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منهج القاضي عياض يف توجيه وترجيح 

 الرواية من خالل كتابة مشارق األنوار
 
 
 
 

 اعداد :
 الدكتور/ الدرديري الطيب األمني مضوي
االستاذ املساعد بقسم السنة وعلوم احلديث كلية 

 أصول الدين.جبامعة أم مدرمان اإلسالمية. 
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 ةاملقدم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي أشرف املرسلني سيدان حممد صلي هللا عليه  

 مجعني وبعد ،،أ  ل  وصحبآوسلم وعلي 
نَّ ِمْن رعاية هللا هبذا األمة حفظ هلها ييناها وفلفهف هفيفه  ا كتابه  العايها اهال فعها    إف  
وهيأ للسنة النبوية رجااًل أفهذاذًا فعلمهوا ( 1) ( لح   حلححاِفيف ونح َنحْن  نهحاَّْلنحا الذ ِْكرح وحِإانَّ  ِإانَّ َنحْن   )

العلهههم وهلهههوو وننيهههروو بهههني الن هههاع، فاجتاهههدوا ا مجهههح األحاييهههث وا  ر ا الصهههحا ، 
واملسهههانيد، والسهههنن، وا وامهههح، واملعهههاجم، وفتههههاا كمههها صهههنف  كتههه  ا هههر  والتعهههديف 

مههن اوههرو  العليههف، ههها ملههنام مههن النيفههر ا  وبيههان أحههوال الههرواة، فعههرف التقههة التبهه 
أسهانيد األحاييههث وا  ر، وزييها الصههحيل مهن اللههعي  والسهليم مههن املعلهول مههن فلهه  
األخبار  ومهن أولكه  األعهالم األفهذاذ  القايهي عيهاو بهن موسهض بهن عيهاو أله  كتابهة 

 كتابة ههذا منيارق األنوار أهتم في  أبصل كت  احلديث )الصحيحني واملوطأ، ( يبط ا
األلفاظ ، و األمساء وبني اخهتالف الهروا و ونبه  ملوايهح التصهحي  واإلهبهام الهذ  جهاء 
ا بعض الروا و وشر  الغري  واألمساء  واللين ،ويعد منيارق األنوار من أميا اللت  
ا علم احلديث بف أتثر ب  عدي من العلماء وأكتروا النقف من  كابن الصال  وابن حجر. 

أريو البحهث ا ههذا اللتههاب  بعنهوان مهناض القايههي عيهاو ا فوجيه  وفههرجيل ولهذل  
 الروا و من خالل كتاب  منيارق األنوار .

   ستة مباحث وخازة ويتلون البحث من
 املبحث األول  حياة القايي عياو وفي  ثالثة مطال   
 املطل  األول   امس  ومولدو ونسب  ونسبت  وكنيت  
 يوخ  وفالميذواملطل  التاين   ش 
 املطل  التالث   ثناء العلماء علي  ومؤلفاف  ووفاف . 

 املبحث التاين   التعري  بلتاب منيارق األنوار وفي  مطلبان .

                                 
1
 9/ سورة احلجر ااْلبة  
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 املطل  األول  مويوع اللتاب وحمتواو
 املطل  التاين  منالة اللتاب وايمت  العلمية . 
 و املوطألبعض روا   ا فوجي  وفرجيح   املبحث التالث   مناج  
 لبعض روا و صحيل البخار   ا فوجي  وفرجيح  املبحث الرابح   مناج  
 لبعض روا و صحيل مسلم ح ا فوجي  وفرجي  حث اخلامس   مناجبامل  

 دألسانيل وجي  االختالف ا ف ج   منا سايعال املبحث
 اخلازة وفنيتمف علي ا يت 

 أواًل  النتائض
  نياً  التوصياو 

 صاير واملراجحاائمة امل
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 املبحث األول  حياة القايي عياو ره  هللا.

 املطل  األول  نسب 
هههو اإلمههام احلههافظ القايههي أبههو الفلههف عيههاو بههن موسههض بههن عيههاو بههن عمههرون بههن     

 (.1موسض بن عياو بن حممد بن عبد هللا بن موسض بن عياو اليحصيب)
او  بهن موسهض بهن عيهاو بهن عمهرو ( ا معجم    هو أبو الفلف عي2واال ابن األنبار)

بههن موسههض بههن عيههاو بههن حممههد ن ابههن موسههض بههن عيههاو اليحصههيب أبههو الفلههف القايههي 
نتقلهوا مناها إىل مدينهة اجهدايو ا القهدحب همهة بسهط    أسهتقر أاحملدث احلافظ ن احلافف 

 (3ن فاع   إىل سبتة وهبا ولد هو ومسح من منييختاا )
لجوم  أجتا  علينا القايي عياو عند انصراف  من سبت  و اال النييخ أبو القاسم بن امل

أليب بههدارو عنيههية يههوم األثنههني التههامن لرجهه  سههنة ثههالث وأربعههني  إىل احللههرة  ائههراً  ااصههداً 
ومخس مائة وا هذو العنيية استجاف  وسألت  عن نسهب  فقهال    إ ها أحفهظ  عيهاو بهن 

لههاً بعههد ذلهه   حممههد بههن موسهض بههن عيههاو بههن عمههرون بههن موسههض بهن عيههاو. وأحفههظ أي
عبد هللا بن موسض بن عيهاو. وال أعهرف أن حممهدا ههذا ههو أبهو عيهاو أو بينامها أحهد. 

(4) 
 أصل   

                                 
لته  الناشهر  يار ال يراسة وحتقيه:   كهر  عمهتاوالذهيب أتلي   حممد بن أهد بن عتمان  فذكرة احلفاظ/  1

 24ص 4ج م1998 -هه1419الطبعة األوىل  لبنان-العلمية بتوو
/ ابههن األنبههار   هههو حممههد بههن عبههدهللا بههن أيب بلههر  القلههاعي املعههروف عبههن  األنبههار  صههاح  املعجههم ا  2

 م 658أصحاب أيب علي الصدا فوا سنة 
عبهد هللا حممهد بهن عبهد هللا بهن أيب أبهو  املعجم ا أصحاب القايي اإلمهام أيب علهي الصهدا ريهي هللا عنه /  3

 م1885سهنة الننيهر  الناشهر يار صهاير حتقيه:  ههه 658سنة الوالية / سنة الوفهاة  بلر القلاعي )ابن األعر(
 1/294ج ملان الننير بتوو / لبنان

 1/6  املؤل    املقر  أ هار الر و ا أخبار القايي عياو/  4
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ينتسهه  القايههي عيههاو إ  وصهه  ، وهههو مههن ابيلههة هههت مسيهه  بههذل  عسههم جههدهم 
وص  بن مال  بن  يد بن ساف بن عمرو بن ايس بن معاوية بهن جنيهم بهن عبهد  هس 

وث ينتسهه  إلياهها اههوم كتههتون بعلههام علنيههام وبعلههام  صههر وبعلههام بههن وائههف بههن فهه
 (1عألندلس )

 مولدو  ه
 (2ذكر اهف الرتاجم ميالي القايي ا سنة س  وسبعني وأربعمائة من اهلجرة ، )

 ننيأف  
ننيأة القايي عياو ا سبت  ا بي  علم ويين وفلقي العلم أول مافلقاو عن شيوخاا ،  

  طله  احلهديث والفقه  فتتلمهذ فلهي أعهالم سهبت  ا كالقايهي أيب  فبدأ هفهظ كتهاب هللا
عبدهللا بن عيسي التميمي ، كان  سبت  حمظ رحال العلماء حني عبورهم أ  األندلس ها 
أات  للقايي لقيا اللتت منام . يقول ابن  حممد عن ننيأة أبي  )..... ننيأ أيب علهي عفهة 

فعال موصوفا علنبف والفام واحلذق طالبها للعلهم وصيانة مريض احلال حمموي األاوال واأل
حريصههها عليههه  فتاهههدا فيههه  معيفمههها عنهههد األشهههياا مهههن أههههف العلهههم ،.كتهههت اوالسهههة هلهههم 
واالخههتالف إلههيام إىل أن بههرع أهههف  مانهه  وسههاي مجلههة أارانهه  فلههان مههن حفههاظ كتههاب هللا 

لهوافر مهن ففسهتو ومجيهح فعاىل مح القراءة احلسنة والنغمة العذبة والصوو ا ات واحلهظ ا
علومهه  وكههان مههن أئمههة احلههديث ا واتههه  أصههولياً متللمههاً فقياههاً حافيفههاً للمسههائف عااهههدًا 
للنيههروب بصههتًا عألحلههام َنههو ً ر ن مههن األيب شههاعرًا فيههدًا كافبههاً خطيبههاً حافيفههاً للغههة 

                                 
،  4/1304ج ميهها  الههذهيب أبههو عبههد هللا بههن أهههد بههن عتمههان بههن اهها املؤلهه    حممههد فههذكرة احلفههاظ / انيفههر  1

، ورسههالة يكتههوراو أ.ي بنيههت علههي 2/429، والصههلة البههن بنيههلوال  4/138شههذاراو الههذه  البههن العمههاي 
/ النجهوم الااههرة 37/199، اتريهخ اإلسهالم للهذهيب  1/207، وطبقاو احلفاظ للسهيوطي ص67الرتايب ص 

37/198 
، يار  ابهن فرحهونابهراهيم بهن علهي بهن حممهد املؤله    ، ملذه  ا معرفهة أعيهان علمهاء املهذه الديباج ا /  2

،  37/198النجههههوم الااهههههرة  1304/ 4فههههذكرة احلفههههاظ   1/100الننيههههر ،يار اللتهههه  العلميههههة بههههتوو ،ج
 27/199، اتريخ االسالم للذهيب ج138/ 4شذراو الذه  
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العنيهرة  واألخبار والتهواريخ حسهن اولهس نبيهف النهايرة حلهو الدعابهة صهبورا حليمها مجيهف
جوايًا مسحا كتت الصدااة يؤوًع علض العمف صليبا ا احله: وبلهيف ا التفهنن ا العلهوم مها 

 (1هو منياور وا العامل معلوم.)
 كنيت   ه    

 (2اإلمام العالمة يلىن القايي عياو أع الفلف سبيت الدار وامليالي أندلسي األصف..)
 وفاف    

فههوا احلههافظ النااههد احلجههة عيههاو بههن موسههض بههن سههنة ثههالث وأربعههني ومخسههمائة. وفياهها 
 (3عياو أحد عيفماء املاللية وماو  راكش ا مجايى ا خرة.)

 
 املطل  التاين   شيوخ  وفالميذو  

 شيوخ  ه 
ولقد أخذ القايي عياو ره  هللا عن شيوا بلدو سبت  كالفقي  أيب اسح: بهن الفاسهي   

قههر  صههاح  كتههاب أ هههار الههر و ومسههح ، وحممههد بههن عيسههي التميمههي وفههتهم واههال امل
احلديث مهن أيب القاسهم اخلرسهاين وفهتو ومسهح صهحيل مسهلم مهن النيهيخ أيب احلسهن ابهن 

 (4أيب نصر ا شوال سنة س  وس  مائة وكان ودث عإلجا ة العامة عن أيب طاهر ")

                                 
، يار  ابهن فرحهونابهراهيم بهن علهي بهن حممهد املؤله    ، املهذه  الهديباج املهذه  ا معرفهة أعيهان علمهاء/  1

 املؤلههه    املقهههر  أ ههههار الهههر و ا أخبهههار القايهههي عيهههاو ،1/100الننيهههر ،يار اللتههه  العلميهههة بهههتوو ،ج
  1/6ج
 1/6/ املصدر نفس  ج 2
 1/78ج املؤل    ابن فغر  بري ، النجوم الااهرة ا ملوك مصر والقاهرة/   3
  1/253 هار الر وأ  / انيفر  4
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عبهد وذكر القايي عياو  ا كتاب  الغنية الذ  عرف في  بنييوخ  ، الفقيه  القايهي أبهو 
هللا حممد بن عيسض بن حسني التميمي اائاًل عن  ال مت  كتتًا للمناظرة ا املدونهة واملوطهأ 

 (1ومساع املصنفاو فقرأو ومسع  علي  بقراءة فت  كتتًا وأجا ين مجيح روايت .)
(صهحيل البخهار   اهال حهدثين به  عهن القايهي أيب 2ومسح من شيخ  أبو علي الصدا )

 (3يب ذر بسندو.)الوليد الباجي عن أ
 شيخ  أبو علي الصدا  

هو اإلمام احلافظ القايي النيهايد أبهو علهي بهن احلسهني بهن حممهد بهن فهتو بهن حيهون بهن 
سههههلرة الصههههدا . أندلسههههي األصههههف ، مههههن أهههههف سراسههههطة واههههد ولههههد الصههههدا ا سههههنة 

 (4ه)454
 شيخ  القايي أبو عبد هللا بن هدين   
العايها بههن أههد التغلههيب، و اهال ا حقهه  صههاح   وههو حمم ههد بهن علههض بهن حمم ههد بهن عبههد

القالئد  حامي ذمار الدين وعايدو، وااطح يرر املعتدين ، ومل  للعلوم  ماماً، وجعف 
 (5العلوف علياا لااماً، فحيا رمساا، وأعلض امساا،)
 شيخ   اإلمام احلافظ أبو بلر بن عطية ره  هللا .

  حلافظ أبو بلر بن عطيةالفلف عياو الفقي  اإلمام ا والقايي أب

                                 
احملقه:   مهاهر  ههت  ههه( 544 - 476املؤله    القايهي عيهاو ) لغنية فارس  شيوا القايي عيهاو/  ا 1

 1/174الغنية ج    م 1982 -هه  1402الطبعة   األوىل  الناشر   يار الغرب اإلسالمي جرار
 حيهون بهن سهلرة الصهدا أندلسهي / هو االمام احلافظ القايي النيايد أبوعلي احلسني بهن حممهد بهن فتههن 2

 104األصف ، الدعج املذه  ص 
 1،34/ انيفر الغنية  3
 1/34/انيفر الفتية  4
 1/268/ أ هار الر و  5
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و اال ا حق  صاح  القالئد  شيخ العلم وحامف لوائ ، وحافظ حديث النيب صلض هللا 
عليهه  وسههلم وكوكهه  مسائهه ، شههر  هللا لتحفيفهه  صههدرو، وطههاول بهه  عمههرو، مههح كونهه  ا كههف 

 (1علم وافر النصي  مياسرًا عملعلض والراي ،)
 فالميذو 

يهي ا فرمجته  بعلمه  ،وذكائه ، وفوايهع ، وحلمه  ،هها لقد شاد ل  كف مهن ذكهر القا     
  اي ا شارف  ولذل  جلس ل  عدي كتت من التالميذ منام

 .فلميذو أهد بن عبد الرهن  
أكتههر عههن شههريل وفههال بقههراءة احلههرمني عليهه  وأكتههر عههن أيب بلههر بههن  اههرطيب  األصههف اههدمياً 

احلهه: بههن عطيههة ولقههي بسههبتة أع وعبههد  (2العههريب وأيب جعفههر بههن عبههد الههرهن البطروجههي )
 (3الفلف عياياً. وكلام أجا  ل . )

 فلميذو اهد بن عبدالرهن بن الصقر األنصار  اخلارجي أبو العباع
أصل  من التغر األعلهض مهن سراسهطة   حتهول إىل سهبتة   إىل فهاع وأاهام هبها   اسهتوطن 

بهههن فهههتة بهههن مفلهههف  مهههراكش بعهههد رحلتههه  إىل األنهههدلس. اهههرأ علسهههبح علهههض أيب العبهههاع
 (4اليحصيب وارأ علض فتو من منيايخ القراء. )

 املطل  التالث   ثناء العلماء علي القايي عياو.
جند القايي عياو ره  هللا من العلماء اوتادين ويرجح إلي  الفلف ا كف أنواع العلهوم 

ن املؤلفهاو  إال وأتثر ب  علماء كتر ، وال جتد كتاًع مهن كته  احلهديث أو الفقه  وفتهها مه
 وجتد اواًل من أاوال .

                                 
 1/269/ املصدر نفس   1
فهذكرة  البطروجي العالمة احلافظ التقة أبو جعفر أهد بن عبد الرهن بهن حممهد بهن عبهد البهار  األندلسهي / 2

 4/60احلفاظ ج
 152/  أ هار الر و ص  3
 48/ هو أهد بن عبدالرهن بن حممد بن الصقر األنصار  اخلارجي من سراسطة ، الدعج املذه  ، ص 4
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(  كان القايي عياو رهه  هللا فعهاىل ههر علهم وهلهبة ييهن وحلهم أحلهم 1اال املالحي)
 اراءة كتاب هللا فعاىل علسبح وبليف من معرفت  الطول والعرو وبر  ا علم

 احلههديث وهههف رايههة الههرأ  ورأع ا األصههول وحفههظ أمسههاء الرجههال ونقهه  ا علههم النحههو
 (2وايد اللغة وأشرف علض مذاه  الفقااء وأَناء العلماء وأفراو األيعء.)

(  هههو إمهههام ا احلههديث ا واتهه ، وأعههرف النههاع بعلومههه ، 3واههال القايههي ابههن خل لههان)
وعلنحههو، واللغههة، وكههالم العههرب، وأ ماههم، وأنسههاهبم. ومههن فصههانيف  كتههاب اإلكمههال ا 

مهها ر . ومناهها  منيههارق األنههوار ا ففسههت فريهه  شههر  مسههلم، كم ههف بهه ( كتههاب امل علحههم لل
 (4احلديث،)

( هههه  ا القايههي رههه  هللا ،هههو مههن أهههف التفههنن ا العلههم والههذكاء 5اههال ابههن بنيههلوال )
( ذكرو النييخ أبهو احلسهن بهن مغيهث فقهال  كهان مهن أكمهف مهن رأيه  6واليقيفة والفام )

  اللغهههة، وأكتهههر مهههن روايهههة علمهههاً عحلهههديث، ومعرفهههة بطراههه ، وحفيفهههاً لرجالههه ، عههها  كتههه
األشههعار، ومجههح مههن سههعة الروايهههة مهها مل نمعهه  أحههد أيركنهههاوا وصههحل مههن اللتهه  مههها مل 
يصههحح  فههتو مههن احلفههاظ، كتبهه  حجههة علغههة، ومجههح كتههاعً ا رجههال الصههحيحني، مسههاو " 

 (7فقييد املامف املنيلف " وهو كتاب حسن مفيد، أخذو الناع عن .)

                                 
 1/34/ املصدر نفس   1
 1/226ج أ هار الر و/  2
/ هههو  ههس الههدين أهههد بههن حممههد بههن أيب بلههر بههن خللههان يلههين أيب العبههاع ، وفيههاو ا التههاريخ ،وفيههاو  3
 3/54/ 1900ان ،  س الدين أهد ،حتقي: اجسان عباع ، الناشر يار صاير، بتوو ب،األعي
يار  أتليه    ههس الهدين حممهد بهن أهههد بهن عتمهان الههذهيب. اتريهخ اإلسهالم ووفيهاو املنيههاهت واألعهالم./  4

 األوىل. م.الطبعهة 1987 -ههه 1407سهنة الننيهر   ملان الننير  لبنهان/ بهتوو. الننير  يار اللتاب العريب.
 37/200ج حتقي:  ي. عمر عبد السالم فدمر .

 2/430ه ،الصلة 511/ هو خل  بن عبداملل  بن مسعوي بن موسي بن بنيلوال ولد بقرطبة عام  5
 1/146ج املؤل    ابن بنيلوال، الصلة/ كتاب  6
  1/285/ أ هار الر و  7
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ي أنههه  فهههوا  هههراكش، ويفهههن هبههها ببهههاب أيهههالن ياخهههف مدينهههة وفافههه   أففههه: املؤرخهههون علههه
 (1مراكش)

 
 مؤلفاف   

ولقد ذكر مؤلفاو القايي عدي من أهف العلم مهنام صهاح  كنيه  اليفنهون حهاجي     
فههذاذ ،وعينيهه  ا سههبت  خليفههة، وصههاح  الههدعج املههذه  ،ويعههد مههن علمههاء املالليههة األ

 لة العلماء ومال متام .وهي ملتقي طرق املغرب واألندلس أات  ل  مقاب
 ولقد أل  القايي ره  هللا ا احلديث مثانية كت  ،

 .منيارق األنوار علي صحا  األ ر، 1
 . إكمال املعلم بفوائد مسلم، 2
 . بغية الرائد  ا حديث أم  رع من الفوائد، ،3
 .. كتاب  اإلملاع ا يبط الرواية وفقيد السماع 4
 .نية(. الرجال أل  ا منييخت  )الغ5
 . املعجم ا شيوا ابن سلرة الصدا .6
 . فرفي  املدارك وفقري  املسال  ملعرفة أعالم مذه  مال .7
 .. العيون الستة ا أخبار سبتة  8
 . جامح التاريخ ،السي  املسلول علض من س  أصحاب الرسول 9

 (2. اإلعالم هدوي واواعد اإلسالم.)10
 رحلت  العلمية  

                                 
 3/45/ وفياو األعيان  1
اللته  والفنهون ، مصهطفي بهن عبهدهللا القسهطنطيين الرومهي احلنفهي / انيفهر كتهاب كنيه  اليفنهون ا اسهامي  2

 ،81،158،248،ص 1، ،املؤل  حاجي خليفة ، ج17-1،سنة الوفاة
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هههه  هللا مهههن ي رو بعهههد أن مسهههح مهههن مجيهههح شهههيوا بلهههدة ااصهههدًا خهههرج القايهههي عيهههاو ر 
األندلس ، اال املقر  ا أ هار الر و ) أخذ عن أشياا بلدفه  سهبتة كالقايهي أيب عبهد 
هللا بن عيسض واخلطي  أيب القاسهم والفقيه  أيب إسهحاق بهن الفاسهي وفهتهم.   رحهف إىل 

  مجههايى األوىل سههنة سههبح ومخههس األنههدلس وكههان خروجهه  مههن سههبتة يههوم الههتال ء منتصهه
مائة فوصف إىل ارطبة يوم التال ء مستاف مجايى ا خهرة فأخهذ هبها عهن ابهن عتهاب وابهن 
هههدين وابههن احلههاج وابههن رشههد وفههتهم مههن أعههالم ارطبههة.   خههرج مناهها إىل مرسههية يههوم 

الهث مهن االثنني خلمس بقني من احملرم سنة مثان من التاريخ فوصهف مرسهية يهوم الهتال ء الت
 (1صفر بعدو.)

ذكههر أبههو القاسههم بههن بنيههلوال ا كتههاب " الصههلة "  فقههال  يخههف األنههدلس طالبههاً للعلههم، 
فأخههذ بقرطبههة عههن مجاعههةن، ومجههح مههن احلههديث كتههتًا، وكههان لهه  عنايههة كبههتة بهه  واالهتمههام  
جبمع  وفقييدو. وهو من أههف التفهنن ا العلهم والهذكاء واليقيفهة والفاهم، واستقلهي ببلهدو 

ههدو سههتف   فياهها،   نقههف عناهها إىل الههاء فرانطههة،  -يعههين مدينههة سههبتة  - مههدة طويلههة ه 
 (2فلم يطف أمدو  فيااا)

                                 
 1/237/ ا هار الر و  1
 3/484/ وفياو األعيان  2
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 التعري  بلتاب منيارق األنوار . -املبحث التاين 

 امس   ه
الواري ا امس  )منيارق األنوار علي صحيل صحا  األ ر( كما ذكرو القايهي بنفسه      

 ا مقدمة كتاب  
   األول  مويوع اللتاب املطل
أما مويوع اللتاب إذا ياقنا النيفر في  جند مويوع  لهيس واحهدًا ، ذكهر ابهن فرحهون    

ا كتابهه  الههديباج املههذه  ولهه  التصههاني  املفيههدة البديعههة مناهها  إكمههال املعلههم ا شههر  
صههحيل مسههلم ومناهها  كتههاب منيههارق األنههوار ا ففسههت فريهه  حههديث املوطههأ والبخههار  

ويبط األلفاظ والتنبي  علض موايح األوههام والتصهحيفاو ويهبط أمسهاء الرجهال  ومسلم
 وهو كتاب لو كت  علذه  أو و ن ع وهر للان الياًل ا حق  وفي  أننيد بعلام 

 (1منيارق أنوار فبدو بسبتة ... ومن عج  كون املنيارق علغرب؟ )
 املطل  التاين  منالة اللتاب وايمت  العلمية 

ظ للتاب املنيارق منالة من بني مؤلفاو القايي نهر   أههم مها يهدور فياها مهن نالح     
يبط ألفاظ وفصوي  ملواييح ا املوطأ وصحيل البخار  ومسلم ،اال املقر  ا أ هار 

 اانتاً  ، خاشعاً  الر و  عن القايي وكتاب  كان ره  هللا فعاىل معيفما للسنة ، عاملا عامالً 
بلههبط األلفههاظ  ا هللا فعههاىل لومههة الئههم . وكههان رهههة هللا معتنيههاً للحهه: ، ال فههاف  ، اههواالً 

النبويههة علههض اخههتالف طرااهها ، وكتابهه  " املنيههارق " أ كههض شههاهد علههض ذلهه  ، ولقههد كههان 
بعهههض مهههن لقيتههه  مهههن صهههلحاء عصهههران وعلمائههه  يقهههول   ال أحتهههاج ا كتههه  احلهههديث إال  

 (2،... ،) أعىل  ا فقدو منااال للمنيارق ، فإذا كان عند  ، 

                                 
 1/101ج املؤل    ابن فرحون، اللتاب   الديباج املذه  ا معرفة أعيان علماء املذه /  1
 1/241 و ص/ أ هار الر  2
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أننيههد ابههن الصهههال  مايحههاً كتهههاب املنيههارق اهههال  ) منيههارق أنهههوار فبههدو بسهههبتة ...وذا 
 (1عج  كون املنيارق علغرب ()

ثر وايل علي املؤلفاو اليت من بعدو ونالحظ ذل  ملن أخذ من  أوكان للتاب املنيارق 
ووههم، يرجل كالمه  وصهواب  ملها اسهتدرك  مهن شهر  فريه  ،أو يهبط حرفهاً ،أو اخهتالف 

 وشرا فري  ،وبيان منيلف ،
أمهها منيههارق األنههوار للقايههي عيههاو فإنهه  أجههف كتههاب مجههح بههني  :اههال األمههام السههخاو 

 (2يبط األلفاظ )
اههال السههيد صههدي: حسههن خههان   منيههارق األنههوار للقايههي عيههاو يلفههي لتويههيل معههاين 

 (3الصحيحني واملوطأ)
و وتاج إلي  طال  العلم  كما وتاج جند أهف الدراية واملعرفة عرفوا ايمة هذا اللتاب وه

جتاهههاي ومهههن يطلههح علهههي ههههذا اللتهههاب يعهههرف ايمتههه  إليهه  احلهههافظ ، وصهههاح  الفقههه  واإل
 العلمية ،

 املطل  التالث   أسانيد القايي عياو للموطأ وصحيحي البخار  ومسلم
مهن أيب  أواًل املوطأ   مهن روايهة الفقيه  أيب حممهد وهحي بهن وهحي األندلسهي   القهرطيب مسعه 

حممد عبد الرهن بن حممد بن عتاب والقايي أبو عبد هللا حممد بن علي بن ههدين عهن 

                                 
أبهو عبهد هللا حممهد بهن عبهد هللا بهن أيب ، املعجم ا أصحاب القايي اإلمام أيب علي الصدا ريي هللا عنه /  1

 بار(نبلر القلاعي )ابن األ
 1/266ج ملان الننير بتوو / لبنان، م1885سنة الننير  الناشر يار صاير، حتقي: 

، يار الننير، ملتبة أوالي النييخ  للرتاث      اإلمام السخاوىاملؤل علم الرواية اشر  اهلداية  الغاية / ا 2
 1/17ه ، الطبعة األو  حتقي: ، أبو عائش عبداملنعم ابراهيم

يار  1عهدي األجهااء /  املؤله  / بهو الطيه  السهيد صهدي: حسهن القنهوجي حلطهة   ذكهر الصهحا  السهتة   3
 1/111 لطبعة  األوىلا 198هه/ 1405 - بتوو –الننير / يار اللت  التعليمية 
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أيب عبد هللا حممهد بهن حمسهن بهن عتهاب وارأفه  مهرة أخهرى بسهبتة علهض الفقيه  أيب إسهحاق 
 (1إبراهيم بن جعفر اللوايت )

  نياً صحيل البخار  
ن آ ر رسهول هللا ) صهلض هللا عليه  اال أمها اللتهاب ا هامح املسهند الصهحيل املختصهر مه

وسههلم ( لامهههام أيب عبهههد هللا حممهههد بهههن إمساعيههف البخهههار  املولهههد واملننيهههأ والهههدار ا عفهههي 
النسهه  علههوالء فقههد وصههف إلينهها مههن روايههة أيب عبههد هللا حممههد بههن يوسهه  الفربههر  وأكتههر 

يصهف إلينها مهن الروا و من طريق  ومن رواية إبراهيم بن معقهف النسهفي عهن البخهار  ومل 
 (2فت هذين الطريقني عن  )

  لتاً صحيل مسلم   
اال ره  هللا   وأما كتاب املسند الصحيل املختصر بنقهف العهدل عهن العهدل عهن رسهول 
هللا علي  السالم لامام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القنيت  النس  النيسهابور  الهدار 

إسهحاق إبهراهيم بهن سهفيان املهرو   وروايهة أيب  فإن  وصف إلينا من روايتني أيلا روايهة أيب
حممد أهد بن علي القالنسي إال أن آخرو من عب حهديث اإلفه  مل يسهمع  ابهن ماههان 

 (3إال من ابن سفيان فتفريو الرواية من هنال  عن ابن سفيان )
 

                                 
 1/8/ املنيارق ج 1
 1/9/ املصدر نفس  2
 10/ 1/ املنيارق  3
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 معين التوجي  والرتجيل زايد  

لهوجاني تتلفهني كقهول مهن اهال ألعهور  أواًل  وري مفاوم التوجي  ههو إيهراي اللهالم حمهتمال
ابهاء ... ليه  عينيه  سهواء ... وإيهراي اللهالم علهض وجه   ويسمض عمرا ... خهاب   عمهر 

 (1يندفح ب  كالم اخلصم وايف عبارة علض وج  يناا كالم اخلصم )
علهههض اسهههمني  أحهههد ا  ههههو أن يهههبام املهههتللم املعنيهههني هيهههث ال يرشهههل  وايهههفلتوجيههه   ا

 خههر بقرينههة، كمها ا البيهه  املنيفههوم ا اخليههاب وههذا عنههد املتقههدمني فههإ م أحهد ا علههض ا
 .نالوو منالة اإلهبام ومسوو فوجيااً 

وأمههها التوجيههه  عنهههد املتهههأخرين  فاهههو أن يؤلههه  املهههتللم مفهههرياو بعهههض اللهههالم أو مجهههف 
ويوجااا إىل أمسهاء متالئمهاو صهفااا اصهطالحا مهن أمسهاء أعهالم أو اواعهد علهوم أو فهت 

ل  ها يتنيع  ل  من الفنون فوجياا مطابقا ملعىن اللفظ التاين من فت اشرتاك حقيقهي، ذ
خبههالف التوريههة والفههرق بينامهها مههن وجاهههني  أحههد ا أن التوريههة فلههون عللفيفههة املنيهههرتكة 
والتوجي  عللفظ املصطللا والتاين  أن التورية فلون عللفيفة الواحدةا والتوجيه  ال يصهل 

 (2)متالئمةإال بعدة ألفاظ 
 (3الرتجيل   الرتجيل إثباو مرفبة ا أحد الدليلني علض ا خر)

أبتدأ القايي كتاب  منيارق األنهوار  قدمهة اشهتمل  علهي طريقته  الهيت أفبعاها ولذل  جند 
ا هههذا اللتههاب اههائاًل.... واشههرتاب احلفههظ والههوعي ا السههماع واألياء كمهها مسههح وصههحة 

ا شلف ألهف الفق  واملعرفة وفسليم التأويهف ألههف الفقه  النقف ،وير  القايي فرك فيما م
واملعرفهههة وإعنهههة العلهههة ا منهههح نقهههف اخلهههل علهههض املعهههىن ألههههف العلهههم وفهههتهم بتنبياههه  علهههض 

                                 
بههتوو  -الناشهر   يار اللتههاب العههريب  املؤله    علههي بههن حممهد بههن علههي ا رجههاين اللتههاب   التعريفههاو / 1

  عههدانن هههه( احملقهه:1094املؤلهه   أيههوب بههن موسههض احلسههيين القرميههي اللفههو ، أبههو البقههاء احلنفههي )املتههو   
 1/301ج بتوو –الناشر  مؤسسة الرسالة  حممد املصر  -يرويش 

 1/96/املصدر نفس   2
 1/78/ املصدر نفس   3
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اخهتالف منهها ل النههاع ا الدرايههة وففههاوام ا املعرفهة وحسههن التأويههف والصههواب مههن هههذا  
مسعه  ورواو والتنبيه  علهض مها انتقهدو ا  كل  ملن  رق فامها وأويت علمهاً إاهرار مها مسعه  كمها

ذلهه  ورآو حههع نمههح األمههرين ويههرتك ملههن جههاء بعههد النيفههر ا احلههرفني وهههذو كانهه  طريهه: 
السل  فيما ظاهر هلهم مهن اخللهف .وا اخهر املقدمهة بهني عمله  ا اللتهاب فيمها رووو مهن 

ذكهههرو ا إيهههرايو علهههض وجاههه  وفبيهههني الصهههواب فيههه  أو طهههر  اخلطهههأ البهههني واإليهههراب عهههن 
احلديث مجلهة أو فبيهيض ملانه  واالاتصهار علهض روايهة الصهواب أو اللنايهة عنه   ها ييفاهر 

 (1ويفام ال علض طري: القطح ..)
 

                                 
 1/3/ املنيارق  1
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   مناض القايي عياو ا فوجي  وفرجيل بعض روا و املوطأ. تالثاملبحث ال

هلَّمح  - النموذج األول   عحْن عحِليِ  ْبِن أحيب طحاِل ن  أحنَّ رحس ولح اّللَِّ  نهحاحهض  -صحلَّض اّللَّ  عحلحْيهِ  وحسح
ْنِسيَِّة ) ، وحعحْن حل  وِم احْل م ِر اإْلِ بهحرح يهْ عحِة النِ سحاِء يهحْومح خح   (1عحْن م تهْ

اال القايي ا حترحب املتعة ،) واول  ا عب املتعة  ض عهن متعهة النسهاء يهوم خيهل وعهن  
املوطههأ عههن علههي بههن أيب طالهه  ريههي هللا  حلههوم احلمههر األنسههية كههذا واههح هههذا احلههديث ا

 عن .
أن رسول هللا صلض هللا علي  وسلم  ض عن متعة النساء يوم خيهل وعهن أكهف حلهوم احلمهر 

( اال القايهي عيهاو   مهن مجيهح الطهرق اهالوا فيه  فقهدحب وأتخهت ووههم فهإن 2األنسية )
ن سهفيان عهن املتعهة املتعة إ ا حرم   لة صحيحة أتخت لفظ خيل وهي رواية مجاعة عه

 (3وعن حلوم احلمر يوم خيل فاختص  خيل بتحرحب احلمر)
واال ايلاً  واد صحح  ههذو الروايهة أيلها وههو الصهواب إن شهاء هللا فهإن حتهرحب املتعهة 
خبيل كما وري ا احلديث   أحل  بعد ذله  لللهرورة والرخصهة  لهة بهدليف اوله  فهأذن 

 ( 4رفني وحترمياا مرفني )لنا   حرم  بعد فيلون حتليلاا م
يههر  القايههي أن يههوم خيههل تههتم بتحههرحب احلمههر األهليههة بغههت خههالف لههو سههاعدف  سههائر 
الههروا و عههن فههت طريهه: سههفيان .وكههالم القايههي عيههاو يههدل علههي كتههرة حفيفهه  ويههبط  
للرواية وهذو ها جعل  أهاًل للتوجي  والتعلي: علي املصنفاو بف أتثر ب  كتت مهن النيهيوا 

 النقف من  ومنام خازة احلفاظ ابن حجر ره  هللا.  اترو وأك

                                 
وخرج  مسلم ك النلها  عب نلها   3979  رام1544/ 4/خرج  البخار  ك املغا   عب فاوة خيلج 1

 1993  رام3/778وخرج  مال  ا املوطأ 1404  رام 2،1027املتعة ج
وخرجه   5/173وخرجه  البخهار  ك بهدء اخلله: ج 778/ 3/ خرج  اإلمام ماله  ا املوطهأ عب املتعهة  ج 2

 3497 4/134مسلم ك النلا  عب حترحب املتعة ج
 2/308/ املنيارق  ج 3
 2/302/ املصدر نفس  ج 4
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النموذج التاين    عن ثعلبهة بهن أيب ماله  القرظهي أنه  أخهلو أ هم كهانوا ا  مهان عمهر بهن 
اخلطههاب يصههلون يههوم ا معههة حههع فههرج عمههر فههإذا خههرج عمههر وجلههس علههض املنههل وأذن 

واهام عمهر فطه  أنصهتنا فلهم املؤذنون اهال ثعلبهة جلسهنا نتحهدث فهإذا سهل  املؤذنهون 
 (1يتللم منا أحد )

ذكر القايي ا املنيارق ا اول  إذا خرج عمر وجلس علض املنل )وأذن املؤذنون ( كهذا 
ليححي ومجاعة فتو من أصحاب املوطأ ا احلهرفني ورواو ابهن القاسهم والقعنهيب وابهن بلهت 

القايههي عيههاو صههواب  فههراي ( وكههذا عنههد ابههن ويهها ،  ويههر  ومطههرف )املههؤذن علههض اإل
الروايههة األوىل )وأذن املؤذنههون ( فههإن ابههن حبيهه  حلههي أنهه  كههان للنههيب ) صههلض هللا عليهه  
وسهلم ( ثالثهة مهؤذنني عملدينهة يؤذنهون واحهد بعهد واحهد ووتمهف أن يريهد مهن اهال املهؤذن 

و فراي ا نس ال الواحد ، واحلديث ا املوطأ عن ثعلبة بن أيب ماله  القرظهي أنه  أخهل عإل
أ م كانوا ا  مان عمر بن اخلطاب يصلون يهوم ا معهة حهع فهرج عمهر فهإذا خهرج عمهر 

(وير  القايي من أطل: املؤذن عإلفراي يريد ا نس 2وجلس علض املنل وأذن املؤذنون )
 ال الواحد . ووايل من اال ر عدي املؤذنون ا  من النيب أكتر من واحد.

تذكار معلهوم عنهد العلمهاء أنه  جهائا أن يلهون املؤذنهون وير  ذل  ابهن عبهد الهل ا االسه
 (3واحدا ومجاعة ا كف صالة، إذا كان مرتايفا ال مينح من إاامة الصالة ا واتاا.)

ا مها   النموذج التالث   وحدثين عن مال  عن بن شهااب وبلغه  عهن القاسهم بهن حممهد  
اله  وكهف مهن أيركه  كههان كهاان يقهوالن إذا نلهل احلهر األمهة فمسهاا فقهد أحصهنت  اهال م

يقههول ذلهه  حتصههن األمههة احلههر إذا نلحاهها فمسههاا فقههد أحصههنت  اههال مالهه  وصههن العبههد 
احلرة إذا مساا بنلا  وال حتصن احلرة العبد إال ان يعته: وههو  وجاها فيمسهاا بعهد عتقه  

                                 
 243  2/142/ خرج  مال  ا املوطأ ج 1
 2/143/ خرج  مال  ا املوطأ ج 2
، الستذكار ا امح ملذاه  فقااء األمصهار وعلمهاء األاطهار فيمها فلهمن  املوطهأ مهن معهاين الهرأ  وا  ر /  ا 3

حتقيه:  عبهداملعطي امهني  ههه463 -ههه 368املؤل   أبو عمر يوس  بن عبد هللا بن عبد الل النمر  القهرطيب 
 1/59ج1993 -هه 1414وىل الطبعة  األ حل  –يمني: ن يار الوعي  -الناشر  يار اتيبة  العجي.
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فههإن فارااهها ابههف ان يعتهه: فلههيس  حصههن حههع يتههاوج بعههد عتقهه  وميههس امرأفهه  اههال مالهه  
ا كان  حت  احلر   فارااا ابف ان فعت: فإنه  ال وصهناا نلاحه  إ هها وههي أمهة واألمة إذ

 (1حع فنلل بعد عتقاا ويصيباا  وجاا فذل  إحصا ا...اخل)
اهال القايههي ا املنيههارق واوله  ا املوطههأ ا اإلحصههان ا العبههد يتهاوج احلههرة فههإن فارااهها 

هههو وهههم وصههواب  مهها لسههائر رواة بعههد أن يعتهه: فلههيس  حصههن كههذا البههن أيب صههفرة  اههالو 
ن يعته: أحصان يلون ابهف نالحظ القايي ا املنيارق اال اإل (،2املوطأ ابف أن يعت: )

وهو الصواب، كما ا رواية وي الليتي وفتو حدثين عن مال  عن بن شااب وبلغ  عن 
اله  القاسم بن حممد  ا ما كاان يقوالن إذا نلهل احلهر األمهة فمسهاا فقهد أحصهنت  اهال م

وكف من أيرك  كان يقول ذل  حتصن األمهة احلهر إذا نلحاها فمسهاا فقهد أحصهنت  اهال 
مال  وصن العبد احلرة إذا مساا بنلا  وال حتصن احلرة العبهد إال ان يعته: وههو  وجاها 
فيمساا بعد عتق  فهإن فارااها ابهف ان يعته: فلهيس  حصهن حهع يتهاوج بعهد عتقه  وميهس 

ا كانهه  حتهه  احلههر   فارااهها ابههف ان فعتهه: فإنهه  ال وصههناا امرأفهه  اههال مالهه  واألمههة إذ
نلاح  إ ها وهي أمة حهع فهنلل بعهد عتقاها ويصهيباا  وجاها فهذل  إحصها ا واألمهة إذا  
كان  حت  احلر فتعت: وهي حتت  ابف ان يفارااا فإنه  وصهناا إذا عتقه  وههي عنهدو إذا 

والياوييههة واألمههة املسههلمة وصههن  هههو أصههاهبا بعههد ان فعتهه: واههال مالهه  واحلههرة النصههرانية
 (3احلر املسلم إذا نلل إحداهن فأصاهبا )

 

                                 
 2/541/ خرج  مال  ا املوطأ ج 1
 1/97/ املنيارق  2
 1148 2/541/ خرج  مال  ا املوطأ ج 3
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  صحيل  البخار  ولبعض روا     مناض القايي ا فوجي  وفرجيحرابحاملبحث ال

عن أنهس ريهي هللا عنه  أن عمه  فهاب عهن بهدر فقهال فبه  عهن أول النموذج األول     
هللا مح النيب صهلض هللا عليه  وسهلم لهتين هللا  اتال النيب صلض هللا علي  وسلم لكن أشادين

مهها أجههد فلقههي يههوم أحههد فاههام النههاع فقههال اللاههم إين أعتههذر إليهه  ههها صههنح هههؤالء يعههين 
املسلمني وأبرأ إلي  ها جاء ب  املنيركون فتقدم بسيف  فلقهي سهعد بهن معهاذ فقهال أيهن   

فتهه  أختهه  بنيههامة أو سههعد إين أجههد ريههل ا نههة يون أحههد فملههض فقتههف فمهها عههرف حههع عر 
 (1)ببنان  وب  بلح ومثانون من طعنة ويربة ورمية بسام

اهههههال القايهههههي وا فهههههاوة أحهههههد فعرفتههههه  أختههههه  بنيهههههامة أو ببنانههههه  كهههههذا ذكهههههرو البخهههههار  
 (علني   )هنا

ا كتهههاب املغههها   عب فهههاوة أحهههد )فعرفتههه  أختههه  بنيهههامة أو ببنانههه (اال القايهههي ذكهههرو 
نالحهظ ا غهت شه  وكهذا جهاء ا فهت ههذا املويهح .البخار  علني ( والصواب ببنان  ب

 مناج  التداي:  ا حال املنت والسند. 
   عن عبد الرهن بن أيب عمرة أن أع هريرة ريي هللا عن  حدث  تاين النموذج ال

  أن  مسح رسول هللا صلض هللا علي  و سلم يقول ) إن ثالثة ا بين إسرائيف أبرص وأارع  
يبتلههيام فبعههث إلههيام مللهها فههأفض األبههرص فقههال أ  شههيء أحهه  إليهه  وأعمههض بههدا هلل أن 

 (2؟)
بهدأ )اال القايهي عيهاو ا " منيهارق األنهوار.... اوله  ا حهديث أاهرع وأبهرص وأعمهض 

أ  ابتههدأ هللا ابههتالءهم يقههال )كههذا يههبطناو علههض متقههين شههيوخنا مامههو ا ( هللا أن يبتلههيام 
( بهدا ) ورواة البخهار  يروونه  ( ن شهيوا احملهدثني بدأ يبدأ وابتدأ وأبدأ لغهة أيلها وكتهت مه

مقصورا وهو خطأ ألن  من البد أو هو اليفاور للنييء بعد أن مل يلن ظار ابف وذل  ال 

                                 
 4058   10/84/  خرج  البخار  ك بدء اخلل: ج  1
 3/390وخرج  اهد ج 3/1272ج  عب ما ذكر عن بين إسرائيف/ خرج  البخار  ك األنبياء  2
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نو  علض هللا فعاىل إذ هو احمليط علما  ا كان وما مل يلن كي  يلون ال ففض علي  شيء 
و  ا اللفظ واد جاء ا رواية مسلم ا األرو إال أن يراي عللفيفة هنا معىن أراي علض جت

» يقهول  -صلض هللا علي  وسهلم-أراي هللا أن يبتليام.) عن أيب هريرة حدث  أن  مسح النيب 
إن ثالثههههة ا بهههههىن إسهههههرائيف أبهههههرص وأاهههههرع وأعمهههههض فهههههأراي هللا أن يبتلهههههيام فبعهههههث إلهههههيام 

 (1مللا...اخل)
ناو عههن طوجيهه  )هلههذا يههبيالحههظ الباحههث فههداي: وفوجيهه  القايههي للروايههة ويقههول ا ف

 شيوخنا ،أو عبارة ايدانو .(
النموذج التاين   ه  عن عمرة بن  عبد الرهن اال  مسع  عائنيهة ريهي هللا عناها فقهول 
خرجنا مح رسول هللا صلض هللا علي  وسهلم خلمهس بقهني مهن ذ  القعهدة ال نهرى إال احلهض 

مل يلهن معه  ههد  إذا طهاف  فلما ينوان من ملة أمر رسول هللا صلض هللا عليه  وسهلم مهن
( اهال القايهي  ا عب مها يؤكهف مهن البهدن أمهر 2وسعض بهني الصهفا واملهروة أن وهف   ( )

رسههول هللا ) صههلض هللا عليهه  وسههلم ( مههن مل يلههن معهه  هههدى أن وههف كههذا لههرواة البخههار  
( واحلهديث عهن عائنيهة ريهي 4( مل وهف وههو وههم()3وفتهم وعند األصيلي والقابسهي )

والصهحيل القايي وهم  ل( بلفظ )أن وف( وراية  )مل وف( اا5عناا وري ا البخار )هللا 
 )أن وف( ووري 

 )مل وف( عند األصيلي والقابسي وهم منام.
 النموذج التالث 

                                 
 7620 8/210عب حدثنا اتيبة بن سعيد ج  / خرج  مسلم ك الاهد 1
 2953 7/461/ خرج  البخار  ك الطي  للجمعة ج 2
وأبهو احلسهن علهض بهن حممهد بهن خله  القابسهض فقيه  عهف مهذه  ماله  مهن فقاهاء القهتوان  اههد منيهاور /  3

  6/360االكمال ج/عندهم كان ابف سنة أربعمائة ( 
 1/47/ املنيارق  4
 1623 2/614ج ما يؤكف من البدنعب  / خرج  البخار  ك احلض 5
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عن أيب هريرة ريهي هللا عنه  يقهول اهال النهيب صهلض هللا عليه  وسهلم أو اهال  أبهو القاسهم  
ت  وأفطروا لرؤيت  فإن فهيب علهيلم فهأكملوا عهدة شهعبان صلض هللا علي  وسلم صوموا لرؤي

غ ب ى(   )" ... فههإن  -( واههال القايههي عيههاو ا " منيههارق األنههوار "   )1ثالثههني )
كهذا ههو ألحيب ذر، وعهن القابسهي  " ف هيب " بلهمِ    -فيب عليلم " بياء خفيفهة وفهتل الغهني

وَّل أبههني، ومعنههاو   خفههي علههيلم، وكههذا ايَّههدو األصههيلي  خبطِ هه ، واأل -الغههني وفنيههديد البههاء
ة ا السَّماء( أ. هه  واال ابن األنبار   للغباء  شعب  الغحلح

واهههال احلهههافظ ابهههن حجهههر ا "فهههتل البهههار "   )وواهههح ا حهههديث أيب هريهههرة مهههن طريههه: 
املستملي " فإن ف مَّ "، ومن طري: الل نْيمياين  " أفمي "، ومهن روايهة السَّرخسهيِ  " فحهيب 

بتنيديد امليم وختفيفاا  -، وأفمي وف م وف مي-بفتل الغني املعجمة، وختفي  املوحدة -"
، وههي -وهي عهدم الفطنهة - عىنا وأمَّا فحيب  فمأخوذة من الغباوةفاو مغموم  اللفُّ  -

 (2استعارة خلفاء اهلالل( أ . هه)

                                 
  راههم 15/530وخرجه  أهههد ج 1909 4/588/ خرجهه  البخهار  ك ا معههة عب الطله  للجمعههة ج 1

38390 
 4/124/ فتل البار  ج 2
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 بعض روا و صحيل مسلم ل    مناض القاصي لتوجي  وفرجيح امساملبحث اخل

النموذج األول   عن عبدهللا بن مسعوي اال   اهال رسهول هللا صهلض هللا عليه  و سهلم مها 
واد وكف به  ارينه  مهن ا هن اهالوا وإ ك ؟   رسهول هللا اهال وإ   إال  منلم من أحد إال

(   فقهههال القايههي عيههاو، ا منيهههارق 1أن هللا أعههانين عليهه  فأسههلم فهههال ريمههرين إال خبههت)
روينههاو عللههم والفههتل. فمههن يههم ري ذلهه  إىل النههيب صههلض هللا عليهه  » 218  2األنههوار 

إىل القهرين، أ   أسهلم مهن اإلسهالم. واهد رو   وسلم، أ   فأان أسلم من . ومن فتل ريو
يريهد عألماهاو  املوطهأ والصهحيحني، الهيت بهىن علياها  «. ا فت هذو األمااو  فاستسهلم

كتاب ، وإن كان هذا احلهديث مل يهروو ماله  وال البخهار . واهال النهوو  ا شهر  مسهلم  
خلطهههايب  الصهههحيل ( واختلفهههوا ا األرجهههل منامههها، فقهههال ا2 ههها روايتهههان منيهههاوراتن..)»

املختههار الرفههح، ورجههل القايههي عيههاو الفههتل ومههن فههتل ريو إىل القههرين، أ   أسههلم مههن 
 ونر  فوجي  القاصي عياو وافق  كتٌت من أهف العلم.  اإلسالم.

ْعههِ  بْههِن محالِهه ن  ، أحنَّ عحْبههدح اّللَِّ بْههنح كح احههالح   النمههوذج التههاين     عحههْن عحْبههِد الههرَّْهحِن بْههِن عحْبههِد اّللَِّ
هةن بهحْعهدح ِإذْ  ، ِحنيح ختححلَّ ح عحْن فهحب هوكح  " وحاّللَِّ محها أحنْهعحهمح اّللَّ  عحلحهيَّ ِمهْن نِْعمح ْع   كحْع ح ْبنح محاِل ن  مسِح
بْهت    فحأحْهِله ح كح  ها هحدحاين أحْعيفحمح ِمْن ِصْدِاي رحس ولح اّللَِّ صحلَّض هللا  عحلحْيِ  وحسحلَّمح، أحْن الح أحك ونح كحذح مح

هت ْم ِإلحهْيِاْمة  التوبهة   هيحْحِلف ونح ِعّللَِّ لحل هْم ِإذحا انْهقحلحبهْ ب وا ِحهنيح أ نْهِالح الهوحْحي   َسح هحلح ح الَِّذينح كحهذح
( اال القايي عياو ا " منيهارق األنهوار  ا حهديث التالثهة فهو هللا مها أنعهم هللا 3/)95

رسههول هللا) إال أكههون كذبتهه   علههي مههن نعمههة اههط بعههد إذ هههداين هللا لاسههالم مههن صههدق
فأهلهههه  كمهههها هلهههه  الههههذين كههههذبوا (كههههذا هههههو بفههههتل اهلمههههاة وفنيههههديد الههههالم للافههههة رواة 

                                 
 2814  4/2167/ خرج  مسلم ك صفاو املنافقني  وأحلامام عب حتريش النييطان ...اخل ج 1
 17/158/ شر  مسلم  2
وخرجهه  مسههلم ك التوبههة  75  4/1603ك املغهها   عب حههديث كعهه  بههن مالهه ... ج /خرجهه  البخههار  3

 2769  رام 4/2120عب حديث كع  بن مال  وصاحب  ج
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( وريو الرواية هلذا بدون ذكر )أن ( ويهر  1الصحيحني حيث فلرر وعند األصيلي، )
القايهههي  ههههي الصهههواب ، وا حهههديث كعههه  بهههن مالههه  أال أن أكهههون كذبتههه  بههها ية أن 

عناو أن أكون كذبت  فأهل  وال هنا  ائدة كما اال فعاىل ما منع  أال والصواب األول وم
 ( ير  القايي ره  هللا الصواب )أن(   ية ا الرواية 2فسجد ) أ  أن فسجد)

صههلض هللا عليهه  - هههه عههن عبههد الههرهن بههن مسههرة اههال اههال   رسههول هللا  لههثالنمههوذج التا
إن أعطيتاا عهن مسهألة أكله  إلياها وإن    عبد الرهن ال فسأل اإلمارة فإن »  -وسلم

 (3«.)أعطيتاا عن فت مسألة أعن  علياا 
واههال القايههي عيههاو ا " منيههارق األنههوار  وواههح ا كتههاب مسههلم ا مجيههح النسههخ ا   

كراهة طل  اإلمارة )أكل ( إلياا هبمهاة والصهواب مها ا األحاييهث األخهر )وكله  ( ع 
لصهحيل )وكله  ( علهواو ا الهروا و األخهرى ا (ير  القايهي ا4واو وهو فت مامو )

 البخار  ومسلم .
هههف  -صههلض هللا عليهه  وسههلم- ههه عههن عائنيههة أن امههرأة االهه  لرسههول هللا رابحالنمههوذج ال

فقالهه  هلها عائنيهة فربه  يههداك «. نعهم » فغتسهف املهرأة إذا احتلمه  وأبصههرو املهاء فقهال 
اال القايي اول  ا حديث عائنية  ( واال القايي عياو ا " منيارق األنوار 5وأل  )

عائنية )فرب  يداك واله ( بلهم اهلمهاة علهض و ن عله  كهذا روينهاو ا كتهاب مسهلم مهن 
مجيههح الطهههرق اههال بعلهههام صهههواب  أللهه  بلسهههر الهههالم األوىل وسههلون التانيهههة علهههض و ن 
طعنهه  اههال ومعنههاو طعنهه  عإللهه  وهههي احلربههة علههض معههىن أيعيههة العههرب املعتههاية ا يعههم  

                                 
/  هو أبو حممد عبدهللا بن ابراهيم املعروف  عألصيلي  اال عنه  الهدار اطهين مل أر متله   واهال عيهاو   مهن  1

 ه .292وا ستة حفاظ مذه  االمام مال  ، و  الاء سراسطة وف
 1/33/ املصدر نفس    2
 5/62وخرج  اهد ج 6/5/4819/ خرج  مسلم ك األمارة عب التاي عن طل  األمارة ج 3
 1/31/ املنيارق 4
 741  رام 1/172/ خرج  مسلم ك احليض عب وجوب الغسف علي املرأة... احل ج 5
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 ال يراي واوع  . واال   شيخي أبو احلسني اللغو  اد يصل أن يلون أل  كالماا اليت
 بالم واحدة  عىن افتقرو ويلون  عىن اول  فرب  ،
(ا آالم في  فرب  يداك وال  اال  1اال القايي ره  هللا اد روينا من طري: العذر  )

اع مههن شههيخ  كمهها ومههن مناجهه  رههه  هللا الرتجههيل علسههم(2عائنيهة وال يصههل هنهها فلههرار )
 ذكر اال )أل ( مسعتاا من شيخي أبو احلسن اللغو .

 ه عن سامل موىل شداي بن اهلاي اال   كن  أان مح عائنية ريي هللا عناا امسالنموذج اخل
( واهال القايهي عيهاو ا " منيهارق 3فذكر عناا عن النيب صلض هللا عليه  و سهلم...اخل)

ب ) ويههف لألعقههاب مههن النههار( عههن سههامل مههوىل األنههوار ..... اولهه  ا حههديث مسههلم ا ع
شهههداي كنههه  أان مهههح عائنيهههة كهههذا لألسهههد  والصهههدا مهههن شهههيوخنا وكهههان عنهههد التميمهههي 
واخلنيههين كنهه  أعيههح عائنيههة وهههو الصههحيل واههد جههاء مبينهها ا حههديث آخههر كنهه  أعيههح 

  بيانه  للعلهف -رهه  هللا  -عائنية وأيخف علياا وأان ملاف  وذكر احلديث ومن مناج  
 رواية أخر .هو الصحيل يرجح  لوجويو ا اخلفية ا هذا احلديث ذكر أبن  لفظ أعيح 

صهلض هللا عليه  -اهال واصهف رسهول هللا  -ريض هللا عن   - ه عن أنس سايعالنموذج ال
لههو مههد لنهها »   أول شههار رملههان فواصههف انع مهن املسههلمني فبلغهه  ذلهه  فقهال  -وسهلم

إين لسه   -أو اهال  -ون فعمقاهم إنلهم لسهتم متلهض النيار لواصلنا وصاال يهدع املتعمقه
 (4«.)متللم إين أظف يطعمين رىب ويسقيين 

واال القايي عياو ا " منيارق األنهوار ..... وا حهديث عاصهم ا الوصهال )واصهف  
رسول هللا ا أول شار رملان ( كذا ا مجيح النسهخ و هف الهرواة عهن مسهلم وكهان عنهد 

و ين ا آخر النيار وههو الصهواب والهذ  ا فهتو مهن روا و ابن أيب جعفر من رواية اهل

                                 
 7/315/ اكمال اللمال ج 1
 1/31/ املنيارق  2
 240 1/213الطاارة عب فسف الرجلني بلاملاا ج / خرج  مسلم ك 3
 2626 3/134/ خرج  مسلم ك الصيام عب الناي عن الوصال ا الصومض 4
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( يههر  الباحههث فوجيهه  1هههذا احلههديث ويههدل عليهه  اولهه  لههو زههايى يب النيههار لواصههل  )
القايهههي للروايهههة أبن النهههيب صهههلي هللا عليههه  وسهههلم واصهههف ا آخهههر النيهههار وكهههذل  رواو 

النسهههخ واصهههف أول اهلههرو  ، وواهههح للعههذر  والطهههل  والسههجا ، والبهههاجي ، وا أكتههر 
.وجنهدو رجهل بلتهرة الهروا و وال يلهون الوصهال ا أول النيههار  شهار رملهان وههو وههم 

 كما وايل .
صههلض هللا عليهه  -  عههن جههابر بههن عبههد هللا اههال شههادو مههح رسههول هللا سههابحالنمههوذج ال

 اً الصههالة يههوم العيههد فبههدأ علصههالة ابههف اخلطبههة بغههت أذان وال إاامههة   اههام متوككهه -وسههلم
ض بهالل فهأمر بتقههوى هللا وحهث علهض طاعتهه  ووعهظ النهاع وذكههرهم   ملهض حهع أفههض عله

فقام  امهرأة مهن «. فصدان فإن أكتركن حط  جانم » النساء فوعيفان وذكرهن فقال 
ألنلهن فلتهرن النيهلاة وفلفهرن » سطة النساء سفعاء اخلدين فقال  مل   رسهول هللا اهال 

ان يلقهههني   ثهههوب بهههالل مهههن أاهههرطتان ( اهههال فجعلهههن يتصهههدان مهههن حلهههي2«.)العنيهههت 
وخههوازان. اههال القايههي عيههاو ا املنيههارق ) ع ب و ( اولهه  فقامهه  امههرأة مههن سههطة 
الناع كذا هو ا مجيح نسخ مسلم وكذا ايدانو عن شيوخنا بلسر السني وختفي  الطاء 
وأصل  من الوسط من ذواو الواو وا رواية الطهل  مهن واسهطة فسهرو بعلهام أن معنهاو 

عليههة النسههاء وخيههارهم وكههان القايههي اللنههاين يقههول أرى اللفههظ مغههتا و أحسههب  مههن  مههن
سفلة النساء فلأن  اختلط رأع الفاء مح الالم فجاء طاء اال ويعلهدو أن ابهن أيب شهيبة 
والنسائي رو و كذا من سفلة ويروى أيلا فقام  امهرأة مهن فهت عليهة النسهاء وحه: ههذو 

وللنهه  ذكرانههها هنهها الشههتباو صههوراا علصههحيل وأل هها  الللمههة أن فلتهه  ا حههرف الههواو
 ( واد عاا القايي عياو هذا التفست للبط املتقنني من شيوخ .3مغتة)

                                 
  1/23/ املنيارق  1
خرجهه  النسههائي ك صههالة العيههدين ايههام اإلمههام ا اخلطبههة  885 2/603/ خرجهه  مسههلم صههالة العيههدين ج2
 2/186/1575ج
 2/214/ منيارق األنوار  3
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 دألسانيل وجي  االختالف   مناض القايي ا ف سايعاملبحث ال
 (عب اتف هاة ، ريي هللا عن .النموذج األول هه  )ا 

ل خرج  مح عبيد هللا بن عد  بن اخليهار فلمها عن جعفر بن عمرو بن أمية اللمر  اا
 .......ادمنا هم اال   عبيد هللا هف ل  ا وحنيي نسأل  عن اتف هاة ال  نعهم ،

أال ختههلان بقتههف هههاة اههال نعههم إن هههاة اتههف طعيمههة بههن عههد  بههن اخليههار ببههدر فقههال   
 (1)موال  جبت بن مطعم إن اتل  هاة بعمي فأن  حر

  ) صهواب  ا املنيهارق ذكر اتل  طعيمهة بهن عهد  بهن اخليهار  اهال القايهيوا اتف هاة 
 (2ابن عد  بن نوفف بن مناف، وإ ا طعيمة بن عد  بن اخليار، ابن أخت ()

بريد بن عبد هللا بن أيب برية  بلم الباء وفتل الراء بعهدها  ء التصهغت النموذج التاين  ههه 
ا بلسر الباء والراء وبعدها نون ساكنة، وعلهي بهن ال فت، وحممد بن عرعرة بن اللند هذ

هاشم بن الليد هذا بفتل الباء وكسر الراء بعدها  ء عثنتني حتتاا ساكنة. وما عدا هؤالء 
لقد أحسن القايي عيهاو ا بيانه  (.3التالثة فياا "يايد" بياء عثنتني حتتاا، بعدها  ا ")

ريد بلم الباء وفهتل الهراء...اخل  ( هها يهدل ا يبط الرواة جندو يقول كما هو ا )أسم ب
 علي صفاء ذهن  ره  هللا إ الة اإلشلال .

"حصني  كل  عللم والصاي املاملة، إال أع حصني عتمهان بهن عاصهم النموذج التالث  هه 
فبالفتل، وأع ساسان حلني بن املنذر فباللم واللهاي املعجمهة، وحلهت والهد أسهيد بهن 

 (.4يلة العقبة")حلت أحد النقباء ل
ههاِم بْههِن ع ههْروحةح عحههْن أحبِيههِ  عحههْن  حيْهنحهه ح بِْنههِ  أحيب لرابههح النمههوذج ا ههدَّثحيِن عحههْن محالِهه  عحههْن ِهنيح    حح

ْههه ح عحْبهههِد الهههرَّْهحِن بْهههِن عحهههْوفن وحكحانحهههْ   ههها رحأحْو  حيْهنحههه ح بِْنههه ح جحْحهههشن الَّهههيِت كحانحهههْ  حتح هههلحمحةح أحنهَّاح سح
فهحْغتحِسف  وحف صحلِ ي) ف ْستحححاو  فحلحانح ْ 

1) 
                                 

 5/128البخار   ك بدء الوحي عب اتف هاو ريي هللا عن  ج / خرج  1
 1/327/ املصدر نفسة  2
 1/110/ املصدر نفسة 3
 1/222/ املصدر نفسة 4
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ا املوطههأ ا حههديث املستحايههة )أ هها رأو  ينهه  بنهه  جحههش الههيت كانهه  حتهه  عبههد  
 ( 2الرهن بن عوف وكان  فستحاو هلذا( )

هذو الرواية  )رواو وهحي وجهف أصهحاب ماله  عنه  ( واهال القايهي ا املنيهارق فصهحيل 
بدالرهن بن عوف ريهي هللا عنه  للرواية اليت فياا  ين  بن  جحش واليت كان  حت  ع

فههت صههحيح  وذكههر ) أم حبيبهه  ريههي هللا عناهها هههي حتهه  عبههدالرهن بههن عههوف و ينهه  
وجند ريي هللا عناا كان  حت   يد بن حارثة   فاوجاا رسول هللا صلي هللا علي  وسلم .

لرواية اليت فياا  ين  بن  جحش واليت كان  حته  القايي من مناج  فصوي  ويقول ا
ههذو املهرأة  أم اهال اخلطيه  البغهداي   دالرهن بن عوف ريي هللا عنه  فهت صهحيح عب

 حبيبة بن  جحش بن رائب بن يعمر بن صلة بن مرة األسدية.
احلجهههة ا ذلههه   مههها أخهههلان أبهههو بلهههر اللاهههاين اهههال  اهههرأان علهههض أيب العبهههاع بهههن ههههدان، 

 فههدي ، حههدثنا ابههن أيب حههدثلم زههيم بههن حممههد، حههدثنا أهههد بههن صههاحل، حههدثنا ابههن أيب
ذئ ، عن ابن شااب عن عروة عن عائنية  أن أم حبيبة بن  جحش امرأة عبهد الهرهن 
بن عوف سأل  رسول هللا صلض هللا علي  وسلم وكان  استحيل  سبح سنني، فقال  " 

 (3)إ ا هذا عرق وليس هيلة، افتسلي وصلي " وكان  فغتسف للف صالة.
عن )إبراهيم بهن عبهد هللا بهن معبهد عهن ابهن عبهاع( أنه  اهال   عن انفح النموذج اخلامس 

إن امهههرأة اشهههتل  شهههلوى فقالههه  إن شهههفاين  هللا ألخهههرجن فألصهههلني ا بيههه  املقهههدع. 
فسهلم  -صلض هللا علي  وسهلم -فلأو   جتااو فريد اخلروج فجاءو ميمونة  وج النيب 

صلض  -د الرسول علياا فأخلاا ذل  فقال  اجلسي فللض ما صنع  وصلض ا مسج
صههالة فيهه  » يقههول  -صههلض هللا عليهه  وسههلم -فههإين مسعهه  رسههول هللا  -هللا عليهه  وسههلم

                                                                             
 200  2/85/ خرج  مال  ك الطاارو عب املستحاية ج 1
 1/316/ املصدر نفس   2
 1/15ج بغداي املؤل    اخلطي  ال اللتاب   األمساء املبامة ا األنباء احمللمة/  3
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اهال القايهي ا  (1«.)أفلف من أل  صالة فيما سواو من املساجد إال مسجد اللعبهة 
املنيههارق وا عب فلههف الصههالة ا مسههجد النههيب عليهه  السههالم ان الليههث عههن انفههح عههن 

كههذا واههح ا األصههول وهههو وهههم وصههواب    (بههن معبههد عههن ابههن عبههاع إبههراهيم بههن عبههد هللا)
)عههن إبههراهيم بههن عبههد هللا بههن معبههد بههن عبههاع( جنههد فههرجم لهه  البخههار  ا التههاريخ اللبههت 

( عالسم الذ  ذكرو القايي عياو ا املنيارق. ا األصهول ذكهروا )عهن( بهداًل 2وفتو)
 )ابن(.
 اخلازة

 حلاو وصلي هللا علي نبينا حممد صلي هللا علي  وسلماحلمد هلل الذ  بنعمت  فتم الصا
 وبعد،،

فقد مت لنا مأريان من التعري   نيارق األنوار علي صحيل األ ر و ؤلف  صاح  الفلف 
أبههو  الفلههف القايههي عيههاو بههن موسههي اليحصههيب السههبيت واههد وصههلنا إ  نتههائض وحقههائ: 

 مبتوثة ا  نيا البحث أخلم فيما رييت بعض مناا .
أواًل  القايي عياو بن موسي السهبيت مهن األعهالم وله  عع طويهف ا كهف العلهوم خاصهة 

 احلديث والفق 
  نياً  للقايي عياو حظ وافر ا علم احلديث الرواية والدراية.

 لتاً ه كتاب منيهارق االنهوار ا موايهيع  عهاري كتهت مهن اإلشهلاالو ا متهون األحاييهث 
 املؤطأ والصحيحني فقوم ووج  ورجل. وأسانيدها ا األصول التالثة

رابعههاً  مههناض القايههي ا التوجيهه  والرتجههيل مههناض علمههي يايهه: ا فايههة الداههة واللههبط 
 أعتمد علي الرواية والسماع .

 خامساً  فقد أستفاي من  أفل  من جاء بعدو من شرا  املوطأ والصحيحني.
 املصاير واملراجح

                                 
 1396  2/1014/ خرج  مسلم ك احلض عب  فلف الصالة  سجد  ملة واملدينة ج 1
 1/302/ التاريخ اللبت ج 2
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