."

 مدلس.تعقب في الحكم ألن في إسناده   التعقب:وجه 
زنيم القرشي، قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره  الدراسة:  ليث بن أبي سليم بن  

حتى كان ال يدري ما يحدث به فكان يقلب األسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس  
من أحاديثهم كل ذلك كان منه في اختالطه تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل  

 .(35) ويحيى بن معين

  في لمصنف في عزو الحديث فقد أخرجه أبو داود  وفات المناوي أن يستدرك على ا 
، وابن أبى شيبة في  (38) والبيهقي في الشعب:  (37) بلفظه ، والطبراني في الكبير:  (36) سننه:

  –من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس    (39)مصنفه:
 التزم المصنف بالعزو إليها.  التي وهى من المصادر  -رضي هللا عنهما

"إسناد    قال:ما أصاب المناوي في تعقبه وتضعيفه للحديث، وفي التيسير  والحكم:  التعليق  
 صحيح "  

بالتح وصرح  سماعه  ثبت  وقد  بالتدليس  متهم  ليس  أحمد  ألن  رواية  فى  كما  ديث 
 .  (40)األدب فيوالبخاري 

قال الغماري: الحديث في الصحيحين من حديث أنس دون آخره وله شواهد متعددة  
 .  (41)تقضى بأنه فوق الصحيح.

 خاتمة البحث 
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والصالة والسالم    وتحقيقه، لهذا العمل    توفيقه، وتسديدهالحمد هلل رب العالمين على   
وعلى آله وصحبه    –صلى هللا عليه وسلم    –على خير األنام ومسك الختام محمد بن عبد هللا  

 الكرام ومن تبعهم بإحسان ومن أهل الحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية العظام وبعد. 

التعقبات الحديثية من كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير تناولت    فيهذا البحث  
: إلى حديث  5436ه تعقبات المناوي على السيوطي من الناحية الحديثية من حديث رقم  في

على توجيهات أساتذتي مشرفا  وأستاذا ،    منهجي  في جمع وتحصيل ودراسة التزمت    5664رقم  
، فإن كان فيه من صواب فذلك من فضل هللا، وإن كان  جهديأن بذلت فيه قصارى    وحسبي

 .  طاقتيولوسع  جهديفيه من تقصير أو زلل فلقلة  

  في به    ينفعنيوأن    إتمامه،  في  ساعدنيأسأل هللا أن يتقبل هذا العمل منى وممن  
أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من قرأه من    اآلخرة، كما  في به    وجهي الدنيا وينضر  

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى    وباحث مستفيد إنه ولى ذلك والقادر عليه،طالب علم  
 آله وصحبه وسلم. 

 
 أهم النتائج:

قد يسارع المناوي فيحكم على إسناد بصحته مع أن فيه عدد من الضعفاء معتمدا  على ما    -
 نقله من كالم الهيثمي. 

 لفظه. قد يعزو المناوي الحديث بمعناه دون   -

صحيحة بوهمه في ضبط    هي ويضع أحاديث    ضعيفة أصلها    في   هيقد يحسن أحاديث    -
 اسم الروي ونسبته. 

مطلقا  كابن لهيعة مع أن العلماء قالوا:" رواية    ضعيفةالراوي الضعيف عند المناوي روايته    -
 ". مقبولةقتيبة عن ابن لهيعة 

المتهم بالتدليس ال تقبل روايته عنده ولو صرح بالتحديث كبقية بن الوليد متهم بالتدليس   -
 لكنه إذا صرح بالتحديث قبلت روايته.   
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ي غير ملتفت إلى كالم  قد يأخذ بقول إمام واحد من أئمة الجرح والتعديل فيضعف الراو   -
 حجر. العلماء المعتبرين كالذهبي وابن 

  التيسير فيكون متناقضا    فيالفيض عن كالمه    فيقد يخالف المناوي كالمه على الرواية    -
 فيضعف هنا ويحسن هناك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش:
 

أخرجه مسلم في)صحيحه(،بلفظه، من حديث َجاَبَر ْبَن َعْبَد َّللاََّ)رضى هللا عنه(،كتاب: الجمعة،    (1)
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اَلَة َواْلُخْطَبَة،)  13باب)    ( المسند الصحيح المختصر بنقل   867(.حديث)  592/  2( َتْخَفيَف الصَّ
إلى   العدل  عن  اشالعدل  أبي  الحجاج  بن  لمسلم  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  القشيري رسول  لحسن 
)المتوفي:   العربي 261النيسابوري  التراث  إحياء  دار  الناشر:  الباقي  فؤاد عبد  المحقق: محمد  هـ( 

بيروت, وأخرجه النسائي في )سننه(،بلفظ مقارب، من حديث َجاَبَر ْبَن َعْبَد َّللاََّ)رضى هللا عنه(،كتاب: 
باب) العيدين،  الخطبة،)22صالة  كيف  ا1578(،حديث)3/188(  السنن (,   = السنن  من  لمجتبى 

)المتوفي:  النسائي  الخراساني،  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  ألبي  للنسائي  الصغرى 
حلب وأخرجه ابن ماجه  – هـ(تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية 303

نََّة ،َباُب)في)سننه(،بلفظ مقارب، من حديث َجاَبَر ْبَن َعْبَد َّللاََّ، كتاب: ا / 1( اْجَتَناَب اْلَبَدَع َواْلَجَدَل،)7لسُّ
( البن ماجة أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفي: 45(،حديث)17

فيصل عيسى البابي   -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية  273
 . الحلبي

. )حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا 20/202/460  25  للطبراني:المعجم الكبير    (2)
عبد هللا بن عيسى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أنه دخل على عبيد هللا  
بن زياد يعوده فقال له معقل: إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »إن عقوبة هذه 

ورواه   -2/159/158مة السيف، وموعدهم الساعة، والساعة أدهى، وأمر« (،) تاريخ بغداد :األ
  :التاليتاريخ بغداد مقتصرا  على اللفظ الذى ذكره المصنف عن عقبة بن مالك باإلسناد    فيالخطيب  

 أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك، قال: أخبرنا محمد 
بن أيوب، قال: أخبرنا محمود بن غيالن، قال: حدثنا المؤمل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا  
يونس بن عبيد، عن حميد بن هالل، عن نصر بن عاصم، عن عقبة بن مالك، قال: قال رسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم: " عقوبة هذه األمة بالسيف"  (

 .4/319/7464فيض القدير:  (3)

 -   5/163األنساب:الخطمي بفتح الخاء وسكون الطاء نسبة إلى بطن من األنصار ، كتاب     (4) 
المحقق:   -هـ(  562لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت:  

ة، حيدر آباد، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثماني-عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره  
 1م ، عدد األجزاء:  1962 -هـ  1382الطبعة: األولى، 

 .7/225/11987مجمع الزوائد:  (5)
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مسند ابن أبى شيبة المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن   (6)

)المتوفى:   العبسي  العزازي و أحمد بن فريد المزيدي 235خواستي  المحقق: عادل بن يوسف  هـ( 
 . 2/412/938 الرياض –الناشر: دار الوطن 

مخلد    والمثانياآلحاد    (7) بن  الضحاك  بن  عمرو  بن  أحمد  وهو  عاصم  أبي  بن  بكر  أبو  المؤلف: 
 الرياض  –هـ( المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة الناشر: دار الراية  287الشيباني )المتوفى:  

5/446/2917 . 
المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 17المطالب العالية    (8)

)المتوفى:   الراية  287الشيباني  دار  الناشر:  الجوابرة  أحمد  فيصل  باسم  د.  المحقق:   -هـ( 
 .125/4185الرياض/

 .2/133التيسير بشرح الجامع الصغير:  (9)

 .7/225/11987مجمع الزوائد  (10)

في معرفة الصحابة : المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن أسد الغابة    (11) 
هـ( ، المحقق: 630عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى:  

 عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر: دار الكتب العلمية -علي محمد معوض 
سنة الطبعة:   األجزاء:    م،  1994  -هـ  1415النشر:    األولى،  فهارس  7)  8عدد    :(ومجلد 

3/413/3251 
 7/248/5431التنوير شرح الجامع الصغير : (12)

 .2/133التيسير بشرح الجامع الصغير  (13)

 . 2/743/4013 :  صحيح الجامع الصغير (14)
 .2/286/1176مسند الروياني:  (15)

 . 5/401/3610شعب اإليمان للبيهقي:  (16)

 . 2/273/8895مصنف ابن ابى شيبة:  (17)

 .   8/91/7464المعجم الكبير للطبراني:  (18)

 . 1/428/345مسند الحارث بن ابى اسامة:   (19)
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 .2/137التيسير شرح الجامع الصغير:  (20)

 . 2/747/404صحيح الجامع الصغير:  (21)

)حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب،   1/612/1627باب أول كتاب المناسك   :  مستدرك الحاكم  (22)
ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد هللا بن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن األعرج، عن أبي  

 .   (-رضي هللا عنه -هريرة

  .4/322/5458فيض القدير  (23)

 . 7/6/6688معجم الطبراني األوسط  (24)

لسان )  ،(2/520/5000الضعفاء:    في, )المغنى  7/152/1581ضعفاء الرجال:    فيالكامل    (25)
 (. 3/165/2153رجال الحديث:  فيموسوعة أقوال اإلمام أحمد , )(4/464/1440الميزان: 

المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد   الكاشف: ,  29/  8/  8  حاتم:الجرح والتعديل البن أبى   (26)
 بن أحمد بن

هـ( المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:    (27)
 . 196/5011/ 2مؤسسة علوم القرآن، جدة  -الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 

 .2/134التيسير شرح الجامع الصغير:  (28)

 252/1201/ 5 الجرح والتعديل البن أبى حاتم: (29) 
 25/426/16039مسند أحمد : (30)

ثنا يونس بن عبد األعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه،   صحيح ابن خزيمة  (31)
عن األعرج، عن أبي هريرة: صحيح ابن خزيمة المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن  

)المتوفى:   النيسابوري  السلمي  بكر  بن  صالح  بن  مصطفى 311المغيرة  محمد  د.  المحقق:  هـ( 
 .4/143/2547 بيروت  -ب اإلسالمي األعظمي الناشر: المكت

حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا )  ، 4/39/2136مسند أحمد: باب مسند عبد هللا بن العباس    (32)
، قال: بلفظ »علموا،  ويسروا وال  -رضي هللا عنهما  -سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس

، )األدب المفرد للبخاري: باب تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت«"(  
_  )حدثنا محمد بن سالم قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن 1/95/245والصفح عن الناس    العفو
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بلفظ »علموا ويسروا وال تعسروا، وإذا غضب   غزوان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
 أحدكم فليسكت« (.

 .4/328/5480فيض القدير:  (33)

 .1/129/542الزوائد: مجمع  (34)

 _ 2/231/906، المجروحين البن حبان: 24/279/5017تهذيب الكمال: ( 35)

 .4/337/2730سنن أبى داود:  (36)

 .  11/33/10951المعجم الكبير للطبراني:  (37)

 . 10/527/7935شعب اإليمان للبيهقي:  (38)

هللا بن محمد بن إبراهيم ، ألبى بكربن أبي شيبة، عبد  5/216/5379مصنف ابن أبى شيبة:    (39)
الناشر: مكتبة الرشد -المحقق: كمال يوسف الحوت-هـ(  235)ت:    - بن عثمان بن خواستي العبسي

 7عدد األجزاء: -1409الطبعة: األولى، -الرياض –
 447/1320/ 1 المفرد:األدب  (40)

 . 4/469/2274المداوي لعلل الجامع الصغير:  (41)
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 والمراجع المصادر

والمثاني  - الشيباني،   ":"اآلحاد  مخلد  بن  الضحاك  بن  عمرو  بن  عاصم،    أحمد  أبى  إبن 
 م، حققه: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة،  1991ه_1411 1طه، 287المتوفي:

بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني،    " سليمان "المعجم االوسط  -
 المحسن بن إبراهيم الحسيني،    محمد، عبدبن عوض هللا بن    (، حققه: طارق ه360)المتوفى:

  الشامي، أبوالقاسم "المعجم الكبير للطبراني": سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي   -
 ققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ح2ط(، ه360)المتوفى: الطبراني، 

المسانيد  - بزوائد  العالية  أحم"المطالب  حجر،   د الثمانية":  بن  أحمد  بن  محمد  بن  على   بن 
:العسقالني،   ط852)المتوفى  العزيز  1419  1ه(،  عبد  بن  ناصر  بن  سعد  د.  نسقه:  ه، 

 الشثري، 

": الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن  نالصحيحي "المستدرك على    -
بابن   المعروف  النيسابوري،  الطهماني،  الضبى،  ط405)المتوفي:البيع،  الحكم،    1ه(، 

 م، حققه: مصطفى عبد القادر عطا.  1990 -ه1411

،  ضعفاء الرجال": عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن محمد بن مبارك بن القطان  في"الكامل    -
شارك  ،  علي محمد معوض-ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود365الجرجاني، )المتوفي:  

 لبنان -بيروت - في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة الناشر: الكتب العلمية 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر    "الجرح والتعديل البن أبى حاتم":   -
 م، 1952ه_1271 1طه، 327في:، الرازي، المتو التميمي، الحنظلي

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد هللا    الضعفاء":  في"المغني    -
 نور الدين عنتر،  : د.ه(، حققه748)المتوفى:الذهبي، 
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"التيسير بشرح الجامع الصغير": زين الدين محمد الددعو بعبد الرؤوف بن تاج العرفين بن  -
العابدين   زين  بن  المناوي  على  ثم   3ط(،  ه1031)المتوفى:القاهري،  الحدادي، 

 الرياض. -اإلمام الشافعي  م، نشره: مكتبة1988ه_1408

ه، حققه:  1416  1ط(،  ه307)المتوفي: الروياني،  "مسند الروياني": محمد بن هارون  -
 أيمن على أبو يماني، نشره: مؤسسة قرطبة مصر. 

عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان    شيبة، أبو بكر بن أبى    ":"مصنف ابن أبى شيبة-
 ، حققه: كمال يوسف الحوت. 1409 1، طه(2350 العبسي، )المتوفىبن خواستى 

أبو محمد الحارث بن محمد بن    بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث":   -"مسند الحارث  -
  حققه: د. م،  1992-ه1413  ، 1  ط  ه، 282داهر التميمي البغدادي الخصيب، المتوفي:

 حسين أحمد صالح الباكري. 

ه(،  241المتوفى  ) الشيباني،  "مسند احمد": أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد    -
 ،  مرشد، وآخرون م، حققه: شعيب االرنؤوط، عادل 2001ه_1421 1ط

"مسند ابن أبى شيبة": أبو بكر بن أبى شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن    -
 بن يوسف العزازي،    حققه: عادلم، 1997 1ه، ط235خواستي العبسي، المتوفي:

سليمان الهيثمي، )المتوفي:    بكر بن   أبي "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": نور الدين على بن    -
النشر:    ه(،807 حققه1994-ه1414عام  مكتبة  م،  نشره:  المقدسي،  الدين  حسام   :

 القاهرة،  -المقدسي

اإلمام    - أقوال  أسد    حمد": أ"موسوعة  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  الشيباني،  أحمد 
 م، 1997ه_1417 1ه(، ط241المتوفى:)
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السلمي  "صحيح ابن خزيمة": محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر    -
)المتوفي: المكتب  311النيسابوري  الناشر:  األعظمي،  مصطفى  محمد  د.  حققه:  ه(، 

 بيروت.   -اإلسالمي

بن    نجاتي "صحيح الجامع الصغير وزيادته": محمد ناصر الدين بن الحجاج بن نوح بن    -
 المجددة والمزيدة   ط:ه(، 1420)المتوفى:   آدم األشقوري، األلباني،

"شعب اإليمان": أحمد بن الحسين بن على بن موسى، الخسروجردي، الخراساني، أبو بكر    -
ط458)المتوفى:  البيهقى،  حققه2003  -ه1423  1ه(،  الحميد  ،  عبد  العلى  عبد  د.   :

 حامد، 

"فيض القدير": زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين    -
 ه،"1356 1هـ(، ط1031مناوي القاهري، )المتوفى:العابدين الحدادي ثم ال

ه(،  852المتوفى:)العسقالني،  "لسان الميزان": أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر،    -
 الهند،  – م، حققه: دائرة المعارف النظامية  1971 -ه1390 2ط
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Imam Al-Manawi Hadithi traces through his book Fayd al-

Qadir Sharh Al-Jami` Al-Saghir 

Ahmed Mohamed Ryan Ahmed 

 

 

Abstract:  
Summary of the approach of Imam Al-Manawi in his traces on the 

hadith . 

1 -  He traces the hadith in terms of attributing the hadith to the well-

known books 

2 -  He traces the hadith in terms of the body and adds a part to the body 

of the hadith 

3 -  He traces the hadith from the point of view of the chain of narrators, 

so he will show if the chain of transmission is weak, indicating the reason 

for its weakness 

4 -  He traces the hadith in terms of clarifying other ways of speaking to 

strengthen it . 

5- He traces the hadith in terms of its chain of transmission. 

 

  

 

 


