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 ممخص البحث:    

تعٌد دراسة الٌركايات الٌنبكٌية مف القضايا الميٌمة التي حظيت باىتماـ عمماء الحديث، فقد اعتنكا بدراستيا      
؛ بيغية الكصكؿ إلى فيميا كتطبيقيا عمى الكجو األمثؿ،  ا كمعنىن سندنا كمتننا، كقابمكا ركاياتيا، كدٌققكا فييا نصِّ

ـ(، في كتابو إرشاد الٌسارم لشرح صحيح 1517ق ػ 923ت: ) كمف أبرز ىؤالء العمماء اإلماـ القسطالنيٌ 
البخارٌم، إذ اعتنى بالٌركايات الٌنبكٌية عناية فائقة أٌىمتو ليككف مرجعنا يمكذ بو مف جاء بعده، حيث قابؿ 
الٌركايات ببعضيا، كدٌكف الفركؽ بينيا، معتمدنا في ذلؾ عمى النسخة اليكنينية كفركعيا كنسخ أخرل، كممةن 

مةن، كحرفنا حرفنا، سندنا كمتننا، حتى أضحى مف أىـ المراجع في مقابمة الٌركايات الٌنبكية كتكجيييا، كم
ٌنما كٌجييا في الغالب بقكلو:  كالقسطالنٌي لـ يكف مجرد ناقؿ عف غيره، كلـ يكتؼ بمقابمة الركايات كحسب، كا 

في أحياف، كمحجمنا عف ذكره في أحياف "كىك الصكاب"، أك "األصكب" أك "األصح" مبٌينا سبب تكجييو ليا 
ـٌ الشركع  أخرل، كقد سار في ذلؾ كفؽ منيج محٌدد رسمو لنفسو، فاعتنى أكالن بضبط المفظة كبياف معناىا، ث
في مقابمة ركاياتيا كتكجيييا، معتمدنا في ذلؾ عمى عدد مف الضكابط منيا: اعتماده عمى المعنى الٌمغكٌم 

ا بػ )تكجيو القسطالنٌي لركايات الجامع لأللفاظ، كمعرفة معناه مف ن ٌص نبكٌم آخر، فكاف ىذا البحث مكسكمن
ا دراسة نظرية تطبيقية.   الٌصحيح في كتابو إرشاد الٌسارم( قضايا المتف أنمكذجن

 : إرشاد السارم _ تكجييات مقابمة _ الركايات النبكية _ صحيح البخارم _ القسطالني .الكممات المفتاحية

Summary of The Research 

The studies of the Prophet’s narrations are among the important issues that had 
an  attention of modern scholars, and among the aspects of their attention to it by 
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studying  it as a chain of transmitters and text, and to meet its narrations, and 
audit it in text and meaning, in order to understand and apply it in the best way, 
And among the most prominent of those Imam al-Qasttalani died: (923 AH - 

1517 AD), 

 In his book Irshad al-Sari to explain Sahih al-Bukhari, as he took great care of 
it, enabling him to be a reference for those who came after him, as he met the 
narrations with each other, and wrote the distinctions between them, relying on 
the Greek version and its branches and other versions, word for word, letter by 
letter, chain transmission and text. Until  he became one of the most important 
refrence in meeting and directing the prophetic narratives, and Al-Qastalani was 
not just a transmission from others, and he did not stop at meeting the the 

narrations, but rather directed them mostly by saying  : “And it is the right”, or “the 
most correct” indicating the reason for directing it at times, and refraining from 
mentioning it at other times, and he followed this way according to a specific 
method that he made for himself, so he first took care of the wording and 
clarification of its meaning, then proceeded to meet its’ narratives and its’ 
direction, relying on a number of rules, including: his reliance on the linguistic 
meaning of the words, and knowing their meaning from another prophetic text, so 
this research called (Al-Qasttalani's guidance for the narratives of Al-Jami Al-
Sahih in his book Irshad Al-Sari) was a model for a theoretical and applied study  

 المقّدمة: 

الحمد هلل رٌب العالميف، حمدنا يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كالٌصالة كالٌسالـ عمى الٌنبي الكريـ،     
 سيدنا كقائدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

 فمقد حازت الٌسٌنة الٌنبكٌية عمى المكانة الٌرفيعة بيف العمماء قديمنا كحديثنا؛ لما تمٌثمو مف قيمة كبيرة   أٌما بعد:
 في الٌتشريع اإلسالمٌي، إذ ىي المصدر الثٌاني مف مصادره، كالمبٌينة لمصدره األٌكؿ )القرآف الكريـ(. 
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، فكانكا      ا كمعنىن كمف أكجو عناية العمماء بيا دراستيا سندنا كمتننا، كمقابمة ركاياتيا، كالٌتدقيؽ فييا نصِّ
 الكجو األمثؿ.يقابمكف بينيا؛ بيغية الكصكؿ إلى فيميا كتطبيقيا عمى 

كمف ذلؾ ما قاـ بو اإلماـ القسطالنٌي في كتابو "إرشاد السارم"، مف ضبط لأللفاظ، كمقارنة لمٌركايات؛     
 حيث ضبطيا كممةن كممةن، كحرفنا حرفنا، سندنا كمتننا، ككٌجييا، كبٌيف سبب تكجييو ليا في كثير مف األحياف.

تكجيو القسطالنٌي لركايات الجامع بكٌية في المتف تحت مسٌمى )كيتناكؿ ىذا البحث تكجييو لمٌركايات النٌ    
ا دراسة نظرية تطبيقية الٌصحيح في كتابو إرشاد الٌسارم(  . قضايا المتف أنمكذجن

 أسباب اختيار الموضوع:

 مف األسباب التي دعت الختياره ما يأتي:

  تكجيييا.أىمية دراسة المكضكعات المتعمقة بالٌركايات الٌنبكية كمقابمتيا ك 

  تسميط الضكء عمى أنمكذج مف عناية عمماء الحديث )اإلماـ القسطالنٌي( كبياف جيكده في تكجيو
 الٌركايات الٌنبكٌية، كمعرفة منيجو فييا.

 أىمية البحث:

تكمف أىمية ىذا البحث ككنو دراسة تطبيقية لمعرفة منيج القسطالنٌي في تكجيو الٌركايات، كبياف أبرز      
 ذلؾ.  ضكابطو في

 أىداف البحث:

 ييدؼ ىذا البحث إلى:

 .الكقكؼ عمى جيكد القسطالنٌي في تكجيو الٌركايات الٌنبكٌية في المتف 

  .تحديد المنيج الذم انتيجو في تكجيو الٌركايات 

 .معرفة الضكابط التي اعتمدىا في بياف سبب تكجييو لمٌركايات 

 منيجية البحث:
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ـٌ قمت باستقراء نماذج مف الٌشرح، كانتقيت منو الماٌدة   بدأت البحث بالٌتعريؼ المكجز بالمؤلِّؼ ككتابو، ث
 العممٌية الاٌلزمة إلنجاز ىذه الٌدراسة، كقٌسمتيا إلى تمييد، كمطمبيف كفؽ ما سيبٌيف في الخٌطة. 

 كقد سرت في تكثيؽ الٌنصكص عمى النحك اآلتي:

الصحيح "صحيح البخارم" بخٌط غامؽ في المتف، ككضعيا بيف قكسيف )  (، كتابة أحاديث الجامع  .1
 كتخريجيا بذكر الكتاب، كالباب، كرقـ الجزء كالٌصفحة كالحديث. 

 تكثيؽ األقكاؿ كعزكىا إلى أصحابيا ػ قدر المستطاع ػ ككاف عمى الٌنحك اآلتي: .2

ٌص، ككضعيا بيف عالمتي تنصيص " " إذا كاف أ. الٌرجكع إلى المصادر األصمٌية اٌلتي نيقؿ منيا النٌ       
ا، فييسبؽ المصدر بكممة يينظر. ا، أٌما إذا لـ يكف نصِّ  النقؿ نصِّ

ب. تكثيؽ المصادر بذكر بياناتيا كاممة عند أٌكؿ ذكر ليا، ككذا في قائمة المصادر كالمراجع، كاالكتفاء      
 لؾ عمى الٌنحك اآلتي:بذكر اسـ الكتاب كالمؤلِّؼ أك أحدىما في غيره كبياف ذ

اسـ شيرة المؤلِّؼ، كباقي بيانات االسـ، كسنة كفاتو، كاسـ الكتاب، كاسـ المحٌقؽ إف كيجد، كدار         
ـٌ الجزء كالصفحة، كمثالو:   الٌنشر كمكانيا إف كيجد، كالطبعة إف كيجدت، كتاريخ الٌنشر إف كيجد، ث

ـ(، إرشاد الٌسارم لشرح 1517ق ػ 923ك العٌباس، ت: )القسطالنٌي، أحمد بف محٌمد بف أبي بكر، أب   
 ـ(. 1905ىػ ػ 1323، )7صحيح البخارٌم، المطبعة الكبرل األميرٌية، مصر، ط:

 إشكالّية البحث:

 حاكلت ىذه الٌدراسة اإلجابة عف عدد مف األسئمة العممٌية منيا:

 كتكجيييا؟ ما المنيج اٌلذم اتٌبعو القسطالنٌي عند مقابمتو لركايات الجامع  .1

 ما الضكابط اٌلتي اعتمدىا القسطالنٌي في تكجيو الٌركايات كبياف سببيا؟ .2

 ىؿ كاف القسطالنٌي عند مقابمة الٌركايات كتكجيييا مجرد ناقؿ عف غيره؟  .3

 خّطة البحث:

 اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يقٌسـ إلى: مقدمة، كتمييد، كمطمبيف، كخاتمة.
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 بالقسطالنٌي ككتابو "إرشاد الٌسارم".تناكؿ الٌتعريؼ  الٌتمييد:

 أكالن: الٌتعريؼ بالقسطالنٌي.

 ثانينا: الٌتعريؼ بكتابو إرشاد الٌسارم.

 المطمب األكؿ: صكر مف تكجييات القسطالنٌي لمٌركايات الٌنبكية في المتف دكف تعميؿ.

 الٌتكجيو.المطمب الثاني: صكر مف تكجيياتو لمٌركايات الٌنبكية في المتف كبياف سبب 

 الخاتمة: حكت أبرز النتائج التي خيمص إلييا البحث.     

 الّتمييد:

 :(1)أّوال : الّتعريف بالقسطالنيّ 

 اسمو مولده ونشأتو:

 . بف أحمد القسطالنٌي المصرٌم الٌشافعيٌ  بف عبد الممؾ بف الٌزيفأحمد بف محٌمد بف أبي بكر اسمو: 

 مولده ونشأتو العممية:

(، كنشأ بيا عمى طاعة اهلل كطمب العمـ، فحفظ القرآف ـ1447ق ػ 851القسطالنٌي بمصر سنة )كلد     
ـٌ بالعشر. الكريـ فييا  كتاله بالسبع ث

الشاطبٌية"، ك"الجزرٌية"، ك"الكردٌية"، ككاف عالمنا كقد ارتقى سمـ العمـك كالمعارؼ المختمفة، فحفظ "    
 "الصحيح" كامالن ًفي خمسة مجالس. بالقراءات، بارعنا في عمـ الحديث، قرأ

ًليى مشيخة بالقرافة، كىك إلى جانب ذلؾ عالـ بالٌنحك، بارع في الخطابة     كى
كأقرأ الٌطمبىة فييا، ككانت لو  (2)

طِّو لنفسو كلغيره.   كتابات ًبخى

                                                           
ػ لبناف، د.ط، د.ت.  دار مكتبة الحياة، بيركتالٌضكء الاٌلمع ألىؿ القرف الٌتاسع،  ـ(،1496ىػ ػ 902الٌسخاكٌم، محٌمد بف عبد الٌرحمف ت: )ػ ينظر ترجمتو:  1
ـ(، شذرات الٌذىب في أخبار مف ذىب، تح: محمكد األرناؤكط، خٌرج أحاديثو: عبد 1775ق ػ 1089الحنبمٌي، ت: ) ماد، عبد الحٌي بف أحمد، ابف الع2/103

البدر الٌطالع ، ـ(1834ػ  ق1250لٌشككانٌي، محٌمد بف عمٌي  ت: )ا، 170ػ  10/169ـ(. 1986ػ  ق1406) ،1دمشؽ، ط:القادر األرناؤكط، دار ابف كثير، 
 .103 -1/102ت. ط، د. بمحاسف مف بعد القرف الٌسابع، دار المعرفة، بيركت ػ لبناف، د.



 توجيو القسطالني لروايات الجامع الصحيح في كتابو "إرشادالساري"( 4)        
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان" مه الب  "عل       أ.وفاء العاتي تطبيقية_ دراسة نظرية –اقضايا المتن أنموذج           

 

 

   
 (89 ) الصفحة م 0202 مايو / هـ1442 رمضان /العدد الثاني 

 مؤّلفاتو:

عرفة؛ منيا ما انتشر أثرل القسطالنٌي المكتبة اإلسالمية بالكثير مف المصٌنفات في شٌتى صنكؼ الم    
زؽ فييا الحٌظ كالقبكؿ، كمنيا ما بقي حبيس أرفؼ المخطكطات.  كاشتير كري

مف أشير مصنفاتو شرح البخارم المسٌمى "إرشاد السارم لصحيح البخارم" كىك ما نحف بصدد دراسة أحد    
 جكانبو.

ا شرح عمى "صحيح مسمـ" غير أٌنو لـ يكممو، كمف مصنفاتو في غير     كمف مصٌنفاتو في الحديث أيضن
الحديث "العقكد الٌسنية في شرح المقٌدمة الجزرٌية" ك"الكنز في كقؼ حمزة  كىشاـ عمى اليمز" كشرح عمى 

 "الشاطبية" كشرح عمى "البردة" سٌماه "األنكار المضية" كغيرىا.

 وفاتو: 

ٌمى عميو  ـ(،1517ق ػ923)تكٌفي القسطالنٌي ليمة الجمعة لسبعة أياـ خمت مف شير المحٌرـ سنة      كصي
ميعة، كديفف بالقرب مف منزلو في المدرسة العينٌية.  بالجامع األزىر بعد الجي

 ثاني ا: التعريف بإرشاد الّساري:

 اسم الكتاب، وسبب تأليفو:  . أ

 اسمو:

 .إرشاد الٌسارٌم لشرح صحيح البخارمٌ  

 سبب تأليفو: 

صٌرح القسطالنٌي في مقٌدمتو عف دافعو مف كراء تأليؼ ىذا الشرح قائالن:" لطالما خطر في الخاطر       
ا  ا أمزجو مزجن كاشفنا بعض أسراره لطالبيو، رافعنا الٌنقاب عف كجكه  ]إلى أف قاؿ[المخاطر أٍف أعٌمؽ عميو شرحن

                                                                                                                                                                                                   
ح القػػاؼ كالػػٌراء كالفػػاء آخػػره ىػػاء تقػػع بفػػتالقرافػػة: ، ك (مػػد بػػف أبػي العبػػاس الحػػرازمقػػاـ أحبالقرافػػة، كىػػي مشػػيخة )مشػػيخة  يى ًلػػحيػػث كى ػػ  2

قبػر اإلمػاـ داخميػا  تضـٌ ك  مقبرة أىؿ مصرب تيعرؼ اآلف، ربة لمف نزليا كىـ بطف مف المعافسٌميت بذلؾ نسبالفسطاط في مصر، 
ادر، بيػركت ػ ف، دار صػـ(، معجػـ البمػدا1228ػػ  ق626، أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمػٌي ت: )ياقكت الحمكمٌ الٌشافعٌي. ينظر: 

 . 4/317، ـ(1995ػ  ق1416، )2لبناف، ط:
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ا مقفمو، مقٌيدنا ميممو، كافينا بتغميؽ تعميقو، كافينا في إرشاد الٌسارم لتحقيقو،  ا مشكمو، فاتحن معانيو، مكٌضحن
 .(3)محررِّا لركاياتو، معربنا عف غرائبو كخفٌياتو"

رحو، كالقسطالنٌي بقكلو ىذا قد أباف عف عدد مف المباحث الٌمغكٌية كالحديثية كالنقدية التي سيتناكليا في ش    
 فكاف منيا المباحث المتعمقة بتحرير ركايات "الجامع الصحيح". 

 وصف الكتاب ومنيجو فيو:  . ب

 وصف الكتاب: 

يعٌد شرح القسطالنٌي مف الشركح المتكٌسطة مف حيث الكـٌ، فيك ليس بطكؿ "فتح البارم" ك"عمدة القارم"،    
 كليس بمختصر مثؿ شرح الخٌطابٌي.

يكلة كاليسر، كالٌدٌقة في العرض، كالبعد عف الٌتعقيد، كتمٌيزت عباراتو بحسف الٌسبؾ تمٌيز أسمكبو فيو بالسٌ    
 كالتٌأليؼ، فكاف بميغ العبارة، لطيؼ الٌترتيب كالٌترصيؼ كاإلشارة.

 منيجو العام: 

 افتتح القسطالنٌي شرحو بمقٌدمة أكضح فييا جممة مف الفكائد.

 ما يتعمق بالمقّدمة: .1

ـٌ تحٌدث عف عدد مف المباحث  بدأ القسطالنيٌ         مقٌدمتو بذكر فضؿ أىؿ الحديث كأبرز مؤلَّفاتيـ، ث
ـٌ أفرد  ره أبيف تحرير، ث الحديثية فبٌينيا أحسف تبييف، كأسيب القكؿ في بعضيا ففٌصمو أحسف تفصيؿ، كحرَّ

رحو كفؽ ما "الجامع الصحيح" باالىتماـ، فتحٌدث عف مكانتو ىك كصاحبو فأفاد كأجاد، كمف ثـٌ شرع في ش
 اختاره مف مباحث كاصطفاه مف مسائؿ.

 . ما يتعمق بالّشرح:2

 سار القسطالنٌي في شرحو كفؽ منيج رسمو لنفسو فاعتنى بكجكه كثيرة منيا:    

                                                           
، 7ـ(، إرشاد الٌسارٌم لشرح صحيح البخارٌم، المطبعة الكبرل األميرٌية، مصر، ط:1517ق ػ 923، أبك العٌباس، ت: )طالنٌي، أحمد بف محٌمدػ  القس 3
 .3ػ  2/ 1ـ(، 1905ىػ ػ 1323)
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 .قاـ بضبط متف "الجامع الصحيح" بالكامؿ 

 ـٌ بشرح الٌسند كالمتف عمى حٌد سكاء، كأكلى المفردات عناية كبيرة؛ فأباف عف معان ييا، كأزاؿ المُّبس اىت
 عنيا.

 .اىتـ بفقو الحديث فكاف مف المراجع المتمٌيزة في ذلؾ 

   .اعتنى في نياية شرح األحاديث بذكر المستفاد منيا في الغالب معتمدنا عمى أقكاؿ أىؿ العمـ في ذلؾ 

  شرحو أكثر النقؿ عف الكرمانٌي كابف حجر في شرحييما "الككاكب الٌدرارم"، ك"فتح البارم"، فأضحى
 لممتمٌعف ككأنو خالصة ليما.

 ج. قيمة الكتاب العممٌية، كأبرز مصادره:

 القيمة العممية لمكتاب: 

ز قيمة الكتاب العممٌية في عدد مف األمكر منيا:      تبري

  قيمة الكتاب المشركح "صحيح البخارم" إذ يعٌد مف أصٌح الكتب بعد كتاب اهلل. 

 مرجعنا ميمِّا في ذلؾ. اىتماـ صاحبو بفقو الحديث؛ ما جعمو 

   ما تمٌيز بو عف غيره مف شركح مف دٌقة في ضبط متف البخارٌم حرفنا حرفنا ككممةن كممةن، األمر الذم جعمو
 مرجعنا لكٌؿ مف جاء بعده في ىذا المجاؿ.

 أبرز مصادره:

في شرحو عمى عدد كبير مف المصادر سكاء مف كتب شركح الحديث، أك مف غيرىا  اعتمد القسطالنيٌ      
مف صنكؼ المعرفة، بيد أٌنو أكثر الٌنقؿ عف عدد قميؿ مف شركح الحديث كما سبؽ بيانو؛ منيا: "الككاكب 

تى غدا ككأنو الٌدرارٌم"، لمكرماني، ك"فتح البارم"، البف حجر العسقالنٌي، ك"عمدة القارم"، لمعينٌي كغيرىا، ح
 خالصة عنيا. 

 الٌركاية التي اعتمدىا القسطالنٌي في شرحو:
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حاز الجامع الصحيح "صحيح البخارم" عمى مكانة رفيعة بيف العمماء عامة كأىؿ الحديث خاصة، فأقبمكا 
عمى سماعو أفرادنا كجماعات، كتناقمكه في الصدكر كالسطكر كابرنا عف كابر، حتى كثيرت نسخو كركاياتو، 

 .(4)انتشرت في اآلفاؽ، كمف ىذه الٌركايات ركاية أبي ذرك 

، المستنسخة عف ركاية أبي ذٌر مف (5)كقد اعتمد القسطالنٌي في تحقيقو لمتف شرحو عمى الٌنسخة اليكنينٌية   
ركاية أبي ذر مف أتقف الٌركايات، حيث قاؿ:  (6)عٌدة أصكؿ صحيحة؛ منيا: أصؿ مسمكع،  كقد عٌد ابف حجر

 .(8)؛ لضبطو ليا كتمييزه الختالؼ سياقيا"(7)"أتقف الٌركايات عندنا ىي ركاية أبي ذٌر عف مشايخو الٌثالثة

                                                           

 ،عابدنا ،دٌيننا ،متقننا ،فقياء المالكٌية، كاف ثقةك  مف عمماء الحديثػ أبك ذٌر اليركٌم األنصارٌم، عبد بف أحمد بف محٌمد بف غفير،  4
، حافظنا، أصمو مف ىراة،  مستدرؾ عمى مف مصٌنفاتو: ال، سمع مف المزنٌي كالمستممٌي كالكشميينٌي كغيرىـكىك شيخ الحـر

الٌذىبٌي، محٌمد بف أحمد ت ر ترجمتو: ، ينظـ(1042ػ  ق434) نزؿ بمٌكة كتكٌفي بيا سنة الكريـ، قرآفلمتفسير ك  ،الٌصحيحيف
 الٌذىبٌي، ، 202ػ 201/ 3، ـ(1998 -ىػ1419، )1ػ لبناف، ط: ٌفاظ، دار الكتب العممٌية، بيركتـ(، تذكرة الح1347ػ ق748)

سير أعالـ الٌنبالء، تح: مجمكعة مف المحٌققيف: بإشراؼ شعيب األرناؤكط، مؤٌسسة  ،ـ(1347ػ  ق748د بف أحمد ت: )محمٌ 
 . 560ػ  554/ 17 .ـ(1985ق ػ 1405، )3الٌرسالة، ط:

اعتنى ، عٌدة و مٌراتتقابمكمخ صحيح البخارٌم ااستنسحيث قاـ بعمٌي بف محٌمد الياشمٌي الحنبمٌي،  ،إلى اليكنينيٌ ػ اليكنينٌية نسبة  5
تٌص بالمحٌدثيف، ـ(. ينظر ترجمتو: الٌذىبٌي، محٌمد بف أحمد، المعجـ المخ1302ىػ 701، تكفي سنة )كاألسماء كضبطيا بالغريب

ػ  ىػ795ٌرحمف بف أحمد الٌسالمٌي ت )، عبد ال169ـ(. 1988ىػ ػ 1408، )1الييمة، مكتبة الٌصٌديؽ، الٌطائؼ، ط: تح: محٌمد 
/ 4ـ(. 2005 ػىػ 1425، )1ح: عبد الٌرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف، الٌرياض، ط:ـ(، ذيؿ طبقات الحنابمة، ت1392
330. 

، كثرت رحالتو في أصمو مف فمسطيف، أديبك فقيو ك الفضؿ، عالـ محدِّث  يأبكيني بكٌنانٌي العسقالنٌي الشافعٌي، ال ػ أحمد بف عميٌ  6
قصده الكثيركف لألخذ عنو، مف فبيف أىؿ العمـ،  كاسعة صارت لو شيرةك  مصنفاتو،، فكثرت ككيثر سماعو لمٌشيكخ ،طمب العمـ

، تكٌفي بالقاىرة الكثير مصٌنفاتو: فتح البارم في شرح صحيح البخارٌم، اإلصابة في تمييز الٌصحابة، تيذيب الٌتيذيب كغيرىا
(، ذيؿ الٌتقييد في ركاة الٌسنف كاألسانيد، تح: ـ1427ىػ ػ 832الفاسٌي، محٌمد الحسنٌي ت )ـ(. ينظر ترجمتو: 1448ػ  ق852)

شذرات الٌذىب في  ابف العماد، ،357ػ  1/352ـ(. 1990ىػ ػ 1410، )1كماؿ الحكت، دار الكتب العممٌية، بيركت ػ لبناف، ط:
 .399ػ  9/395أخبار مف ذىب. 

 ػ المستممٌي كالٌسرخسٌي كالكيٍشميينٌي. 7
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 المطمب األول: صور من توجييات القسطالنّي لمّروايات الّنبوية في المتن دون تعميل.

حيث قابؿ  الٌركايات الٌنبكٌية أىمتو ليككف مرجعنا يمكذ بو مف جاء بعده،اعتنى القسطالنٌي عناية فائقة ب     
، معتمدنا في ذلؾ عمى النسخة اليكنينية كفركعيا كنسخ ركايات "الجامع الصحيح"، كدٌكف الفركؽ فيما بينيا

 ٌنماكلـ يكتؼ بذلؾ كحسب كا  أخرل، ككاف يضبط األلفاظ بمقارنتيا بالٌركايات األخرل مف داخؿ الصحيح، 
 كٌجييا في الغالب كبٌيف سبب تكجييو ليا في كثير مف األحياف.

 كخٌص ىذا المطمب بعرض صكر مف تكجيياتو في المتف التي لـ يذكر فييا سبب التكجيو.   

كالناظر إلى طريقتو في تناكؿ الٌركايات الٌنبكٌية يجد أف ديدنو بعد ذكر نٌص الحديث كالشركع في شرحو،    
ـٌ الترجيح فيما بينيا بقكلو: "كىك  ـٌ  ذكر الٌركايات األخرل ليا، ث كاف اىتمامو ببياف معنى المفظة أك األلفاظ، ث

 نٌي في سبيؿ تكجيييا ليا مناح شٌتى منيا:نحا القسطالالصكاب"، أك "األصكب" أك "األصح"، كقد 

 مقابمة الّروايات دون تصريح بأصحابيا، واالكتفاء بتوجييو ليا: .1

لينىامثالو:  " كَّ  ."يىتىخى

 نّص الحديث:

عىٍف أىًبي كىاًئؿو     
ٍبدي المَّوً  (9) : )كىافى عى ٍبًد الرٍَّحمىًف ( 10)قىاؿى : يىا أىبىا عى ، فىقىاؿى لىوي رىجيؿه ًميسو ييذىكِّري النَّاسى ًفي كيؿِّ خى

 ، ـٍ ا ًإنَّوي يىٍمنىعيًني ًمٍف ذىًلؾى أىنِّي أىٍكرىهي أىٍف أيًممَّكي : أىمى ، قىاؿى ًدٍدتي أىنَّؾى ذىكٍَّرتىنىا كيؿَّ يىٍكـو ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة كى لىكى ليكي كَّ نِّي أىتىخى مىا كىافى كىاً 
مىٍينىا( النًَّبيُّ  افىةى السَّآمىًة عى لينىا ًبيىا مىخى كَّ يىتىخى

(11). 

                                                                                                                                                                                                   
فتح البارم شػرح صػحيح البخػارٌم، دار المعرفػة، بيػركت ػ لبنػاف، ـ(، 1448ػ  ق852ت: )العسقالنٌي ، أحمد بف عمٌي  ابف حجر  ػ 8

ـ(، رٌقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محٌمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصٌححو كأشرؼ عميو محػٌب الػٌديف 1959ػ  ق1379د.ط، )
 .1/7، بالخطي

اف كعمػػي كعٌمػػار ثٌمػػكلػػـ يػػره، حػػٌدث عػػف عمػػر كع بػػي كائػػؿ، تػػابعي ثقػػة، أدرؾ النٌ  يأببػػكينػػي األسػػدٌم الكػػكفٌي،  شػػقيؽ بػػف سػػممة ػػػ  9
اهلل يكسػؼ بػف عبػد ر ترجمتػو: ابػف عبػد البػر، ، ينظ، كقيؿ: غير ذلؾ76ق، كقيؿ: 75كغيرىـ الكثير مف الصحابة، تكفي سنة 

، 1ػػػ لبنػػاف، ط: جيػػؿ، بيػػركتالبجػػاكٌم، دار الـ(، االسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب، تػػح: عمػػٌي 1070ػػػ  ق463القرطبػػٌي ت: )
 .166ػ  161/ 4سير أعالـ النبالء،  ،710/ 2( ـ1992ػ  ق1412)

 ةشًيد بدران كغيرىا، اشتير بكثر ك  ، كىاجر اليجرتيفمبكراعبد الرحمف، أسمـ  يأبكيني باليذلي،  بد اهلل بف مسعكد بف غافؿػ  ع 10
، سير أعالـ النبالء، 994ػ  3/987ستيعاب في معرفة األصحاب، : االترجمتوينظر ىػ. 32، تكفي سنة عف الٌنبي  ركايتو
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 مقابمة الّروايات وتوجيييا:

أكرد القسطالنٌي عند شرحو ليذا الحديث معنى قكلو: "أتخٌكلكـ"، حيث قاؿ: "بالخاء المعجمة أم  
 . (12)أتعٌيدكـ"

: "كزعـ بعضيـ أف الصكاب يتحٌكلنا بالحاء الميممة، لكف ثـٌ شرع في ذكر الٌركاية األخرل ككٌجييا قائالن 
 .(13)الٌركايات الصحيحة بالخاء المعجمة"

كىنا اكتفى القسطالنٌي بذكر الٌركاية األخرل دكف بياف لقائميا، كقد أكردىا بصيغة تدؿ عمى ضعفيا، مشيرا 
 إلى ذلؾ  بقكلو "زعـ بعضيـ"، كاكتفى بتكجييو دكف ذكر ألصحابيا.

 تصريحو بأسماء رواة الّروايات، واالكتفاء بتوجيييم: .2

 "أجادب" مثالو:

 نّص الحديث: 

ٍف أىًبي ميكسىى    عى
ابى  عف النًَّبيِّ  (14) ثىًؿ اٍلغىٍيًث اٍلكىًثيًر أىصى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى اٍلييدىل كىاٍلًعٍمـً كىمى ثىؿي مى : )مى قىاؿى

اًدبي  كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى ا، فىكىافى ًمٍنيىا نىًقيَّةه قىًبمىًت اٍلمىاءى فىأىٍنبىتىًت اٍلكىألى كىاٍلعيٍشبى اٍلكىًثيرى نىفىعى المَّوي  أىٍمسىكىًت اٍلمىاءى فى أىٍرضن

                                                                                                                                                                                                   

تح: عادؿ أحمد عبد ابف حجر العسقالنٌي، اإلصابة في تمييز الٌصحابة،  ،ـ(1448ػ  ق852أحمد بف عمٌي ت: ) ،1/461
 .201ػ  4/199، ـ(1994ػ  ق1415، )1ػ لبناف، ط: ٌية، بيركتالمكجكد، عمٌي محٌمد معٌكض، دار الكتب العمم

محٌمد بف البخارٌم، ، 70، حديث رقـ 25/ 1ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب مف جعؿ ألىؿ العمـ أٌيامنا معمكمة،  11
كسػننو كأٌيامػو،  ـ(، الجامع المسػند الٌصػحيح المختصػر مػف أمػكر رسػكؿ اهلل 869ػ  ق256إبراىيـ الجعفٌي ت: )إسماعيؿ بف 

د فػؤاد المعركؼ بػ صحيح البخارٌم، تػح: محٌمػد زىيػر بػف ناصػر، دار طػكؽ الٌنجػاة، مصػٌكرة عػف الٌسػمطانية بإضػافة تػرقيـ: محٌمػ
 .ـ(2001ػ  ق1422، )1عبد الباقي، ط:

 .1/170إرشاد الٌسارم، ػ  12

 .المصدر السابؽ، كالصفحة نفسياػ  13

كعف الخمفاء األربعة  وركل عنك عمى بعض اليمف،  استعممو الٌنبٌي مكسى األشعرٌم،  يأبكيٌني ب، عبد اهلل بف قيس بف سميـ ػ 14
ـ(، كقيؿ: سنة 670ػ  ق50نة )ـ(، كقيؿ: س664ػ  ىػ44بالقرآف، تكٌفي سنة ) صكتوحسف عيرؼ بمعاذ كابف مسعكد، كغيرىـ، ك 
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ابى ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل ًإنَّمىا ًىيى ًقيعىافه الى تيٍمًسؾي مىاءن  رىعيكا، كىأىصى سىقىٍكا كىزى كىالى تيٍنًبتي كىألن، فىذىًلؾى  ًبيىا النَّاسى فىشىًربيكا كى
ـى  ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو فىعىًم نىفىعىوي مى ثىؿي مىٍف فىًقوى ًفي ًديًف المًَّو كى ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو مى لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا كى مىثىؿي مىٍف لى ، كى مَّـى كىعى

 .(15)الًَّذم أيٍرًسٍمتي ًبًو(

 مقابمة الّروايات وتوجيييا:

بٌيف القسطالني أكالن المعنى المراد مف قكلو: "أجادب"، حيث قاؿ: "بالجيـ كالٌداؿ الميممة جمع جدب         
ثـٌ شرع في بياف الٌركايات الكاردة فييا مع ذكر معانييا كىي:  ، (16)لميممة عمى غير قياس"بفتح الداؿ ا

أجاذب بالذاؿ  18))أجاذب بالمعجمة، كضبط المازرم (17)"أجاذب"، "إخاذات"، "أحارب" فقاؿ: "كلغير األصيمي
بيمزة مكسكرة كخاء خفيفة كذاؿ معجمتيف آخره  إخاذات: ، كألبي ذر(19)المعجمة كىمو فيو القاضي عياض

                                                                                                                                                                                                   

ػ  4/181، في تمييز الٌصحابة ، اإلصابة1764ػ  4/1762، في معرفة األصحاب ينظر ترجمتو: االستيعاب ـ(.672ػ ق52)
183 . 

 .79، حديث رقـ 27/ 1ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب فضؿ مف عمـ كعمـ،  15

 .1/179ػ إرشاد الٌسارم،  16

كالحػديث كعممػو كرجالػو، كتػب عػالـ بالفقػو نسبة ألصػيمة بػالمغرب، ػ عبد اهلل بف إبراىيـ بف محٌمد بف عبد اهلل، األمكٌم األصيمٌي،  17
عػاد إلػى األنػدلس فػي آخػر أٌيػاـ  ،صحيح البخارٌم عف أبي زيد المركزٌم بمٌكة، رحؿ في طمب العمػـ فطػاؼ فػي األنػدلس كالمشػرؽ

ـ(، مػػػف مصػػػٌنفاتو: "اآلثػػػار كالػػٌدالئؿ عمػػػى أٌميػػػات المسػػػائؿ " فػػػي اخػػػتالؼ مالػػػؾ 1001ػػػػ  ق392، تػػػكٌفي بقرطبػػػة ت )رالمستنصػػ
ـ(، طبقات الفقياء، ىٌذبوي محٌمػد بػف منظػكر 1083ػ  ق476كأبي حنيفة. ينظر ترجمتو: الٌشيرازٌم، إبراىيـ بف عمٌي ت )كالٌشافعي 

الٌذىبٌي، تذكرة ، 164ـ(. 1970ػ  1390، )1ػ لبناف، ط: ـ(:  تح: إحساف عٌباس، دار الٌرائد العربٌي، بيركت1311ػ ق711ت )
 .4/493شذرات الٌذىب، ابف العماد، ، 153ػ  3/152 الحٌفاظ، 

فقيو الحافظ ال ثمحدٌ ، الصقميةبجزيرة صغيرة دة بفتح الميـ نسبة إلى مازر، كىي بم كالمازرم، أبك عبد اهلل، بف عمي بف محمد التميمي المازرم محمد ػ18
ـ(، كفٌيات 1282ػ  ق681خٌمكاف، أحمد البرمكٌي ت: ) ابف: ترجمتو كغيرىا. ينظر و: المعمـ بفكائد مسمـ، كالتمقيف،صنفاتىػ، مف م536مالكي، تكفي سنة ال

 .566/ 14 عالـ النبالء،أ، سير 285/ 4، األعياف كأنباء أبناء الٌزماف، تح: إحساف عٌباس، دار صادر، بيركت ػ لبناف

ماـ أىؿ الحديث ػ ػ عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبٌي الٌسبتٌي، أبك الفضؿ،19 ًليى في سبتو ك كلد ، عالـ المغرب كا  كى
ا  ثـٌ ، فييا قضاءال ، : الٌشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفىـ(، مف مصٌنفاتو1149ػ ق544)قضاء غرناطة، كتكٌفي بمرَّاكش مسمكمن

، تذكرة الٌذىبيٌ ، 485ػ  3/483، كفٌيات األعياف، ابف خٌمكافكتقييد الٌسماع. ينظر ترجمتو:  الٌركايةكاإللماع إلى معرفة أصكؿ 
 .69ػ  4/67الحٌفاظ، 
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أحارب بحاء  (20)مثناة فكقية قبميا ألؼ جمع إٌخاذ كىي األرض التي تمسؾ الماء كالغدير، كعند اإلسماعيمي
 .(21)كراء ميممتيف آخره مكحدة"

ـٌ اكتفى بتكجيو األصيمي قائالن: "قاؿ األصيمي: كبالميممة ىك الصكاب أم ال تشرب ماء كال ت نبت أم ث
 باألجادب".

ر" ا: قكلو: "ال ييقىصِّ  كمف ذلؾ أيضن

 نّص الحديث:

قىديكا كىاٍستىٍيقىظيكا  قاؿ: )أىٍعتىـى رىسيكؿي المًَّو  22))عف اٍبفى عىبَّاسو       قىدى النَّاسي كىاٍستىٍيقىظيكا، كىرى تَّى رى لىٍيمىةن ًباٍلًعشىاًء حى
طَّابً  ]إلى أف قاؿ[ ـى عيمىري ٍبفي اٍلخى فىقىا

: الصَّالىةى. قىاؿى عىطىاءه  23)) رىجى نىًبيُّ المًَّو  (24)فىقىاؿى بَّاسو فىخى كىأىنِّي  قىاؿى اٍبفي عى

                                                           
ػ  184/ 2 ،تذكرة الحفاظ :ترجمتوىػ، ينظر 295، الثبت، تكفي سنة ، أبك بكر النيسابكرم، المعركؼ باإلسماعيمي، الحافظػ محمد بف إسماعيؿ بف ميراف20

185. 

 .1/179ػ إرشاد الٌسارم،  21

أف يفٌقيو اهلل في الٌديف  ، كلد قبؿ اليجرة بثالث سنكات، كقد دعا لو الٌنبٌي ػ عبد اهلل بف عٌباس بف عبد المطمب، أبك العٌباس الياشمٌي، ابف عـٌ الٌنبٌي 22 
كلو ثالث عشرة سنة،  ، كركل عنو األحاديث، كاف يسٌمى البحر؛ لسعة عممو، كيسٌمى حبر األٌمة، تكٌفي رسكؿ اهلل كيعٌممو التٌأكيؿ، الـز رسكؿ اهلل 

، اإلصابة في تمييز الٌصحابة، 3/933. ينظر ترجمتو: االستيعاب، (ـ687ق ػ68)كٌفي بالٌطائؼ سنة نسب إليو تفسير القرآف، كمسند في الحديث، ت
 .131ػ  4/121

يضرب بعدلو  ،ير المؤمنيفثاني الخمفاء الراشديف، كأكؿ مف لقب بأم بف نفيؿ القرشي العدكم، أبك حفص ػ عمر بف الخطاب 23
يدعك ربو أف يعز اإلسالـ بأحدىما.  المثؿ، كاف في الجاىمية مف أبطاؿ قريش كأشرافيـ، كىك أحد العمريف المذيف كاف النبي 

: ترجمتو ىػ. ينظر23، تكفي سنة مشاىدؿ اليجرة بخمس سنيف، كشيد البالفاركؽ، ككناه بػ أبي حفص، أسمـ قب لقبو النبي 
أسد الغابة في ، ـ(1232ػ  ق630عمٌي بف أبي الكـر الجزرٌم، ت: ) ،ابف األثير، 1144/ 3، األصحابفي معرفة  االستيعاب

 ، اإلصابة137/ 4، ـ(1994ػ  ق1415، )1ػ لبناف، ط: ، دار الكتب العممٌية، بيركت، كغيرهمعرفة الٌصحابة، تح: عمٌي محٌمد
 .518/ 2، في تمييز الصحابة

ابف جريج،  ، كركل عنوغيرىـكابف عباس ك عائشة كأبي ىريرة  ثيـ، ركل عفم، مفتي أىؿ مكة كمحدٌ أبك محمد أسمـ القرشي الفير  ،عطاء بف أبي رباحػ  24
. ينظر: تذكرة ق114بمكة سنة بعد أف بمغ المائة ة، تكفي كاف عالمان بالحج، قيؿ: أنو حج أكثر مف سبعيف حج كغيرىـ، كاألكزاعي، كالزىرم،

 .559ػ  5/552أعالـ النبالء،  ، سير1/75الحفاظ
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مىى أيمًَّتي ألى  : لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى مىى رىٍأًسًو فىقىاؿى مُّكىىا أىٍنظيري ًإلىٍيًو اآلفى يىٍقطيري رىٍأسيوي مىاءن كىاًضعنا يىدىهي عى مىٍرتيييـٍ أىٍف ييصى
عى النًَّبيُّ  ا أىٍنبىأىهي ا ىىكىذىا"، فىاٍستىٍثبىتُّ عىطىاءن: كىٍيؼى كىضى مىى رىٍأًسًو يىدىهي كىمى اًبًعًو عى ؟ فىبىدَّدى عىطىاءه بىٍيفى أىصى بَّاسو ٍبفي عى

مىى الرَّأٍ  مَّيىا ييًمرُّىىا كىذىًلؾى عى مىى قىٍرًف الرٍَّأًس ثـٌ ضى اًبًعًو عى عى أىٍطرىاؼى أىصى ، ثـٌ كىضى تَّى مىسٍَّت شىٍيئنا ًمٍف تىٍبًديدو ًس حى
مىى الصُّ  : لىٍكالى أىٍف ًإٍبيىاميوي طىرىؼى األيذيًف ًممَّا يىًمي اٍلكىٍجوى عى قىاؿى ، كى ري كىالى يىٍبطيشي ًإالَّ كىذىًلؾى نىاًحيىًة المٍِّحيىًة الى ييقىصِّ ٍدًغ كى

مُّكا ىىكىذىا( مىى أيمًَّتي ألىمىٍرتيييـٍ أىٍف ييصى أىشيؽَّ عى
(25). 

 مقابمة الّروايات وتوجيييا:

ر" فقاؿ: "بالقاؼ كتشديد الصاد الميممة  بٌيف القسطالني     المكسكرة مف المقصكد مف قكلو: "ال ييقىصِّ
ـٌ أكرد الٌركاية األخرل قائالن: "كلمكشمييني ،التقصير أم ال يبطئ" ث

كاألصيمي ال يعصر بالعيف الميممة  26)) 
 الساكنة مع فتح أٌكلو ككسر ثالثو".

ـٌ اكتفى بذكر تكجيو ابف حجر قائال: "قاؿ: ابف حجر: كاألكؿ ىك الصكاب     ث
("27). 

 المطمب الثاني: صور من توجيياتو لمّروايات الّنبوية في المتن وبيان سبب الّتوجيو.

نحا القسطالني عند مقابمتو لمٌركايات الٌنبكية منحى آخر، كىك بيانو لسبب التكجيو، إذ لـ يكتؼ بمقابمتيا 
نما بٌيف سبب تكجييو ليا في كثير مف األحياف، معتمدنا في ذلؾ عمى عدد مف الضكابط  كتكجيييا فحسب، كا 

 منيا:

 أوال : اعتماده عمى المعنى الّمغوّي لأللفاظ:

 مف الضكابط التي اعتمدىا القسطالنٌي في بياف سبب تكجييو لمٌركايات الٌنبكٌية معرفة المعنى الٌمغكٌم لأللفاظ.

                                                           
 .570، حديث رقـ 1/118ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب مكاقيت الصالة، باب النـك قبؿ العشاء لمف غمب،  25

ـٌ أٌكلػو كسػككف الٌشػيف، ككسػر المػيـ، كسػككف البػاء، كفػت26  ح اليػاء كفػي آخػره ػ محٌمد بف مكٌي بف زٌراع بػف ىػاركف، الكيٍشػًمييىنٌي بضػ
ٍبػرٌم، كحػٌدث عػف محٌمػ أبك الييثـٌ نكف  ، كغيػرىـ، كركل عنػو د المػركزمٌ المركزٌم، حٌدث بصحيح البخارٌم عف محٌمد بػف يكسػؼ الًفرى

، ابػف مػاككال: ترجمتػو ـ(. ينظػر998ىػػ. 389يػـك عرفػة ) كزٌيػو كغيػرىـ، تػكٌفياف البحيػرٌم، ككريمػة المر ثٌمػأبك ذٌر اليػركٌم، كأبػك ع
ـ(، اإلكماؿ في رفع االرتيػاب عػف المؤتمػؼ كالمختمػؼ فػي األسػماء كالكنػى كاألنسػاب، دار 1082ػ  ق475بف ىبة اهلل ت: ) عميٌ 

 .479ػ  478/ 4، شذرات الٌذىب، 386ػ  3/385ـ(، 1990ػ  ق1411) ،1ػ لبناف، ط: الكتب العممٌية، بيركت
 .1/505ػ إرشاد الٌسارم،  27
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 " ٍعديكـى تىٍكًسبي اٍلمى  . مثالو: "كى

 نص الحديث:

ٍكًج النًَّبيِّ (28)عف عىاًئشىةى  ا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  زى ، فىكىافى الى يىرىل  قىالىٍت: )كىافى أىكَّؿي مى اًدقىةى ًفي النٍَّكـً ٍؤيىا الصَّ الرُّ
نَّثي  ؽي ًبغىاًر ًحرىاءو فىيىتىحى الىءي فىكىافى يىٍمحى بِّبى ًإلىٍيًو اٍلخى ـٌ حي ٍبًح، ث اءىٍت ًمٍثؿى فىمىًؽ الصُّ ٍؤيىا ًإالَّ جى  ]إلى أف قاؿ[ ًفيًو( ري

)... ٍعديكـى تىٍكًسبي اٍلمى كى
(29). 

 وجيييا:مقابمة الّروايات وت

ـٌ كٌجو      بعد أف أكرد القسطالنٌي الٌركايات الٌنبكٌية لقكليا: "تكسب المعدكـ"، شرع في بياف المعنى المراد، ث
 كذكر سبب تكجييو.

 .(30)فقاؿ: "تكسب بفتح المثناة الفكقية، أم تعطي الناس ما ال يجدكنو عند غيرؾ"   

كأبي ذر عف الكشمييني كتيكسب بضـ  (31): "كالبف عساكرثـٌ شرع في ذكر الٌركايات الكاردة فييا قائال    
أٌكلو مف أكسب، أم تيكسب غيرؾ الماؿ المعدكـ أم تتبرع بو لو، فحذؼ المكصكؼ كأقاـ الصفة مقامو، أك 

                                                           

 ياأحبٌ ك  ، كأشير نسائوزكج الٌنبٌي  ػ عائشة بنت أبي بكر الٌصٌديؽ، أـٌ المؤمنيف، أفقو نساء المسمميف كأعمميف بالٌديف كاألدب 28
ـ( كدفنت بالبقيع. ينظر ترجمتيا: 677ػ  ىػ58يت بالمدينة المنٌكرة سنة )ركاية لمحديث عنو، تكفٌ  كىي مف المكثريفإليو، 

 .8/231، في تمييز الٌصحابة ، اإلصابة4/1881، صحابفي معرفة األ االستيعاب

 . 3، حديث رقـ  ،1/7ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب بدء الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل  29

 .1/64ػ إرشاد الٌسارم،  30

فيقنا ػ عمٌي بف الحسف بف ىبة اهلل، أبك القاسـ، ابف عساكر الٌدمشقٌي، المؤرِّخ الحافظ الٌرٌحالة، كاف محٌدثنا في الٌديار الٌشامٌية، كر  31
ـ(، مف مصٌنفاتو: تاريخ مدينة دمشؽ، اإلشراؼ عمى معرفة 1175ػ  ق571، مكلده ككفاتو في دمشؽ سنة)لمٌسمعانٌي في رحالتو

متو: سير أعالـ حديث، كشؼ المغٌطى في فضؿ المكٌطأ، معجـ أسماء القرل كاألمصار كغيرىا. ينظر ترجاألطراؼ في ال
 .477ػ  475، الٌسيكطي، طبقات الحٌفاظ، 109ػ  4/108ٌفاظ، ، تذكرة الح571ػ  20/554الٌنبالء، 
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تعطي الناس ما ال يجدكنو عند غيرؾ مف نفائس الفكائد كمكاـر األخالؽ، أك تيكسب الماؿ كتصيب منو ما 
"يعجز غيرؾ عف  ـٌ تجكد بو كتنفقو في كجكه المكاـر  .(32)تحصيمو ث

ـٌ ذكر الصكاب قائالن: "كالٌركاية األكلى أصح كما قالو عياض، كالٌركاية الثانية قاؿ الخطابي  ث
: الصكاب (33)

 .(34)العدـ بال كاك أم الفقير؛ ألٌف المعدكـ ال يكسب"

ـٌ بٌيف سبب تكجييو لذلؾ مستندنا ألقكاؿ أىؿ المغة ف      ي بياف المعنى الٌمغكٌم قائالن: "كأجيب بأنو ال يمتنع ث
عف ابف  (35)أف يطمؽ عمى المعدـ المعدكـ لككنو كالمعدكـ الميت الذم ال تصرؼ لو، كفي تيذيب األزىرم

: "كأنيـ نزلكا كجكد مف ال (38)، قاؿ في المصابيح(37)رجؿ عديـ ال عقؿ لو، كمعدكـ ال ماؿ لو: (36)األعرابي
 . (39)العدـ"ماؿ لو منزلة 

                                                           
 .1/64ػ إرشاد الٌسارم،  32

انٌية، سمع الحديث ػ حمد بف محٌمد بف إبراىيـ بف خٌطاب الخٌطابٌي، أبك سميماف البستٌي، محٌدث كفقيو كأديب كلغكٌم، كلد بمدينة سبت مف بالد كابؿ األفغ 33
/ 2رىا. ينظر: كفٌيات األعياف، ـ( مف مؤلَّفاتو: معالـ الٌسنف في شرح سنف أبي داكد، كتاب العزلة، كغي998ق ػ 388بمٌكة، كالبصرة، كببغداد، تكفي سنة )

 .405ػػ  404، طبقات الحٌفاظ، 150ػػ  149/ 3، تذكرة الحٌفاظ، 216ػ  214
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ـ(، عينػػي 980ػػ ق370مكلػده ككفاتػو بخراسػاف سػنة ) األديػػب، الٌمغػكمٌ ػػ محٌمػد بػف أحمػد بػف أزىػر بػػف طمحػة بػف نػكح، أبػك منصػكر، 35
غمػػب عميػػو التبٌحػػر فػػي العربٌيػػة، فرحػػؿ فػػي طمبيػػا كقصػػد القبائػػؿ كتكٌسػػع فػػي أخبػػارىـ، أخػػذ عػػف الٌسػػراج  ثػػـٌ الن، بالفقػػو فاشػػتير بػػو أكٌ 

الٌسػيكطٌي، عبػد كغيره، مف مصػٌنفاتو: تيػذيب الٌمغػة، تفسػير القػرآف، تفسػير ألفػاظ مختصػر المزنػٌي، عمػؿ القػراءات. ينظػر ترجمتػو: 
يف كالٌنحػػاة، تػػح: محٌمػػد أبػػك الفضػػؿ الٌمغػػكيٌ بغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات ـ(، 1505ػ  ق911الػػٌرحمف بػػف أبػػي بكػػر جػػالؿ الػػٌديف ت: )

، سػػير أعػػالـ الٌنػػبالء، 335ػػػ 4/334، كفٌيػػات األعيػػاف، 20ػ  1/19إبػػراىيـ، المكتبػػة العصػػرٌية، لبنػػاف ػ صػػيدا، د.ط، د.ت، 
 .317ػ  16/315

لـ بالٌمغة كاألحكاؿ كالنٌسابة، مف أىؿ الككفة، قاؿ ثعمب: شاىدت ػ محٌمد بف زياد، أبك عبد اهلل، المعركؼ بابف األعرابٌي، عا 36
مجمس ابف األعرابٌي ككاف يحضره زىاء مائة إنساف، كلـ ير أحد في عمـ الٌشعر أغزر منو، مف مصٌنفاتو: أسماء الخيؿ 

ـ(. ينظر ترجمتو: 845ق ػ 231)كفرسانيا، تاريخ القبائؿ، الٌنكادر في األدب، تفسير األمثاؿ، معاني الٌشعر، تكٌفي بسامراء 
 .688ػ  10/687، سير أعالـ الٌنبالء، 309ػ  4/306كفٌيات األعياف، 

ار إحياء ـ(، تيذيب الٌمغة، تح: محٌمد عكض مرعب، د980ػ  ق370حمد اليركٌم، أبك منصكر ت: )ػ األزىرٌم، محٌمد بف أ 37
 .2/149ـ(، 2001ػ  ق1422، )1ػ لبناف، ط: الٌتراث العربٌي، بيركت
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 كمف اعتماده عمى المعنى الٌمغكٌم قكلو: "ليقىطىتو"

 نّص الحديث:

بَّاسو     ًف اٍبًف عى : )قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -رضي اهلل عنيما-عى رَّمىوي المَّوي، الى  قىاؿى يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى: ًإفَّ ىىذىا اٍلبىمىدى حى
ٍيديهي، كىالى يىٍمتىًقطي ليقىطىتىوي ًإالَّ مىٍف عىرَّفىيىا( دي شىٍككيوي، كىالى يينىفَّري صى  . (40)ييٍعضى

 مقابمة الّروايات وتوجيييا:

سبب تكجيو الٌركايات الٌنبكٌية قكلو: )كال يمتقط  كمٌما اعتمد فيو القسطالنٌي عمى المعنى الٌمغكٌم في بياف    
 ليقىطىتىوي(.

 . (41)قاؿ القسطالنٌي: "لقطتو بفتح القاؼ في اليكنينية كبسككنيا في غيرىا"    

ـٌ أكرد أقكاؿ أىؿ العمـ في ذلؾ فقاؿ: " قاؿ األزىرم: كالمحدثكف ال يعرفكف غير الفتح، كنقؿ الطيبي ث
أف  (42)

، (45): ىك بالسككف، كأٌما بالفتح فيك الكثير االلتقاط(44)كقاؿ الخميؿ، (43)كالعامة تسكنياالمقطة بفتح القاؼ 
 . (46)قاؿ األزىرم: كىك القياس"

                                                                                                                                                                                                   

ـ(، مصابيح الجامع اعتنى بو تح: نكر الٌديف طالب دار الٌنكادر، سكريا، 1423ق ػ 827ػ الٌدمامينٌي، محٌمد بف أبي بكر، ت: ) 38
 .1/39ـ(، 2009ق ػ 1430، )1ط:
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40  ، ـً رى  .1587، حديث رقـ 1/147ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الحج، باب فىٍضًؿ اٍلحى

 .152/ 3ػ إرشاد السارم،  41

، ائؽ مف الكتاب كالٌسٌنةاستخراج الٌدق بارع في، عمى المبتدعة، شديد الٌرد الحديث كالٌتفسيرب عالـػ الحسيف بف محٌمد بف عبد اهلل، شرؼ الٌديف الٌطٌيبٌي،  42
ق ػ 852ت: ) : ابف حجر، أحمد بف عميٌ صابيح. ينظر ترجمتو، شرح مشكاة المة الحديثـ( مف مصٌنفاتو: الخالصة في معرف1342ىػ .743)تكفي سنة 

، ـ(1972ىػ ػ 1392، )2انٌية، صيدر آباد ػ اليند، ط:ثمٌ ، مجمس دائرة المعارؼ العدامنة، تح: محٌمد عبد المعيالٌدرر الكامنة في أعياف المائة الثٌ ـ(، 1448
 .240ػ  8/239، شذرات الٌذىب، 186ػ  2/185

ـ، شرح مشكاة المصابيح المسٌمى الكاشؼ عف حقائؽ الٌسنف، تح: عبد الحميد 1342ػ  ق743الحسيف بف محٌمد، ت: ٌيبٌي، ػ الطٌ 43
 . 6/2043ـ(. 1997ق ػ 1417، )1ىنداكم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مٌكة المكٌرمة ػ الرياض، ط:
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ـٌ ذكر القسطالنٌي الصكاب كسبب تكجييو مستندا في ذلؾ لقكؿ ابف برم   ث
: "كىذا ىك الصكاب ألف (47)

 .(48)الفعمة لمفاعؿ كالضحكة لمكثير الضحؾ"

 اعتماده عمى نص نبوّي آخر في بيان سبب التوجيو:ثاني ا: 

 كمف األمكر التي اعتمدىا القسطالنٌي في بياف سبب تكجييو لمٌركايات الٌنبكية تفسيرىا بنص نبكٌم آخر.   

 مثالو: "العىشىاء"

 نّص الحديث:

ًف ٍبًف يىًزيدى     ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف عى
ٍبًد المَّوً  (49) رىٍجنىا مىعى عى : )خى قىاؿى

مَّى الصَّالىتىٍيًف: كيؿَّ  (50) ٍمعنا فىصى ـٌ قىًدٍمنىا جى ًإلىى مىكَّةى، ث
مَّى اٍلفىٍجرى ًحيفى طىمىعى اٍلفىٍجري قىاًئؿه يىقيكؿي  ا، ثـٌ صى قىامىةو، كىاٍلعىشىاءي بىٍينىييمى الىةو كىٍحدىىىا ًبأىذىافو كىاً  قىاًئؿه صى ، كى  طىمىعى اٍلفىٍجري

                                                                                                                                                                                                   
 1 ،ىػ ، ينظر بغية الكعاة775، كقيؿ: ىػ765صاحب العركض،  تكفي سنة غة، عالـ بالم، بف تميـ النحكم البصرم الفراىيدمٌ خميؿ بف أحمد  بف عمرك ػ  44

 . 560ػ  557/ 

ـ(، كتاب العيف، تح: ميدم المخزكمي، إبراىيـ 786ق ػ 170الفراىيدٌم، الخميؿ بف أحمد، أبك عبد الٌرحمف، ت: )ػ ينظر  45
 . 101/ 5السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، د.ط، د.ت، 

 .152/ 3السارم، ػ إرشاد  46

كالدراية، مف مصنفاتو: جكاب المسائؿ العشر،  الٌركاية، عالـ بالنحك كالمغة ك المكلد مصرمٌ مقدسٌي األصؿ،  أبك محمد ،عبد اهلل بف برٌم بف عبد الجبارػ  47
 .137ػ  136/ 21ـ(، ينظر ترجمتو: سير أعالـ النبالء، 1187ق ػ 582حكاش عمى الصحاح، تكفي سنة )

(، تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس، تػػح: مجمكعػػة مػػف 1790ق. 1205الٌزبيػػدٌم، محٌمػػد بػػف محٌمػػد، أبػػك الفػػيض، ت: )ػػػ ينظػػر  48
 ، نقالن عف التنبيو كاإليضاح عما كقع في الصحاح، البف برٌم.77/ 20المحٌققيف، دار اليداية، د.ط، د.ت، 

 

كحذيفة بف  ، ركل عف عثٌماف كابف مسعكد كسمماف الفارسيمحٌدثالفقيو ال ك بكر،ػ عبد الرحمف بف يزيد بف قيس الٌنخعٌي، أب 49
ابف سعد، محٌمد انيف. ينظر ترجمتو ثمٌ تكفي بعد الك ، كثقو يحيى بف معيف، كغيره راىيـ النخعي،اليماف كغيرىـ، كركل عنو: إب

، 1ػ لبناف، ط: ب العممٌية، بيركتعطا، دار الكت قات الكبرل، تح: محٌمدالٌطب ـ(،844ػ  ق230ت: ) الياشمٌي البغدادمٌ 
 .78/ 4، سير أعالـ النبالء، 175/ 6، ـ(1990ػ  ق1410)

 .11 ترجمتو تػ عبد اهلل بف مسعكد، سبق 50
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ـٍ يىٍطميًع اٍلفىٍجري  : ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  -يىقيكؿي لى ـٌ قىاؿى ٍقًتًيمىا ًفي ىىذىا اٍلمىكىاًف:  ث لىتىا عىٍف كى كِّ : ًإفَّ ىىاتىٍيًف الصَّالىتىٍيًف حي قىاؿى
تَّى ييٍعًتميكا، كىصىالىةى اٍلفىٍجًر ىىًذًه السَّاعىةى إلى آخر ال ٍمعنا حى ـي النَّاسي جى  .(51)حديث(اٍلمىٍغًربى كىاٍلًعشىاءى، فىالى يىٍقدى

 مقابمة الّروايات وتوجيييا:

: "العشاء"، ثـٌ شرع في بياف الٌركايات الكاردة فييا قائالن: "الًعشاء بكسر ذكر القسطالنٌي معنى قكلو    
 .(52)كغيره، كفي بعض األصكؿ كىك الذم في اليكنينية كالعىشاء بفتحيا" العيف في فرع اليكنينية

ـٌ كٌجييا كذكر سبب ذلؾ قائالن       : "العىشاء بفتحيا ىك الصكاب؛ ألف المراد بو الطعاـ أم أنو تعشى بيف ث
نما فعؿ  الصالتيف، كقد كقع مبيننا فيما سبؽ بمفظ: إنو دعا بعشائو فتعشى ثـٌ صٌمى العشاء، قاؿ عياض: كا 

 .(53)ذلؾ لينٌبو عمى أنو يغتفر الفصؿ اليسير بينيما، كالكاك في قكلو كالعشاء لمحاؿ"

 : الخاتمة

ميص ىذا البحث إلى عدد مف النتائج أىميا:  خى

يعٌد شرح القسطالني مف أىـ المراجع في مقابمة الٌركايات الٌنبكية كتكجيييا؛ لما تمٌيز بو مف دٌقة في  .1
 مقابمتيا كضبطيا.

 اٌتسـ أسمكبو عند مقابمتو لمٌركايات كتكجيييا بالٌسيكلة كالٌسالسة كعدـ الٌتعقيد. .2

كيترؾ ذكرىـ في كثير مف األحياف، كايات كأصحابيا، فكاف يصٌرح بيـ في تنكع منيجو في عرض الرٌ  .3
 أحياف أخرل مستعيظنا عنيـ بألفاظ منيا: )قاؿ بعضيـ، قيؿ...(

نما ظيرت براعتو الحديثٌية في عدد كبير  .4 لـ يكف القسطالنٌي مجرد ناقؿ عف غيره في تكجيو الٌركايات، كا 
 منيا.

                                                           
 .1683، حديث رقـ 166/ 2ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الحج، باب مف أذف كأقاـ لكؿ كاحدة منيما،  51

 .209/ 3إرشاد السارم،  52

 .كالصفحة نفسيا المصدر نفسو، 53



 توجيو القسطالني لروايات الجامع الصحيح في كتابو "إرشادالساري"( 4)        
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان" مه الب  "عل       أ.وفاء العاتي تطبيقية_ دراسة نظرية –اقضايا المتن أنموذج           

 

 

   
 (999 ) الصفحة م 0202 مايو / هـ1442 رمضان /العدد الثاني 

كايات كتكجيييا كفؽ منيج محٌدد رسمو لنفسو فاعتنى أكالن بضبط المفظة سار القسطالنٌي في مقابمة الرٌ  .5
ـٌ الشركع في مقابمة الٌركايات كتكجيييا.  كبياف معناىا، ث

نحا القسطالنٌي في بياف سبب تكجيو الٌركايات منحييف: األكؿ: ذكر سبب تكجييو ليا، كالثاني: عدـ ذكر  .6
 السبب.

طالنٌي في بياف سبب تكجيو الٌركايات المعنى الٌمغكٌم لأللفاظ، مف أىـ الضكابط اٌلتي اعتمدىا القس .7
 كمعرفة معناه مف نٌص نبكٌم آخر.

 : المصادر والمراجع

ـ(، أسد الغابة في معرفة الٌصحابة، تح: 1232ق ػ 630ابف األثير، عمٌي بف أبي الكـر الجزرٌم، ت: ) .1
 ـ(. 1994ق ػ 1415، )1عمٌي محٌمد، كغيره، دار الكتب العممٌية، بيركت ػ لبناف، ط:

ض، ـ(، تيذيب الٌمغة، تح: محٌمد عك 980ق ػ 370األزىرٌم، محٌمد بف أحمد اليركٌم، أبك منصكر ت: ) .2
 ـ(.2001ق ػ 1422، )1دار إحياء الٌتراث العربٌي، بيركت ػ لبناف، ط:

ـ(، الجامع المسند الٌصحيح 869ػ   256البخارٌم، محٌمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفٌي ت: ) .3
 كسننو كأٌيامو، المعركؼ بػ صحيح البخارٌم، تح: محٌمد زىير، دار المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل 

 ـ(. 2001ق ػ 1422، )1طكؽ الٌنجاة، مصٌكرة عف الٌسمطانية بإضافة ترقيـ: محٌمد فؤاد عبد الباقي، ط:

الٌدرر الكامنة في أعياف المائة الثٌامنة ، ـ(، 1448ق ػ 852ابف حجر، أحمد بف عمٌي  العسقالنٌي ت: )  .4
ىػ ػ 1392، )2ػ اليند، ط: تح: محٌمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعارؼ العثمانٌية، صيدر آباد

 ـ(.1972

ـ(، فتح البارم شرح صحيح البخارٌم، دار 1448ق ػ 852ابف حجر، أحمد بف عمٌي  العسقالنٌي ت: )  .5
ـ(، رٌقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محٌمد فؤاد عبد الباقي، 1959ق ػ 1379المعرفة، بيركت ػ لبناف، د.ط، )

 يف الخطيب. قاـ بإخراجو كصٌححو كأشرؼ عميو محٌب الدٌ 

اإلصابة في تمييز الٌصحابة، تح: ـ(، 1448ىػ 852ابف حجر، أحمد بف عمٌي بف محٌمد العسقالنٌي ت: ) .6
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