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   ّبسم هللا الرحمن الرحيم

  

  َّنقد المتن عند ا�مام النسائي في السنن الكبرى

  محمد مصلح الزعبي: الباحث

  

  ملخص

  

ھدفت ھذه الدراسة إلى إبراز عناية المحدثين بنقد متون ا�حاديث 
َّالنبوية الشريفة، وتناولت أحد أمات كتب السنة، وھو كتاب السنن ( ُ

ام الباحث بترجمة ل5مام النسائي، وبيان مكانته ل5مام النسائي، فق) الكبرى
العلمية، والتعريف بسننه الكبرى، وعقد مقارنة بينھا وبين السنن الصغرى 

  .المنسوبة له، ثم أبان عن منھج النسائي في السنن الكبرى، وشرطه فيھا

وقام الباحث كذلك، ببيان عناية المحدثين بنقد متون ا�حاديث 
زعم القائم على أن المحدثين اقتصروا في دراسة الحديث َّالنبوية، وفند ال

كل ذلك با�دلة العلمية، . النبوي الشريف على جانب السند دون المتن
َّوالبراھين المنطقية الموثقة، والمقتبسة من أمات كتب السنة مع العرض . ُ

  .التاريخي لنشأة النقد، وعوامل ظھوره

ي نقد المتن من خUل سننه ثم عرض الباحث لمنھج اSمام النسائي ف
الكبرى، وعني بذلك عناية فائقة، وقام ھذا الجھد على اXستقراء، والتتبع 
َّ�حاديث الكتاب، والتسجيل الدقيق لمUحظات اSمام النسائي النقدية للمتون 
ًالتي يذكرھا غالبا بعد سياقه ل\سانيد، والمتون كما في الشاذ، والمنكر، 

َّ والمعلل، وتفرد الحديث، وغرابته، أو ما يعنون له َّوالمدرج، والمصحف،

  .�بواب كتابه كما في ذكر اXختUف على الرواة

كما أنعم الباحث النظر في استنباط النقد الصامت عند اSمام 
َّالنسائي، القائم على التقديم والتأخير �حاديث الباب، أو كيفية سياقه لھا كما 

  .  الناسخ والمنسوخفي مختلف الحديث، وبعض أبواب

َودعم الباحث ما ذھب إليه با�مثلة، والشواھد الكثيرة المبثوثة في  َّ َ َ
السنن الكبرى، وعمل على تحليلھا، وتجليتھا، وإبراز صناعة النسائي 

  .النقدية فيھا

  .    وقد جاءت ھذه الدراسة في مقدمة وخاتمة وخمسة فصول
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  

  -:المقدمة

المرسلين، الحمد k رب العالمين، والصUة والسUم على أشرف 
  : وعلى آله وصحبه الطيبين الطاھرين وبعد 

فإن نقد المتن من الدراسات الحديثية المتخصصة، فU غرو إذا رأينا 
أعداء اXسUم من المستشرقين، وتUمذتھم يجھلونھا ، ويزعمون أن 
ّالمحدثين قد ركزوا جل اھتمامھم على نقد السند ، ومعرفة الرجال، دون 

  .من حيث الشذوذ ، والعلة ، والنكارة اXھتمام بالمتن 

  .من أجل ذلك كان X بد من بيان مدى صحة ھذا الزعم أو بطUنه 

وبعد الدراسة المستفيضة لھذا الموضوع تبين لي أن المحدثين قد 
عنوا بنقد المتن عنايتھم بالسند ، بل إن نقد المتن كان أسبق من نقد السند ، 

 وقبل أن يكون ھناك تعدد -ن هللا عليھم رضوا-فقد بدأ منذ عھد الصحابة 
  .لحلقات السند 

: ًومن الكتب الحديثية التي احتلت مكانة مرموقة بين كتب السنه
ً نظرا لمكانة مؤلفه العلمية ، واحتوائه على ما للنسائي السنن الكبرىكتاب 

ًيزيد على أحد عشر ألف حديث، لكنھا لم تطبع كاملة إX منذ سنوات قليلة  ٍ
 ، )١(ٍصدرت الطبعة اXولى منھا عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعينحيث 

بتحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي حسن ، فلم تلق عناية 
 -فيما أعلم-الباحثين المعاصرين كتلك التي Xقتھا كتب السنة ا�خرى 

م بخاصة في جانب نقد المتن ، وھذا الموضوع له أھمية بالغة؛ كون اSما
فأحببت أن يكون . النسائي من أئمة ھذا الفن،وفحوله ،وقد اھتم بھذا الجانب 

ًموضوع ھذه الدراسة التي تأتي استكماX لمتطلبات الحصول على درجة 
  : الماجستير في الحديث الشريف ، بعنوان 

  )نقد المتن عند النسائي في السنن الكبرى  (

ھذا الموضوع X يخلو من الصعوبة؛ بسبب ندرة الكتابة فيه،  والبحث في
  .مما يتطلب من الباحث سعة اXطUع ، وتوافر الملكة النقدية الحديثية 

  

  :مشكلة الدراسة وأھميتھا

يزعم بعض المستشرقين، كغولد زيھر، ووليم موير، وغاستون   
مين، كأحمد أ وتلميذه كولسون، وأتباعھم، ويت، وكايتاني، وشاخت،

                                                           

  .لشيخ عبد الصمد شرف الدين واشتمل على كتاب الطھارة فقط صدر المجلد اXول من ھذه السنن بتحقيق المرحوم ا١٩٧٢ في عام )١(
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 أن المحدثين اقتصروا في )١(ومحمود أبو رية، وإسماعيل أدھم، وغيرھم
دراسة الحديث النبوي الشريف على جانب السند دون المتن، ووصفوا 

  .مناھج المحدثين بالسطحية 

وھذه الدراسة التي موضوعھا نقد المتن عند النسائي في السنن   
ذا الزعم أو بطUنه الكبرى تكمن أھميتھا في أنھا ستبين مدى صحة ھ

ّبالدراسة التطبيقية لكتاب السنن الكبرى، الذي يعد من أمھات كتب السنة،  ُ
وابراز مدى اھتمام صاحبه بنقد المتن؛ من خUل ا�مثله التي عني بذكرھا 
بعد سرده للروايات والتي تبين مدى اھتمام المحدثين بنقد المتن الى جانب 

  .السند

برى لم تلق عناية الباحثين المعاصرين، ولعل كما أن سنن النسائي الك  
 ومن ھنا - فيما أعلم -ھذه الدراسة ھي اXولى من نوعھا لھذا الكتاب المھم 

  .تبرز أھميتھا ومدى الحاجة إليھا

  :الدراسات السابقة     

اقتصرت الدراسات السابقة على الجانب النظري في بيان   
د بحثت في الدراسات السابقة جھود المحدثين في نقد المتن بشكل عام، وق

عمن تعرض لھذا الموضوع بشكل عام، دون التقيد بكتاب معين ، فوجدت 
في نقد متن جھود المحدثين : (رسالة دكتوراة، بعنوان: بعض الكتابات منھا 

محمد طاھر الجوابي، وكتاب للدكتور  :للدكتور )الحديث النبوي الشريف
النقد عند المحدثين،نشأته منھج : "محمد مصطفى ا�عظمي، بعنوان

) منھج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي : (،  وكتاب بعنوان" وتاريخه
مقاييس نقد متون :(صUح الدين ا�دلبي، وكتاب صغير، بعنوان : للدكتور
نقد المتن بين صناعة : (مسفر الدميني ، وبحث بعنوان: للدكتور) السنة 

نجم عبد الرحمن ، مقدم إلى : دكتورلل) المحدثين ومطاعن المستشرقين 
  .ھـ١٤٠٩الموسم الثقافي للجامعة اXسUمية، بالمدينة المنورة، عام 

ًوھذه الكتابات على أھميتھا، لم تعن بالنسائي خاصة، وإنما كانت 
دراسات علمية، تناولت قضايا المتن بشكل عام، في مختلف كتب السنة، 

ًوأبرزت أن ھناك نقدا حقيقيا للمتن  ، وأن المحدثين اھتموا بھذا الجانب، ً
ّوھذه الكتب وغيرھا كانت خير معين  لي بعد هللا في جانب الدراسة 

  . .النظري

 Xَولم أر من المعاصرين من تعرض لنقد المتن عند النسائي، اللھم إ
علل النسائي :(علي أبو الشكر، في رسالته الموسومة بـ : ما جاء به زميلي

                                                           

، وانظر قول )١٠-٨ص(نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين للدكتور نجم عبد الرحمن:ّانظر أقوالھم مفصلة في )١(
  . وما بعده) ٢/١٣٠(أحمد أمين في كتابه ضحى اSسUم
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وھذه الرسالة على الرغم من أنھا تتعلق بالسنن ) في السنن الصغرى 
الصغرى، إX أنھا ركزت في معظمھا على جانب السند ، ولم تتعرض 

  .لجانب المتن، إX في مبحث واحد 

محمد عبد الرحمن الطوالبة، بحثان، في سنن النسائي : وللدكتور
ي، والثان) المجھول في سنن النسائي الكبرى: ( الكبرى، أحدھما ،بعنوان

وھذان البحثان، عنيا بجانب ) منھج النسائي في الكUم عن الرواة : (بعنوان
  َ.اSسناد، ولم يتعرضا للمتن مطلقا

نقد المتن عند النسائي في : ومن ھنا تبرز أھمية الكتابة في موضوع
السنن الكبرى، X سيما وأن بحثي في ھذا الموضوع؛ سيكون عبارة عن 

ستقراء السنن، واستخUص النتائج، على ضوء دراسة تطبيقية تعتمد على ا
  .ذلك 

  :منھجية البحث  

تقوم الدراسة على قراءة كتاب السنن الكبرى لUمام النسائي قراءة . ١
  .فاحصة

ًحديثا)١١٧٧٠(جمع الشواھد والعينات من نصوص الكتاب البالغة.٢
    

فرز الشواھد واXمثلة المتشابھة وتقسيمھا إلى مجموعات لتسھيل . ٣
  .فيما بعد    راستھا د

تحليل ا�مثلة والشواھد التي تنظم في المجموعة الواحدة واختيار .٤
  العناوين المناسبة  

  .لھا 

دراسة الشواھد وا�مثلة دراسة تطبيقيه للوصول الى نتائج علمية . ٥
  .الواقع العلمي   مستندة الى 

 متضمنة نتائج وقد قسمت الدراسة الى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة
  :وھي كما يليالنھائية،     الدراسة 

أھمية الموضوع، وسبب اختياره ، وصعوبة : وتتضمن: المقدمة -
  .             والدراسات السابقة   البحث فيه،  

  .وفيه ث;ثة مباحث :الفصل ا7ول -    

  .التعريف باSمام النسائي ومكانته العلمية : المبحث ا�ول 

لسنن الكبرى، والمقارنة بينھا وبين التعريف با: المبحث الثاني 
  .السنن الصغرى 

  .منھج اSمام النسائي، وشرطه في السنن الكبرى :      المبحث الثالث

  .النقد عند المحدثين وعوامل ظھوره:  الفصل الثاني-
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  نشأة النقد عند المحدثين:  المبحث ا�ول 

  .عوامل ظھور النقد عند المحدثين:   المبحث الثاني   

مختلف الحديث، والناسخ والمنسوخ عند ا�مام : فصل الثالثال-
  .النسائي 

  .َّمختلف الحديث عند اSمام النسائي: المبحث ا�ول 

  . َّالناسخ والمنسوخ عند اSمام النسائي: المبحث الثاني 

  .نقد النسائي لمتون اHحاديث : الفصل الرابع -

   ) . ونحوھماالصحة والحسن( النقد الموجب : المبحث ا�ول 

  .النقد السالب : المبحث الثاني 

  . الشــــــــــاذ :  المطلـــــب ا�ول  

  .المنكــــــــــر :  المطلــــب الثاني   

  . المــــــــدرج :  المطلـب الثالث     

  .ّالمصحــــف :  المطلب الرابع       

  .ّالمعـــــــــلل :  المطلب الخامس         

  .نقد الحديث بالتفرد والتعدد عند ا�مام النسائي : امس الفصل الخ-

  .الغـــــــــــرابــــــة : المبحث ا�ول 

  .التفــــــــــــــــــرد : المبحث الثاني 

  .المتابعات والشواھد : المبحث الثالث 

  .وتتضمن أھم النتائج التي توصلت إليھا، والتوصيات: الخاتمة 

في طرح ھذا الموضوع بما يعود بالفائدة وأرجو أن أكون قد وفقت 
ًعلى طلبة العلم، وأسأل هللا العلي القدير أن يجعل عملي ھذا خالصا لوجھه  ّ

ّالكريم، فإن وفقت فبفضل هللا ونعمته، وإن كانت ا�خرى
 فمن -Xقدر هللا-

الشيطان، وبسبب تقصيري، وعذري في ذلك أنني بشر، والخطأ من طبيعة 
  . العظيم وأتوب اليه، وله الحمد في ا�ولى وا�خرةّالبشر، فاستغفر هللا

  وآخر دعوانا أن الحمد k رب العالمين 
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  وفيه ث	ثة مباحث

  

  المبحث ا�ول 

  .َّالتعريف با�مام  النسائي ومكانته العلمية

  

  .التعريف با�مام  النسائي: المطلب ا�ول

ھو ا�مام  الحافظ الثبت، أحمد بن ((: اسمه وكنيته ونسبه: ًأو)
شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن، الخراساني، 

،))لنسائيا
َّ والنسائي نسبة إلى نسأ، بلدة بخراسان، وھي بفتح النون )١(

 سمعت أن ھذه ((:    والسين المھملة بعدھما ھمزة مفتوحة، قال السمعاني
ّالبلدة إنما سميت بھذا اCسم في ابتداء ا�س@م؛ <ن المسلمين لـما أرادوا 
ًفتحھا كان رجالھا غيبا عنھا، فحاربت النساء الغزاة، فلما عرفت العرب  َّ ُ

َذلك كفوا عن الحرب ، <ن النساء Cيحاربن  ُ ُّ إنما سميت نساء <ن : وقيل...َ
من دخل نسا نسي : ًقيل قديما: النساء كن يحاربن دون الرجال، وقال

ًمحمد ابن أحمد ا<بيوردي جزءا في : وقد صنف ا<ديب أبو المظفر. الوطن
)) )٢(تاريخ نساء وأبيورد

)٣(.   

ًأن نسا مقصور لفظا، والنسائي ممدود خطا، وقوفا : صة القولوخ@ ً ًَّ َ َ
َّعند المشھور فيھما، والنسوي، والنسائي كذلك نسبتان صحيحتان، فھو 

   .)٤(نسائي المولد، خراساني الموطن، ذكره الذھبي بنسبته

َّولد ا�مام  النسائي سنة خمس عشرة ومائتين، وقد : و)دته: ًثانيا
<ن ) ھـ٢١٥(يشبه أن يكون مولدي في سنة : صرح ھو بھذا إذ يقول

-)ھـ٢٣٥(يعني سنة-)٣٥( كانت في سنة-يعني ابن سعيد-رحلتي إلى قتيبة
))وأقمت عنده سنة وشھرين 

)١(   

ومعظم المصادر تشير إلى أن وCدته كانت في سنة خمس عشرة 
) ٢(. ومائتين، وھذا ما ذھب إليه، ابن خلكان، والمزي، والذھبي

  
                                                           

  وسير أع@م النب@ء، للذھبي )٢/٦٩٨(تذكرة الحفاظ، للذھبي: وانظر ترجمته في) ١/٢٢٨( تھذيب الكمال ،للمزي)١(

  ). ٦٩٤(ترجمة رقم)٣٠٦ص(وطبقات الحفاظ، للسيوطي ) ١٤/١٢٥    (
َنسبة إلى مدينة بخراسان بين سرخس ونسأ، وبئة رديئة الماء يكثر فيھا خروج العرقمعجم البلدان،للحموي:  أبيورد)٢( َ َ َُ ُ ْ ُ َ ِ وتقع اليوم ).١/٨( َ

  ).٤٣٥ص(دان الخ@فة الشرقيةبل: انظر.بالقرب من مدينة عشق أباد ، عاصمة جمھورية تركمانستان
  ).١٤/١٢٥(سير أع@م النب@ء للذھبي:وانظر) ١٣/٨٤( ا<نساب، للسمعاني )٣(
  ).١٤/١٢٥(سير أع@م النب@ء، للذھبي :   انظر)٤(
تھذيب الكمال، : انظر. وھو ابن خمس عشرة سنة) ٣٠(وفي روايةأخرى أنه رحل إلى قتيبة سنة)١/٢٨(  تھذيب التھذيب، Cبن حجر )١(

  ) ١/٣٣٨(للمزي
  ).١٤/١٢٥(، وسير أع@م النب@ء،للذھبي)١/٣٣٨(، تھذيب الكمال، للمزي )١/٢٩(وفيات ا<عيان، Cبن خلكان:  انظر)٢(



  ٢

  

 تكاد المصادر تجمع على أن وفاته كانت سنة ث@ثمائة :وفاته: ًالثاث
وث@ثة، واختلف في أي شھر كانت، كما اختلف في مكان دفنه، فقال ابن 

توفي يوم اCثنين لث@ث عشرة خلت من صفر سنة ث@ثمائة ((: خلكان 
)) من أرض فلسطين )٣(وث@ثة بمكة حرسھا هللا، وقيل بالرملة

، وقال ) ٤(
وفيھا توفي ا�مام  أحد ا<ع@م صاحب :  سنة ث@ث وث@ثمائة((:الذھبي

في ثالث َّأحمد بن شعيب بن علي النسائي،  المصنفات ، أبو عبد الرحمن
خرج : عشر من صفر وله ثمان وثمانون سنة، ونقل عن الدارقطني قوله

وفي احملوني إلى مكة، فحمل، وت: ًحاجا فامتحن بدمشق فأدرك الشھادة فقال
))بھا في شعبان، وكان أفقه مشائخ عصره وأفقھھم بالحديث

)١(.   

والذي يبدو لي، وهللا أعلم، أنه دفن في الرملة كما أشارت بعض 
المصادر؛ <نه تعرض إلى الضرب المبرح في دمشق، وساءت حالته 

  .ًالصحية كثيرا، وC أظن أنه يستطيع السفر إلى مكة وھو على ھذه الحال

  

  .نشأته العلمية ورح	ته وأھم شيوخه: المطلب الثاني

طلب العلم في صغره، إذ بدأ رحلته إلى قتيبة وھو ابن خمس عشرة 
ًسنة، وطاف الب@د شرقا وغربا ينھل من معين العلماء الصافي ويأخذ عنھم  ً

، وبذل أعز ما لديه في سبيل خدمة �أفضل ما لديھم من حديث رسول هللا
 )٢( أقام سنة وشھرين عند قتيبة بن سعيد ببغ@نفبعد أن.ھذا العلم الشريف 

، والحجاز، ومصر، ) ٣(وأكثر من الحديث عنه، رحل إلى خراسان 
                                                           

وفي عھد الوليد بن عبد .مدينة عظيمة بفلسطين، وھي كورة من فلسطين، كانت دار ملك داود، وسليمان، ورحبعم بن سليمان:  الرملة)٣(
َبنى قبة الصخرة، فعرف له -يعني عبد الملك-إن أمير  المؤمنين: ّى أخاه سليمان جند فلسطين، فنزل في مدينة اللد، فقيل لهّالملك، ول ِ ُ َ

ًذلك، والوليد بنى مسجد دمشق، فعرف له ذلك، فلو بنيت مسجدا ومدينة، ونقلت الناس إليھا، فبنى مدينة الرملة ومسجدھا، وبنى  َ ِ ُ َ
ًبدار الصباغين، وكان ھذا سببا في خراب مدينة اللد، ولما مات الوليد واستخلف سليمان، أنشأ فيھا آبارا : ًقصره فيھا، ودارا تعرف ًّ

عذبة، وكان بنو أمية ينفقون على آبار الرملة، وقناتھا، واستمر ذلك في زمن العباسيين، وكانت كثيرة الصھاريج، والفواكه، صحيحة 
  ).ھـ٥٨٣( ا�فرنج في عام واستنقذھا ص@ح الدين من. الھواء

يزيد بن خالد بن يزيد الرملي الھمداني، روى عن الليث بن سعد، : وقد سكن الرملة جماعة من العلماء وا<ئمة فنسبوا إليھا منھم  
وموسى بن سھل بن قادم ). ھـ٢٣٢ت(والمفضل بن فضالة، وروى عنه محمد بن الحسين بن قتيبة العسق@ني، وأبو زرعة الرازي، 

أبو داود في سننه، وأبو : الرملي، سمع بسرة بنت صفوان، وأبا الجماھر، وآدم بن إياس، وجماعة غيرھم من ھذه الطبقة، وروى عنه
ّوعبد هللا بن محمد بن نصر بن ). ھـ٢٦٢(حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن، وأبو بكر بن خزيمة، وغيرھم، ومات في الرملة في سنة

، ودحيم، وھشام بن خالد بن أحمد بن ذكوان ، ووارث بن الفضل )شيخ النسائي( من ھشام بن عمارطويط البزاز الرملي، سمع
أبو أحمد بن عدي، وأبو سعيد بن اCعرابي، وأبو بكر : ،وغيرھم، وروى عنه)شيخ النسائي(العسق@ني، ونوح بن حبيب القومسي

وھي ا�ن ترزح تحت نير ). ٧٠-٣/٦٩( معجم البلدان، للحموي: انظر. ّعبد هللا بن خيثمة بن سليمان ، وسليمان بن أحمد الطبراني
  .م١٩٤٨اCحت@ل الصھيوني منذ عام 

والذي يبدو لي أن الرملة كانت تشھد حركة علمية واسعة، وتتمتع بمكانة مرموقة جعلتھا محط أنظار العلماء والمحدثين في زمن   
  . مله على الرحلة إليھا، ومن ثم رغبته في أن ينقل إليھا بعد محنته ويدفن فيھاالنسائي، وفيھا عدد من شيوخه، وت@ميذه، وھذا ما ح

  )١/٢٩(و فيات ا<عيان، Cبن خلكان ) ٤(
  ). ١/٤١٤( سير أع@م النب@ء للذھبي )١(
أول (بلدة بنواحي بلخ، وبينھا وبين بلخ مسير ستة أيام، منھا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد هللا الثقفي موCھم:  بغ@ن)٢(

  ).-رحمه هللا-َّالشيوخ الذين تتلمذ عليھم ا�مام النسائي
  :  ًتطلق قديما على ب@د واسعة أولھا مما يلي العراق وآخر حدودھا مما يلي الھند، وتشمل على أمھات الب@د منھا:  خراسان)٣(

معجم  البلدان (ورد، وسرخس، ومايتخلل ذلك من المدنوأبي] بلد النسائي[   نيسابور، ومرو، وھراة، وبلخ، وطالقان، ونسأ 
  .وھي اليوم تشمل أراضي دولة إيران وأفغانستان وبعض دول شرق أسيا) ٢/٣٥٠للحموي



  ٣

 )٥( ،والثغور)٤(والبصرة، والكوفة، وبغداد، والجزيرة، والشام، وقزوين
َوأقام بمصر، واستوطنھا، وعمر وبقي فيھا إلى سنة نيف وث@ثمائة، . ِّ ُ

) ٦(.فأدركه ابن عدي وابن السني وغيرھما 
  

َّ واصفا رحلة ا�مام  النسائي العلمية-رحمه هللا-يقول ابن الجوزي  ً :
رحل      إلى نيسابور، فسمع إسحاق بن إبراھيم الحنظلي، والحسين بن ((

  منصور، ومحمد بن رافـــع،                            

  

فكتب  ، )١(وغيرھم، ثم خرج إلى بغداد ، وانصرف عن طريق مرو
  عن علي بن حجر                    

 وغيره ، ثم توجه إلى العراق، فكتب عن أبي  كريب وأقرانه، ثم 
))دخل مصر والشام

)٢(.   

ًونظرا لكثرة رح@ته في طلب العلم فقد روى عن كثير من كبار 
ًالمحدثين والنقاد وا<ئمة، ولم يكن نھما في الجمع، كما ھو الحال عند بعض  ِّ
المشتغلين بھذا العلم الشريف، فھو يختار أفضل ما عند شيوخه، فإن لم يكن 
ًعندھم شيء يستحق يتركھم وC يروي عنھم، ورعا منه ومراعاة لقدر ھذا 
العلم الشريف، فلم يرو عن الضعفاء والمجاھيل إC في معرض اCستشھاد 

َدث أبو َإذا ح((: -رحمه هللا-على ضعفھم وبيان حالھم، فقد ُسئل الدارقطني  َّ
أبو عبد : عبد الرحمن النسائي، وابن خزيمة بحديث أيما تقدمه؟ فقال

ًالرحمن؛ فانه لم يكن مثله وC أقدم عليه أحدا ، ولم يكن في الورع مثله، ولم 
))ًيحدث بما حدث ابن لھيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة

)٣ ( .  

ُ فھم كثر، من أشھرھم:وأما شيوخ النسائي إسحاق بن : ُ
، وقتيبة بن )ھـ٢٣٩ت(، وعثمان بن أبي  شيبة)ھـ٢٣٨ت(راھوية

، )ھـ٢٤٤ت(،وأحمد بن منيع، وعلي ابن حجر، ك@ھما) ٤()ھـ٢٤٠ت(سعيد
، وأبو كريب )ھـ٢٤٨ت(، وعيسى بن حماد)ھـ٢٤٥ت(وھشام بن عمار
، ومحمد بن )ھـ٢٤٩ت(، وعمرو بن الف@س)ھـ٢٤٨ت(محمد بن الع@ء 

، والحارث ابن )ھـ٢٥٢ت(ھمابشار، ومحمد بن المثنى، ك@
                                                           

  ا�مام  محمد بن يزيد ابن ماجه أبو : ًفرسخا، وھي في ا�قليم الرابع، من أعيانھا)٢٧(مدينة مشھورة، بينھا وبين الري :  قزوين)٤(

  ).٣٤٤-٤/٣٤٢(معجم البلدان للحموي:     عبد هللا القزويني صاحب السنن، انظر
  . ھي الب@د المطلة على العدو، وھي ھنا ا<قاليم المطلة على الروم قرب البحر ا<سود)٥(
  .بتصرف يسير) ٣/١٤٥(  معجم البلدان، للحموي)٦(
  من . ًبين نيسابور ث@ثون فرسخا، والنسبة إليھا مروزيھي مرو العظمى أشھر مدن خراسان وقصبتھا، بينھا و: ِ مرو الشاھجان)١(

  . ّ    أعيانھا، وعلمائھا، ا�مام أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راھوية، وعبد هللا بن المبارك، وغيرھم

  ). ١١٦-٥/١١٢( معجم البلدان، للحموي:     انظر
  ).٦/١٣١( المنتظم في تاريخ الملوك، Cبن الجوزي)٢(
  ).١/٣٣٥( تھذيب الكمال، للمزي )٣(
  إذ كيف ) ٢٤٠(ٌوھم، والصحيح ما أثبته وھو ) ٢٣٠( لعل ما ذكره محققا السنن الكبرى حين ذكرا أن وفاة قتيبة بن سعيد في سنة )٤(

  فھذا ) ٢٣٠(ي سنةوإقامته عنده سنة وشھرين وبين قولھما أنه توف) ٢٣٥(وفي رواية سنة) ٢٣٠(َّ    نوفق بين قدوم النسائي عليه سنة

  .    غير معقول، ولعله تصحيف  في الطباعة، وهللا أعلم



  ٤

، وأحمد بن عبد الرحمن )ھـ٢٥٧ت(، وعلي بن خشرم) ھـ٢٥٥ت(مسكين
،ومحمد بن إسحاق أبو بكر )ھـ٢٦٤ت(بن وھب، ويونس بن عبد ا<على

، كما حدث عن بعض )ھـ٢٧١ت(، وعباس الدوري)ھـ٢٧٠ت(الصغاني
، )ھـ٢٧٥ت(أبي  داود  سليمان بن ا<شعث السجستاني: أقرانه، مثل

، وعبد هللا بن أحمد بن حنبل، )ھـ٢٨٩ت(وسليمان بن أيوب ا<سدي
  .وغيرھم

  

  .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المطلب الثالث

َّيعد ا�مام  النسائي  ُّ َ ُّ من بين أئمة المحدثين وكبار النقاد ، -رحمه هللا-ُ ِّ
 إمام وعلم من أع@م العصر الذي عاش فيه وC أبالغ إذا قلت بأنه كان

المحدثين في عصره، ورأس الحفاظ في زمانه، وتبوأ مكانة مرموقة، 
واحتل الصدارة بين كل من اشتغل بعلم الحديث النبوي الشريف، رواية 
ودراية من أقرانه، واعترف له بذلك كل من عرفه، أو سمع عنه، وإلى 
جانب ذلك فقد تميز بكثرة العبادة، والمواظبة على الطاعات، وتجنب 
الوقوف على أبواب الس@طين أو اCھتمام بمجالسھم، ولو أراد ذلك لكان له 
ًشأن كبير، وحظ وافر من المناصب الدنيوية، ولكنه آثر أن يكون عالما 

ًربانيا؛ مما جعله مقدما على أضرابه وفض@ء دھره ً.  

سمعت مشائخنا (() :  ھـ٣٧٩ت ()١( قال أبو الحسين بن المظفر
َّد الرحمن النسائي بالتقدم وا�مامة، ويصفون بمصر يعترفون <بي عب

اجتھاده في العبادة بالليل والنھار، ومواظبته على الحج والجھاد، وإقامة 
سمعت علي : السنن المأثورة، واحترازه عن مجالس السلطان، وقال الحاكم

أبو عبد الرحمن مقدم :  غير مرة يقول-يعني الدارقطني-بن عمر الحافظ
))على كل من يذكر بھذا العلم من أھل عصره

)٢(.   

 كان من بحور العلم، مع الفھم وا�تقان ((:- رحمه هللا-وقال الذھبي
ورحل إليه ... جال في طلب العلم. والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف
))الحفاظ، ولم يبق له نظير في ھذا الشأن

)٣(
  

  

 مع )١( خرجنا إلى طرسوس((:  وقال مأمون المصري المحدث 
عبد هللا بن أحمد بن حنبل، : َّالنسائي سنة الفداء، فاجتمع جماعة من ا<ئمة

                                                           
ّالشيخ الحافظ المجود محدث العراق، أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي، قيل انه من ذرية :  ھو)١(

  ً.مختصرا)١٦/٤١٨( سلمة بن ا<كوع، ثقة مأمون، سير أع@م النب@ء، للذھبي
  ) .١/٢٨( تھذيب التھذيب )٢(
  ).١٤/١٢٧(لبنان- الذھبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان، سير أع@م النب@ء، الطبعة ا<ولى، دار الرسالة، بيروت)٣(
ّمدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب، يشقھا نھر البرردان، وبھا قبر المأمون عبد هللا بن الرشيد، كانت :  طرسوس)١( َ ًموطنا للصالحين َ

وھي ).٤/٢٨انظر معجم البلدان(حيث استولى عليھا نفقور في ھذا العام) ھـ٣٥٤(والزھاد يقصدونھا؛ <نھا من ثغور المسلمين حتى سنة 
  .ا�ن تقع في سفوح جبال طوروس من الجھة الشرقية، وھي مركز وCية أضنا في لواء اCسكندرونة في تركيا



  ٥

ّومحمد بن إبراھيم مربع، من : ، فتشاوروا) ٤( ، وكيلجة)٣(  وأبو ا�ذان)٢(ُ
ينتقى لھم على الشيوخ؟ فأجمعوا على أبي  عبد الرحمن النسائي، وكتبوا 

َّولم يكن أحد في رأس الث@ثمائة أحفظ من النسائي، ... ) ٥(كلھم بانتخابه،
وھو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي  داود، ومن أبي  

)) وھو جار في مضمار البخاري وأبي  زرعة- الترمذي-عيسى
)٦ (.  

ُھذه ا<قوال تعبر بصدق عن المرتبة العالية التي ارتقى سدتھا ا�مام  ِّ َ ُ
يعة التي تبوأھا ، كيف C وھي  والمكانة الرف-رحمه هللا-َّالنسائي       

َّصادرة عن علماء  عرفوا النسائي عن قرب، وعاشوا معه، وارتووا من 
ّمعينه، واطلعوا على ما خلف من آثار علمية؛ فنظروا فيھا، وعرفوا من  ُ َ َّ
خ@لھا قدره فشھدوا له بھا، وأبرزوا حقيقته العلمية ، وھاھو ا�مام  الذھبي 

 يضعه في منزلة رفيعة ويقدمه في الحفظ على ا�مام  مسلم بن -رحمه هللا-
الحجاج صاحب الصحيح، وأحد أقطاب الحديث في عصره، فقد سئل 

أيھما أحفظ؟ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أو النسائي؟ ((الذھبي مرة 
))النسائي: فقال

 وھذا لم يأت من فراغ وإنما كان نتيجة دراسة عميقة لھذا )٧(
ة أن ھذه الشھادة جاءت من الذھبي، الذي ھو ذھبي ا�مام  البارع وخاص

ًعصره لفظا ومعنى، وإمام النقاد والمحدثين في عصره، وھو مرجع لكل  ً
  .من جاء بعده

  

  . شمائله وأخ	قه:المطلب الرابع

ً يصوم يوما ويفطر يوما، وطعامه يوم -رحمه هللا-َّكان ا�مام النسائي ً
ًفطره ويوم صومه سواء، وكان يجتھد في العبادة لي@ نھارا، ويواظب على  ً
الحج، ويقيم السنن والنوافل، ويتحرز عن مجالسة السلطان، وكان له أربع 

   .)١(زوجات يقسم لھن

َّواحترازه عن مجالس السلطان، كان من باب الورع؛ فالنسائي 
مشھور بورعه وتحريه في دينه، وفي حديثه، وخير دليل على ذلك، قصته 

حدثني الحارث بن : ين، فمع أنه سمع منه إC أنه لم يقلمع الحارث بن مسك
َّقال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع؛ <ن النسائي : مسكين، بل قال

                                                           
  ) ٤٦٦ص(تقريب التھذيب Cبن حجر: انظر) ھـ٢٧٦ت(ّ ا<نماطي ، لقبه مربع، وھو ثقة حافظ، )٢(
   ھو عمر بن إبراھيم بن سليمان البغدادي، أبو  ا�ذان جمع أذن، وھو لقب، أما كنيته فأبو بكر ، جزري ا<صل ،ثقة،   )٣(

  ).٤١٠ص(تقريب التھذيب، Cبن حجر : انظر)ھـ٢٩٠ت     (
َّرحمن  البغدادي،أبو بكر ا<نماطي، لقبه كيلجه، ثقة حافظ، لم يثبت أن النسائي  أخرج له توفي محمد بن صالح بن عبد ال:  ھو)٤( َ ْ ِ

  ).٤٨٤ص(تقريب التھذيب، Cبن حجر) ھـ٢٧١(سنة
أن ينتخب المنتخب من حديث ذلك الشيخ ما لم يسمعه المنتقي، وC رفقته، أو يكون :واCنتخاب).١٤/١٣٠( سير أع@م النب@ء، للذھبي)٥(

  ) ١٠٨بغية الراغب للسخاوي ص. (ٍ، أو يكون فيه فائدة فيما ھو عندھم من علو أو زيادة أو نحو ذلك
  )١٤/١٣٣( سير أع@م النب@ء، للذھبي )٦(
  ).٩/١٧٢( تاريخ ا�س@م للذھبي)٧(
  ).١١/١٢٤(لنھاية،Cبن كثير، والبداية وا)١٢٨-١٤/١٢٧(، وسير أع@م النب@ء، للذھبي )١/٣٣٧(تھذيب الكمال، للمزي :  انظر)١(



  ٦

 ، وكان )٣(  وقباء)٢(أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره، عليه قلنسوة((
ًالحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه، فمنعه،  ً

حدثنا الحارث وإنما : فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع، ولذلك ما قال
))قال الحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: يقول

 وھذه الواقعة تبين لنا )٤(
َّدقة النسائي وتحريه وورعه، فلم يقل حدثنا أو أخبرنا فيما يرويه عن 

 بين ما سمعه من الحارث بن مسكين مع أنه سمع ذلك منه، وذلك  للتمييز
مشايخه مشافھة أو مباشرة، وبين ما سمعه من وراء حجاب وبدون إذن 

وفي ھذا دCلة واضحة على أھمية ا�ذن بالسماع من . بالسماع من الشيخ
  .الشيخ

  . آثـــــاره:المطلب الخامس

ً قد عمر طوي@، وطلب -رحمه هللا-ًنظرا <ن ا�مام  النسائي: ت	ميذه: ًأو) َ ِّ ُ
ًالعلم صغيرا؛ حيث طلب العلم في الخامسة عشرة من عمره، وعندما توفي 
ًكان عمره يقارب التسعين عاما، فحياته العلمية تزيد عن السبعين عاما،  ً
َّجمع خ@لھا الكثير من الروايات، وصنف العديد من المصنفات، ولذلك يمم 
شطره ط@ب العلم والحديث، من كل حدب وصوب، بحيث رحل إليه 

فاظ من مختلف بقاع الدنيا؛ فلو أردنا ذكر كل ت@ميذه لطال ا<مر، ولكن الح
الحافظ الجليل أبو عوانة يعقوب : سأكتفي بإيراد ا<ع@م من ت@ميذه ومنھم

، والع@مة أبو جعفر الطحاوي الحنفي )ھـ٣١٦ت(ابن إسحاق اCسفراييني 
، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، صاحب )ھـ٣٢١ت(

، وأبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن )ھـ٣٢٢ت(الضعفاء الكبير
، وأبو سعيد ابن يونس، صاحب تاريخ )ھـ٣٣٨ت(النحاس

وأبو حاتم محمد بن حبان البستي، صاحب ) ھـ٣٤٧ت(مصر
وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، صاحب ) ھـ٣٥٤ت(الصحيح

) ھـ٣٦٤ت (مد بن السني وأبو بكر أحمد بن مح) ھـ٣٦٠ت(المعاجم الث@ث
وآخر من ). ھـ٣٦٧ت(عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي: ّوابن النسائي
أبيض بن الفھري المصري، فانه روى عنه : روى عنه

  .) ١()ھـ٣٧٧ت(مجلسين

َّ ذكر العلماء، أن ا�مام  النسائي من المكثرين في :مصنفاته: ًثانيا
ًالتصنيف، وقد صنف كتبا كثيرة كان من أبرزھا كتاب السنن الكبرى، قال 

                                                           
  ).٢/٧٦٠المعجم الوسيط (لباس للرأس مختلف ا<نواع وا<شكال :  القلنسوة)٢(
  ). ٢/٧٢٠المعجم الوسيط ( ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص، ويتمنطق به :  القباء)٣(
َّإن الحارث بن مسكين كان يتولى القضاء بمصر وكان بينه وبين النسائي :( وقال السخاوي) .١٤/١٣٠( سير أع@م النب@ء، للذھبي)٤(

قراءة : خشونة ولم يمكنه من حضور مجلسه، فكان يجلس في موضع يستتر حيث يسمع قراءة القارىء وCيرى، فلذلك كان يقول
  ).٢/٢٠(فتح المغيث ) عليه وأنا  أسمع ولم يقل حدثنا وC أخبرنا

  ).٣٣٢-١/٣٢٩(تھذيب الكمال، للمزي:  انظر ت@ميذه في)١(



  ٧

)) له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك((: ابن ا<ثير
 وأھم ھذه )٢(

  :المؤلفات

ُ إم@ءاته الحديثية، وقد طبع منھا مجلسان، بتحقيق أبو إسحاق .١
مصر، -الحويني ا<ثري، ونشرته مكتبة التربية ا�س@مية في الجيزة

  ً.حديثا) ٤٨(ويضم الكتاب 

   )٣(.اب ا<خوة وا<خوات من العلماء والرواةكت.٢

   )٤(.كتاب اCغراب، وجمع فيه ما أغرب شعبة عن سفيان وعكسه.٣

 ومن بعده من � تسمية فقھاء ا<مصار من أصحاب رسول هللا .٤
طبع في آخر كتاب التاريخ الصغير للبخاري وبھوامشه . أھل المدينة

الشيخ محمد شمس الحق العظيم أبادي والشيخ محمد : تعليقات ل�مامين
باكستان عام -محي الدين إله أبادي، ونشرته إدارة ترجمان السنة، بشادمان

ًم، وھو مرتب على الطبقات تقريبا؛ فقد ذكر الصحابة أوC ثم ١٩٨٢ ً
التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم من بعدھم، ولم يلتزم بترتيب ا<سماء على 

عبد : ُما طبع طبعة أخرى بتحقيقك. أحرف المعجم داخل الطبقة الواحدة
ث@ث رسائل حديثية ل�مام : (الكريم وريكات، ومشھور حسن سلمان، باسم

ُكما نشر منه .م١٩٨٨ا<ردن عام -، ونشرته دار المنار بالزرقاء)َّالنسائي
نسخة أخرى،طبعھا ونشرھا الشيخ محمد عبد المحسن، صاحب المكتبة 

  .السلفية بالمدينة المنورة

كالذي قبله، مطبوع في . تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد.٥
نھاية التاريخ الصغير، وكذلك طبع ضمن الرسائل الحديثية الث@ث،التي 

  .حققھا وريكات،وزميله

ّمركز السنة : مطبوع في مجلدين بتحقيق. تفسير القرآن العظيم.٦
للبحث العلمي، بإشراف صبري بن عبد  الخالق وسيد عياش الجليمي، 

م، وأصل مادة ١٩٩٠لبنان عام -مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت : هونشرت
  .ھذا الكتاب مأخوذة من السنن الكبرى

) ١(.التمييز.٧
  

   

   )٢(.الجرح والتعديل.٨

   )٣( .�َّجزء من حديث عن النبي .٩

                                                           
  ).١/١١٥( جامع ا<صول من أحاديث الرسول،Cبن ا<ثير )٢(
  ).٩٥ص( ذكره السخاوي في بغية الراغب)٣(
  ).١٤٦ص( ذكره ابن خير اCشبيلي في الفھرست)٤(
وسماه ) ٩٥(وذكره السخاوي في البغية)).ليس به بأس: وفي التمييز للنسائي: ((قال)١/٢٢٥(ذكره ابن حجر في تھذيب التھذيب )١(

  ً.ولمسلم كتاب بھذا اCسم أيضا.أسماء الرواة والتمييز بينھم
  ).٢/٣٠٠( ذكره ابن حجر في لسان الميزان)٢(
  ).١/٤٢٣( ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي ا�س@مي)٣(



  ٨

   )٤(.الجمعة.١٠

طبع بتحقيق أبي إسحاق الحويني،ونشر .�خصائص علي .١١
  ).ھـ١٣٠٨(بالقاھرة سنة

طبع المجلد ا<ول من االكتاب، والذي يحتوي . السنن الكبرى.١٢
الشيخ عبد الصمد شرف الدين، ونشرته دار : على كتاب الطھارة بتحقيق

ًم، كما طبع الكتاب كام@ في ستة مجلدات ١٩٧٢الھند عام -القمة ببومباي
الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، ونشرته دار : بتحقيق

م، ثم نشرت الدار نفسھا فھارس ١٩٩٢ عام لبنان-الكتب العلمية ببيروت
َّلسنن النسائي الكبرى من إعداد جماعة من ا<ساتذة بإشراف أحمد شمس 

  :الدين، وتضم 

ًفھرس أسماء الكتب مرتبة ترتيبا ألفبائيا. أ  ً.  

  .فھرس أسماء الكتب وا<بواب حسب ورودھا في السنن. ب 

  .فھرس ا<حاديث النبوية القولية. جـ 

  .فھرس ا<حاديث الفعلية وا�ثار.د 

وھذه الفھارس خدمت السنن خدمة جليلة وسھلت مھمة الباحثين  
ّأيما تسھيل َ.  

   )١(.شيوخ الزھري.١٣

طبع في آخر كتاب التاريخ الصغير . الضعفاء والمتروكين.١٤
الشيخ محمد شمس الحق العظيم : للبخاري وبھوامشه تعليقات ل�مامين
بادي، ونشرته إدارة ترجمان السنة، أبادي والشيخ محمد محي الدين إله أ

م، وقد رتبه على أحرف المعجم،وذكر ١٩٨٢باكستان عام -بشادمان
ًرج@، ثم جعل في آخره بابا في الكنى، وذكر فيه الرواة الذين ) ٦٥٣(فيه ً

ًرج@، وأحكامه على الرجال في ھذا الكتاب ) ٢٢(عرفوا بكناھم، وعددھم
  . ًمختصرة، بحيث يذكر الحكم على الرجل، وأحيانا يذكر نسبته

طبع في آخر كتاب التاريخ الصغير للبخاري، . الطبقات.١٥
الشيخ محمد شمس الحق العظيم أبادي : وبھوامشه تعليقات ل�مامين

والشيخ محمد محي الدين إله أبادي، ونشرته إدارة ترجمان السنة، 
يم عبد الكر: ُم، كما طبع طبعة أخرى بتحقيق١٩٨٢باكستان عام -بشادمان

ث@ث رسائل حديثية ل�مام : وريكات، ومشھور حسن سلمان، باسم
  .م١٩٨٨ا<ردن عام -َّالنسائي، ونشرته دار المنار بالزرقاء

                                                           
  )١/٤٢٦( المصدر السابق)٤(
  ).١/١١٠( ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير)١(



  ٩

الدكتور فاروق حمادة في مجلد : طبع بتحقيق. عمل اليوم والليلة.١٦
المكتب التعليمي السعودي بالمغرب، ونشرته مكتبة : واحد، بإشراف

المغرب، كماطبع طبعة أخرى من قبل الرئاسة العامة -المعارف بالرباط
ومادة ھذا الكتاب مأخوذة . ل�فتاء والبحوث والدعوة ا�س@مية بالسعودية

  . في ا<صل من السنن الكبرى

   )٢(.فضائل القرآن.١٧

   )٣(.الكنى.١٨

   )١(.مسند حديث ابن جريج.١٩

   )٢(.مسند حديث الزھري.٢٠

   )٣(.مسند حديث سفيان الثوري.٢١

   )٤(.بن الحجاجمسند حديث شعبة .٢٢

مسند حديث الفضيل بن عياض، وداود الطائي، وابن مھلھل .٢٣
   )٥(.ّالضبي

  )٦(.مسند حديث مالك بن أنس.٢٤

   )٧(.مسند حديث يحيى بن سعيد القطان.٢٥

   )٨(.مسند حديث علي بن أبي  طالب.٢٦

   )٩(مسند حديث منصور بن زاذان الواسطي.٢٧

  وھو المقصود بقول ابن ا<ثير الذي سيأتي بعد )١٠ (.مناسك الحج.٢٨
  .))وله مناسك على مذھب الشافعي((قليل

طبع في آخر . من حدث عنه ابن أبي  عروبة ولم يسمع منه. ٣١
الشيخ محمد : كتاب التاريخ الصغير للبخاري وبھوامشه تعليقات ل�مامين

شمس الحق العظيم أبادي والشيخ محمد محي الدين إله أبادي، ونشرته 
  .م١٩٨٢باكستان عام -مانإدارة ترجمان السنة، بشاد

  

  

                                                           
  ).٢/١٥١(والسيوطي في ا�تقان) ١/٤٣٢(رھان في علوم القرآن ذكره الزركشي في الب)٢(
  ).١٢١ص( ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة)٣(
  ).١٤٦( ذكره ابن خير  اCشبيلي في الفھرست)١(
غرائب : وسماه السخاوي.، وسماه مسند حديث الزھري بعلله والك@م عليه)١٤٥ص( ذكره ابن خير اCشبيلي في الفھرست)٢(

  ).٩٥بغية الراغب المتمني ص(الزھري
  ).١٤٦ص( ذكره ابن خير اCشبيلي في الفھرست)٣(
  . المصدر السابق نفسه)٤(
  ).١١٠(ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة)٦ +()٥(
  ).١٤٨ص( ذكره ابن حير اCشبيلي في الفھرست)٧(
  ).١/١٥٠( ذكره المزي في تھذيب الكمال)٨(
  )٩٥غب ص ذكره السخاوي في بغية الرا)٩(
قول ابن ا<ثيربعد ھذه الصفحة مباشرة، كما ذكره رضا كحالة في معجم : انظر) ١/١١٦( ذكره ابن ا<ثير في مقدمة جامع ا<صول)١٠(

  )١/٢٤٤(المؤلفين



  ١٠

  

  .َّ مذھب النسائي وعقيدته:المطلب الخامس

ُّالمشھور عن ا�مام  النسائي انه  شافعي المذھب، يقول : مذھبه: ًأو) َّ
))ً كان شافعيا، وله مناسك على مذھب الشافعي((: -رحمه هللا-ابن ا<ثير   

)١( 
َّ، إC أن ا�مام  النسائي كان على ) ٢(كما أنه مترجم في طبقات الشافعية

ّمذھب المحدثين، وله بعض اCجتھادات في بعض المسائل الفقھية، وما 
  .صح من الحديث عنده فھو مذھبه

َّوھناك الكثير من ا<مثلة التي تظھر اجتھاد ا�مام النسائي في بعض ا<مور  ُ
الفقھية، وعدم التزامه بالمذھب الشافعي؛ فقد أخرج في كتاب الطھارة، باب 
ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شھوة ث@ثة أحاديث جميعھا عن 

ْ أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي  النضر عن أبي  سلمة عن ((: عائشة، وقال ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ْ َّْ ٍ ِ ُ َُ َ ْ َ
ِعائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول هللا  َِّ ِ ُ َ َ َْ َْ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ورج@ي في قبلته فإذا سجد �َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ

َّغمزني فقبضت رجلي َِ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ُفإذا قام بسطتھما والبيوت يومئذ ليس فيھا مصابيح،  ََ ُ ُ ُِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ٍَ ْ ُ ُْ َ ْ َ َِ
فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتھا إلي ثم : وفي الرواية الثانية قالت
ْيسجد، وفي الثالثة قالت َ َّفقدت النبي ((: َ ُ ْ َ َ ذات ليلة فجع�َ َ َ ٍ َ َ َْ ِلت أطلبه بيدي َ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ

ْفوقعت يدي على قدميه وھما منصوبتان وھو ساجد يقول أعوذ برضاك من  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َُ ُ ُُ ٌ ِ َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َ َ ََ
َسخطك ِ َ َوبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك C أحصي ثناء عليك أنت  َ َْ َْ ََ َ َ َ َ َْ َْ ًَ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ُِ ُ َُ ََ َُ ْ َ ُ

َكما أثنيت على نفسك َِ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ((
)٣ (

  

وھذه ا<حاديث مروية في الصحيحين، ومختلف كتب السنة، ولكن 
ّالجديد في ا<مر أن النسائي بوب لھا بباب ترك الوضوء من مس الرجل : َّ

امرأته لغير شھوة، في حين أن ا�مام  البخاري أخرجھا في كتاب الص@ة ، 
يقطع الص@ة C: (  وباب)٤()التطوع خلف المرأة: (وفي أبواب مختلفة،كباب

  . ، وغيره)٦()الص@ة خلف النائم: ( ، و باب)٥()شيء

ويتضح لنا من عنوان الباب عند النسائي، أنه C يرى الوضوء من 
مس الرجل امرأته بغير شھوة، وھذا مخالف لمذھب ا�مام  الشافعي 

 إذا أفضى الرجل ((:للشافعي ما نصه) ا<م( وأصحابه، حيث جاء في كتاب 
بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدھا Cحائل بينه وبينھا بشھوة 

))أو بغير شھوة وجب عليه الوضوء
)١(   

                                                           
  ).١٩٧-١/١٩٦( جامع ا<صول، Cبن ا<ثير )١(
  ).٢/٨٤(طبقات الشافعية الكبرى، السبكي : انظر)٢(
  ).      ١٥٨-١٥٦(ا<حاديث أرقام ) ١/٩٨( السنن الكبرى)٣(
  ).٥١٣(حديث رقم ) ٢/١٧٢( صحيح البخاري ومعه فتح الباري)٤(
  ).٥١٤( المصدر السابق حديث رقم)٥(
  ).٥١٢(حديث رقم) ٢/١٧٢( المصدر السابق)٦(
)١/١٥  ()١(  



  ١١

 اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء ((:  قال ابن رشد
لمس امرأة : باليد أو بغير ذلك من ا<عضاء الحساسة، فذھب قوم إلى أن

وبھذا ... اب وC ستر فعليه الوضوءًبيده مفضيا إليھا ليس بينه وبينھا حج
))قال الشافعي وأصحابه

)٢(   

  

عقيدة :  فھي-رحمه هللا- وأما عقيدة ا�مام  النسائي: عقيدته: ًثانيا
أھل السنة والجماعة، وھذا واضح من خ@ل تراجمه في كتاب النعوت، فقد 
أورد ما يدلل على صفاء عقيدته ونقائھا، وكذلك موقفه من قضية خلق 

أن قاضي مصر أبا : -رحمه هللا-القرآن، حيث ذكر ا�مام الذھبي          
َّ ثنا النسائي ثنا إسحاق ثنا محمد بن ((:القاسم عبدهللا بن أبي  العوام قال

  ����:من زعم أن قول هللا تعالى: ًإن ف@نا يقول: قلت Cبن المبارك: أعين، قال
لوق، فھو كافر، فقال ابن  مخ)٣(����إنني أنا هللا ) إله  إ) أنا فاعبدني 

))بھذا أقول: صدق، قال النسائي: المبارك
)٤ (.  

ابن تيمية، وابن كثير، : ّالتشيع، مثل: وقد نسب له بعض أھل العلم
والذھبي، وغيرھم، والسبب في ذلك ما حصل بينه وبين أھل دمشق، 

، فقد روى غير واحد من أھل العلم، أن �ًوتأليفه كتابا في خصائص علي
َّالنسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فوجد عندھم نفرة من 

ما أعرف له : علي وآل البيت، وسئل عن معاوية وما جاء في فضائله فقال
Cأشبع هللا بطنه((: فضيلة إ C ((

أC يرضى معاوية أن يخرج :  وقال أيضا)٥(
ّرأسا برأس حتى يفضل، وألف كتابه الذي يبين خصائص علي بن أبي  ُ ً

 وآل البيت وصار يحدث منه في المسجد ا<موي في دمشق،  �البط
  .) ١(فثاروا عليه وضربوه 

-مما Cشك فيه أن عقيدة النسائي: دفع شبھة التشيع عن النسائي

 ھي عقيدة أھل السنة والجماعة، ومن نظر في سننه اتضح له -رحمه هللا
ّذلك؛ فھي زاخرة با<مثلة الدالة على صفاء عقيدته، ونقاء سريرته، خاصة 

  .في كتاب ا�يمان، والنعوت، والتفسير، وقد سبقت ا�شارة إلى ذلك

                                                           
  . بداية المجتھد ونھاية المقتصد، Cبن رشد الحفيد)٢(
  ).١٤(طه، آية  سورة )٣(
  ) .٢/٧٠٠(الحفاظ،للذھبي   تذكرة )٤(
َعن ابن عباس قال  وتمام الحديث كما جاء في رواية مسلم بسنده )٥( َ ٍ َّ َْ َِ َكنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ِ ََّ َّ َّ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ ِْ َْ َُ ُ ُ ِّ َُ ِ ْ ُ  

َ     فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ًَ َُ َ ْْ ِ َ ٍ َ َ َ اذھب وادع لي معاوية ((:َْ َ َِ ُ ِ ُ ْ َ ْ َ َقال فجئت فقلت ھو يأكل قال ثم قال لي))ْ ِ َ َّ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُْ ُ ْ ِ           :  

َ اذھب فادع لي معاوية((      ََ َِ ُ ِ ُ ْ ْ َ َ قال فجئت فقلت ھو يأكل فقال))ْ َ ََ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُ ُ ُْ ُ ْ Cُ أشبع هللا بطنه((: ِ َ ْ َ َ َُ َّ َْ   كتاب )١٦/١١٩( ح النووي صحيح مسلم بشر.))َ

  ).٢٦٠٤(     البر والصلة حديث رقم 
  والبداية  ) ١/٢٩(،ووفيات ا<عيان Cبن خلكان)١٤/١٣٢(، وسير أع@م النب@ء،للذھبي)١/١٥٤(التقييد Cبن نقطة:  انظر)١(

  ).١١/١٢٤(    والنھاية،Cبن كثير



  ١٢

ّوأما سبب اتھامه بالتشيع، فھو ما حصل منه في دمشق وتأليفه لكتاب 
خصائص علي، ويبدو لي، وهللا أعلم، أن ھذه التھمة باطلة من أساسھا؛ 

ٍفحب علي ُّليس تھمة، بل وسام شرف لكل مسلم، وحب ا �ُّ  وفي -لصحابةً
واجب على كل مسلم ومسلمة؛ <نھم أحباب   ،م�مقدمتھم الخلفاء الراشدون 

 وأصحابه، الذين آزروه ونصروه، وجاھدوا معه، وبذلوا كل �رسول هللا
َّغال ونفيس في سبيل ھذا الدين، والنسائي كان يحب الصحابة بدون  ٍ

 ، بمصنف يبرز فضائله إC ردة فعل لما رآه �استثناء، وما تخصيص علي
دخلت ((: ، وھذا ما صرح به إذ قال�في دمشق من انحراف عن علي

دمشق والمنحرف عن علي بھا كثير فصنفت كتاب الخصائص ورجوت أن 
))يھديھم هللا

ً والدليل على أنه كان يحب الصحابة جميعا، أنه ألف كتابا في )٢( ًّ
 إنما ا�س@م ((: فضائل الصحابة، وعندما سئل عن معاوية بغير دمشق قال

كدار لھا باب؛ فباب ا�س@م الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد ا�س@م، 
فمن أراد معاوية فإنما أراد : كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار قال

))الصحابة
 فھل ھذا قول متشيع؟ C وهللا، وما قوله عن معاوية في موضع )٣(

، إC(( C أشبع هللا بطنه: C أجدله من فضيلة إC(( :-إن صح ذلك عنه-آخر
 ، وعن أصحاب رسول �لتخفيف وطأة التعصب له واCنحراف عن علي 

  .�هللا 

َّ وبذلك يتبين لنا أن ھذه التھمة باطلة وC أساس لھا، وان النسائي ذو 
  .عقيدة سليمة وصافية والحمد �

  المبحث الثاني

  

  .ين السنن الصغرىالتعريف بالسنن الكبرى، والمقارنة بينھا وب

  

  .التعريف بالسنن الكبرى وأھميتھا: المطلب ا�ول

 من المعروف أن كتب السنن ھي تلك المصنفات :التعريف بھا: ًأو)
ويكون � ، بإسناد المصنف إلى رسول هللا�َّالتي عنيت بجمع أحاديث النبي

التركيز فيھا على أحاديث ا<حكام، ولھذا ليس فيھا إC ا<حاديث المرفوعة، 
ًوقلما نجد فيھا حديثا موقوفا، ومن ھذه السنن كتاب السنن  الكبرى : ً

  .للنسائي

) ٤٧٧٠(ًكتابا في ) ٨٣: (اشتمل كتاب السنن  الكبرى للنسائي على
  ً.حديثا) ١١٧٧٠(ًبابا، و

                                                           
  ).٢/٦٩٩( تذكرة الحفاظ، للذھبي )٢(
  ).٣٤٠-١/٣٣٩( تھذيب الكمال، Cبن كثير)٣(



  ١٣

ً وقد بقي ھذا الكتاب مخطوطا ما يزيد عن ا<لف عام، حتى قام الشيخ 
م بتحقيق الجزء ا<ول منه، ١٩٧٢عبد الصمد شرف الدين في عام 

الدكتور عبد الغفار البنداري : ويحتوي على كتاب الطھارة، ثم قام المحققان
وسيد كسروي حسن بإخراج ھذه السنن كاملة إلى النور، إذ قاما بتحقيقھا 
على ست نسخ مخطوطة، وطبعت في ستة مجلدات إضافة إلى مجلد سابع 

  . للفھارس

وبالرغم من وجود بعض التصحيفات وا<خطاء، إC أن ھذا العمل 
ًيعد جھدا علميا كبيرا يستحقان عليه الشكر والتقدير، وھذا ھو حال أي عمل  ً ً
بشري، C يصل  إلى درجة الكمال، ونسأل هللا تعالى، أن ييسر لھذا الكتاب 
ًمن يقوم بخدمته، خدمة تليق به بعد أن أصبح العمل به ميسورا أكثر من 

  .الكتاب المطبوعذي قبل؛ بوجود 

ًوكتاب سنن النسائي الكبرى يضم عددا كبيرا من ا<حاديث المروية  ً َّ
بسند المؤلف، مرتبة حسب ا<بواب الفقھية،إضافة إلى بيان علل بعض 

ّا<حاديث والتعليق عليھا؛ فھو يعد كتاب علل ُ.  

  

  

  .رواة السنن الكبرى: ًثانيا

   )١(:وصل إلينا كتاب السنن الكبرى برواية جمع من الحفاظ منھم

محدث ا<ندلس، ومسندھا، الثقة، أبو بكر محمد بن معاوية بن عبد .١
ّالرحمن بن معاوية بن اسحق بن عبد هللا بن معاوية بن الخليفة ھشام بن 

بابن ا<حمر، من بيت ا�مرة : عبد الملك بن مروان ا<موي، المعروف
من الھند وأنا أقدر رجعت : ًوالحشمة، وصل إلى الھند تاجرا  وكان يقول

على ث@ثين ألف دينار، ثم غرقت، وما نجوت إC سباحة، Cشيء معي، ثم 
رجع إلى ا<ندلس، وجلب إليھا كتاب السنن الكبير للنسائي، وحمل الناس 

ًعنه، وكان شيخا نبي@، ثقة، معمرا     .)٢()ھـ٣٥٨ت(ًً

أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن زكريا بن حيوة .٢
ّويعد ھاذين   ).                                   ھـ٣٦٦ت(النيسابوري ُ

أشھر راويين للسنن الكبرى عن النسائي، والنسخة التي حققھا الشيخ 
  .عبد الصمد شرف الدين من روايتھما  

  ).ھـ٣٢٧ت(محمد بن القاسم بن محمد بن سيار القرطبي.٣

                                                           
  وقد استخرجت سني وفياتھم من ) ١٣٨-١٣٣(، وبغية الراغب المتمني للسخاوي)١/٢٧(تھذيب التھذيب، Cبن حجر:  انظر)١(

  .    كتب التراجم ورتبتھم حسب أقدمية الوفاة باستثناء آخر أثنين لم أستطع تحديد سنة وفاتھم فأخرتھم
  .باختصار)٦٩-١٦/٦٨( سير أع@م النب@ء، للذھبي)٢(



  ١٤

علي بن أبي  جعفر أحمد بن محمد بن س@مة .٤
  ).ھـ٣٥١ت(الطحاوي

  ).ھـ٣٥٧ت(أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني.٥

  ).ھـ٣٦٠ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني.٦

  ).ھـ٣٦١ت(أبو علي الحسن بن الخضر بن عبد هللا ا<سيوطي.٧

  ).ھـ٣٦٤ت(ّأبوبكر الدينوري أحمد بن محمد بن إسحاق السني .٨

ابن المصنف، (أبو موسى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب.٩
  ).ھـ٣٦٧ت

  ).ھـ٣٧٠ت(أبومحمد الحسن بن رشيق العسكري .١٠

أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري .١١
  ).ھـ٣٨٥ت(المھندس

  ).أبوھريرة(أحمد بن عبد هللا بن الحسن العدوي.١٢

  .أبو الطيب محمد بن الفضل بن العباس.١٣

  

حظيت سنن : َّأھمية سنن النسائي الكبرى وأقوال العلماء فيھا: ًثالثا
ًائي الكبرى باھتمام العلماء قديما وحديثا، وذلك بسبب ج@لة مصنفھا، َّالنس ً

واحتوائھا على عدد كبير من ا<حاديث، وقلة ا<حاديث الضعيفة فيھا 
ًمقارنة بمجموع ما تحويه من أحاديث،     ولكن ھذا اCھتمام يبقى قلي@ إذا 
ًما قيس باCھتمام بكتب السنة ا<خرى؛ نظرا لبقائھا فترة طويلة مخطوطة، 
وقد جعلھا كثير من العلماء بعد الصحيحين في المرتبة، يقول ا�مام  أبو 

َّ كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن (( : )١(ُعبد هللا بن رشيد
ًتصنيفا، وأحسنھا ترصيفا، وكان كتابه جامعا بين طريقتي البخاري، ومسلم  ً ً

لة، فكتاب السنن أقل الكتب بعد مع حظ كبير من بيان العلل، وفي الجم
ًالصحيحين حديثا ضعيفا، ورج@ مجروحا ً : ويقول أبو الحسن المعافري...ًً

َّإذا نظرت إلى ما يخرجه أھل الحديث، فما خرجه النسائي أقرب إلى 
))الصحة مما خرجه غيره

)٢(.   

وإذا تقرر ذلك ظھر أن الذي  ...((: -رحمه هللا-ويقول الحافظ ابن حجر
َّيتبادر إلى الذھن من أن مذھب النسائي مذھب متسع، ليس كذلك فكم رجل 
َّأخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي  َّ

))إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين
)٣(.  

                                                           
ھو أبو عبد هللا محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفھري السبتي، له كتاب السنن ا<بين في المحاكمة بين البخاري : ُ ابن رشيد)١(

  ).١/٤٨٤(النكت على كتاب ابن الص@ح:  انظر) ھـ٧٢١ت(ومسلم
  ).١٨ص(عبد الصمد شرف الدين:  مقدمة السنن الكبرى بتحقيق)٢(
  ).١/٤٨٢(  النكت على كتاب ابن الص@ح، Cبن حجر )٣(



  ١٥

 وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقان، وصدق ((:  وقال ابن كثير
))وإيمان، وعلم وعرفان

)٤(.   

 أقل -رحمه هللا-َّ وبالجملة فكتاب ا�مام النسائي((:وقال السخاوي
ّالكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، ولكن إنما أخروه عن أبي داود  ً ً

))والترمذي لتأخره عنھما وفاة 
)٥(

 .  

  

  

  

  . المقارنة بين الكبرى والصغرى:المطلب الثاني 

وھي (السنن الكبرى ھي ا<صل الذي أخذت منه السنن الصغرى، 
؛ إذ ان أحاديث الصغرى أقل من نصف )نموذج مختصر للسنن الكبرى

ًكتابا في ) ٨٣(ا<حاديث الموجودة في الكبرى؛ فالكبرى تحتوي على 
) ٥١(ًحديثا بينما تحتوي السنن الصغرى على ) ١١٧٧٠(ًبابا، و) ٤٧٧٠(

ٌ فقد حذفت كتب)١(ًحديثا ) ٥٧٧٤(ًبابا، و) ٢٤٥٨(ًكتابا في   كاملة ودمجت ُ
  .ٌكتب أخرى

 والجدول التالي يبين الكتب التي أسقطت من السنن الكبرى ولم 
  :تتضمنھا السنن الصغرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).١١/١٢٣( البداية والنھاية)٤(
  ).٩٥ص( بغية الراغب المتمني)٥(
  . يراعى اCخت@ف بين الطبعات)١(



  ١٦

  

  

جدول يبين أسماء الكتب الزائدة في السنن الكبرى و) ذكر لھا في السنن 
  .الصغرى

رقمه في   اسم الكتاب  التسلسل
  الكبرى

  الصفحة  الجزء

١.  	��
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  ١٧

  

  
  

ُفيما جمعت بعض الكتب في الصغرى وكانت مفرقة في الكبرى؛  ُ
 ،جمعا في كتاب ))النذور((، وكتاب ))ا<يمان والكفارات((كتاب : ًفمث@

ا<شربة ((، وكتاب )) ا<شربة(( في الصغرى، وكتاب))ا<يمان والنذور((
، وحذف منھما بعض ا<حاديث، ))ا<شربة((ُ، جمعا في كتاب ))المحظورة

، أضيفت أحاديث الكتاب ))ما قذفه البحر(( ، وكتاب ))الصيد والذبائح((وكتاب 
  .كتاب الثانيُالثاني في نھاية الكتاب ا<ول،وحذف ال

ِّوكذلك بعض الكتب غيرت أسماؤھا مع بقاء ا<حاديث نفسھا؛ مثل ُ :
  ))قسم الفيء(( في الكبرى، أصبح اسمه في الصغرى، كتاب ))الخمس((كتاب  

ًأيضا، أصبح اسمه كتاب ))كتاب المحاربة((مع بقاء ا<حاديث نفسھا، و
 مع بقاء ا<حاديث نفسھا، إضافة إلى بعض التغيير والتبديل ))تحريم الدم((

  .والحذف وا�ضافة في بعض ا<بواب وا<حاديث في مواضع أخرى

 وقد أجرى الشيخ عبد الصمد شرف الدين مقارنة بين السنن الكبرى 
والصغرى فيما يخص كتاب الطھارة الذي قام بتحقيقه، وكانت النتيجة كما 

  :يلي

  ����������������������	 
���)��� (����.  
����)���  (������	� �����	 ���  ��!"� �#���$.  
   �)�%  (�����	 ��� �����	 ��� &!'! �#���$.  
  �)��� (�������	 �( �����	 ��� &!'! �#���$.  

ولي تحفظ على نتيجة ھذه المقارنة، إذ أن المقارنة غير دقيقة، وما 
قال بأنه انفردت به الصغرى في أغلبه تكرار لما ورد في أبواب أخرى، فقد 
ِاستحدثت كتب وأبواب جديدة في الصغرى، في حين أن المحتوى تكرار لما  ُ

 ، ولعل ھذا بسبب اخت@ف النسخ المخطوطة، أو أنه اعتمد على )١(سبق
  .نسخة غير التي اعتمدتھا أنا في المقارنة

كما أنني قمت بإجراء مقارنة أخرى بين الكتب الواردة في المجلد 
: ى، والذي يشمل الجزأين السابع، والثامن، تحقيقا<خير من السنن الصغر

عبد : مكتب تحقيق التراث ا�س@مي مع ما يقابلھا في السنن الكبرى تحقيق

                                                           
  .المطلب الخامس من ھذا المبحث)  ٣٠-٢٩(ص:  انظر  أمثلة ذلك)١(



  ١٨

الغفار البنداري وسيد كسروي حسن مقارنة دقيقة على مستوى الحديث 
  :الواحد،  وكانت النتيجة كما يلي

  بعض الكتب وا<بواب الموجودة في السنن الكبرى تم دمجھا مع .١
وقد سبق الحديث عن ذلك في الصفحة -السنن الصغرى،   بعضھا في 

عدد الكتب في الصغرى أقل منه في   جعل    مما -السابقة مع التمثيل
  .الكبرى

 في بعض ا<حيان كانت ا<حاديث في الصغرى تزيد عنھا في .٢
  .يتنافى مع مبدأ اCختصار واCجتباء  الكبرى، وھذا 

ُاب وا<حاديث بطريقة ملفتة للنظر، إذ أثبت اختصار عدد من ا<بو.٣

ًا<بواب في بداية الكتاب وأسقط الباقي كليا ، كما حصل   عدد من  ُ

ُإذ أثبتت ا<بواب ا<ربعة ا<ولى وأسقطت   في كتاب عشرة النساء،  ُ

حديثا، وھذا اختصار ) ٣٤٤(ًبابا،و) ١١٣(ا<بواب الباقية، وھي 
ًمخل، وC يسمى اجتباءا بل اجتثاثا  ً.!)١ (

  

 ،كان من خيرة -رحمه هللا-َّومما ھوجدير بالذكر أن ا�مام النسائي
ُ، وقد ذكر ھذا في ترجمته، وC أظن ھذا ))اCنتخاب((  ط@ب العلم في 

  .عنه  النوع من اCختصار يصدر 

استبدال اسم بعض الكتب وا�بقاء على ا<بواب وا<حاديث، مما .٤
 )٢(ة، وغير موجودة في السنن الكبرى،ھذه الكتب جديد  يوھم أن أسماء 

، ) ٣(َّعملية اCختصار ھذه من عمل النسائي نفسه  مما يجعلنا نشك في أن 
  .بالتفصيل  القادم   وھذا ما سنتعرض له في المطلب 

 

 

 

 

 

                                                           
  ). ٢٩-٢٨ص(الترجيح: نھاية المطلب القادم في:  انظر ا<مثلة ا<خرى على ھذه النقطة في)١(
َّعلل النسائي في السنن الصغرى، في معرض مقارنته بين السنن الصغرى : علي أبو الشكر في رسالته:  وھذا ما ظنه زميلي)٢(

،واعتبر ذلك أحد ا<دلة على " وأورد في المجتبى كتاب تحريم الدم بكل تفريعاته وھو مما ليس في الكبرى:" ،إذ قال)١٤ص(والكبرى
ان كل أبواب ھذا الكتاب وأحاديثه با�ضافة إلى ث@ثة أحاديث أخرى غير : َّأن السنن الصغرى من تصنيف النسائي نفسه، والصحيح

  .  باب تحريم الدم:، وجعل أول أبواب ھذا الكتاب )المحاربة: ( َّموجودة في الصغرى أوردھا ا�مام  النسائي في السنن الكبرى في كتاب
  .دقيقة في الجدول المثبت في الصفحة التالية انظر المقارنة ال)٣(



  ٢٢

  مقارنة بين المجلد الرابع من السنن الصغرى، تحقيق المكتب ا0س/مي  والذي يضم الجزأين السابع والثامن، مع ما يقابله من كتب وأبواب في السنن الكبرى تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن
  .الجزء السابع: ًأو5

  اسم الكتاب   ت
  )في الصغرى(

  باسم الكتا  ا=حاديث  ا=بواب
  )في الكبرى(

المشتركة   ا=حاديث  ا=بواب
  بينھما

انفردت 
  الكبرى

انفردت 
  الصغرى

  م/حظـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  ا�يمان والكفارات.أ  ٩٦  ٤٣  .ا�يمان والنذور  .١

  .النذور.    ب

٢٣  

١٨  

٤١  

٣١  

٤٠  

٣٠  

١  

١  

-  

٢٤  

ّحديثا عما في الكبرى،وذلك بعد ) ٢٤(زادت الصغرى بابين و ً
ًدمج الكتابين معا،فيما انفردت الكبرى بحديث واحد عن الصغرى

  

تقدم على كتاب ا�يمان في الكبرى، وتأخر عنه في   -  ٣٠  ٨٣  ١١٣  ٥  .المزارعة  ٨٣  ٥  . المزارعة  .٢
ًبابا، ستة أبواب فيھا أحاديث )١١(الصغرى،ويشتمل على 

  والباقي عناوين فقط،

  .أثبتت ا�بواب ا�ربعة ا�ولى بأحاديثھا وأسقط الباقي  -  ٣٧١  ٢٧  ٣٩٨  ١١٧  .ءعشرة النسا  ٢٧  ٤  .عشرة النساء  .٣

   أحاديث٣اختلف اسم الكتاب وزادت الكبرى   -  ٣  ١٦٧  ١٧٠  ٢٩  .كتاب المحاربة  ١٦٧  ٢٩   (*).تحريم الدم  .٤

جميع ا�حاديث موجودة في كتاب الخمس في الكبرى، ولكن   -  -  ١٦  ١٦  ٢  .الخمس  ١٦  ١  .قسم الفيء  .٥
ًزادت الكبرى بابا اسمه تفريق الخمس وخمس الخمس، وذكر فيه 

  .آخر حديث

ھناك تقديم وتأخير في ا�بواب، ودمج لبعضھا وإسقاط لبعض   -  ٤  ٦٢  ٦٦  ٤٣  .البيعة  ٦٢  ٣٩  .البيعة  .٦
  .ا�بواب وا�حاديث

  .خراختصر أحد ا�بواب ودمج أحاديثه في باب آ  -  -  ٩  ٩  ٦  .العقيقة  ٩  ٥  .العقيقة  .٧

   =     =      =       =      =    =   =    =  -  -  ٤٠  ٤٠  ١٢  .الفرع والعتيرة  ٤٠  ١١  .الفرع والعتيرة  .٨

  .الصيد والذبائح. أ  ٩٨  ٣٨  .الصيد والذبائح  .٩

  .ماقذفه البحر. ب

٣٩  

٤  

٨٨  

١١  

٩٨  

-  

١  

-  

-  

-  

كتاب ما قذفه البحر وضعت أحاديثه في نھاية كتاب الصيد 
ُوالذبائح في الصغرى باستثناء  حديثا واحدا أسقط  ً ً.  

  اختصار أحد ا�بواب في الصغرى وزيادة حديث   ١  -  ٨٥  ٨٦  ٤٥  الضحايا  ٨٧  ٤٤  الضحايا  ١٠

َأختصر سبعة أبواب وستة أحاديث من الصغرى  -  ٦  ٢٥٨  ٢٦٤  ١١١  البيوع  ٢٥٨  ١٠٤  البيوع  .١١ ُ.  

  .الجزء الثامن: ًثانيا

  اسم الكتاب   ت
  )في الصغرى(

  اسم الكتاب  ا=حاديث  وابا=ب
  )في الكبرى(

المشتركة   ا=حاديث  ا=بواب
  بينھما

انفردت 
  الكبرى

انفردت 
  الصغرى

  م/حظـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  .زيادة باب في الصغرٮاحاديثة في الباب الذي قبله في الكبرى  ١  ٢  ١٦٥  ١٦٨  ٤٧  القسامة  ١٦٧  ٤٨  القسامة  .١٢

  دمج بعض ا�بواب مع بعضھا في الكبرى  ١  ٩  ١١٤  ١٢٤  ٣٠  قطع السارق  ١١٥  ١٨  قطع السارق  .١٣

  .الكتاب بأبوابه وأحاديثه أضافه محقق الكبرى لھا من الصغرى   -  -  ٥٤  ٥٤  ٣٣  اmيمان وشرائعه  ٥٤  ٣٣  اmيمان وشرائعه  .١٤

 في لصغرى، وكذلك بعض إضافة بعض ا�بواب وحذف بعضھا  ٢٥  ٢٠٤  ٣١٤  ٥٤٣  ١١٩  الزينة  ٣٣٩  ١٢٣  الزينة  .١٥
ًا�حاديث مع حذف خمس ا�حاديث تقريبا ْ ُ.  

  .تغيير مواقع ا�بواب، وكذلك ا�حاديث داخل ا�بواب نفسھا  -  ٢٧  ١١٢  ١٣٩  ٦٧  القضاء  ٤٩  ٣٧  آداب القضاة  .١٦

   =     =     =        =        =        =      =       =  -  ٢٧  ١١٢  ١٣٩  ٦٧  اpستعاذة  ١١٢  ٦٥  اpستعاذة  .١٧

جمع الكتابين في الصغرى في كتاب واحد، حيث حذف الكتاب   ١  ٢  ٢١٨  ٢٢١  ٥٩  ا�شربة.  أ  ٢٢٠  ٥٨  ا�شربة  .١٨

                                                           

  ).المحاربة(ًأن كتاب تحريم الدم بكل تفريعاته غير موجود في الكبرى، والصحيح أنه موجود في الكبرى كامs وبزيادة ثsثة أحاديث باسم) ١٤ص))(علل النسائي في السنن الصغرى:((علي أبو الشكر في رسالته: ذكر زميلي(*)



  ٢٣

  .وھنا ك بعض ا�حاديث في الكتاب الثاني مكررة.الثاني بأكمله  -  -  -  ١٣١  ١٢  .ا�شربة المحظورة. ب

    ٥٣  ٦٦١  ٢٠٠٤  ٢٤٥٦  ٨٨٨  كتاب) ٢٠ (  ١٩١٢  ٧٠٥  كتاب) ١٨(  المجموع

� �
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������ �	
��� : ���� ��� �� �� ������� ��� �� ������ ����� ��  
��� ����	�
 ���� ��� �����	� ��� �� ���	� ��� ��� �����	� �� ) :!�"#	�( �%� �

 ��& ���� '	�(� )���	� ���* ��
 +��,�� ���� ���( +!��,	� �� �-,� �	���.� ���./�0
)1234 �(�� )��� '& ���� �� ��,� �. �	 !��,	� ���	� �� ��5 �
 �)��6�7� ���/�	� �8

��& ���5.	��� ����	� ��� �� ������.	� )���� �
 9� )�.,� ���	�)1:11;�/1221� ( =��-.���
>��5.� ?�� @�	� +���� ��(� =AB	� : ��& ���	� ��/ ��#	� ��& C�/	�)132D;�/12ED� (

��
 F����	� G�., '& @�.5��.  
����� �%������
 '	� ��I�#�	 !�"#	� ���	� )��� �
 =���	� :J  

����  ��!��: ����.B� �%� �K�I� �����	� ���#.� ��	L. �� !�"#	� ���	� �� !�� 
@��	� ��� �-��� �M�#& �
 =���(� �5� G� '& =��� !��,	� ��0:  

1.��-(� ��� ���7�  :��% N�5 ...)) : ��5�	� ��& ��� =���(� O�� �L�� �&
   K��.,  ���	� :���
 PQ�5# K,� :��% �9 : ����B� K�� Q�5#	� ��	 G.,�
0
   ?�#
   ��
 �'�.B�	�)���	� �� '�.B�	� ( �,. ��� ���	� �
 M���� N��5 �, R�.
  ���.	�� M����� �
.(()1(  
D.��-, ��� *
�5	�  :)����	�� )����	� �
 �����	� �,� ��& ��%:   )) ��5�	� ��& ���
  ��	� �%� �� �� K�� GS.��� ���,	� ���	� ?�B �%� ����	� G5�# ���   K�� ��B50

�����(()D(.  
3.��-(� ��� ��%�� �.	� )#�	� ���� �� ��� ��% @��S�	� ���9�)): ��� Q#� ���   K	�%

M��T :���	� �� �,� ��� *
�5	� �K.��� �5� �� ��B�	� ��8 U(()3(  
:.��% �� ���.,	� ���9�  )):�	� ���� ��	 �,��. !�"#	� VS	 ����� !��,	� ����0   �,.

���.	�� M����� �
(():(   
W.���	� ��/ ��#	� ��& C�/	� :���/(� )I5. >��5. )���� �
 ��%        :   ))

 9�� ��# �����	� �� K�
 =���9 ����0 X))!��,	� ���	� (( �#.S� ����� )) ���	�  !�"#	� ((
 ����� �� �SY� ��, ))'�.B�	�(( )1 (.  

Z.��%�/.��	� ��� :  ���	� G�., �& N��5	� ��& ��% �� ����,��� ���,  
!��,	�)):)I��[	� N���5(� ��5� '�.B�	� G�., �
 K�I� �	Y�	� M�#.S��(()D (  

                                                           

  ).١/١١٦(جامع ا�صول من أحاديث الرسول )١(

  ).١٢٤-١١/١٢٣( البداية والنھاية)٢(

  )٥٣ص( بغية الراغب)٣(

  ).٣٢ص( الرسالة المستطرفة)٤(

  ).١٢٤-١١/١٢٣(   مقدمة تحقيق تحفة ا�شراف بمعرفة ا�طراف، للمزي )١(

  ).٣/١٩٧( تاريخ ا�دب العربي )٢(
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E.���#���	� ��� : )�	�� ���	� ��& G�., >�5� �F���5 >���
 ��.,�	�   �� ������	
)���� �
 )�[�	� M�� )/%���	 O��.���
 �G�.,	� )) : G��B	� ����   �� !��
 �S\�

 �!��,	� ���	� �� M�#.S� �K�I� �����	� ?�# �� �� '�.B�	�  )���� ��B� ���	� ����
K	((��% �� '	��)) :K�[.��� K��#� @�	� @��	� ���.(()3(   

  
���"��  ��!�� : ��& �� ���	 !�"#	� ���	� �� �>��I	� ��� �� =���	� !��

  ����	�>��I	� ��� �-��� M��� =�B �� �� ���	� ��� M���. ��& �� ����� ��ٕ:  
1.����	� ���7� : ���� ���	� ��9 '�.B�	� �� '& �,�^J_� K�5�J �� �� K&��� 
  K.�B�. �
 ���
 ��	�& ���	� M��	 ���	� ��� >���0 X )) : ��� �#.S� @�	� ��
   '& �#.%�� �!��,	� �����	�  �#.S�	� )����M���� �) :'�.B�	� ( �� ��	�& M�����0
  K���� .((): (  
D.G�., G5�# �,��	� ���7� ) : !��,	� )��
�/	� ����� ( ��� )�B�. �,� ���
   ���	�  ��% )):�����	� ��� �#.S��(()W(.   
3.*�I5	� ����� �
 ���	� ��� )�B�. �
 ��% �����	� ���7� )) :      ��& G5�#
   ")�	�� ���	� "@����M���� ���	� �#.S� ��%��# ��, � �����	� ��� 0 :
  "'�.B�	�((")Z(   
:.���5	� ����	� ���  : ���	� �#�� ��� �& 6�� ���	� ��� )�B�. ��� ��%0
  ��/��	� )) :     M���� �#.S�	� )���� '& �#.%�� �����	� ��� �#.S� @�	� ��
    " '�.B�	�(( ")1(.   
W.��6&(� G5�# �,�A	� ���7����	� ��� )�B�. �
 ���� N�5 ) : �� �,� ���
  ���� ��., ��# ������	� ���6. �� ���
�/ �)�- �N�5� ����	�0" :'�.B�	�((")D(   
Z.���#���	� ��� :����� ���& ��/� ��.,�	�) 3 ( ��-�, ��5�	� ��& ��.,�	�� �
   G�., >�5�))	� ���	� ��#.S� �& �� +���	� ��9 )�	�� ���	� ��&X X �� !��,   �-a�

 ���	� ���X): ( �� !�� K��
 ����� ���� ��.,�	� )�[
 ��S�/ R	�,� �   �����	� ���

                                                           

  ). ٦٩ص( مقدمة تحقيق كتاب عمل اليوم والليلة، لDمام النسائي)٣(

  ).٣/٩٤٠(وتذكرة الحفاظ ) ٥/٢٥٥( سير أعIم النبIء)٤(

)٣/٣٩ ()٥.(  

  ) ٣٨٠ص ()٦(

  ).٣/٤٧( شذرات الذھب في أخبار من ذھب)١(

  ).١/٢٠٩( ا�عIم، للزركلي )٢(

  .إلى أن السنن الصغرى من صنع ابن السني) ٤(فقد أشار في ھامش رقم ) ١/٣٢٨(في تھذيب الكمال، بتحقيقه : وله انظر ق)٣(

في حمل قول الذھبي ومن وافقه على ان )) اليانع الجني((إd انه عند مناقشة ھذه القضية رجح قول صاحب ) ١٣ص( مقدمة التحقيق )٤(
  . من الكتاب نفسه) ١٤ص: (أمر من النسائي أو أعانه في اختصاره، انظرابن السني باشر اختصار السنن الكبرى ب
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 ��� M���. ��& �� '.5 9� ������	� ��& �� ���	 !�"#	�   ���	� ��� =�B �%� ����	�
 )���� )�IS '&   ��� )�����	 ��� ��I, )�����.   C���.� !�"#	� ���	�� !��,	� ���	�

3/11/122ZF��� ����.� ��[ � :  )�&�[��	� N��5	�( �.	� b��.�	� =�[ '&� �
��% ���	� ��#�.)) : �L� QB��   M���. ��& �� 9� ������	� ��& �� ���	 !�"#	� ���	�

���	� ���(( �&� �X   �	�& ��& �� ��,� �� �,�� 9 �5�	� ��� '& ��#.S9� �L� R	�
 ���7�, >�5�  � ������	��S�	� ��#.S9� ���� ���� �� �,�� 9.  

 �[�& ����& �� +���� ��.,�	� �� M���I.�� �� ?� ��/�	� ��.�(� ��& �� >I.� �%�
 �.	� )���	� �����	� O�� ��& �%�� ���� ���
 ��L. ����	� �#�. �.	� b��.�	�� �)-�(� K�&0X

���.	 9� ������	 ���	� ��� ��,� �� ���.�� K.�B ���� ��.,�	� ��% K	 ��,�
 ����	� ��� M
 ���7� �� �,�.�� ����5 )#�S �F��5	� O�� K�I� �
 ��A� 9 K�� ��T �K�& >
��� M�%L
^

�����	�^J_� K�5�J ��� ���	� K��� �
 ��	�& ���� �c��/	� '& G�S.�9� �
 K���%� d��� ��, 0
=��.B9�� G�S.�9� )	L��� �����	� )�#S/.  

  
#�$�%��:  

 ��& �� ���	 !�"#	� ���	� �L� QB�� ���e
 ����	� ��/�	� )����	� '& =���0
 �%��	� �	��	� ��� ������	� K�I� �� ���.�� ��#.S9� �
 Q[�� �S ��B�	 R	�� +�����	�f
 ��� ��(� @��	� G�5#� ��/.�� �.	� )#�	� �e
 �!�S� )�B ��� �)�B �� ��� ��5�.�	�

��	� �� '& ��B� �L� �)��	� ���� G� '& =��� �K�I� �����	� ��#.S� �� !�"#	� �0
 �%� �6�& 9� ���� 9 ).��- ��T )#�	� M��
 ����.	�� ���
 �,.�	� N���5(� R�.�� �Q�5#	�0 0
 ��A& ���	� �5� ��� ����	� ��/ ��#	� ��& C�/	� �� '.5 �R	� '& =���	� �� ��-, V�

	 !�"#	� ���	�6��% )#�	� M�� �� ������0... )) : ��I	Y� �L� )�,�5	� ),�,�	� )����	� R.
=���(� O��	 ������ ... ��	 ����� 9 ���� ���A� ���, ��� 'I,�0 0.(()1( ���� �
 K	�% ?��.� �-  

�Sg )) : N��5	� *�I5 ���� ���� ���B� ���� ��� )��&A�	� )�%��	� M�� ��-(� ��� �,� ��,�
��	���.��-� �
 ����� @� ���� �M�#& �
 K���5� @�(()D (.  

�����	� ���7� �& ��� �� R	� '& �A^J_� K�5�J h	�B� �� A�5.� ��, K�� 
���& ���.	� �� ���6�	�.  

�% : �B�� �� �>�5.� �	 ���	� ��#.S� �� ���	� �e
 �)����	� M�� )5# O�
 '&�
 �.	� N���5(� �� K� hL� 9 ��& ���	� �
 ��.��,� �� ���I�[ '& K�I� �����	� ���7� V�

                                                           

  ).١٧ص( مقدمة السنن الكبرٮالكبرى،للنسائي، بتحقيق عبد الصمد شرف الدين)١(

  ).٢١ص( المصدر السابق نفسه )٢(
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!�"#	� �
 F��B�� �!��,	�J�[��0J '	� )
�[� �)�����.	� �.���� �6S �� R	� �	 ��* �%�
 �
 ���,� ��&f� �- � ���[� ���� ��.& �& ����� �!��,	� �
 ���,� N���5(� M�� O�� ��8 X

 �L� ���� ���� ����& �,�� �!�"#	�i f �,.� ����& ��#�	� �� �� �)5�5# N���5(� M��
 9 N��5	� ��� �� '& K�� )�
��� ��
 K�& �,� ��� ���� �F���	� �� j�S ��
 N��5	� '&
 ���� 9� )& K	 �� �& �-��5 R�.� �	� ��& G�., ��� �����	� G�., ��� ����9 �K	 )&8i 8 0

� �B5 ��� *
�5	� K�	� G�� �� ���� ����&�����	� M��� N��5 �& ��% �)) �,�
 �����	� ����
M��& K	 )& 9 K�� '[.%�
 K�&(()1(.   

P?%��	� ���� )��&A�	� )#�	� M�� ��� >
�� ��,
.  
 ��� !��,	�  �
 G.,	� O�� ��� )����� =��Be� ��% ��
 ���	� 6� ���	� ��,� 9 '.5�

�� �� ��B�
 �!�"#	� �
 ������:  
1. �
 )����/�	� ���	�
 +��#.S9� �&��% �� K�& ����.� �� ��� �S�	� ��#.S9� 
  ��(� @��	� G�5#� ���� ��, : �,	� ����	� R�.� Q�5#	� =��.B� ��   N�5 @�	�

 �
 G.,	� O�� �
 G���(� �� ���� ��% ��-f� ��
 �����. ��� ��T0   �!�"#	� ���	�
 �!�.5�	 V�5�. �� >�%�. ����� �%��	� ���f�� '& )-�(��  ���� F��-, R	�:  

� .!��,	� �
 K����� ��& ����#	� G�.,)D1W ( !�"#	� �
 ���� ���f� �����0       
)kW ( ��5� �'	�(� ����f 0)134 ('& @�.5. �6��.� ����0 0)W24 ( ��-��50   �-     

 '& @�.5� ��� K�,L� ��,.&9� G�., ��5f)DZ (� ��;��;�0)2: (  �-��5     0 R	��� �
���f� �% ��,�)Zk:( G�� 6� ���� 6��.� �-��50 0  

�S� ��#.S�.  
G .'& @�.5� ��� �b5	� G�.,)31: (� �����0)Z2:( �!��,	� �
 �-��50        

 !�"#	� �
 K�� ���f�)D31(� �����0):ZE( ����� ��-��50)k3 ( �����0      
� )1DE(��.� ��-���5�� )
��5�	� G���(�� ��-��50 b5	� G�., )���� �� )        

!��,	� �
.  
;B .'& @�.5� ��� �=���	� F�/& G�.,)11E (� �����0)32k ( �	 ��-��50       

             G�.�.	� �
 '	�(� �� G���� )���� !�� !�"#	� ���	� �
 ���� �,��       
�[.�)DE ()"	��	� G���(� �%�� ������ ���
 �-��50)113 (   �����0           

���
)3E1 (�-��50.  

                                                           

  ).٤١٣ص(ًنقI عن نتائج ا�فكار dبن حجر) م٦٠ص( مقدمة التحقيق للسنن الصغرى تحقيق المكتب اhسIمي)١(
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G��B	�� P)	��� )����	� N���5(� M�� ?��B ��� �=��.� �� ��	 >5� ���� : �9
 �
 ���& K�� �.	� F�,��	� N���5(� O�� �� ��, ���5�5#	� �
 ��B�� ��[�� �� N�5

B�� ������	� �� K�& ���.� �	 ���� ����& K���.	� ��� !�"#	� �
 ��,� �!��,	�f O�� ��
 ���B. ���	� ����� ���,�	 d��	� ��
 �!��,	� �
 6#� �,�. �	 !�"#	� �
 F�,��	� N���5(�0

P)��	� N���5(� �� G�.,	�X.  
D . �	 F���B ������� ��., ��[� !�"#	� ��#� ��, ���#.S9� ��� =�I.��0 0   �,.

�-� �!��,	� �
 F��B�� :	�� �)[�5.�9�� �O�5	�� �M���	� G�., ��"   �*��� ����.	��
 F����	� G�., �
 ���� N���5( ���,. G.,	� M�� N���5�   '.5� �����.�� �������L�

 �
 F�� ���.�� ��#�	� ���,�
 ���5.	� l�# hI��   F��� �F����	� G�.,   G�., �

 M�� O�� ��.S� �%� �G.,	� M�� �� �Sg   ��(� =AB	� �
 F����	� G�., �� N���5(�

���� '&�#5	� 9 ��-�	� :  
 )5I#	� �I
)W4 ( N��5 �,� =��	� �
 ��%�.	� G�� �F����	� G�., ��  �%�)W3( �- �

)5I#	� �
 ��&f�)121 ( N��5 K�I� G��	� �M���	� G�.,  �%�)3Dk()5I#	� �
� �)W:( ��
 ����	�� b-	� =��� =�[�	� G�� �K�I� G�.,	�  �%� N��5 �,�)Z1 ( �
 ��&f� �-

)5I#	�)12D( K�I� G��	�� �M���	� G�.,  �%� N��5)33D()5I#	� �
� �)13D( ?�B G��
 ��.6#	� ��� )[�5.��	�  �%� N��5 �,� )D13()5I#	� �
 ��&f� �-)D4D ( G�.,

 �)[�5.�9�� O�5	�  �%� N��5 K�I� G��	��)3Wk()5I#	� �
� �)133 ( �� ��� >�I	� G��
 O�5	�  (� ���� N���5� )-6- �,� )[�5.�9����%�)D1W�D1Z�D1E ( ���&f� �-
  )5I#	� �
 N���5(� M��)D43( K�I� G��	� �
 )[�5.�9�� O�5	� G�., ��
  ��%�(���)3Z4�3Z1�3ZD.()���/� F��-, )-�� �[�� R����0.  

 F�� �=��.��   ���;����L� !�S� F�� N���5(� M�� F��&7 d��	� �� �!�S�  
S9� ���� ?� >I.� ��� ��� P����.�� P��#.  

3 . ��,. �� ���. 9 �#(� �
 �� !�"#	� ���	� '	� N���5(� O�� )
�[�
   ���� �!��,	� �
 F��B�� ��	�#� �� N�5 �!��,	� �
 ��� ��	 ����/� �����.�
  �[�� ����.	� '	� @�Y�0.  

: . �
 �6.S� R	�,� �!��,	�� !�"#	� ��� =��(�� ��5.	� *�I	� �6.S�
  I	(�� =���(� O��R	� ���� �	�.	� ���B	�� �!�S(� *�:  
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������� ��&'�� ��& ()%�*� �+�, ��- �%�� .�!��� /0& ��&� ��1$2 3   
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 R,/� ��� ���-, F�&��	�0   �� '&
��%�.  

                                                           

  ، )٩٣٨٧(ح)٥/٤٢٣( و )٩٣٧٩(ح) ٥/٤٢١(، و)٨٠٠٢(ح)٥/٩:(ًوانظر أيضا)٤/٧٤( السنن الكبرى )١(

  .بمثله) ٩٧١٣(ح)٥/٤٩٠(و )٩٧١٠(ح)٥/٤٨٩(و )٩٤٩٤(ح)٥/٤٤    (

  .على الترتيب)٣/١٥٣(و)١/٤٤٣(و)١/١٢٤(  المصدر السابق)٢(

التحويل في صحيح البخاري :وانظر كذلك)٧٦ص (اhمام الترمذي واموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، لنور الدين العتر:   انظر)٣(
  )٧-٥ص(م١٩٩٣ فيه،بحث للدكتور أمين القضاة عام ومنھجه

  .على الترتيب) ٤/٣٤(و) ٣/٦٥(و) ٦٤/ ٣(و) ٣/٥( و)٣/٣(  المصدر السابق)٤(

  )٧٧ص (اhمام الترمذي واموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، لنور الدين العتر:  انظر)٥(

  ) ٥١٠١(ح)٣/٢١٢(و) ٤٩٩٢(ح)٣/١٩٠:( وانظركذلك .من ملك ذا رحم محرم: كتاب العتق، باب) ٣/١٧٤(  السنن الكبرى)١(

  ).٥٢٩٩(ح)٣/٢٥٦(و) ٥١٧٩(ح)٣/٢٢٩(   و

  ).٧٨ص(اhمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، لنور الدين العتر:  انظر)٢(

  )٨٤(ص. انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث)٣(

  ً.ك  مناھج المحدثين لشيخنا الدكتور ياسر الشمالي، فقد ذھب إلى ذلك أيضاوكذل) ٥٨ص(شروط ا�ئمة الخمسة للحازمي :  انظر)٤(
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 ��� ��%� ���-��5 ���� ��I�	� �
 ���#	� �� M�,� �� G�� ���#	� G�., �
 j�S� ��
 
���-	� N��5	�)) :K�% @�	� G��#	�� L�S ��� (()W(.  

�	� G�., �
� ���-	� N��5	� ��� ��%� ���-��5 ���� ����S	� �
 ��%�.	� G�� >6 :
))G��#	�� '	�� ��(�� L�S ���(() Z(.  

_� ���� )�B )I# G�� )��A	� G�., �
� ����-	� N��5	� ��� ��%� ��-��5 j�S� � :
))��5�	� ��& ��� ��%:  G��#	� �� K�% @�	�� �*�I5� ��� h�	0(() E ( )-�� R����
, �	� ������ ����	� N��5	� ����. �#�� �	 �����	� ���7� �� ��	 ���� ��� �!�S� F��-0

 ��,5 ���� �� ���� ��e
 +O��	� �6.S�� �.S� M��& G�.�.	� �,	� �K	 �B��� R	� �,�0 0
 ��� ��� �)���.�	� ���� '& K�� )�.� �%� �� ��� K��.� �- Q�5#	� N��5	�� ���� ��&�/0

 �� ���� �Q�5#	� N��5	�� G��	� �.S� �- ��T �� ��� ���� K�e
 N��5	� �
 )& ����X
 ��% ���	� �R	� �
 @���.	� ���7� )���� '& ��� K�	� �G��	� �
 �� Q#� �� ��� ��

 @���.	� �& t�/ GB� ��� *
�5	�))@���.	� '& O�.&� �%�J_� K�5�J �
 K�L�
"	� N���5(�� ���� G���(� G	�T��	�T ����7� )���0 .K�e
 G��� R	� h�	�J_� K�5�J 

 �B. ���	� ���	� �,� M�#�� ��,� �����7� Q�5#	� ���� �- ���	� �� ���
 �� ����
 �	�S�	� G��#	� R	� ��� �,�� �- ��T �� ��� ��� N��5	� >�� G&�.�� ��� �����	�^

K	.(()1 (  
���[. G�� ���� �����	� ��
 G	�"	� �
 R	� ��-�� �K.���. �� N��5	�  :

   F�& G��	� �
 ���� �� ���
 �d��.	� ���# �
 ���
7� �
 G�5 �� R��� N��5
  N���5�)D(��S(� N��5	� ��� ��% �)) :��5�	� ��& ��� ��% : N��5	� ���   G��[�

 N��5 ���� ����/�	�� h�	 ����
 �F��& N��5 ��� �K-� ��(��  M���� @�	� @��A	�
I�B ���I	�S �%� �)#�S @��A	� �
 �����	�� ���
 ����5 �� ���I�� ���%�� �� �

 ����5 �� ���I� �� *I5�� ���-� =9Y�� �)���& �� ���I�� ���& �� _� ���&� �R	��
 +K�
 G�5 �� R��� '& �.S� ��
 � ='��� �� N��5 ���� ���%�� �� �I�B ���

��� K�& ��.�� ��� h�	 G�5 �� R���
 ���� ����.	� ���� ��, K�( N��5	� �
 ��I�� 
 ���� �='��� �� �& Q	�# ��� �& M�,� �='��� �� �� K���� �	 K��
 �F��B N��5

K��� ��� Q	�# :��%� ������ : ���,	� K�& @��� @�	� ��� �='��� �� '	�� ��� �����

                                                           

  ).٢٥٦٤و٢٥٦٣(الحديثان )٩٩/ ٢(  السنن الكبرى)٥(

  ).٥٦٣٣و٥٦٣٢( الحديثان رقم) ٣/٣٦٢(  المصدر السابق)٦(

  ).٩٦٢٠و٩٦١٩(الحديثان رقم) ٥/٤٧٣( المصدر السابق)٧(

  ).٢/٦٢٥(ھمام سعيد. د:  بتحقيق شرح علل الترمذي، dبن رجب الحنبلي،)١(

  ).٣٣٠٩-٣٣٠٤(كتاب الصيام باب ذكر حديث سماك، وذكر ستة أحاديث وھي )٢/٢٥٠(  السنن الكبرى)٢(
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��% ���- ��� �� G��5 �& h�% �� ��5� �& )���& ��� ��% :� ��,Q	�# ��� ��� :
 )����I	�� ��� ��A�A�f :G��, .���,� K��� �Q	�# ��� �� ���� �	�� Q	�# ���� : )�-

���L� . ��T M��&� K�& ��.�� ��� h�	 K��
 �M���,� @�	� G��� �� '�5� N��5 ����
�,�� N��5.)1 (  

�S/	� _� ��& �� =6�	� ��� �& �@���B	� ���� �& �)�� �� ���5 N��5 �
� ��
M��� ��%)) :��5�	� ��& ��� ��% : �� '��& �� ��-� �@���B	� �
 )�� �� ���5

 ���% K�� )�� �� ���5 d���� � �.S� �% ��, @���B	� �( h���   �� ��%
�.S�.(()D (  

 �� �5	� K� l� '.5 �)�	� G�� ���� ����� �)����	� ���.� �I.,� 9 �����	� ��
 ���,��ٕ
F�5�� )�, ����%��	� Q5#�� N��5	� �� )3( ���� K��
 �-��5 @��� �� ���� ��� R	�,�� 0

���/	� �I	� ��� �
 M�5�.� K�,�. '& ��� b��� ���� � R	�	 d��	�i.  
M .�+N!�� ���$��& ���%�*�: ���# ��� ��, �=���I	� �& ���%(� O�� ��� N�5 0
  �	�� �����.	�� ���,�/	�� �)&��A�	� �
 )���
 G.,	 d���� �& N�5.� �����T� �)�.�,

 ���B�A	� ��� >��I.	� ��& ��� �- ���,�/	� M�� )��., ���& F��# ���� ��,�/	�X
 )��*& ����
 ��� �K�.&� M����.� R���	� )��., ��& F��#�   �,/.   )���� �	���

��6�7� K�I	� ���. ����): (� �
 d�� �� �@���.	� ���7� ?��# K�/� ��� K���#�� ��
G��B	�)W(   

 �� )���.�� ����
 �G���(� �B��. �
 '.5 ���
 �B. �� ����	� G., )��� �� M��� 
 �
 ?�.B�	� ),�5 �&� �K/��� @�	� �#�	� )
��- �& ��#�	� ���
 ���� �N���5(�U

����T� �)�����	�� �)���#.%9�� �)�&��.B9� F��5	� �5��� ?��B .  
O .P�����& (��0%��:� ����&  � K� ���� K�e
 ����	� �
  ���� ��� �����	 O��X n
  K	�-�� :��%��BI	� �.�,� ���� �.�	� ��� F6#	� )5��� G�� ��.�	� G�., �
 M����� :

))��% ������	� )	�[
 �� _� ��& ����S� :��5� ���JR����	� ��� ����J��% : ��
   �)�����J& ��� ��% �����	� �6� ��� �� �6� ��� �����5�	� �� : �6� ��� ����

�����J��% ��-, ��� �� '�5� �&  : ��5�	� ��& �� )�� ��� ����S�   �L� K��

                                                           

  )٧٤١٧(ح)٤/٣٤٨(و)٥١٨٧(ح)٣/٢٣٢(و) ٣٥٣(ح)١٥١/ ١:( ً، وانظر أيضا أمثلة أخرى)٢٥٢-٢٥١/ ٢( المصدر السابق)١(

  ).١٠١٧٧(ح)٦/٩٤(و) ١٠٠٤١(ح)٦/٦٢(    و

  ).١٠١٤٢(ًكتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا استجد ثوبا حديث رقم)٦/٨٥( المصدر السابق)٢(

  .المبحث ا�ول من الفصل الخامس ففيه أمثلة أخرى: وانظركذلك) ٧٩ص( انظر مثال ذلك في )٣(

  :         السنن الكبرى: وانظر أمثلة ذلك في.)٥٦ص(مقدمة التحقيق لكتاب عمل اليوم والليلة،للنسائي، تحقيق فاروق حمادة  :  انظر)٤(

  ).ومابعدھا٣/٢٣٧وما بعدھاو٣/١٠٧    ( 

  ). وما بعدھا٣٤٠ص(اhمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، لنور الدين العتر:  انظر)٥(
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)/��&J ����Y�	� ��J_� ���� F6# �&�(( )1( ��� �-� ���� ����5�� 0   ��� Q�[�.	�
�%� N��5 ��� =�B �� K	�-�� �N��5	�)312(��% �)) :��5�	� ��&  ��� ��% : ���� ���

 �� ���& ��� �� R	�� �� ?
�� K���� �h�� �� R	�� �&   �5� ��� ��5�#(�
���-	�(()D (�%� N��5 ���� � )3D4(��% � :��5�	� ��&     ��� ��%)) : h���� ���

     �%� N��5 ���� �G�- �� _� ��& K��� ���9�S	�  )3D3   (��% : ��& ��� ��%
��5�	� :_� ��& �� ��A� K��� @���	� ��� �� )���� ��    ��& K��� )�� ���� �@���	�

 ����� �h�/ ��& ����� ����& ��� ��& K��� F���� ���� ���& �� ��5�	� ��& �� _�f
��,�f(()3(.   

 ��[ ��	� N��5	� �
 ���� ��� ��B� �( +�[�� K���� K��
 ����� ��� ��� ��� ���n n0   �K�

 ��� )�B. �
 �����	� ���7� ��B R	�	� ��& ��(� K� l� '.5 �G��B	�   )#�S �B��.

R	� ��-�� �������	� F���	� ����	 : ���#	� G�., �
 M��� ��)) : �&   �& ��B�
_� ���� �� ���B���% )):�I�	� �
 ���#	� ��	� �� h�	 (( G��� K��.�   ��� �,�

��% �B�	�...)) : �& ��5 �� ���& �� ��5� �&  ���B...N��5	�((): ( �
�
,��� F6# K	 ���, �� G�� �d��.	� G�....��%...)): M��� ��& ��[� M��& �B� �&

������ !�S� )�B�. :�� �[�	� �B�	� �� K�
 ���� ��[�	� �B�	� ��� �,� G�� :
��A� �� ���(�(()W(. K	�-�� �R	� �-� ��I� K��
 ��.�	� �
 ���� ��� ��� ����n ٕ : �
 M�����

 ?�� G�� d���	� G�.,  	���% ����...)):K	 ���& F��& ��� �� �B� >.&�0... �
� �
��% M��� @�	� N��5	� ...)) : K	 ��6T >.&� ��,�� ��� K	 ���� ��#�(� �� 6B� ��0 0

 ...N��5	�.(()1 (  
BQ .R�-%��� S41��: ���.	�� � ����.	� )%� '& ������	� ���7� V�5    *�I	L�

�L/ R	� �
 K�L/ �=��(�� ���5.	���� ���7� J_� K�5�J ��� A���
�   ���-�5
 ���%���	� G�., �
 KB�S� �� R	� ��-�� �*�I	(� �� R	� ��T '	� ���L���� �����S��

��% Q�#	� �#� �� '	� F6#	� )5��� G��)): �� G���� ���&���� �� ��5	� ����S�
9�%���5� :G��� ��%���5� �� j�B5 ��-�5 :��S� ��5 ��%� ���-�5)��/ ��(()D( 

R	�,� :���� 9 ��,
 ���,�� �� N��5	� KS�/ ���� K��� ��� �� : ����S� 9� ���-�5

                                                           

  ).١٤٤٩(حديث رقم) ١/٤٥٣(  السنن الكبرى)١(

  ).١/١٤٢( المصدر السابق )٢(

  ).١٤٣-١/١٤٢(سابق  المصدر ال)٣(

  ).٢٥٦٩:  والذي بعده٢٥٦٨(كتاب الصيام الحديث رقم) ٢/١٠٠( المصدر السابق )٤(

  ).١٤٥٨:  والذي بعده١٤٥٧(حديث رقم) ٤٥٦/ ١( المصدر السابق)٥(

  )٦٢٤٩ والذي بعده ٦٢٤٨(حديث رقم) ٤/٤٩( المصدر السابق)١(

  ).١/٤٠٩( السنن الكبرى)٢(
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���� ��, ����� K�& K���� ���
ٕ : =!�% �� �?��� ���� K�& F=��% ��,�� �� N��5	� ��%
 ?�� ����� )�
�/�� F�/��� K�� ?��� �	 K�( R	�� �?��� ���� ��,�� �� N��5	� '&ٕ

�� K�� �,	� �K-��5 R�.� �	 R	� ?�� �=�IB	� �� ������ ��, �� �B( +G��	� �S 
KB�	�  ��� '& M���.  

BB .T�0&�%���& =���%��: F�-,� N��5	� )���. �B� �� ������.�	�� �����	� �.�� 
   ���� �R	� '& K���.	� ?� �����	�� �Q�5#	� ��� A���.	� �B� �� R	�,� � >��	�

� '& ��� ��� �G��	� �� N��5	� �#( ���*�� ����� �G���.� ���	� G�5#� b��� �
K	�% �
 �&��� @���.	� ��, ���	�0)) :�& G��	� �
�((...)3(.   

BD .9�1�-�� U	� �'-��: ����� 9��% ������	� ��5 ���ى�& �����	� V�5� 0 0
  ��	� M�� �� ?���	� �#I	� �
 6#I� G��B	� ��� �& �6,	� �.L���0)��.  

���"�� �	
���:����� �, =
�> :  
��B�	� �
 ����/.�	� �� ��� �����	� ���7� �� '	� =���	� O�� G��q f)1( G�B. ��� 

 ���	� G., ��� )%���� )��,� K��., �.5� R	�	� ����
 �,.�	� F���	� �� ��-, N���5� j��S�
 ���-�5�	� �� ����	� R	�� ��/ �%� ����& ���.� �!�S(�X���/� ��� ���7� ����f )) : �
�

�5��B� 6B�� ��I��[ �-��5 ��5�5#	� ��� G.,	� �%� ���	� G�.,
 )�B	�0 0 0 0(()1 ( ���7� ��%�
@��S�	� )):�����	� ���7� G�.,
 )�B	���^J_� K�5�J �-��5 ��5�5#	� ��� ).�	� G.,	� �%� 0

 @���.	�� ���� ��� �& M��S� ���� �,	� ��I��[X 0F�
� ����& M�SL.	(()D( �����	� ���7� �� ?��  
 G��� )�.��	� �
 ���& ���. K�� 9�  ���A	�� �	��	� N�.� G�5#� �& �SL	��� ��S(ى�� 5

��A�5	� ���7� ���� ����.�� N�5 �� ���� ����� ��I.�� K�	� �K��5.� K.%�J_� K�5�J :
))��� ��[�� �M�,� ���A M�SL. '& �����	��0 ��B�	 ����.�� �/� K�( +)�.��	� �
 ��5�5#	� 0

��S�/	� ��� �� '	� �*�	�� ����.�� �-��5 �%�� ���S�/	� ��0 0(()3 (�B5 ��� *
�5	� ��%� � )) :
 ... G��� ��B�	� �
 �����	� ���7� G��� �� �� ���	� '	� ����.� @�	� ��
 R	� ���. ����ٕ

R	�, h�	 ?�.� . K	 j�S� �B� �� �,
 �� �K-��5 j��S� �����	� G�B. �@���.	�� ����� ���
��5�5#	� ��B� �� )&��B N��5 j��S� �����	� G�B.(():(F��� ��� �& �@����	� ���� ��,  :

)) �����	� G�B. �� �K-��5 j��S� �����	� G�B. �@���.	�� ���� ��� K	 j�S� �B� �� �,

                                                           

  ). وما بعدھا٣٠٤ص(الموازنة بينه وبين جامعه وبين الصحيحين، لنور الدين العتراhمام الترمذي و:  انظر)٣(

  ودراسات في الجرح والتعديل، لwعظمي     )٢٨٥ص(والمنھج اhسIمي، لفاروق حمادة)١/٨٥(فتح المغيث، للسخاوي:  انظر)١(

)    ٣٣٥-٣٣٣.(  

  ).٨٧ص( فتح المغيث،للسخاوي )١(

  ).٩٥ص( وبغية الراغب، للسخاوي)٢(

  ).٦٩ص( شروط ا�ئمة الخمسة للحازمي)٣(

  ).١/٤٨٢( النكت على كتاب ابن الصIح)٤(
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  ).١/٨٥( فتح المغيث للسخاوي )٥(

  ).٢٦ص( شروط ا�ئمة الستة للمقدسي )٦(

  ).١٤/١٣١(سير أعIم النبIء :  انظر)٧(

  ).٢٦ص(  شروط ا�ئمة الستة، للمقدسي )١(

  )٨٣٣-٣/٨٣٢تذكرة الحفاظ(أحمد بن نصر بن طالب البغدادي:  الثبتاhمام الحافظ:  أبو طالب ھو)٢(

  ).٢٦ص( شروط ا�ئمة الستة، للمقدسي)٣(

  )٦/١٧٣(السنن الكبرى:  انظر)٤(

  ).١/٨٤( فتح المغيث)٥(

  .بع انظر أرقام ھذه ا�حاديث ومواضعھا وشيء من التفصيل عن بعضھا في مطلب المنكر في المبحث الثاني من الفصل الرا)٦(
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  ).٣٢٧/ ٥(  السنن الكبرى)١(

  ).٧٨٩٠(كتاب اdستعاذة، باب اdستعاذة من الحزن برقم) ٤/٤٤٩( السنن الكبرى)٢(
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  ).١٣٦٠-١٣٥٧(ا�حاديث) ٤٢٨-١/٤٢٧( السنن الكبرى)١(
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  ).٦٠٦٨(الظن برقمكتاب ا�دب باب ما يجوز من  )٦٨/ ١٢(  رواه البخاري  في الصحيح ومعه الفتح )٢(

ً فاحشا وd متفحشا برقم�باب لم يكن النبي) ١٢/٦٨(  المصدر السابق)٣( ً)٦٠٣٢.(  

  )١٣٠-١٢٩(م١٩٩١ النقد عند المحدثين وأصوله العامة،بحث للدكتور محمد العمري )٤(

  )٦( سورة الحجرات آية )٥(

  ).٢٤٦٨(مظالم باب الغرفة والعلية برقمكتاب ال )٤٠٩-٥/٤٠٧( رواه البخاري في الصحيح ومعه  فتح الباري )١(

  ).٢/٧٤(بداي المجتھد ونھاية المقتصد،dبن رشد:انظر. أن يحلف الرجل أن d يطأ زوجته أربعة أشھر، أو أكثر، أو بDطIق: اhيIء)٢(

  ).٥٦٤٩(اhيIء برقمكتاب الطIق باب ) ٣/٣٦٧(ًوروى الحديثين معا النسائي في السنن الكبرى).٢٤٦٩( المصدر السابق برقم)٣(
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كتاب العلم باب ) ٣/٤٣٧(ورواه النسائي في السنن الكبرى) ٦٣(كتاب العلم باب ما جاء في العلم برقم )١/٢٠١(  المصدر السابق)٤(
  .من طريق أنس بنحوه) ٥٨٦٣(العرض على العالم برقم

اhغراء، والمراد ھنا :التحريش).١٢(ّهللا تعالى برقمكتاب اhيمان، باب النھي عن الحلف بغير ) ١/١٤٠( صحيح مسلم بشرح النووي)١(
  .ذكر ما يقتضي العتاب

  .اhغراء، والمراد ھنا ذكر ما يقتضي العتاب:التحريش)٢(

  ) .٣٦٩٢(كتاب الحج باب الكراھية في الثياب المصبغة للمحرم برقم )٢/٣٤٢(  سنن النسائي الكبرى)٣(
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كتاب ) ٤/٤١٩(كما رواه الترمذي) ٦٣٣٩( ذكر الجدات وا�جداد ومقادير نصيبھم برقمكتاب الفرائض باب) ٤/٧٣(المصدر السابق) ١(
وابن ماجه ) ٢٨٩٤(كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة برقم )٢/١٣٦(وأبو داود ) ٢١٠١و٢١٠٠(الفرائض باب ميراث الجدة برقم

  )١٠(اب الفرائض برقمكت)٤٢٠ص(ومالك في الموطأ) ٢٧٢٤(كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة برقم)٢/٩٠٩(

ومسلم في الصحيح بشرح ) ٦٢٤٥(ًكتاب اdستئذان باب التسليم واdستئذان ثIثا برقم) ١٢/٢٩٠( رواه البخاري ومعه الفتح)٢(
  ).٢١٥٤و٢١٥٣(كتاب ا�دب باب اdستئذان برقم) ٣١٢-١٤/٣٠٨(النووي

، )١٤٨٠/٤٦( باب المطلقة d نفقة لھا وd سكنى برقمكتاب الطIق،) ١٠/٨١( الحديث رواه مسلم في الصحيح بشرح النووي)١(
) ١/٦٩٨(،وأبو داود)٥٧٤٣(برقم... كتاب الطIق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتھا)٣/٣٩٩(والنسائى في السنن الكبرى

ًثIثا d سكنى لھا كتاب الطIق، باب المطلقة ) ٣/٤٨٤(،والترمذي)٢٢٩١(كتاب الطIق، باب من أنكر على فاطمة بنت قيس برقم
  )٢٠٣٦و٢٠٣٥(، وابن ماجه في كتاب الطIق برقم)١١٨٠(برقم

  )١(سورة الطIق آية(*)

  أعIه)١(باقي  التوثيق في ھامش: انظر).١٤٨٠/٤٦(حديث) ١٠/٧٩(ومسلم)٥٧٤٠(حديث رقم )٣/٣٩٩(  السنن الكبرى)٢(

  .لقادم إن شاء هللامختلف الحديث في الفصل ا:  سيأتي تفصيل ھذه المسألة في مبحث)٣(
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  .الجور والظلم: النقص، والشطط: الوكس)٤(

  ).٥٧١٨(كتاب الطIق باب عدة المتوفى عنھا زوجھا حديث رقم ) ٣/٣٩٢( السنن الكبرى)٥(

  .ًوالفكرة، وأصل المثال منه،وذكر في الحاشية ان عددا من العلماء قد ضعف ھذا ا�ثر).١٣٦ص( منھج نقد المتن ، ا�دلبي )١(

  ).٢٣٦( البقرة آية سورة(*)

  .مسفر.  ھذه اللفظة ذكرھا اhمام مسلم ولم يذكرھا د(**)
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  كتاب الصيام باب  )٢/١٧٦( والنسائي في الكبرى) ١١٠٩(كتاب الصيام برقم )٧/١٧٩( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي )٢(

ْقلت لعب: ((وتمام الحديث)٢٩٣٥-٢٩٢٩(  ً    صيام من أصبح جنبا برقم َ ِ ُ ْ ْد الملك أقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من    ُ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُُ َ َِ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ ََ َ ْ
  

ُ      غير حلم ثم يصوم  ٍُ َُ َّ ُ ُ ِ ْ َ.((  

  .بتصرف)٨٠-٧٩ص(  مقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر غرم الدميني)١(

  ).٢١٩٥(وجھا برقمكتاب الطIق باب عدة المتوفى عنھا ز )٢/٦٠٧( رواه الدارمي في سننه )٢(
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ومسلم بشرح ) ١٢٨٨(برقم... ان الميت ليعذب ببعض بكاء أھله عليه� رواه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي )١(
  ).٩٢٧(كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أھله عليه برقم) ٥٢٩-٦/٥٢٨(النووي

  ).١٩٨٥(كتاب الجنائز برقم) ٦١٠-١/٦٠٩(والنسائي) ٩٣٢(مكتاب الجنائز برق)٦/٥٣٠( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي)٢(

َمن طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن ) ٩٢٨(في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أھله عليه برقم)٦/٥٢٩( المصدر السابق )٣( َ ْ َْ ُ ِ َ ُ
ُالقاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن ع ُ َ ُِ ْ َْ َ َ َّ َ َّ ََ ُ ْ ََ َ َ ََ ِ َِ َ ٍ ُ ُ َمر قالتْ   .الحديث...إنكم:َ

  ).٦٩٩(مسند أنس بن مالك حديث رقم)١/٢٤٦( رواه الطبراني في الجامع الكبير )٤(
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  .ً-ايضا-وسيأتي تفصيل ھذه المسألة في مبحث مختلف الحديث) ٥١ص: ( انظر)١(

  ).١٠( سورة الدخان آية)٢(

  ).١٥( سورة الدخان آية)٣(

  .فقد عرض لھذه ا�مثلة، وغيرھا بالتفصيل) ١٣٧-١٣٥ص(منھج نقد المتن لwدلبي:  انظر)٤(

  ).١٧٤(حديث رقم)١/١١٤( السنن الصغرى)٥(

  . المصدر السابق حيث ورد ھذا الكIم في نھاية الحديث نفسه)١(
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�,��� ���SL. ��& ���*��
 ���(()D (�[�� ��%�0)) : ��%� ��
 �����7� �& ��	L�� ����,� �	
��	�% )�.I	� : 6
 d��	� ��� '	� �*��� ���-��5 �SY�
 )��	� ��� '	� �*��
 �,	�B� ��	 ����

��-��5 �SY�(()3 (.  
 ������	� )����� �B� �� �Q[�� �,/� N��5	� G� �
 )5�	� ���* ��� ���
�%� ����� �� ��	��% �	�.	��� ���	�5 ����� ���.���5 '& ��%�	 �O�� '& ��[�� O�&� 
 ���� ����	� �& �
 )5[�� ���#� ��	 ��, ��� )5��	� M�� �
 ���,	� ����	� �� ��& A��

���5 ���J_� K�5�J)): �� ���.�� ���
 ������ !�.��� ���.��� �.��� �&� ��& R�� �S� �-
���� ������.	� ����� �� )����	� ��� �� )&��B ������	� �
 *��.	� : �G���	� ��� ����

�	������	� ��� ���A	� �� F��&� ���& �� _� ��& �� �	��� ��,� ��� �� ��5� �� ���... �S� �-
���� ������ �� )&��B ���	� ?�B �
 �5�� ���B�	� =��.��� �>��	� ?�..� ���	� ���& :

 �� ���� )&��B �
 ������� ��� ����� �F��& �� ��/�� �@��#�(� ���� �� '�5�� �@��A	�
�	� ���)�� ��6&�� �)5� ������� ��*I5 ������� ��*��. ���-,� �� 9� �)���0 0X 0 0 : @��A	�J K�5�

_�J((): ( .  
 �
 ��[�� �.L�� �N��5	 ����� ��� ������.	� ��� '& )-�(� �� ��-,	� R����

����.	�� ���,.	 ���B. ��� ���,�� �
 �����	� N5��	�0.  
�S� ������.	� �#& =�[�����  )5�	� '	� )B�5	� �5�#� N�5 ���B ��� �
 ���	� 

 ��% '.5 ��	� �����[ �� F���[ =���	� ����.&�� �'[� �%� @� �� �-,� ���	� G� �

���� ���J_� K�5�J)) :��/� ���� h�Y.9 )����0 ... G� �
 �5.�� 9� M�� �
 G.,� �B��

N��5	�((...)1(   
)) �� �5�#� )5�	� �� ���� ��� ��-�5�	�� ����	� �� =�B �� �, ��
 ���	� �A��	

K.����� '�.�� �����.	� �#&JGT(� '&J ��6�7� �	��	� �
 )���	� A,���	� ?��B �� 
 )���� ��B� '& ����	� �6, �#.�� �	 �- ��� ������ 9� M�� '& �#.�� �,� �	� �R����50

� '& ���,.� ����, �� ������� F�5����& KB�� )
�, F���	 . M�� �
 ��B� ��
 !�S� )�5�� ���
 )��6�7� ���%(� �.S� �
 ���	 F���& !�S� h���� F�.I	�.(()D (  

 ��� �/.�� �� ���% �� ��, ��, �F�#�	�� �)
�,	�� �)����	� �
 ��#5�� ���	� >�� �	� 0
)��6�7� �6�	� ���� �
 b���	�.  

                                                           

  ).٤٣٠و٤٢٥(، باب في الحديث عن الثقات حديث رقم)١٢٠-١/١١٩(و الدارمي في المقدمة )١/٧٦(  رواه مسلم في المقدمة)٢(

  ).صحيح مسلم(مصدر السابق  ال)٣(

  ).٣٩-١/٣٨(محمود ابراھيم زايد:  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، dبن حبان، تحقيق)٤(

م، شركة الطباعة العربية السعودية،    ١٩٨٩ ا�عظمي، محمد مصطفى، منھج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه، الطبعة الثانية)١(
  ).١٦-١٥ص( السعودية-الرياض

   المصدر السابق نفسه)٢(
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���. �
 ���	� ��� ��,��  �
 K.��� '	� �#� '.5 F���& 9�,/� �S�� ���.�� 0
 �� ��5� ���7� ����� '&� ����	� F����B �� ��& A�� N�5 �@�B�	� ?���	�� N	�-	� �����	�
 ��� G�5#� ���[� ����[� �&��% ���	 Q�#�� �����T� ������	�� ����� �@��S�	�� ����5

�� �� ����	� ��� @�.�� F���� ��,.	 �L/	� 6. �- ����& ���,. 9� F���� 9� F���/ ��,�.� �	� ����
 ��
6.S9� O�� ?� �,	� �����(� K�[� �� '& =��� M����.� ��	� ��� ����.	 �9��5� R	�0
 G��� Q�#�	� ��& �
 ������ ����& Q�#� '.5 ������	� O�� �
 �*�	� ���B� �


M��#�� �,	� ���SL.�	� G���� ������.�	�n.  
 �� ��� ������.�	� �� �� ��5. ����[ �� �h�� R��� h�	 �� +�*� K�
 ����.	� ����
 ����. �
 ���SL.�	� @�� ��.�� R	� ?�� ������.�	� �� ��� � 6-� ��
�/	�
 +���SL.�	�0

K�
 ��
�/	� ��% '& ��/	� N��5	�.  
��I	� �� �, ���& >I.� �.	� ),�./�	� �����	� O�� R��� �� 9� ��B �� ���� ����

�&� '	��. _�� �����.	� ��� '	� G��� h��	� O��.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

٥٣

  

  
  
  

���"�� 9-&���  
1N��� ��+. �����  

  
 �B� R	�	� �)���� ������ �)��% ?
��� K	 ��, ��� ���	� ��B�	 �,� �	 N��5	� ��� ��v

���&� ���
�� �=���	�� )�/�	� �� ���-, ���5. =���	� ��0 �, ���I��� ��� '	� �� �� )5�	� �
 ��
'I�#�	� G��5	� )��� >�.� @�	� ����/	� ��	� ��� )��S ���� �
 �h�I�� ��Tn� l��.� 

 ���	� ��( 9�-.�� �����	� ���%� �.S� �
 h��	 K.�&�0� K.�� ����.�9 K�& l��.	�� 
��% �� K�& N5	�� ��	� G� �
 K��T�.� �K.���/�  : ))                �	� ��& ��"�

)�g(()1(�[�� ��%� �0)) : ... '	� ����� K� K	 K	� ��� ��& K�
 h�.� ����� R� ���0 0i i8 m m 8i i i i ii f f 88 8^ 8 8^ 8 f 80 88 m 8
)�B	�i ^ 8 m(()D(KB� ��,� '& ��� ��I, �.	� )���(� ���L
 �.  

 ���	� �� F�&�	� M���  �I� G��	� R�.. �	 l��.	�� �� ��% ��� �K�&��#� '& �5�.0
 K�� ��,
 +���5� ���/ ��	 ��, �� ��/� h��	� ���� ���	� G� �
 GT�� l��.	� GB�� 

 ���� K�& G�,	� �� ����5 �����	�� K��
 �)
�, h��	� '	� K��	��.� K	��%� l��.� �K�& )����	��
���
 K�%��& )) :
 ����.� �& G�, ��m8 0 U 8 8 f 8^ 8 88 8 8 m ���	� �� M���� ���.�i ^ 8 i f 8 8 m 8 m^ 8 88(()3( .  

��(� �S	� +���A��.� ���S� ��(� ��� �
 ���	� �� ��9 ��, K�&� : l��.	� G�B�
���	� �&����-	� �S	� ���� � : K�& ���	� �
 )%�	�� >�#	� �S�.� ����S �B ��(� �( 

� M��.�9� �� ��6
 �)�&�/	� ��,5(��� ���	�� >�.��L�S	� �� �
�S �����/	� ��5	�0.  
))����% ��	�%� �='�S� �% ����7� �e
 ��� �� �T�	���0 : L�S	� �� G,�� ����7� ��
�����	�� .�/�	� ��� ��g �& ��,�5 '	��.� K��5�� _� ��%�0 :������ �1[ U�X ��1+� 1N��   �&4

��W� =� 1$� ��� ���,_���� )1(� �%� ������	�� }�S� �% ����7�
  �
 )B�.�	� �,	 ����.	�� }�S
 ���	� N���5� �� ���� �K��,� N��5	� >�#	 )���	�� �F�5�� ��.	�5	�� ��#� K.��� �

 �� ��.���. �� ��9 ��, R	�	 �)����	� ��� '	� �����	 h����� �����Y�	 F���� �?��/.	
                                                           

  ) ٣٤٦١(كتاب أحاديث ا�نبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم)٧/١٧٢( رواه البخاري في الصحيح ومعه الفتح)١(

  ).٥٤٢(باب البIغ عن رسول هللا برقم)١/١٤٣(والدارمي في المقدمة) ٢٦٦٩(كتاب العلم، برقم) ٥/٤٠(    والترمذي

  وكتاب القراءات  ) ٢٦٤٦(والترمذي في كتاب العلم برقم) ٢٦٩٩(تاب الذكر والدعاء والتوبة واdستغفار برقم رواه مسلم في ك)٢(

باب )١/١٠٤(والدارمي   في المقدمة ) ٢٢٥و٢٢٣(وابن ماجه في المقدمة برقم) ٣٦٤٣(وأبو داود في العلم برقم) ٢٩٤٥(     برقم
  ).٣٤٨(فضل العلم والعالم برقم

  وفي كتب أخرى، )١١٠و١٠٦(برقم�كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي )١/٢٧٠(ري في الصحيح ومعه الفتح رواه البخا)٣(

  .والحديث مروي في معظم كتب السنة) ٤و٣و٢و١(المقدمة حديث رقم)٦٥-١/٦١(    ورواه مسلم في الصحيح بشرح النووي

  ).١١٥( سورة طه، آية )١(
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���.	�� �� ������	�� R	� ��,� =��� �)
�, =��S(� G���/...�� '&� ��� �� ��9 ��, �
 ���	� '	� )
�[�	� N���5(�� �
 �S�� 6�	 +������ �� ��5�5# )
���	 ����%� ���& ���� 0 0 0

K�� h�	 �� �6�7�(()D(.  
 �.	� ���(� �� ��-,	 ���� ���
� �)�(� M��	 ���-	� ?��/.	� ��#� �� N���5(� ��

��� ���.�9� ��,
 ����,	� �g��	� �
 )�B� �=�B '	� ��� �.	� �����	� �� ��& R���� �����, 0
��A��� �� ���	� ),�5 ���*:  

1 . ���6�7� ?��/.	� ���#� ���- �����.&�� �)��	� '& V�5	�� ����	� '& F��"	�
)����	� ���% �
 �����.5�� )��5#	� ��/. ��	 ��I� �� ���� ����5	�� �65	� ���
�)3( .  

>��#	� �,� ��L
�	�	� G�  �� ��& R	�,� ����5#	� )%� '& ���/	� �����	�� ��
 G��S	��@��/(� '��� ��( ��% ����&  : ��/� ��� ��.L.	 �� R���� R��* ��B�( _��


���	 ��% �@��S	� ���� ��� K	 ��/ �� ���� ���� '& R	� :  ����& G��S	� ��� �� �,. 6
0
_� ���� G�5#� '&���%  :�� �_� ��5�� �� ��, ���� ���-.� �� ���5L
 ���/ ���� ��0

 _� ���� �& ���5� N�5� 9�� �@�5.	�� )%�	� G� '	� )��5#	� K�B�. �B�U� ��.� ��� 9� 
@��/(� '��� ��( ��% ��
 ���%�#� K�� �,/ �,� �	� �K.���� ��0)) : �R��.� 9 ��� ���

�� �& N��5	� '& h��	� ��B.� 9� ���� ��,	� _� ���(( ):(.  
)) G��S	� �� ��&� ��,� ��� ��A �
 N��5	� �#.� ��,��� �� b���	� ���� �

 )��5#	� ���.� G��� ��� �,� �	� �)��� 9� �K�& ���/ 9 N��5 �� �%�.	�� ���[	�� @�5.	�
 ���	� )��	 ���5 G��� �� ����� ����L/ �� ���.	� �� ����
 R/	� ��ٕ�� '& ���� �#�5� 0 �

 �- �)����	� )���� ?� ���* )�B���	� M��� �����(� �& F���� �G��B	� )���� �)5�5# '��.
 �& N5�	�� �>��	�� �������	� ?�.., �)����	� '& ���/	� GB ��T !�S� 9�,/� ��S�0

 ���,	� )��5#	� ��. �� +��.%� �
 )����� ���, )�B���	� )����	� M�� �� 9� ������.�	�� �
 �� M�� ��SL. �	� �K�� ���� '& ����, �� 9� ����� 9� ������� 9 ���B ���� ��	6S0

 )�B���	�J_� ��% 9JR	� ��� ����[ �,�� ��	� ����[ ����� ������	� ���.9 .(() 1(  
 ��% �� ����� �)�B���	� M�� ���.�� �� �)�(� M�� '& K��,� _� �[
 ���

))�	� ���	� ��� ����
 ���-g ���	� ���.��	� ���#	� '	� ������ ����	� �����	� '& ��*I5 ��
 ����B����#�(� �
 ���	� G� �
 �����(�� �����	� �
 ���.	� '& ��I�	�� A��I�	� ?�%
 C���I	� �5��	� N��5	� �
 �5��	 ���5� �� '.5 ����%(� ?��B �
 �����	�� ���I�(�� ��5�	��

                                                           

  ).٥ص( منھج النقد، لwعظمي )٢(

  ).١٣٣ص(النقد عند المحدثين وأصوله العامة، للعمري  )٣(

  ).١٤٣ حديث رقم ٨٢٥ص( رواه مالك في الموطأ )٤(

  .بتصرف يسبر)٥٠-٤٩ص(، الفكر المنھجي عند المحدثين، لھمام سعيد )١(
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,	� �
� �F����	� ��
 ��� �K� �[� ���/ ���	� �
 �[� �S�� 6�	 F��-,	� ���(� F�5��	� )�ٕ f f0 i f
_� ���� �& �����	� ��
����	� F�#�� ������	�� �G�,	� R	� �(()D( .  

 )��� )��	� '& *�I5	� �B� �� �N��5	� =��& K	��� ��, @�	� ��B	� ����� )
���	�
���	� �& �=�B ��,�  )#�	� M�� ���f� ���
 ���5 ��� ����� �.	�)): N5�	�� o�.I.	� �� ���ٕ

Q#	� �I� �)��5% �� _� ��& ��-�5 �� �L/	� ��� �&U)3(��% �����	� ���,A ��� ��5� ��-�5 � :
 ���� >���	� N��5	� ��� ���� :��
 )��	� �,��.� )��/ G�� '& ���B : �& �������� ��-�5

=��& �� _� ��& �& �>�5�� ��� ���	� �& ����& �� )��& �& ��� )) ��5L
 L[�. ��
=�/ )�B	� G���� @� �� �S� =�[�	�(( �N��5	� ���� N�5� ���� �j�B5	� ��� )��/ j�S
 �

��% �- ���I#
 : �� )��& �& �=��& �� _� ��& �& N�5� >�5�� ��� ���� ����B� ��
>�5�� ��� �� ��
 P ���& :5� =��& ��� _� ��& ������% P ���& �� )��& �& N� :

�% �=��& �� _� ��& ���� :���
 P���& �� )��& ?�� _� ��& :�,�� .��
 : ��,�� 9
���
 ����, ������ �	� �I.	�
f8 m i :)��/ �� .),�� �5 =��& �� _� ��&q . �),� '	� �B�S

��
 �=��& �� _� ��& ���
 :=�[�	� N��5 .���
 :P���& �� )��&��
  : _� R�5�� .

��% PK�� ���� :��
 �������� �� ��� ���
 ���[�
 �������� �� ��� ��-�5 �9 : N��5
���
 �=�[�	� :j�S �,��& �� . �� ���A ���
 �F�#�	� '	� ���5��
 �>��S� �� ���A ��-�5

���
 ���/	� ��-, G��-	� C�� ��	� G5�/ ���� �>��S� :��5	� K.-�5
 P��� ��N.���
 :h�	 ]
 �� [R.B�5 �� .�% :�� ��
 .��% : =�B. �- R���- ��".� ����5	� �S�. G��. '.5 9

K� R-�5L
 .��% :���
 �K.�.� �- ����- ��T� ����5	� �S�
 :�% �G/�5 �� ��/ ��-�5 :
��% P��& G/�5 �� ��/:)��5�� ��� �&)1(��% � :�% : �A� �- ��# N��5 ��� . �����

K�&((.)D(  
 ��5�� N��5 �� ��-.	� �B� �� ���, ���#�� F�& �
 �����	��� )���	� )5�	� M��
 

_� ���� N��5 *I5� ����	� '& F��"	� R	� G���� )��5#	� K�
 ��
 ���".�� ��� h�	� �0
 _� ��& �� ���B �� �,��
 ���% ��� N��5 �& K	L��	 �#� �
 �	�S �� )��� '	� j�S 

�K�& K"���Sg N��5 G� �
 ��/ F���� ��/	� '	� j�S� )3()) �&�A�(� ��%� : ��� ��	
 ��5�� N��5 �& ���& �� )��& �L� '.5 )5�� !�./�� �#� '	� �_� ��& �� ���B

                                                           

  )١/٢٧( المجروحين، dبن حبان)٢(

معجم (رج من عنده نھر يروي كورة الصلح،             بتشديد الصاد وكسرھا وسكون الIم، مكان على نھر دجلة يخ:  فم الصلح)٣(
  ).٣/٤٧٣البلدان، للحموي 

  ).٣٢٣تقريب التھذيب( ھو عبد هللا بن مطر البصري، كنيتھأبوريحانة، وقد اشتھر بھا)١(

  ).٢٩-١/٢٨( المجروحين dبن حبان )٢(

رد أمثلة لرحIت الصحابة والتابعين في ا�مصار �جل فقد أو)٢٢٤ص(المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، للرامھرمزي :  انظر)٣(
  .التثبت من بعض ا�حاديث
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)����	� '	� ��#��� N��5 ?���	 �#� '	� R	�, �@��#�(� G��� ��� �5�� )) : �.� ��
 ���Y�0  ((...���& �� )��& ��.(( ):(    

 G���	� ���
 ������ �� =�B �� ��� !�.%��J_� K�5�J ���� )-6- F���� ���� ��,  
K	 ��,� N���5� )-6- �
 ),� '	� ��/	� �� �5� ����/	�� ��5��	� N��5	� �
)W( .  �5.���

 ���-& )
6S �
 �o��5 �� �A�_� ���� G�5#� ?���	 � ��	 ��*. N���5	� M���� 
���	� ���.�� ���	� N���5L� ��-�5�	�� �� �� FA��� )�� ���, )5�	� ��� ����& ��.��T�� 

��.���.  
D)) .N��5	� �
 ?[�	�� G�,	� �65.��� d��.�9� '	� h��	� d�A�� �.I	� ���*.(()1(   

)) ��I& �� ���-& )I�S	� ���
 �.% �.	� )�.I	� ���
� ��� �� �& )
6S =�B�� 
 G	��� )	��	� �S�   ��.���� �� ��, ���	� �.I	� G�5#� �/�� ����B ��� �
 )��6�7�

 ���%�L
 �)�.��� )#�I	� ���B�� �M��T� L�� �� _� ��& GA5, ����� ���	�� ������	�� d���7�
 t��B ��.. ���, �� ��� )�.I	� ����-�� �G���[9� �&� =���	� �	�� '.5 �6.S9� ���X

/� '& ����,� ������	���I# )�%�� �
 �#	� F�5� '	� d�B�	� R.  
G	�� ��� �� �& '& ����,� ��%���	� =9Y� ����� ���	� '& �	�.	�����(()D( 

  ��% K5�5# )���� �
 ��� ���7� M�,� �� ��� ��Y��)) : ��-�5 �%��	� ���& ��-�58 88 8^ ^8 8 8f i ^ v m
�B5 �� ��/� �& )���& �� ���I�m m 8 m m8 f 8 8 f 8i i 8 i m 8 f f m f��% h��� �& ��8 8 n f 8 m 8 n :�& =�[% K�
 G�.,� h��& ��� �.f�p i i i i i8 8 8f 8 n 8 i n ^ f m 8 

��[�� ��%� � K&���� )���& �� ���I� ��/8�� ��% 9� M�5�
 0 i i i8 8 8i i8 8 m m8 f 8 8f f m 8 8f 8 8 m ^ f 8 : ����5	� �& ��� ��5 ��-�5q 8i i8 m mf 8 8 8p f fm 88 ^
� ��-�5 ��g �� '�5� ��-�58 m m 88 8^ ^8 8 8 88 8 f =��/(� R. ��-�58� ��	 ��% >�5�� ��8� �& o�&(� �& h���� ��8 88 8 8 8m 8 8m m8 8mi f 8 8m m m^ 8 8 m i i im i 8 i i m f

�& ���p i 8 88 m � ����
8�      �& @8� K	� ��.�% �& G�5#8� �� �B� ��%f 8 m nm i i i^ f 8 8 f^ ff 888 8 8p i m m v 8(()3(.   
� ��I� �� �����7� �� K�% 6S ����� �� G�".�� 9� '& G�,	� ��, ��� =�/ @ٕ

 _� ���� � ���� 6
 �R	� �� ���5� ��
 �K.�65 >�� 9� �����7� ��� ���� 9 K�( +
_� ���� '& G�,	� �& )�B��	� )����5	� F���S	��.  

 �
 >�%�.	� ��% ������(� �& ��/.I� ����#
 ���*�	� ��S	� R	� '	� )��(� K��. �%�
��� ��� ��% ���.�	���J_� K�5�J )): ��	�% )�.I	� ��%� ��
 �����7� �& ��	8L�� ����,� �	f f 8 f 88 8 88 fm i im 8 8 ^ i 8 8 88 m f m

 �SY� 6
 d��	� ��8� '	� �*��� ���-��5 �SY�
 )��	� ��8� '	� �*��
 �,	�B� ��	 ����f f 8 88 8 m 8 mm mf f 8 f f 88 8 8i i m 8 8i im mf m f f m8 f i i ^ q f i 8 q 8
��-��5mf f i 8(()1(�7�� ���.��
�  ���	� '	� G�� �� )5# '& *�I5	 K�
 ����/� ���� ����%� �� 

                                                           

  )٣٣٧ص(وا�دب المفرد، للبخاري) ٣/٣٩٥(مسند أحمد: ،وانظر كذلك)٩ص( معرفة علوم الحديث، للحاكم )٤(

  ).٩-٨ص(ومعرفة علوم الحديث، للحاكم )٢٢٤-٢٢٣ص(المحدث الفاصل، للرامھرمزي:  انظر)٥(

  ).١٣٣ص( عند المحدثين وأصوله العامة، العمري  النقد)١(

  ).١/٧٥(بتصرف،والحديث الموقوف رواه مسلم في مقدمة الصحيح بشرح النووي)٥٩-٥٨ص( منھج النقد عند المحدثين، لwعظمي )٢(

  ).١/٧٥( مقدمة صحيح مسلم  بشرح النووي، طبعة دار الخير )٣(

  ).١/٧٦( صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة دار الخير)١(



  

  

٥٧

  

R����	� ��� ���� ����	� �� R	� ����.&��J_� K�5�J)) : ���	 ����7� 9�	� ���	� �� ����7�
 =�/ �� =�/ ��(()D(.  

�[�� ����� ��� ��%� 0)) :��� ���SL. ��& ���*��
 ��� ��	� ��� ��8 vi i i8 f 8f m ^8 m 8^ 8 8 8 m m i�,m f(()3(.   
 ���/
 ���/� ���	�T )�����	� O��T(� '& ��#.%� �N��5	� �
 ?[�	� ),�5 �� 9�0 0 0

)) )����	�� G�5	� O��T� �� ����.� ���A	� ?� N��5	� ?[� �
 ���.J h�I�	� ��S	 ���. 0
O��T(� ���5���J ���5 ?[�	� A��B. '.5 ��-L. 9� j�5. �� ��� �!�S� O��T� '	� 

��#S	� )�T� �=���(�� �=�IS	� =�[�.�9 �K� G�,.	� '	� )�����	�� �)�����	� ��
6S	�� ���
 ��5��� �)���	� ��& F�����	�� ��#	� ���� �M�B	�� )����	 ��� �� ����	� �� �����L� ���
0

 _� ���� '& G�,	�� �?[�	� �
 O��T(�� ��S	� �5 '	� �#� '.5 �-,L
 �-,� 
�� �)�6�	������#	� �6, K�/� � ... ����� ��-��5 ?[� �� G��, '& �*�.�� 9 K�� �5 '	�0

 ����	� '	� K� �#� ����� K	0� ����/ �� �K�5� ���� d�� �� �K.�� �� �K.��% K� t���� � 0 n
 ����T '& ���-Y� )�,�
 �� �K"���... )��	�� ���	�� +b���.	�� �S	� �� K	 )����9 �� '	�

 )���	��%(� �
 �	��.	�� =��"	�� )�6�	��� �GT(� �
 �#�	��(():( .  
 ��
�� ��, K�� 9� �)�.I	� K.-�5� @�	� ���	� �-(��  �?[�	� ��� F���S �� �T�	���0

� �)���B�� ��
 F�� N�5� �� +)��	)))����� )���� N��5	� )�B��� ���,.�9 ���% ��
��0 0 . ��	�
#�	� R	� �
 )�.I	� A��� )��T �
 ��, F��5	� ��% '& ��	�A� 9 )��5#	� �*��� ��,��	� �

)��	 )���	�� F���I	�(()W(     )��5#	� �#& =��.�� ��� )�.I	� �-�5 �	 �� � J _� �[�
���&J �� �[.%� 6&� �B _� )�,5 �,	� �)��S� G%���	�� �F���, ��,.� ),/�	�  �e
 ^

S� ��#L. '& )�.I	� M�� �&��.��B���� A����� � )��6�7� ���	� �.ٕ.  
 �* G�S �_� ��5�� ����"�	� �� ?
� ��� �-,� ���"�	� �� N��5	� �& �S� �%�

)��	�� R�,/. ��#� �����.&�� �)�.I	� '& ���,.�	� ��%�/.��	�)1(.   
3 . ��B ��� ����	�� Q�5#	� �6.S�� �������	�� F���	� F�-,� �����7� ���5 ���.

��A9 ���� ��.��� ��5 ����� �������	� M�� A���. ���0 0.  
 ���	� �
�. ��
�)��5#	� �� ���, ��& �& �J���& _� ���[� J �	� )���	� G���� 

 '	� )
�[� ����	� �/�� F�&�	� l��. �#�� ���#�(� �
 ���� ���, ��% >�I. �����A� ��
	�� �)��6�7� ��5�.I	�� �)����B	� �6�5	� �� ��6�7� ���	� �
 F���, ���&� ������ �S� �.v

                                                           

  ).١/٧٨( المصدر السابق نفسه)٢(

  )٧٧/ ١( المصدر السابق)٣(

  ).١/٦(مقدمة محقق كتاب الموضوعات، dبن الجوزي )٤(

  ).٥٧-٥٦ص( الفكر المنھجي عند المحدثين، لھمام  سعيد)٥(

  .بتصرف) ٥٨-٥٦ص( الفكر المنھجي، للدكتور ھمام سعيد:  انظر)١(
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 h��B(�� �d���	� �.S� �� ������.� ������.	� �� ��-, >S )��5#	� �� ?��� �G��	� ��T
����#5 G�#� N�5�)) ���A	� �
 +)����	 )5#	� ���[ ���.
�� �F�-,	� M�� F��T �
�

��,�	��... ��=�/ �� ���[�� h��	� �����,	� �
�TX...M��[� �� �#5 ��5.�� �� ���.�(()D( �
 ������ ����
 �*�	� ���%�
 +���	� '& �����"	� ��#S�	� ����	� F����B �N���5(� M��	 !����

 )�B� Q�#� �K	 ��.����� F�-,� ���	� ���� ����. F�/	� �����	� �� N"	� ��A��� �������	�

 �'.5 �����B� ��))� '	� G�%�  K�L� �#�8 i f �K%�� =�IS� �K����� O��"	 +)
���	�� )���,	
 ��I	� ��� )��� �� ���� ���� ��� �
� �)��& )
��� K�� �-,� )����B�� )��I� )
��� K�L,�

��� :@��� �� ��5�	� ��& :N��5	� ��� �	��	 �% �
 ����	� N��5	� )
��� : �% ��� ��
)B5 K	 �,� �	 P���(()3(�.�5 ��� ��� �����  :���� ��� ����)) : )B �� �B� ��=�B

K[�� �
 ��
 ��& K[��
 ��.
� K��� ����� ��I	� ��� �� @��	� G�5#�X : N��5 ���
K[�� �
 �%� �N��5 �
 N��5 K�5�#	 �S� �% �L�S : K[�� �
 �%� ��,�� N��5 ���

�	 ���
 �t�5# N���5� R	� ����� �G�, N��5 ��� :L�S ��� �� ��& ��� ��... �&�.
�% P G�"	� : ��5� �� �% ��& �� �% P���. �� '& ��	�	� ��
 ��% �G�"	� =�&�� ��� ��

��% ���I� 9� K�� �	� ��A�B� �	 ��� ��& ���I.� ��
 ���5� �� �-�X : �-� ��5� @�	� �� ��
��% �)&�A ��� �% P ��5. �� :�% P�% �� �-� )&�A ��� ����� :��% ���� :GB& ���� ...

 �
 )&�A ��� K� �,. �� *�I	� G., �%� �	� ?B� �- �N���5(� R. �
 �*�I	� �T�, �
 G.,
X
 �N���5(� R....���
 :��
 ���,��� ���
 FL���� ��T �
 ���I.. ���� GB&� �� : �A�B� �	 ���

K	��� �� )5# '& ��	�	�� ����.�� �% )
���� ���� M��% �����ٕ :�� ������ �L�0�B��0)1( '	� ��5� 
����
 �%��	� :�����	� �
 ����� �j���� ����� ��� : K	 ��% ��
 ���B ��� : ��� �% ��� ��

��% Pj��� ��5 ��[�5 ��, �� Pj����0 :9...��% ��
 :��% Pj���� ��� �� �% ��� ��
 : ��&0
�%A� .R	� )
��� ��%A� �5� R	�,�(()D (.  

��	� =9Y� �� '& ��� ���� ����.B�� �B� ������	� �� ����	� �,	� ���	 ���#. �% ��
 ���	 K��
�.� _� )��&�� ���� ���,5� �� >5.�. ��� ���& ���,5�� ������ ��A��� �� ��&��.���

@A��	� )&�A ��� ���� �_ )��	� ��#6S� G����)) : �� N��5 �	� �����- �� �5� �
 ��*�
� �&� �� ��#�� G�� ��� N��5K	 �#� 9 �-��5 K	 ���� ��0 (( �=��.� ���B� �6,	� ���


 �	� �����- �5�� �B�	 *I5� ��
 ����,	� M�� �S )&�A ��� K� *I.5� @�	� ��#�	� �&
 ��6,	� ��� �-� >��#. G�#� �%� ����& K�,5 ��#� �- ���#(� '& ��[�& �- �N��5

                                                           

  ).١/٧( dبن الجوزي  مقدمة التحقيق لكتاب الموضوعات،)٢(

  ).١١٢ص( معرفة علوم الحديث، للحاكم)٣(

  :  النبھرج)١(

  ).٣٥٠-٣٤٩( مقدمة الجرح والتعديل )٢(
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=��. >�# ���� ���	� ���� K	 F��S 9 ���^ ٕ �N���5(� M�� ��& ��,� P ��� �, *I5 '.� ��
 '.5 M��T ��& N���5(� ���� '& G�� ��� ��& N��5 �, O�& ���  P��[�& �6&�
 ���� R	� �,	� �)B5	�� ��	�	� )
��� '& Q. M�� ��T F��-, )���� P���& K�,5 '	� �#�.

 �I	� ��� ���� 9 �� '& ����	�)3(.   
:)).*I5	� ),� ��[ �&� @�	� ��(� )����	� ��[ ��� ��5� ��� ����-,	� ��& 

���S(� )��	 ?�..	� F���[ '	� ����	�(():( �� )�� ��, )��5#	� �#& �
 *I5	� �� R	� + 
 G��S	� �� ��& ���� �� ���I�� )��5#	� ���%� R	�	 ��/�� ��#�	� ��� �����)): ���
 ��%8 i 8 8

���	�q i ^��S8L
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 M��8L
 K.��� �% =�/	� K�� ��,�	 K��� =9Y� ���5#8� K�& �%8 f 8 f f 8 f 8 f 8m 88 8f ^ f f 8f 8 f fm m8 8f f8 8 8 8f i i i im mf fm ^ m f 8 ^ iٕ 8 8 i m 
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����� ����� =�B ��� ����T ��� *I5	�� ��A��. '& )��5#	� ��&�� �.	� �����	�:)3(   
1 .h�� ���� �� ���5 �
 ���	� =�I.�� ��� ��.�	� ��*I5� ����,
 ������(� 
  ��� ���*I5 �� ��-,� ���� ���� ������(�0.  
D . ���� �������.� ���� ���	� �B� �� N���5(� ��*I5� ����, )��5#	� ��
  *I5	� '& �&���.  
3 . ��-,	� ��*I5�� �)��.,	� �� �-,� *I5	� '& ��.�� ��� ?�.B� �
 ����B�   ��

 �I,�� ����/(� ���	� j�A )/��& �� '	� ��� ��/� ���))  )���� ���,   '.5 +G�(�� ��/	
��� �	� �� ��5� )���� �� ���	 ;	 *I5. ���,0(():(.   

: . *I5	� �� �,�.	� �
 ��A� ��� ����I�� ��� �� ����� ���
 N��5	� F�,���
  ���.7��.  
W . ���	� ��B��� ���
 K.�B��� )���,�� ��B� ��� ����� � 6�� ���� K�
 ��,/0 0 X
  �������0.  

                                                           

  ). وما بعدھا١/١٤٢(شرح علل الترمذي،dبن رجب، بتحقيق الدكتور ھمام سعيد:  انظر)٣(

  )١٣٣ص(  منھج النقد عند المحدثين، للعمري)٤(

 �ا�ية... وھو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده�كتاب بدء الخلق، باب قول هللا تعالى )٦/٢٨٦(ومعه فتح الباري  رواه البخاري في الصحيح )١(
  ).٣١٩٢(حديث رقم 

  ).٢٨٩١(  فيما يكون إلى قيام الساعة حديث رقم � رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي)٢(

  كما استفدت بعض النقاط ا�خرى من محاضرة للدكتور محمد  . بتصرف)٣٨-٣٧ص(لدين العتر منھج النقد في علوم الحديث، لنور ا)٣(

  .م٢٠/٣/١٩٩٨    عيد الصاحب، في مادة مادة علم الرجال والجرح والتعديل بتاريخ 

  ).٣٧ص( الفكر المنھجي عند المحدثين)٤(
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  .وھي من بحث له لم ينشر بعد ھذه النقطة أرشدني إليھا المشرف فضيلة الدكتور سلطان العكايلة، )٢(
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  الفصــل الثالـــث

  َّمختلف الحديث والناسخ والمنسوخ عند ا�مام النسائي

  

  المبحث ا"ول

  مختلف الحديث

  

فن من أھم ((يتناول ھذا العلم ا�حاديث التي ظاھرھا التعارض وھو 
أن يأتي : ا�نواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف وھو

))يوفق بينھما أو يرجح أحدھماًحديثان متضادان في المعنى ظاھرا، ف
)١( .  

ًھوما تعارض ظاھره مع القواعد فأوھم معنى باط?، أو (( :وقيل
   .)٢(  ))تعارض مع نص شرعي آخر

وھذا العلم من العلوم الھامة التي يحتاج إليھا المحدثون والفقھاء على 
 وقد اھتم علماء ا�مة بعلم مختلف الحديث، ومشكله منذ ((حد سواء     

عصر الصحابة الذين أصبحوا مرجع ا�مة في جميع أمورھا بعد وفاة النبي 
ًوتتالى العلماء جي? بعد جيل يوفقون بين ا�حاديث التي ظاھرھا  ...�

))التعارض
)٣ (.  

 من ا�ئمة الذين جمعوا بين -رحمه هللا-َّومع أن اYمام النسائي
ن ا�حاديث صناعتي الحديث والفقه، إ\ أنه لم يتعرض للتوفيق بي

السنن (عالم بالعلل، وكتابه -رحمه هللا-َّالمتعارضة صراحة؛ �ن النسائي
يعد من الكتب التي اھتمت بالعلل ولذلك نراه يكتفي ببيان علل كل ) الكبرى

ًمنھا، وبيان طرقھا، وا\خت?ف على الرواة فيھا، و\ يبدي رأيا مباشرا  ً
ُبشأن الجمع بينھا أو توجيھھا مما يجعل القارئ في حيرة من أمره \تحل إ\ 

  .وھذا شأن معظم علماء العلل بشكل عام. بمراجعة كتب المختلف والشروح
ًوكثيرا ما يلجأ النسائي إلى الترجيح بين ا�حاديث وتقديم بعضھا 
ًعلى بعض مما يرشد القارئ ويأخذ بيده نحو الحكم الصحيح، ولكنه أحيانا 

ى بلغ به الحد أن يورد الحديثين يسكت عنھا مما يزيد في حيرته حت
المتضادين في باب واحد دون أن يتعرض �حدھما بشيء كما في حديث 

ا في كيفية ص?ة الكسوف، إذ أورد عدة أحاديث في باب واحد، �عائشة 
 صلى ص?ة �إن النبي : كل منھا يخالف اpخر، ففي الحديث ا�ول قالت

الكسوف ركعتين في كل ركعة ث?ثة ركوعات، وفي الحديث الثاني أنه 
                                                           

  ).٢/١٩٦( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي )١(

  ).٣٣٧ص( منھج النقد في علوم الحديث، لنور الدين العتر)٢(

  ). ٢٨٤ص( أصول الحديث علومه ومصطلحه، لمحمد عجاج الخطيب )٣(
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صلى عشر ركعات في أربع سجدات، وفي الحديث الثالث أنه صلى ست 
ركعات في أربع سجدات ، وھذه ا�حاديث الث?ثة أوردھا متتالية في باب 
ٍواحد، عن موضوع واحد، ومن طريق واحد، ولم يتعرض �ي منھا بشيء 

Yخر ، وكان ا�ولى باpرحمه هللا-َّمام النسائيًمع أن ك? منھا يختلف عن ا- 
أن يعقب على ھذه ا�حاديث بما يليق بھا، كما ھي عادته ، إ\ أنه آثر 
ًالسكوت عليھا، تاركا للقارئ حل اYشكال بما يراه مناسبا دون أن يتحمل  ً
ھو مسؤولية ذلك، �نه كما أسلفت \يميل إلى التوفيق بين ا�حاديث، 
ّويتعامل معھا بروح الناقد الذي يكشف عن عللھا ويميز صحيحھا من 
سقيمھا، إ\ أن طريقة ترتيبه ل|بواب، وعرض ا�حاديث يلمح إلى أنه يلجأ 

  .ًإلى التوفيق بين ا�حاديث أحيانا، وھذا قليل عنده
  . ا"حاديث التي يمكن الجمع بينھا بوجه من الوجوه:المطلب ا"ول

  .التعارضالجمع بين ا;يات وا"حاديث التي ظاھرھا : ًأو4

رحمه -َّسبقت اYشارة في مقدمة ھذا الفصل، إلى أن اYمام النسائي
يكتفي بعرض الروايات دون محاولة التوفيق بينھا، مما يتطلب جھدا -هللا

أكبر من الباحث للوقوف على حقيقة ا�مر وبخاصة إذا كان الحديث 
يتعارض في ظاھره مع نص قرآني كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن 

رحمه -َّ فقد أورده اYمام النسائي)١( ))ً المطلقة ث?ثا ليس لھا سكنى و\ نفقة ((
باب ( في مواضع عدة من كتاب السنن؛ ففي كتاب النكاح أورده في -هللا

ث?ث مرات؛  ا�حاديث ) تزويج العربية المولى
ًإذا استشارت المرأة رج? فيمن ( وفي باب ) ٥٣٣٢و٥٣٣١و٥٣٣٠(رقم

وفي كتاب الط?ق أورده في ) ٥٣٥٢و٥٣٥١(أورده مرتين برقم) يخطبھا
وفي باب ) ٥٥٩٨و٥٥٩٧و٥٥٩٦(برقم) ١()الرخصة في ط?ق الث?ث(باب
الرخصة في ( وفي باب ) ٥٦١١(برقم) إرسال الرجل إلى زوجته بالط?ق(

) ٥٧٤٢و٥٧٣٩(برقم) خروج المبتوتة من بيتھا في عدتھا وترك سكناھا
( برقم ) نفقة الحامل المبتوتة(وفي باب) ٥٧٤٥(برقم) نفقة البائنة(وفي باب 
4ْ تخرجوھن من ����: وظاھر ھذا الحديث يخالف قوله تعالى). ٥٧٤٦ ِ َّ ُ ِ ْ ُ

ٍبيوتھن و4 يخرجن إ4 أن يأتين بفاحشة مبينة ٍَ ِّ َ َ َُ َ َِّ ِ َِ ِ َِ َْ ْ َ ِ ْ ُ ُ ُْ وھذا ما ذھب إليه عمر ����������������َ
\ نترك كتاب ربنا ((:  في بعض روايات الحديث إذ قال�بن الخطاب 

))وسنة نبينا لقول امرأة \ ندري أحفظت أم نسيت
)٣(.   

                                                           

  .ًكتاب الط?ق في عدة أحاديث سنذكرھا تفصي? عند الك?م عليھا ) ٣/٣٥٠( السنن الكبرى )١(
فأوردت اسم الباب على ھذا النحو " ط?ق الث?ث المجموعة وما فيه من التغليظ"والباب الذي قبله " الرخصة في ذلك"  اسم الباب)١(

  .ليستقيم المعنى
  ).١( سورة الط?ق، آية )٢(

  ) .٥٢ص( سبق تخريجه في )٣(
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 على أي من ھذه ا�حاديث -رحمه هللا-َّ ولم يتكلم اYمام النسائي
بشيء من شأنه إزالة التعارض بين ھذه ا�حاديث أو إمكانية التوفيق بينھا، 
ًولكنني وجدت حديثا ربما يكون مفتاحا للتوفيق بين باقي ا�حاديث واpية  ً

 في كتاب الط?ق باب الرخصة -رحمه هللا-َّالكريمة وھو ما رواه النسائي
َأخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ((: في ط?ق الث?ث قال َ ََ ََّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َُ ُ َ ْ

َسعيد بن يزيد ا�حمسي قال حدثنا الشعبي قا َُّ ُّ ِ ِِ ْ ْ َّْ َ َ َّ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ ُ ٍل حدثتني فاطمة بنت قيس ُ ِْ َ َُ ْ ُْ َ ِ ِ َ َّ َ َ
َّقالت أتيت النبي  ِ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي ف?نا أرسل إلي �َ َِ ِ َِ َ ْ َ ًَ َ ُ ُِ ِْ َ َ ََّ َ ٍ ُ ُْ ِ ْ َ

ْبط?قي وإني سألت أھله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول هللا إنه قد  َْ َ َ َ َ َُ ُ َُّ َِّ ِِ َّ َِّ َ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ َ ََ ْ ُّ َ َُ ْ ِّ َ ِ
ْأرسل إليھا بث?ث تطليقات، قالت َ َ ََ ٍَ ِ ِْ َ َ ِ َ َ َْ ِْ ِفقال رسول هللا : َ َّ ُ ُ َ َ َ ُإنما النفقة ((  ��َ َ َ َّ ََّ ِ

ُوالسكنى للمرأة إذا كان لزوجھا عليھا الرجعة  َ َ َْ ْ َّْ َُّ َ َِ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ((
رحمه -َّفكأن النسائي . ) ٤(

 الط?ق الرجعي، والط?ق  أراد من إخراج ھذه الرواية التفريق بين-هللا
اعتبرنا اpية ((البائن وبذلك ينتفي التعارض بين الحديث واpية؛ �ننا إن 

شاملة للمطلقة الرجعية والمبتوتة، فالتعارض بينھا وبين الحديث قائم، أما 
ٍإن اعتبرنا مقصود اpية المطلقة الرجعية دون المبتوتة، ف? تعارض حينئذ، 
ُحيث يحمل حديث فاطمة على حالتھا وھي مبتوتة، واpية توجب السكنى 

4 تدري لعل هللا يحدث بعد ����: والنفقة للرجعية، يدل على ذلك قوله تعالى
فمنھم من :  وقد اختلفت وجھات نظر الفقھاء في ھذه المسألة (*) ����ًذلك أمرا 

ًأخذ بالحديث ولم يوجب لھا شيئا، ومنھم من أخذ باpية وأوجب لھا السكنى 
))قةوالنف

)١ (.  
 إن الميت ((ما�حديث ابن عمر، عنه، وعن أبيه : والمثال الثاني
))ليعذب ببكاء أھله عليه

 بحجة أنه 	� فقد اعترضت عليه السيدة عائشة )٢(
-َّإذ روى النسائي  ،�
�����و4تزر وازرة وزر أخرى����: يخالف قوله تعالى

ِأخبرنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن عبد هللا بن أبي ((:  قولھا فقال-رحمه هللا ِ ٍ َِ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َْ َْ َ ََ ُ َُ َ َ ْ
ِبكر عن أبيه عن عمرة أنھا أخبرته أنھا سمعت عائشة وذكر لھا أن عبد هللا  ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َْ َّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ ْ َّْ َُّ َ ْ ْ ِْ ٍ ْ

ُبن عمر يقول ُ َ َ َ ُ َ ْإن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه قالت : ْ َ َ ََ ِ ِْ َ ِّ َ َْ َْ َُّ ُ ُِ َّ َ ِّ َ ِعائشة يغفر هللا �بي ِ َ ِ ِ ُِ َّ ُ ْ َ ُ َ َ
َعبد الرحمن، أما إنه لم يكذب،ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول هللا على  َ ََ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َُ ََّ ََّ َ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْْ ْ ِ

                                                           

  ).٥٥٩٦(حديث رقم )٣/٣٥٠( السنن الكبرى)٤(

  )١( سورة الط?ق آية (*)
  ).١٨/١٦٧(ًنق? عن تفسير القرطبي)٧٢ص( مقاييس نقد المت، للدميني )١(

ي والحديث أخرجه البخاري ف) ١٩٨٥و١٩٨٢(كتاب الجنائز وتمني الموت باب النياحة على الميت برقم)١/٦٠٩( السنن الكبرى)٢(
من طريقابن )١٢٨٦(برقم...) يعذب الميت ببعض بكاء أھله(...كتاب الجنائز، باب)٤٩٧- ٣/٤٩٦(الصحيح ومعه الفتح

كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء )٦/٥٢٩(من طريق عمر ، ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي)١٢٩٠و١٢٨٧(عمر،و
  .من طريق عمر)٩٢٧(أھله برقم

  ).١٦٤( سورة ا�نعام آية )٣(
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َيھودية يبكى عليھا فقال َ َ َْ َْ َ َ ُ ٍُ َّ ُإنھم ليبكون عليھا وإنھا لتعذب ((  َ:ِ َُّ َ َ َ َُ َ َ ََّ َِّ َِ ْ َْ َ ُ ْ((
 وفي رواية )٤(

ِ إنما قال رسول هللا ((: أخرى قالت َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ ًإن هللا عز وجل يزيد الكافر عذابا (( ��ِ َ َ ََ َ َِ َ َّْ ُ ِ َّ َ ََّ َّ ِ
ِببعض بكاء أھله عليه ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ُ ِ َ ِ((

)٥(.   

 -رحمه هللا-َّوإذا أنعمنا النظر في طريقة عرض اYمام النسائي
ية بحيث تعبر عما يراه في ھذه لروايات ھذا الحديث نجد أنه قد رتبھا بعنا

ًالمسألة؛ فقد روى أو\ الحديث في باب النھي عن البكاء على الميت، من 
، ثم أورد الحديث في باب النياحة على ا �غير اعتراض السيدة عائشة

، وكأنه يشير إلى أن المنھي عنه 	�ًالميت متضمنا اعتراض السيدة عائشة
ّھو النياحة على الميت، \ مجرد البكاء؛ �نه قدم له بباب في البكاء على 

 قد فعل ذلك كما �ًالميت وأورد فيه عددا من ا�حاديث التي تبين أن النبي 
َأنه وقع بحضرته ولم ينه عنه، ثم أتبع ذلك بباب الرخصة في البكاء على 

َأنبأ علي بن حجر قال ((: الميت وقال فيه َ ٍ ْ ُْ ُ ُّ ِ َ ْحدثنا إسماعيل ھو اب: َ َْ ُ َ ِ َ َ َّ ٍن جعفر، َ َ ْ َ ُ
َعن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أن سلمة بن  َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َ ََّ َ ٍ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِْ َّ ِ َُّ ُْ ْْ

َا�زرق قال ََ ِ ْ َ َسمعت أبا ھريرة قال: ْ َ َ َ ََ َ ْ ُْ َ ُ ِمات ميت من آل رسول هللا : ِ َِّ ِ ُِ َ ْ ٌ ِّ َ َ فاجتمع �ََ َ َ ْ َ
ِالنساء يبكين عليه، فقام عمر ينھاھن ويطردھن، فقال رسول هللا  ِ َِّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َُّ ُ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ُ ِّ�� 

ٌدعھن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعھد قريب(( ٌِ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َُ ٌ ِ َّ َِّ ُ َُ ُ ْ((
)١ (.  

 لم يبين رأيه في المسألة إ\ أن طريقة -رحمه هللا-َّفمع ان النسائي
ً أنه \ يرى بأسا في البكاء على الميت إذا خ? من عرضه للحديث تبين لنا

النياحة وشق الجيوب وا�شياء ا�خرى المحرمة بالنص ، ذلك أنه كما 
أسلفنا بدأ بباب البكاء على الميت، ثم أتبع ذلك بباب النياحة على الميت، ثم 
باب الرخصة في البكاء على الميت، ثم أتبع ذلك بعدة أبواب تنھى عن شق 

 وا\دعاء )٤(، والسلق)٣(، والخرق)٢(الجيوب، وضرب الخدود، والحلق
بمسؤول عن بكاء أھله عليه حتى يعذب به، ((بدعوى الجاھلية ؛ فالميت ليس

وھو أن الميت الذي يوصي بالبكاء : وما قيل من جمع بين اpية والحديث
فيه ًعليه، ھو الذي يعذب بسبب تلك الوصية، ھذا إذا كان البكاء ممنوعا لما 

ًمن شق الجيوب ونحوه، وھذا وإن كان أسلوبا للجمع بين اpية والحديث أو 

                                                           

يعذب الميت (...كتاب الجنائز، باب) ٣/٤٩٧(والحديث رواه البخاري في الصحيح ومعه الفتح) ١٩٨٣(برقم) ١/٦٠٩( السنن الكبرى)٤(
كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أھله ) ٦/٥٢٩(ومسلم في صحيحه بشرح النووي) ١٢٨٩(برقم...) ببعض بكاء أھله

  .جميعھم من طريق عائشة)٩٣٢(برقم
والحديث رواه  البخاري في الصحيح ومعه ) ١٩٨٤(كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت برقم) ١/٦٠٩( السنن الكبرى )٥(

ومسلم في  صحيحه بشرح )١٢٨٨(برقم...) يعذب الميت ببعض بكاء أھله(...كتاب الجنائز، باب)٤٩٧- ٣/٤٩٦(الفتح
  .جميعھم من طريق عائشة)٩٢٩(كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أھله كتاب برقم) ٦/٥٢٩(النووي

  ).١٥٨٧(ورواه ابن ماجه في الجنائز برقم)١٩٨٦(حديث رقم) ١/٦١٠( السنن الكبرى)١(

  ).١/٤٢٧:النھاية في غريب الحديث: (انظر. ھو حلق الشعر عند المصيبة:  الحلق)٢(

  ).١/٢٢٨الوسيط : ( انظر. ھو توسيع شق الثوب:  الخرق )٣(

  ).١/٣٩١:النھاية في غريب الحديث( ھو رفع الصوت عند المصيبة ، وقيل ھو أن تصك المرأة وجھھا وتمرشه، وا�ول أصح: السلق)٤(



  ٧٤

 على كثير �بين ھذا الحديث وا�حاديث ا�خرى المؤكدة لبكاء رسول هللا 
من الصحابة، إ\ أنه ظاھر التكلف ويستدعي عدة تقديرات غير مذكورة في 

أما على الوجه الذي ذكرته عائشة ف? يبقى ھناك تعارض . الحديث
  . )٥())ًأص?

 : �باب قول النبي ((: في الصحيح -رحمه هللا-وقد بوب البخاري
وعلل ذلك  )٦())يعذب الميت ببعض بكاء أھله عليه، إذا كان النوح من سننه

ًقوا أنفسكم وأھليكم نارا ����: لقوله تعالى((: ًقائ? في صدر الباب َ ََ ْْ ُْ ُِ ْ َ ََ ُ ْ  وقال (*)����ُ
فإذا لم يكن من سننه فھو  .))وكلكم مسؤول عن رعيتهٍكلكم راع ((: �النبي

َو4تزر وازرة وزر أخرى���� :قال تعالى:[	�كما قالت عائشة َ َْ ُ ْ ِ ِ ٌِ َ َُ  وھو (**) ����َ
ٌوإن تدع مثقلة����: كقوله َ َ ْ ُ ُ ْ َْ ِ ٌإلى حملھا 4 يحمل منه شيء����ً◌ ذنوبا ������������������������ِ ْ َْ ُ ُْ ِ ِ ُِ َ ْ َ ِ���� 
ً\ تقتل نفسا ��: �وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي (****)

ًظلما إ\ كان على ابن آدم ا�ول كفل من دمھا وذلك �نه أول من سن 
))القتل

)١ (.  
  

  .الجمع بين ا"حاديث التي ظاھرھا التعارض: ًثانيا

عند النظر في حديثين متعارضين في الظاھر قد يبدو للوھلة ا�ولى 
التدقيق وإنعام النظر أنھما متضادين، و\بد من طرح أحدھما، ولكن عند 

ٍ \ يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيھما فيتعين حينئذ المصير إلى ((فيھما يتبين أنه 
 وھذا أولى من إعمال أحدھما وإھمال اpخر ، )٢())ًذلك والقول بھما معا 

  :ومثال ذلك
ما ورد في كيفية ص?ة الكسوف كما مر في مقدمة ھذا الفصل؛ . ١

 روايات متعددة في ھذا الموضوع عن عدد -رحمه هللا-َّفقد أخرج النسائي
من الصحابة، فأخرج من طريق ابن عباس، وعائشة، وأبي بكرة، وعبد هللا 
بن مسعود، وعبد الرحمن بن سمرة، والمغيرة بن شعبة، وعبد هللا بن عمر، 
وعبد هللا بن عمرو، وسمرة بن جندب، والنعمان بن بشير، وقبيصة بن 

بي موسى ا�شعري، وغيرھم، واختلفت الروايات في مخارق الھ?لي، وأ
ذلك؛ فروى بعضھم أن فيھا ركوعين وبعضھم روى  أربعة ركوعات 

                                                           

  ).٧٢ص( مقاييس نقد المتن)٥(

  .كتاب الجنائز) ٤٩٦- ٣/٤٩٥( صحيح البخاري ومعه الفتح)٦(
  ).٦( سورة التحريم، آية (*)

  . اpية السابقة نفسھا(**)
  .اpية السابقة نفسھا(***)
  .اpية السابقة نفسھا(****)

  .كتاب الجنائز، وھذا كله جعله في عنوان الباب) ٤٩٦- ٣/٤٩٥(صحيح البخاري ،ومعه الفتح.)١(
  ).١٦٩ص( مقدمة ابن الص?ح )٢(

 ]: ١ ا م [التعليق



  ٧٥

وبعضھم قال ثمانية ركوعات وبعضھم قال عشرة وھكذا حتى أن الراوي 
ًولم نجد ك?ما ل�مام �الواحد يروي أكثر من رواية في كيفية ص?ة النبي

 يمكننا من خ?له الركون إلى إحدى ھذه الروايات وحمل -رحمه هللا-َّالنسائي
ًالروايات ا�خرى عليھا، ومثل ھذا أيضا حصل في الصحيحين، فكان \بد 
من اللجوء إلى كتب الشروح وكتب المختلف والمشكل للخروج بنتيجة مفيدة 

  . حول كيفية ص?ة الخسوف والكسوف

اديث بحملھا على وقد ذھب أغلب أھل العلم إلى الجمع بين ھذه ا�ح((
أن ص?ة الكسوف تطول وتقصر بحسب المدة التي يستغرقھا الكسوف، 

 ص?ھا أكثر من مرة، بحسب الحال، فجاءت الروايات بھذا �وأن النبي 
  ���الشكل، كل يروي ما رآه من فعل     النبي

)١ (.  
 في كتاب كسوف -رحمه هللا-َّ ويدل على ذلك ما رواه النسائي

َأخبرنا محمد بن المثنى قال(( :الشمس والقمر قال َ َ ََ َّ َ ُ ُْ ُ ُْ َّ َ ْ ُحدثنا معاذ وھو ابن : َ ُْ َ َ ٌ َ َُ َ َ َّ
َھشام قال َ ٍ َ َّحدثني أبي عن قتادة عن أبي ق?بة عن قبيصة الھ?لي أن : ِ ََّ َ َِّ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َ

ِالشمس انخسفت، فصلى نبي هللا  َُّّ َِّ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ َ ركعتين ركع�َّ َ َ َْ ِْ ْ َتين، حتى انجلت، ثم قال َ َ ََ َّ ُ ْ َْ َّ ِ ْ َ
َإن الشمس والقمر \ ينخسفان لموت أحد، ولكنھما خلقان من خلقه، وإن هللا  َ َ ََّ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ِ َِ َ ََ َ َُ َّ َ ٍ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َّ
ْعز وجل يحدث في خلقه ما شاء، وإن هللا عز وجل إذا تجلى لشيء من  ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ََّ ََّ َ ََ ََّ ََّ َ َ َ ََّ ََّ ََّ ِ َ ْ ُ ْ ُ

ًخلقه، يخشع له فأيھما حدث فصلوا، حتى ينجلي أو يحدث هللا أمرا ْ َ َ َُ َّ َُّ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُْ َ ََ َ َ َ َ َْ َّْ َ ُّ َ َ ْ َ((
)٢ (.  

فقوله ركعتين ركعتين يدل على تكرار الص?ة أكثر من مرة بحسب 
  . المدة التي يستغرقھا الكسوف

انت إذا يشبه أن يكون ص?ھا مرات، وك((: قال أبو سليمان الخطابي
َّطالت مدة الخسوف مد في ص?ته، وزاد في عدد الركوع، وإذا قصر، 

وذھب ... َّنقص، وكل ذلك جائز، يصلي على حسب، ومقدار الحاجة فيه
أكثر أھل العلم إلى ھذا؛ انه إذا امتد زمان الخسوف يزيد في عدد الركوع، 

))أو في إطالة القيام والركوع
)٣ (

  

ًفطول الص?ة وقصرھا تبعا للمدة التي يستغرقھا الكسوف، وبذلك 
  . نعمل بجميع ا�حاديث الصحيحة دون إھمال أحدھا

ّوجميع ما بيناه في ھذا الباب من (( : -رحمه هللا-قال اYمام الطحاوي
ص?ة الكسوف انھا ركعتان، وأن المصلي إن شاء طولھما، وإن شاء 

                                                           

  .بتصرف) ٤/٣٨٠( شرح السنة، للبغوي)١(
كتاب الص?ة، باب من )١/٣٨٠(رواه أبو داود ،و) ١٨٧٢(، باب نوع آخر من ص?ة الكسوف حديث رقم )١/٥٧٦( السنن الكبرى )٢(

  ).١١٨٥(أربع ركعات برقم: قال

  ).٤/٣٨٠( شرح السنة، للبغوي)٣(



  ٧٦

 أبي حنيفة، قصرھما إذا وصلھما بالدعاء حتى تنجلي الشمس، وھو قول
   )١(.)) وھو النظر عندنا -رحمھم هللا تعالى-وأبي يوسف، ومحمد

 فجائز للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب ((: وقال ابن خزيمة
 من عدد الركوع، إن أحب ركع في كل ركعة �وشاء مما فعل النبي 

ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ث?ث ركعات، وإن أحب ركع في 
 وھذه �كل ركعة أربع ركعات؛ �ن جميع ھذه ا�خبار صحاح عن النبي

صلى في كسوف الشمس مرات \ مرة  �ا�خبار دالة على أن النبي 
))واحدة

)٢(   
َّوفي كتاب الطھارة، أخرج النسائي تحت باب الرخصة في البول . ٢
َأخبرنا إسحاق بن إبراھيم قال((: ًقائما قال َ َ ََ َ ِ ْ ْ ِْ ُِ ُ َ َ ْ َأنبأنا عيس: َ َِ َ َ َى بن يونس قالَْ ََ ُ ُ ُ َأنبأنا : ْ َ ََ ْ

َا�عمش، عن شقيق، عن حذيفة قال َ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ َْ ٍَ ِ َ َ َ ِكنت أمشي مع رسول هللا : ْ َِّ ِ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ فانتھى �ُ َ ْ َ
ِإلى سباطة َ َ َّ قوم، فبال قائما فتنحيت عنه، فدعاني، وكنت عند عقبيه، حتى )٣(ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ َُ َ َ َ َ َُ َّ َ َ ً ٍ ْ

ِفرغ، ثم توضأ، ومسح على خفيه  َّْ َّ ُ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ ُ َ َ((
)٤ (.  

ًثم أخرج حديثا آخر، يعارض ھذا الحديث، وترجم له بباب البول 
َأخبرنا علي بن حجر قال((: ًجالسا فقال َ ََ ٍ ْ ُْ ُ ُّ ِ َ َ ْ ٍأنبأنا شريك، عن المقدام بن شريح، : َ ْ َْ َُ ِ ِِ َ َْ ِ ْ ٌ ِ َ َ َ َْ

ْعن أبيه، عن عائشة، قالت َ َ َ َ ِ َِ َ َْ ِْ ْمن: َ ِ حدثكم أن رسول هللا َ َّ َ َ َُ َّ ََّ ْ ُ َ بال قائما، ف? �َ َ ًَ ِ َ َ
ًتصدقوه، ما كان يبول إ\ جالسا ِ َ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ((

 -رحمه هللا-َّومع أن اYمام النسائي    .  )٥(
لم يعقب على أحد الحديثين بشيء، إ\ أن طريقة التبويب تشعر بأنه \ يرى 

فاعتبر )  ًباب الرخصة في البول قائما(ًتعارضا بين الحديثين بدليل قوله 
ً قائما إنما كان رخصة اقتضتھا ظروف معينة، والضرورات �بول النبي 

أن : 	�تبيح المحظورات، وأن ا�صل في ھذا الموضوع حديث عائشة 
  ً. كان \يبول إ\ جالسا�النبي 

وفي حقيقة ا�مر أنه \ يوجد تعارض بين الحديثين؛ �ن السيدة 
 ((�ًيبول قائما فروت لنا ما علمته، �ن النبي � م تشاھد النبي  ل	�عائشة 

، 	�ًلم يبل قائما قط في منزله والمواضع التي كانت تحضره فيھا عائشة 
 في ا�رض )١(ًوبال قائما في المواضع التي \ يمكن أن يطمئن فيھا إما للثق

                                                           

  ).١/٣٣٢( شرح معاني اpثار، الطحاوي )١(

  ).٢/٣١٨( صحيح ابن خزيمة )٢(

ًملقى التراب والقمام يكون بفناء الدار، ويكون في ا�غلب مرتفعا عن وجه ا�رض \ يرتد فيه البول على البائل ويكون :  السباطة)٣(
ُسھ? يخرُّ فيه البول َ   ).١/٣٨٧(شرح السنة للبغوي( ً

وفي كتاب المظالم )٢٢٦و٢٢٤(والحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم). ١٨٧٢(حديث رقم) ١/٥٧٦( السنن الكبرى)٤(
) ٥٤٤و٣٠٥(وابن ماجه برقم) ٢٣(داود برقموابو ) ١٣(والترمذي برقم)٢٧٣(ومسلم في كتاب الطھارة )٢٤٧١(والغصب برقم

  .من طريق المغيرة) ٤/٢٤٦(جميعھم من طريق حذيفة،وأحمد) ٥/٣٨٢(وأحمد في المسند طبعة دار الفكر 
كتاب الطھارة، باب ما جاء في النھي عن )  ١/١٧(ًكتاب الطھارة باب النھي عن البول قائما، ورواه الترمذي) ١/٦٨( السنن الكبرى )٥(

  .جميعھم من طريق عائشة)٣٠٧(وابن ماجه في الطھارة وسننھا برقم) ١٢(ًالبول قائما برقم
َالبلل:  اللثق)١( َلثق الطائر، إذا ابتل ريشه، ويقال للماء والطين: يقال. َ َ   ).٤/٢٣١النھاية في غريب الحديث : (انظر. ًلثق أيضا:َ
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 حذيفة يبول �وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول هللا . وطين، أو قذر 
وحكم الضرورة . ًقائما، كان مزبلة لقوم، فلم يمكنه القعود فيه، و\ الطمأنينة

  .) ٢( ))خ?ف حكم ا\ختيار
ً لم يجد مكانا مناسبا للقعود فيه، وقيل أيضا أنه كان � وقيل أن النبي ً ً

وقد روى أبو ھريرة العذر ((: ًمصابا برجله كما جاء برواية الحاكم، إذ قال
ً في بوله قائما، حدثناه أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي �عن رسول هللا

بھمدان، ثنا يحيى بن عبد هللا بن ماھان الكرابيسي، ثنا حماد بن غسان 
الجعفي، ثنا معن بن عيسى، ثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن 

ً بال قائما من جرح كان � أن النبي �ا�عرج، عن أبي ھريرة 
))بمأبضه

ھذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان ورواته ((:  وقال بعده)٣(
))كلھم ثقات

)٤(.   

وقول الحاكم بأن الحديث  صحيح فيه نظر؛ بسبب تفرد حماد : قلت
ِ، ولم يرو له أحد ) ٥(بن غسان  به، وھو ضعيف، ضعفه الدار قطني وغيره

ًمن أصحاب الكتب التسعة، ولكن وإن كان ھذا الحديث ضعيفا، إ\ أنه 
ً عندما بال قائما، كان في وضع غير طبيعي ، �تأنس به، على أن النبي يس

ويمكن أن نضيف بأن العلة في القعود للبول، خشية ارتداد البول على 
ًالبائل، والمكان الذي بال فيه قائما \ يرتد فيه البول على البائل بسبب 

  .رخاوة ا�رض وسھولة خرور البول فيھا
ًوبصرف النظر عن جميع ھذه ا\حتما\ت فإن حديث البول قائما،   

 كان للضرورة، ف? يقاس علي ا�مر في �حديث صحيح ولكن فعل النبي 
  .كل ا�حوال وهللا تعالى أعلم

ا"حاديث التي 4 يمكن الجمع بينھا بأي وجه من   :المطلب الثاني  
  .الوجوه

   )١(.الترجيح بين الروايات: ًأو4  

 يمكن الجمع بينھما بأي وجه من إذا تضاد الحديثان بحيث \
ٌالوجوه، ففي ھذه الحالة؛ إما أن نعد أحدھما ناسخ ل�خر إذا ظھر لنا ما يدل  ّ
ٌعلى النسخ، ودلت القرائن على أن أحدھما ناسخ واpخر منسوخ، وإن لم  ٌ
يعرف ذلك فيلجأ إلى الترجيح بين الروايات بوجه من وجوه الترجيح 

                                                           

  )٩٢ص(  تأويل مختلف الحديث، \بن قتيبة )٢(
  ).٣٨٦/ ١شرح السنة للبغوي (طن الركبةبا:  المأبض )٣(

  ).١/١٨٢( رواه الحاكم في المستدرك )٤(

  ).١/٥٩٩(ميزان ا\عتدال للذھبي:  انظر )٥(

 قدمت الترجيح على النسخ في الترتيب، \ �نني أرى ھذا، وإنما اضطررت لذلك؛ �نني \ أريد التحدث عن الناسخ والمنسوخ ھنا،  )١(
  .بل اكتفيت باYشارة إليه باختصار شديد؛ لوجود مبحث كامل عن الناسخ والمنسوخ بعد ھذا المبحث مباشرة
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،فإن ) ٢ً(أكثر من خمسين وجھا) ھـ٥٨٤ت(الكثيرة التي جعلھا الحازمي
ًتعذر ذلك أيضا نطرح الروايتين معا ً.  

ما رواه في كتاب : وأما الترجيح بين الروايات عند النسائي فمثاله
َ أخبرنا زياد بن أيوب قال((: ا�شربة، قال َ َ َ ََ ُّ َ َُ ُْ ِ َ َحدثنا ھشيم قال: ْ ََ ٌ ْ َ ُ َ َ ُأنبأنا العوام : َّ َّ َ َْ َ َ َْ

ِعن عبد ْ َ َ الملك بن نافع قالَْ َ ٍ ِ ِ َِ ِ ْ َ َقال ابن عمر: ْ ََ ُ ُ ْ ِرأيت رج? جاء إلى رسول هللا : َ َّ ِ ُ َُ َ َ ََ ً ُ ْ َ
ُبقدح فيه نبيذ وھو عند الركن، ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه، فوجده  � َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ُّ ْ ُ ٌ َ ٍ

ِشديدا، فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم ْ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ٌِ ُ َُ َ َ ََ َِ ُ َّ ً َيا رسول هللا أحرام ھو؟ : َ ُ ٌ َِ َ َ َ ََ َّ ُ
َفقال َ ِعلي بالرجل((: َ ُ َّ ِ َّ َ ِ، فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء، فصبه فيه، ))َ ِ َّ ِ ِ ُِ َُّ َ ََ َ َ ٍَ َ َِ َِ َ َُ ْ ْ َ َ َ ُ

َّفرفعه إلى فيه، فقطب ثم دعا بماء أيضا، فصبه فيه، ثم ِ ِ َّ ِ ُِ ُُ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ ْ َ ٍَّ َ ِ َ َ قالَ ْإذا اغتلمت ((: َ َْ َ َ
ِعليكم ھذه ا�وعية فاكسروا متونھا بالماء) ٣( ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْْ َ َ َْ ُ ْ ْقال أبو عبد ((:ثم قال بعده. ))َ َ َ َ َ

ِالرحمن َ ْ ِعبد الملك بن نافع ليس بالمشھور و\ يحتج بحديثه والمشھور عن : َّ ِ َِ َُ ُ ُ ُْ َْ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ َْ ْ ْ ِْ َ ٍ ُ ُ
ِابن عمر خ?ف حكايته ِ ِ َِ ََ ُ َُ َ ِ ْ((.) ٤ (  

ثم أورد ستة أحاديث من طريق زيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، 
ونافع، مولى ابن عمر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، جميعھم عن ابن عمر، 

 اجتنب كل ((:  قال�أن النبي : بخ?ف ما روى عبد الملك بن نافع وفيھا
 حرم (( وفي رواية))ثيره حرام المسكر قليله وك(( وفي رواية )) )٥(شيء ينش

: َّ ثم قال النسائي بعد ھذه ا�حاديث الستة))هللا الخمر وكل مسكر حرام 
وھؤ\ء أھل الثبت والعدالة مشھورون بصحة النقل، وعبد الملك \ يقوم ((

))مقام واحد منھم، ولو عاضده من أشكاله جماعة وبا� التوفيق
)٤ (.  

ّ ضعف رواية عبد الملك بن نافع، ورأى -رحمه هللا-َّفاYمام النسائي  
 و\سيما أن ما حفظ عن ابن �أن ھذا الفعل يستحيل أن يصدر عن النبي 

عمر غير ذلك، فرجح بين الروايات وأثبت خطأ ھذه الرواية بما رواه أھل 
: ًالثبت والعدالة، وفي ھذا المعنى أيضا، روى حديث يحيى بن اليمان قال

ُأخبرنا الحسن(( َ َ َ َْ َ ْ َ بن إسماعيل بن سليمان قالَ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ِ ِ ْأنبأنا يحيى بن يمان، عن : ُ َ ٍ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ َ َْ
َسفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود قال َ ََ ٍ ٍُ ُ ُْ ْ َْ َِ َِ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ٍ ْ ُّعطش النبي : ْ ِِ َّ َ َ

َحول الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب، فقال � َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ َّ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ٍ ِ َِ ََ ُ ْ ْ ْ َ ْ َّعلي ((: ْ َ َ
َبذنوب من زمزم َ َْ ْ ِ ٍ ُ َ ٌ فصب عليه، ثم شرب فقال رجل))ِ َُّ َ َ َ ََ َ َِ َ َّ ُِ ْ َ َأحرام ھو يا رسول : َ َ َ َ َُ َ ُ ٌ َ

َهللا؟ قال َ ِ ٍوھذا خبر ضعيف؛ �ن يحيى بن يمان ((:  وقال النسائي بعده))\ : َّ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ َّ ٌَ ِ ِ ٌ َ َ َ
ْانفرد به دون أص َ َ َُ ِ ِ َ َ ِحاب سفيان، ويحيى بن يمان \ يحتج بحديثه لسوء حفظه ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َِ ُّ َ ْ ْ َْ ٍ َ ُ َ َ

                                                           

  ).١٧٠ص(ابن الص?ح في المقدمة : ًكما ذكر ذلك مجم? ) ٤٩- ٣٠ص(ا\عتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي:  انظر)٢(

  : اغتلمت)٣(
  ).٥٢٠٤(أباح شراب المسكر، حديث رقم، باب ذكر ا�خبار التي اعتل بھا من )٢٣٦- ٣/٢٣٥( السنن الكبرى)٤(

  :   ينش)٥(

  )٥٢١٠ وواحد آخر بدون رقم، وك?م النسائي بعد الحديث رقم٥٢١٠- ٥٢٠٦(ا�حاديث ) ٣/٢٣٦( المصدر السابق)٤(



  ٧٩

ِوكثرة خطئه  ِ َِ َ َ ْ َ َ((
ُأخبرنا ھشام بن ((: ثم أتبع ذلك بحديث أبي ھريرة، فقال ،)١ ( ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ

َعمار قال َ ٍ َّ ِحدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد، أخبرني خالد ابن عبد هللا : َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ٍ ٍَ ِ ْ ُ َ َ َّ
َبن حسين عن أبي ھريرة قال َ َ َ َْ ْ ُْ ِ َِ ْ َ ٍ ِ علمت أن رسول هللا َ:ُ َِّ َ َُ َّ َ ُ ْ ُكان يصوم، فتحينت  �َ ْ َّ َ ََ َ ُ ُ َ َ

َفطره بنبيذ صنعته له في دباء، فجئته به، فقال أدنه، فأدنيته منه، فإذا ھو ُ َُ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ٍ ٍَّ َ ُ ْ 
َينش، فقال ََ َ ُّ ِاضرب بھذا الحائط، فإن ھذا شراب من \ يؤمن با� واليوم ((: ِ ْ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َِّ ِ ُِ ْ ُْ َُ َ َ َ ََ َّ ِ َ َ ْ ِْ
ِاpخر ِ ْ((

َوقال بعده)٢( َوفي ھذا، دليل على تحريم السكر قليله وكثيره وليس ((: َ ْ َْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َّ ٌِ َ َ َ َ
َكما يقول المخادعون �نفسھم بتحريمھم آخر الشربة، وتحليلھم ما تقدمھا،  َ ََ َ ََّ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َّ ِ ِ ِ ُ ُْ َ َ ُ ُ ْ ُ

ِالذي يشرب في الفرق َ ََ ْ ِ ُِ ُْ َ قبلھا، و\ خ?ف بين أھل العلم أن السكر بكليته \ )٣(َّ َ َِ ِ ِ َِّ ُِّّ ُ ِ َ َ َْ َّ َ َِ ِْ ْ ْ َ َْ َْ َ َ
ِيحدث على الشربة اpخرة دون ا�ولى والثان ِ ِ َِّ َ َ َُ ْ ْ َُ َُ َُ َ َْ ُية بعدھا وبا� التوفيق َّْ ِ ِ ِْ َّ َّ ِ َ َ َ ْ َ َ((

)٣(.  
َّ وبذلك يكون  اYمام النسائي  قد أزال التعارض بين الحديثين ببيان   

ًعلة أحدھما با�دلة القاطعة، والبراھين الساطعة، ثم عقب تعقيبا فقھيا ينم  ً
  .عن عقلية فقھية فذة

  

َّوھذا النوع من التعليل كثير جدا عند اYمام النسائي ً
 إذ -رحمه هللا-

َّتميزت سننه بذلك، وتميز ھو بأنه يعلل ا�حاديث، حتى بلغ به الحد أن يعل  ّ
 في -رحمه هللا-َّكلمة واحدة من الحديث، ومثال ذلك ما رواه اYمام النسائي

ُ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا ����:كتاب افتتاح الص?ة، باب تأويل قوله تعالى ِ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ ِ ُ َ ِ َ
َله وأ َ ُ ُنصتواَ ِ َأخبرنا محمد بن عبد هللا ابن المبارك، قال((: قال (*) ����ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َُّ ُْ ِ ْ ْ َّْ َ ُ ُ َ ْ َحدثنا : َ َ َّ َ

َمحمد بن سعد ا�نصاري، قال َ َ ََ ُّ ِ ْ َ ْ ٍ ْ ُْ ُ َّ َحدثني محمد بن عج?ن، عن زيد بن أسلم، : ُ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ َِ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َُ َّ
َعن أبي صالح، عن أبي ھريرة، قال َ َ ََ َ ْ ُ ِ َِ َْ َْ ٍَ َقال: ِ َّرسول هللا: َ ُ ُ َّإنما اYمام ليؤتم ((� َ َِ ْ ُ ُ َ َِ ْ َّ ِ
ُبه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ِ ِْ َ ََ َ َ ََ ََ َِ َِ ُ ِّ َ ََّ ِ((

ً \ نعلم أحدا تابع ابن ((:  ثم قال بعده)١(
))وإذا قرأ فأنصتوا((عج?ن على قوله 

َّ فأعل كلمة واحدة من الحديث )٢(
ًك?م على ھذا الحديث مفص? في المبحث ا�ول وصحح الباقي، وسيأتي ال

  .ّمن الفصل الخامس إن شاء هللا تعالى
إذا ظھر أن . اللجوء إلى النسخ في حالة ظھور ما يدل عليه: ًثانيا

ٌأحد الحديثين ناسخ واpخر منسوخ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ ٌ)٣(.   

                                                           

  ).٥٢١٢(حديث رقم) ٣/٢٣٧( المصدر السابق )١(

  ).٥٢١٣( المصدر السابق حديث رقم)٢(

َ الفرق)٣( َ:  
  .  المصدر السابق نفسه)٣(

  )٢٠٤( سورة ا�عراف، آية(*)
  ).٢٩٩٤(حديث رقم)١/٣٢٠(  السنن الكبرى)١(

  . المصدر السابق نفسه)٢(
  ) .١٧٠ص (مقدمة ابن الص?ح : انظر ) ٣(
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ًوسأترك الحديث عن ھذا الجانب ھنا؛ �نني أفردت بحثا مستق? لھذا  ً
  .الموضوع، سيأتي بعد ھذه الفقرة مباشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الناسخ والمنسوخ عند ا�مام النسائي

  

  .ًتعريف النسخ لغة واصطfحا والعfقة بينھما: المطلب ا"ول

ما ����إبطال الشيء و إقامة آخر مكانه، وفي التنزيل ((: النسخ لغة  
ُننسخ من آية أو نن ْ َ ٍ ْ ِ َ ْ ِسھا نأت بخير منھا أو مثلھاَ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ٍ ْ َ ، واpية الثانية ناسخة )١(����َِ
نقل الشيء من مكان إلى  مكان، ونسخ : ًوالنسخ أيضا  .وا�ولى منسوخة 

))ًإزالة مثل حكمھا، والشي ينسخ الشيء نسخا؛ أي يزيله من مكانه: اpية
)٢(.  

 إزالة ((: بأنه) ھـ٤٧٤ت(ّوالنسخ في ا\صط?ح  كما عرفه الباجي
الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه، على وجه لو\ه  لكان 

  .)٣())ًثابتا
: فأقرب عبارة منقولة عن الفقھاء(() :ھـ٤٧٨ت(وقال  إمام الحرمين  

أن النسخ ھو اللفظ الدال على انتھاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن 
  )٤(.))مورده

ًع الشارع حكما متقدما بحكم منه رف((: ّكما عرفه ابن الص?ح بأنه ً
))متأخر

)٥(.  

                                                           

 ). ١٠٦( البقرة آية )١(

 . باختصار)٣/٦١( لسان العرب، \بن منظور )٢(

ّق في الحاشية تعريف النسخ كما عرفه الباق?ني، والغزالي، ونقل المحق) ٣٢٠ص( إحكام الفصول في أحكام ا�صول ، للباجي )٣(
أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو\ه : ((والشيرازي، واpمدي، والصيرفي، وابن ا�نباري

، إرشاد )٣/١٨٠(، تيسير التحرير١/١٠٧(،المستصفى)٣/١٥١(، اYحكام)٣/٤٢٣(المحصول: ًنق? عن)) ًلكان ثابتا مع تراخيه عنه
  ).١٨٤(الفحول

  ) ٢/١٢٩٣(عبد العظيم الديب، الطبعة الثانية، دار ا�نصار، قطر. د: ا  البرھان في أصول الفقه، لجوينيتحقيق)٤(

مصطفى :  تحقيق- بابن الص?ح، مقدمة ابن الص?ح في علوم الحديث. ابن الص?ح، ابن عمرو عثمان بن عبد الرحمن، المعروف)٥(
  البغا،   

 ). ١٦٣ص) (بدون دار نشر(     الطبعة ا�ولى 
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َّ وھناك ت?زم بين المعنيين اللغوي وا\صط?حي، إذ يشتركان في أن 
معناھما استبدال شي بآخر، إ\ أن المعنى اللغوي، فيه إبطال الشي، بحيث 
\ يصبح مقبو\، بينما المعنى ا\صط?حي؛ رفع الحكم وعدم إبطال النص 
ًالمنسوخ، فالحديث المنسوخ مث? قد يكون صحيحا ومقبو\، إ\ انه \ يعمل  ً

  .  به، بينما الحديث الناسخ يكون مقبو\ ومعمو\ به 

  

   حد النسخ وطرق معرفته:المطلب الثاني

حد النسخ ھو بيان (():  ھـ٤٥٦ت(-رحمه هللا-قال اYمام ابن حزم
 بوقت ما، فإذا خرج ّو أما ما علق: انتھاء زمان ا�مر ا�ول فيما \ يتكرر

ًذلك الوقت، أو أدى ذلك الفعل سقط ا�مر به فليس ھذا نسخا، فلو كان ھذا 
ًنسخا؛ لكانت الص?ة منسوخة إذا خرج وقتھا، والصيام منسوخا بانقضاء  ً

))أشھر غيره
) ١(.  

 من حكم الناسخ والمنسوخ، أن يكونا حكمين شرعيين، ((:وقال الباجي
ًوأما الناقل عن حكم العقل، أو الساقط بعد ثبوته وتقضيه، ف? يسمى ناسخا 
ًو\ منسوخا، ولذلك لم يسم العبادات الشرعية من الصلوات وغيرھا، 
ًوالخطاب المحرم لما لم يكن في العقل محرما، فإنھما ناسخان لحكم العقل، 

))و\ يوصف الموت، و\ العجز عن أداء الفرائض بأنه ناسخ
)٢(.  

  -:التالية ويعرف النسخ با"مور 

  

 رحمه -َّ، ومثاله ما رواه اYمام النسائي بالنسخ����تصريح النبي : ًأو4  
َ من طريق عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال-هللا ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ِ قال رسول هللاَ:َّ َّ ُ ُ َ َ ْنھيتكم (( :�َ ُ ُ ْ َ َ

ٍعن زيارة القبور، فزوروھا، ونھيتكم عن لحوم ا�ضاحي فوق ث?ثة أيام،  َِّّ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َِ ُ ُ ُُ ْ ْْ ُ ُ ُْ َ َ ِ ُِ ْ
ِفامسكوا ما بدا لكم، ونھيتكم عن النبيذ، إ\ في سقاء فاشربوا في ا�سقية  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ْ ُ ْ َ َ ٍَ َّ ِ ِ َِّ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ َ َ َ َ

ًكلھا و\ تشربوا مسكرا  ِ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ ِّ ُ((
)٣(.  

فدل ذلك على نسخ النھي عن ھذه ا�شياء، و إباحة ذلك بنص   
  .لة ھنا ظاھرة و\ تحتاج إلى  اجتھاد أو تأويل الحديث والد\

  في -رحمه هللا-َّ ومثاله ما رواه اYمام النسائي:قول الصحابي: ًثانيا  
َأخبرنا عمرو بن منصور، قال(( :كتاب الطھارة قال َ ََ ٍ ُ ُْ َْ ُ ْ ْ َ َ ٍحدثنا علي بن عياش، : َ َّ َ َُ ْ ُّ ِ َ َ َّ َ

َقال َحدثنا شعيب،عن محمد ابن المنكدر، قال: َ َ َ ََ ِ ِ ِ ََّ َّْ ُ ُْ ِ ْ ْْ َ ٌ ُ َ ِسمعت جابر بن عبد هللا : َ ِ َِّ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ُ

                                                           

 ).٤ص(، و ا\عتبار، للحازمي )٤/٥٩(إحكام ا�حكام \بن حزم )١(

  ).٣٢٣( إحكام الفصول، للباجي)٢(

والحديث رواه مسلم في صحيحه بشرح ) .٢١٥٩(كتاب الجنائز وتمنى الموت باب زيارة القبور برقم) ١/٦٥٤( السنن الكبرى)٣( 
كتاب الجنائز، باب زيارة القبور برقم ) ٢/٢٣٧(، وأبو داود )٩٧٧(كتاب الجنائز، باب زيارة القبور برقم ) ٧/٤٠(النووي

 ).١٠٥٤(كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور برقم ) ٣/٣٧٠(، والترمذي )٣٢٣٥(
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َقال ِكان آخر ا�مرين من رسول هللا : َ ِ َِّ ِ ُ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ْ َ ُ ترك الوضوء مما مست النار�َ َُّ ِ َّ ِ َِّ َ ُ ْ ُ ْ َ((
)١( ،

ِكان آخر ا�مرين (( �وقول جابر ْ َ َْ َ ْ ِ َ أن ا�مر استقر على العمل بترك : يعني)) َ
 مست النار؛ وفيه إشارة واضحة، إلى  نسخ الوضوء، مما الوضوء مما

مست النار، باYضافة إلى  ا�حاديث ا�خرى التي تنص على النسخ 
صراحة، وتبين أن ا�مر كان في بداية الدعوة ثم نسخ ويؤيد ذلك ما رواه 

ْعن سعيد بن الحارث، عن ... ((: في كتاب ا�طعمة، قال-رحمه هللا-البخاري َ
ِجابر بن عبدهللا  َِّ ْ َْ ِ ِِ َ،أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال�َ ََ َ ُ ُ ُ َُّ َِّ َّ ِ َِّ َ ُ ْ ِ َ َ َ َّ\ قد كنا : َ ُ ْ َ َ
ِّزمان النبي  ِ َّ َ َ ْ \ نجد مثل ذلك من الطعام إ\ قلي?، فإذا نحن وجدناه لم يكن �َ ُْ ًَ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ ُ ُْ ِ َِ َِ ِ ِ َِّ ِ َِّ َ َ ْ َ

َلنا مناديل، إ\ أكفنا َ ََّ ُ َ َّ ِ ُ ِ َ ُ وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي و\ نتوضأَ َّ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِّ َ َُ َّ ُِ َ َ َْ َ((
وموضع .)٢ (

أي أن ھذا ا�مر كان ))...\ قد كنا زمان النبي((:الد\لة من الحديث قوله
ًسابقا قبل النسخ؛إذ لم يكن لھم مناديل يمسحون بھا ، فأمرھم بالوضوء 

  .Yزالة ما علق بھا من آثار الطعام الذي مسته النار
  

 وذلك بان يعرف التاريخ لواقعتين متضادتين :النسخ بالتاريخ: ثالثا
من طريقين صحيحين و\ مجال للجمع بينھما، فيلجأ في ھذه الحالة، إلى 

  .ًاعتبار المتأخر ناسخا للمتقدم
َّالنھى عن نكاح المتعة، فقد روى النسائي : ومما عرف نسخه بالتاريخ
 �وسلمة بن ا\كوع، خرج منادي رسولمن طريق جابر بن عبد هللا، 

)) أذن هللا لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء ((:فقال
)٣(.  

 نھى عن متعة �أن رسول هللا ((: ثم أخرج حديث الربيع بن سبرة  
))النساء

)٤(   
 إن هللا حرم ((:  في حجة الوداع �وفي رواية أخرى، سمعت رسول هللا

))المتعة ف? تقربوھا، ومن كان على شئ منھا فليدعھا
 فدل ذلك على أن )٥(

سنة � ًالنھي جاء متأخرا عن اYباحة، حيث كان النھي في آخر حياة   النبي
عشر، في حين أن اYباحة كانت في غزوة أوطاس في السنة الثامنة كما 

رخص رسول ((: من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قالجاء في رواية مسلم 
  )٦ (.))ًث?ثا عام أوطاس في المتعة �هللا

                                                           

كتاب الطھارة، باب ترك الوضوء )١/٩٨(، ورواه أبو داود ) ١٨٨(كتاب الطھارة باب نسخ ذلك حديث رقم )١/١٠٦(السنن الكبرى)١(
 .ّك?ھما من طريق شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا به) ١٩٢(مما مست النار برقم 

كتاب ا�طعمة، باب مسح اليد بالطعام )٢/١٠٩٢(ورواه ابن ماجه) ٥٤٥٧(،باب المنديل حديث رقم )١٠/٧٢٦( الصحيح ومعه الفتح)٢(
  ).٣٢٨٢(برقم

 ). ٥٥٣٩(كتاب النكاح باب المتعة برقم ) ٣/٣٢٦(  السنن الكبرى)٣(

 ). ٥٥٤٦(كتاب النكاح باب تحريم المتعة برقم ) ٣/٣٢٧(المصدر السابق )٤(

 ).٢٤٩٩( كتاب النكاح باب تحريم المتعة برقم ) ٣/٣٢٧( المصدر السابق)٥(

باب نكاح المتعة وبيان انه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى  يوم كتاب النكاح، )١٦/٤٩( صحيح مسلم بشرح النووي )٦(
 ) . ٢٤٩٩(القيامة حديث رقم  
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  .النسخ با�جماع: ًرابعا 

النسخ باYجماع، قضية مختلف فيھا بين ا�صوليين والمحدثين، إذ   
وممن ذھب إلى  جواز النسخ . ّجوزه بعضھم وعارضه بعضھم اpخر

إذا اجتمعت علماء ((:  فقال-رحمه هللا-اYمام ابن حزم          : باYجماع
ا�مة كلھم ب? خ?ف من واحد منھم، على نسخ آية أو حديث، فقد صح 

جائز؛  �النسخ باYجماع المنقول عن النبي((: ً، وقال أيضا))ٍالنسخ حينئذ
 ،إما بنص قرآن أو برھان قائم من �\ن اYجماع اصله التوقيف من النبي

أي مجموعة منه، أو بنص سنة وبرھان قائم منھا كذلك، أو بفعل منه عليه 
ه عليه الس?م لشيء علمه، فإذا كان اYجماع كذلك الس?م، أو بإقرار من

))فالنسخ جائز
) ١(.   

:  إذ يقول-رحمه هللا تعالى-اYمام الغزالي: وممن منع النسخ باYجماع  
اYجماع \ ينسخ، إذ \ نسخ بعد انقطاع الوحي، وما نسخ باYجماع، ((

فاYجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو 
))سنة

)٢(.  
 اYجماع \ ينسخ و\ ينسخ به عند الجمھور وذكر ((: وقال الشوكاني  

  .) ٣ ( ))ًك?ما يشبه ك?م الغزالي
: و أما عن وقوع النسخ باYجماع، فقد استدل الذين يجيزون ذلك  

بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، إذ استدل ابن الص?ح بھذا الحديث 
ف باYجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة ومنھا ما يعر((: ًقائ?

الرابعة فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد اYجماع على ترك العمل به، 
ُواYجماع ينسخ و\ ينسخ، ولكن يدل على وجوده ناسخ غيره وهللا اعلم َ((

)٤( 
.  

ويبدو لي وهللا أعلم أن ما ذھب إليه اYمام الغزالي ھو الصواب وما   
ذكره ابن الص?ح وغيره عن النسخ باYجماع فيه نظر؛ \ن ما استدلوا به 
ًعلى وقوع النسخ باYجماع \ يصلح دلي? لذلك؛ فنسخ القتل عن شارب 
الخمر في الرابعة، ثبت دليله من السنة إذ جاء في بعض روايات الحديث، 

  . أتي برجل شرب الخمر في الرابعة فلم يقتله�أن النبي
 في عرض ھذه القضية  فأورد - رحمه هللا-سائيَّ وقد أجاد اYمام الن

باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر . الحديث في كتاب الحد في الخمر
                                                           

 ). ٤/٨٤)(بيروت- دار الفكر(احمد محمد شاكر :  ابن حزم، أبو محمد، علي بن احمد بن سعيد، اYحكام في أصول اYحكام، تحقيق)١(

 ). ١/١٢٦(١٩٨٣، ٢ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علم ا�صول، دار الكتب العلمية، ط)٢(

 ) .١٩٢ص(، ١٩٧٩بيروت -  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إلى  تحقيق الحق من علم ا�صول، دار المعرفة)٣(

 ). ١٢٣ ص(مصطلح الحديث ورجاله للدكتور حسن ا\ھدل: ، وانظر)١٦٤ص( مقدمة ابن الص?ح )٤(



  ٨٤

 من شرب الخمر ((: � جميعھا تذكر قول النبي)١(في ست روايات  متتالية
)) فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه

)٢(.   

و أورد فيه حديثين من طريق جابر بن ) نسخ ذلك(ثم أتبع ذلك بباب 
من شرب الخمر فاضربوه، فان عاد فاضربوه، ((:  قال�عبد هللا أن النبي

فان عاد فاضربوه، فان عاد في الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول 
 أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وان القتل قد رفع، وفي �هللا

  )٣(.))فلم يقتلهُأتي برجل منا الرواية ا�خرى ف

ْمن ((:  قال�وفي رواية أبي داود من طريق قبيصة بن ذؤيب أن النبي َ
ِشرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َّ ِ َ َ َّ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َُ ُُ ُْ ْ ْ َ ْ ِ َ
َّفاقتلوه، فأتي برجل قد شرب ، فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم  ِ ِ َّ ِ ِ َّ ُِ ُ ُ ُُ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َُ ُ ُِ َ ْ ٍ ُ ُ ْ

ٌأتي به فجلده ،ورفع القتل وكانت رخصة َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َ ِ ِِ َ ُ((
)٤ (   

 وليس باYجماع، بدليل أن �وھذا يدل على أن النسخ كان بفعل النبي  
Yجماع؛ كابن ّمن أجاز النسخ باYجماع لم يوافق على عد ھذا الحديث دليل ا

وقد ادعى قوم أن اYجماع صح على أن القتل منسوخ على ((: حزم إذ يقول
وھذه دعوة : -يعني نفسه-قال أبو محمد: شارب الخمر في الرابعة، ثم قال

: كاذبة؛ �ن عبد هللا بن عمرو، وعبد هللا ابن عمر يقو\ن بقتله، ويقو\ن
: -يعني ابن حزم-قال أبو محمد: جيئونا به فان لم نقتله، فنحن كاذبان، ثم قال

))وبھذا نقول وبا� التوفيق
) ٥(  

  

  . َّ منھج ا�مام النسائي في الناسخ والمنسوخ:المطلب الثالث

من المعروف، أن الناسخ والمنسوخ، فن جليل مھم وصعب، وھو من   
أھم أنواع علوم الحديث يحتاج إليه المحدثون والفقھاء على حد سواء؛ �ن 

زيل تعارض ا�حاديث وإشكالياتھا وتوفق بينھا، وقد عنى بمعرفته معرفته ت
الصحابة والتابعون وأتباعھم وأئمة الحديث والفقه، وقد أعيا الفقھاء و 

: - رحمه هللا-أعجزھم معرفة الناسخ من المنسوخ، إذ يقول اYمام الزھري
من  �أعيا الفقھاء و أعجزھم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول هللا ((

))منسوخه
)٦.(  

                                                           

 ) . ً مشمو\٥٣٠١- ٥٢٩٦(ا�حاديث  )٢٥٧- ٣/٢٥٥(  السنن الكبرى)١(

وابن ) ١٤٤٤(برقم ...) من شرب الخمر فاجلدوه(كتاب الحدود، باب ) ٤/٤٨(والترمذي  ) ٥٣٠٣( المصدر السابق حديث)٢(
جميعھم من طريق معاوية بن )٤/٩٣(وأحمد في المسند) ٢٥٧٣(ًكتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارا برقم )  ٢/٨٥٩(ماجة

 .من طريق أبي ھريرة) ٤٤٨٤(كتاب الحدود، باب إذا تتابع شرب الخمر برقم )٢/٥٧٠(أبي سفيان، ورواه أبو داود
من (كتاب الحدود، باب ) ٤/٤٨(ورواه الترمذي  ) ٥٣٠٢و٥٣٠٢( السنن الكبرى كتاب الحد في شرب الخمر باب نسخ القتل برقم )٣(

 . من طريق جابر أيضا ) ١٤٤٤(برقم ...) دوهشرب الخمر فاجل

 ) . ٤٤٨٥(كتاب الحدود، باب إذا تتابع شرب الخمر، برقم )٢/٥٧٠( سنن أبي داود،)٤(

 ). ٤/١٢٠( ا�حكام في أصول اYحكام )٥(

 ).١٦٢ص( مقدمة ابن الص?ح )٦(



  ٨٥

فقد (( -رحمه هللا- ومن اكثر العلماء معرفة بھذا الفن اYمام الشافعي
روى عن محمد بن مسلم بن وارة، أحد أئمة الحديث، أن احمد بن حنبل قال 

ّفرطت ما علمنا : قال. \: كتبت كتب الشافعي؟ فقال: له وقد قدم مصر 
خه حتى جالسنا المجمل من المفسر، و\ ناسخ حديث رسول هللا من منسو

))الشافعي
)١(.   

 فھو من ا�ئمة النقاد والمحدثين ا�فذاذ -رحمه هللا-و أما اYمام النسائي
ًالذين برعوا في الحديث وعلومه، ولذلك، قلما نجد نوعا من أنواع علوم 

واھم ھذه العلوم الناسخ والمنسوخ، فقد عنى اYمام . الحديث خلت منه سننه
النسائي بھذا الفن في سننه الكبرى وتفنن في طريقة عرضه وإيضاحه؛ ذلك 
ان الناسخ والمنسوخ يبحث في المتن بشكل خاص؛إذ ان الذي ينسخ ھو متن 
ٍالحديث وليس سنده، وعدم المعرفة يوقع في إشكاليات كثيرة بسبب تضارب 
الحديث الناسخ مع الحديث المنسوخ، ومعرفة ذلك يحتاج إلى نظر ثاقب، 

  . وعين بصيرة

  : سلك النسائي في موضوع النسخ المنھج التاليوقد
  .                           التصريح بالنسخ والتبويب له بما يدل عليه.١

  :ومثال ذلك
باب نسخ متاع المتوفى عنھا ((:  ما أورده في كتاب الط?ق، قال. أ

))بما فرض لھا من الميراث
 وأورد تحته حديثين ا�ول عن ابن )٢(

ًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ����عباس، قال في قوله  َّ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ْ َ َ َ َُ َُ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ َّ
ٍ"زواجھم متاعا إلى الحول غير إخراج َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ً َ َ َ ْ ِ َ ْ  فنسخ ذلك بآية الميراث، �٣(����َ

مما فرض لھا من الربع، والثمن، ونسخ أجل الحول؛ أن يجعل أجلھا 
 عن عكرمة في قوله :،والحديث الثاني)٤ً(أربعة أشھر وعشرا

ْوالذين يتوفون منكم����:تعالى ُ ْ ِ َِ َْ َّ َ ََ ُ َوالذين ����نسختھا : قال  )٥(����ا;ية...َّ ِ َّ َ
ٍيتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسھن أربعة أْشھر  ُْ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َّْ ِ ِِ ُِ ْ َْ َ ََّ َ ًَ َ َ َْ َ ُ ْ َّ

ًوعْشرا َ َ َ����(*) )٦(   
 وأورد تحته حديث )٧()باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثfث( .ب

ٍما ننسخ من  آية أو ننسھا نأت بخير ����: ابن عباس في قوله تعالى ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ ٍ ْ َ

                                                           

 ).١٦٤ص(  المصدر السابق نفسه )١(

 ). ٣/٣٩٧( السنن الكبرى)٢(

 ) . ٢٤٠( البقرة )٣(

 ) ٥٧٣٧(حديث رقم ) ٣/٣٩٧(  السنن الكبرى)٤(

 . من سورة البقرة ) ٢٣٤( اpية )٥(

  .من سورة البقرة ) ٢٣٤(اpية (*)
 ) . ٥٧٣٨(حديث رقم ) ٣/٣٩٧ ()٦(

 . كتاب الط?ق) ٣/٤٠١( السنن الكبرى)٧(



  ٨٦

َمنھا أو مثلھا َِ ِ ِْ ْ َ َوإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ����: وقال)١( ����ْ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ٍَ َ َ ََ َ ً َ ْ َّ َ ِ
ُينزل ِّ َ ُيمحو هللا ما يشاء ���� وقال تعالى )٢( ����ا;ية…ُ َُ َ ََ ُ ُّويثبت وعنده أم ْ ُِ ُ َُ ْ ِ َ َُ ْ

ِالكتاب َِ ُوالمطلقات ���� :فأول ما نسخ في القرآن القبلة، وقال تعالى)٣(����ْ َ َّ َ ُ ْ َ
ُيتربصن بأنفسھن ثfثة قروء و4 يحل لھن أن يكتمن ما خلق هللا  َ َ ََ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ ََّ َُّ ُُّ ِِ َِ َ ٍ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َّ َ

َّفي أرحامھن  ِ ِ َِ ْ ًإن أرادوا إصfحا : إلى قوله…َ َ َْ ِ ْ ُ وذلك بان الرجل )٤( ����َ
ًكان إذا طلق امرأته فھو أحق برجعتھا، وان طلقھا ث?ثا، فنسخ ذلك 

))الط?ق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: فقال
)٥(.   

، و أورد فيه ستة أحاديث بين )٦( )باب نسخ الجلد عن الثيب. (جـ
سمعت ((: لعن زيد بن ثابت قا: فيھا أن الثيب يرجم و\ يجلد، أحدھا

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما البتة، قال :  يقول�رسول هللا
كما : اكتبنيھا، قال شعبة:  فقلت�لما أنزلت أتيت رسول هللا: عمر

أ\ ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وان الشاب : ذكره ذلك فقال عمر
))إذا زنى وقد أحصن رجم

يا :  وفي الرواية ا�خرى قال عمر)٧(
  .))\ أستطيع((: رسول هللا، اكتبني آية الرجم، قال

 آية �لقد أقرأناھا رسول هللا((: وعن سھل أن خالته أخبرته قالت
))الشيخ والشيخة فارجموھما البتة بما قضيا من اللذة: الرجم

ُ وعن أبي بن )٨(

يجلدون ويرجمون، ويرجمون و\ يجلدون، ويجلدون و\ ((: كعب قال
الشيخ المحصن، إذا زنى يجلد ثم يرجم، والشاب : يرجمون، ففسره قتادة

كم : المحصن، يرجم إذا زنا، والشاب الذي لم يحصن، يجلد، وعنه قال
كانت لتعدل : ُتعدون سورة ا�حزاب آية ؟ قلنا ث?ثة وسبعين، فقال أبي

سورة البقرة، ولقد كان فيھا آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموھما البتة 
))ًنكا\ من هللا وهللا عزيز حكيم

)٩(.   

 ليؤكد أن ھذا ا�مر لم ينسخ وإنما )تثبيت الرجم( بباب ثم اتبع ذلك
وأورد فيه اثني عشر حديثا، جميعھا  �استقر عليه ا�مر حتى وفاة النبي

ومن  ،� أمر بالرجم، وأنه رجم بعد النبي �تبين أن عمر بن الخطاب  
قد خشيت أن يطول ((: هاجل ا\ختصار، اكتفي بذكر واحد منھا، وھو قول

ما نجد الرجم في كتاب هللا فيضلوا بترك : بالناس زمان، حتى يقول قائل
                                                           

  ). ١٠٦(سورة البقرة، آية )١(

  ). ١٠١( سورة النحل، آية)٢(

  ). ٣٩(ة سورة الرعد،آي)٣(

  ). ٢٢٨( البقرة، آية)٤(

 ). ٥٧٤٨(كتاب الط?ق حديث رقم ) ٣/٤٠٢(  المصدر السابق)٥(

 ). ٧١٥٠- ٧١٤٥(كتاب الرجم ا�حاديث) ٤/٢٧٠(المصدر السابق )٦(

 ) . ٧١٤٨(والرواية ا�خرى حديث رقم ) ٧١٤٥(حديث رقم ) ٤/٢٧٠( المصدر السابق)٧(

 ) . ٧١٤٧و٧١٤٦(حديث رقم ) ٢٧١- ٤/٢٧٠(المصدر السابق)٨(

 ). ٧١٥٠و ٧١٤٩(حديث رقم ) ٤/٢٧١(  السنن الكبرى)٩(



  ٨٧

فريضة أنزلھا هللا، أ\ وان الرجم حق على من زنا إذا أحصن وكانت 
البينة، أو كان الحبل، أو ا\عتراف، وقد قرأناھا الشيخ والشيخة إذا زنيا 

)) ورجمنا بعده�فارجموھما البتة وقد رجم رسول هللا
)١(.   

ون?حظ أن اYمام النسائي يلجأ إلى التبويب بھذه الطريقة عندما يكون   
ًالحديث مبينا للناسخ والمنسوخ بنفسه، أما إذا كان الحديث المنسوخ مستق? 

  .ًعن الناسخ فإن طريقة التبويب تأخذ شك? آخر كما سيأتي 
  .نسخ ذلكالتبويب بموضوع الحديث المنسوخ وإتباعه بباب . ٢

إذا استقل الحديث الناسخ عن الحديث المنسوخ، فإنه يذكر المنسوخ 
باب نسخ ذلك، مما يشعر أن الحديث الثاني : أو\، ثم يبوب للناسخ بقوله

  :ناسخ ل|ول، أو أحاديث الباب الثاني ناسخة �حاديث الباب ا�ول، ومثاله
وذكر ) باب التطبيق( ما جاء في كتاب التطبيق، جعل الباب ا�ول .١

 أمرھم �فيه أربعة أحاديث تبين أن الصحابة كانوا يطبقون وان النبي 
 ومن ھذه ا�حاديث؛ حديث عبد هللا بن �بذلك، وانھم فعلوه بحضرة النبي

ًفإذا كنتم ث?ثة فصلوا جميعا وإذا كنتم اكثر فليؤمكم … ((: مسعود قال
بين فخديه، وأنجبى فكأني أحدكم فإذا ركع أحدكم فليضع يديه بين ركبتيه أو 

  )٢(.))�انظر إلى اخت?ف أصابع رسول هللا

أورد فيه حديثين من طريق ) نسخ ذلك( ثم اتبع ھذه ا�حاديث بباب 
َّوجعلت يدي بين ركبتي : ُصليت إلى جنب أبي قال((: مصعب بن سعد قال َّ

ثم فعلت ذلك مرة أخرى : اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: فقال لي
إنا قد نھينا عن ھذا وأمرنا أن نضرب با�كف على : فضرب يدي وقال

ھذا شيء كنا : ركعت فطبقت فقال أبي((:  وفي الرواية ا�خرى قال))الركب
))نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب

)٣(.  
:  وفي كتاب الطھارة أورد باب ا�مر بالوضوء مما مست النار.٢

أمر بالوضوء مما  �بيوأورد فيه ثمانية أحاديث جميعھا تنص على أن الن
))توضؤا مما مست النار((: مست النار وقال

 وفي رواية أخرى قال )٤(
))توضؤا مما غيرت النار((

و أورد فيه ) نسخ ذلك( ثم اتبع ذلك بباب )٥ (
أكل مما مست النار ولم  �أربعة أحاديث تبين نسخ ھذا الحكم وان النبي

كان آخر ((:  قال�يتوضأ و أوضحھا في الد\لة على النسخ حديث جابر
  )٦(.)) ترك الوضوء مما مست النار�ا�مرين من رسول هللا

                                                           

 ). ٧١٦٢- ٧١٥٥١(كتاب الرجم باب تثبيت الرجم ا�حاديث من ) ٢٧٥- ٤/٢٧٢( المصدر السابق)١(

  ).٦١٨(كتاب التطبيق حديث رقم)١/٢١٤(المصدر السابق)٢(

 ). ٦٢٢و ٦٢١(حديث رقم ) ١/٢١٥( السنن الكبرى)٣(

 ) .٦٢٢و٦١٢(حديث رقم ) ١٠٥- ١/١٠٤(السابقالمصدر )٤(

 ). ١٨١،١٨٢،١٨٣،١٨٤(حديث رقم ) ١٠٥- ١/١٠٤(المصدر السابق)٥(

 ).١٨٨(حديث رقم) ١٠٦- ١/١٠٥(المصدر السابق)٦(



  ٨٨

لبس الجباب الديباج المنسوجة ((وفي كتاب الزينة أورد باب . ٣ 
ِ بعث إلى أكيدر بقباء،  �أن رسول هللا… ((:  وروٮحديث أنس قال))بالذھب ٍِ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ

ُفأرسل إليه بجبة ديباج منسو ُْ َ ٍ َ َ َِ ِ َِّ ِ ْ َْ ِ َ ِجة فيھا الذھب فلبسھا رسول هللا َ َِّ َُّ ُ َُ َ َ َِ َ َ َ َ ثم قام على �ٍ َ َ َ َّ ُ
َالمنبر وقعد، فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونھا بأيديھم فقال أتعجبون  َُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َّْ َ ََّ َ َ ِ ْ

َمن ھذه لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون َْ َ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َّ ْ ٍ ُ َ َ ْ((.)١(  

: وأورد فيه حديث جابر قال) نسخ ذلك وتحريمه(ثم اتبع ذلك بباب 
 قباء من ديباج أھدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر �لبس النبي((

نھاني عنه جبريل عليه ((: قد أوشكت ما نزعته يا رسول هللا قال: فقيل له
: ًمرا واعطيتنيه قاليا رسول هللا، كرھت أ:  فجاء عمر يبكي، فقال))الس?م

)) فباعه عمر بألفي درھم))إني لم اعطكه لتلبسه إنما اعطيتكه تبيعه((
) ٢( .

ًوھذه ا�مثلة وغيرھا مما سبق يلجأ إليھا النسائي عندما يكون النسخ واضحا 
  .ًإما صراحة أو ضمنا، فيجزم بالنسخ ويبوب له 

  . التبويب بموضوع الحديث المنسوخ بما يدل على نسخه. ٣

باب إبطال :قال َّومثاله ما ذكره اYمام النسائي في كتاب الوصايا،
 أنه �من طريق عمرو بن خارجة، عن النبي  ، وروى الوصية للوارث

إن هللا أعطى لكل ذي حق حقه، ف? وصية :    (( قال في حجة الوداع
))لوارث

َالوصية للوالدين و����:  فھذا نسخ قوله تعالى)٣ ( َ َِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ْا"قَّ َربينَ َ َِ���� )٤(.  
الرخصة في : عندما \ يجزم اYمام النسائي بالنسخ فيلجأ إلى قولهو
أو النھي من فعل كذا، أو اYذن بكذا، وھكذا،منھا ما يمكن أن يحمل ذلك، 

على انه ناسخ، ومنھا ما يحمل على إباحته للضرورة، أو إباحته على 
اYط?ق دون أن يسبقه تحريم، وھناك بعض ا�لفاظ التي قد نستنتج منھا أن 

  ترك العمل بكذا، أو الرخصة في ترك كذا،: النسائي ربما يقصد النسخ مثل

ً وفي كل ذلك، فإن للنسائي منھجا يكاد يكون مطردا، بحيث يعمد إلى  ً
تقديم المنسوخ، ثم يتبعه بالناسخ، وھذا يفيدنا بالتعرف على مذھب اYمام 

ا�مر بالوضوء من (اله ما ترجم له بـومث: النسائي في بعض المسائل الفقھية
إذا مس ((:  أورد فيه حديث بسرة بنت صفوان قالت)٥()مس الرجل ذكره

))أحدكم ذكره فليتوضأ
، ثم اتبعه بباب الرخصة في ترك الوضوء من مس )٦(

                                                           

 ).٩٦١٧(كتاب الزينة باب لبس الجباب الديباج المنسوجة بالذھب حديث رقم ) ٥/٤٧٢(المصدر السابق)١(

 ) .٩٦١٨(حديث رقم  )٥/٤٢٧(المصدر السابق)٢(

ورواه الترمذي في كتابه ) ٦٤٧٠و٦٤٦٩و٦٤٦٨(كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم ) ٤/١٠٧(  السنن الكبرى)٣(
واحمد ) ٢٧١٢(وابن ماجه في الوصايا برقم ) ٣٥٦٥(وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود في البيوع برقم ) ٢١٢١(الوصايا برقم 
 .  جميعھم من طريق عمرو بن خارجة ) ٣٢٦٠( والدرامي في الوصايا برقم )١٨٧- ٤/١٨٦(في مسنده

  ). ١٨٠( سورة البقرة آية )٤(

 .  كتاب الطھارة)١/٩٨(المصدر السابق )٥(

 ). ١٥٩(كتاب الطھارة حديث رقم ) ١/٩٩( المصدر السابق)٦(



  ٨٩

))الذكر
: جاء رجل كأنه بدوي فقال ((: وأورد فيه حديث طلق بن علي قال)١(

يا نبي هللا، ما ترى في رجل مس ذكره في الص?ة قال وھل ھو إ\ مضغة 
))منك أو بضعة منك؟

  .)٣(وھذا ما فعله أبو داود قبله.)٢(
وبغض النظر عن وضع الحديثين من حيث الصحة والضعف إذ تكلم   

أن مذھب اYمام النسائي ھو ترك : ، فإنا نستنتج من ذلك)٤ً(النقاد عليھما معا
تاج، ذھبت فيه إلى ذلك �نه من الوضوء من مس الذكر، وھذا مجرد استن

خ?ل استقرائي للسنن تبين لي أن النسائي يعمد إلى تقديم المنسوخ على 
الناسخ فيما تيسر لي اYط?ع عليه، وھذا المسلك ھو ا�قرب للصواب؛ إذ 
ًان العقل يقضي تقديم المنسوخ؛  �نه متقدم زمنا على الناسخ، فقدمه 

  ً.النسائي تصنيفا
وبالجملة، فإن اYمام النسائي، كان من فرسان ھذا الفن الجليل، وقد   

إنه ربما تأثر بشيخه : برع في طريقة عرضه والتعامل معه، ويمكن القول
واستفاد منه إذ أن معظم ا�بواب )ھـ٢٧٥ت(اYمام أبي داود السجستاني 

باب نسخ (( : ًالمتعلقة بالنسخ كانت عند كل منھما نصا وعلى سبيل المثال
)) المتوفى عنھا زوجھا بما فرض لھا من الميراثمتاع

نسخ (( وباب )٥(
))المراجعة بعد التطليقات الث?ث

 ،وغيرھا، فقد تطابقت أسماء ھذه )٦(
  .ا�بواب عند كليھما

وأبو داود كما ھو معروف، إمام في ھذا الفن، وسننه شاھدة على   
وھو أيضا من كبار النقاد، وله مصنف مستقل في الناسخ والمنسوخ، . ذلك

  .ف? عجب إذا قلنا أن اYمام النسائي قد استفاد منه وهللا تعالى اعلم 
  

  

  

  

  

 

                                                           

 . كتاب الطھارة)١/٩٩( المصدر السابق)١(

 ).  ١٦٠(حديث ) ١/٩٩( المصدر السابق)٢(

  )١/٩٥( انظر سنن أبي داود)٣(
، والعلل المتناھية ،\بن )١/٣٨و١/١٩(، والعلل، \بن أبي حاتم )٢/٦٥( الجامع في العلل ومعرفة الرجال، ل�مام أحمد:  انظر)٤(

 ).٣٦٣- ١/٣٦٢( الجوزي 

 ) .١/٦٦٦(بينما أورده أبو داود في كتاب الط?ق) ٣/٣٩٧(  أورده النسائي في كتاب الط?ق)٥(

  ).١/٧٠٠(بينما أورده أبو داود في كتاب الط?ق) ٣/٤٠١( أورده النسائي في كتاب الط?ق )٦(
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ّسبق أن عرفنا النقد بأنه التمييز بين ا�شياء بقصد إظھار ما فيھا من   
، و إخراج ما فيھا من الزيف ؛ فالنقد يتناول الجانب )�(عيب أو حسن

السلبي، إضافة إلى الجانب ا=يجابي الذي يمثل الجانب ا�ھم، إذ غاية 
إلى الحق والحقيقة من خIل فرز المعلومات المتوفرة ھي الوصول : الناقد

ّبين يديه ، وإذا تعلق ا�مر بحديث رسول هللا
فھو أكثر أھمية، وأشد � 

ًتحريا Sرتباطه با�حكام الشرعية التي يمثل الحديث النبوي الشريف أحد 
أدلتھا ، وكما ھو معروف أن الحديث يتكون من السند والمتن، وكIھما قد 
 ّعرض للنقد من قبل أصحاب ھذا الشأن، بقصد الحفاظ على سنة رسول هللا

  .وتنقيتھا من الشوائب �

وإذا كان الھدف الرئيس للنقد ھو الوصول إلى ما صح من أقوال   
 فان ھذا S يمكن تحقيقه قبل التأكد من صحة الطريق إليه �   ّرسول هللا

  .وھو ما يسمى بالسند

ً السند �نه يمثل ركنا أساسيا للحديث، وS نستطيع أن نقلل من أھمية   ً
واSعتماد على نقد المتن وحده بمعزل عن السند؛ قد يؤدي إلى الوقوع في 
أخطاء كبيره، ومن ھنا ظھرت عناية النقاد والمحدثين با�سانيد، مما جعل 

أن المسلمين وبخاصة ((: المستشرقين يثيرون ھذه الزوبعة التي مفادھا 
))المحدثين منھم لم يعنوا بالمتن عنايتھم بالسند

 فاشتغلوا با�سانيد وأھملوا )�(

المتون التي ھي ا�ھم، وھي الغاية ، وعندما تصدى المستشرقون لنقد 
  .المتن بمعزل عن السند، جاءوا لنا بالعجائب

 S تشد الرحال إS إلى ثIثة ((بان حديث ) غولتسيھر(  فقد زعم   
))مساجد

 سياسي إذ أن عبد الملك أراد أن يحول  موضوع لغاية، وھدف)� (

الناس من الحج إلى الكعبة إلى الحج إلى بيت المقدس، فأوعز إلى الزھري 
  . بوضع ھذا الحديث

                                                           

  ).٤٩ص(انظر ) �(

  ).٢١ص(نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين، للدكتور نجم عبد الرحمن )�(

) ٣/٣٩٢(، وفي)١١٨٩(فضل الصIة في مسجد مكة والمدينة، برقم : كتاب، وباب )٣/٣٨٣( رواه البخاري في الصحيح  ومعه الفتح)�(

كتاب  )٤/٧٦٦(،        وفي)١٨٦٤(كتاب جزاء الصيد،باب حج النساء برقم)٤/٥٥٣(،وفي)١١٩٧(باب مسجد بيت المقدس برقم
كتاب الحج،باب فضل المساجد )٩/٥١٧(، كما رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي)١٩٩٥( الصوم، باب الصوم يوم النحر برقم

 )٧٧٩(برقم. كتاب المساجد، باب ما تشد إليه الرحال من المساجد)١/٢٥٨(َّو النسائي في السنن الكبرى)١٣٩٧( ثIثة برقمال
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، ))بني ا=سIم على خمس((: في حديث)  فنسنك(كما طعن المستشرق 
إنھما موضوعان، مع أنھما من الركائز ا�ساسية :  وقال))الشھادة ((: وحديث

  .في ھذا الدين، وھذه ا�حاديث مخرجة في الصحيحين

 مغازي موسى بن ((: زعم أن كتاب ) شاخت( كما ان  البروفيسور 
  . برمته موضوع))عقبة

 وقد أحسن  الدكتور محمد مصطفى ا�عظمي في تصديه لھذه التھم   
،وكذلك  الدكتور محمد طاھر الجوابي؛ )�(جميعھا، ورد عليھا بما يليق بھا

  .)�( للرد على غولتسيھر، وأحمد أمين، في الموضوع نفسه فانه تصدى

وبذلك يظھر لنا بأنه S يمكن اSكتفاء بنقد المتن دون السند، فھما   
ّمتIزمان، وS غنى �حدھما عن اzخر، وإذا كنا نريد أن نفند مزاعم 
المستشرقين، فإن ھذا يجب أن يكون في إطار واضح المعالم، وبالقدر الذي 
 Iنجراف في تھويل مسألة نقد المتن وجعلھا أصSًتجلو به الحقيقة، دون ا
في تقويم الحديث؛ فنقع في شراكھم ونحقق لھم أھدافھم التي من أجلھا 
أثاروا ھذه الزوبعة، ولكن، علينا أن نبرز اھتمام المحدثين، بجانب نقد 

ّالمتن، دون التقليل من جانب السند الذي يعد أحد مميزات ھذه ا�م ة عن ُ
 S (( :-رحمه هللا–ًإذ يقول ا=مام البيھقي نقI عن ا=مام الشافعي . غيرھا

يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إS بصدق المخبر وكذبه إS في 
بأن : الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه 

يحدث المحدث ما S يجوز أن يكون مثله أو يخالفه ما ھو أثبت واكثر 
))دSSت بالصدق منه

) �(.   

وھذا القول ينبھنا إلى ضرورة ضبط نقد المتن، ومعرفة أبعاده ومداه 
في انتقاد الرواية، فI يطغى على نقد السند فيوقعنا في إشكاليات كثيرة اكبر 

  .من اتھامات المستشرقين 

 (( :   في-رحمه هللا-َّ وسأتناول في ھذا الفصل جھود ا=مام النسائي
إذ اعتنى بالنقد عناية فائقة، وقام بنقد ا�سانيد والمتون في كتاب )) نقد المتن

َّالسنن الكبرى، الذي يعد أھم وأوسع مصنف في آثار ا=مام النسائي ُّ َّ رحمه -ُ
 العلمية، فكشف لنا عن خبايا العلل وا�وھام، من خIل عرضھا على -هللا

موازين النقد ومعاييره الدقيقة؛ للتأكد من صحة المتن وسIمة جميع ألفاظه، 
                                                           

، )بتصرف(والكIم السابق عن المستشرقين،منه ) ٤٧٠-٢/٤٥٧( دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ل�عظمي:   انظر )�(

 ).ومابعدھا١٢٧ص(وانظر رد ا�عظمي في منھج النقد

  ) ٤٥٤-٤٥٢(جھود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف، للجوابي:  انظر)�(

 ).١/٤٨(معرفة السنن واzثار، للبيھقي) �(
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 وھذا ما  وخلوه من التصحيف والتحريف، ودقائق ا�خطاء وا�وھام
  )� (.سيتضح لنا أكثر فأكثر من خIل ا�مثلة التطبيقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث ا�ول
  )�(النقد ا�يجابي 

  

بيان  في كشف أغIط المتون، و-رحمه هللا-مثلما عنى ا=مام النسائي   
ًعللھا وأخطائھا، فانه عنى أيضا، ببيان الصحيح منھا، ودفع الشبه 
واSنتقادات عن ھذه ا�حاديث، وأبرز لنا جوانب القوة التي تحطمت عليھا 
مطاعن المستشرقين من خصوم السنة ، وبددت ا�وھام التي بنيت على 
الظن والتخمين، وأكد على سIمة ھذه ا�حاديث من العيوب من خIل 
ا�دلة والبراھين، وضمن موازين صارمة ودقيقة، حتى بلغ به ا�مر، أن 
ًينتقد كلمة واحدة من المتن ويصحح الباقي ، بل إنه أحيانا ينتقد حرفا في  ً

وتحريه، ويوقفنا - رحمه هللا-َّكلمة، وھذا مؤشر على دقة  ا=مام النسائي
ض الروايات  على على الجھد الكبير الذي بذله في التدقيق والتمحيص وعر

                                                           

ّرحمه هللا-فقد قال ما يشبه ھذا الكIم في حق ا=مام البيھقي) وما بعدھا ٥٣٧ص (الصناعة الحديثية في السنن الكبرى :   انظر )�(
 وقد -

َّتفدت منه في اختيار بعض ا�لفاظ والمصطلحات التي تخدمني  في ھذا الفصل في مواضيع مشتركة بين  النسائي، والبيھقي، إذ اس
 . انه تحدث عن الموضوع نفسه بما يخص السنن الكبرى للبيھقي

  ).٥٤٧ص(الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيھقي: انظر. تقسيم النقد إلى إيجابي وسلبي أفدته من الدكتور نجم عبد الرحمن)�(
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 S ،بعضھا، والمقارنة والموازنة بينھا وان صحت أسانيدھا ، فصحة السند
ًتعني أبدا صحة المتن؛ إذ التصحيح بظواھر ا=سناد،  S يقل خطورة عن 

  ً.التصحيح بعزل المتن عن السند، وھذا يصدق على التضعيف أيضا

 رحمه -َّولم يقتصر النقد ا=يجابي لمتون ا�حاديث عند ا=مام النسائي  
 على التصحيح، بل انه حرص على تجلية المتون، والزيادة في بيانھا -هللا

وتوضيحھا، من خIل معالجة الكلمات الغريبة، وبيان معانيھا، أو ضبط 
المعاني ووضعھا في مدارھا الصحيح، وشواھد ذلك مبثوثة في الكتب 

  .إليهوا�بواب، وسنعرض لبعض ا�مثلة لتدعيم ما ذھبنا 

  . تصحيح ا�حاديث بأقوال النسائي المستقلة:المطلب ا�ول 
كتاب الصيام، باب صيام السفر، عدة : اخرج النسائي في.  ١

َ أنبا عمرو بن علي قال((:أحاديث، وفي آخر حديث في الباب قال  ََ ٍّ ِ َ َُ ْ ُ ْ َحدثنا : َ َ َّ َ
ِيحيى بن سعيد، وخالد بن الحارث، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن،  َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ َْ ُ ِ ْ ُ ُ َُ َ ٍ

َعن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد هللا، أن رسول َ َ َ َ َُ َّ َ ِ ِ ِ ََّّ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ٍْ ْ َرأى  �ُ َ
َرجI قد ظلل عليه في السفر، فقال َ ََ َ َ َِ َّ ِ ِ ْ َ َ ِّ ُ ْ ً ِليس من البر الصيام في السفر: ُ َ َّ ِ ُِ َ َِّ ِّ ِ ْ َ ْ قال أبو )) َ

   .)� (حديث شعبه ھذا ھو الصحيح:  الرحمن عبد

وعند إنعام النظر في أحاديث الباب نجد أن ھذا الحديث ھو أفضل 
ھذه ا�حاديث لنظافة إسناده، وثقة رجاله، وجودة متنه وھو مروي في 

جميعھم من طريق شعبة )�(وسنن الدارمي)�(وسنن أبي داود) �(الصحيحين

  .به

(( : قال : أخرج النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، قال .  ٢

َأخبرنا قتيبة قال ُ َُ َ َْ َ َ ْ َ حدثنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجھني، عن أبيه، قالَ:َ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ُ ْ َ َْ ْ ِْ َّ ُ َّ َ َّ :
َّأذن رسول هللا  ُ ُ َ َ ِ ِبالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عام �َ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ٍ َ َْ َ َِ ٌ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ ٍر، ِ

ْفعرضنا عليھا أنفسنا، فقالت َْ ََ َ ََ ََ َ َ َُ َ ْ ُما تعطيني؟ فقلت:َْ ُْ ُ َ ِ ِ ْ ِردائي، وقال صاحبي: َ ِ َِ َ َ َ َ ِ :
ْردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب، منه فإذا نظرت  َ ْ ْ َُ ََ َ ِ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ُ َ

ْإلى رداء صاحبي، أعجبھا، وإذا نظرت إلي، أعجبتھا، ثم قالت ْ ََ َ َ ََ َّ َّ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َِ ِ َِ َ ِ َ َأنت :ِ ْ َ
ِورداؤك يكفيني، فمكثت معھا ثIثا، ثم إن رسول هللا  َّ ِ َِّ َ َ َ َ َُ َّ َِ ُ ً َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َُ ِ َ من كان ((: َقال �َ َ ْ َ

َعنده من ھذه النساء الIتي يتمتع فليخل سبيلھا  َ َ ََ ِ ِّ َ َُ ُْ َ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َْ ُ : أبو عبد الرحمن : قال.  ))ْ

                                                           

 ) . ٢٥٧٠(حديث رقم ) ٢/١٠٠  ()�(

(  عمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر برقم        �كتاب الصوم باب قول النبي ) ٤/١٩٤٦) (الفتح( البخاري )�(

 ).١١١٥(طر في شھر رمضان للمسافر برقم كتاب الصيام باب جواز الصوم والف) ٦/١٨٨)( بشرح النووي(ورواه مسلم ) ١٩٤٦

 )٢٤٠٧( كتاب الصيام باب اختيار الفطر برقم) ١/٧٣٢( أبو داود )�(

 ) .٦٦١( كتاب الصوم باب الصوم في السفر برقم ١/٤٣٤ الدارمي)�(



  

  

٩٨

))ھذا حديث صحيح((
)�(.  

  

  )شجرة ا�سناد في الصفحة التالية: انظر (
  
  
  
  
  
  
  
  

متعة :  شجرة ا�سناد لحديث الربيع بن سبرة في                       
  النساء

  ����                                                                     النبي 
  

                     أبيه����                                                  سبرة الجھني
              رجل من بني الربيع بن سبرة                                                 

  سبرة

  

           عمر بن عبد العزيز    ّ     عبد العزيز بن عمر      عبيد هللا بن عمر         الزھري                    الليث بن سعد

  

     عبد ربه بن سعيد    جعفر بن عون       معمر                 ابن إسحاق           ابن أبي عبلة     إسماعيل بن أميةقتيبة بن سعيد

  

ّ    يزيد بن زريع               أبيه               معقل بن عبيد هللا     عبد الوارث   الدارمي شعبة بن الحجاج      
  

  

ّسليمان بن حرب        غندر     محمد بن عبد هللا       وھب بن جرير         الحسن بن محمد          مسدد 
  

  

  الرحمنمحمود بن غيIن      محمد بن الوليد                       محمد بن بشار           المغيرة بن عبد 

  
  

                                             النسائي 
مسلم                                                                     أبو 

  داود                   

                الطريق الصحيح

  

وإذا نظرنا في أسانيد ھذه ا�حاديث ومتونھا؛ لنتبين سبب اختيار 
                                                           

 ) . ٥٥٥٠(حديث رقم ) ٣٢٩-٣/٣٢٨  ()�(



  

  

٩٩

  لھذا الحديث بالذات ليختم به الباب، ثم يشير -رحمه هللا-َّا=مام    النسائي
ًإليه بأنه صحيح، لوجدنا، أنه ذكر في كل من ا�حاديث  الستة ا�ولى جزءا 
من الحديث  المشار إليه، في حين أن ھذا الحديث قد اشتمل على كل ھذه 

ين الرواة عن الربيع بن سبره وما ًا�جزاء مجتمعة، ثم إن ھناك اختIفا ب
 وروي عن )�(قبله، فروي الحديث عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع

  وروي عن عمر بن عبد )�(عبيد هللا بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع

، وكذلك فانه روي مرة عن الزھري )�(عن الربيع بن سبرة) ا�ب(العزيز

 ومرة عن الزھري عن عمر بن عبد العزيز عن )�(عن الربيع مباشرة

  .)�( ،ومرة عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع)�(الربيع

أما الحديث ا�خير، فقد رواه عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن 
الربيع عن أبيه ، وھذا الحديث إسناده عال؛  فھو رباعي، بينما ا�حاديث 

لقصة كاملة، با=ضافة إلى أن ا�خرى، أعIھا سداسي، وكذلك فانه روى ا
ُالرواة ھم من ا�ئمة؛ فعلو ا=سناد، وتمام الخبر المشتمل على جميع  ُ َ
ُحروف الرواية، وعلو مرتبة الرواة ، ھذه ا�سباب الثIثة مجتمعة،كانت 
وراء اختيار ھذا الحديث ليكون معتمده في الباب، كما أن الحديث أخرجه 

 ً-أيضا- ،من الطريق التي أخرجھا النسائي وھذا )�(ا=مام مسلم في صحيحه

، وهللا -رحمه هللا-َّيزيد الحديث قوة، فالحديث صحيح كما قال ا=مام النسائي
  .تعالى أعلم

ذكر : في كتاب الصIة، باب-رحمه هللا-َّأخرج ا=مام النسائي.  ٣
ُأخبرنا يعقوب ((:اSختIف على ابن عباس، في عدد صIة الكسوف، قال ُ ْ َ َ ََ ْ َ 

َبن إبراھيم، عن ابن علية، قال ََ َ َّ َ ُ ُِ ْ ْ ْْ َ َ ِ ِحدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي : ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َْ َ ُّ ِ ْ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ
َّثابت، عن طاووس عن ابن عباس، أن رسول هللا َ َُ َّ َ ٍ ِ ِ ٍ َِّ َ َ َْ ْ ٍ ِصلى عند كسوف  : �َ ُِ ُ َْ َّ َ

ِالشمس ثماني ركعات وأربع سجدات وعن عطاء مثل ذلك ِ َِ َُ ْ ٍ ٍ ٍَ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ِ ْ َّ
: ثم قال بعده  )) 

                                                           

 ).٥٥٤١،٥٥٤٢(المصدر السابق ا�حاديث ) �(

 ). ٥٥٤٣(المصدر السابق حديث رقم ) �(

 ). ٥٥٤٥ و ٥٥٤٤(المصدر السابق حديث رقم ) �(

 ).٥٥٤٦(المصدر السابق حديث رقم  ) �(

 ).٥٥٤٥(المصدر السابق حديث رقم ) �(

 )٥٥٤٤(المصدر السابق حديث رقم ) �(

بسنده ومتنه وزاد بعد قوله ) ١٤٠٦(باب تحريم نكاح المتعة برقم . كتاب النكاح) ٩/٥٣٢)( بشرح النووي(  رواه مسلم في الصحيح  )�(

، )٢٠٧٣و٢٠٧٢(كتاب النكاح،باب في نكاح المتعة  برقم)١/٦٣٢(ورواه أبو داود ).كأنھا بكرة عيطاء( إلى أمر أه من بني عامر قال 
 ).٢١١٦و٢١١٥(كتاب النكاح باب النھي عن متعة النساء برقم) ٢/٥٧٨(والدارمي 



  

  

١٠٠

))ھذا حديث جيد((: قال أبو عبد الرحمن
)�(.  

وروى الحديث مرة أخرى، في كتاب كسوف الشمس والقمر، بسنده 
، واتبعه بحديث آخر، من طريق محمد )�(ومتنه دون أن يعلق  عليه بشيء

 بن المثنى، عن يحيى، عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس،
أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ، ثم قرأ ، ((: �عن ابن عباس عن النبي 

))ثم ركع ، ثم قرأ ، ثم ركع ، ثم قرأ ، ثم ركع، ثم سجد وا�خرى مثلھا
)�(.  

وعن : باللفظ ا�ول وقال مسلم بعده)�(،وأحمد )�(والحديث رواه مسلم

  . علي مثل ذلك

، )	(، وأحمد)�(، وأبو داود)�(،والترمذي)�(كما رواه مسلم

،جميعھم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن )
�(والدارمي

  .حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس، باللفظ الثاني

كان وكيع يقول في حديث ((: قال أبي : قال عبد هللا بن احمد 
في ّصلى � الكسوف، حديث سفيان، عن حبيب، عن طاووس، أن النبي 

إن إسماعيل بن عليه، : عات في أربع سجدات ، قلت له الكسوف ست رك
 Sثماني ركعات في أربع سجدات، فكما كان بعد ذلك، : ويحيى بن سعيد قا

))رجع إلى ثمان
) ��(.  

فيه حبيب بن أبي ثابت : ا�ول : وحديث ابن عباس فيه إشكاSن 
  .قوله ثماني ركعات: وھو مدلس وقد رواه بالعنعنة ، والثاني 

فمع أن حبيب بن أبي ثابت، عنعن في روايته عن : أما ا=شكال ا�ول
طاووس، وھو من المرتبة الثالثة، الذين Sيقبل العلماء تدليسھم، إS إذا 

                                                           

 ).٥٠٦(حديث ) ١/١٨٦(  السنن الكبرى)�(

 ).١٨٥١(حديث رقم )١/٥٦٩ () �(

 ).١٥٨٢(حديث رقم )١/٥٦٩(السنن الكبرى)�(

من طريق أبي بكر ) ٩٠٨( من الجنة والنار برقم حديث�كتاب الكسوف، باب ما عرض للنبي) ٦/٥١٤( صحيح مسلم بشرح النووي)�(

  . بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، عن سفيان، عن حبيب، عن طاووس،عن ابن عباس،به

 ).١٩٧٥(حديث رقم) ٣/٣٠٠)(م١٩٥٠(أحمد محمد شاكر،دار المعارف بمصر: شرح وفھرسة(  مسند احمد)�(

 )٩٠٩(حديث رقم ) ٦/٥١٤( صحيح مسلم بشرح النووي)�(

حديث ابن عباس حديث حسن : ((وقال)٥٦٠(كتاب الصIة باب ما جاء في صIة الكسوف برقم ) ٤٤٧-٢/٤٤٦(  جامع الترمذي)�(

 )).صحيح

 )٩٩٩(كتاب الصIة باب من قال أربع ركعات برقم ) ١/٣٧٩( سنن أبي داود ) �(

 )٣٢٢٦(حديث) ٥/٨١(المصدر السابق) 	(

)�
 ).)١٤٩٤باب الصIة عند الكسوف برقم ( )١/٣٨٢  سنن الدارمي  (

 ).٦١٨( حديث) ١/١٣٦(  الجامع في العلل ومعرفة الرجال،ل�مام أحمد  )��(



  

  

١٠١

لكن روايته مخرجه في صحيح مسلم، والمرويات : صرحوا بالسماع 
بالعنعنة في الصحيحين لھا حكم خاص، وھي محمولة على اSتصال، عند 

 ،وتخريج مسلم لھذا الحديث في صحيحه، دليل على أنه)�(لمأكثر أھل الع

ثبت عنده اتصاله، وانه لم يدلس فيه، وفي الصحيحين، من حديث 
حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير، وھذا دليل على انه لم يدلس فيھا، أو انه ثبت 

  .سماعه في رواية خارج الصحيحين

 وكذلك تصحيح الترمذي له، يدل على أن الحديث متصل 
  . )�(وصحيح

ًإضافة إلى أن الحديث مروي أيضا، من طريق عطاء، عن ابن 
ًعباس،بھذا اللفظ كما في تعقيب النسائي على الحديث، كما أن مسلما 
والبيھقي، أشارا إلى أن الحديث  مروي من طريق علي ابن أبي طالب 

  .، فھذا كله يشفع لحبيب تدليسه في ھذا الحديث)�(رضي هللا عنه

فيمكن الجواب عنه، بان ابن عباس كغيره ممن : شكال الثانيأما ا=
روى صفة الكسوف فمنھم من روى ركوعين، وثIثة، وأربعة، وخمسة، 
وستة، وثمانية ، فالمسألة مروية على  وجوه عدة، وھذه الرواية على وجه 
من ھذه الوجوه، إضافة إلى أن الحديث مروي من طريق علي بن أبي 

َّطالب، فھذا يقويه، ويؤيد قول ا=مام النسائي  فيه، وقد تعرضت -رحمه هللا-ّ
  )�(.بشكل مفصل" مختلف الحديث"للخIف في ھذه المسألة في مبحث 

الحكم بما اتفق عليه أھل : أخرج النسائي في كتاب القضاء، باب. ٤  
َ أخبرنا محمد بن العIء، قال((:       العلم، قال َ َ َ ََ ِ ََّ ْ ُ ُْ ُ َ ْ َحدثنا أ: َ َ َ َّ ِبو معاوية، عن َ َ َ َ َِ ُ ُ

َا�عمش، عن عمارة  َ َ َُ ْ َْ ِ َ ْ
ُھو ابن- ُْ ٍ عمير-َ ْ َ َ عن عبد الرحمن بن يزيد، قال-ُ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َّ ِ ْ :

ِأكثروا على عبد هللا ذات يوم، فقال عبد هللا ِ َِّ َُّ ْ َْ َ ََ ََ َ ٍ ْ َ َ َ َُ ْ َإنه قد أتى علينا زمان، ولسنا : َ َ َ َْ َْ ََ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َّ ِ
َنقضي، ولسنا ھنالك، ثم إن هللا  ََّ َّ ِ َّ ِ ُِ َ َ َ َُ ْ َ ْ

َّعز وجل- َ َ َّ ْ قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن -َ َْ ََ ََ َْ َ َ ََ َ َْ َ ََ ْ َّ
ٌعرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب هللا، فإن جاء أمر  ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ْ َ َْ ٌ ُ ْ ُ َ

َليس في كتاب هللا، فليقض بما قضى  َ ََ ََ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُبه نبيهَ ُّ ِ َِ ِ، فإن جاء أمر، ليس في � ِ َ َْ َ ٌ ْ َ َ ْ ِ َ
                                                           

وسألت عما وقع في الصحيحين من :(( ، وفي أسئلة ا=مام تقي الدين السبكي للحافظ المزي قال)١/٢٥٥(اويفتح المغيث للسخ:  انظر)�(

، وقال )٢/٦٣٦(النكت على كتاب ابن الصIح)) كذا يقولون: ًحديث المدلس معنعنا، ھل نقول إنھما اطلعا على اتصالھا ؟ قال
ونحوھا من )) عن((وبعض ا�ئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ :(( العIئي

، وقد سبق لي القيام بدراسة تطبيقية على الروايات المعنعنة لبعض المدلسين في )١١٣ص(جامع التحصيل للعIئي)).( شيخه
  .الصحيحين، وتوصلت لھذه النتيجة نفسھا

 ).٣/٣٢٧( يھقيالجوھر النقي المطبوع بذيل سنن الب:   انظر  )�(

 ).٣/٣٢٧(  وسنن البيھقي٦/٥١٤  انظر صحيح مسلم بشرح النووي )�(

  ).٧٧-٧٥ص: ( انظر)�(



  

  

١٠٢

ُكتاب هللا وS قضى به نبيه  ُّ ِ َِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ
َفليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء  ،�  َ َ َْ ِ َ َ ََ ُ ِ َِّ ِ َِ ِ ْ ْ

ُأمر، ليس في كتاب هللا، وS قضى به نبيه،  ُّ ٌِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َّ ْ َ ْ َوS قضى به الصالحون، � َ ُ ِ َِّ ِ َ َ َ َ
َّفليجتھد رأيه، وS يقول إني أخاف، وإني أخاف فإن  ِ ِ َِ َُ َُ َ ََ َِّ َِّ َُ ُُ َ َ َ ََ ْ ْ ِ ْ َالحIل[ْ َ ٌ بين، )�(]ْ ِّ َ

َوالحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبھات، فدع ما يريبك إلى ما S يريبك َ َ َ َُ ُِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ْ َ ٌ ِ َ ْ ُ ٌُ ُ ِ ْ َ ٌَ ِّ ثم  ،))ْ
ِقال أبو عبد الرحمن:  قال بعده َ ْ َّْ َ َ َ ٌذا الحديث جيد جيدَھ((: َ ٌِّ َِّ َ َُ ِ ْ َ((. ) �(

  

من أصحاب )�(والحديث بطوله، لم يروه سوى النسائي، والدارمي

 إS أن ھناك روايات لبعض -في حدود علمي-الكتب التسعة، أو من غيرھم
  .فقرات الحديث دون بعض

 عن )�( كIھما من طريق زكريا)�( ومسلم)�(فقد روى البخاري

الحIل بين ((: يقول �ّ عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول هللا )�(عامر

   .))الحديث… والحرام بين وبينھما مشتبھات S يعلمھا كثير من الناس

ّ رضي هللا عنه-وروى الترمذي من طريق الحسن بن علي
 ((:قال -

دع ما يريبك إلى ما S يريبك، فان الصدق : �حفظت من رسول هللا
  .)�(ھذا حديث حسن صحيح: لوقا. طمأنينة، وان الكذب ريبة

ِوروى  الترمذي وأبو داود والدارمي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، َ َ َ َْ َ َِ ُ 

َفضرب صدره ثم قال... (( َ َ َ َ ََ ََّ ُ ُ َالحمد � الذي وفق رسول رسول هللا لما ((: ْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ُ َُ َ َ ََ َّ َ ُ ْ ْ

ِيرضي رسول هللا َِّ َ َُ ُْ((
)	 (.  

ًوھكذا، نجد أن الحديث قد جمع عددا من معاني ا�حاديث ا�خرى، 
 -وفق ضوابط محددة-الرواية ا�تم على غيرھا وترجيحھا ((والنقاد يقدمون 

                                                           

  .الحIل بالIم،كما ھو مثبت بأعIه، ويبدو أن ھذا تصحيف طباعة وهللا أعلم: ، والصحيح))الحIف بالفاء: ((في ا�صل)   �(

 ).٥٩٤٥(برقم  )٤٦٩-٣/٤٦٨(السنن الكبرى  ) �(

باب الفتيا وما فيه من الشدة من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن ا�عمش عن عمارة  )٦٤-١/٦٣(  رواه الدارمي في المقدمة  )�(

عن طريق يحيى بن حماد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن  )١٦٩( ابن عمير عن حريث بن ظھير عن عبد هللا بن مسعود وبرقم
من طريق عبد هللا بن محمد عن جرير  )١٧١(  أبي عوانة عن سليمان عن عمارة به وعن يحيى بن حماد عن) ١٧٠(عمير به و 

 . عبد هللا بهعن ا�عمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن

 .واللفظ له ) ٥٢(كتاب ا=يمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم ) ١/١٧٢) (الفتح( البخاري )�(

 ).١٥٩٩(كتاب المساقاة والمزارعة باب اخذ الحIل وترك الشبھات برقم ) ١١/٢٠٧)( بشرح النووي( مسلم )�(

 )٢١٦ التقريب ١/١٧٢الفتح  (ثقة : ھو ابن ابي زائدة واسم ابي زائدة خالد بن ميمون الوداعي:  زكريا)�(

 )٢٧٨:التقريب(عامر بن شراحبيل ثقة مشھور : ھو الشعبي الفقيه المشھور:  عامر)�(

 .والحديث مروي في السنن الكبرى) ٢١٥٨( برقم) بدون ترجمة(كتاب صفة القيامة باب  )٤/٦٦٨( جامع الترمذي )�(

من طريق ھناد عن وكيع عن شعبة عن ) ١٣٢٨(كتاب اSحكام، باب ماجاء في القاضي كيف يقضي برقم ) ٣/٦١٦(رواه الترمذي)	(

قال أبو عيسى ھذا حديث S )) الحديث.…ان رسول هللا ((أبى عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رحال من أصحاب معاذ 
=== كتاب) ٢/٣٢٧(نعرفه إS من ھذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل،  وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيدهللا، وابو داود 

اب ب) ٥٦-١/٦٤(الدارمي  و.من طريق حفص بن عمر عن شعبة به ،  ) ٣٥٩٢(اSقضية باب اجتھاد الرأي في القضاء، برقم ==
 )١٦٧(الفتياومافيه من الشدة برقم 



  

  

١٠٣

وذلك Sحتوائھا  على الصورة الكاملة للحديث  بما فيه من زوائد؛ مما يدل 
  )�(.)) على صحة حفظ راويھا، واستيعابه لھا

) جيد جيد(  قصد بقوله - رحمه هللا-َّوالذي يبدو أن ا=مام النسائي
جودة المتن، وحسن سياقته، واشتماله على عدد من ا�حكام، وتقعيد بعض 
ّالقواعد ا�صولية؛ وأشير إلى حديث معاذ؛ الذي عده الفقھاء أحد ا�دلة 

 وھما قضيتان مھمتان في أصول الفقه، فان )�(على جواز اSجتھاد والقياس

جميع طرق ھذا الحديث فيھا كIم، ولم تثبت صحته، وحديث النسائي، أتى 
  .بمعنى حديث معاذ من طريق جيد

  )شجرة ا�سناد: انظر(

  

  ����                                           النبي

  ّ                                  عبد هللا بن مسعود
  

        عبد الرحمن بن أبيه                            حريث بن ظھير              
  يزيد

  القاسم بن عبد الرحمن                 عمارة بن عمير 

                     

                                        ا�عمش 

       شعبة              سفيان                 أبو عوانة          جرير              أبو 
  معاوية 

ّ عبد هللا بن محمد      يحيي بن حماد          يحيي بن حماد         محمد بن يوسف
  محمد بن العIء  

          الدارمي                                              النسائي                                      

  ل غيره من النقاد التصحيح با@عتماد على أقوا:المطلب الثاني
إن منھج المحدثين في اSقتباس من الكتب المتقدمة والتزامھم  ((

بطرق التحمل والرواية لھذه الكتب، لم يكن يتطلب بالضرورة؛ أن يصرح 
المحدث باسم الكتاب الذي يقتبس منه صراحة، بل يكتفي بذكر طريقة 

إS انھم كانوا يحرصون على عزو ا�قوال إلى أصحابھا؛ )�(،))المؤلف

                                                           

ًوھذا ا�مر ليس دائما إذ يعتبره النقاد أحيانا من باب تلفيق الروايات مع بعضھا، أو ). ٥٥٣ص( الصناعة الحديثية في السنن الكبرى)�( ً

ًمن قبيل تصرف الرواة؛ بحيث يجمعون عددا من الروايات في رواية واحدة بقصد تجويدھا، فا�مر ليس على إطIقه ، وSبد له من 
  ))تحقيق جامع المسانيد(( ان النقاد كانوا يعيبون ذلك على ابن اسحق كما جاء في رسالته: ومما استفدته من اSستاذ المشرف. ضوابط

  ) ٥٦ص(علم أصول الفقه، لعبد الوھاب خIف: انظر)�(

، دار البشائر ا=سIمية،       ١٩٩٣حدثين الطبعة ا�ولى موفق بن عبد القادر بن عبد القادر، توثيق النصوص وضبطھا عند الم) �(
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  .�ھمية ھذا الموضوع في التأصيل، و�ن ا�مانة العلمية تقتضي ذلك

ً على ھذا الجانب، وكثيرا ما - رحمه هللا-َّوقد حرص ا=مام النسائي
نجده ينسب بعض ا�قوال النقدية إلى أصحابھا، وكذلك يفعل في قضية 

  -ه هللا رحم-َّالتصحيح والتضعيف، وكذلك يظھر لنا دقة ا=مام النسائي
 - رحمه هللا-َّوورعه وأمانته بحيث ينسب الفضل �ھله، ونجد ا=مام النسائي

  :يستشھد بأقوال من سبقه من ا�ئمة، ومن ذلك 

َّما رواه ا=مام النسائي في كتاب ا�شربة، باب إثبات اسم الخمر . ١
َأخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ((: قال َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ََ ََ َّ ٍ ِ ِ ُ ُ ْ

ِحدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن  َِ َ َ ٍَ ِ َّ َِ َ َ َْ َْ َ َ َ َُّ ََّ ٍ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ََّ ََّ ٍّ َ َ
ِابن عمر قال قال رسول هللا  َّ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ ِ ٌكل مسكر حرام وكل مسكر خمر �ْ ُّ ُّْ َ ٍ ٍِ ٌ ِْ ُْ ُُ َُ َ ثم قال  ))َ

ٌ قال الحسين قال أحمد وھذا حديث صحيح ((:بعده ِ َِ َ َ َ ٌَ َ َ َ ُ َُ ْ َْ َ َُ ْ((
) �(.  

،وابن )�(،وأبو داود)�(،والترمذي)�(والحديث رواه ا=مام مسلم 

)�(،أحمد)�(ماجه
  

  

  .جميعھم من طريق ابن عمر

 في كتاب العتق، باب ذكر العبد يكون - رحمه هللا-َّوأخرج ا=مام النسائي. ٢
ثنا : أخبرنا عبد هللا بن سعيد، قال((: بين أثنين فيعتق أحدھما نصيبه، قال 

 من ((: قال، �يحيى، عن عبيد هللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي 
ًأعتق شركا له في عبد، فقد عتق كله، فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال، 

))كذا قال يحيى بI شك((: ،ثم قال بعده)) ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه
)�(.    

ً وقد أخرج ھذا الحديث في أكثر من ثIثين موضعا، وذلك لعلمه أن ھذا 
  ً.الحديث، قد تكلم عليه النقاد كثيرا

                                                                                                                                                                      

  ) .٥٨ص(لبنان -بيروت

 )٥٠٩٣(حديث رقم  )٣/٢١٢( السنن الكبرى) �(

 من طريق أبي الربيع العتكي، )٧٤ و٢٠٠٣/٧٣(كتاب اSشربة ،باب بيان أن كل مسكر خمر، برقم  )١٣/١٤٩(مسلم بشرح النووي) �(

وأبي كامل عن حماد بن زيد به، وفي رواية أخرى من طريق اسحق بن إبراھيم وأبي بكر بن اسحاق، كIھما عن روح بن عبادة، عن 
 .ابن جريح، عن موسى بن عقبة عن نافع به 

.  من طريق يحيى بن درست، عن حماد به)١٨٦١(كتاب اSشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، برقم  )٤/٢٩٠(  جامع الترمذي )�(

 )).صحيححديث حسن : ((وقال

 من طريق سليمان بن داود ومحمد بن عيسى، عن )٣٦٧٩(كتاب اSشربة، باب النھي عن المسكر، برقم  )٢/٣٥٢( سنن ابي داود )�(

ُومن مات وھو يشرب الخمر يدمنھا، لم يشربھا في اzخرة((حماد، به وزاد فيه  ِ ْ ُ. ((  
 

 من طريق ھشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، )٣٣٨٧(كتاب ا�شربة،باب ما يكون منه الخمر، برقم )٢/١١٢٣(سنن ابن ماجه   )�(

 .عن يحيى بن الحارث، عن سالم، عن ابن عمر به

 من )٥٧٣٠(حديث)٨/٨٤(و)٥٦٤٨(حديث)٣٧-٨/٣٦(و)٤٦٤٥و٤٦٤٤(حديث رقم)٦/٢٩٥(مسند احمد، بترتيب احمد شاكر )�(

  ..عمر بهّطريق نافع، وأبي سلمة، وسالم بن عبد هللا، جميعھم عن ابن 

 ).٤٩٤٨(حديث رقم  )٣/١٨٢(  السنن)�(
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ً، فلم يورده عبثا، وإنما كان كالدرة )) يحيى بI شك ((قال : أما قوله   
في واسطة العقد، إذ أن ھناك شك في أن فيه زيادة من قول نافع، إذ أخرجه 

S : قال أيوب . قال نافع وإS فقد عتق منه ما عتق ((: البخاري، ثم قال
))أدري، أشيء  قاله نافع، أو شيء  في الحديث

)�(.  

 جميعھم، من )�(وأبو داود)  �( والترمذي)�( والحديث رواه الشيخان  

طريق نافع، عن ابن عمر، وقد تكلم الحافظ ابن حجر عن ھذا الحديث 
  )�(.ًطويI فأفاد ، وأجاد

َّ بعض ا�مثلة التي اعتمد ا=مام النسائي فيھا على أقوال بعض وھناك
النقاد من شيوخه أو من فوقھم ليستأنس بھا في النقد ا=يجابي ويستفيد منھا 

)�(في تقوية ا�حاديث
  

  

إS أن ھذه ا�قوال تبقى نادرة إذا ما قيست بكIمه المستقل ، وھذا 
  .يبرز استقIليته في آرائه النقدية

  
   )�(.َّ غريب الحديث عند ا�مام النسائي:المطلب الثالث

تجلية المتون، وبيان غريبھا، : ومما يدخل في النقد ا=يجابي أيضا
َّوتفسير مشكلھا، ولم يغفل ا=مام النسائي أيضا ھذه الناحية، فقد حرص على  ُ
تجلية المتون وتوضيحھا، كما حرص على سIمتھا ودقة ألفاظھا، حتى 

ًصوابا، ويحافظ عليھا من الثلب، أو الطعن، من بعض الذين يجعلھا أكثر 
يخوضون في ھذا العلم من غير معرفة بقواعده، فيطعنون بسنة الحبيب 

 لقصر فھمھم عن إدراك المعنى الصحيح لمتون ا�حاديث ،�المصطفى 
فيضعفونھا أو يردونھا، كما رأينا من بعض المستشرقين الذين طعنوا في 
ٍكثير من ا�حاديث الصحيحة، لعدم معرفتھم بموازين النقد الحديثي 

                                                           

َّواخرجه  النسائي في الكبرى ). ٢٥٢٤(ًكتاب العتق باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او أمة بين الشركاء برقم  )٥/٤٥٢(  البخاري الفتح)�(

 ، من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ٤٩٥٥( كتاب العتق باب العبد يكون بين اثنين فيعتق احدھما نصيبه برقم ٣/١٨٣

برقم … ًباب اذا اعتق عبدا) ٥/٤٥٢( وفي كتاب العتق )٢٥٠٣( كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق برقم) ٥/٤٣٥(  رواه البخاري)�(

 .من طريق نافع عن ابن عمر ) ٢٥٢٥و٢٥٢٤و٢٥٢٣و٢٥٢٢(

 .عن نافع عن ابن عمر  )١٣٤٦( كتاب ا�حكام برقم) ٣/٦٢٩( الترمذي )�(

  ). ٣٩٤٢(كتاب العتق، باب فيمن روى أنه يستسعى برقم)٤٢٠-٢/٤١٩(أبو داود )�(

  ). ٥/٤٥٧(فتح الباري:  انظر)�(

  ). ٢٥٦١(حديث رقم) ٢/٩٨(و)٩٠٨(حديث رقم)٢٩٤-١/٢٩٣(السنن الكبرى:  انظر)�(

أدخلت ھذا المطلب في النقد ا=يجابي للمتون؛ �ن فھم معنى الحديث يبعد عن الوقوع في الخطأ والوھم، وقد أفدت ذلك ممن سبقني ) �(

  في الكتابة في ھذا الموضوع كالدكتور نجم عبد الرحمن وغيره



  

  

١٠٦

  .وقواعده

  -:َّومن أمثلة ذلك عند ا=مام النسائي ما يلي  

أنبا (( : ، قال)) في الصائم إذا دعي((:اخرج في كتاب الصيام باب��
ِعلى بن حجر قال أنبا إسماعيل، عن ھشام، عن ابن سيرين، عن أبي  ِ َِ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ ٍ َ

َھريرة، قال ق ََ َ ََ ْ ِال رسول هللا ُ َّ ُ ُ َ ًإذادعي أحدكم فليجب فإن كان صائما  ((�َ ِ َِ ََ َ ْ ِ َِ َْ ِ ُ ْ ْ ُ ُ َُ َ َ
ْفليصل وإن كان مفطرا فليطعم، قال أبو عبد الرحمن َ َ َْ ْ َْ ًَ ِِّ ْ ُ َ َ ْ ِ َ ُ :))

: يصلي معناه 
  )�( ))يدعو

 �ُ فبين معنى الصIة، حتى S يفھم المعنى على غير ما أراد النبي   
،ولوS ھذا ا=يضاح لما استطاع بعض الناس، الربط بين المعنيين، و�شكل 

  .عليھم ا�مر، وربما أدى بھم إلى الطعن في الحديث، أو رده

ِواخرج في كتاب الخيل، باب الشكال من الخيل، قال�� َ ْقال أبو عبد : ِّ َ َ َ َ
ِالرحمن َ ْ َالشكال من الخيل أن تكون ثIث قوائم محجل((: َّ ََّ َ ُ َ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َ َْ َ ِ ْ ْ ُ َ ْة وواحدة مطلقة أو ِّ َ ً ًَ َ ْ ُ ٌ َ ِ َ َ

 Sفي رجل و Sثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إIَتكون الث ََ َ ٍَ ْ ْ ِْ ِِ َّ ِ ُ َ ِّ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ًَ ًَّ ٌُ َُ ْ ُ َّ َ َ
ِيكون في اليد َِ َْ ُ  يكره �كان ((: ثم أخرج بعد ذلك حديث أبي ھريرة قال)�( ))ُ

ِالشكال من الخيل ْ َ ْ َ ِ َ َ ِّ(( )�(  

وھذا إيضاح بالغ في الدقة، لما قد يشكل على بعض الناس، ولكن بعد 
ًالتوضيح فإن الحديث صار واضحا مفھوما  ً.  

ًحديثا ) ١٣(وفي كتاب قطع السارق، باب ما S قطع فيه، أخرج -٣

Sٍ قطع في ثمر وS كثر (( :جميعھا بلفظ ٍَ ََ َ ((
)�(

  

ُوالكثر((:وبعد الحديث العاشر قال َ ُالجمار: َ َُّ(( 
)�(  

 كتاب الطIق، باب كيف اللعان، أخرج حديث ھIل بن �مية وفي-٤
ِفقال رسول هللا  ...((:الطويل في قصة اللعان بينه وبين زوجه،قال َّ ُ ُ َ َ َ َ� 

ْانظروھا فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فھو لھIل بن أمية وإن  ِْ َِ َ َ ََ َ َ ََّ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َْ ً َ ْ َْ ُ
ِجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فھو لشريك بن السحماء ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َّْ َِّ ِ ِِ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ً ً َ  ثم قال ))ْ

ُوالقضئ طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين وS جاحظھما وهللا ((: بعده َّ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ُ ْ َ َ ِ َ ُ ُِ َ َ

                                                           

 ).٣٢٧٠(حديث ) ٢/٢٤٣( السنن الكبرى )�(

  .صدر الباب بھذا الكIم) ٣/٣٧( السنن الكبرى)�(

  )٤٤٠٨و٤٤٠٧( المصدر السابق حديث)�(

  ). ٧٤٦٠-٧٤٤٨(ا�حاديث ) ٣٤٦-٤/٣٤٤(السنن الكبرى:  انظر)�(

  (النھاية في غريب الحديث( ھو شحم النخل: والجمار). ٧٤٥٧( المصدر السابق حديث رقم)�(
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ُسبحانه وتعالى أعلم  َ َْ َ َ ََ ََ ُ ُْ((.)�(  

  

أصح، أو أحسن ما في الباب، (( َّقول  النسائي:  المطلب الرابع
   ))ونحوھما

ان استخدام ھذه المصطلحات Sيعني بالضرورة تصحيح الحديث   
ًدائما،وإنما يراد به على ا�غلب، ان أفضل ما في ھذا الباب وأقله ضعفا ھو  ً

ًھذا الحديث، وأحيانا يكون الحديث صحيحا ً.  

وا=مام النسائي Sيختلف عن غيره، وھذا ھو شأن أغلب المحدثين،   
  :َّومن أمثلة ذلك عند ا=مام النسائي 

أنبا محمد بن ((: في كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة، قال. ١  
ٍحدثنا شعبة، عن غيIن بن جرير : حدثنا محمد بن جعفر، قال: بشار، قال ِ َ ِ ْ َْ ََ َ ْ

َعن عبد هللا بن معبد الزماني عن أبي قتادة أ ََ ََ َ َ ََ ِ ِْ ِّْ ِ َّ ِ ِِّ ٍ َ ْ ْ َْ َّن النبي َّ ِ َّ سئل عن صوم يوم �َّ
ِيكفر السنة الماضية والباقية((: عرفة، قال َِ َ ََ َ َّ ِّ َ ھذا أجود ((:  قال أبوعبد الرحمن))ُ

))حديث في ھذا الباب عندي
) �. (

  

َّمن ثمانية عشر طريقا، لكل منھا علة، وختم الباب    وقد رواه النسائي   ً
  .بھذا الحديث، الذي وصفه بأنه أجودھا

َأخبرني أبو داود، قال: ((روى النسائي في كتاب المحاربة، قال. ٢ َ ََ َ َُ ُ َ َِ ْ :
َحدثنا عفان، قال ُ َّ َ َ َ َّ َ حدثنا يزيد بن زريع، قالَ:َ ٍ ْ َْ َ َُ ُ ُ ِ َ َ ْ حدثنا يونس ابن عبيد، عن َ:َّ َ ٍ ْ َْ َُ ُ ُ ُُ َ َ َّ

َحميد بن ھIل، عن عبد هللا بن مطرف بن الشخير ،ع َ َِ ِّ ِّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ َّ ْ ٍ َ َن أبي برزة ُ َ ْ َ ِ َ ْ
َا�سلمي، أنه قال َ ُ َّ َ َِّ ِ َ ْ َكنا عند أبي بكر الصديق، فغضب على رجل من : ْ َ َِ ِ ٍِ ُ َ َ ََ َ َ ِ ِّ ِّ ٍ ْ ِ َ ْ َُّ

ُالمسلمين فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك،َ قلت ُْ ُْ ِ َّ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ََ ًَ ًّ ِ َ َُ ُ َ ََّ ْ ِيا خليفة رسول هللا، : ُ َِّ ِ ُ َ ََ َ َ
ِأضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث أجمع، إلى غير  ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َّْ َْ َْ ْ َ َ َُ َُ ُ ُُ

َذلك من النحو، فلما تفرقنا، أرسل إلي، فقال َ ََ َ َ ََّ َّ ِ َِ َ َِ ْ َْ َ َْ َّ ِ َّ َ ُيا أبا برزة ما قلت ونسيت : َ ِ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ََ
ُالذي قلت؟ قلت ُْ ُْ ُ ِ َذكرنيه، قال: َّ َ ِ ِ ْ ِّ َأما تذكر م: َ َُ ُ ْ َ ُا قلت؟ قلتَ ْ ُْ Sِ وهللا: َُ َّ َ َقال. َ َأرأيت : َ ْ َ ََ

َحين رأيتني غضبت على الرجل فقلت َ َْ ُ َ ِ ُ َ ََ َ َُ ْ ِْ ِ َأضرب عنقه يا خليفة رسول هللا أما : َِ َ َِ َِّ ِ ُ ُ َُ ََ َ ََ ُ ُ ِ ْ
ُتذكر ذلك؟ أو كنت فاعI ذلك؟ قلت  ْ ُْ َ َِ ِ َِ ًَ ْ ُ َُ َ ََ َ َنعم وهللا لئن إن أمرتني، فعلت، قال:ُ َ ََ َُ ْ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ ِْ َ َّ َ ْ :

ٍوهللا، ما ھي �حد بعد محمد ٍَّ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ َ َ َ َّ ِقال أبو عبد الرحمن ،� َ َ ْ َّْ َ َ َ ُھذا الحديث أحسن : َ َ َْ َ ُ ِ ْ َ َ

                                                           

  ). ٥٦٦٣(حديث رقم)٣/٣٧٢( السنن الكبرى)�(

كتاب الصيام باب استحباب )٨/٢٣٢(، والحديث رواه مسلم في الصحيح بشرح النووي )٢٨١٣( حديث رقم ) ١٥٣-٢/١٥٢( السنن )�(

كتاب الصوم )٣/١٢٤(من طريق أبي قتادة،وذكر ذلك في نھاية الحديث، كما رواه الترمذي)١٩٦٢(صيام ثIثة أيام من كل شھربرقم
 .من طريق أبي قتادة،وقال حديث أبي قتادة حديث حسن)٧٤٩حديث )٤٦(باب
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ُا�حاديث وأجودھا، وهللا تعالى أعلم َ َْ َ َ ََ ََ ُ َّ َ َ ََ ُ ْ ِ ِ ْ((
)�.(  

تكلم على بعضھا،  . ) �( وكان قد روى ھذا الحديث من طرق متعددة  

  .َّھا اzخر، ثم حسن ھذا الحديث، وجودهوسكت عن بعض

وما مر في المثالين السابقين يتمشى مع ما ذكر من منھجه، بأنه إذا 
استوعب طرق الحديث بدأ بما ھو غلط، ثم ختم الباب بأصح حديث في 

)�(الباب عنده
  

َ أخبرنا ((:  روى النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، قال-٣ َ َ ْ َ
َقتيبة ابن سعيد، قال ََ ُ ُْ ُحدثنا سفيان: َ َ َْ ُ َ َ ِّعن الزھري: َّ ِ ْ ُّ ِ ِعن عبيد هللا بن عبد هللا: َ ِ ِ َِّ َّْ ْ َْ َِ َ ُ ْ :

َّعن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي ِ ٍ ِ َِّ َّ َ َ َ ُ ْ َْ ْ َ َ َ مر على شاة ميتة ملقاة فقال�ََّ َ َ ٍَ ٍ ٍْ ُ َ ِّ َ ََ َ َ ْلمن(( : َّ َ ِ 

ِھذه ِ ُ فقالوا))َ َ َلميمونة، : َ َ ُ ْ َ َفقالِ َ َما عليھا لو انتفعت بإھابھا((: َ َ َِ َِ َِ ْ َْ َ ِ َ َْ ُ قالوا))َ ٌإنھا ميتة، : َ َ ْ َ َ َّ ِ
َفقال َ َإنما حرم هللا عز وجل أكلھا(( : َ َ ََ ْ َ َّ ََّ َّ ََّ ُ َّ َ َ ِ((

ثم أتبع ذلك باثني عشر حديثا، ثم في ) �(

ًباب ما يدبغ به جلود الميتة، ذكر حديثا واحدا، ثم في باب النھي عن أن 
 ((:يستنفع من الميتة بشيء، ذكر ثIثة أحاديث، ثم قال بعد الحديث الثالث 

:  أصح ما في ھذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت((:قال أبو عبد الرحمن
حديث الزھري، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس، عن ميمونة وهللا 

))تعالى اعلم
)�(

  

، وھو )�(، وابن ماجه)�(بو داود، أ)�( والحديث المشار إليه، رواه مسلم

صحيح وقد افتتح الباب بھذا الحديث الذي ھو أصح ما فيه، بل جعله مقدمة 
ًللموضوع بأكمله، إذ ذكر ثIثة أبواب، وعددا كبيرا من ا�حاديث تقل رتبة  ً ً ٍ
ًعنه، خIفا لمن يدعي انه يبدأ بالحديث المعلول، وھذا أيضا يتمشى مع  ً
منھجه، ويؤيد ما ذھبنا اليه في ان منھجه في التقديم والتأخير يختلف 
ّباختIف العرض ففي ھذا  الحديثأراد أن يبين حكما شرعيا، فقدمه، بينما  ً ً ّ

                                                           

تاب الحدود، باب الحكم ك) ٢/٥٣٣(ورواه كذلك أبو داود) ٣٥٤٠(باب ذكر اSختIف على ا�عمش برقم ) ٢/٣٠٦(  السنن الكبرى)�(

  ).١/١٠(واحمد في مسنده )٤٣٦١( برقم�فيمن سب النبي 

 ).٣٥٢٧(،و )٣٥٣٦(،و)٣٥٣٥(ا�حاديث ) ٣٠٥-٢/٣٠٤(  السنن)�(

  .وما بعدھا )٣٨ص(منھجه في التعليل:  انظر)�(

 ). ٤٥٦٠( حديث )٣/٨٢(  السنن الكبرى)�(

  ).٤٥٧٧(حديث رقم) ٣/٨٥( السنن الكبرى)�(

 .من الطريق نفسه، ولم يذكر ميمونة)٣٦٣(كتاب الحيض باب طھارة جلود الميتة بالدباغ برقم)٤/٤١(صحيح مسلم بشرح النووي)�(

ُكتاب اللباس، باب في أھب الميتة، برقم ) ٢/٤٦٤( أبو داود )�( من طريق مسدد ووھب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي ) ٤١٢٠(ُ

 . . ال مسدد ووھب عن ميمونة بنحو حديث مسلم خلف، عن سفيان، عن الزھري به، ق

، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان عن الزھري )٣٦١٠(كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة برقم  ) ٢/١١٩٣( ابن ماجه )�(

  . .به بنحوه 
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ّالذي قبله أراد أن يبين علل ا�حاديث التي قبله، فأخره، وقد سبق الحديث 
  )�(.عن ھذا في منھجه 

بي مثلما أجاد في النقد وھكذا فإن ا=مام النسائي قد أجاد في النقد ا=يجا
 .السلبي كما سيأتي، كيف S وھو من أعظم فرسان ھذا الفن الجليل 

 

                                                           

  ). ٣٩-٣٨ص( انظر )�(
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?�< T	8U�=	 [�6� �& )?� T8U�	 �� r!_ )?L!C& ?��6��� �_�{�� ��<�2� W W... 3( 3�� � 4	& )

K& ?�U5 �{�� m�2 3� ?� �2m2m� ?� ��;�` VT	8U�	 4�0 )?� T8U�	 g#�	 }�#� ?��6�W W
B� F�	(()� (.  
   ?�� 	�C��'y	 �_& )���6'"	 r!_ 3� ?�	��'y	 ;��� I�/�	 [\L]	 4� 80#� �(&

rh� MT�w'� z�U���) :�$��	(& ))�Ln	(& ))z�U� ef(&� ))?��� @��'� �( ����2�& )W
                                                           

)O (الموقظة )٤٢ص. (  
)Z ( شرح نخبة الفكر )٥٢ص.(  
  . المصدر السابق نفسه) �(
قاله في نھاية ) ١٦٤٧(نھي عن الحلف بغير النبي برقم كتاب ا<يمان والنذور باب ال) ١١/٢٧٣( صحيح مسلم بشرح النووي )�(

  .الحديث
  ).٤٦ص(مقدمة ابن الص9ح ) �(



  ١١٣

)8��"	 (� = 3� ���8��"	& I�/�	 �� 4�_8U)O (.  
������ ��� ����� �����  ��:  

O .%�_ V���� e-� ��"	 Q�� )��"	 u�& m���Y	 Q�'0 + V	&; ��)) :  ��8�!`���� � �
%�_ )o��:	 �!� 3� i���� � �� � � � � �� � � � � :%�_ )A$& 3�	 ���{� � � � � � � �� :�� 3� )?��	 �!� 3� ��2 �8�!`��� �� �� �� ��� � � �� q �� � �!� � ��

%�_ )&8X� 3� ?��	 �!� 3� )���/n	 3c8�	� � �� �� � � � �� �� �� � � � � � � :�  ��& E�y� E���X��� rS; ����� � �� �� � �� � � � ¡ � �� �  ?��� o�F<� ��� �� �
 ?��	 %�y;�� � � ��%�_ x � �� �)) :V���� e-� ��� ?'�� ��� � � � � � ���� � � � ��� ((	���_� � :)?��	 %�y; �� ~	I �&�� � � � � � � ���%�_ � �)) : 4K� �

E��Y	 + V8{� @L6��� JK V���� 3� ?� i�_ V���� e-� ��� 	IK rS8�	� �� � � � � � �� � � ���� �� �� � �� �� �� � �� �� �� � � �� � � � �(() Z (V��� %�_ x)  : )
3c8�	 �!� ��� %�_)) : ef ����� ����	 	#$& ?��� �X'�� 3( i�� )b	 �!� 3� ��2

z�U� . B� F�	& )���	 b	&���	 3�a�a))  ��<  E���X��� ��^ 4� ���� ��L'y	 3�� ��� � �� �� � � � � � � � � � � � � � � �
 �  ��� 3X� @U9��� � � � � � � � � �(()�.(  

  b	 �!� 3� ��2 ��8¢ 3� ?S�� 3�	 ?S8`� ����	&)�( ?��	 �!� 3� ��2& ) >
�c� 
���	 ?�� %�_ IK �?h��5 T8U'�	 o�� k�6� \< )?�< ���'� :�� ?h�T�2� %�_& )e0�

g;��!�	 :�������	 %�_& )8�� ?�< :��� 3�	 %�_& )g�6��� i�� : 3�	 %�_& )j�� ?� i��
g�� :)��6h�	 + 4�!2 3�	 V80I& )E6{ 3� k&; 	IK ?� j�� = ?�	 �S;�)� ( 8w2 3�	 %�_&

�� �&�] A�86'�	 + ?��)£(.   
  	&; �6< )�������	 ?��K ;�9� g#�	 8`¤	 ����	 ���  g#���	 V)¥ (?S�� 3�	&))¦( )

 V���� + �c�&)§ ( 3� )@<�� 3� )Q��� 3� )?��� 3� )
�/$ 3� I��� ��8¢ 3� �'{\{
 3� )@<�� 3� )Q��� 3� )8U�S �� 3� 3��	 ��8¢ 3� �c: k8`� E�	&; +& )8X� 3�	

?� )8X� 3�	)O¨(	 ���	&8�	 + )
�/$ 3� I��� )8U�S �� 3� 3��	 @��� ��2) ©\h�
                                                           

)O(ولى، دار ابن الحزم. المليباري، حمزة عبدهللا :  انظر)بتصرف)٥٢ص(لبنان -، بيروت الحديث المعلول قواعد وضوابط، الطبعة ا.  
)Z (السنن الكبرى)١٩٥٨(حديث رقم ) ٦٠٣-١/٦٠٢.(  
  . لمصدر السابق نفسه ا)�(
من طريق حرملة بن يحيى بن عبدهللا بن وھب عن حي بن عبدهللا ) ١٦١٤(ًكتاب الجنائز باب ما جاء فيمن مات غريبا حديث رقم ) �(

  .. المغامري عن أبي عبد الرحمن عن عبدهللا بن عمر به
  ) .٢/٤٦(تھذيب التھذيب ) �(
  ).١٦٠٥(ترجمة ) ١٨٥(التقريب )£(
   ).٣٩١٧( كتاب المناقب باب حديث رقم) ٥/٧١٩(لترمذي جامع ا)¥(
   ).٣١١٢(كتاب المناسك،باب فضل المدينة حديث رقم ) ٢/١٠٣٩(سنن ابن ماجه)  ¦(
  .من طريق عفان عن الحسن عن أيوب به) ٢/١٠(من طريق علي بن عبدهللا عن معاذ به،و)٢/٧٤(طبعة دار الفكر) §(
)O¨ ( حديث رقم)٥٧٨٤.(  



  ١١٤

�������	  ��� .��C ?�	 @� E�	8-�	 �2 3� ����	 �8�< )J&:	)O( 3� I��� �<	& ?�	 =K  
�$#�	 ?�� %�_ IK ?�� E!�; o��� �$& )
�/$)) :E<8��& ���2 A2�] �&�](()Z(.   

  8w2 3�	 %�_&)) :�$& ��; �&�](())�( 4�  JK E<�CK )E���'"�� ����	 k�6�'�< � � ��
3� �$�9 ?�g#���	 ��� )E�X�y:	 E��!y ���2 )�( T&;&& )����	 	#1 g#���	 ��ª&)

Vef& 8X� 3�	 3� E���"	 rG< + ���2 �� ef.  
  ������	 
���	 r�S �� 	#$&>ab	 ?c;a z�U� ef ?��� %&:	 ����	 o�� ��� 

����	 B!]�< )?�� �{&� �$ 3" ?'U��� 3� \G< )?� g&	8�	 T8U'�W ��� 	I�9 W
Vef ���&)������	.  

  Z  .������	 
���	 �8`	>ab	 ?c;a%�_ )Q�� )
��F�	 Q�'0 + ¡ )) 3� E!��'�_ �!��� ����
%�_ ���y : 3� )3�ey ��� EFU2 3� )%�2:	 �]�� 3� )E������ 3� 4��Uy ���{�2� � � � � �� � � � �� � � � �� � � � � �� � � �� � � � � �� � � �

4�X�y �X� 3� ) Q��8�	� � � � � � � �� �� �����	 ?� «��!�� 8��� 3� � � � �� � � � �� � � �  �%�_� � )) : o�� 8LU����< �0�2� 8L<� 	IK� �� � �� � �� ��� � � �� � � �
 ;�¢ ?��< R�X��< 	8� �¬ � 4�< E08�� ?��< 8�¡ �� � �� �� �� � �� � � �� � � W� � �� �� ¡� � ��� �((V��� %�_ x)) :3c8�	 �!� ��� %�_ : 	#$

8�	)) :E08� ?��< ((	�2� 4� ���� =�®�U� ?!�2	 =&E������ 3�	 ef V80I W � ���(()�.(  

������	 
���	 V	&; �_& >ab	 ?c;a T�c& E!�9 ��8¢ 3� V	&8< )@C�� 3� 8h0	 + 
?� 8��� 3� 4�X�y 3� EFU2 3� ��\0 )��� &̀ 
�/$ 3�)£( 4	8_& E��� 3�	 ��8¢ 3�& � �

�/$ 3� )���s Q�6�� 3� .y��& T�c& ��� &̀ 
�� 3� 3� Q��8�	 3� )EFU2 3� )

?� 8��� 3� 4�X�y �X�)¥(E���� 3� 4��Uy&)  :?w2 
��K ?�6< p<�2 E6{)¦ ( � 	#$ r0&
������	 
���	 @�^>ab	 ?c;a?��6� #9 ?��� ?��¯	 3� ) :E08� ( 3� E�U��	 V#  T8U�	 IK

 3� ����	 	#$ 	&&; ��0 )��!{:	 3� M8/� ?���� ��2 )M	&8�	 8��y �E�U��	 V#$ ef

                                                           
)O(ھذيب  تھذيب الت)١٥٩ص(منكر الحديث وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد قال ابن حجر في التقريب : وقال البخاري )١/٤٧٩ (

  .ضعيف وفي موضع آخر متروك:َّضعيف الحديث مع عبادته وفضله قال النسائي
)Z( عتدال،للذھبيnميزان ا )٤/١٣٣.(  
  ).٦٧٤٢( ترجمة رقم) ٥٣٦ص( تقريب التھذيب، nبن حجر)�(
ھي سبيعة التي روى عنھا ابن عمر حديثا في فضل المدينة وھي ): ٧٤٨ص( وقال ابن حجر في التقريب) ٥/٧١٩( السنن الكبرى )�(

ْسبيعة بنت الحارث زوج سعد بن خولة، صحابية َ.  
  ).٣٣٢٦-٣٣٢١(و)٣٣١٩(و)٣٣١٦-٣٣١٤(ورواه بدون الزيادة في ا(حاديث)٣٣٢٠(حديث رقم ) ٢/٢٥٤(  السنن الكبرى)�(
  ) .٣٣٢٥، ٣٣١٦، ٣٣١٥، ٣٣١٤( ا(حاديث )£(
  ) .٣٣٣٢٦، ٣٣٢٤، ٣٣٢٣، ٣٣٢٢، ٣٣٢١( ا(حاديث )¥(
  ).١٨٥ص( التقريب )¦(



  ١١٥

 ?�U� ��8L�	 3� g#���	 V	&; �6<)O(%�6< 8`° @C�� + V	&;&))  : 3� T�X� ��{�2
 3� E�&��� �� 3� T��$ ��{�2& [ %�2:	 �]�� 3� 4��Uy ��{�2 )@�0& ��{�2 )4\�f

%�_ E!�'_ ��{�2& %�2:	 �]�� : EFU2 3� %�2:	 �]�� 3� )E������ 3� 4��Uy ���!��� ���
ey ������	 3� �G�	 8��� 3� 4�X�y 3� Q��8�	 3� )3��%�_  ))  : �0�2� 8L<� 	IK

8� o�� 8LU��< ((E������ 3�	 T	v� ���)) :E08� ?��<...((����	 ((o��� ��� %�_)) : ���2 	#$
B� ] 3�2(()Z(.   

  ?S�� 3�	 V	&;&)�(�c	& ))�(��	;��	& ))�( ?� EFU2 3� �]�� ��8¢ 3� ���s) 
m�	 4&�� MT��.  

   �0 T8U'�	 4� k8� 4�0 ������	 
���	 4� o�� r��T ����	 	#$ +&� > �
 ?�< i�� ����	 	#$ 4: �M�<��"	 7�/� =& )M;����	 &� )I&#/��� ����	 o�� �� ��

��!{:	 V	&; �" M�<���.  
pU� 4� o�� 4�6U'� @�XY	 4�< E�XY��&)) :E08� ?��< ((��� 3� 4��Uy 3� MT��v�� E���� �

%&:	 MT��m�	 V#1 4=�X'2	 ~��$& )M	&8�	 8��y 3� �  T8U� : ��U2 MT��m�	 V#$ 4��� 4�
 R�X���	 ��� ?�T��v r!6� ?�h�& )�!{ E6{ �$& )4��Uy.  

��h�	 : )B�C�'�	& e�U'�	 r�!y o�� 4��Uy 
\0 3� �	;TK MT��m�	 V#$ 4��� 4�
���	 
\0 3� ���� �$&�8� JK r���& )������	 
���	 4: �%&:	 B�S>ab	 ?c;a � 

%�_ IK )����	 I&#/� 
m¬ )) : �®�U� ?!�2� =&W (( g#���	 4� ��� 4�  JK E<�CK
����	 + MT��m�	 80I ?�	 @� )����	 B ].  

%�6< ?��� + V80I ±�2 �� 3�  4	 �X0 )) : 3� T�c V	&; ���2 3� �� ���y
2 3� �]�� 3� EX�yQ��8�	 4� 3�ey ��� EFU…����	 . ³B]	 �X�� �: ��_
 � � ] ���s %�6<W(()£(.   

���	 J��� b	&  )E��!6� E6{ MT��v )4��Uy MT��v&)B� ] ����	 4�< ?���& .  
                                                           

)O() ٦٥٨(كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة برقم ) ٣/٤٦.(  
)Z( المصدر السابق .  
  )..٦٩٥ (كتاب الصيام باب ما يستحب عليه ا<فطار برقم) ٧٩-٣/٧٨ ()�(
  ).٢١٤و٢١٣و١٨و٤/١٧( مسند أحمد ،طبعة دار الفكر)�(
  ).١٦٥٣(باب ما يستحب ا<فطار عليه برقم ) ١/٤٣٢( الدارمي الصوم )�(
  ).٦٨٧( ح )١/٢٣٧(  علل ابن أبي حاتم)£(



  ١١٦

�  .������	 
���	 �8`	>ab	 ?c;a%�_ 
	82�	 + E!Y	 Q�� )��	 Q�'0 + )): 

 A�!2 3� [�� �!��� � � � � � � �%�_ )����6�	� � q � � � � � :%�_ )���y 3� ´� ���{�2� � � � � � � � �� �� � � :%�_ ��8S 3�	 ���{�2� � � � �� � �� �� � :
%�_ ?�� )?��� 3� )E��� 3� o���� 3� 4	�U] 3� )R�L� ��{�2� � ��� � � �� � � � � � �� � �� � � �� �� �� � � � � ¡ �)) : %�y; k;� u'��� � � �� ����

?��	�������!�< ?��� %m���� �$&)� � �� �� � �� � � � � � � ����	& E�	8�Y�� 3t �q � � � � �� � � � � ��  � 4� 8X� µK ;�9�< �2��	 V���< E!�_ +� � � �� � � �� � � � � � �� � �� � �
�� �
 �)E!S + 
82� �_ rS; V���< E!6�	 �y�; ��`T�< %����� �� �� � �� � �� � �� � � �¡ � �� � �� � � � � � � � �))]A�L� |XG'� M8X��� �� � �¡ � � �� � � �[(()O( %�6�< � � �

?��	 %�y; ���� � � � � ����	 r�w< �2��	 ?��� %m�� IK ³E!S + 
82� �_ rS; + %�6�� �� q � � � �� � � �� �� � � ��� � �� �� � �� �� �� � � �� � � � � � � ,-�)q ��
%�6�< ?�� g8�< }�#�� � �� �� �� � � � � �� )):³ �U�° u��y g#�	 rS8�	 3��W� ��� �� � � � � � � � ((%�6�< rS8��� ¸�<� � � �� � � � � �� )): )E!Y	 ���� � ��� �

 ))`�<� ����� � �(()Z(��	82K ©�2� x ?��f�< A�L�	 ���& W � � �� � � � �� �� � � � � � � � � (( 3c8�	 �!� ��� %�_� � �� �� � � � : 8�	 	#$
))��	82K ©�2� xW � � �� � � � �� (( ?��	& �®�U� ?!�2� =& )A�!2 3� [�� 8��f V80I 	�2� 4� ���� =� �� � �W � �� ��� � � �� � � �� � � �� � � � � � �� � � � W � �

����� �� �(()�(.   
 ������	  ���K ;�9� ��	 E�U��	 R��h'y�� )B� ] ?�'�& )��6{ ?�	&; �����<>)) x

��	82K ©�2�� �� � � � ((���� �2�� 	����'� �&)��6h�	 �$&8� ��<W. 

  g;��!�	 k&; �6<)�(����&))�(T&	T ���&))£(�c�&))¥( 3� )R�L� ��8¢ 3� ���s)
& 80#� �& )?�)?��� 3�) E��� 3� 4	�U] A�!2 3� [�� �$80I ��	 MT��m�	 ��� �2	

�������	 
���	 E�	&; + ����6�	)¦( �2�� @��'� � IK ��6� 4�0& )MT��m�	 V#  ���� ��	 )W >
MT��m�	 V#$ o�� �2�¡.  

   E6�6�	 + �$& )����	 + �S;T�& )MT��m�	 V#$ + �$& ?�� =K E6{ ?�� @�& 
#  I�9 �����< �?�� ���� ���� b	& �*&�� B� ]& )MT��m�	 V.  

  �  . %�_ )E�� ;&T Q�� )��	 Q�'0 + �������	 
���	 �8`�)) : 3� �X� �!��
 %�_ @<	; : %�_ )�	v8�	 �!� ��{�2 : %�_ );�F�� 3� �� yK �!��& )g8$m�	 3� )8X�� �!��

                                                           
)O(صل قال)وتغمره بطيب:(( لعل ھذا ھو الصواب كما جاء في باقي الروايات، وفي ا((  
)Z( صل)ولعل الصواب ما أثبتناه)) لفھافاخ(( في ا .  
  ).٢/٣٣٢( السنن الكبرى )�(
( وفي كتاب فضائل القرآن      ) ١٧٨٩(كتاب العمرة، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، برقم ) ٤/٤٥٤(الصحيح ومعه الفتح )�(

باب ) ٤/٥٤١( وفي كتاب جزاء الصيد  )٤٩٨٥(يرقم ) قرآنا عربيا بلسان عربي ( باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ) ١٠/١٠
   ) . ١٨٤٧(إذا أحرم جاھ9 وعليه قميص برقم 

  )  .١١٨٠(برقم ... كتاب الحج باب من لم يجد نعلين فليلبس خفين) ٨/٢٥٥(صحيح مسلم بشرح النووي )�(
   )١٨١٩(المناسك، باب الرجل يحرم في ثيابه برقم  كتاب )١/٥٦٥(سنن أبي داوود)£(
  ) ٤/٢٢٢( طبعة دار الفكر،مسند أحمد.)¥(
  ) . ٤٢٥٦( حديث رقم )٢/٤٨٠(  السنن)¦(



  ١١٧

 : %�_ )�	v8�	 �!� �!�� :� 3� )g8$m�	 3� )��	v&:	& 8X�� �!�� 8X� 3� )��2 3� ��
 ��_ %�_ )��v 3� E��y� 3� )4�Xh� 3� : ³ ?'w2 + }�I& 	�f %m�� 3�� b	 %�y; ��
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)Z(ضعيف،وقال ابن حبان: ثقة،وقال النسائي: صالح، وقال أبو داود: ثقة وفي رواية أخرى قال:  قال عنه  يحيى بن معين :

  ).٥٨٢٦(ترجمه) ٤٧٤ص(صدوق يخطىء : وفي التقريب قال)٥/٨٢(تھذيب التھذيب:انظر.يخطىء،
  ). ٧٧-٧٦ص( العلل، nبن المديني)�(
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%�6�� )g���_8X��	� � � � � �� � � � : �C��'�< R�� ���< �)?�< ��� g#�	 ?C8� + EU��2 �� o�� ��`T� �� � �� �� �� �� �� � �� � � �� �� �� � � � � � � � �

��< %�_ x �X��� B�X< )4��;�S ?���&� � � �� �� � � �� � �� �� �� � �� � �� � o�� � �� )?���<� 30� � �º�9 
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  %�_ T&	T ��� V	&;&:))  )g;��h�	 4��Uy 3� )@�0& 3� )E!�9 �� 3� 4�Xh� ���{�2� � �� � � � � � � �� � � � �� � � � �� �� ��� �� � �
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)O (تقريب التھذيب )٣٠٦٤(ترجمة) ٣٥٤ص.(  
)Z (السنن الكبرى )١٣٠(حديث رقم ) ١/٩٢.(  
  ).٩٩(كتاب الطھارة باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين برقم ) ١/١٦٨ ()�(
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)?S�� 3�	 V	&;&)Z()�c	& )�( ?� i�_ �� ��8¢ 3� .  

   3�	 V	&; �6< )g8�9=	 oy�� �� ��8¢ 3� T&	T ��� ?��K ;�9� g#�	 V�$�9 ���&
%�_ )?S�� )) :� 3� o��� ���{�2 )´� 3� �X� ���{�2� � � �� �� ��� � �� �� �� �� � � ��=�_ )
T° 3� 8/�& ;�F�� � �� � � � � � � � � : ���{�2�� � �

 �� 3� )Qv8� 3� 3c8�	 �!� 3� ~� G�	 3� )4��y 3� o��� 3� )i��� 3� o����� � � �� � � � � �� � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � �� �� � �
 ?��	 %�y; 4� )g8�9:	 oy���� �� � �� � � � � � � � � �����	& ���;�Y	 o�� B��& �C���� �� � � � �� �� � �� � � � � � + o��X�	 %�_ ���� �� � � � � � �� �
�������	& %�_ =K ?X��� = ?h��2� �� � �� � �� � �� � � � �� � �(() �(
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V��FF'_	 �_ �� )Me-"	 3� )r�m$ 3� )i�_ ��� k&; �� \¿ )B�"	 . )����'�	 3� �$&

 �&8�� rh� �'�S�& .�	 \` o�� 	�6U�	 �_ R=»$ r�< )�$80I 
�6� �_ 3� 80I& E�	&8
r�m$ 3� i�_ �� . r6� + pU�	 3� �U�	  r$: ��� )R=»$ ��� \` .��` 3�&��

}�I rXª& )¹n	 	#$ . i�_ ��� 4: �r�m  ?�� J&� ?�& )?!9� i�_ �� o�� ?�< rX�	&
                                                           

)O(ود  سنن أبي داو)١٥٩(كتاب الطھارة باب المسح على الجوربين برقم  )١/٨٩.(  
)Z(سنن ابن ماجه )٥٥٩(كتاب الطھارة باب المسح على الجوربين والنعلين برقم )١٨٦/ ١.(  
  ).٤/٢٥٢(طبعة دار الفكر.مسند أحمد) �(
  .)٥٦٠(كتاب الطھارة باب المسح على الجوربين والنعلين برقم )١٨٦/ ١( سنن ابن ماجه )�(



  ١٢٣

¹n	 	#$ ef 	;�!`� ?'�	&; 3� ����	 r$� 8��'y� �_W.(()O(   
  ;�h�	 4��Uy 
���	 
\0 r6� x%�6< ����	 + g : B�"	 + Me-"	 ¹` + ���<

%�_ )��69 3� 3��	 3� ��� 3� )T	m_ 3� b	 �!� 3� �X� �¹`�< : 3� b	 �!� %�_
~;�!"	 :����	 	#$ �C8�ai�_ �� E�	&; 3� Me-"	 ���2 u�� a%�6< g;�h�	 o��  : �

��& 4��� 4� o��< )Vef ?� ¼¬W(()Z (.   
  � �_& E���"	 �62& )��S 
\�� ����	 	#$ o�� 80�9 �X� �c� |�/�	 ���

����	 B� F� JK E����	 + Å� &̀ )���2 �6�6ªW W)�( 3� i�	 3� B] }�I 4� r6� x )
 � � ] 3�T��y�� }���)� (.  

   &�!� �X0 �< �Vef ��& )80�9 �c� |�/�	 ?��_ �� �� ��8$�S �<\` k;� =&W W
] 3� @<	T 	���� �6< V�U��� ���& )?��� R��� ����	 B ]& )��;�Y	 o�� B�"	 E > W

 �$ ?��K 	�!$I �� 4� µ &�!�& )E�s ��;�Y	 o�� B�"	 	&8��� �& )��8L�	 	#$ 3� ����	
Q	�F�	.  

   8�	�� �6< �Un	 o�� B�"	 80I o�� ?�< 8F'_	 g#�	 E!�9 3� Me-"	 ���2 ���
� V	&; IK )?��?� : 3� Mmc& )Me-"	 3� 3��	& )%\$ 3� T�y:	& )�&8��& )M&8� ?��	

V�!��0& )e�m�	 3� M&8�& )���� ���& )A$&& )Me-"	 : ���& )��/�	& )M��2 3� R�S;& )T	;&
 3� Me-"	 3� ���s& )�$ef& )��$�!�	 E���� ���& )3�ey 3�	& )E���; 3� ���& )o G�	

 80I ef 3� )E!�9 ��T�2�� ���{ �Un	 o�� B�"	 4�< )&8�� �$ �X0& ) ��;�Y	
 ��ef& � � F�	 + E�&8�& E � ].  

                                                           
)O(التمييز  ل~مام مسلم )٢٠٣-٢٠٢ص.(  
)Z( المصدر السابق )٢٠٤-٢٠٣ص.(  
  ) .٦(من ك9م المحقق في الھامش رقم ) ١٦٨-١/١٦٧(جامع  الترمذي : انظر)�(
  ).٢( المصدر السابق، من ك9م المحقق، في الھامش رقم )�(



  ١٢٤

   8X�0 )
	8��	 E�� F�	 3� T�� 3� �!{ �6< )��;�Y	 o�� B�X�� E!����� ���&
 3� R	¹�	& )j�!� 3�	& )}��� 3� i�	& )T���� 3�	& )A��¢ À� 3� ���& )Q�Ln	 3�

$ef& )Qv�� E�� F�	 3� E��� 3� }�I T&	T ��� 80I �6< )�� i�� 80#��� Å`�& )

 ���	 
�` g#�	 }��� 3�� 	#  j���	 ���� 3� �< VR�C& ?� 8G� 4�0& )��y 8/�) 

 ���	 3� }�I k&;& ��;�Y	 o�� B�� ?�� )?�� �!{ �_& )A��Y	� .  
  %�6� 4� �6�& :�$ i�_ ��� 4K :	 4	&8{ 3� 3c8�	 �!� 3�	 ?�� %�_ )+���	 gT&:
 ��� :��w��	 %�_& )E6{ : ������	 %�_& )�!{ E6{ : + 4�!2 3�	 V80I& )j�� ?� i��

 �c� 3� b	 �!� %�_& )��6h�	 :±�2 ��� %�_& )?h�T�2� + .��l : %�_& )g�6� i��
 �c� :�	 %�_& )����	 	#$ ?� ��y& )R�U�G�	 + ���6��	 V80I& j�� ?� i�� + E�	&8

�� ��< ��;�Y	.)O(     
   	#$ T��yK + E!�; r_� �$ 4�0 ��;& )�&�] 3� r6� = ?'!�; 4�< E�XY��&

 ����'�	 3� 	e!0 	T�� 4� BC	& �$ �X0& )?��K �$��	 ������	 A�� }�#�& �����	� �
� �2	& r6� �& )�Un	 o�� B�"	 + Me-"	 3� ����	 	#$ 	&&; �_ ��!{:	 �� ))

��;�Y	(( 80#< i�_ ��� ��� #9& )))�����	& ��;�Y	 o�� B�"	(( k�6� = i�_ ���& )
 ���� 
���	 %�_ �X0 )z�U�	 )E�S:	 EX�:	 3� @XY	 	#$ .��l 4�>ab	 ?c;a �

 �r¢�� ��;�Y	 o�� B�"	 4� 	#$ Æ�� i��& ) ��8L�	 	#$ 3� pU��	  	#   I�9 �����<
 r� ���	 3� B]& �!{� .��` ?�: �I�9 ��8L�	 V#$ 3� ?�� =K )k8`	 �8¢ 3�

E!�9 3� Me-"	 3� ;�/"	� ���� J��� b	&) .  
   E�/` �'08� k8`� ��T�2� ~��$& ������	 3�y +  I�/�� E�h�:	 V#  �U'0�&

�� ���'� �$ �� ��� )���K ��S8�� ��C	�� JK e9�y  u���& E��¢�	 �$ �� ���& ¾"
������ ���'�)Z(.   

                                                           
)O(تھذيب التھذيب:  انظر)٢/٣٢٧(الضعفاء للعقيلي: في))جوربينالمسح على ال((، وانظر روايته )٢٤٨-٣/٢٤٧ .(  
)Z(انظر سنن  النسائي الكبرى َّ :-)كتاب قيام الليل، باب )١/٤٢٩(و ) ٨١٩(كتاب المساجد باب الص9ة على المحمل حديث  )١/٢٩٦ ،

الطھارة باب كتاب ) ١/١١٢(، )١٠٩(كتاب الطھارة، باب المسح على العمامة، حديث رقم  )١/٨٧(، و  )١٣٦٣( كيف ص9ة القاعد
كتاب السھو باب ذكر ) ١/٢٠٠(، و )٤٥٢(برقم .. كتاب الص9ة باب الص9ة بين الوتر وبين )١/١٧٤(،و  ) ٢١٦(ذكر اnقراء، حديث 

كتاب الصيام باب ذكر اnخت9ف على حماد، )  ٢/١٩٤(، و ) ١٤٣٢(، و القراءة في الوتر حديث رقم ) ٥٦٠(لقصة ذي اليدين برقم ... 
كتاب القضاء باب شھادة اnمة ،برقم ) ٣/٤٩٣(كتاب الصيام باب ذكر اnخت9ف على الزھري ، و  )٢/٢٤٩(، و )٤٠٢٣( برقم
كتاب القسامة حديث رقم ) ٢١٢-٤/٢١١(، و ) ٦٨٣٩(كتاب اnشربة باب النھي عن نبيذ الخمر  برقم  )٤/١٨٩(، و )٦٠٢٦(
، )٩٤٤٤(حديث رقم ) ٥/٤٣٦(، و ) ٩٤٣٤(حديث برقم ) ٥/٤٣٣(و )٩٣٤٥(كتاب الزينة، حديث رقم ) ٥/٤١٥(، و ) ٦٩٢١(
  .وھناك امثلة اخرٮغيرھا) ٩٦٢٠(برقم -�-كتاب الزينة باب صفة جبة رسول هللا) ٥/٤٧٣(و



  ١٢٥

  
������ ������ :-��������������[����.  
8�:	 3� 8��"	 : �C �$& 8��"	& ;����	 ����	 + ;8�� �_& )&8�"	 \`

8��� �< ?$80& )?�82& )�8/�	 ? !_ �� r0& )&8�"	)O (.  
  [\L]=	 + 8��"	 ���& :�¬T¹�	 8�� ��� p<��	 ?<8�>)Z()) :  g#�	 ����	 ?��

 ?S& 3� =& ?�� V	&; g#�	 ?S��	 3� = ?'�	&; ef 3�  ?�'� 8�� =& )rS8�	 ?� T8U��
8`°(()� (���6'"	 3� 3U�	 	#$ r$� ?��� B�L]	 �� 	#$& .  

�< 4&8`�'"	 ?��� 86'y	 g#�	 �2\L]=	 Æ�"	 ���  )) : .��G�	 V	&; g#�	 ����	
	&; �" �U�����6h�	 V(() �(.  

������	 
���	 ���>ab	 ?c;a rX'� = g#�	 g&	8�	 ?� T8U�� �� o�� 8��"	 ��L� ?��< 
EU���"	 ��_ 3� 8���	 �-� �VT8U�a3�8`�'"	 ��� �$ �X0 a ���� 4�9 }�I + ?��9 

%�6� IK 8w2 3�	 p<��	 ?��K ;�9� �� 	#$& )���6'"	 R�X���	)) :	 �-!�� �( 	#$ )?� p6�'�
 3�� T8U'�	 T8Ç o�� 8��"	 pU� T�6��	 3� �2	& ef& )������	& ) �c� 
���	 ��¢� �6<

V�G�� �C�� ef E F��� ?h��� ��� 3� 4v& + T8U�"	 4��� = ��2(()�( %�6�& 
 ���� 
���	–b	 ?c;a)) : ��� �� ?'�	&; �C8� �� 	IK ©�É	 ���2 + 8��"	 E�\�&

; o���6<	�� ��� � &� )�'�	&; ?'�	&; �U��` )�C8�	& pU�	 r$� 3� Vef E�	& . 4�0 	I�<
E�X�'�� =& E��!6� ef ����	 ;�w� 4�0 }�#0 ?h��2 3� A�f:	(()£( ���&) 

g&���	ab	 ?c;a%�6< ���� 
���	 
\0 o��  )) :80I g#�	 	#$ab	 ?c;a Æ�� �$ 
�� ��{�É	 ��� 8��"	8��"	 4�6�L� �_ �*�< )T&T8"	 8��"	 ?� u : ���5 E6h�	 T	8U�	 o��

��6'� �L��C E6h�	 4�0 	IK T&T8� 8��� i�� 	#$&W W(()¥ (.  
  E6����	 %	�_:	 3� �'�'�� 	#�$& : + 3�8`�'"	& ���6'"	 �� g8$�Y	 �8U�	 4�

                                                           
)O(لسان العرب :  انظر)٥/٢٣٣ . (  
)Z(ھو أبو بكر ، أحمد بن ھارون البرديجي :  البرديجي .  
  ) . ١/٢٠١(وفتح المغيث ) ١/١٩٧(، التبصرة ) ٤٧ص( مقدمة ابن الص9ح )�(
  ) .٥٨(والباحث الحثيث ) ٥٢(وشرح نخبة الفكر ) ٦٧٦-٢/٦٧٤(النكت على كتاب ابن الص9ح :  انظر)�(
  ) . ٢/٦٧٤( النكت على كتاب ابن الص9ح )�(
  ).١/٥٥(  مقدمة الصحيح بشرح النووي)£(
  .  المصدر السابق نفسه )¥(



  ١٢٦

�'"	 ��� 789 EU���"	 IK )EU���"	 7	�9	 �$ 8��"	���6'"	 ��� }�#0 ����& 3�8`.  
   g#�	& )���6'"	 3� �$& )EU���"	 7	�9	 o�� E2	8] Å� ���� 
���	 4� =K

 )3�8`�'"	 ��� ?�� R�/�	 ��� .�'l ���6'"	 ��� EU���"	 
�U� 4� µ &�!�
3�� � 4K& )Vef V&8� � �º�9 ?'�	&; T8Ê .��` �_ g&	8�	 4&��� 4���6'"�<W > EU��� ?�< 

 )��6h�	 ?�&8� �� g&	8�	 .��` 	IK =K �6 '� = EU���"	 4� 4&8`�'"	 k8� �2 + )Ve-�
 �_ )���� 
���	 
\0 o�� g&���	 A�6�� r��&)��6h�	 MT��v& )T8U'�	 Q�� + r`�� 	#$&

���� %�_ + r�/� �� %	v�.  
    3�8`�'�& ���6'� JK B�LF"	 R�X�� ���6� 4	 �X0 =& )?L!G� ,��C ?� i��

�6��	 M�/� � !� 
�'` + ��C�"	 	#$ 3� ����	 �!y �_& )VT�� 3�v)O(.  
   	T�� )?��y + ������	 
���	 �8`	  �6< )k¹��	 ������	 3�y + 8��"	 3� ���W > >

� ;̄��� o�� E2	8] Å� ��	 M8��"	 ��T�2:	 3�)Z(.  
  @s %\` 3� ��T�2:	 V#$ �y;T �_& E�&��& )%�S8�	 %	�2� E<8��& �8L�	 

 
���	 ��2 E ] 3� �0�'�	& )}�I o�� ������	 
���	 Å�� � 4K M;����	 A!y E<8��>
M;����	 A!y �� 4K ������	� > . Ey	;��	 T	8�K 4= ���0 = E�h�:	 ��� T	8��� �U'0�y&

�!�L� ?� �FF` �_ 8��"	& )��m�& r��0 rF< JK ��'� E���0W o�� %�� E�h�:	 ���& )
�_�!�	.  

\-
[�� ������  �# �$ -[���� �����  ��:  
  O . 3� }�"	 �!� o�� \'`=	 80I Q�� )
��F�	 Q�'0 + ������	 
���	 g&;>

;� ��	 o�� ��	 + 4�X��y ��)�(%�_  )):3�	 8�� ��� ���{�2 %�_ ´� 3� ��80v ��8�!`�� �� �� �� � � � �� � ��� � � � �� � �� �� � 

                                                           
)O(انظر ) :٥٩ص (  
)Z (حاديث التي قال فيھا ا<مام النسائيقام الدكت)انظرً(فبلغت سبعة عشر حديثا)) ھذا حديث منكر ((-ّور الطوالبة بعمل إحصائية لعدد ا :

للدكتور محمد عبد الرحمن الطوالبة، بحث محكم، مجلة .ّمنھج  النسائي في الك9م على الرواة دراسة تطبيقية في السنن الكبرى
  ) . ١٨١ص(،)١(، العدد٢٥م، المجلد١٩٩٨نون، الجامعة ا(ردنية دراسات،علوم الشريعة والقا

 على نكارتھا وبذلك يبلغ عدد ا(حاديث التي -رحمه هللا-ّوقد قمت بإجراء إحصائية أخرى فوجدت ستةأحاديث أخرى نص ا<مام النسائي
رحمه -ّاديث ا(خرى التي لم ينص ا<مام النسائي وھناك بعض ا(ح)Zً( إنھا منكرة ث9ثةوعشرين حديثا-رحمه هللا-ّقال ا<مام النسائي

  :ًوتاليا أرقام ھذه ا(حاديث مرتبة حسب أقدمية ورودھا في السنن. على نكارتھا وإنما تكلم حولھا بما يفيد ذلك-هللا

)٥٦٠٣ح٣/٣٥(،)٥٣٩٣ح٣/٢٨٥(،)٥١٨٧ح٣/٢٣٢(،)٣٥٤١ح٢/٣٠٧(،)٣٣٠١ح٢/٢٤٩(،)٢٨٢٩ح٢/١٥٥(،)١٤٣٩ح١/٤٥٠(
 ،)٧٤٧ح٣٤٩-٤/٣٤٨(،)٧٣٦١ح٤/٣٢٨(،)٧٣٤٨ح٤/٣٢٤(،)٧٢٧٠ح٤/٣٠٤(،)٧٠٠٤ح٤/٢٣٤(،)٦٢٦٤ح٤/٥٢(،
(ح٦/٦٣(،)٩٥٨١ح٥/٤٦٤(،)٩٥٠٨ح٥/٤٤٩(،)٩٥٠٢ح٥/٤٤٨(،)٩٤٦٥ح٥/٤٤٠(،)٩٠٣١ح٥/٣٢٨(،)٩٠٢٩ح٥/٣٢٧(

 ).١٠٤٣٥ح٦/١٥٤(،)١٠١٤٣ح٦/٨٦(،)١٠٠٥٢ح٦/٦٥(،)١٠٠٤٧منكر بعدحديث: قال عنه) ١٠٠٤٨
 . الحث على السحور فأثبته على ھذا النحو :  ويقصد الباب الذي قبله وھو ]فيه[ في اصل الباب قال )�(
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 M8��8$ �� 3� EX�y �� 3� ���y 3� ´� ���{�2 %�_ r�G< 3� �X� ���{�2 %�_ T\`� �� �� � � � �� � � �� � � �� � � �� �� � � � �� � � �� �� � �� �� �� � �� � �� � �
%�_�:�?��	 %�y; %�_ �� � �� � � �)):E08�� ;� ��	 + 4�< 	&8 ��W ��� �� �� � �� � � � � ((3c8�	 �!� ��� %�_� �� �� � � �:�))  ���2� � �
´�� �� r�G< 3� �X� 3� ,�-�	 4��� 4� �`�& 8��� �$& 3�2 VT��yK 	#$ ���y 3� � � � � �� � � �� �� �� �� � � �� �� �� � � � �� � �� �¡ � � � �¡ �� � � � � � � ((

)O( .  
  g;��!�	 V	&; �X0 )M���� �8¢ 3� ������	 
���	 V	&; ����	 	#$&>)Z( )
�X���&W)�(g#���	&))�?S�� 3�	& ))�(�c	& ))£(��;	��	& ))¥() 3� m�m��	 �!� ��8¢ 3�

���	 3� }��� 3� i�	 3� )A�]�?�U� ¾"��  .    
�c	 V	&;&a�G��Wa���	 Q� ]� 3� rS; 3�& )g;�n	 ���y �� ��8¢ 3� � ¾"�� 

?�U�)¦( �c� 
���	 ~;�9& )–�G��a M8�8$ �� 3� R�L� ��8¢ 3� ?'�	&8� ������	 
���	 >
���<8�W)§() &8� ������	T8U�	&>T���� 3� b	 �!� ��8¢ 3� ?'�	)O¨(.  
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)O(السنن الكبرى  )٢٤٦١(حديث رقم  )٢/٧٦ .( 
)Z(،صحيح البخاري ومعه الفتح )١٩٢٣(كتاب الصيام باب السحور من غير إيجاب برقم ) ٤/٦٣٨ . ( 
 ) ١٠٩٥(ر واستحبابه برقم كتاب الصيام باب فضل السحو) ٧/١٦٩( صحيح مسلم بشرح النووي)�(
 ) . ٧٠٨(كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور برقم  )٣/٨٨( جامع الترمذي)�(
 ) ١٦٩٢( سنن ابن ماجه كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور برقم )�(
 ).٢٨١و٢٥٨و٢٤٣و٢٢٩و٢١٥و٩٩و٣/٣٢(و)٤٧٧و٢/٣٧٧( مسند أحمد ،طبعة دار الفكر)£(
 ). ١٦٤٨(، كتاب الصوم، باب فضل السحور برقم)١/٤٣١(سنن الدارمي)¥(
 )٢/٣٧٧(مسند احمد،طبعة دار الفكر) ¦(
 ) .٢٤٦٠، ٢٤٥٩، ٢٤٥٨، ٢٤٥٧(حديث رقم ) ٢/٧٦()§(
)O¨()٢٤٥٤(كتاب الصيام باب الحث على السحور برقم )٢/٧٥.( 
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)O(السنن الكبرى  )٥١٨٧(حديث رقم ) ٢٣٢-٣/٢٣١ . ( 
)Z( السنن الكبرى )شربة، باب ذكر ا(خبار  التي اعتل بھا من أباح شراب   المسكر ا(حاديث ذوات  )٢٣٨-٣/٢٣١nكتاب ا

 ).٥٢١٧-٥١٨٧(ا(رقام
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)O( التقريب )٢٦١ص( 
)Z(علل بن أبي حاتم )١٥٤٩(سؤال رقم) ٢/٢٤.(  
 ...)).كنت قد نھيتكم(( وفي بعض الروايات. في بداية مبحث الناسخ والمنسوخ) ٨٣ص ( انظر تخريجه )�(
 ) .٩٧٧(كتاب الجنائز باب زيارة القبور برقم  )٧/٤٠(  الصحيح بشرح النووي)�(
 ) .١٨٦٩(رقم كتاب اnشربة باب الرخصة أن ينتبذ في الظروف ب) ٤/٢٩٥(جامع الترمذي)�(
 )٣٦٩٨(كتاب اnشربة باب ا(وعية برقم ) ٢/٣٥٧(  سنن الترمذي)£(
 ).٥/٣٥٠( مسند  أحمد طبعة دار الفكر )¥(
 ) .٥١٨٨( السنن الكبرى، الكتاب والباب نفسيھما برقم )¦(
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)O( سنن ابن ماجه  )٣٤٠٥(برقم ) ٢/١١٢٧( 
)Z(لالعل:  ذكر ا<مام الدارقطني ھذا الحديث في كتابه )اشربوا في … نقموا عليه حديثه عن سماك: ((وأعله ،وابن أبي حاتم قال )٦/٢٥

 .وقد روى على وجوه معلولة عن سماك بن حرب: وكذلك الذھبي قال) ٢/١٧٦انظر ميزان اnعتدال (الظروف 
 ).٥٦٠٣(حديث رقم ) ٣/٣٥٢(  السنن الكبرى)�(
 ) .١١٧٨(حديث رقم ) ٣/٤٨٣( الترمذي )�(
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� .�������	 
���	 �8`�ab	 ?c;a ?�� Æh'y	 �� Q�� )���!�	 Q�'0 + ] @��
A���	 [%�_ )) :%�_ )�F�F"	 3��	 3� ��$	8��K �8�!`�� � � � � �� � � �� � �� � � � � : 3� )�X� 3� ��w2 ���!���� � �� � � ��� � � � � �� �

 )e��m�	 �� 3� )EX�y 3� T�c��� �q ��� � � � � � � � �� b	 %�y; 4� )?��	 �!� 3� 8��S 3�� � � � � �� �� � �� �� � � �� 3� o�� )� � � �
��] A�0 =K  A���	&� ;������	� 3Ï� �� � �� �� �� � � �� � � � ((V��� %�_ x )):3c8�	 �!� ��� %�_� � �� �� � � � :8��� 	#$¡� �� � �. (( 

                                                           
)O(بو داوود في السنن رواه أ )٢٢٠٥(والطريق الثاني ) ٢٢٠٤(حديث رقم ) ٦٧١-١/٦٧٠. ( 
)Z(عبد الرحمن عثمان :  العظيم ابادي، أبو الطيب عون المعبود، تحقيق) ٦/٢٨٩( م١٩٦٨بدون طبعة.( 
 ).٣/٤٨٢(  سنن الترمذي)�(
 ).٦/٤٥٨(  السنن الصغرى)�(
 ).٣/٤٨٢(  سنن الترمذي)�(



  ١٣٤

)O(  
�0 3Ï + EF 8̀�	 Q�� )B���#�	& ��F�	 Q�'0 + }�I r!_ V	&; �_ 4�0& )��F�	 A

V��� %�_& )�X��U� ¾"	& T��y���)) :3c8�	 �!� ��� %�_ : 3� T�c 3� ��w2 ���2&
B� F� �$ i�� EX�y(()Z(.   

   3� ��� 3� 3��	 3� A�!9 3� EX�y ��8¢ 3� ���� 
���	 V	&; ����	 	#$&
%�_ e�m�	 �� 3� r6��)) :%�_ ;����	& A���	 3Ï 3� 	8��S ���yW :��	 8Sv�� 3� 

}�I(()�( R��h'y=	 80#� �& .  
g#���	 V	&;&)�(T&	T ���&))�( 3� ÎX�:	 3� )i��� 3� o��� ��8¢ 3� ��\0 )

%�_ 8��S 3� 4��Uy ��)) :b	 %�y; o*�;����	& A���	 3Ï 3� )  (( 	80#� �&
 R��h'y=	.  

1 3�	 3� )���s 3�2& oy��& o��� 3� �� yK ��8¢ 3� �c� k&;& 3� E��
 8��S 3� e�m�	 ��))���	 4	�M81	 3Ï 3� o* .(()£(  

 ����F�	 ��v 3� 8X� 3� �	v8�	 �!� 3� r!�2 3� �c� ��8¢ 3� T&	T ��� V	&;&
?�h� )8��S 3� e�m�	 �� 3�)¥(.  

%�_& ����F�	 ��v 3� 8X� ��8¢ 3� E�$��'"	 r���	 + gv�Y	 3�	 V80I&)) : 8X�
��"�� T8U�� M;������ ?��� ��2&)?� ��w'2=	 �2 3� �8` Ð2 )e$�/"	 3� e0

������	& g#���	 %�_ JK 	��'��W.(()¦(  
 )?�U� 8��S ��8¢ 3� ����	 	#$  	&&; �_ ��6h�	 4� �Ñ �8L�	 V#$ %\` 3�&

 R��h'y=	 ?�< 	&80#� �& )) : ��] A�0 =K ((&8� � ��	 MT��m�	 V#$ + 3X�� E����< �$
8��S ��8¢ 3� �2��8`° ��8¢ 3� MT��m�	 V#$ ��&; �_& ).  

                                                           
)O( السنن الكبرى )٦٢٦٤(حديث رقم ) ٤/٥٣. ( 
)Z( السنن الكبرى )٤٨٠٦(حديث رقم  )٣/١٥١. ( 
  كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاھن ومھر البغي والنھي عن  ) ١٠/١٧٩(  صحيح مسلم بشرح النووي)�(

 ).١٥٦٩(    بيع السنور برقم 
 ) .١٢٧٩(كراھية ثمن الكلب والسنور برقم كتاب البيوع باب ما جاء في  )٣/٥٧٧(  الترمذي)�(
 )٣٤٧٩(كتاب البيوع باب ثمن السنور برقم  )٢/٣٠٠( أبو داوود.)�(
 .ففيه أحاديث تتعلق بالموضوع)٣/٣٤٩و)٣/٣١٧(ًوانظر أيضا )٣/٣٨٦( مسند أحمد ، طبعة دار الفكر)£(
  )٣٤٨٠(كتاب البيوع باب ثمن السنور برقم  )٢/٣٠٠( أبو داوود)¥(
  ). ٩٨١و٩٨٠(حديث رقم) ٢/١٠٦(لعلل المتناھية nبن الجوزي ا)¦(



  ١٣٥

 �� 3� )EX�y 3� T�c 3� )@�0& 3� )A�80 �� ��8¢ 3� g#���	 k&; �6<
%�_ M8�8$ �� 3� )
m"	)) :��F�	 A�0 =K A���	 3Ï 3� o*(()O ( r�� g#���	 4� =K 

 ��8L�	 	#$–�G��a%�_& )) : 	#$ 3� BF� = ���2 	#$ 3�	 ��m� ?Á	 )
m"	 ���& )?S��	
?U�C& )��w�	 3� ?!�9 ?�< ����& 4��Uy .���	 3� 8��S 3� g&; �_&� =& 	#$ �t 

�G�� VT��yK BF�W(()Z(.   
?U�G� 8��S E�	&8� 	�C�� �$�/�	 	#$ B�F� \<W . �� T	8U�	  JK E<�CK )����	

VT8U� r!6� =& .��C �$& )����	 	#  
m"	 . 	#$ 3� =�2 3�2� 8��S ��� <W
 ����	.  

 ��ef& )� � F�	 + Meh0 �$	�9 ?�< )R��h'y	 ef 3� A���	 3Ï 3� ���	 ���
g;��!�	 k&; �6< E���	 A'0 3�)�(����& ))�(g#���	& ))�() T&&	T ���&)£( 3�	& )

?S��)¥(�������	 ?S8`�& )a�G��aA���	 @�� Q�� )���!�	 Q�'0 + ) ¦() ��F�	 Q�'0 +& 
A���	 3Ï 3� ���	 Q�� )B���#�	&) §(T���� �� ��8¢ 3� ���s)�) O¨(%�_ )) : o*

b	 %�y;a�a3$���	 4	��2& �-!�	 8�& A���	 3Ï 3� . ((  
  8w2 3�	 p<��	 ;�9� �_&ab	 ?c;a\��_ �������	 3�y + 8��S ���2  JK W :

 ))/�	 ��� ?��� Ò8ª + E���	& @�"	 E��& )Vef& ���"	 + EX��_ �$& �6�L� ?'y�Ñ )��<�> W
 VI�Í	 + 4I� �� ?�� Å` }�#�& )?�'6� 8�:	& VI�Í	 3� ���	 ?'y�Ñ k8� = 3� ���

%�_ 8��S ���2 ?��� %��& )) :b	 %�y; o*���] A�0 =K A���	 3Ï 3� ) ((
3�¢ ?�	 =K ��6{ ?��S; T��y�� �������	 ?S8`�?' ] + .(()OO(   

                                                           
)O(الترمذي  )١٢٨١(برقم ) ٥٠(كتاب البيوع باب  )٣/٥٧٨. ( 
)Z(المصدر السابق نفسه  . 
  وكتاب ا<جارة، باب كسب البغي برقم ) ٢٢٣٧(وكتاب البيوع باب ثمن الكلب برقم ) ٥/١٧٩(  صحيح  البخاري ومعه الفتح)�(

 ) . ٥٧٦١(وفي كتاب الطب باب الكھانة برقم ) ٥٣٤٦( وفي كتاب الط9ق باب مھر البغي برقم )٢٢٨٢     (
 ).١٥٦٧(برقم … كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب )١٠/١٧٧( مسلم بشرح النووي )�(
 ).١١٣٣(كتاب النكاح باب كراھية مھر البغي برقم ) ٣/٤٣٩( الترمذي )�(
  باب أثمان الك9ب وحلوان الكاھن  ) ٢/٣٠١( وفي) ٣٤٢٨(كتاب البيوع باب حلوان الكاھن برقم  )٢/٢٨٨( أبو داوود )£(

)     ٣٤٨١.( 
 ).٢١٥٩(كتاب التجارات باب النھي عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن وعسب الفحل برقم  )٢/٧٣٠(  ابن ماجه)¥(
 ).٦٢٦٢(حديث رقم ) ٤/٥٣( السنن الكبرى )¦(
 ).٤٨٠٣(حديث رقم  )٣/١٥٠( لسنن الكبرى ا)§(
)O¨ (ربعين : أبو مسعود)٣٩٥التقريب (ھو عقبه بن عمرو بن ثعلبه ا(نصاري صحابي جليل مات قبل ا. ( 
)OO( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٥/١٧٩.( 



  ١٣٦

g&���	 
���	 %�_&ab	 ?c;a )) : A�0 =K A���	 3Ï 3� ���	 + MT;	��	 ��T�2:	 ���&
 3�& )	e�� 3�8/� )?�'_ A�0 3Ï �����K 
8f 4�Xh� 4	& )��;�C �!�0 =K ?�	&; +& )��]W W W

����	 EX�� ��U��� EU��C ���< �?<\�K + Ò8-'�	 Ì���	 3� &8X� 3�	(()O( .  
  
m2 3�	 Ã��	&ab	 ?c;a%�6< ����	 o��  )) : 3� ?��< 8��S ���2 ���&

 &� 8��S 3� ?�Á ?�	 e�m�	 ��� ?�< r6� � ���2 r�< ?�� ?�X�� �& )?�� e�m�	 �� E�	&;
8��S 3� ���Á e�m�	 ��� ?�< 80#� � ����	 	#$& )?�� @X�� ��< ?� ?{�2W(()Z(.   

Ã	��=	 	#$& IK ���� ?�	&; + 8��S 3� ��X���� [8] �_ e�m�	 ��� 4: �8�� ?�< 
%�_ : ��X��	& %�F�=	 ��U� 	#$& 	8��S ���yW.  

   + �$& �_ )�X� 3� ��w2 )�������	 |�9 |�9 4� )���	 b	& µ &�!� g#�	&
 R��h'y=	 �$& )MT��m�	 V#$ ��!{K )) ��] A�0 ((��2 + ���2 ?� r`T ��;& ) IK �

���	 3� T;&�E�9�� A�0 &� )��] A�0 =K A���	 R��'_	 3� o* ?�	 ? � ] �8L�  .  
  �$& )�X� 3� ��w2&: 8`° + ,�'`	& e-� ?�	 =K )�!{ E6{ )�F�F"	 ;��:	

�8�	 ��$	8�K %�_ )V8X� :%�_ µ ���] �¹`� : T	�-� E��_ 8`° ;��:	 ��w2 
�_ �"
�� 3� ´� ���8< ,�`>	�2� ?��� r`�� = ?��= %�6< ,�` ´� V°8< )V��� �>)�( %�_& 
?��� 3� �c� 3� b	�!� )) : Q�'0 ?�� @X�� �$& �X� 3� ��w2 ��� 	���y ���;W

��8S 3�= @��Y	 :%�_ }�I ef& ���y 3� 4	�U] 3� �¹`�& g8$m�	 3� �¹`�� � :
��w� %�6� ���y r�w< :r_ �X� ��� �� :��8S 3�	 4	�U] 3� ��8S 3�	& )g8$m�	 3� 

���y 3� .%�_ )	#�$ ?� %�6� 4��< )%�_ :��w5 @�F� V°; �X�< �� V�X� �& … k&;&
 Ve-� �_& + ?�� 	#$ 4�0 �S�w2 4�W(()�( ?¢\'`	 ��� ��T�2� k&; ?�	 �!{ �_& )

�	 R�w< �A���	 @�� ���2& )A���	 R��'_	 ���2 �� ?�< ,�` )��� 	#$ r��& ���
 ��8¢ 3� )���s )?S�� 3�	& )������	& )����& )g;��!�	 k&; IK )� ��	 	#$ o��

8X� 3� b	�!��%�_  : ?��	 %�y; %�_>�))  Å6� E�9�� &� ��] A�0 =K �!_'�ى��	3 �� � W
���	&8�	 ��� +& )4�¢	e_ 
�� r0 V8S� : 3� Å6� ;�C &� E�9�� A�0 =K �!�0 Æ'_	 3�W

                                                           
)O( صحيح مسلم بشرح النووي )١٠/١٧٩.( 
)Z( المحلى )٩/١١. ( 
 ).١/٤٦٤( وميزان اnعتدال) ١٥٣ص(وتقريب التھذيب  )١/٤٤٦(تھذيب التھذيب :  انظر)�(
 ).٢/٤٣٨( تھذيب التھذيب )�(



  ١٣٧

_ 
�� r0 ?�X�4�¢	e ((���" pU��	&)O(E�� F�	 3� T�� 3� g&8� ����	& )a�G��a.  
   3� =�� A���	 @�� + ����	 k&8< )8�:	 ?��� r�9� ����	 g&	; 4� 8��&W

 )�$��	 	#$ 3� ./�< )T�]8"�� ?� 4�0 �������	 3��& )MT��m�	 V#$ r`T�& )R��'_=	
�	 �!� �� o�� �!�8f i�� 	#$& )?���&W � 8 !'"	 �_���	 
���	 )3c8.  

  � .�������	 
���	 �8`�ab	 ?c; a R����	 + 3����	 @<; Q�� )8���	 Q�'0 + 
%�_ )) :%�_ ��$	8�K 3� � y	 ��¹`	 :%�_ �	v8�	 �!� ��� :%�_ ���y 3� i��� ��{ : o���

e��m�	 3� M&8� 3� )Q�9 3�	 3� )���:	 ��m� 3� i��� o�����q � � � � �� �!� 3� 3c8�	 �!� 3� � �� � �� � � �� � � � �
Q�Ln	 3� 8X� ��Á %�_ g;�6�	� � �� � � � � � � � �� � � � ���%�6�� � � � :b	 %�y; 4�0� � � �� @X�� �2��	 ?��� %m�� 	IK � � � � � ��� � �� � �� � �

?��� @<;& E��!6�	 r!6�'y�< E��y ���h�X< )r ���	 g&�0 g&T  V���� �� � �� � �� �� �� � ��� �� W �� �� � � �� � � � � � � � � � � �%�_& � � � )) : =& ��Tv ���	�� � �� � � �
%�_ x ���� Ã;	& ��C;	& )������ 8{»�� =& ��8{°& ��mÍ =& )���¯ =& ���80�& )��F6����� �� � � �� � �� �� � � � � � �� � � �� � � � �� �� �� � �� � � �� �� �� � � � � : �6�� ��

 x E��Y	 r`T 3��_� 3� ���° 8/� ��� ◌��m���� � �� � � � �� � � � �� � �� �� � � �� � � � ��8�_��� :���� %+  /0�� 1(��c��� d��$� �a 6 7 5 75 7 3 6 6 55 5 6 6 5
 1(9G�e %&Mf_ �$3 3 5 6 33 5����(*)  
V��� %�_ x)) :3c8�	 �!� ��� %�_ : ef V	&; 	�2� ���� = )8��� ���2 	#$W

���� b	& )?<8�� = ���y 3� i���& )���y 3� i���(()Z(.   
    Q�� e�U'�	 Q�'0 + g#���	 V	&; ����	 	#$&: ´� ��8¢ 3� 4���»"	 M;�y 3� 

 3� i��� 3� �	v8�	 �!� 3� ���s �2	& Æ�"	 �2	& ef& ��c 3� �!�& oy�� 3�
 ���y 3� i��� 3� �	v8�	 �!� ��{�2 4��� 3� �X� ��{�2 %�_ x ?�h� ?� g8$m�	 3� ���y

%�_& V���� V�t T��y�	 	#  g8$m�	 3� ��m� 3� i��� 3� ))    :%�_� �o��� ��� � � � : 	#$� �
 3� ���& r!�2 3�	 �c� k&; %�6�� ;�F�� 3� � yK ��Á %&:	 ����	 3� B]�� � � �� � �q � �� �� �� � � � � � �� �� � � �� � � � � �� � � � � �� � �� � � � q

m� 3� i��� 3� ���y 3� i��� 3� �	v8�	 �!� 3� ��$	8��K 3� � yK& u��X�	�� � � � � � �� � �� � � � � �� �� �� � � �� � � � �� � � �� � � �� � � � �� � 3� ��� � �
 ����	 	#$ g8$m�	� � �� � � � � � q(()�.(  

     3�	 3� ��m� 3� i��� 3� ���y 3� i��� 3� �	v8�	 �!� ��8¢ 3� �c� V	&;& 
                                                           

)O( صحيح البخاري ومعه الفتح)ومسلم  بشرح ) ٥٤٨٣-٥٤٨٠(برقم ... ًكتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا) ١١/٣١

كتاب الصيد  )٣/١٥٠( نسائي في السنن الكبرىوال) ٥٦-١٥٧٤/٥٠(برقم …كتاب المساقاة باب ا(مر بقتل الك9ب) ١٠/١٨١(النووي
 ).٣٢٠٣(برقم...وابن ماجه في كتاب الصيد باب قتل الك9ب) ٤٨٠٢(والذبائح باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث برقم 

  ).٢و١( سورة المؤمنون، آية(*)
)Z( السنن الكبرى )١٤٣٩(حديث رقم ) ١/٤٥٠. ( 
 )٣١٧٣(حديث برقم  )٥/٣٢٦( جامع الترمذي )�(



  ١٣٨

?�h� ?� e�m�	 3� M&8� 3� Q�9)O(.  
  �6�8¢ 3� g&8� ?�� �Ñ )����	 	#$ T��yK + E��8y M8��& :%&:	 ��8L�	 : 3�

���y 3� i��� 3� �	v8�	 �!���h�	 ��8L�	& )g8$m�	 3�  : 3� i��� 3� �	v8�	 �!� 3�
 g#���	 ;�9� �X0 )%&:	 3� B]� ��h�	 ?S��	& )?� g8$m�	 3� ��m� 3� i��� 3� ���y

 \��_ ���� A6�& ?'�	&; +W )): 3� ?�< 4&80#� �dK ����< �^�_ �	v8�	 �!� 3� @Á 3�&� � � � �� �� � �� � �� � � � ���� �� � � � �W � � � � � �
 ��< ��m� 3� i��� ?�< 80I 3�& ��m� 3� i��� 3� ?�< 80#� = �G���& ��m� 3� i���� � �� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � � �� � �� � �� �� �� �� �� � �� �� � � � � �

� 	IK& V80#� � ��;& ��m� 3� i��� ����	 	#$ + 80I ��; �	v8�	 �!� 4�0& B]�� � �� � � �� �� �� � � �� �� � � �� �� �� �� �� � � �� � � � � � � � � � � � � q � � 80#� � � � �
 ry8� ��< i��� ?�<¡ �� �� �� � � �

� �)Z(.   
  �������	 
���	&ab	 ?c; a 8� �X0 3��& B]:	 �$& ��h�	 ��8L�	 3� V	&; �_ 

 u�� \< Q�!�	 + ���2 B]� 	#$ 4���6� ����� T�6��	 4� ��¬�	 �6��	 � !� + �6��yW
� ��;& )�U�C r_� �dK& )B� ] ����	 	#$ 4�W ¡ �$ 3�	86�	& )E6�6�	 o�� E F�	 4&�F6

 A!��	& �}�#� �2� r6� �& )E F�	 B�\� ?��� &�!� = ����	 	#$& )}�I T�ª ��	
}�I + : �� 	#$& )%�Ç ���y 3� i���& )���y 3� i��� o�� �8L�	 @�s + V;	�� 4�

�������	  %�_ 3� �U�)) :?<8�� =.((  
  g;��!�	 %�_& )) :c� %�_�	v8�	 �!� %�_ )� : u�� )�8� 3� e` ���y 3� i���

�c� %�_ )�8� 3� &8X� : 3� g&8� )R�/� i�� 	I 4	 �X�� )~	I ��� 	#$ 80I �X�<
��m� 3� i���.(()�(  

   E�=��� ���y 3� i��� Es8� + )A�#'�	 A�#¯ + ;�0#� ����	 	#$ 4� �X0 
?�'�& V���� ����	 	#$ 80I �6< )?U�C o��V��� %�_ x )) : %�_ �	v8�	 �!� ?��&

�������	 : ��� %�_& )?<8�� = i���& )i��� ef V	&; 	�2� ���� = 8��� ���2 	#$ )E6{W
±�2 :�c	 %�_ :%�6< ?�� �	v8�	 �!� ���y : 3�	 3� ��;	��	 4�Xh� %�_& R�9 = ?�®�
��� :+ 4�!2 3�	 V80I& )�	v8�	 �!� ef ?�� k&8� ?<8�	 ��8w2 3�	 %�_& ��6h�	  :

 �	v8�	 �!� ?�� ©�2 �$#�	 %�_& ?� =K 8�� =& ?h��2 o�� @��'� = ���6��	 %�_&

                                                           
)O(مسند أحمد طبعة دار الفكر )١/٣٤..( 
)Z( جامع الترمذي )٣٢٧-٥/٣٢٦.( 
  ).٣٠٧ص(nھور، الطبعة الرابعة-البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الصغير، إدارة ترجمان السنة، شادمان) �(



  ١٣٩

���6��	 %�_& )Vef V�/�& )E�	&8�	 + V�X'�� �& ?�< ����&> : 8�� =& ?h��2 o�� @��'� =
����	 80I& ?� =K…?�< �������	 
���	 %�_ 80I x)O(.  

  < E�XY��& 8�� �& )T8U�	 	IK .��< )?� T8U'� � 4	& )?h��2 r!6� = g&	8�	 	#
?�< T8U�	 �� =K .�������	 
���	 %�_&ab	 ?c; a?�<  )): 8��� ?�K(( )�6�& ��S 
\0

 	8��� 3�� � 3�8`�'"	 3�v	�� ?��� �!L� 4� ��T;� �� IK �8��"	 + ?w�� @� Ay��'�&W
�& )EU���"	 
����U��C 4��� }�#W.  

  �������	 
���	 ��� @� ��/� 3�� Wab	 ?c; a ���� J��� b	& 8��� ����	 4�< 
.  

   = %�Ê	 4: �'08� k8`� E�h�� ~��$ 4� @� 8��X�� E�h�� 3� �C8� �� �U'0	&
 	#$ E�	�� + ��C	��& )��T�2:	 V#$ 
�_;� 80I �!y �_& )���s �$80#� @�'�W

!"	� .)Z(  
  
  
  
  
  
  
  

������ ������ : g�RCD�  
  E-��	 + �	;T�	 : + R�/�	 r�S &� )R�/��� R�/�	 r�S &� )R�/��� R�/�	 .�

 %�6� ) ?S;T� 3� %��U� �y	 �$& )8`° R�9 �¢ :Q�'��	& Q�h�	 �S;T�a.�:��a 
?'��¢)�(.   

  [\L]=	 + ��� :	8�	  
\0 3� ����	 ¾� + ?�U� T	m� 4� �<?� \F'� g&W .

                                                           
)O( انظر تھذيب التھذيب )٦/٢٧٧( عتدال ٣١٦والتقريب صnوميزان ا )٤/٤٨١.( 
)Z(انظر ص  )١٢٦.(  
 .في طبعة أخرى) ١/٢٣١(أو ) ١٩١( المصباح المنير )�(



  ١٤٠

?���{�� 
� ?�&�� 
� g&8"	 8`Ö� %�F�=	 	#$ 4�0 R	�y . i!'�� ��5 )?���_ 80#� rF< 4&T
%��	 8�� � 3� o�� .���	 %�_ 3� @�XY	 4� �$�'�<a�a}�#0 ��&e< .  

   @Á g&	8�	 4��� 4�0 ����	 + �	;T�	 ���< )¾"	& ����	 + 4��� �	;T�	&
����y�� ����	 �!� 4� ef 3� �2	& T��yK o�� r��	 @Xw�< )8`° &	; ?�� ?�&e< EU�'� 

 �2� ¸��< )Vef T��y�� 8`° ���2 V���& )T��y�� &	; ��� ����	 4��� &� )\n	�
4��� ef 3� ?G�� &� 8`¤	 ����	 ?�< r`��& )VT��y�� �h���	 ?�� k&8�& M	&8�	.  

  �� 4���< ¾"	 + �	;T�	 ��� + &� ¾"	 E�	�� + M	&8�	 r!_ 3� z�U�:	 ��� %�`T
 A�] 3� �*� @����	 3��< ��]:	 ¾"	 3� ��F<  JK M;�9�	 4&T ?'��* + &� ?Ly&

 ����	.) O(  
 ��/ �� ������  �# �$ g�RCD� �����:  

O . %�_ ���& e-� �$8�� r�× A�h�	 Q�� )[����	 Q�'0 + ������	 k&;    :  ))   
%�_ �0�L�=	 I	v8` 3� ?��	 �!� 3� 4�Xh� ��8�!`�� � �� � � �� �� � � � ��� � � :A�$& ���{ %�_ ��w�	 3� ��$	8��K ��{¡ � � �� � �� �� � � � �� � � �� �)Z( 

��8S 3�	 3�� � �� � � � �
)�( R�L� 3�  � � � ��

)�( ����	 4� j�!� 3�	 3�� � � � � �� �� �� � ���S 
	82  �$& E��X�� B��� �� � �¡ �� � ��� �� � �
�� V��K � ���< j�!��	 JK �$8�� � �� �� �� � ��� � � � � � � ((V��� %�_ x )) :3c8�	 �!� ��� %�_ : 	#$�", C��#2 )

V��K � ���< j�!��	 JK �$8�� ���S ?��_&-[�� hfW  3� 8�	 	#$ 4��� 4� ?!/�& )
����	 + �;T�< ����	 k&; 3� ���(()�(.  

8¢ 3� ���� 
���	 V	&; ����	 	#$& �����	 � y	& ed 3�	& E!�9 �� 3�	 ��
R�h�/�	 �� 3� ;���T 3� &8X� 3� E���� 3�	 3� ���sW)£(j�!� 3�	 3� ))¥(MT��m�	 4&�� ).  

 
�/$ 3� A�!2 3� 4��Uy 3� g8F!�	 M���� 3� ��c ��8¢ 3� g#���	 V	&;&
 MT��m�	 4&�� j�!� 3�	 3� E�8�� 3� 4��2 3�	a�G��Wa%�_& )  :��2 j�!� 3�	 �

                                                           
)O( مقدمة ابن الص9ح)وانظر معنى .بتصرف)١٣٤-١٣٣(ومقاييس نقد متون السنة ) ٢١٦-٢١٤ص(والمنھج الحديث للسماحي )٥٦ص

وشرح ) ٢/٢٤٦( حوالنكت على كتاب ابن الص9 )٧٤-٧٣ص(والباعث الحثيث ) ٥٤-٥٣ص(والموقظة :الك9م في المصادر التالية
، أصول الحديث علومه ومصطلحه )١٢٦-١/١٢٥(والتبصرة والتذكرة ) ٢٤٤-٢٤٣ص(وفتح المغيث ) ٨٦-٨٥ص(نخبة الفكر  

 ). ١٢٦ص(والتمھيد ھمام سعيد ) ٣٧٠ص(
)Z( ًابن خالد بن عج9ن الباھلي ثقه ثبت تغير قلي9 بأخر :   وھيب ھو)٥٨٦التقريب.( 
 ).٣٦٣التقريب (لملك بن عبد العزيز بن جريج ا(موي موnھم ثقة فاضل وكان يدلس ھو عبد ا:   ابن جريح )�(
 ).٣٩١التقريب ( ابن أبي رباح ثقة فقيه كثير ا<رسال :   عطاء ھو )�(
 ).٥٣٩٣( حديث رقم ) ٣/٢٨٥(   السنن الكبرى)�(
 ).١٣٦التقريب (جابر بن زيد اnزدي ثقه فقيه :   ابن الشعثاء ھو )£(
 ).١٤١٠(كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم برقم ) ٩/٥٤٠) (بشرح النووي ( حيح مسلم   ص)¥(



  ١٤١

B� ] 3�2 ���2)O(.  
 3�	 3� E�8�� 3� Q��� 3� ��v 3� T�c 3� T��� ��8¢ 3� T&	T ��� V	&;&

 MT��m�	 80#� �& ) j�!�)Z(.  
 ?��_ �$& )?�� Me`:	 E�XY�� ����	 	#$ ������	 
���	 r�� �_&>)) �$8�� ���S

V��K � ���< j�!��	 JK ((%�_& :T� )8��� %�6�	 	#$ 4K?�< ����	 k&; 3� ��� ?S;.  
������	 
���	 ��8¢ ef 3� ���	&8�	 @�s 4: �6�& ?�S& %�6�	 	#$&>ab	 ?c;a 

������	 
���	 o�� .l � 8�:	 	#$& )�!h� � �*� o�� %�� �( )MT��m�	 V#  ��� �>a
b	 ?c;am�	 V#$& )pU��	 	#  g&8� ����	 4� �!� 4� T	;� ?���&  ¾� + ES;�� MT��
����	.  

 }�I JK 8w2 3�	 p<��	 B"� �_& )����	 M	&; ��� %�_ 3� �$ MT��m�	 V#$& 
?��6� )) : ���	 ��� M&8� 3� T�y:	 �� gv�-� +&� E��X�� JK A��¢ �� 3� 8U�S 

�$��K  ?S&m< ?'ª rGU�	 
� �'`� ���0&)j�!��	 JK �$8�� ���w< ?� �!L���(()�( .  
 )�c� 3� b	 �!� k&; IK )�1 r]� =  �*	 %�_& )MT��m�	 V#$ �c� 
���	 r��& >

%�_)): 3� �S&m< j�!��	 ��� �$8�� ���S �*K ©;��	 ��� E��X�"	 ���2 3� �� ���y
 ���	�r]	 ?� i�� ���2 	#$ �� %�_ ³ ����	 	#$ B� ].(()�(  

&�� B� ]& MT��m�	 V#  .��C �����<�*.  
)) �"��i�� �	'<�� �$ C��#J� E-FG -B�� j�8/J�  � �/K���((  
  
  
  
  
  
  

                                                           
)O(جامع الترمذي   )٨٤٣(و ) ٨٤٢(كتاب الحج باب الرخصة في ذلك برقم ) ٣/٢٠١.( 
)Z(سنن أبي داود   )١٨٤٤(كتاب المناسك باب المحرم يتزوج برقم ) ١/٥٧١.( 
 ).٨/٢٩٨(   فتح الباري)�(
  ). ٢/٩١(مع في العلل ومعرفة الرجال الجا)�(
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�/�	� C��#J� E-FG                           ))�
��� 1�����h-	� (+� ��(�"� d[� ((  
�
���      ����     ?���  � E��-��    k�
�  *�  � E��-��                                 

 �/P  * -*�,  � E��-��                                                                 .  
k�
�  *�                           ����    ?��9��� �*�  � E��-��                    

 ��-[�  � E��-��                          .  
                                                                    

          j�*R �*�  * ?���   
                                        ��8S 3� }�"	 �!�    ?��9��� (*�                          

                      ��	v&:	                                                           
;���T  3� &8X�  

                  4��Uy   j&�6�	 �!�       Me-"	 ��	         oy�� 3� ?��	 �!�       A�$&           >
 ��8S 3�	  

                                    8F� 3��c�       ��w�	 3� ��$	8�	      ��O�          
3c8�	 �!� 3�T&	T                                               
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 3� �X�              8X� 3� 4	�U]                          ?��	 �!� 3� 4�Xh�    >
  ;�F��  

                                                                                                
             E!�'_���  

        
                                                                                                      

��� 3� &8X�  
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�� 

             Q0�-i��     
  
  
  

��-[�              
   

        Q���                            4��2 3� 
�/$             MT�'_          ��c  
��v 3� T�c                                ���2 3� o���&                  

                                                                  A�$&                                
       3� T�c  r���ÁK  

E!�'_          A�!2 3� 4��Uy           ���y          EX�y          
r���ÁK 3� oy��                                                                             

3� �c�             M���� 3� ��c    ��� 3� &8X�  �� yK            QR�S
��        Q0�-i��
����O�  
     

          ;���T 3� &8X�                                                                         
�/P  * -*�,  



  ١٤٤

                        E������ 3� 4��Uy� ���                                                        
                                      ��w�	 3� E!�9                                          

��R����  
 3� �9�$           T\` 3� 8�� ���      r���ÁK 3� }���                        

�y�6�	  
  

Z .&; 
���	 MR	86� 
���"	 R�U'0	 Q�� M\F�	 [�''<	 Q�'0 + ������	 
���	 k
%�_)): %�_ ?��	 �!� 3� 4&;�$ �8�!`�� � �� � � �� � � � � ��� � � :%�_ Q�!2 3� ��v ���{�2� � � �� �� � �� � �� � :%�_ B��] 3� E�&��� ��� � � � � �� � � �� �� :

%�_ )A�80 3� 8��2E�8$	m�	 ��� u{�2� � � � ���� � � � ��� :2� ?'�Á R	T;��	 �� 3� )��8G�	 M8� 3� eh0 u{�� � �� � �� �� � q� � �� � � �� � � � �� � �� ��
%�6��� � � : ?��	 %�y; rºy� �� � � �� ��%�_ ³ MR	8_ M\] r0 +� � � ¡� �� � � � � � ��)) :����� � �(( I.;�F�:	 3� rS; %�_� � �� � � � ¡ � � � � :

 b	 %�y; �U�'��< �)V#$ �!S&� � �� � � � � � � � �µK� �a ��0&� � �� ?�� 
�6�	 Q8�_�� � � �� �� � � ��a%�6�<� � �)) : 	IK 
���	 k;� ��� � � � ��� ��
�$�U0 �_ =K 
�6�	 
�� � � �� � � �� � � � �� ((V��� %�_ x)) :3c8�	 �!� ��� %�_� � �� �� � � �)): ?��_ + Q�!2 3� ��v .��`

)) b	 %�y; �U'��< �µK(()O(.  
  K M;�9K )����	 	#$ o�� ������	 
���	 ����� +& 3� ���� MT��m�	 V#$ 4� J
 ���	 r�<�?��K ?'!�� BF�=& )?��_ 3� rF'� i�� �$�����& ).  
   ?��_ ������	 
���	 3� .�F"	 T;&� k8-F�	 3���	 +& )) :3c8�	 �!� ��� %�_� � �� �� � � � :

 ?��	 %�y; 3� 	#$�� � � � � � � �� �& R	T;��	 �� %��_ �$ �dK �L`�� � � � � � �� � � � � � ��� ¡� �Q�'��	 @� 	#$ �86���� � � � �� � �� �))�)Z(.  
  MT��m�	 V#$ 4&�� R	T;��	 �� ��8¢ 3� )?S�� 3�	 3�y + g&8� ����	&)�(.  

 3� MT��m�	  V#$ 4�� B�C�� ?�<&) ?�U� ��8L�	 3� )MT��m�	 V#  �c� 
���	 V	&;&
 R	T;��	 �� %�_ �V#$ �!S& rS8�	 %�_ ��� %�_ IK� � � � � � � )):�U�'��<� � �� � ��0& R	T;��	 ��� µK � � �� � � � � �� �� �

�$�U0 �_ =K 
�6�	 
� 	IK 
���	 k;� �� �`� 3�	 �� %�6�< ?�� 
�6�	 Q8�_�� � � � � �� � � ��� �� �� �� ��� � � �� � � ��� � � �� � � � � � � � �.(()�(  
r��6��< )):R	T;��	 ��� µK �U'��<((�$ ) :r��6�	& )��8G�	 M8� 3� eh0)) : ��

                                                           
)O(السنن الكبرى   )٩٩٥(حديث رقم  )٣٢٢– ١/٣٢١.( 
)Z(المجتبى   )٢/٤٨٠ ( فتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة ا<مام برقمnكتاب ا)٩٢٢.( 
 عن اسحاق بن سليمان من طريق علي بن محمد) ٨٤٢( ، كتاب الص9ة، باب القراءة خلف ا<مام برقم) ١/٢٧٤(   سنن ابن ماجه)�(

 .عن معاوية بن يحيى عن يونس ابن ميسرة عن أبي إدريس الخوnني عن أبي الدرداء به
 .من طريق زيد بن الحباب به) ٦/٤٤٨(  مسند أحمد )�(



  ١٤٥

6�	 
� 	IK 
���	 k;��$�U0 �_ =K 
�((�$ ) :R	T;��	 ���.  
 + ����	 + �S;T� �_& )R	T;��	 �� %�_ 3� r�U��� �$ MT��m�	 V#$ 4� BG'�<

 R	T;��	 �� %�_ 3� �*� )������	 �!< )�c�& )������	 
���	 E�	&;� }�I 4�0 �2 +)
��U� E�	&8�	  %\` 3� �c� E�	&; + � C	&W.  

 ?��K A$I �� 	#$& %�6< �6�!�	 
���	)) : �X0 )R	T;��	 �� %�_ 3� ?�	 Q	�F�	
 3� )p<�2 
��K �$& g�� 3� 3c8�	 �!� V	&;& )Q�!�	 3� ��v ?�< �$& )A$& 3�	 %�_

R	T;��	 �� %�_ 3� ?��w< )E�&���(()O(.  
� .��� ��6%�� 4�N  � �� 4�N�� ���� �� �9�#%��  �	F� H��)) : �	 �%�GW�W WX W W Y � �	X Y X Z
��� ��5W W [ Z W :+�� ��6	 � �	���� �(� �$-� � �	�	 �%!��W W Y W W X\ [Y Y Y WZ X XW W W WW W Y X Z W Z : � '*-� �( 
;-5 �%!��\ Y WW XY YW W W WY X W Z

 �%�� �( 
���� �	( �� D	# "%W�
 ��0:� ��*( D	# "%W� 
���(] \Z Z Z\ ]W W X X X W X WX W W W WW Y \ \ \ [W WZ W\ Y Y ^ W ����W W)) :NW ��*�� 4�\ YZ X W
'%!	 '%!	 ��6%���W WY YW W \ W Z W((�	���� �( �W�  ���  !\ W Y YZ W )): ��$��G �	( �� ���N� ���� ��� ��%#, ��/

��0+� ��*(?)E(T����� D��%�  ��# "$��G 
 (()L(..  
"��� B%N	�� �8% H�MN�� �� � :�	���� �( �W�  ���\ W Y YZ W)) :G ��%( ������ ��/W Y\ \ \X W Y W W =�_W

 *(W� '��-� "*���XW WY W W X Z W.(()3(  
�9�#%��  �	F� S�G� ���ZIJ� "	��I  ���� �	 "��G=� `4�( ��� �	 ������ ��/ 

 �( 
"�� �( 
 ��# �( 
��/0�� �( 
���0�� �( 
��� � �	�	 �( 
��	!( � ��	(
 �%������  )) :4���� ���=� PN�� >$G ��V� '%!	 '%!	 ��*�� 4�N(() U(.  

 �%�� �( 
�	( �� �( 
D��% �( 
���0 � ���G �( 
��-# � "��� ���� �	��  
���)):;-�� ������ '%!	 '%!	 ��*�� 4�N(() a( 
�	�-	�� �( 
 �/��� � ���#, ���� �	�


 J� ��#� �9# �	( �� �( 
T���� �(
 "�� �(���8� ��*�� 4�N �( ))     : '%!	
 >�5G ��V� '%!	4����� PN��. (() b(  

 ��� ��� ������ ��/ ���� �	( �� ���N� �	 >�!:� ��� ���/�)��6%�� ( >�!���
 "%( �"���)):'%!	 '%!	 ��*�� 4�N.((  

                                                           
)O( سنن البيھقي  )٢/١٦٣.( 
)Z( زدي أبو عبد هللا بن أبي الوليد البارعي،تھذيب التھذيبnھو علي بن عبد هللا ا  )٤/٢٢٥.(  
 ).٤٧٢(حديث ) ١/١٧٩( السنن الكبرى)�(
 )١٦٦٥(حديث ) ٣/٢٥١( الصغرى )�(
 ).٤٧٣( حديث رقم) ١/١٧٩(السنن الكبرى)�(
 ).٤٧٤(   المصدر السابق، حديث)£(
 ).٤٧٥( المصدر السابق حديث )¥(



  ١٤٦

 @$� �	� )��6%�� (��0:�  �� �	 "%� 
�%@ ����4����� Q- �	 S��	 �6�.  
���� �� ���� �������)7(��	�����
)E("��	 ��� 
)L(�	������ )3(
  ����          �	 
 6-�	�

4���0 
�	( �� �( 
��0+� '*():��6%���.(  
���G�� ���� �8� 4���0�� ��. �	 ������ �	�� )U( *#	� 
)a(�9�#%��� 
)b(��	����� 
)c( 

"��	 ���)d(�	������ )7e( � �	���� �( � ��	�� ��%�� � J� �(� D��%�  ��# ���� �	 
� B�( @$�  6%	 ���� ����  �)��6%��.(  

"��� ��%#�� ����  : 4���0 ���� =�G ��%( ������ ��/)��6%���() 77(.  
 + ���N �/� 
��0+� �*( ���� �	 ��� �	 +, ;@$*�� ��/ ����  � ����� D�	��

" T= .�/��� ��� 
"	/� '*( ;�+�*� "�	��� �� ������ ��/ ��� ��� : J� �( � �*(
�� � '*-� "%( ���� 
'%!	 '%!	 ��6%��� ��*�� 4�N ���� 
�	( �� �( 
��0+� ����

 ���  ! ���Gf ��!��� "� ��#� 
��( �� ����� 
���( :" T= + ��%( �/)7E( .  
 �6%, �@�� �*.�� 4��5 4���0 �6� `4���0�� ��6 ��$�� �� H�8� + ��0:� =�*( �V� "�*(�

�� 
�/ "��� �	 S���, *(� '��-� J.  
  
  
  

l*�-�� ������: -̀	���� X	<��� 4 5 N 74 5.   
E-� .� F'�	 : �U F�	& . F"	& )T	8"	 Æ�"	 e-'� Ð2 pU��	 e�-�q � � � � �

 : g#�	
 &8�	 V�!9�� . F�	 MR	8_ 3� �Ln	 g&8� … .� F'�	& :EU� F�	 + �Ln	)O�(.  

                                                           
)O(سنن أبي داود)١٢٩٥(كتاب الص9ة،باب ص9ة النھار برقم) ١/٤١٣.(  
)Z  (جامع الترمذي)٥٩٧( كتاب الص9ة، باب ص9ة الليل والنھار مثنى مثنٮبرقم) ٢/٤٩١.( 
 ).١٣٢٢( كتاب إقامة الص9ة والسنة فيھا، باب ما جاء في ص9ة الليل برقم) ٤١٩/ ١(  سنن ابن ماجه)�(
  ). ١٤٣٠(كتاب الص9ة ،باب ص9ة الليل برقم ) ١/٣٦٢(سنن الدارمي )�(

كتاب التھجد، باب كم كان النبي يصلي من الليل ) ٣/٣٢٧(ب الوتر، باب ما جاء في الوتر برقمكتا)٣/١٦٠(  الصحيح ومعه الفتح )�(

 ).١١٣٧( برقم
 ).١٤٧ و ٧٤٩/١٤٦(كتاب ص9ة المسافرين باب ص9ة الليل والوتر برقم  )٦/٣٧٢(  الصحيح بشرح النووي )£(
 ).١٤٥ص(  تقدم ذكر روايات النسائي في الصفحة السابقة )¥(
 ).٤٣٧( كتاب الص9ة باب ص9ة الليل مثنى مثنى برقم) ٢/٣٠٠(امع الترمذي  ج )¦(
 ).١٣٢٠( كتاب الص9ة والسنة فيھا، باب ص9ة الليل مثنى برقم)١/٤١٨( سنن ابن ماجه  )§(
)O¨( )  ١٥٤٦(باب الوتر برقم ) ١/٣٩٥(و ) ١٤٣١(كتاب الص9ة باب ص9ة الليل برقم ) ١/٣٦٢.( 
)OO( المجتبى  )٣/٢٥١.( 
)OZ( عتدال:   انظرnميزان ا )٢٢٦-٤/٢٢٥(وتھذيب التھذيب )٣/١٤٢.( 
)O�( لسان العرب  )باختصار شديد) ٩/١٨٧. 



  ١٤٧

 [\L]=	 +& : . F"	� > �
 :� ?�< 4�0 �� @� ,6��	 e�-'� &82 &� 82 e�-

�2	m� JK �S	8� .� F'0 ),n	 M;�] R�6�.  
8 "	&� � �

 :�F2 .�8 '0 ) r�/�	 + e�-'�	 ?�< 4�0 ���)B'U���  ( JK
�F2�)�G���() O( .  

 EX���	 E��'0 + r�` g�< � .�8 '�	& .� F'�	 �� 4�_8U� = 4���6'"	 4�0 �_&
6��	 @C& + 4�0 R	�y )�U�8ª& �U� F� oX�� 4�0 �Á; &� ) EX���	 r�9 + &� ,W W

 ?��'0 E��6� + )g8����	 %�_ 3� 	#$ BG'�&) :.�8 '�	& .� F'�	 ?�< @6� �� [89 (
)) : ��< @6�< ,n	 M;�] + ?��/'� ��	 E��/"	 R�Á:	& z�U�:	 	#$ ��'0 + �289

.�8 '�	 ��`��& .� F'�	(() Z(�X�< 3��& )�X�� R�X���	 �8< ��� >.  
 4���� .� F'�	& : 8F!�	 .� F�& @X��	 .� F� . + .� F'�	 @6�&

T��y�	)�( ¾"	 + @6� �X�h� .  
Y����$ ���4���  �# �$  i��� X"	<M ����.:  

 %�_ M�8"	 ��S E�T Q�� )E���6�	 Q�'0 + V	&;��)):  Q�6��� 3� ��$	8��K� ��8�!`�� � �� � �� � �� � �� � � �
3�� ���$	8��K � �� ��

)�(=�_ �X� 3� i��� 3� ��$	8��K& )� � � �� �� � � � �� � � � � � �� :%�_ oy�� 3� ?��	 ���!� ���{�2� � � � � �� � ��� � � �� � : ���{�2�� � �
�w< �L6y�< M�8�	 �<#2 M�8�	 4� )?��� 3� )M��8�� 3� ?��	 �!� 3� )A�] 3� .y��� � �� � � � � �� � �� � � � � � � � �W W �� � �� � � � � � �� � � � �� � � �� � � � � � � � r�

 ?��	 %�y;�� � � ��#n	 3� #º���� o��& M�9 E��X�Ø �$��& + � � �� � � � ��� �� � � � �W � �� � � � ((V��� %�_&)) : ��� ?�y;��� �� � � �
����� � �(() �(  

%�6< ���� �� ���2 k&; x:))%�_ )´� 3� �c� ��¹`	  :%�_ ���� ��� ��{�2 :
 3� ?��	 �!� u{�2 %�_ )A�] 3� .y�� ��{�2� � ��� � � M�8�	 �<#2 M�8�	 4� )?��� 3� )M��8��W W �� � � �� � �� � �� � � � � �� � � � �

                                                           
)O(بن حجرn ،شرح نخبة الفكر )بتصرف ) ٩٢ص  
)Z(شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ، للعسكري )١ص.( 
:      (( قال).٢٧٣٤( اب صيام ث9ثة أيام من الشھر حديث رقمكتاب الصيام، ب) ٢/١٣٧(انظر مثال ذلك في سنن النسائي الكبرى )�(

ْحدثنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن َْ َ َ ََ َّ َ َْ ُ ٍُ ْ َ ُ ُ َْ ُ ِ بيانَ َ َ بن بشر، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذرَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َْ ْ َ َِ َِّ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ٍ َّ أن النبيٍّ◌ْ ِ َّ َّ ٍقال لرجل �  َ ُ َ َِ َ
ِعليك بص(( ِ َ َْ َيام ث9ث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرةَ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َْ َ َ َ َ ِقال أبو عبد الرحمن: ((ثم قال بعده)) ِ َ ْ َّ ْ َ َ َ َّھذا خطأ ليس  ھذا من حديث بيان، ولعل : َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِْ َ ٌَ َ َ

َسفيان قال ََ َ ْ َحدثنا: ُ َ َّ َاثنان(( َ َفسقط ا(لف فصار )) ِ◌ْ َ ََ َ َُ ِ َ ْ ٌبيان((َ َ   .لى الصوابثم رواه ع)) َ

ْأنبا أحمد بن عثمان ابن حكيم، عن بكير (( قال).٢٧٣٤(باب صيام ث9ثة أيام من الشھر برقم )  ٢/١٣٧(وكذلك روى في كتاب الصيام َ ٍَ ِ َ ِ ْ ْ َْ َْ َ َُ ُ ُ ْ
ِالكوفي القاضي، عن عيسى، عن محمد، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتك َِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َّ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ُْ ْ ِْ َ َية قالٍ َ ِ ِقال أبي ثم قال بعده: َّ َ ْقال أبو عبد :     (( َ َ َ َ َ

ِالرحمن َ ْ ِالصواب عن أبي ذر ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذرٌّ فقيل أبي : َّ ِ َِ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ ََّ ُ َُ َ ََ َ َْ ُْ ُ ٍّ ُْ َّ((  
   .ًيعقوب بن ابراھيم بدn من ابراھيم بن يعقوب: في الصغرى)�(
 ).٧٠١٦( حديث رقم) ٤/٢٣٦(   السنن الكبرى)�(



  ١٤٨

 ����	 JK }�I @<8�< )E<&#�"	 �L6y�<� � � � ��� �� � � � �� o��&  ��-�	 3� E��X�Ø �$��& r6� r�w<   � �� � ��� � � � � �� �
#n	 3� #º����� � �� � � � �� ��(()O(  
 %�_ x)) : 3c8�	 �!� ��� %�_ :;� 4��� 4� �-!��& �$& 	#$ �_& )��-�	 3� E��� T	

rU-� 3� ?��	 �!� 3� M��8� 3� ?��	 �!� 3� #n	 3� ���	 g&;> >(()Z(.  
 3� b	 ��!� 3� �����	 �!� 3� j�!� ��8¢ 3� T&	T �� 3�y + g&8� ����	&

?�h� ?��� 3� M��8� 3� b	 �!� 3� A�] 3� .y�� 3� oy��)�(.  
� rS: E�	&8�	 V#$ ������	 r�� �_& pU))E��X�Ø (( ?� oG_ �" .��� ?�=

 b	 %�y;�%�_& )?6U�	& )����	 r$� ?��� �U�	 ��&)  : Q	�F�	 4K ))E���.((  
?�< %�_  r��¢ ���2 E���6�	 Q�'0 3� 8`° @C�� + ������	 k&; IK ))      : 

%�_ 4�X��y 3� �c� ��8�!`�� � �� � � �� � � � � � ���� � :;�$ 3� ��m� ���{�2� � � � � �� ��� �%�_ 4&� � � : 4�X��y 3� �9	; 3� �X� ���!���� � � �� � � �� � � � � � � ��� �� �
 ?��	 %�y; 4� V�S 3� ?��� 3� A��9 3� &8X� 3� oy�� 3�� �� �� � �� � � �� � � � � � �� � � �� � � � �� � � ���%�_ � �)) : \�'_ r'�_ 3�W � �� � � �

{\{& Ã�� ��� 4�{\{ r��	 3� E��� ?'���< �L`� � � �� � �� � � �� �� �� �� � �� � � �¡ � �� � W � u� M8/�& E62 4�{\{& 4�!� ��� 4��� ��� � � � �W � � � �� �� � � � ��
?��	 %�y; 4�0& %�_ ;�0I 4�!��� � �� � � � �� � � � � ��� �;��	 3� �1�� &� ;���T E��� @�;� k86�	 r$� o�� ���6���� ��� �� � � � ��� � �� � �� � � � � � �� ��� �� � �� �

 ... ?��	 %�y; oG_& %�_�� � �� � � � �� �?�6� 4�0 3� 4��� � �� � � � � � 3�& M86�� ����� 86�!�	 r$� o�� 86�!�	 + � � � � �� ��� � ��� � � � �� �� � � �� �
 M�9 �U�� M�/�	 + ?�6� 4�0� �� � ��� � � � � � �� �...����	 (()�(.  

 [��; �� 3� R�L� ��8¢ 3� T&	T ��� k&;&)) b	 %�y; 4� � o�� E���	 + oG_
 M�9 �U�� M�/�	 r$� …����	(()�(.  

R�6U�	& 4�{�É�<) £('�  MT;	��	 ;�{Ù� M�9 �U�� R�/�	 r$� o�� E���	 4� o�� 4�6U
 ��T�2:	 + ���{ �$ �X0 rS8�	 E�T 8/� .F� g&��� ��Y	 E�T 4� ��& ) }�I +

                                                           
)O(السنن الكبرى )٧٠١٧(حديث رقم حديث )٤/٢٣٧ (  
)Z( سنن أبي داوود )٤٥٧٨( كتاب الديات باب ديه الجنين ، برقم )٢/٦٠٢.( 

ورواه أبو داود               ).٧٠٠٤(باب اnخت9ف على خالد الحذاء، حديث رقم  )٤/٢٣٣(  رواه النسائي في السنن الكبرى )�(

 )٤٥٦٤(  حديث رقم٢/٥٩٨وفي باب ديات ا(عضاء . ٤٥٤٢كتاب الديات، باب الخمسمائة وھي برقم )٢/٥٩٢(

 

 
 ).٤٥٤٣(كتاب الديات، باب الخمسمائة كم ھي ) ٢/٥٩٦(   سنن أبي داوود)�(
 الدية خمسة أصول :قال الثوري والحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل : (( وقال النووي في المجموع )£(

  في الدية على أھل ا<بل مائة من ا<بل، وعلى أھل البقر، مائتي بقرة، وعلى أھل الشاء ألفي شاه  �فرض رسول هللا : لحديث جابر… 

 ).١٩/٥١(المجموع، للنووي ))   وعلى أھل الحلل مائة حلة



  ١٤٩

��ef& � � F�	 + T;& IK E � F�	)) :b	 %�y; 4�� &� �!� M8-� ��Y	 + oG_ 
E��(()O(.  

 g&���	 %�_&–b	 ?c;  )) :	 4�0 4K .F�� M;�6� M8-�	 �!S& )�X��� 4	��:

:	 E�T 8/� &� Q:	 E�T 8/�(()Z(.  

 E���0 E���	 ���0 	I�<))M�9 �U�� ((              g&��� �*�< )8/��	 .F� M8-�	& )
 ))M�9 E��� (( + ;�0#"	 T���	 4� �X0 )Q	�F�	 ?��� )������	 
���	 ?��K ;�9� �� �$& )

<8� %���"	 ����	���	 J��� b	& )M�!��	 8F� + E�T�F'_=	 M���	& @X'Ê	 @_	& ?G.  
     JK e9�y u��< ).� F'�	 3� ©� '� g#�	 �A�L"	 	#$ �'`� 4� r!_&

E��!L"	 k¹��	 ������	 3�y + .� F� ��< rF2 ��	 @C	�"	 ���.  
 � 	�]& @�C	�"	 V#$ �!� ¸¤	 ./��	&:  
  
  

  
  
  

�!� %&�S�� 	�]& E��!L"	 k¹��	 ������	 3�y + .� F'�	 ��< rF2 ��	 @C	�"	   
!�i��   %aR

�/�	��  
 ��� �$ m
����  ^�(<��  

O.  �§��   4�<)\�	 ( �� 
	8�	& ��> >   4�<)%\�	 (�� 
	8�	& ��> >  
Z.  Z§�£   ?��¹`� �dK)¹¿(   ?��¹`� �dK)¹�(  
�.  Z��   3� ���y)8G�(   3� ���y)8F�(  
�.  �O£   ���{)¸�!��	(   ���{)���!�	(  
�.  �O£  )���y ���(  )r�y ���(  

                                                           
)O( صحيح البخاري ومعه الفتح :   انظر)وصحيح مسلم بشرح  ) ٦٩٠٥-٦٩٠٤(  جنين المرأة  كتاب الديات، باب) ٢٤١-١٤/٢٤٠

 ).٣٦-١٦٨١-١٦٨١/٣٤(كتاب القسامة باب دية الجنين  )١١/٣٢٥( النووي
)Z( المصدر السابق  )١٩/٦٠.( 



  ١٥٠

£.  �O�  )���(  );I ��(  
¥.  �¨�   ��!�)3� (eX�   ��!�)3� (eX�  
¦.  �O£  3��	)3� ( V8�� ��   3��	)3� (M8�� ��  
§.  Z¦�£   g8$m�	 + Ve��&)?��&(   g8$m�	 + Ve��&)E�&���&(  
O¨.  ��¨§  )8L<	 
�] 4K& R�9 4K(  )8L<	 R�9 4	& 
�] R�9 4K(  
OO.  ���¦  )�c� (%\$ 3�  ) ��c (%\$ 3�  
OZ.  ��¨¦  )���� (3c8�	 �!� 3�  ) ��y (3c8�	 �!� 3�  
O�.  £Z¦�   ����	 	#$ + %�_ )V���Á(   ����	 	#$ + %�_)4��Á(  
O�.  £¥Z�  )������ ���	(  )���Y�� ��n	(  

  
  

 ��� 4�66É	 ��� rUf )E��!L� R�L`� 3� ���� .� F'�	 	#$ 4� u® ¹0�&
 Â����	 3� }�I 4�< 7�L�"	 + ��S& 4K Ð2& ) ��_�'�	a���� J��� b	&)�G��W.  

    
  

 �_& ). F�	 o�� }�I + T�X'��	 A!�� 4��� �� 8h0� .� F'�	 E<° 4�< E�XY��&
+ . F�	 o�� 4&�X'�� 3� o�� 	�6�¢�¼Ll 3" 	���_& ��U F�	 �X�� rc  :

 	�U�]&  .�8 '�	& .� F'�	 3� ��U2& E���	 3� ��<��	 + 	&�'S	 �_& . ]�
}�I + Meh��	 ��U�»"	)O(. %�� 	#$& )����	 
���& B�LF"	 A'0 ?'�XG� �� JK E<�CK

?�;�L &̀ 3U�	 	#$ E��� o��.  
  

                                                           
)O( بي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري :ومن ھذه المؤلفات) التنبيه على حدوث التصحيف " و ).٢٧٦(تصحيف العلماء "

و شرح ما يقع فيه ).٣٧٥((بي نعيم علي بن حمزة البصري " التنبيھات على أغاليط الرواة" و )٣٦٠(ة بن الحسن ا(صفھاني لحمز
للحافظ أبي الحسن علي بن عمر " تصحيف المحدثين" و ).٣٨٢(التصحيف والتحريف (بي أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري 

" و الرد على حمزة في حدوث التصحيف).٣٨٨( (بي سليمان حمد بن محمد الخطابي "إص9ح خطأ المحدثين"و ).٣٨٥(الدارقطني 
، وتلخيصه "تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بواعث التصحيف والوھم"و ).٤٠٥(<سحاق بن أحمد بن شبيب 

) ٩١١(ضل عن الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بي الف" و التطريف في التصحيف ).٤٦٣(للخطيب البغدادي " تالي التلخيص" واسمه 
  )١٨٠-١٧٤(توثيق النصوص وضبطھا عند المحدثين : انظر 
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 b��S�� ������:��  !�����������������9�Z  
  
  ������ 3X< ) 4��� M�� �1 E-��	 + E���	� : r�_& )Ã8"	& )E_���	&  );	8�'�	 :

�X��_ Q8/�	 ��� Q8/�	W)O(.  
  [\L]�	 + ��� : ?��6� [\F�	 3�	 ?<8� �6<> )): ?�< @�¢	 g#�	 ����	 �$

?�� E�\��	 8$���	 4� @� ?' ] + [�6� E�� o��(()Z(.  
 ?��6� �_	8��	 ?<8�&  )) : o�� Î�'U'�	 ��� ?�< @�¢	 E�\��	 V8$�® ¹` r��"	&

                                                           
)O( بن منظورn،لسان العرب )باختصار شديد)٤٧٤-١١/٤٦٧. 
)Z( مقدمة ابن الص9ح  ) ٥٣ص.( 



  ١٥٢

[T�_(() O(.  
 Æ�"�� E_\� ?�  �2\L]�	 Æ�"	 4� �X0 )Æ�"	 + �XG�� 3� 4�!�8_ 4�U�8�'�	& 

 �g�-��	))����	 .�G� E���	 }�#0& )?U�G�& ��Y	 3$�� Ã8"	 4K IK. 4� �X0
	 &� );	8�'�	 M8� ?�< 8���	 MT��K 3� Eº9�� ����	 + E���	 4� Ay��� )Q8/�	 ��� Q8/�

?S& 3� ?!2�] r-/� �{�2 ¹'�� E���	 4� }�#0& )M8� ���a�6��� ��� g�W >a(( )Z(.  
   M¹n	& pU�	 r$� =K ?�< Ã�l =& )�C�Xf �$8h0�& 
����	 �T� 3� ����	 	#$&W

� E�y	��	 E<8�"	& A_�h�	 �U�	& � �6��& ���Á� 3� ?!'/� ��& M	&8�	 E<8��& ) ����	 �8L
 �$8$�® ��	 ��T�2:	 + 8h�� E���	 4= ���� r0 ��T�2�& � �̀�9& �*�¢&�& � ����&

b	 ?c; �0��	 %�6� IK E F�	 )) : r`�� ��< [8w�� i�� ?S&� 3� ����	 r��� �dK&
��	 E��& V	& ,_�y [&8Ê	 ���2 4�<� ?� ���5 	�{�� 4� ) ��6h�	 ��T�2� + 8h�� ��

 E<8�"	& �U�	& pU�	 ����� ?�< Ew�	&  =���� ����	 eF�< ?X�� ���� oU��< E��W
 ef=(()�(  

  [\F�	 3�	 %�_&)) : @� )?� Vef  EU����& g&	8�	 T8U'� �0	;TK o�� 4��'��
T &� )��<8"	 + ._& &� ) %�]�"	 + %�y;K ��5 �$	& �$& &� )���2 + ���2 %�`

 ?' F� ���	 3� @��� }�I r0& ) ?�< ._�'�< TT�� &� ?� �� �< }�I ?�® o�� A�-�
?�< �S& ��.(() �(  

 3� Eº< ����	 	#  b	 Å` �_& )M	&8�	 %	�2� E<8��& Ey;�X"	 M8h0 3� rF� 	#$&
 �$ef 4&T j���	.  

AS; 3�	 p<��	 %�_ a b	 ?c; a )): �'y;�( M8h�� z�U�	 3� T�6��	 �	#2
 	#$ 4� ?� 4�XU� Ì�` �< �1 ) ��� �2	& r0 ��T�2�& %�S8��� �'<8��& ��� ��
 = �( 	#$& ) }�#� ��T�2:	 4�����< 4\< ���2 ?!/� =& 4\< ���2 ?!/� ����	

"	& �U�	 T8Ç JK ?�$� ?�< @S8� �dK& V8Fª M;�!�� ?�� ¹�� 8��y 3� �  	�F` ��	 ) E<8�

                                                           
)O(فتح المغيث بشرح، للسخاوي   )١/٢٢٧.( 
)Z( بن رجبn،مقدمة التحقيق لشرح علل الترمذي )بتصرف يسير) ٢١-١/٢٠. 
 ). ١١٣-١١٢ص( معرفة علوم الحديث، للحاكم)�(
 ).٥٣ص (  مقدمة ابن الص9ح )�(



  ١٥٣

����	 r$�(()O(.  
 ����	 	#$ o�� 4�6�L� j���	 ���  r�S �� 	#$&))E����	 ��� (( i�� �$&

 �� 4��8y �*�< �R	86�	 g��� �� 4°86�	 MR	8_ �!/� )?�� ]= Mm�� �$  �dK& )}�#0
��	 	#  �'<8�" �Ú;�6�	  MR	8_ + ��S &� �U` 3� g� 4�U/'�� )4°86�� ��U2& )��

MR	86�� �'y;�( M8h0&.  
��� �X�< &� )¾"	 + &� )����	 + 4��� E���	&W.  

 Q�'0 ��� ?��'0 4K r� )?��y8< 3� �$& A��Y	 	#  ������	 
���	 �'$	 �_& q �
 �$& )��T�2:	 + 
�$&:	& r���	 4���& )4�'"	& ����y:	 o�� g�6��	 ?�\0 M8h�� �r��

o��  ���& 
��_� :  
 J��N :���� !��.  

  � .��<8"	 ._& &� )�_�"	 @<;)Z(.  
Q.8`Ö� &	; %	��K& T��y�	 + �$��	�)�(.  
   �"��nN :  i��� !��  
  ?��h�& )���2 + ���2 %�`T:  
Oa������	 
���	 k&;& >ab	 ?c;a rXÉ	 o�� M\F�	 Q�� )�S��"	 Q�'0 + 

%�_ )):�'�_ ��8�!`��� ��� � � 3�	 3� );��� 3� ���y 3� )´� 3� &8X� 3� )}��� 3� )���y 3� E!�� � � �� � � � �� � � � �� � � � � � � �� � �� �� �� �� � � � � �
%�_ )8X�� � � � � : ?��	 %�y; ���;�� � � � �� �� �8�!�` JK ?S��'� �$& ;�c o�� ��F��� � �� � � �� ¡ � �� � �� � � � � ��  (( ?��� A6� x

?��6� )):3c8�	 �!� ��� %�_ :8X� @��'� � 4���6� �dK ;�c o�� ��F� ?��_ o�� ´� 3� &
?'�2	; o�� o�].)�(  

 E�	��	 o�� E�<���	 M\] Q�� )�$8F_& 3�8<��"	 M\] Q�'0 + ���� V	&; ����	&
%�_ )8U��	 +)) :%�_ )´� 3� ´� ���{�2� � � �� �� �� � �� � � :v�X�	 ´� 3� &8X� 3� )}��� o�� ��8�_� � � � �� � � � � � � �� �� � � � ��� )�� �

%�_ 8X� 3�	 3�) ;��� 3� ���y 3�� � � � � � �� � �� �� � � �� � � : ?��	 %�y; ���;�� � � � �� �� � JK ?S�� �$& ;�c o�� ��F�� �� ¡ � �� � �� �� � � � ��

                                                           
)O( شرح علل الترمذي  )١/١٦٥.( 
)Z(السنن الكبرى:  انظرمثال ذلك في)٨٢٠(كتاب المساجد، باب الص9ة على المحمل حديث رقم) ١/٢٦٩.(  
  )٥٣٢٣(حديث رقم  كتاب النكاح، باب النھي عن التبتل،) ٣/٢٦٤( السنن الكبرى:  انظر مثال ذلك في)�(
 ).٨١٩( حديث رقم )٢٦٩-١/٢٦٨( السنن الكبرى)�(



  ١٥٤

 8�!�`��� � (()O(.  
   )}��� 3� )���6�	 ��8¢ 3� )E�2	8�	 o�� ��L'�	 Q�� )Q�'0 + T&&	T ��� V	&;&

�� 3� )�v�"	 ´� 3� &8X� 3�?� 8X� 3� b	�!� 3� );��� �� 3� ���y Q�!�	 ) Z(.  
   ��8¢ 3� V	&8< )������	 ��8¢ @� �6'�� )���s �8¢ E'y 3� �c� 
���	 V	&;&>

 3� }�#0& )?� )´� 3� &8X� 3� )4��Uy 3� )4&;�$ 3� ��m�& �����	 3� b	�!�& @�0&
 ´� 3� &8X� 3� )}���& M��	v& EX�y 3� T�c ��8¢?�)�(.   

           ������	 
���	 @�� � )E���	 A'0 �_��& )���� B� ] + ����	 E�	&;&>
ab	 ?c;a ?�\6'y	& )?�U�� ?'6{ o�� %�� 	#$& )pU��	 	#  ����	 	#$ r�� 4� 3� >

 T�2& )?'�� ��& )���� 
���	 V	&; ���2 o�� 
\��	 3� A�'� ��< �E��6��	 ?�	;Ö�> �
)�$;�F�E6{ ?�	 @� )´� 3� &8X� 3� �$��	 4� 80I& )�(   
  ?��� 	�6<	&&) T�6��	 V�0� �� 	#$& ) Q	�F�� Q8_:	 �$ 	#$ ?�\0&.  
  g&���	 
���	 %�_ ab	 ?c;a)) :Vef& uL_;	��	 %�_ : ´� 3� &8X� 3� ,�f 	#$

	���_& )�v�"	 :���	 M\] + &8�"	 �dK&� o�� &� ?'�2	; o��  4� Q	�F�	& )e�!�	
i�	 r�< 3� ;�X�	 o�� M\F�	 …&8X� ���2 g;��!�	 80#� � 	#1& . 
\0 	#$

 ?����'�& uL_;	��	(()�(.   
  %�_ )3�ey 3� i�� ��8¢ 3� i�	 E�	&; )����& )g;��!�	 
���	 k&; �_&� � � � � � � � ��      :

 ))��6��< )
�/�	 
�_ �2 ���� ����!6�'y	�� ��� �� �� � � � W � � � � � 3� ?S&& );�c o�� ��F� ?'���8�< )8X'�	 ��� V��� �� � �� � �� �� � � � �� � � � ��� � � � � � � � �
A��Y	 	I� � �� �a E��!6�	 ;��� 3� u���� ��� � � � � �a?� ��6�< �� � �� � : ���; �� =�� %�_ E��!6�	 e-� ��F� }'���;� � � �� � �� �� �� � � �� � �� ��� �� � � �
 ?��	 %�y;�� � � � �?���<� � ?��U��� ��� ��� �� � � �(() £(.  
  i�� �F6�&����	 k�; ?�	 )� V°; ?�� �F6� �& )?�h� r�U< �E�!6�	 e-� ��F� )

 );�X�	 o�� ?�\] 3� ?���� � r����	 4	 IK �;�X�	 o�� �$ o�F< );�X�	 o�� ��F�

                                                           
)O(صحيح مسلم بشرح النووي  )٧٠٠/٣٥(حديث ) ٥/٣٣٠.( 
)Z( سنن أبي داوود)١٢٢٦(حديث رقم ) ١/٣٩١.( 
 ).٣/٤٩٥(و)١٢٨و٨٣و٥٧و٤٩و٢/٧(مسند أحمد طبعة دار الفكر:  انظر)�(
 ).٤٢٨(يب  التقر)�(
 .فقد نقل الك9م نفسه ) ٤/٩٣( وعون المعبود شرح سنن أبي داود) ٥/٣٣٠( شرج النووي علٮصحيح مسلم ) �(
وصحيح مسلم بشرح )١١٠٠(كتاب تقصيرالص9ة باب ص9ة التطوع على الحمار برقم) ٣/٢٨٧(صحيح البخاري ومعه الفتح)£(

 ).٧٠٢/٤١( 9ة النافلة على الدابة في السفر برقمكتاب ص9ة المسافرين وقصرھا،باب ص)٥/٣٣١( النووي



  ١٥٥

?� %�_ r� : E�!6�	 e-� ��F� }'��; !%�6< : b	 %�y; ���; u�� =��� )?��<	 � ?��U� 
�	 T	;�<���	 r�< r6�� 4� g&	8� ;�X�	 o�� ��F� 4�0 ?�	 i�� r�< ?�$I + [�6��< )

���	 3� V	&8< E�!6�	 e-��pU��	 	#  8X� 3�	 ��8¢ 3� )O( ���2 + �h��2 r`T�< �W
E6{ ?�� @� �Ln	 + @_�<.  

   ef E6h�	 3��& )4�!2 3�	& )��� 3�	& )��w��	& )��y 3�	& )������		 E6{& �6<
�� ?��_ + �$& �_ E�	&8�	 V#$ + �$& )�$��	& �Ln	 3� 
�F )) ;�X�	 o��(( 4: �

���	 3� ���h�	� o�� ��F� 4�0 ?�	  )) E�2	8�	.((  
  ������	 
���	 4� �Ñ 	#�$& >ab	 ?c;a ��� ./0& E6�_��	 ;��:	 V#1 ?!�� �_ )

�1�2 ��& )�  ������ ��< %�_&.  
Za	 
���	 k&; ������>ab	 ?c;a 80I& ���F�� E��w�	 Q�� )
��F�	 Q�'0 + )

%�_ )��� o�� \'`=	)) :%�_ )b	�!� 3� 4&;�$ �¹`� : 3� 8/� }��� ��� ��{�2
3��	aE6{ a%�_ )3�2 3� ��2 �`�  : 4� j�!� 3�	 3� )R�L� 3� )��8S 3�	 ��{�2
���	� :
8� ���] �$& rs �� �� �w'2	(() Z(x  JK 	e/� V��� g#�	 ����	 ��� %�_ W

����	 	#$)) :3c8�	 �!� ��� %�_ : ?���& )�$& ���	 b	& g��� 3�2 3� 8/� ���2&¡
 ���	 4��� 4� T	;��
8� �$& �&m� (()�(.   

  ������	 
���	 %�_ Æ��&>ab	 ?c;a)) ���	 4��� 4� T	;� ?���&� �$& �&m� )

8�((�2 ?� r`T ?�� � &8� � ?�	 @� @C�"	 	#$ + )3��	 3� 8/� 80I& )���2 + ��� �

 %\` 3� ?� 8�& )?6{& ?�	 @� )?!!y �$ ����	 + �$��	 4� �!�� �?�!_ g#�	 ����	� �� � � �
����	.  

   )R�L� 3� )oy�� 3� b	��!�& 4��Uy ��8¢ 3� �h��2 ������	 
���	 k&; x>
 )j�!� 3�	 3�))���	 4��� 
8� �$& E��X�� �&m(()�(.   

  %&:	 :��h�	& )oy�� 3� b	�!� 3� )eF� 3� �c� ��8¢ 3� : 3� ��c ��8¢ 3�
 4� j�!� 3�	 3� R�L� 3� )��8S 3�	 3� )��\0 4��Uy 3� )V����))���	� �&m� 

                                                           
)O(فتح الباري:  انظر)٣/٢٨٨.(  
)Z(السنن الكبرى  )٣١٩٦( حديث رقم )٢/٢٢٩.( 
 ).٣١٩٧( قال ذلك بعد حديث) ٢/٢٣٠( المصدر السابق )�(
 ) .٣١٩٩ و ٣١٩٨(حديثين ) ٢/٢٣٠(  السنن الكبرى )�(
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8� �$& E��X��. ((V��� %�_& :���	 4� j�!� 3�	 3� R�L� 3� ;�/"	&���X�� �&m� ) E

8� �$&.(()O(?�h� ��;	��	 V	&;&.  
   R�L� 3� )��	v&:	 3� )��w2 3� j&�6�	 �!� ��8¢ 3� g;��!�	 V	&; ����	& 

?� j�!� 3�	 3�)Z(.   
   8h0 j��� V	&8< )j�!� 3�	 3� )R�L� ��8¢ ef 3� ���&a�G��Wa = 	#$ 3��& 

���	 4� j�!� 3�	 3� k&;& )��$ ����U�� )
8� �$& �w'2	  ��8¢ 3� �8L�	 V#$ ���&
?�U� R�L�)�(.   
   �$& �w'2	 ?�	 )j�!� 3�	 3� )R�L� 3� )��8S 3�	 ��8¢ 3� �2� &8� � 3��&

���	 3� )j�!� 3�	 3� k&; R�L� 4� JK E<�CK )
8��%�_ ?�� ))) : �S��	 8L<�

�wÉ	&(()�( �$& 8/� 4� }�#� 4�!< �3��	 3� 8/� V	&; �� @� Ã;��'� 	#$&  	#$ +

���	 �	&v ���2 r`T�< ����	� @� )
8� ���] �$& ?��w'2	 ���2 + )
8� �$& 
 ?S	&v ���2 =K j�!� 3�	 3� &8� � ��8S 3�	 3��& )j�!� 3�	 3� 4��&8� �h���	 4�


8� �$& E��X�� 3�.  
  ������	 
���	 
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)O(المصدر السابق )٣٢٠٧-٣٢٠٠(ا(حاديث )٢٣١-٢/٢٣٠. ( 
)Z(صحيح البخاري ومعه الفتح  )كتاب المغازي باب ) ٨/٢٩٧(و ) ١٨٣٧(كتاب جزاء الصيد باب تزويج المحرم برقم ) ٥٢٨-٤/٥٢٧

 ).٤٢٥٨(عمرة القضا 
 ) .٣٢٧٠-٣٢٠٣(ا(حاديث ) ٢/٣٢١( انظر السنن الكبرى)�(
 ).٣١٩٤(حديث رقم ) ٢/٢٢٩( السنن الكبرى )�(



  

  

١٥٩

  

   الفصل الخامس  

  َّام النسائي        نقد الحديث بالتفرد والتعدد عند ا�م
  

إن مسألة التفرد والتعدد من المسائل المھمة، والمعقدة في علوم   
  . الحديث، إذ يتفرع عنھا أحكام كثيرة تدخل في معظم أنواعه

َّفالشاذ، والمنكر، والمعلل، والمدرج، والمصحف، والفرد، والغريب،    َّ
وزيادة الثقة، وغير ذلك من اDمور؛ لھا ارتباط مباشر بتفرد الراوي أو 
َّعدمه، وK يمكن تمييز ھذه اDنواع ومعرفتھا إK إذا جمعنا الروايات وقارنا 
بينھا وعرضناھا على أحاديث الثقات؛ فيظھر لنا حينئذ الصواب من الخطأ، 
ونعرف مدى موافقة الراوي لما رواه الثقات سواء كان ھذا الراوي ثقة أو 

  . ًضعيفا، ثم نحكم على الحديث بما يستحق

 –ولھذا نجد ا_مام النسائي يجمع اDحاديث المتعلقة بمسألة ما   
 في باب واحد، أو في أبواب متجاورة، حتى أنه يعقد –وخاصة الفقھية 

ّتراجم خاصة لبيان ا_ختaف على الرواة، ويبين الصواب من ھذه 
ًالروايات حينا، ويترك ذلك لنباھة القارئ حينا آخر ً .  

وفي ھذا كثير من الفوائد ا_سنادية والمتنية، وما ينتج عنھا من أنواع   
َعلوم الحديث، فيعلم ا_ختaف بين الرواة في حالة التعدد بالزيادة، أو  ُ َ
النقصان، وبيان صيغ التحمل واDداء؛ لمعرفة فيما إذا كان في الحديث 
تدليس، أو تصريح بالسماع من المدلسين، وفي حالة التفرد يمكن تمييز 

 أو زيادة – عند من يفرق بينھما –منكر، والغريب من الفرد الشاذ من ال
  . الثقة المقبولة من المردودة، إلى غير ذلك من اDمور المھمة، والدقيقة

، في تعداد -رحمه هللا–وھذا المنھج الذي سلكه ا_مام النسائي   
اDسانيد وتكثير المتون قام على تخطيط سليم وأسس قوية واضحة المعالم 
ًفأفرز لنا عددا من اDحكام في علوم الحديث وكشف لنا عن شخصية ا_مام 
النسائي النقدية، الموسومة بالفھم الدقيق، وسعة ا_طaع، والدقة المتناھية 
إلى جانب اDدب الجم، ودفء اللسان، ومراقبة هللا تعالى في اDقوال 

دفء وتؤدي واDفعال، فلم تكن ألفاظه في النقد جارحة، بل كانت في غاية ال
  . وهللا تعالى أعلم: ًالمراد منھا بدقة وينھي قوله دائما بقوله 

وقد مضى الحديث عن الشذوذ، والنكارة، وا_دراج، والتصحيف ،   
  .ًوالمعلل، وبقي الحديث عن التفرد والغرابة، وأخيرا التعدد

  المبحث ا ول 
   الغـــــــــــــــــــرابة 

  



  

  

١٦٠

  

))كل شيء فيما بين جنسه عديم النظير فھو غريب((: الغريب لغة 
)�(.  

ًما تفرد به واحد قد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا ((:  وفي اKصطaح 
))ولكل حكمه

) �( .  

ھو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي ((: وقال الحافظ ابن حجر
))موضع وقع التفرد به من السند

)�( .  

: الغريب من الحديث (( :وأما الحافظ عبد هللا بن مندة اDصبھاني فقال  
كحديث الزھري وقتادة ممن يجمع حديثھم، إذ انفرد الرجل عنھم بالحديث 

))ًيسمى غريبا
)�( .  

وبظني أن تعريف ابن مندة ھو اDقرب للصواب؛ إذ إنه حدد مaمح   
الغريب من خaله بصورة دقيقة، وقيده بقيد التفرد عن مشاھير المحدثين؛ 

  . الذين يجمع حديثھم، بينما خلت التعريفات اDخرى من ذلك

ًوالغريب من الحديث ليس مرغوبا عند المحدثين، وقد ذمه كثير من   
  .السلف

َحدثنا عبيد هللا بن عمر ((:وروى مسلم في مقدمة صحيحه قال   َ ََ ُ ُ ُ ُْ ِْ َّ َ َ َّ
َالقواريري، حدثنا حماد بن زيد، قال َ ََ ٍَ ْ َْ َُ ُ َّ َ َّ ُّ ِ ِ َ َكان رجل قد لزم أ: ْ َ ِ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ُيوب وسمع منه َ ْ ِ َِ َ ََ ُّ

ُففقده أيوب، فقالوا َ َ َ َ َُ ُّ َ ُ ٌيا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد، قال حماد: َ َّ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ُ َ َْ ْ َ ِ َ ْ ُ َّ ِ ٍ ْ َفبينا أنا : َ ََ ْ َ َ
ُيوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل ،فسلم عليه أيوب،  ُ ُ ُُّ َّ ُّ َُّ َِ ْ ْ َْ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َِ ِ َّ ْ َ ً ْ

ُوسأله، ثم قال له أيوب ُ ُُّ َ ََ ََ ََ َّ ُ ِبلغني أنك لزمت ذاك الرجل، قال حماد سماه يعني: َ َّ َّ ِْ َ َ َ َ َ َُ ٌ َ ُ َّ َ ََ َ ََ َْ ِ َّ َ :
َعمرا، قال َ ً ْ َنعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب، قال: َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ََ ْ َ َِ ُ ِ ُ َّ ِ ٍ ْ ُيقول له أيوب : ْ ُ ُُّ َ َ ُ َ

َإنما نفر، أو ن َْ َ ُّ ِ َ َّ ِفرق من تلك الغرائبِ ِ ِ َِ ََ ْ َْ ْ ُ ْ .)�(
  

وقد اعتنى بعض العلماء برواية الغريب وأفردوا له مصنفات خاصة   
  .)�(وغيرھا كاDفراد   للدار قطني، وأطراف الغرائب للمقدسي،

وقد تعامل ا_مام النسائي مع الغريب، ونص عليه، وأصدر حكمه   
بعد بحث وتدقيق، وبالمقابل نفى الغرابة عن بعض اDحاديث التي يوھم 
ظاھرھا ذلك، وإن كان لم ينص على ذلك صراحة، ولكن يفھم ھذا من 
طريقة عرضھا لھا، واعتمد في تصحيح الغرائب وتضعيفھا إلى قواعد 

  . وضوابط تنسجم مع منھجه في التصحيح والتضعيف

                                                           

 ).٢٩٦، ٣( للعكبري، – معجم في مصطلحات الفروق اللغوية – الكليات )�(

 ).١٦٧ص( الباحث الحثيث، )�(

 ).١٩ص( شرح نخبة الفكر )�(

 ).٢٧٥ص( المنھج الحديث في علوم الحديث للسماحي، )�(

 ).١/٩٥( مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي )�(

 . وائھا على الغريب مثل مسند البزار ومعاجم الطبراني، وبخاصة اDوسط منھاً وبعض الكتب أيضا تميزت باحت)�(



  

  

١٦١

  

  :والغريب أنواع منھا   

ًالغــــريب سندا ومتنا. ١ ً .  

  .سندا ًالغــــــــــريب .٢

  .ًالغــــــــــــريب متنا . ٣

  

   )�(. ًالغريب متنا وإسنادا : المطلب ا ول

   K يرويه غيره aٍوھو الحديث الذي يتفرد بروايته متنه راو واحد ف
  .من ھذا الطريق وK من غيره

ًويجتمع الغريب سندا ومتنا مع الفرد المطلق((  في أصل معناه )�(ً

ويفترق عنه بأنه يشترط في الغريب أن يكون المحدث المروي عنه من 
الرواة المشھورين الذين كثر طaبھم فتفرد عنه أحدھم بما لم يروه 

  )�(.))بقيتھم

ما رواه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الوKء وھبته : ومثاله 
َأخبرنا إسماعيل ابن مسعود، قال حدثنا خالد، قال حدث(( ََّ ٌ ََّ َ َ َ َ ََ َِ َِ َ ٍَ ُ ُْ ْ َْ َُ ِ ْ ِنا عبيد هللا،ِ عن عبد َ ْ َْ َْ َّ ُ َُ َ

َهللا بن دينار، عن عبد هللا بن عمر ُ ِ ِ ِ َِّ َّْ َْ َْ ٍ َ ِ،أن رسول هللا �  ِ َّ َ َُ َّ َ
ِ ،نھى عن بيع �  ْ َ َْ َ

ِالوKء وعن ھبته ِ ِ َِ ْ َ َ ََ  من طريق قتيبة عن مالك ،وعن علي ً-أيضا– ورواه )�(،))ْ

بن حجر، عن إسماعيل ،عن شعبه كaھما، من طريق عبدهللا بن دينار، 
  .)�(عن ابن عمر به

والحديث مروي في الصحيحين، ومختلف كتب السنن من ھذا   
 الناس كلھم عيال على ((:  قال-رحمه هللا-الطريق نفسه حتى ان ا_مام مسلم

))عبدهللا بن دينار، في ھذا الحديث
)�(.  


�(، ورواه وابن ماجه)	(، وأبو داود)�(،ومسلم)�(وقد رواه البخاري  ( ،

                                                           

 ).٣٦٢-٣٦١(  تقسيم أنواع الغريب استفدته من كتاب أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب)�(

  ). ١٧٩ص(تعريف الفرد المطلق في المطلب اDول من المبحث الثاني:  انظر)�(

 ). ٣٤٤ص(جھود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف للجوابي :  انظر )�(

 ). ٦٢٥٣(حديث رقم  )٤/٥١(  السنن الكبرى)�(

 ).٦٢٥٢و ٦٢٥٤( المصدر نفسه حديث  )�(

 ).١٠/١١٥(  صحيح مسلم بشرح النووي) �(

 ).٦٧٥٦(كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه برقم ) ١٣/٥٣٢( صحيح البخاري ومعه فتح البار ي )�(
 

 ).١٥٠٦(كتاب العتق باب النھي عن بيع الوKء وھتبه برقم ) ١٠/١١٥( صحيح مسلم بشرح النووي) �(

 ).١٢٣٦(كتاب البيوع باب كراھية بيع الوKء وھتبه برقم ) ٥٣٨-٣/٥٣٧( السنن الكبرى) 	(

)�
 ))٢٧٤٧كتاب الفرائض باب النھي عن بيع الوKء وعن ھتبه برقم ( )٢/٩١٨ السنن الكبرى–( 



  

  

١٦٢

  

ّ،والدارمي)�(،مالك)�(وأحمد ّ، جميعھم من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن )�(َّ

  .عمر

وھذا الطريق ھو الطريق المحفوظ لھذا الحديث، وھناك بعض   
الطرق من غير ھذا الطريق لم تصح، فقد رواه الترمذي وابن ماجه من 

ّ إK إن ھذا الطريق أعله )�(طريق عبيد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر

)) نافع أخذ عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر((: أبو حاتم الرازي فقال
)�( 

سألت أبي وأبا زرعه عن حديث عبيد ((: وفي موضع آخر قال ابن أبي حاتم
 نھى عن بيع ،�ّهللا، عن نافع وعبد هللا بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي

Kء وھبته فقاKعبيد هللا، : رة الناس يقولونھذا خطأ وھم فيه أبو ضم: الو
، ويروون عن نافع، عن �عن عبد هللا ابن دينار، عن ابن عمر عن النبي

))، وھذا ھو الصحيح))الوKء لحمة((: ًابن عمر، موقوفا
) �(.  

وقد اعتنى أبو نعيم اDصبھاني ((: -رحمه هللا- قال الحافظ ابن حجر  
ًبجمع طرقه عن عبد هللا بن دينار، فأورده عن خمسة وثaثين نفسا ممن 
حدث به عن عبد هللا بن دينار، منھم  اDكابر كيحيى بن سعيد اDنصاري، 
وموسى بن عقبة، ويزيد بن الھاد، وعبيد هللا العمري وھؤKء من صغار 

مسعر، والحسن بن صالح بن يحيي، وورقاء، وأيوب : التابعين وممن دونھم
نار، وعبد العزيز بن مسلم وأبو بن موسى، وعبد الرحمن بن عبد هللا بن دي

ابن جريج وھو عن أبي عوانة، وسليمان بن بaل، : أويس ومن لم يقع له
وھو عن مسلم واحمد بن حازم المغافري في جزء الھروي من طريق 

   .)�(الطبراني

ًوشجرة ا_سناد التالية تلقي مزيدا من الضوء على طرق ھذا الحديث 
  .   المتعددة، وتعين على إدراك وجه الغرابة فيه

  

  

  

                                                           

 ).٥٨٥٠ح ٨/١٢٩(و)٤٥٦٠ح ٦/٢٥٤(و)٥٤٩٦ح رقم٥/٢٤٣(المسند بترتيب أحمد شاكر) �(

 ).١٨(كتاب العتق والوKء باب مصير الوKء لمن اعتق برقم  )٦٧٠ص(الموطأ ) �(

 و ٣١٥٦(باب بيع الوKء برقم ) ٢/٨٥٤( وكتاب الفرائض) ٢٤٧٤(كتاب البييوع باب النھي عن بيع الوKء ) ٢/٧٠٧( سنن الدرامي) �(

٣١٥٧.( 

كتاب الوKء والھبة، باب )٤/٤٣٧(وكذلك في  )١٢٣٦(كتاب البيوع، باب كراھية بيع الوKء وھبته برقم) ٣/٥٣٧( جامع الترمذي ) �(

 ).٢٧٤٨(كتاب الفرائض باب النھي عن بيع الوKء برقم ) ٢/٩١٨( وفي سنن ابن ماجه)٢١٢٦(النھي عن بيع الوKء برقم

 ).١/٣٧٣(علل ابن أبي حاتم ) �(

 ).١/٣٧٩(المصدر السابق ) �(

 ).٣/٥٤٣( فتح الباري ) �(
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  ))النھي عن بيع الو5ء وھبته: شجرة ا�سناد لحديث((                               

        ����      النبي
  ّ                            عبد هللا بن عمر

                             
   بن دينارّ                          عبد هللا

  
  

ّ  شعبة                                                                   عبيد هللا بن عمر         
  الضحاك

                                                                                خالد بن الحارث  عبد الوھاب

محمد بن جعفر                          أبو الوليد          إسماعيل                               ابن 
                                                    أبي فديك                         

                         عفان

ُ        علي بن حجر                محمد بن  البخاري    محمد بن المثنى                   
  المثنى

 ابن ّ                                       النسائي                                                 
                                             رافع

                                                                                              
                                                               مسلــم                                   

          أحمــــد                                                                                       



  

  

١٦٤

  

  أبو بكر بن أبي شيبة     سفيان بن عيينة                       
سفيان الثوري                                                                                        سليمان بن بaل    عبد الرحمن بن مھدي 
  ابن أبي عمر            زھير بن حرب         عبد الرحمن بن مھدي            محمد بن بشار  

  ّ                                                                                                                                عبد هللا بن نمير
                                                                       يحيى بن يحيى              أبو نعيم                             

محمد بن                             الترمذي                                                       
                                                 عبد هللا

  محمد بن بشار                                                                                   

  ����النبي       

  

ّالدارمي      عبد هللا بن عمر        مسلم بن إبراھيم                   َّ                                                        

مالك                                                                                                                                          
خالد بن مخلد       قتيبة بن سعيد                                                                                                                                                                 ّعبيد هللا بن عمر              نافع        

  

          النسائي        ابن    محمد بن عبد الملك   يحيى بن سليم      الترمذي             
  ماجه

وبالنظر إلى شجرة ا_سناد، نجد أن الحديث حصل به التفرد في الحلقة 
  .اDولى والثانية منه، في حين أنه استفاض واشتھر بعد ذلك

ً   وھذا الحديث مع غرابته سندا ومتنا إK أنه صحيح؛ Dن التفرد به،    ً
جاء من  عبد هللا بن دينار، وھو تابعي حافظ متقن، وتفرد به عن ابن عمر 
وھو صحابي جليل ، ولھذا اتفق النقاد على صحته حتى إن شعبة بن 

 وددت إن عبد هللا بن دينار لما حدث بھذا الحديث أذن لي ((: الحجاج قال
  )�( .))حتى أقوم إليه فأقبل رأسه

: ومما ھو جدير بالذكر أن التفرد  في ھذا الحديث، حصل من وجھين  
  .أحدھما صحيح، وا�خر ضعيف

ّهللا بن دينار، عن ابن عمر، من الفرد الصحيح؛ فطريق عبد   
ّل�سباب التي تقدم ذكرھا، بينما حديث عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن 
عمر، من الفرد الضعيف المردود؛ وذلك لعدم متابعته عليه، فقد وقع التفرد 

  .ّفي جميع حلقات السند، وأغلب النقاد أعلوا ھذا الحديث

أبو زرعة، وأبو : ما ذھب إليه الناقدان الكبيران: ويبدو أن الصواب  
  .    حاتم؛ من أنه دخل  Dحد الرواة حديث في حديث، وهللا تعالى أعلم

 في كتاب السير -رحمه هللا-ّ ما رواه ا_مام النسائي:والمثال الثاني  
َأخبرنا قتيبة بن سعيد قال((: باب السفر قال َ َ َ ََ ٍ ِ ُ ْ ُْ َُ َ ْ ٌحدثنا مالك: َ َِّ َ َ َ ْ، عن سمي، عن َ َْ ٌَّ َ ُ

َّأبي صالح، عن أبي ھريرة، أن النبي َّ َ َ ََ َ َ َْ ُ ِ ِْ َ ٍ َ قال�ِ ُالسفر قطعة من العذاب يمنع ((: َ َُ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ٌ ْ َ َّ

                                                           

 .المصدر السابق نفسه) �(



  

  

١٦٥

  

ْأحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم  ُْ َ ُُ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ ِ ُ ُ َُ َ ََ َ ْ َ ُبھمته[َ َ َ ْ ِ من وجھه )�(]َ ِِ ْ َ ْ

ِفليعجل إلى أھله ِ ْ َ َ ِ ْ ِّ َ ُ ْ َ((
)�(.  

كما رواه في الباب نفسه من طريق محمد بن المثنى وعمرو بن علي   
كaھما، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي 

 والحديث مروي في الصحيحين، ومعظم كتب السنة من ھذا )�(ھريرة، به

  .الطريق

لك، ، جميعھم، كaھما من طريق ما)�(، ومسلم)�( فقد رواه البخاري  

  .عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي ھريرة، به

  .)�( من الطريق نفسهً-أيضا-ورواه مالك  

 السفر قطعة من (( ما Dھل العراق يسألونني عن حديث ((:قال مالك  
لو عرفت ما حدثت : ّلم يروه عن سمي أحد غيرك، فقال:  فقيل له))العذاب ؟

))به
) �(.  

ونaحظ أن ھذا الحديث، لم يرو إK بإسناد واحد، والتفرد في جميع   
ّحلقاته تقريبا، إذ لم يرو ھذا المتن إK من طريق مالك، عن سمي، عن أبي  ّ

فھو غريب ا_سناد والمتن، وK يعني  ،�صالح، عن أبي ھريرة، عن النبي 
ًھذا أن الحديث غريب المتن لفظا، ومعنى وإنما ھو غريب بھذا اللفظ، Dن 

َوإن كنتم مرضى أو على ���� : يقول هللا تعالىمعناه يشھد له التنزيل إذ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ
ٍسفر َ ْوإذا ضربتم في ا رض فليس عليكم جناح أن ���� -أيضا–وقال )�(��������َ َ ٌَ َ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ ِ ِ ُ َ ِ َ

ِتقصروا من الصVة َِّ َ ُ ُ ْ والرخصة إنما جعلت للتخفيف مما يوحي بان )	( .����َ

  .السفر فيه مشقة وفيه بعض العذاب 

  

  ))انظر شجرة ا�سناد في الصفحة التالية((

  

                                                           

وجميع الروايات اDخرى ذكرت نھمته بالنون؛ وذكر المحققان انھما وجداھا في بعض النسخ اDخرى ))بھمته بالباء(( في اDصل)�(

النھاية : ( بلوغ الھمة في الشيء انظر:  Dن معناھما اللغوي واحد، وھوّوK تعارض إن شاء هللا.بالنون، ولعله تصحيف من النساخ
  ).٥/١٣٨في غريب الحديث

 ) .٨٧٨٣(حديث ) ٥/٢٤٢( السنن الكبرى ) �(

 ).٨٧٨٤( المصدر السابق حديث ) �(

  كتاب اDطعمة ) ١٠/٦٩٦(و )١٨٠٤(كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب برقم ) ٤/٤٦٤(صحيح البخاري ومعه الفتح ) �(

 ).٣٠٠١(كتاب الجھاد والسير باب السرعة في السير برقم ) ٦/٢٤٥( و )٥٤٢٩(   باب ذكر الطعام برقم 

 ).١٩٢٧(كتاب اDمارة باب السفر قطعة من العذاب ) ١٣/٦١( صحيح مسلم بشرح النووي) �(

 ).١٧٧ (كتاب اKستئذان باب ما يؤمر  به من العمل في السفر برقم )٨٣٥(الموطأ ) �(

  ). ٤/٤٦٤( فتح الباري)�(

  ).٤٣( النساء )�(

  ).١٠١( النساء آية )	(



  

  

١٦٦

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ))السفر قطعة من العذاب:شجرة ا�سناد لحديث((                                

        ����      النبي
  ّ           أبوصالح            سمـــــــي����                        أبو ھريرة 

                         ةّ     عبد هللا بن مسلم
                                      مــــــــالك               ّ      عبد هللا بن يوسف
                                           ھشام بن عمار                                         أبو نعيم                     البخاري        

ّ     عبد هللا بن مسلمة                                                                  أبو مصعب الزھري
  

         إسماعيل بن أويس                                                                     سويد بن سعيد

  قتيبة بن سعيد                مسلـــم                    بو مصعب الزھري     أ
   ابن ماجه     منصور بن أبي مزاحم                                                                    

          قتيبة بن سعيد                                         
          يحيى بن يحيى                                                خالد بن مخلد

  النسائي                                                                                                     
  الدارمي     عبد الرحمن                                        أحمد       

               وكيـــــــع

  

ونaحظ أن مالك قد تفرد بھذا الحديث عن سمي، وسمي قد تفرد به   
  .عن أبي صالح، وأبو صالح تفرد به عن أبي ھريرة

ويذكر أن ھناك بعض الطرق التي لم تصح، وتكلم عليھا النقاد   
ًوأعلوھا، ولم يصح ھذا الحديث إK من ھذا الطريق؛ فھو غريب سندا 

  .ًومتنا، وهللا تعالى أعلم
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  )�(ً. الغريب سندا:المطلب الثاني  

وھو الحديث المعروف المتن من رواية جماعة من الرواه من طريق   
ٍمعين، فينفرد أحدھم  بروايته من طريق آخر، أو ينفرد به راو عن شيخ من 

  :ىّالشيوخ والمعروف خaفه ومثاله في سنن النسائي الكبر

: ما أخرجه في كتاب ا�ذان، باب اKكتفاء با_قامة لكل صaة قال  
َثنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال(( َ ٍَ َ َ َِ ِِ ْ َّْ ِ َ ُ ُ ْ َحدثنا حسين بن علي، عن زائدة: َ َ ََ َ َِ ِْ ٍّ ُ ُْ ْ َ َُ َ َ،قال )�(َّ َ

َحدثنا سعيد ابن أبي عروبة، قال: َ َ ََ َ ُ َ ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ٌحدثنا ھشام: َّ َِ َ َ َّ َّ،أن أبا الزبير المكي )�(َ ِّ َ ْ ِ ْ َ َُّ َ ََّ

َّحدثھم، عن نافع ابن جبير، أن أبا عبيدة بن عبد هللا بن مسعود، حدثھم أن  َّ َّ ََّ َ َْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ َِّ َ َ َ ََ َُ ٍ ِ ْ
َعبد هللا بن مسعود، قال َ ٍ ُ ْ ْ َْ َ َ َِ ْكنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صaة الظھ: َّ ُّ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُِ ْ ُ ْ َ ََ ٍ َ ِر َّ

ِوالعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف المشركون، أمر رسول هللا  َّ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ َُ ْ ِْ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ 

َمناديا، فأقام لصaة الظھر فصلينا، وأقام لصaة العصر فصلينا، وأقام � َ ََ َ َ َ َ ََ َ ُّ ََ ََ َ َْ ْ ْ َّْ ََّ َ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً ُ
َلصaة المغرب فصلينا، وأقام لصaة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ََّ ْ َْ ََ ََ َ ِ:))  

ْما على اDرض عصابة يذكرون هللا عز وجل غيركم ُ ُُ ُْ َْ َّ َ َ َ ََ ََّ َ َ ََّ ْ ٌ ِ ِ َ ْ َ  قال ((:  ثم قال بعده))َ
ھذا حديث غريب من حديث سعيد عن ھشام ما رواه غير : أبو عبد الرحمن

  )�(.))زائدة

 قد رواه قبل ذلك في كتاب مواقيت -رحمه هللا-ّ النسائيوكان ا_مام  
الصaة، باب كيف يقضى الفائت من الصaة، من طريق سويد بن نصر، 

 من -أيضا–، ورواه )�(عن عبد هللا، عن ھشام الدستوائي عن أبي الزبير به

  .)� (طريق ھناد بن السري عن ھشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير به

 وفي الباب ((:ورواه الترمذي من الطريق السابق نفسه ثم قال بعده  
حديث عبد هللا ليس بإسناده بأس، إK : -أيضا–عن أبي سعيد وجابر، وقال 

إن أبا عبيدة لم يسمع من عبد هللا وھو الذي اختاره بعض أھل العلم في 
  .)�( ))ُالفوائت أن يقيم الرجل لكل صaة إذا قضاھا وان لم يقم أجزأه

 البيھقي في السنن الكبرى من طريق اDوزاعي، عن أبي ورواه  
الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد هللا بن مسعود، 

                                                           

ًالسبب في ايراد ھذا المطلب والتمثيل له أن ا_مام النسائي لم يذكر لفظ الغريب صريحا إK في ھذ المثال) �( َّ.  

ّ ھو ابن قدامه الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة ) �(  ).٢١٣التقريب (ُ

 )٥٧٣التقريب :(الدستوائي، ابن أبي عبدهللا سنبر ، ثقة ثبت انظر: ھو ) �(

 ).١٦٢٧(حديث  )١/٥٠٦( السنن الكبرى) �(

 ).١٥٨٩(المصدر السابق حديث ) �(

 ).١٦٢٦(حديث  )١/٥٠٦(كتاب اDذانباب اKجتزاء لذلك كله بآذان واحد وبا_قامة لكل صaه ) �(

 ).١٧٩(برقم …ب الصaة باب ما جاء في الرجل تفوته الصلواتكتا )٣٣٨-١/٣٣٧(  سنن الترمذي) �(



  

  

١٦٨

  

  :  ثم قال)�(عن ابن مسعود بمثله

  . )�( في مسألة اDذان-�-ورويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي

  ))شجرة ا�سناد:انظر ((

       
ّعبد هللا بن مسعود      أبو عبيدة بن عبد هللا       نافع بن جبير       أبو          ����    النبي ّ
  الزبير

  

  

  ھشام الدستوائي                                   ھشيم بن بشير                   ا وزاعي
  

  سعيد بن أبي عروبة       عبد هللا بن المبارك

  

  زائدة بن قدامة            سويد بن نصر         ھناد بن السري  
  

  الحسين بن علي

  

  الترمذي           البيھقي.           النسائيالقاسم بن زكريا                         

  

وكما ھو واضح من خaل طرق الحديث، أن المتن مشھور وله متابعات 
وشواھد كثيرة في الصحيحين، ومختلف كتب السنة اDخرى، وأما الطرق 

،  )�(البخاري: التي أشار إليھا الترمذي، فرواه من طريق جابر كل من

ِ،جميعھم من طريق أبي )�(، والطبراني)�(،  والبيھقي)�(،  والترمذي)�(ومسلم َ

ِسلمة، عن جابر بن عبد هللا،  ِ ِْ ِ َ َْ َ َ َ ِأن عمر بن الخطاب((َ َّ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ جاء يوم الخندق بعد ما َّ ََ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ْ َ
َغربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ْ ُ َّ ُ ُّ ُ ُ ْ َّ ِ ِّيا رسول هللا ما كدت أصلي : َ َ َ َ َُ ُ ْ ِ َِ َّ ُ
ُّالعصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي  ِِ َّ ََّ َ َ ََ ُ ُ ُْ َ ْ َّ َ َ ْ َوهللا ما صليتھا((: �ْ َُ ْ َّ ََّ ِ َ فقمنا إلى ))َ ِ َ ْ ُ َ

َّبطحان فتوضأ للصaة وتوضأنا لھا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم  ِ ِ ُِ ُ ُْ َّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َّ َ ََ ْ َّ َّ ََّ َ ََ َ ْ
َصلى بعدھا المغرب  َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َّ((  

ًوالحديث K يصلح أن يكون شاھدا لحديث ابن مسعود بل انه   
                                                           

 ).٢/٢١٩(كتاب الصaة باب قضاء الصلوات اDولى فاDولى ) ٢/٢١٩()  �(

 .المصدر السابق نفسه) �(

وفي باب ) ٥٩٦( كتاب مواقيت الصaة، باب من صلٮبالناس جماعة بعد ذھاب الوقت برقم) ٢/٢٦٥(صحيح البخاري ومعه الفتح)  �(

 )٥٩٨(قضاء الصلوات اDولى فاDولى برقم 

 ).٦٣١(كتاب المساجد، باب الصaة الوسطى ھي صaة العصر برقم )٢٧١/ ٥() � (

 ).١٨٠(تفوته الصaة بابتھن يبدأ برقم … كتاب الصaة باب) ١/٣٣٨()  �(

 . كتاب الصaة، باب قضاء الصلوات اDولى فاDولى) ٢/٢١٩()  �(

 .ولعل ھذا وھم، أو دخل Dحد الرواة حديث في حديث) أربع صلوات(إK انه روٮمتن الحديث ا�خر )٢/١٦٧(طالمعجم اDوس)  �(
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ھي  �يعارضه؛ إذ جاء  في حديث جابر أن الصaة التي شغل عنھا النبي 
aة العصر، بينما في حديث ابن مسعود شغلوه عن أربع صلوات، وقد ص

 وفي حديث ابن مسعود عند ((: تكلم الحافظ ابن حجر في ھذه المسألة فقال
 عن أربع صلوات �الترمذي، والنسائي، أن المشركين شغلوا رسول هللا

ّ تجوز Dن )) أربع((يوم الخندق حتى ذھب من الليل ما شاء هللا وفي قوله 
من الناس من رجح ما في الصحيحين وصرح : ثم قال...العشاء لم تكن فاتت

. إن الصaة التي شغل عنھا واحدة، وھي العصر: بذلك ابن العربي فقال
 شغلونا عن ((:  ويؤيده حديث علي في مسلم – القائل ابن حجر -:قلت

  بأن الخندق-بينھما-، ومنھم من جمع    ))الصaة الوسطى صaة العصر
كانت وقعته أياما فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك اDيام وھذا أولى، 
ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس  فيھما تعرض لقصة عمر، 

))بل فيھما أن قضاءه للصaة وقع بعد خروج وقت المغرب
)�(.   

وأما الرواية اDخرى من طريق أبي سعيد التي ذكرھا الترمذي،   
   والدارمي،)� (واحمد،)� (ّوالبيھقي وابن حجر وغيرھم فقد رواھا النسائي،

ْ،جميعھم من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن ابني أبي سعيد )�( َ ْ

 عن أبيھما إK أن       عبد الرحمن ذكر   وعبد الرحمن، سعيد،: الخدري
 بينما ذكر سعيد أربع صلوات، وK أرى أن ))ثaث صلوات((في الحديث، 

ً خaفا بينھما على اعتبار أن صaة العشاء كما جاء في كaم ابن ھناك
 - رحمه هللا- السابق لم يفت وقتھا بعد وذكره الدارقطني- رحمه هللا-حجر
روي ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري واختلف عنه فرواه يحي القطان : فقال

ويزيد بن ھارون وعمار بن محمد وغيرھم عن ابن أبي ذئب عن المقبري 
عن أبي سعيد ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن سعيد ورواه احمد الحراني عن 
ابن أبي ذئب فجعله عن الزھري عن سعيد ابن المسيب، والصحيح قول 
يحي القطان، ومن تابعه، عن ابن أبي ذئب المقبري، عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد  عن أبيه، ثم ذكر الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد ابن 

  .  )� (الحديث…أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه

إن الحديث صحيح المتن بمتابعاته وشواھده، : وخaصة القول  
   .�وبخاصة حديث أبي سعيد الخدري

                                                           

 )٢/٢٦٧(فتح الباري ) �(

 )١٦٢٥(كتاب اDذان باب اDذان للفوائت من الصلوات برقم ) ١/٥٠٥() �(

 ).٦٨و٣/٦٧(المسند، طبعة دار الفكر) �(

 ) .١٤٩٢(كتاب الصaة باب الحبس عن الصaة برقم  )١/٣٨١( سنن الدارمي ) �(

 العلل الواردة في اDحاديث النبوية ـ للدار قطني ) �(
 

 .  نسخة مصورة في مكتبة اKستاذ المشرف) أ ٢٤٢(المجلد الثالث لوجه )  مخطوط(
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 بالغرابة فقد -رحمه هللا-ّوأما الطريق الذي حكم عليه ا_مام النسائي  
غريب من حديث سعيد ((: َّتفرد به  النسائي، وأفصح عن سبب الغرابة، فقال

  .))عن ھشام ما رواه غير زائدة

ويبدو لي، وهللا اعلم، أن الغرابة في سند الحديث، وبالتحديد في   
ّوجود سعيد بن أبي عروبة فيه؛ إذ أن النسائي رواه من طريق سويد بن 

إن الحديث : ، وقال في الرواية اDخرى)�(نصر عن ھشام به على الصواب

  . رواية سعيد عن ھشام، وألمح إلى أن الوھم من زائدةغريب من

ويحتمل أن زائدة وھم في ذكر سعيد بن أبي عروبه، في سند ھذا   
 -رحمه هللا-ّثقة ثبت، وھذا ملحظ دقيق من ا_مام النسائي: الحديث، مع أنه

  .إذ إن ظاھر الحديث الصحة، فرواته كلھم ثقات

  

   . غريب المتن:المطلب الثالث

ًوغريب المتن أوبعضه، وھو الحديث الذي يكون معروفا بلفظ معين   
ًفيزيد عليه بعض الرواة شيئا أو يغيروا في بعض ألفاظه شيئا، وھو يشبه  ًُ

  .زيادة الثقات

  :ّومن ا حاديث التي عدھا النقاد غريبة المتن  

ما رواه النسائي في كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على . ١
ُ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن ((: عاھدين، قالالمسلمين دون الم ُ ُْ ُْ ِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ

َمسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ َُ َُ َّْ َ َ ََ َ ََ ً ٌحدثني مالك، : ٍ َِّ َِ َ َ
ِعن نافع، عن ابن عمر أن رسول هللا  َِّ َ َ َُ َّ َ َ ُ ِ ِْ َ ٍَ َ َفرض زكاة الفطر من رمضان  �ْ َ َ َ ََ ْ ِ ِِ ْ ْ َ ََ َ

ْعلى الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو  ْ َْ َ ٍَ ٍ ٍَ َ َ ٍَ ْ َ َ ٍَّ ُ ِّ ُ ِ ِ َِ ْ ًْ ًَ َْ َ ِ َّ
َأنثى من المسلمين  َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ((

  .َّ،ولم يعلق عليه ا_مام النسائي بشيء)� (

ع  وھذا نو((: قال عند ذكر ھذا الحديث-رحمه هللا-إK أن ابن رجب
ًمن الغريب وھو أن يكون الحديث في نفسه مشھورا، لكن يزيد بعض 

))الرواة في متنه زيادة
من (  زاد مالك في ھذا الحديث ((:، ثم قال )� (

وروى أيوب السختياني وعبيد هللا بن عمر وغير واحد من ) المسلمين
   )�(.))من المسلمين: اDئمة ھذا الحديث، عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه

، )�(، والترمذي)�(، وأبو داود)�(، ومسلم)�(والحديث رواه البخاري
                                                           

 ).١٥٨٩(حديث  )١/٤٩٥( )�(

  ). ٢٢٨٣-٢٢٨٢(ون المعاھدين برقم  كتاب الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المسلمين د٢/٢٥ السنن الكبرى )�(

  .  المصدر السابق نفسه)�(

 ).٦٣١-٢/٦٣٠( شرح علل الترمذي) �(

 ).١٥٠٤-١٥٠٣(برقم … كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ) ١٤١-٤/١٣٨( صحيح البخاري مع الفتح ) �(
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، جميعھم من طريق مالك، عن نافع، )�(،  والدارمي)�(،  واحمد)�(وابن ماجه

 فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس �أن رسول هللا((عن ابن عمر 
من  ًصاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكرا أو أنثى

   .)�(، ورواه مالك من الطريق نفسه بمثلهالمسلمين

ّوقد استغرب النقاد ھذه الزيادة من ا_مام مالك، وعدھا بعضھم   
  .زيادة ثقة، ومثل مالك تقبل زيادته

 وقد أخذ غير واحد من اDئمة بحديث مالك واحتجوا ((:قال ابن رجب
  )�( ))به، منھم الشافعي وأحمد بن حنبل

ُأخبرنا محمد بن (( : ّأخرج النسائي في كتاب افتتاح الصaة ، قال. ٢ ُْ َّ َ َ َُ َ ْ َ
َعبد هللا المخرمي، قال َ ِ َِّ ْ َنا محمد بن سعد قال: َ َ ََ ٍ ْ ُْ ُ َّ ُ ْحدثني محمد بن عجaن، عن : َ َ َ ََ ْ ُْ ُ َّ َِ َُ َ َّ

ِزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا ِ َِّ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َْ َْ ٍَ َ َإنما (( :� َ َّ ِ
ُا_مام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا  ُِّ َ ََ ََ َّ َ ِ ِ َّ ِِ َِ ْ ُ َ ُوإذا قرأ فأنصتواْ ِ ْ َ ََ َ َ َ ِ َ قال أبو ((:ثم قال بعده)) َ َ َ

ِعبد الرحمن َ ْ َّْ  ))وإذا قرأ فأنصتوا ((Kً نعلم أحدا تابع ابن عجaن على قوله ((: َ
.)	(  

 ھذا يدل على أن الزيادة غير -رحمه هللا-ّوقول ا_مام النسائي
  .محفوظة، والحديث بھذه الزيادة غريب؛ Dن الثقات رووا الحديث بدونھا 

  )).انظر شجرة ا�سناد((

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      

 ).٩٨٤(كتاب الزكاة باب زكاة الفطر برقم ) ٧/٤٩( صحيح مسلم بشرح النووي ) �(

 ).١٦١٢-١٦١١(كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر  برقم ) ١/٥٠٦( سنن أبي داود ) �(

 ).٦٧٦(كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر برقم ) ٣/٦١(  جامع الترمذي) �(

 ).١٨٢٦(كتاب الزكاة باب صدقة الفطر برقم  )١/٥٨٤(سنن ابن ماجه ) �(

 ).٥٣٠٣قمحديث ر٧/١٧٣( المسند، ترتيب أحمد شاكر) �(

 ) .٤٢٠(كتاب الزكاة باب زكاة الفطر برقم ) ١/٤٢٠( سنن الدارمي) �(

 ).٥٤(كتاب الزكاة باب مكيلة زكاة الفطر برقم  )٢٢٨ص( الموطأ ) �(

  ).٦٣١-٢/٦٣٠(ھمام سعيد.شرح علل الترمذي، Kبن رجب، تحقيق د)�(

ورواه في الحديث الذي ) ٩٩٤( برقم �وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنصتوا�باب تأويل قول هللا جل ثناؤه ) ١/٣٢٠( السنن الكبرى) 	(

  .-أيضا–) ٩٩٣(قبله 
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  ))إنما ا�مام ليؤتم به: شجرة ا�سناد لحديث((                                              

  ����يرة أبو ھر        ����      النبي

                           
  أبو خالد ا حمر       أبو صالح        زيد بن أسلم     محمد بن عجVن          

                                                                                  
ّ                 محمد بن سعيد        محمد بن عبد هللا                عبد هللا بن محمد     الجارود    ّ

  بن معاذ

                                                                        
محمد بن آدم     أحمد         أبو بكر بن أبي                     أبو داود      سلمان      

  شيبة
                    النسائي                                    ابن ماجه                              

  
سعيد المقبري      ا عرج         ھمام          أبو                                                

  يونس
                              أبوسلمة        

مصعب بن محمد  محمد بن جعفر  محمد بن عمرو           أبو الزناد         معمــــر             سمي 
  حيوة

                                                           ابن أبي ذئب

د          آدم     شعيب       المغيرة  عبد الرزاق                   وھيب                  عباد بن عبا
  ابن وھب

  مالك       عفان                              يزيد بن ھارون  أبو اليمان         قتيبة  محمد بن رافع

ّعبد هللا بن  أحمد                                                                                             
                                      محمد

ّ      ابن ماجه                      الدارمي                        البخاري          مسلم                 َّ
  أبو الطاھر

                                                                       أبو بكر بن أبي شيبة                                 

  

  )). وإذا قرأ فأنصتوا((طرق الحديث من غير الزيادة                

  )).وإذا قرأ فأنصتوا ((طرق الحديث بزيادة لفظة                      

 

َوھذا الحديث رواه أبو داود، قال ُاللھم ربنا لك الحمد أفھمني بعض ((: َ ُْ َ َ َ َِ ََّ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ َّ
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ِأصحابنا عن سليمان حدثنا محمد بن آدم المصيصي حدثنا أبو خالد عن ابن  ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ُّ ِ ِ ََّ َ َ َُ َُ ََ َ ََّ ََّ َ َ َِّ ْ َ َُ ُ ُ ْ
ِّعجaن عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي  ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َْ ْ ٍْ ِ َِ َ َقال� َ َ:)) 

َإنما جعل ا_مام ليؤتم به بھذا الخبر زاد َ َ َِ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ َّ ِ ِْ ُ ُُ َ َْ َّ ُ وإذا قرأ فأنصتواِ ِ ْ َ ََ َ َ َ ِ َقال ((:  ثم قال))َ َ
َأبو داود ُوھذه الزيادة: َ َ ََ ِّ ِ ِ ُوإذا قرأ فأنصتوا(: َ ِ ْ َ ََ َ َ َ ِ َ ليست بمحفوظة، والوھم عندنا )َ َ ْ َ ِْ ُ ْ َ ْ ٍ ُ ْ َْ ِ َ َ

ٍمن أبي خالد ِ َِ ِ َ ْ((. )�(
  

ورواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد 
  .)� (اDحمر عن ابن عجaن به

ّوأحمد من طريق عبد هللا بن محمد عن أبي خالد اDحمر عن ابن 

  .)� (عجaن به

 ھو حديث اختلف فيه على محمد ((:وذكره الدار قطني في علله فقال
aن، عن زيد بن بن عجaن؛ فرواه أبو خالد اDحمر، عن محمد بن عج

وقال إسماعيل بن أبان الغنوي، عن . أسلم، عن أبي صالح عن أبي ھريرة
ابن عجaن، عن زيد بن أسلم، ومصعب بن شراحبيل، عن أبي صالح، عن 

عن ابن عجaن، عن أبيه عن أبي : وقال أبو أسعد الصاغاني. أبي ھريرة
عن ابن عجaن، عن زيد بن أسلم : وقال محمد بن سعد اDشھلي. ھريرة

عن ابن عجaن، : وقال الليث.))وإذا قرأ فأنصتوا(( :ًأيضا، وكلھم قال فيه
وإذا قرأ  ((: عن أبي الزناد عن اDعرج، عن أبي ھريرة، ولم يقل فيه

ورواه يحيى بن العaء الرازي عن زيد بن أسلم عن أبي صالح . ))فأنصتوا
ذا الكaم ليس بمحفوظ  وھ))فإذا قرأ فأنصتوا ((: عن أبي ھريرة وقال فيه

))في ھذا الحديث
) �(.  

وإذا قرأ : ( في ھذا الحديث انه لم يقل�والثابت المحفوظ عن النبي
   ).فأنصتوا

فقد أخرجه البخاري والترمذي من طريق مالك، عن سمي، عن أبي 
  .)� (صالح، عن أبي ھريرة، به، ولم يذكروا ھذه الزيادة

كما رواه أبو داود من طريق مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن 

                                                           

وأبو خالد ھو سليمان بن حيان اKزدي، أبو خالد ). ٦٠٤(كتاب الصaة باب ا_مام يصلي من قعود برقم ) ١/٢٢٠( سنن أبي داود ) �(

 ).٢٥٠للتقريب ص(اDحمر الكوفي صدوق يخطئ 

 ).١/٣٧٧(،والحديث في مصنف ابن أبي شيبة)٨٤٦(كتاب الصaة باب إذا قرأ ا_مام فأنصتوا برقم ) ٢٧٦/ ١(ه سنن ابن ماج) �(

  ).٢/٤٢٠( مسند أحمد طبعة  دارالفكر)�(

  ). ٨/١٨٦( العلل الواردة في اDحاديث النبوية، للدارقطني)�(

كتاب الصaة باب  )٢/٥٥(والترمذي ).٧٩٦(كتاب اDذان باب فضل اللھم ربنا الحمد برقم ) ٢/٥٥٣٩(صحيح البخاري مع الفتح ) �(

 .وقال حسن صحيح) ٢٦٧(برقم ) منه آخر(
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وھذه اDحاديث فيھا متابعة لشيخ ابن عجaن زيد بن   . )� (أبي ھريرة

  .أسلم في شيخه أبي صالح

 وفي الروايات  اDخرى من طريق سعيد المقبري، وأبي سلمة، 
  واDعرج، وھمام،                           

ى لشيخ شيخه أبي وأبي يونس جميعھم عن أبي ھريرة به، فيه متابعة أخر
  .�صالح في أبي ھريرة

  .)� ()وإذا قرأ فأنصتوا (وكل ھؤKء لم يذكر الزيادة

 ومخالفة محمد بن عجaن لھذا الجمع من الرواة يؤكد وھمه في 
 سيما وأن ابن عجaن قد -كما أشار النسائي-إدراج ھذه اللفظة في الحديث

اختلطت عليه أحاديث أبي ھريرة، وھذا الحديث مروي من طريق أبي 
  .)� (ھريرة

عن ابن عجaن عن : ولكن إذا صح الطريق الذي ذكره الدارقطني
، )وإذا قرأ فأنصتوا (أبي الزناد عن أبي ھريرة، به، من غير ذكر الزيادة

،إK -كما أشار أبو داود-ھذه الحالة يكون من أبي خالد اDحمر فإن الوھم في
 يذكر مكانھا، ولم يبين حالھا، أنني لم أجد ھذا الطريق، والدارقطني لم

ورواية البخاري ومسلم، من طريق أبي الزناد، عن أبي ھريرة ليس فيھما 
ذكر Kبن عجaن؛ إذ رواه البخاري من طريق أبي اليمان، عن شعيب 
ومسلم من طريق قتيبة، عن المغيرة كaھما، من طريق أبي الزناد، عن 

   )�(.أبي ھريرة

، كما أن )وإذا قرأ فأنصتوا (ًوعموما فان الحديث صحيح بدون لفظ 
له شواھد من طريق عائشة، وانس، وأبي سعيد الخدري، وغيرھم، لم يذكر 

، فھذه الزيادة معلولة، وغير محفوظة، والوھم فيھا  )�(واحد منھم ھذه الزيادة

  .محصور بين أبي خالد اDحمر وشيخه ابن عجaن

  .عالى اعلموھذا ھو وجه الغرابة في الحديث، وهللا ت

ما رواه ا_مام : والمثال اDخير على ھذا النوع من الغريب. ٣
َأنبا محمد بن عبد اDعلى، ((  في كتاب التطبيق، قال -رحمه هللا-ّالنسائي ْ َ َْ ِ َّْ َْ ُ ُ َ َُ ْ

َقال َحدثنا المعتمر قال: َ ََ ُ ِ َ َْ ُ ْ َ َسمعت أيمن: َّ َ ْ َْ ُ ِ ٍ وھو ابن نابل-َ ِ َ ُ ُْ َ ُ يقول-َ ُ ُحدثني أبو : َ َ ِ َ َّ َ
                                                           

 )٦٠٣(كتاب الصaة باب ا_مام يصلي من قعود برقم ) ١/٢٢٠(سنن أبي داود ) �(

 .انظر ھذه الطرق من خaل شجرة ا_سناد، وقد سبق تخريجھا) �(

 ).٤٩٦ص(تقريب التھذيب و) ٢٢٠-٥/٢١٩( تھذيب التھذيب:  انظر) �(

كتاب الصaة، باب ائتمام  )٤/١٤٥(ومسلم بشرح النووي)٧٣٢(كتاب إيجاب التكبير برقم ) ٢/٥٠٩(صحيح البخاري مع الفتح )�(

  ).٤١٤(المأموم با_مام برقم

 ).١/٣١٩( والدارمي) ١/٢٢١(وأبو داود ) ٤/١٤٥( صحيح مسلم: انظر) �(



  

  

١٧٥

  

َالزبير عن جابر قال َ ََ ٍ ِ ْ َ ِ ْ ِكان رسول هللا ((: ُّ َّ ُ ُ َ َ َيعلمنا التشھد كما يعلمنا السورة  �َ َ ََ َ َُّ ُُّ ُِّ ُِّ َُ َ َ َ َّ
َمن القرآن بسم هللا وبا� التحيات � والصلوات والطيبات السaم عليك أيھا  َُّ َّ َّ ََّ ََّ َ َْ ْ َْ َُ َ ُ ُ ُِّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّّ ِ ِ ِِ ُ ْ

َالنبي و ُّ ِ َّ K م علينا وعلى عباد هللا الصالحين أشھد أنaَرحمة هللا وبركاته الس َْ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّّ ََّ ََ ََ ْ ُْ ُ ُ َ ُ َ
َإله إK هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسوله أسأل هللا الجنة وأعوذ با� من  َِ ِ ََّّ َّ َِّ ُ ُُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُْ ُْ ًُ َّ ْ ُ َّ ِ َِ

ِالنار َّ.)�(  

وقد تعرض ا_مام مسلم في كتاب التمييز لھذا الحديث، وتكلم فيه بما 
ومن اDخبار التي رويت على الوھم في ا_سناد والمتن (( : يشفي الغليل فقال

حدثنا أبو بكر ثنا خالد عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر : ًجميعا
، قال أبو ))الحديث… بسم هللا وبا� التحيات �((:  أنه كان يقول �عن النبي

ًھذه الرواية من التشھد، والتشھد غير ثابت ا_سناد والمتن جميعا، : الحسين
والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد فتابع فيه في بعضه فيما 
حدثنا قتيبة ثنا الليث وثنا أبو بكر ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن حميد 

 يعلمنا �حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول هللا
  .التشھد كما يعلمنا السورة من القرآن

فقد اتفق الليث وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن 
طاووس، وروى الليث فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكل واحد 

 أثبت في الرواية من ايمن ولم يذكر الليث في -عن أھل العلم–من ھذين 
 في -أيضا–ه حين وصف التشھد، بسم هللا وبا� ،فلما بان الوھم روايت

 من �زيادته في المتن، فa يثبت ما زاد فيه وقد روي التشھد عن رسول هللا
: اوجه عدة صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته قوله

))kما زاده في آخره  من قوله))بسم هللا وبا Kأسأل هللا الجنة وأعوذ با� :  و
والزيادة في ا�ثار K يلزم إK عن الحفاظ الذين لم يعثر عليھم . من النار

))الوھم في حفظھم
) �(.  

 وروى ايمن بن نابل ھذا الحديث عن أبي الزبير ((:  وقال الترمذي
))عن جابر وھو غير محفوظ

) �(.    

أن فھذا الحديث غريب بھذه الزيادة، مع ((: وقال الحافظ ابن حجر
الحديث مشھور بدونھا إضافة إلى أن للحديث علة أخرى، وھي الوھم في 
إسناده فھذا المتن محفوظ من طريق أبي الزبير عن طاووس عن ابن 

  .، فخالف ايمن ورواه من طريق الزبير عن جابر)�(عباس

                                                           

 ).٩٠٢(ورواه ابن ماجه في الصaة ) ٧٦٣(حديث ) ٢٥٤-١/٢٥٣(  السنن الكبرى) �(

 ).١٨٩-١٨٨ص()�(

 ).٢/٨٣(سنن الترمذي ) �(

والنسائي في السنن الكبرى ).٤٠٣(كتاب الصaة باب التشھد في الصaة برقم  )٤/٩٠( رواه مسلم في الصحيح بشرح النووي) �(



  

  

١٧٦

  

ويبدو لي، أن أيمن بن نابل سلك الجادة في ھذا الحديث؛ إذ جادة أبي 
الزبير إن يروي عن جابر ولكن المحفوظ في ھذا الحديث عن ابن عباس، 

  .ٌفرواه على الوھم وسلك الجادة، فالحديث غريب بھذه الزيادة

 وأما اصل الحديث فمروي في الصحيحين، ومختلف كتب السنة من 
  بدون ھذه الزيادة � طريق عدد من الصحابة ومن طرق عدة ثبت عن النبي

)�(.  

ي لم يتكلم على ھذا الحديث بشيء، والغريب في اDمر، أن النسائ
بالرغم من أن معظم النقاد تكلموا عليه، وھذا مستھجن منه؛ إذ لم نتعود منه 
السكوت في مثل ھذا المقام وقد زال استغرابي عندما علمت أن النسائي قد 

 بعد ذكر ھذا الحديث -رحمه هللا-بين علة ھذا الحديث ؛إذ قال ابن عساكر
K نعلم :  قرأت بخط أبي    عبد الرحمن النسائي((: في ترجمة ايمن بن نابل

أحدا تابع أيمن على ھذا الحديث، وخالفه الليث في إسناده وأيمن K بأس به 
))والحديث خطأ وبا� التوفيق

)�(.   

 قال النسائي بعد ((:ثم وجدت ما يشبه ھذا في تھذيب التھذيب إذ قال
))وھو خطأتخريجه K نعلم أحدا تابع ايمن على ھذا 

)�(.   

ولعل قول النسائي ھذا قد سقط من المخطوط؛ فلم يثبته المحققان، أو 
  .انه سقط  أثناء الطباعة

ًوبذلك يكون النسائي قد وافق ا_مام مسلما وباقي النقاد في الحكم 
على ھذا الحديث، وھذا القول أكد لنا إن ا_مام النسائي صاحب ملكة نقدية 

  .ونظر ثاقب ويصعب أن يمر عنه حديث يحتاج إلى بيان، إK فعل ذلك

  

  

 

  
  
  

  المبحث الثاني
  ُّ التفـــــــــــرد

                                                                                                                                                                      

) ٩٧٤(كتاب الصaة باب التشھد برقم  )١/٣٢١ (وأبو داود) ٧٦٢(كتاب التطبيق باب نوع آخر من التشھد برقم ) ١/٢٥٣(
 ).٩٠٠(باب التشھد برقم )١/٢٩١(وابن ماجه في الصaة ) ٢٩٠( برقم -أيضا–كتاب الصaة باب فيه  )٢/٨٣( والترمذي

و )     ١/٢٢٠( وسنن أبي داود )٨٣-٢/٨١( والترمذي) ٩٣-٤/٩٠( صحيح مسلم بشرح النووي) ٢/٥٧٥( فتح الباري:  انظر) �(

 .وغيرھا ) ١/٣٢٠( والدارمي)   ٢٧٦-٢٧٥/ ١(وابن ماجه) ١/٣٢٠(

 ).٣/١٨٩( تھذيب تاريخ دمشق الكبير Kبن عساكر )�(
 

 ).١/٢٤٩( تھذيب التھذيب)  �(



  

  

١٧٧

  

سبقت ا_شارة في مقدمة ھذا الفصل إلى ان مسألة التفرد من المسائل   
َالمھمة في علوم الحديث ويتفرع عنھا أحكام كثيرة، ويعد التفرد أحد  ّ ٌ

رواة، وھو أحد الضوابط الوسائل التي يستخدمھا النقاد للكشف عن أوھام ال
  .ًالتي تحدد وضع الحديث، وبيان مرتبته تبعا لحال الراوي المتفرد بالرواية 

النكارة، والشذوذ، :  إذ ينتج عن التفرد،وغالب اDفراد تتسم بالضعف  
ّوالمدرج، والمعل،  إلى غير ذلك من اDنواع، لكن في بعض اDحيان يكون 
التفرد منقبة؛ إذا كان المتفرد من الحفاظ المتقنين ولم يخالف في روايته ما 

الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، (( : رواه الثقات، إذ يقول الذھبي
وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم اDثر وضبطه دون أقرانه Dشياء  ما 

ًوإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وان تفرد الصدوق ... عرفوھا ً ّ
ًومن دونه يعد منكرا  ّ(( )�(.  

الفرد المطلق، والفرد : ھما: والحديث الفرد يقسم إلى قسمين رئيسين  
  .النسبي 

  

  . الفرد المطلق :المطلب ا ول
 ھو الحديث (( :وقد عرفه الحافظ ابن حجر بقوله: ھو مطلق التفرد  

))الذي تفرد به راو واحد عن جميع الرواة الثقات، وغيرھم 
)�(.   

ًوھذا Kيعني تضعيفا له؛ فمنه ما ھو صحيح، ومنه ما ھو ضعيف،   
  :ومثاله

 في كتاب الطھارة، باب النية -رحمه هللا-ّما رواه ا_مام النسائي. ١
ُأخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال أنبأنا عبد هللا بن ((: في الوضوء قال ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ َّ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ٍ ُ َُ َ َ

ْالمبارك، وأ◌نبا يح َ َ َ َْ َ ِ ُ َيى بن حبيب بن عربي قالْ ّ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِْ ْحدثنا عماد بن زيد، واللفظ : ُ َّ َ
Kِبن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراھيم عن علقمة بن  ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َّ َِ َ َ َ َِ ُ ٍ

َوقاص عن عمر بن الخطاب قال ََ ِ َّ َ ْ ِ ٍْ َ ُ ْ َ َّ ِقال رسول هللا : َ َّ ُ ُ َ َ ِإنما اDعمال بالنية (( �َ َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ ِ
ِوإنما Kمرئ ما نوى فمن كانت ھجرته إلى هللا وإلى رسوله فھجرته إلى هللا  ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُُ َُ َ َْ ِْ َ ََ َ َْ َ ََ ْ َ َ ٍَ ِ ْ َّ
ُوإلى رسوله ومن كانت ھجرته إلى دنيا يصيبھا أو امرأة ينكحھا فھجرته  ُ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍْ َ َْ ِ ُ َ َِ َِ َ ْ َ َ َ

ِإلى ما ھاجر إ َِ َ َ َ ِليه َ ْ َ ((.)�(   

 في كتاب الطaق، باب الطaق إذا قصد ما K يحتمله -أيضا-ورواه
جميع ھذه . )� (وفي كتاب اDيمان والكفارات، باب النية في اليمين. )� (معناه

                                                           

 ).٣/١٤٠(  ميزان اKعتدال، للذھبي)�(

  ).٢٨ص( شرح نخبة الفكر، Kبن حجر )�(

 ) .٨٧(حديث رقم ) ٨٠-١/٧٩( السنن الكبرى )�(

 ) .٥٦٣٠(حديث رقم ) ٣/٣٦١(مصدر السابق  ال)�(



  

  

١٧٨

  

 عن علقمة بن ، عن محمد بن إبراھيم،الروايات من طريق يحيى بن سعيد
   .، به، عن عمر بن الخطاب،وقاص الليثي

ّبه، ثم رواه في سبعة كتب منه ) الصحيح( كما افتتح البخاري كتابه  
)�(.  

، )�(، واحمد)�(، وابن ماجه)�(، والترمذي)�(وأبو داود ،)�(كما رواه مسلم

وغيرھم، جميعھم، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراھيم، عن 
  . به�علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب عن النبي

يحيى بن سعيد، عن محمد :  فيه مطلق التفرد؛ إذ تفرد بهفھذا الحديث  
بن إبراھيم، وتفرد به محمد بن إبراھيم عن علقمة، وتفرد به علقمة عن 

   .�عمر بن الخطاب، وتفرد به عمر بن الخطاب عن النبي

  . إK أن ھذا الحديث اشتھر، بل تواتر، عن يحيى بن سعيد  

فحكى محمد بن . نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد(( :  قال ابن حجر
، ً)مائتان وخمسون نفسا: (علي بن سعيد النقاش الحافظ انه رواه عن يحيى

َوسرد أسماءھم أبو القاسم بن مندة فجاوز الثaثمائة، وروى أبو موسى 
المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل اDنصاري 

  .)�( ))حاب يحيىكتبته من حديث سبعمائة من أص: الھروي قال

وأنا استبعد صحة ھذا فقد تتبعت طرقه من الروايات ((: قال ابن حجر
 فما قدرت ، فقد طلبت الحديث إلى وقتي ھذا،المشھورة واDجزاء المنثورة

وعلى فرض انھم بلغوا مائة فقط؛ فھذا يكفي    )	(.))على تكميل المائة 

ًلتواتره عن يحيى، ولكن K يعد ھذا الحديث متواترا اصطaحا  ً ُّ  Dن من ((ُ
شروط التواتر أن K يقل عدد رواته في كل طبقة من طبقات السند من أوله 
إلى آخره عن عدد التواتر من غير قيده بعدد معين Dن ضابطه حصول 
العلم الضروري، فمتى حصل، علم أنه متواتر، وإK فھو غير متواتر 

                                                                                                                                                                      

 ) .٤٧٣٦(حديث رقم ) ٣/١٣٠(  المصدر السابق)�(

كتاب ) ١٨٤-١/١٨٣( و) ١(كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي برقم  )١/١٥(  رواه البخاري في الصحيح ومعه الفتح)�(

وفي كتاب مناقب ) ٢٥٢٩(باب الخطأ والنسيان في العتاقة برقم ) ٥/٤٦٤(وفي كتاب العتق ) ٥٤(ا_يمان باب اDعمال بالنية برقم 
) ٥٠٧٠(فله ما نوى برقم … باب من ھاجر) ١٠/١٤٤(وفي كتاب النكاح ) ٣٨٩٨( برقم -�-باب ھجرة النبي )٧/٦٣١(اDنصار 

 ) .٦٩٥٣(الحيل باب ترك ) ١٤/٣٤٢( وفي كتاب الحيل) ٦٦٨٩(باب النية في ا_يمان برقم ) ١٣/٤٢٨( وكتاب ا_يمان والنذور

 ) .١٩٠٧(كتاب ا_مارة باب إنما اDعمال بالنية برقم ) ١٣/٤٧( صحيح مسلم بشرح النووي )�(

 ) .٢٢٠١(كتاب الطaق باب فيما عنى به الطaق والنيات برقم ) ١/٦٧٠(  سنن أبي داوود)�(

 ) .٢٢٠١(ًكتاب فضائل الجھاد باب فيمن يقاتل رياء برقم ) ٤/١٧٩ ()�(

 ).٤٢٢٧(كتاب الزھد باب النية برقم ) ٢/١٤١٣(  سنن ابن ماجه)�(

 ).١/٢١٥( مسند احمد ، طبعة دار الفكر)�(

  ).١/١٨(فتح الباري )�(

 .المصدر السابق نفسه)	(



  

  

١٧٩

  

))،وبھذا قال الجمھور 
)�(.   

ر أن الحديث فيه تفرد في الحلقات الثaث اDولى بعد والمھم في اDم  
الصحابي، ومع ذلك فھذا K يقدح في صحة ھذا الحديث Dن المتفردين به 
تابعيون ثقات وھذا من اDفراد الصحيحة، وخير دليل على ذلك إخراجه في 

  .الصحيحين

؛ Dن معناه )تفرد لفظي(وكما مر في مبحث الغريب، فان التفرد ھنا   
  .-أيضا-قد ورد في كثير من اDحاديث، ويشھد له التنزيل

ّروى ا_مام النسائي في كتاب الوليمة، باب الوليمة في السفر، . ٢
ثنا عبد هللا بن الزبير : اخبرني محمد بن عبد هللا النيسابوري قال: قال

َالحميدي عن سفيان قال َ ْ ْثنا وائل ابن داود عن ابنه بكر ب:  ُ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ ُ َ َ ِن وائل عن َ َِ ٍ ِ َ
َّالزھري عن أنس بن مالك أن النبي  ِِ َِّ ََّّ َ ٍَ َ ْ ِ َ ْ َْ ِّ ٍأولم على صفية بسويق وتمر  �ِ ْ َ َ ٍ ِِ َ ََ َّ ِ َ ََ َ ْ َ((

) �(.  

، )�(، وابن ماجه)�(، والترمذي)�(وھذا الحديث رواه أبو داود

، جميعھم، من طريق سفيان، عن وائل بن داود، عن )�(والبيھقي ،)�(واحمد

  .الزھري ،عن انس بن مالك به

 فالحديث يغلب عليه مطلق التفرد من أوله إلى آخره، باستثناء شيوخ 
المصنفين، ولم يرو ھذا المتن بھذا اللفظ، إK بھذا ا_سناد، ولكن قصة 

 وردت في أحاديث عدة ، من صفية ووليمته في ھذا الزواج�زواج النبي
 وكيفية ،ي ھذه الوليمةَّحتى أن بعض اDحاديث فصلت في نوعية الطعام ف

  .صناعته

 -رحمه هللا-ّالمثال اDخير للتفرد المطلق، ما رواه ا_مام النسائي. ٣
ِأخبرنا محمد بن عبد هللا بن المبارك((:  قال،في كتاب ا_يمان ِ ِ ََّ َ َ َ َُ ُْ ِ ْ ْ َّْ َ ُ ُ َ ْ ُ قال حدثنا أبو ،َ َ َ َ َّ َ َ َ

ِعامر َ قال حدثنا سليمان بن بaل،ٍَ ِ ُ ُْ َْ َ َُ َ َّ َ َ ٍ عن عبد هللا بن دينار،ٍَ َ ِ ِ ِِ ْ َّْ َ ٍ عن أبي صالح،َْ ِ َ ِ َ ْ َ، 
َعن أبي ھريرة  َ َْ ُ ِ َ ْ ِعن،َ َ قال�َ ٌا_يمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة ((: َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ ًَ َ ُ ٌ ِ ُِ َ ْ

ِمن ا_يمان َِ ْ َ ِ((
)�( .   

ْورواه مرة أخرى من طريق أحمد بن سليمان عن أبي داود عن  َ َ َ َُ َ َْ ْ َْ ُ ُ ُ َ

                                                           

 ).٦٠ص( خبر الواحد وحجتيه للشنقيطي )�(

 ) .٦٦٠١(حديث رقم ) ٤/١٣٩( السنن الكبرى )�(

 ) .٣٧٤٤(باب استحباب الوليمة عند النكاح برقم كتاب اDطعمة ) ٢/٣٦٨(  سنن أبي داوود)�(

 .وقال حسن غريب) ١٠٩٥(كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة برقم ) ٣/٤٠٣( جامع الترمذي )�(

 ) .١٩٠٩(كتاب النكاح باب الوليمة برقم ) ١/٦١٥( سنن ابن ماجه )�(

 ).٣/١١٠( مسند احمد، طبعة دار الفكر)�(

 ) .٧/٢٦٠(  السنن الكبرى)�(

 ) .١١٧٣٥(حديث رقم ) ٦/٥٣٢(  السنن الكبرى)�(



  

  

١٨٠

  

َسفي ْ َان عن سھيل عن عبد هللا بن دينار عن أبي صالح عن أبي ھريرة وزاد ُ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍِ َّ ٍ ُ
ِأعaھا K إله إK هللا وأدناھا إماطة اDذى عن الطريق((: فيه ِ َّ َ َِ َ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ُِ َّ َّ َ َ ْ((

) �(.  

وھذا الحديث تفرد به عبد هللا بن دينار عن أبي صالح عن أبي 
   .-رحمه هللا-ّھريرة كما ھو واضح من الطريق التي ساقھا ا_مام النسائي

 كما أن الشيخين وباقي أصحاب السنن والمصنفات لم يذكروا له 
  .سوى ھذا الطريق

، وابن )�(، والترمذي)�(، وأبو داود)�(، ومسلم)�( فقد رواه البخاري

  جميعھم من الطريق نفسه مع بعض اKختaفات في)�(، واحمد)�(ماجه

 ((ً  بدK من )) بضع وستون شعبة((: اDلفاظ إذ جاء في رواية البخاري قال
 وقد أجاب العلماء عن ھذا ا_ختaف في العدد، في كaم ))بضع وسبعون 

طويل ليس ھذا مجال ذكره وتعرض له ابن حجر، والنووي وغيرھما 
  .) �(فليرجع إليه في مضانه

(( ً بدK من ))العظم((أدناھا إماطة : وورد في رواية أبي داود قوله

  . ولعل ھذا وھم من بعض الرواة))اDذى

ًولم يرو أحد من أصحاب المصنفات الحديثية طريقا آخر لھذا 
  .الحديث فھو من الفرد المطلق 

ُإK أنه روي جزء من متن ھذا الحديث من طرق أخرى وھو قول 
َفلم يرو إK من ھذا ، أما ذكر شعب ا_يمان ))الحياء شعبة ا_يمان(( : �النبي ُ

  .الطريق 

  )	(وقد ذكر الحافظ ابن حجر ھذا الحديث كمثال للتفرد المطلق

  
   التفرد النسبي :المطلب الثاني

ًوسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين   
ًوان كان الحديث في نفسه مشھورا؛ أي أنه لم يحصل فيه التفرد من طرق 
ٍأخرى، أو ينفرد به أھل بلد عن بلد، أو يتفرد به راو عن بلد معين، أو 

                                                           

 ).١١٧٣٦( المصدر السابق نفسه حديث رقم )�(

 ).٩(كتاب ا_يمان باب أمور ا_يمان برقم ) ١/٧٥( صحيح البخاري مع الفتح )�(

 ).٣٥(برقم … كتاب ا_يمان باب عدد شعب ا_يمان) ١/٢٠٢( صحيح مسلم بشرح النووي )�(

 ).٤٦٧٦(كتاب السنة باب رد اDرجاء برقم ) ٦٣١-٢/٦٣٠( د سنن أبي داوو)�(

 ).٢١٦٤(برقم …كتاب ا_يمان باب استكمال ا_يمان) ٥/١٠( جامع الترمذي )�(

 ).٥٧(المقدمة باب ا_يمان برقم ) ١/٢٢( سنن ابن ماجه )�(

 ).٤٤٢و٢/٤١٤( مسند احمد ، طبعة دار الفكر)�(

 ).١/٢٠٢( وصحيح مسلم بشرح النووي) ١/٧٥( فتح الباري:  انظر)�(

 ).٢٨ص( شرح نخبة الفكر )	(



  

  

١٨١

  

  .لم يروه ثقة إK فaن: العكس، أو ما قيد بثقة، كقولھم

ً فالفرد النسبي ليس تفردا مطلقا بأن K يروى الحديث إK من طريق 
   .)�(واحد، بل ھو تفرد مقيد بصفة خاصة

  : ومثاله.تفرد أھل بلد عن أھل بلد آخر: أو5

 في كتاب اDطعمة، باب البلح -رحمه هللا-ّا_مام النسائيما رواه .  ١
َحدثني :  بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم قالأخبرنا محمد((: بالتمر قال َّ َ

ُّيحيى بن محمد بن قيس المدني قال ِ ِ ََّ َ ْ ٍ ِْ ْ ْ َْ َ َ َُ ْسمعت ھشام بن عروة عن أبيه عن : ُ َْ َِ ِِ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ
ْعائشة قالت َ َ َ َ ِ ِقال رسول هللا : َ َّ ُ ُ َ َ ُكلوا البلح بالتمر فإن  ابن آدم إذا أكله  ((:�َ َ ََ ََّ ِ َِ َ ُ ْ َ ِ ْ َّ ِ َ َ ْ ُ ُ

َغضب الشيطان وقال ََ َ ُ َ ْ َّ ِ ِعاش  ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد: َ ِ َ َ َ َْ ِْ َ َ ََ َ َ َ َّ َ ُ ْ)�(
((

) �(.  

  . )� (ورواه ابن ماجه من طريق أبي بشر بكر بن خلف به

، عن ھشام بن عروة، وھو من أفراد )�( تفرد به أبو زكير((: قال الحاكم

ّبصري، مخرج : البصريين عن المدنيين؛ فان يحيى بن محمد بن قيس
   .)�( ))حديثه في كتاب مسلم، وھشام بن عروة بن الزبير مدني

محمد بن عمر بن : َّويذكر أن شيخ ا_مام النسائي في ھذا الحديث  
ًأبو بشر بكر بن خلف، ھما بصريان أيضا، : علي، وكذلك شيخ ابن ماجه

  .فيكون قد تفرد به البصريون عن المدنيين

  تفرد أھل بلد عن الصحابي : ًثانيا
 في كتاب القضاء، باب ذكر ما -رحمه هللا-ّومثاله ما رواه ا_مام النسائي

َثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو ھاشم قال((: اعد هللا تعالى للحاكم الجاھل قال ََ َ ٍَ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َ ََّ ُ ُْ :
ِوK حديث ابن بريدة ،عن أبيه، عن رسول هللا َل ِ َِّ ِ ُ َُ َ َْ َْ َ َِ َِ َ ْ ْ ُ ُلقلت� ْ ْ ُ َإن القاضي إذا : َ ِ َِ ِ َ ْ َّ

َاجتھد لم يكن عليه شيء، ولكن  ِ ْ َْ ََ َْ ُ َ َ ِقال رسول هللا  َ َّ ُ ُ َ َ
ِالقضاة ثaثة،ٌ اثنان في ((: �  ِ َ ْ َْ ََ ُ َ ُ

ٌالنار، وواحد في الجنة؛ رجل عرف الحق فقضى به فھو في الجنة، ورجل  ٌُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّْ ْ َْ َ َِ َّ ٌَ َ ِ
ْعرف الحق فلم  يقضي به وجار في الحكم فھو في النار، ورجل لم يعرف  َ ٌَ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َّ ِ َِ َ َِ ْ ْ ْْ َّ َ َ

ِالحق فقضى للناس على جھل فھو في النار َّ ِ َ ُ َ ٍ ْ َ ََ َ ِ َّ ْ((. )�(
  

سانيون فان رواته  ھذا حديث تفرد به الخرا((: -رحمه هللا-قال الحاكم  

                                                           

 ).٣٥٩ص(وأصول الحديث علومه ومصطلحه  ) ٥٢ص(مقدمة ابن الصaح : بتصرف يسير، وانظر)٢٩ص( شرح نخبة الفكر )�(

 . ولعله تصحيف طباعة ) الخلق بالجديد: (وھذا خطأ، والصواب ما أثبتناه) الحلق بالحديد( في اDصل )�(

  ) .٦٧٢٤(برقم ) ١٦٧-٤/١٦٦( نن الكبرى الس)�(

 ).٣٣٣٠(كتاب اKطعمه باب أكل البلح بالتمر برقم ) ٢/١١٠٥( سنن ابن ماجه )�(

 . ھو نفسه يحيى بن محمد بن قيس )�(

 ).١٠١( معرفة علوم الحديث، للحاكم ص)�(

 ).٥٩٢٢(حديث رقم) ٣/٤٦٢( السنن الكبرى)�(



  

  

١٨٢

  

))عن أخرھم مراوزة 
)�(.   

 من طريق محمد بن إسماعيل، عن الحسن )�(والحديث رواه الترمذي  

  .بن بشر، عن شريك عن اDعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة به

 )�(من طريق محمد بن حسان السمت، وابن ماجه)�(ورواه أبو داود   

  .وإسماعيل بن توبة كaھما عن خلف بن خليفة به

  

  المبحث الثالث
   المتابعات والشواھد

  

أتبعه أي قفى : اسم فاعل من تبعه ويأتي رباعيا فيقال: التابع في اللغة
أثره فالتابع والمتبع والمتابع بكسر الباء  بمعنى واحد والشاھد في اللغة اسم 

فاعل من شھد اDمر حضره وشاھده، والشھادة قول صادر عن علم  
أو بصر، وقد يعبر بالشھادة العملية أطلق عليھا المحدثون بمشاھدة بصيرة، 

 ، فا_عتبارھو الھيئة الحاصلة والطريق الموصلة لمعرفة التابع ))ا_عتبار((
  )�(. أو الشاھد

ھي أن يوافق راوي الحديث على ما : فالمتابعة((: أما في اKصطaح
ٍرواه من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه، أو عمن فوقه ِ َ ِ.  

فھو الحديث المروي عن صحابي آخر يشابه الحديث : وأما الشاھد
  )�(.))الذي يظن تفرده

ً بھذا الجانب، إذ نراه يحشد عددا -رحمه هللا-ّوقد اھتم ا_مام النسائي  
من الروايات في الباب الواحد أو اDبواب المتجاورة لتحقيق الفوائد المرجوة 

ه من ذلك مجرد حشد الروايات من خaل المتابعات والشواھد ولم يكن قصد
  :بل أراد بيان عدد من المقاصد الحديثية واDغراض العلمية المھمة،ومنھا

  .التفريق بين ألفاظ الرواة في حال الجمع بين الشيوخ. ١

بيان اتصال الحديث إن كان من رواية بعض المدلسين وعنعنوا . ٢
  .فيه

  .بيان موطن العلة في الرواية من خaل جمع طرقھا.٣

  .التعريف ببعض الرواة المبھمين، وتمييز الرواة المھملين.٤

                                                           

 ).١٠٢ص( معرفة علوم الحديث، للحاكم)�(

  ).  ١٣٢٢( كتاب اDحكام، باب ما جاء في القاضي برقم) ٣/٦١٣( جامع الترمذي)�(

  ). ٣٥٧٣(كتاب اDقضية، باب في القاضي يخطىء برقم) ٢/٣٢٢(سنن أبي داود )�(

  ). ٢٣١٥(كتاب اDحكام، باب الحاكم يجتھد فيخطىء برقم) ٢/٧٧٦( سنن ابن ماجه )�(

  ). ٦٠ص(والباعث الحثيث، Kبن كثير ) ٥٧ص(وشرح نخبة الفكر،Kبن حجر) ١/٢٠٩(انظر فتح المغيث، للسخاوي) �(

  ). ٤١٨ص( منھج النقد في علوم الحديث، لنور الدين العتر)�(



  

  

١٨٣

  

  .بيان أحكام شرعية جديدة. ٥

  .بيان المجمل، وتخصيص العام. ٦

  .بيان أنه لم يصح في ھذا الباب شيء٧

  .وھذا ما سيظھر من خaل اDمثلة   

   المتابعــــــــات:المطلب ا ول

  :المتابعة التامة: ًأو5
 في كتاب الطھارة، باب اقتصار -رحمه هللا-ّنسائيروى ا_مام ال. ١

ُأخبرنا محمد ((: الجنب على غسل اليدين إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب قال َّ َ َ َُ َ ْ َ
َبن عبيد بن محمد، قال َ ََ ٍ َّ ُِ ِ ْ ْ ُْ ِحدثنا عبد هللا بن المبارك، عن يونس، عن : ُ َ َ ََ َ َ َُ ُ ْ ِ ُِ ْ ُ ُْ َّْ َ َ َّ

َالزھري، عن أبي سلمة، عن عائشة ََ ِ َ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َ ِّ ِ ِ أن رسول هللا،�ُّ َّ َ َُ َّ َكان إذا أراد أن ينام �َ َ َ َْ َ ََ ََ ِ َ
ِوھو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َُ ْ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ََّ ٌ ُ ُ ُ((.)�(   

ٍأخبرنا سويد بن نصر((: ثم أتبعه بحديث آخر فقال  ْ ْ َْ َُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ قال أنبأنا عبد )�(َ ْ َ َ َ ََ َْ َ

ِهللا  َعن يونس عن الزھري عن أبي سلمة أن عائشة -بن المباركيعني ا-َّ ََ ِ َ َ َ ََّ َ ََ َ َ َِ ِْ ْ ِّْ ِ ُّ ُ ُ
ْرضي هللا عنھا قالت َْ َ َ ََ َّ َّكان رسول هللا: ِ ُ ُ َ َ َ◌ إذا أراد أن ينام وھو جنب توضأ  �َ َ ََّ ٌَ َ ََ َُ ُ ُ َ َ َْ َ َ ِ ِ

ْوإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت َُ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ ْ َ ِ ُغسل يديه ثم يأكل أو يشرب : َ َُ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ َّ ُِ ْ َ َ((.)�(   

في الحديث الثاني متابعة تامة من سويد بن نصر لمحمد بن عبيد بن  
محمد، ولم تخل ھذه المتابعة من الفائدة؛ إذ زاد فيھا لفظ الشرب، بينما 

  .اقتصرت الرواية اDولى على اDكل فقط

ذي قال ًوالحديثان معا فيھما متابعة ناقصة للحديث الذي قبلھما وال  
 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن ((فيه

 إذا أراد �كان رسول هللا: الحكم عن إبراھيم عن اDسود عن عائشة قالت
  )�(.))أن يأكل أو ينام وھو جنب توضأ وضوءه للصaة

فقد تابع أبو سلمة في الروايتين السابقتين اDسود في ھذه الرواية،  
 في التبويب والترتيب؛ إذ بدأ -رحمه هللا-ّوھنا تظھر براعة ا_مام النسائي

ًبرواية اDسود ثم أتبعھا برواية أبي سلمة ليحقق ھدفا جليa، ففي الرواية  ً
  أن الجنب -وظاھر الحديث-اDولى لم يفرق بين اDكل والنوم                

 التي بعدھا لتفرق إن فعل أحدھما وجب عليه الوضوء، بينما جاءت الرواية
بينھما؛ فإذا أراد النوم توضأ، وإن أراد اDكل فيكفي غسل اليدين ثم جاءت 

 لمزيد من ا_يضاح، وللتأكيد -أيضا-الرواية الثالثة لتضيف ل�كل، الشرب 
                                                           

  ). ٢٥٤(حديث ) ١/١٢٠(السنن الكبرى ) �(

  .بالضاد،ولعله تصحيف طباعة)نضر(بالصاد،والصحيح ما أثبتناه) نصر(في اDصل ) �(

  ).٢٥٥(حديث ) ١/١٢٠( السنن الكبرى) �(

  ).٢٥٣(المصدر السابق حديث )�(



  

  

١٨٤

  

على أن التفريق لم يكن وھما، وحتى تقوى ھذه الرواية على تقييد الرواية 
  . اDولى 

 في كتاب الصaة، باب التحري -رحمه هللا-ّروى ا_مام النسائي. ٢ 
َ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد هللا عن ابن جريج قال قال((:قال َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ َ َِ َّ ُ ُ َُ َ ََ َ َْ ٍْ ُعبد : َ ْ َ

ٍهللا بن مسافع، عن عقبة ابن محمد بن الحارث، عن عبد هللا بن جعفر َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َّ ِ َِّ ََّ َ َْ ِْ ْ ُ ُْ ُ َ، قال ٍُ َ
َقال ِرسول هللا: َ َّ ُ ُ ُمن شك في صaته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ((� َ ِّ َ َ َ َ َُ َُ ََ َْ ْ ْ ِْ َ ْ ْْ َ ِ ِ ِ َّ َ((.)�(  

ٍأخبرنا محمد بن ھاشم ((:  ثم اتبعه برواية أخرى قال فيھا  ِ ََّ ُ ُْ َ َ َُ َ ْ َقال َ َنا : َ
َالوليد قال َ ُ ِ َ ِنا ابن جريج عن عبد هللا بن مسافع عن عتبة بن محمد بن : ْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َّ ِ ِ َِ َ َ َُ َُ ْ ُ ُْ َْ َ ٍَ ٍَّ ُ َ

ِالحارث عن عبد هللا بن جعفر أن رسول هللا  ِ ِ َِّ ََّ َ َ َُ َّ َ ٍ َ ْ ْ ِْ َ َْ ِ َقال �ْ ِمن شك في صaته ((: َ ِ َِ َ َّ َ ْ َ
ِفليسجد سجدتين بعد التسليم ِ ْ ْ ْ ْ َّْ َ ََ َ َِ َ ْ ُ ْ َ((. )�(

  

ُأخبرني محمد ((:  ثم عطف عليه برواية ثالثة فقال  َّ َ َ َُ َ ْ ِبن إسماعيل بن َ ْ ْ َْ ِ َ ِ ُ
َإبراھيم قال ََ َ ِ ْ ٍنا حجاج قال ابن جريج: ِ ْ َْ َ َُ ُ َ ٌ َّ َأخبرني عبد هللا بن مسافع أن مصعب : َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُّ َ ٍَ ِ ِ ُِ َُّ َ ْ

ِبن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد هللا ِ ِ ِ ََّّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ َ َْ ِ ُِ َُ َْ ُْ َ َّبن جعفر أن  َ َ ٍ َ ْ َْ ِ
َّالنبي  ِ َقال� َّ ُمن شك في صaته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم((: َ ِّ َ َ َ َ َُ َُ ََ َْ ْ ْ ِْ َ ْ ْْ َ ِ ِ َِ َّ َ((.)�(  

َأخبرني ھارون بن عبد هللا قال ((:  ثم أتبع ذلك برواية رابعة فقال  َ ََ ِ َِّ ْ َْ َُ ُ ُ َ ْ َ
َحدثنا حجاج وروح، عن ابن جريج قال َ َ َ ََ ٍ ْ ُْ ِ ِ َ ٌ ٌ َّْ َ َ َ ْأخبرني عبد هللا ب: َّ ِْ َِّ ُ َ َ َ ْ َّن مسافع أن َ َ ٍ ِ َ ُ ُ

ِمصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد هللا بن  ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ََّّ َ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُ َْ ُْ َ َ
ِجعفر أن رسول هللا  َّ َ َ َُ َّ َ ٍ َ َقال �ْ ِمن شك في صaته فليسجد سجدتين((: َ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُْ ْ َ ِ ِ َِ َّ َ َ قال ))َ َ

ٌحجاج َّ ُبعد ما يسلم ((: َ ِّ َ َُ َ َ ٌوقال روح ))ْ ْ َ َ َ ٌوھو جالس((: َ ِ َ َ َُ((.)�(  

ُأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن ((: ًوبعد ذلك روى حديثا آخر قال  ُ ُ ُْ َّْ ََّ َ َ َُ ُ َُ َّ َ ْ َ ْ َ
َبشار واللفظ Kبن المثنى قاK حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراھيم  ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ َْ َ َِ َ َّْ ِْ َِ َُ ََّ َ ََ ُ ُ َّْ َ ٍ َّ

َعن علقم َ ْ َ ُّة عن عبد هللا قال صلى النبي َْ ِ ِِ َّ َّ ََّ َ َ َْ َ ُالظھر خمسا فقيل له�َْ َ َ َِ َ ً ْ َ ْ ِأزيد في : ُّ َ ِ َ

َالصaة؟ قال َ ِ َ ُوما ذاك؟ قالوا: َّ َ َ َ َ ِصليت خمسا، فثنى رجله وسجد سجدتين: َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َ ََ ُ َ َِ َ ً ْ َّ((.)�(  

وإذا استعرضنا ھذه الروايات الخمسة نجد أنھا رتبت بعناية فائقة،  
  -:وبترتيب سليم وتخطيط محكم، ونستنتج منھا ما يلي

اDولى، والثانية، فيھما، ابن جريج، وھو مدلس من : الروايتان. أ 
المرتبة الثالثة، وأصحاب ھذه المرتبة Kيقبل من حديثھم إK ما صرحوا فيه 

                                                           

  ).١١٧١(حديث  ) ١/٣٧٠( السنن الكبرى)�(

  ). ١١٧٢(حديث  )١/٣٧١(المصدر السابق )�( 

  ).١١٧٣( المصدر السابق حديث ) �(

  ).١١٧٤(المصدر السابق حديث )  �(

  ).١١٧٧(حديث ) ١/٣٧٢(المصدر السابق )  �(
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 فجاءت الرواية الثالثة لتحقق ھذا الشرط، بحيث  صرح ابن )�(بالسماع،

  .اعه من عبد هللاجريج بسم

الرواية الثانية فيھا الوليد بن مسلم، وھو كثير ا_رسال . ب 
ّوالتدليس، فجاءت الروايتان اDولى الثالثة بمتابعة له من عبد هللا بن 

  .المبارك وحجاج بن محمد وھما ثقتان

جمع بين حجاج بن محمد وروح بن عبادة : في الرواية الرابعة. جـ 
لتأكيد موضع المتابعة من جھة، وتفصيل ما ورد من ألفاظ المتن؛ فقال في 

  .))وھو جالس((:  وقال روح))بعد ما يسلم((: قال حجاج: نھاية المتن

عتبة بن محمد بن الحارث، : اDولى والثانية فيھما: في الروايتان. د
ّغير معروف، وسماع عبد هللا بن : وھو مختلف فيه؛ إذ  قال فيه النسائي

فجاءت الروايتين )�(يه، وذكره ابن حبان في الثقاتمسافع منه مختلف ف

الثالثة والرابعة لتحل ھذا ا_شكال، فروى عبد هللا بن مسافع عن مصعب 
َبن شيبة عن عتبة؛ بحيث أكد شكه في سماع عبد هللا من عتبة، وبين  َّ َ ّ

  .موضع ا_نقطاع، ووصل الحديث  في ھاتين الروايتين

الرواية الخامسة أتى بھا لتنھي كل ما سبق من مشكaت في ھذا . ھـ
الحديث فرواه  من طريق الصحابي نفسه بسند جديد جميع رواته ثقات وھو 
ما يسمى بالمتابعة الناقصة أو القاصرة ليؤكد على أن الحديث له أصل 

  .صحيح

 ھذا يدل على مھارة في الصنعة -رحمه هللا-ّوصنيع ا_مام النسائي
  .ل، وأحوالھم، ومروياتھمالحديثية، ونظر ثاقب في الرجا

 في كتاب الجمعة، باب الصaة بعد -رحمه هللا-ّروى ا_مام النسائي. ٣
َّأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ((: الجمعة قال َ ََ َ َ ََ َُ ِ ِْ َْ َ ٍَ ِ َِ َ َْ ٍْ ُ ُ ْ
ِرسول هللا  َّ َ ِكان K يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين �َُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِّ ُِّ ُ َُ َ َ َِ ْ َّ ِ ُ ْ َ َ((.)�(  

نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، : اخبرنا قتيبة بن سعيد قال((: ثم قال
كان :انه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال

)�( .)) يصنع ذلك�رسول هللا
  

ًونaحظ أن الليث في الرواية الثانية تابع مالكا في الرواية اDولى   
عكس صحيح، وفائدة ھذه المتابعة التامة بين مالك والليث، وھما إمامان، وال

                                                           

: شر التدليس تدليس ابن جريج، وممن ذكره:ّوصفه  النسائي وغيره بالتدليس وقال الدارقطني) ٤١ص(نظر طبقات المدلسين ا)�(

  .العaئى

  ).٤/٦٧(   انظر تھذيب التھذيب)�(

  ).١٧٤٥(حديث ) ١/٥٣٨( السنن الكبرى)�(

  ).١٧٤٦(المصدر السابق )�(
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ھي زيادة في الطمأنينة بمضمون ھذا الحديث، كما أن الرواية اDولى روت 
لنا قول ابن عمر والرواية الثانية قرنت القول والفعل معا وھذا أبلغ، وفي 
عمله ھذا ملحظ دقيق؛ إذ إن بعض الفقھاء Kيأخذون بحديث الراوي إذا 

  .خالف قوله فعله، وبذلك أزال ھذا ا_شكال 

وھناك مئات اDمثلة على طريقة عرض المتابعات، والفوائد المستفادة 
  .منھا، ومن تصفح كتاب السنن الكبرى للنسائي، يجد من ذلك الكثير 

  .المتابعة القاصرة : ثانيا
 قوله  في كتاب النعوت، باب-رحمه هللا-ّروى ا_مام النسائي.١

ِولتصنع علي عيني���� ْ َْ ََ َ َ ُ َأخبرنا قتيبة بن سعيد قال((: قال)�(����َ َ َ ََ ُ ُْ َ َ ْ ْثنا الليث عن : َ َ ُ ْ َّ َ َ

ُسعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا ھريرة يقول ُُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٍ ِ ِ ِْ َ ُقال رسول : ٍ ُ َ َ َ
ِهللا  َّ� :)) Kالطيب إ Kيقبل هللا عز وجل إ Kَّما تصدق أحد بصدقة من طيب و َِّ َِ َ َ َ َ َ َِّ َِّّ ََّ َ ََّ َ َ َُ َّ ُ ْ َ ٍ ٍَ ْ ِ َ ِ ٌ َّ َ َ

َّأخذھا الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى  ََّ َ َ َِ َِ َْ ْ َّْ َّ َِّّ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ً ْ ْ ْ ِ َ َ َ َُ َ َ

ْتكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو َ َ َُ َّ ُ َ ْ ُ َ ُُ َ َ َ َِّ ُ َ ََ ِ ْ َ َِ ْ ُ فصيلهَ َ ِ َ((.)�(  

ثنا : أخبرنا علي بن شعيب قال((: ثم أتبعه بحديث آخر قال فيه
ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة : قال)�(معن

َّمن تصدق بصدقة من كسب طيب وK يقبل هللا إK ((:  قال�أن رسول هللا ِ ُ َّ ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ٍ ٍِّ َ َ َّْ ِْ َ َ َِ َ َ
َّالطيب كأنھا إنما  َ َ ِّ ُ في كف الرحمن فيربھا كما يربي أحدكم فلوه )�(]يضعھا[َّ َّ ُ َ َْ ُ ُ َ ََ ِّ ُ َُ ََ َِ ْ َّ ِّ ِ

َأو فصيله حتى تكون مثل الجبل َ َْ َ ُ َ َّ ُ َ ِ َ ْ َ((.)�(  

وفي ھذين الحديثين متابعة قاصرة ابتدأت من التابعي عن الصحابي     
ديث ما سبب إخراج ھذا الح: نفسه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ھنا ھو

بھذه الصورة مع أن الحديث اDول إسناده أعلى، والناس يطلبون العلو، 
  ّإضافة إلى أن رواته ثقات فما مقصد  النسائي من ذلك؟

إذا أنعمنا النظر في الحديث اDول، وجدنا في إسناده سعيد بن أبي    
سعيد، وھناك أربعة عشر رجa بھذا ا_سم من رواة الحديث، بينھم 
ًمجاھيل؛ ولھذا قد يشكل على القارئ تمييز ھذا الراوي؛ خاصة وان سعيد 

 يروي في العادة عن أبي -)المقبري:(وھو في ھذا الحديث-بن أبي سعيد 
ّھريرة مباشرة، وھنا روى عنه بواسطة فكأن  النسائي يريد أن يزيل ھذا 

. اللبس،  فأخرج الحديث الثاني الذي تابع فيه يحيى بن سعيد ھذا الراوي
                                                           

  ). ٣٩( سورة طه آية)�(

  ).٧٧٣٤(حديث  )٤/٤١٣( السنن الكبرى)�(

  )٦٨٢٠ت٥٤٢التقريب (ھو معن بن عيسى بن يحيى اKشجعي، ثقة ثبت )�(

  .ولعله تصحيف طباعة) يضعھا(والصواب كما أثبتناه)يصنعھا( في اDصل )�(

  ).٧٧٣٥(حديث  )٤/٤١٣(السنن الكبرى)�(
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  . إلى حسن السياق في الرواية الثانيةًإضافة

روى في كتاب المزارعة، باب ذكر اDحاديث المختلفة في النھي عن 
عن جمع من الصحابة ورتبھا )�(كراء اDرض ما يزيد عن سبعين حديثا

َّترتيبا جيدا ينم عن عقلية فقھية فذة وبين من خaف المتابعات والشواھد،  َ
اختaف الرواة في اDلفاظ وفي وصل اDحاديث وإرسالھا، أو رفعھا 

  .ووقفھا، وكان يعلق كلما دعت الحاجة إلى ذلك

ً وقد أحصيت له أربعة وأربعين تعليقا ختمھا بكتاب مزارعة من 
إنشائه في صفحة ونصف يمثل صورة عقد المزارعة بين صاحب اDرض 
وبين المزارع، ومعظم اDحاديث التي أخرجھا في ھذا الباب من طريق 

ًفع بن خديج وأنھى اDحاديث السابقة فروى حديثا كان الفيصل في مسألة را
ُأخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن (( :كراء اDرض فقال ُ ُْ ْ ْ ُْ ُِ ََّ ِ َ ََ َّ َ َ َ َ َ ََ ٍ ُ ْ ْ َ

ِإبراھيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن  ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ َّ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ ُ َُ ْ ِ َِ ََّ َ َّ َ
ُالوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر هللا  َّ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ِ ُّ َ َ َْ َ ْ َْ
ِلرافع بن خديج أنا وهللا أعلم بالحديث منه إنما جاء رجaن من اDنصار إلى  ِ َِ ُ َُ َ ََ ََ َّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ََّ َ ٍَ ْ ِ

ِرسول هللا  َّ ُ ُ َ قد اقتت�َ َ aَ فقالْ َ َ َ إن كان ھذا شأنكم فa تكروا المزارع((:َ َ َِ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ فسمع ))ِ َِ َ
ُقوله َ ْ َ K تكروا المزارع ((:َ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ((.)�( 

فبين بھذه الرواية ان سبب النھي كان بسبب اقتتال اDنصاريين، وھي 
حالة خاصة Kتنطبق على جميع اDحوال، وھذا يدخل في باب مختلف 

  .الحديث

وأما عن كيفية ترتيبه Dحاديث ھذا الباب فسأورد بعض اDمثلة 
  :ومنھا

َ أخبرني محمد بن عبد هللا بن بزيع قال((:روى في الباب نفسه قال َ َ َ ََ ٍ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ََّّ َ ُ ُ ُ َ ْ َ :
َحدثنا يزيد وھو ابن زريع قال َ َ ََ ٍ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ِ َ َ َحدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر ك: َّ َّ ََّ ََ ُ َ َْ َ ٍَ ِ َ َْ ُ ُّ َان َ

ُيكري مزارعه حتى بلغه في آخر خaفة معاوية أن رافع بن خديج يخبر  ُ ُ ُ ُِ ْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ُ َ ِ ِ َِ َّ َ ْ
ِفيھا بنھي رسول هللا  َِّ ِ ُ َ َِ ْ َ َفأتاه وأنا معه فسأله فقال �ِ َ ََ َ َ َُ َُ َ َ ََ َ ََ ِكان رسول هللا : ُ َّ ُ ُ َ َ َينھى � َ َْ

ُعن كراء المزارع فتركھا ابن عمر بعد ،فكان إذا سئل عنھا قال زعم رافع  ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ ِ َ َُ ُ ُْ ْ ِ ِ ْ ْ
َّبن خديج أن النبي صلى  َ َّ ِِ َّ َّ َ ٍ َ ُ َنھى عنھا� ْ َْ َ ُ وافقه عبيد هللا بن (( : ثم قال بعده))َ ُ ُْ ِْ َّ َ ُ َ َ َ

َعمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء  َ َ ََ َْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُُ َ َِ ُ ٍُ َ َ ِ َ((.)�(  

ِأخبرني ((: فقال في اDول: ٌديث الثaثة كل على حده ثم روى اDحا َ َ ْ َ
ِعبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َُّ ُ ُُ َ َ َ َ َُ َ َ َّ ََ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َّ
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َعن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يكري المزارع  َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََ َْ ْ ُ َ َّ ََ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ ٍَ ْ ْ ٍْ َ َ ِ ِ
َفحدث َِّ ِأن رافع بن خديج يأثر عن رسول هللا ُ ِ َِّ ِ ُ َُ َ َ َْ َ َُ ْ ٍ َ ْ َّ َ

ٌأنه نھى عن ذلك قال نافع �  ِ َِ ََ ََ َ ََ ْ ُ َّ َ
ِفخرج إليه على البaط وأنا معه فسأله فقال نعم نھى رسول هللا ِ َِّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ ْ َ ْ ِعن كراء �  ِ َِ ْ َ

َالمزا َ َرع فترك عبد هللا كراءھاْ َ ََ َ َِ ِ َّ ُ ْ َ َ ِ ِ((.)�(  

ٌأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ((:  قال وفي الحديث الثاني َِّ َِ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ُ ُْ ْ َْ َُ ِ ْ َ
َوھو ابن الحارث قال حدثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع أن رجa أخبر ابن  َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ًَ َُ َّ ٍَّ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ َ َ ِ ْ َ َ
َعمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء اDرض حديثا فانطلقت معه أنا  ََ َ َُ َُ َ َ َ َ َ ََ َُ ْ َ َ ْ َ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْْ ُ ْ ٍ َ َّ ُ

ِوالرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول هللا  ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُّ َ َ َ ٌَ َُّ ُْ َْ ً َ َّ ْنھى عن �َ َ َ َ
Dرض فترك عبد هللا كراء اDَكراء ا َْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ َْ َ َ َ ِرضِ ْ((.)�(  

أخبرنا محمد بن عبد هللا بن يزيد ((:  ثم قال في الحديث الثالث
حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج ((: قال حدثنا أبي قال] المقرئ[

  )�(.)) نھى عن كراء المزارع�حدث عبد هللا بن عمر أن رسول هللا

 ثم ذكر حديثا رابعا عن ھشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن 
  .)�(اDوزاعي  عن حفص بن غياث عن نافع به بنحوه

 ھذه اDحاديث ليتابع أيوب -رحمه هللا-ّوھكذا روى ا_مام النسائي
وأظن )�(على روايته أربعة من الرواة، مع أن أيوب أوثقھم وأثبتھم في نافع

ّأن ا_مام النسائي أراد من حشد ھذه الروايات والمتابعات أن يؤكد على 
ة، وان ھذه الحادثة حدثت مع ابن عمر، وان ابن عمر صحة ھذه الرواي

ًكان K يرى بأسا في كراء المزارع حتى انه كان يفعله ھو نفسه، إلى أن 
زعم رافع، : ًبلغه قول رافع بن خديج، فتركه تورعا؛ بدليل انه كان يقول

  .ولو بلغه حديث زيد بن ثابت لعاد عن قوله

 يميل إلى جواز كراء -رحمه هللا-ّ ومع ذلك فان ا_مام النسائي
ًالمزارع؛ بدليل انه كتب كتابا يبين فيه صورة عقد المزارعة بين صاحب 

  .اDرض والمزارع بأدق التفاصيل المتعلقة بذلك

-ّ وقبل أن اختم ھذا المطلب K بد أن أشير إلى أن ا_مام النسائي

قھية؛ ً قد اھتم كثيرا بموضوع المتابعات Dغراض حديثية وف-رحمه هللا
والباعث على ذلك ھو كون بعض مقاصده إبراز العلل، وكذلك ھو يجمع 
ٍأحاديث الباب من اجل سوق أحكام شرعية وأدلتھا؛ Dن كتابه، كتاب سنن، 
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ُوھو عالم بالعلل، وK يكشف عن العلة إK بجمع طرق اDحاديث ولذلك 
  .وجد من ھذا الشيء الكثير في سننه

ًوھذا المنھج جعله يلجأ أحيانا إلى جمع عدد كبير من الروايات في 
ًالباب الواحد أو اDبواب المتجاورة، ثم يعلھا جميعھا، مخالفا بذلك منھجي  ّ
َّالبخاري ومسلم، وقد مر أن ا_مام النسائي جمع بين طريقتيھما، إK انه لم 
ًيكتف بذلك، وأبى إK أن يضيف إليھما شيئا جديدا، بحيث تكون له بصمة  ً

ر مسبوقة، تدل على استقaليته، واجتھاده، وانه يستحق عن واضحة غي
  .جدارة واقتدار أن يكون إمام المحدثين، وشيخ النقاد في عصره

  :ومثال ھذا النھج عند النسائي
في كتاب قطع السارق، باب ماK قطع فيه ما لم يؤوه الجرين، . ١

Kٍ قطع في ثمر وK كثر(( : �روى حديث النبي  ٍَ َ َ أخرجه من ثaثة عشر و)) َ
ًطريقا طريقا،  وتكلم عليھا بما يليق بھا، ولم يصحح واحد منھا، ولكنھا )�(ً

  :لم تخل من بعض الفوائد الحديثية، وكانت على النحو التالي

ًفي الحديث الثاني، والرابع، والثامن، ذكر يحيى مھمa بينما . أ
  .ّعرفه في باقي الروايات

خرجھا من طريق محمد بن يحيى الروايات الثمانية اDولى أ. ب
بن حبان عن رافع بن خديج به، في حين أخرجه في الروايتين التاسعة 
ِوالعاشرة من طريق محمد يحيى بن حبان عن عمه عن رافع به، وقد جاء  ِّ َ

ًعمه مھمa مرة، ومعرفا في اDخرى فذكر اسمه وھو   ).واسع بن حبان( ً

في الرواية الحادية عشرة أخرج الحديث من طريق محمد بن . جـ
يحيى بن حبان عن أبي ميمون، وفي الثانية عشرة عن رجل من قومه، 

ِوفي الثالثة عشرة عن عمته جميعھم عن رافع بن خديج به َّ.  

ًوقد تحدث عقب بعض اDحاديث بما يفيد إعaلھا، فقال مثa بعد 
عن رجل من قومه، : ھذا خطأ رواه أسامة فقال((: الحديث الحادي عشر 
  . ))وأبو ميمون K أعرفه

وإذا أنعمنا النظر في ھذه الروايات نجد أن الروايات الثمانية اDولى 
فيھا انقطاع بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج، وفي  الروايات التي 
بعدھا رواه محمد بن يحيى مرة عن عمه، ومرة عن عمته، ومرة عن 
رجل مبھم، ومرة صرح باسم الراوي ولكن النسائي جرح ھذا الراوي 

  .بالجھالة

ّوبذلك نجد أن النسائي قد أعل أحاديث الباب بأكمله، ولم يلتفت إلى 
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المتابعات الكثيرة، إذ لم تقوى ھذه الروايات أن تجبر ضعف بعضھا، وقد 
  .قصد النسائي ذلك على ما يبدو لتأكيد منھجه الذي سبق الحديث عنه

 : �روى حديث النبي ) يهباب ما K قطع ف: (وفي الباب الذي بعده. ٢
وأخرج الحديث من ست )) ليس على خائن وK منتھب وK مختلس قطع (( 

ّ أعلھا جميعھا)�(طرق
  :وكانت على النحو التاليً-أيضا-

الرواية اDولى أخرجھا من طريق سفيان عن أبي الزبير عن . أ
aلم يسمعه سفيان من أبي الزبير((: ًجابر به، وعقب عليھا قائ ((.  

الروايات اDربعة التي بعد الرواية اDولى أخرجھا من طريق . ب
عبد الملك بن جريج بحيث تابع سفيان على روايته، لكن ابن جريج روى 
ثaثة منھا بالعنعنة، إضافة إلى انه كان يروي شطر من الحديث في كل 

  .رواية 

أما الرواية الرابعة التي صرح فيھا ابن جريج بسماعه من أبي 
ًما حمل شيئا ابن جريج لم يسمعه من أبي ((:  فقد قال النسائي عنھاالزبير

 قال أبو ((: ًثم عقب بالتفصيل على رواية ابن جريج اDخيرة قائa)) الزبير 
وقد روى ھذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس، : عبد الرحمن

والفضل بن موسى، وابن وھب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة 
فلم يقل أحد منھم فيه حدثني -وكان خير أھل زمانه-بن أبي صفوان

  .))أبوالزبير، وK أحسبه سمعه من أبي الزبير، وهللا تعالى أعلم

أما الرواية Dخيرة فأخرجھا من طريق المغيرة بن مسلم، وأشعث 
بن سوار حيث تابعا سفيان وابن جريج في روايتھما عن أبي الزبير عن 

المغيرة بن مسلم، ليس بالقوي في أبي الزبير (( :  ي قالجابر، لكن النسائ
أشعث بن سوار ضعيف K (( : وعنده غير حديث منكر، وقال عن أشعث

  .   َّوھكذا أعل النسائي جميع روايات ھذا الباب. ))يحتج بحديثه

ًالقطع في السفر، أخرج حديثا من : (وفي الباب الذي بعده، باب. ٣
ّطريق محمد ابن عبد هللا بن عبيد بن عقيل، عن جده، عن مصعب بن 

 جيء بسارق ((: قال�ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي 
 ھذا حديث منكر، ((:  ثم قال بعده))الحديث... اقتلوه:  فقال�إلى رسول هللا

ويحيى بن القطان لم يتركه، ...ومصعب بن ثابت ليس بالقوي بالحديث
Kً أعلم في ھذا حديثا صحيحا عن النبيوھذا الحديث ليس بصحيح، و ً� 

((.)�(  
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  ).٧٤٧٢(حديث)٤/٤٤٩( السنن الكبرى)�(



  

  

١٩١

  

ً عددا من اDبواب المتتالية في -رحمه هللا-َّوقد أعل ا_مام النسائي. ٤
  .، وھناك أمثلة أخرى  تركتھا خشية ا_طالة)�(ھذا الكتاب

ً وھذا يعطينا مؤشرا واضحا على منھج النسائي في المتابعات، إذ انه  ً ً
خالف معظم المصنفين في ھذا الشأن،كما انه خالف الترمذي الذي يصحح 
َالحديث ويحسنه بجمعية الطرق؛ فالنسائي K يلتفت إلى المتابعة إذا لم تقو 
ِعلى جبر الرواية الضعيفة، وقد رأينا أن الرواية المتابعة في بعض 

  .َاDحيان تكون أقوى من الرواية المتابعة

  
   الشواھد:المطلب الثاني

دمة ھذا المبحث أن الشاھد ھو الحديث الذي سبق الحديث في مق
يروى بمعنى حديث آخر من طريق الصحابي نفسه أو من طريق صحابي 

أن الشاھد ھو حديث آخر بإسناد جديد من طريق : آخر، والذي أميل إليه
  .ًصحابي آخر ولكنه يتفق مع الحديث المشھود له بالمتن لفظا أو معنى

ّوقد كثرت الشواھد بھذا المعنى وبالمعنى ا�خر في سنن النسائي 
الكبرى Kن ھذا من منھجه، وقد أورد النسائي ھذه الشواھد لمقاصد عدة 

  : منھا

  
  :تقوية المتن: أو5

 في كتاب الحج، باب الجمع بين -رحمه هللا-ّروى ا_مام النسائي. ١
حدثنا يحيى ھو القطان : أنبا عمرو بن علي قال((: الصaتين بالمزدلفة قال

َحدثنا عدي بن ثابت عن عبد هللا بن يزيد أبي أيوب : حدثنا شعبه قال: قال َ َ َ َِ َ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َِّ ْ ٍ َ ِّ
ِاDنصاري أن رسول هللا  َّ ِ ُ َ ََّ َ َّ ِ ْ َ جمع بين �ْ ْ َ َ ًالمغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاََ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُْ ْ ْ ِْ َ ََ ِ َ((.)�( 

: أنبا إسحاق بن إبراھيم قال((: ً وروى في الباب نفسه حديثا آخر فقال
َثنا معمر عن الزھري عن سالم عن  أبيه أن رسول : أنبا عبد الرزاق قال ََّ َ َ َ َ ٍَ ِ ْ ِّْ ِ ُّ ِ

ِصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة �هللا  ِ َِ َ ْ ُْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َِ َ َّ
ًجميعا  ِ َ((.)�(  

   :إزالة الغرابة، والتفرد: ًثانيا

كما ھو معروف، ان من فوائد إيراد الشواھد، ھو تصحيح المتن 
زالة الغرابة والتفرد عن اDحاديث التي يظن أنھا أفراد أو غرائب ومثال وإ

  -:ذلك

                                                           

باب القطع في السفر، وباب ما يفعل بالمملوك إذا سرق ،إضافة إلى : ومابعدھا، كتاب قطع السارق)٤/٣٤٩(السنن الكبرى:  انظر)�(

  .ديث ھذه اDبواب من غير استثناءَّاDبواب التي قبلھا، والتي ذكرت بأعaه، فقد أعل النسائي جميع أحا

  ).٤٠٢٣(حديث) ٢/٤٢٧( السنن الكبرى)�(

  ).٤٠٢٥(المصدر السابق حديث )�(



  

  

١٩٢

  

روى ا_مام الشافعي في اDم، من طريق مالك عن عبد هللا بن دينار عن . ١
الشھر تسع وعشرون  فa تصوموا  حتى ((:  قال�ابن عمر أن رسول هللا

 ))َّتروا الھaل، وK تفطروا حتى  تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثaثين
،وظن بعض النقاد أن ھذا الحديث  من غرائب الشافعي ولم يتابعه عليه أحد 

فان غم عليكم فاقدروا ((إذ أن أصحاب مالك رووه عنة بھذا ا_سناد، بلفظ 
)�( .))له

  

ّ عددا من اDحاديث يمكن عدھا -رحمه هللا-ّوقد روى ا_مام النسائي  
ا رواه في كتاب الصيام من طريق أبي ھريرة شواھد لھذا الحديث ومنھا م

َ الشھر يكون تسعا وعشرين ويكون ثaثين  فإذا (( :    �قال رسول هللا: قال َِ ِ َِ َ َ ََ َْ ً ْ ُْ َّ
َرأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا     فإن غم عليكم فأكملوا العدة  َّ ِ ِ َّ ِْ ُ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُ ْ ْ َْ ََ ُ ُْ ِ ِْ ُ َُ ََ ُ

َثaثين  ِ َ َ((.)�(  

عجبت ممن : وروى من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس قال  
 إذا رأيتم الھaل فصوموا وإذا رأيتموه (( :�يتقدم الشھر وقد قال رسول هللا

))فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثaثين 
)�( .   

ولحديث الشافعي متابعة تامة في صحيح البخاري إذ روى في كتاب   
aَحدثنا عبد هللا بن مسلمة ((: ل فصوموا، قالالصوم، باب إذا رأيتم الھ َ ََ َْ ُْ ِ َ َّ َ

َحدثنا مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر  ََ َُ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ٍَ َ ٌَ َّرضي هللا عنھما-ََّ ِ َ- ،
ِأن رسول هللا  َّ َ َُ َّ َقال �َ ُ الشھر تسع وعشرون ليلة فa تصوموا حتى تروه ((:َ ُْ َ ََ ََّ ُ ُ َُ َ ً َ َْ ْ َْ ْ ِ َِ ٌ َّ

َفإن غم عليكم فأكملوا العدة ثaثين َِ ِ ِ ََّ َ ََ َّ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ((.)�(  

َحدثنا علي بن حجر قال ((: روى الترمذي في كتاب الصوم قال. ٢   ََ ٍ ْ ُْ ُ ُّ ِ َ َ َ َّ
ْأخبرنا علي بن مسھر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن  َْ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ ِ َّ ِ ُّ ٍِ ِ ُ ُ َ ْ َ

َعلي قا ٍّ ِ َل سأله رجل فقال أي شھر تأمرني أن أصوم بعد شھر رمضان قال َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َِ ْ ْ َْ َُ ُ ُ َُ َ َ َْ ِ ُ ْ َ ٍ ُّ ٌ َ
ِله ما سمعت أحدا يسأل عن ھذا إK رجa سمعته يسأل رسول هللا  ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ًُ َّ ِ َ ََ َْ ً َوأنا  �َ َ َ

َقاعد عنده فقال يا رسول هللا أي شھر تأمرني أن أصوم بعد شھر رمضان  َ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َْ َُ ُ َُ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ٍ ُّ َّ َ َ َْ ٌ
ٌقال إن كنت صائما بعد شھر رمضان فصم المحرم فإنه شھر هللا فيه يوم  ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُْ ْ َْ ََّ ِ َِ َ ََ ََّ ُ ْ ِ َ َِ ً َ ْ ُ ْ

َتاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين َ َِ َ ٍَ ٍْ َْ ََ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ِقال أبو عي((:  ثم قال بعده))ََ َ َ َسى َ
ٌھذا حديث حسن غريب  ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ((.)�(  

 -رحمه هللا-ّ وھذا الحديث له شواھد كثيرة في سنن ا_مام النسائي
                                                           

  ).٣١١-٣١٠ص(المنھج الحديث للسماحي : انظر)�(

  ).٢٤٤٨(حديث  )٢/٧٤(السنن الكبرى) �(

 ).٢٤٣٥(حديث  )٢/٧٠( المصدر السابق)�(

  ).١٩٠٧(حديث رقم)٤/٦١٤( صحيح البخاري ومعه الفتح)�(

  )٧٤١(كتاب الصوم باب ما جاء في صوم المحرم،برقم )٣/١١٨( جامع الترمذي )�(



  

  

١٩٣

  

 �كان رسول هللا: منھا ما رواه من طريق جندب بن سفيان البجلي قال
)) أفضل الصيام بعد شھر رمضان شھر تدعونه محرم((:يقول

)�(   

))وروى من طريق أبي ھريرة بمثله
)�(.   

يتألق في كل مجال، من مجاKت علم الحديث، . وھكذا نجد النسائي
بجميع أنواعه، فليس ھناك فن من فنون الحديث، ومصطلحه، إK ونجد 

 ، وKنبالغ إذا -رحمه هللا-َّبصمة ظاھرة وواضحة عليه ل¢مام النسائي
وصفناه بأنه عالم موسوعي، في علوم الحديث بخاصة، وفي علوم الشريعة 

  بعامة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الخاتمــــــــة
الحمد � الذي جعل اDمور بالخواتيم، والصaة والسaم على 
المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، الطيبين 

  :الطاھرين، وعلى من اتبعھم وسار على نھجھم إلى يوم الدين وبعد

                                                           

 . كتاب الصوم باب صيام المحرم٢٩٠٤حديث ) ٢/١٧١(   السنن الكبرى)�(

 ).٢٩٠٧و٢٩٠٦و٢٩٠٥(المصدر السابق اDحاديث) �(



  

  

١٩٤

  

فقد عشت مع ھذه الدراسة ما يزيد عن ثaثة فصول، وأخذت من 
ّجھدي ووقتي جله، وبعد اKنتھاء منھا Kبد من تسجيل أھم النتائج التي 

  -:توصلت إليھا باختصار وھي كما يلي

، إذ بدأ في �ًإن الجذورالتاريخية للنقد عموما تعود إلى عصر النبي. ١
ًعلى نطاق ضيق، ثم تطور شيئا فشيئا، حتى بلغ ذروته في    �حياتة  ً

وقد أسھمت بعض العوامل السياسية واKجتماعية    والرابع، القرنين الثالث
  .في ظھوره

ً اھتمام المحدثين بنقد المتن قديما، إضافة إلى نقد السند، بل إن نقد المتن .٢
ًخaفا لما زعمه -قبل أن يوجد السند عينه، وتتعدد حلقاته   وجد 

َّ، وا_مام النسائي -والحاقدون على السنة النبوية الشريفة  المستشرقون، 
  .بشكل واضح  من الذين أسھموا في ذلك 

 السند والمتن، ركنان أساسيان في عملية النقد، وKيمكن اKستغناء .٣
Kيعد نقدا علميا مقبوK يستند إلى ذلك؛K ًبأحدھما عن ا�خر، وأي نقد ً ً ّ .  

َّعني ا_مام النسائي بنقد متون اDحاديث النبوية الشريفة، وقد ظھرت . ٤
  :ه العناية بجaء في ھذ

 لم يتعرض النسائي للتوفيق بين :مختلف الحديث والناسخ والنسوخ. أ
اDحاديث، إK نادرا،  ودون أن يصرح بذلك، وإنما يظھر ھذا من 

  .طريقة  عرضه ل�حاديث

فإنه يبوب له بأبواب خاصة عندما يجزم به، ويشير إليه : أما في الناسخ 
عندما يتردد فيه، وفي كa الحالين فانه يقدم الحديث المنسوخ على 
الحديث الناسخ، ولعله قد تأثر بشيخه أبي داود في ذلك؛ إذ انه أورد 
ًعددأ من اDبواب في الناسخ والمنسوخ نصا كما جاءت في سنن أبي 
داود، وKعجب في ذلك؛ Dن أبا داود من علماء ھذا الفن وله مصنف 

  .مستقل في الناسخ والمنسوخ

لفظ المنكر في سننه من أجل . َّذكر ا_مام النسائي :   والمنكرالشاذ. ب
ًالتنبيه عليه، وبيان حاله علٮاDغلب، ولم يذكر لفظ الشاذ صريحا،بل 
ّعبر عنه بألفاظ مختلفة، ولعله Kيفرق بين المصطلحين فيما بدا لي من 
خaل الدراسة التطبيقية؛ فھما عنده بمنزلة واحدة، ويطلق كل منھما 
على ا�خر، وشرطه فيھما ھو التفرد بغض النظر عن حال المتفرد ثقة 

  ً.كان أم ضعيفا

اھتم النسائي ببيان اDلفاظ المدرجة في اDحاديث النبوية : المدرج. جـ
  ً.الشريفة، ونبه عليھا، وكان يذكر الراوي الذي تسبب في ذلك أحيانا

يه، ثم يذكر يبين موضع التصحيف أو التحريف،  وينبه عل: المصحف. د



  

  

١٩٥

  

الصواب منه إذا تحقق من ذلك، وإذا لم يتأكد من الصواب يجتھد فيه 
  .))ولعله كذا أو لعله أراد كذا ((: فيقول

َّ برع ا_مام النسائي في ھذا الجانب، Dنه من فرسانه، وقد :َّالمعل. ھـ
أجاد في ذلك؛ إذ ترجم  ل¢ختaف على الرواة، وعرض المتابعات 
ًوالشواھد بطريقة فنية تنم عن عقلية فذة، ولم يتبع ترتيبا معينا في التقديم  ً
والتأخير، بل كان ذلك يختلف باختaف العرض ،فيقدم الحديث الصحيح 
في اDحكام الشرعية، ويؤخره عند الحديث عن العلل فيجعلة في خاتمة 

 .الباب
  

َّ  يعد النسائي من كبار علماء العلل، وقوله في الرجال معتمد عن.٥ د النقاد، ّ
ًكتابا معلa ومصدرا مھما في العلل، وقد تميز  السنن الكبرى: ويعدكتابه ً ًً

  :ھذا الكتاب ما يلي

الدقة والتحري في اDلفاظ، والتمييز بين ألفاظ الرواة في حالة الجمع . أ
  .بينھم

  .تعدد الطرق، وتكرار اDحاديث عندما تدعو الحاجة لذلك. ب

  .اختصار المتون بعد سياقة اDسانيد في حالة توحد اDلفاظ. جـ

  . استقصاء الروايات وبيان ا_ختaف على الرواة فيھا .د

كثرة التفريعات الفقھية؛ فلكل طائفة من اDحاديث عنوان فقھي يدل . ھـ
على ما وراءة، وقد امتازت ھذه العناوين باKيجاز، والوضوح، 

  .والتشويق

Dحاديث، وشملت الكaم على التعقيبات الفقھية والحديثية على ا. و
ًبالرواة جرحا وتعديa، والتعريف بھم، والتمييز بينھم، وتجلية المتون،  ً
وتفسير بعض اDلفاظ الغريبة، إضافة إلى الحكم على اDحاديث، وبيان 

  .عللھا، وتحديد موطن العلة، وسببھا في معظم اDحيان

ًوجود بعض ا�راء الفقھية المستقلة ل¢مام النسائي، وصورا لبعض . ز
  .العقود التي تنم عن عقلية فقھية فذة

 وجد في سنن النسائي الكبرى بعض اDحاديث المنكرة، والضعيفة، كما .٦
وجد فيھا بعض الرواة المجھولين والمتروكين، إK أن ذلك Kيشكل سوى 
نسبة مئوية يسيرة من مجموع اDحاديث، وقد كان له مقاصد من وراء ذلك 

منھا، إضافة إلى أنه أبان عن علل ھذه اDحاديث، وبين حالھا ذكر بعضا 
  ً.حديثا) ٢٣(على اDغلب، وقد بلغت اDحاديث التي نص على نكارتھا

باKعتدال في اDخذ عن الرواة إذ K يترك من لم  امتاز اKمام النسائي. ٧ 
  .ّيجمع النقاد على تركه، ويجب أن يعاد النظر في عده بين المتشددين 



  

  

١٩٦

  

إن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التعامل مع المصطلحات . ٨
إذ ليس الحديثية، ووضع منھج لكل منھما يختلف عن ا�خر، فيه نظر؛ 

ھناك أسس، أو ضوابط تحدد من ھم المتقدمون، ومن ھم المتأخرون، 
؛ فالشافعي ،يعد من المتقدمين، ومع ذلك وKيوجد زمن محدد يضبط ذلك

  .المتأخرين في تعريف الحديث الشاذ على قوله فيهاستقر رأي 

وھناك بعض القواسم المشتركة التي يتفق عليھا كل من الفريقين، وھذا ما 
وKبد من إعادة النظر في جعل بعض الناس يذھب إلى ھذا التقسيم، 

  .دراسة مناھج المحدثين

عملية اختصار السنن الصغرى، بالشكل الموجود بين أيدينا، ليست . ٩
َّمن عمل النسائي نفسه، إK أن اDحاديث الموجودة فيھا، ھي له، مروية 

  .ّمن طريق ابن السني

  
  .التوصيات

َّ اتمنى على الباحثين إيaء سنن النسائي الكبرى المزيد من الرعاية .١
  ً.واKھتمام والبحث؛ كونھا لم تطبع كاملة إK حديثا

اجھا بشكل أفضل مما ھي  إعادة تحقيق سنن النسائي الكبرى، وإخر. ٢
عليه؛ إذ ان النسخة التي بين أيدينا فيھا الكثير من التصحيفات، والسقط، 
وبعض اDخطاء المطبعية،وھذا  Kيقلل من أھمية الجھد الذي بذله 

ًالمحققان، جزاھما هللا خيرا ّ.  

ًوھذا العمل أصبح ا�ن ميسورا أكثر من ذي قبل؛ بوجود النسخة 
  .المطبوعة

البحث عن مزيد من النسخ المخطوطة للسنن الصغرى؛ للوقوف . ٣
علٮحقيقتھا بشكل واضح؛ إذ ان النسخ الموجودة بين أيدينا يحتمل ان تكون 
قد تعرضت لعوامل مختلفة، أو لaعتداء من قبل بعض الجھلة أو الحاقدين؛ 
حتى ظھرت بھذا الشكل المخل في طريقة اKختصار أو اKجتباء، اDمر 

  .ا نشكك في نسبتھا  لaمام النسائيالذي جعلن

ًوختاما أرجو هللا يكون ھذا العمل خالصا لوجھه الكريم وأن ينفع به  ّ
  .المسلمين

ّوھذا ھو جھدي بذلت فيه وسعي، فان أصبت فبفضل هللا وتوفيقه، 
  .وبتوجيھات أساتذتي الفضaء، وان أخطأت فمن نفسي، ومن الشيطان

ًوالحمد � أوK وأخيرا ً .  

  

 



  

  

١٩٧

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  ٢٠٣

   فھرست ا�يات القرآنية مرتبة حسب أقدمية الترتيب التوقيفي في القرآن الكريم

رقم   رقمھا  ا�ية
  الصفحة

  سورة البقرة

  ما ننسخ من آية أو ننسھا نأت بخير منھا

  الوصية للوالدين وا�قربين

  ًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسھن 

  م تمسوھن 2جناح عليكم إن طلقتم النساء مال

  ًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية �زواجھم

  والمطلقات يتربصن بأنفسھن ث7ثة قروء

  

١٠٦  

١٨٠  

٢٣٤  

٢٣٦  

٢٤٠  

٢٢٨  

  

٨٢،٨٨  

٩٢  

٨٨  

٥٢  

٨٨  

٨٩  

  

  سورة النساء

  وإن كنتم مرضى أو على سفر

وإذا ضربتم في ا�رض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
  الص7ة

  

٤٣  

١٠١  

  

١٦٦  

١٦٦  

  رة ا+نعامسو

  و2 تزر وازرة وزر أخرى

  

١٦٤  

  

٥٥،٧٣،٧
٥  

  سورة ا+عراف

  وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

  

٢٠٤  

  

٨١،١٧٣  

  سورة ا+نفال

  ّإن الذين آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبيل هللا

  

٧٢  

  

١١٨  

  سورة الرعد

  الكتابّيمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم 

  

٣٩  

  

٨٩  

  سورة النحل

  وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ينزل

  

١٠١  

  

  

٨٨  

  

  سورة طه

  ّإنني أنا هللا 2إله إ2 أنا فاعبدني

  ولتصنع على عيني

  ًولقد عھدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

  

١٤  

٣٩  

١١٥  

  

١٣  

١٨٩  

  ٦١و٦٠

  سورة المؤمنون

  م في ص7تھم خاشعونقد أفلح المؤمنون الذين ھ

  

  ٢و١

  

١٣٨  

  سورة فاطر

  وإن تدع مثقلة إلى حملھا 2يحمل منه شيء

  

١٨  

  

٧٥  

      سورة الدخان



  ٢٠٤

  فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين

  ًإنا كاشفوا العذاب قلي7 إنكم عائدون

١٠  

١٥  

٥٦  

٥٦  

  سورة الحجرات

  ياأيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

  

٦  

  

٤٨  

  ة الط6قسور

  2تخرجوھن من بيوتھن و2 يخرجن إ2 أن يأتين بفاحشة مبينة 

2ًتدري لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا ّ  

  

١  

١  

  

٥٢،٧٢  

٧٣  

  سورة التحريم

  ًقو أنفسكم وأھليكم نارا

  

٦  

  

٧٥  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  فھرست ا=حاديث النبوية الشريفة وا�ثار

   

رقم   الصحابي  طرف الحديث   ت
  الصفحة 

  ٧٢  فاطمة بنت قيس  . انا بنت آل خالد: فقلت �يت النبي أت  ١

  ٥١  أبوسعيد الخدري  . ًاذا استأذن احدكم ث7ثا فلم يؤذن له فليرجع  ٢

اذا اغتلمت عليكم ھذه ا2وعيه فاكسروا متونھا   ٣
  . بالماء

  ٧٩  ابن عمر

و١١٤  سلمان بن عامر  .اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة   ٤
١١٥  

  ١٠٧  أبو ھريرة  .ذا دعي احدكم الى الدعوة فليجب ا  ٥

  ١٩٦  ابن عباس  .اذا رأيتم الھ7ل فصوموا   ٦

  ٩٠  ّعبد هللا بن مسعود  ًإذا كنتم ث7ثة فصلوا جميعا  ٧

  ٩٢  بسرة بنت صفوان  إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ  ٨

  ٩٨  سبرة الجھني   بالمتعة�ّأذن رسول هللا   ٩

  ١٥٧  أنس بن سيرين  م الشامًاستقبلنا أنسا حين قد  ١٠

و١٣١  أبو بردة بن دينار  .اشربوا في الظروف و2 تسكروا   ١١



  ٢٠٥

١٣٢  

  ١٥٨  ابن عباس  أفطر الحاجم والمحجوم  ١٢

  ٤٩  أنس بن مالك  .ًمن نسائه شھرا �آلى رسول هللا   ١٣

  ١٣٣  ابو ھريرة  .امرك بيدك   ١٤

أن الجدة جاءت الى ابي بكر رضي هللا عنه تسأله   ١٥
  .ا حقھ

  ٥١  قبيصة بن ذؤيب

  ٧٦  قبيصة الھ7لي  .ركعتين �ان الشمس انخسفت فصلى بنا نبي هللا   ١٦

  ٩٢  عمرو بن خارجة  .إن هللا اعطى لكل ذي حق حقه   ١٧

  ١٤٩  بريدة بن دينار  .أن امرأه حذفت امرأه فاسقطت   ١٨

َأن رسول هللا  ١٩ َّ   ٩١  أنس بن مالك  .بعث الى اكيدر بقباء  � �َ

َّأن  ٢٠ المغيرة بن شعبة   .توضأ ومسح على الجوربين �َ رسول هللاَ
  أبوموسٮا�شعري

و١٢٢
١٢٣  

١٢٣  

َأن رسول هللا  ٢١ َّ   ١٩٥  أبو أيوب  .جمع بين المغرب والعشاء  �َ

َأن رسول هللا  ٢٢ َّ ًرأى رج7 قد ظلل عليه في  �َ
  . السفر

  ٩٧  جابر بن عبد هللا

َأن رسول هللا  ٢٥ َّ   ١٠٠  ابن عباس  .سصلى عند كسوف الشم �َ

َأن رسول هللا  ٢٦ َّ صلٮالمغرب والعشاء في المزدلفة  �َ
  .جميعا 

  ١٩٥  ابن عمر

َأن رسول هللا  ٢٧ َّ   ١٧٢  ابن عمر  .فرض زكاة الفطر  �َ

َأن رسول هللا  ٢٨ َّ   ٤٥  ّعبدهللا بن سرجس  .إذا أتى احدكم أھله : قال �َ

َأن رسول هللا  ٢٩ َّ   ٥٤  عمر، وابن عمر  .ھلهان الميت ليعذب ببكاء أ: قال �َ

َأن رسول هللا  ٣٠ َّ و١٩٥  ابن عمر  .الشھر تسع وعشرون: قال �َ
١٩٦  

َأن رسول هللا   َّ من تصدق بصدقه من كسب : قال �َ
  طيب

  ١٨٩  أبو ھريرة

َأن رسول هللا  ٣١ َّ قال من شك في ص7ته فليسجد  �َ
  سجدتين

  ١٨٧  ّعبدهللا بن جعفر

َأن رسول هللا  ٣٢ َّ   ١٥٠  عبدهللا بن عمرو  .ًقتي7 خطأ فديته مائةقال من قتل  �َ

َأن رسول هللا  ٣٣ َّ   ١٥٠  عمر،وأبوھريرة  . قضى في الجنبين بغرة عبد �َ

َأن رسول هللا  ٣٤ َّ  قضى في الدية على أھل الشاة  �َ
  ألفي شاة

عطاء بن أبي 
  رباح

١٥٠  

َأن رسول هللا  ٣٥ َّ كان اذا دعا قال اللھم اني اعوذ  �َ
  .بك 

  ٤٥  لكأنس بن ما

َأن رسول هللا  ٣٦ َّ   ٥١  فاطمة بنت قيس  .لم يجعل لھا سكنى و2 نفقة  �َ

َأن رسول هللا  ٣٧ َّ كان اذا اراد ان ينام وھو جنب  �َ
  .توضأ

  ١٨٦  عائشة

َأن رسول هللا   َّ   ١٨٨  ابن عمركان 2 يصلي بعد الجمعة حتى  �َ



  ٢٠٦

  .ينصرف

َأن رسول هللا  ٣٨ َّ   ١٢١  المغيرة بن شعبة  .مسح على الجوربين و النعلين  �َ

َأن رسول هللا  ٣٩ َّ و١٦١  ابن عمر  .نھى عن بيع الو2ء وھبته  �َ
و١٦٢
١٦٤  

َأن رسول هللا  ٤٠ َّ   ١٣٤  جابر بن عبد هللا  . نھى عن ثمن السنور  �َ

َأن رسول هللا  ٤١ َّ   ١٩١  رافع بن خديج  .نھى عن كراء ا2رض  �َ

َأن رسول هللا  ٤٢ َّ   ١٩١  رافع بن خديج  .نھى عن كراء المزارع  �َ

َأن رسول هللا  ٤٣ َّ   ٨٤  الربيع بن سبرة  نھى عن متعة النساء �َ

  ٧٣-٥٥  عمر، وابن عمر  . ان هللا ليزيد الكافر عذابا ببكاء اھله عليه  ٤٤

  ١٧٩  عمر بن الخطاب  .انما ا�عمال بالنية   ٤٥

، ٨١،١٧٣  أبو ھريرة  .انما ا2مام ليؤتم به   ٤٦
١٧٤  

  ١٧٤  جابر، وقبيصة  .ليؤتم به انما جعل ا2مام   

  ٧٣و٥٥  عائشة   على يھودية يبكى عليھا�إنما مر رسول هللا  ٤٧

َّأن النبي   ٥٦ َّ   ٨٥  ابن عمر  .اتي برجل شرب الخمر في الرابعة �َ

َّأن النبي   ٥٧ َّ   ٧٩  ابن عمر  .قال اجتنب كل شيء ينش �َ

َّأن النبي   ٥٨ َّ   ١٥٨  ابن عباس  .احتجم بلحي جمل   �َ

َّأن     ١٥٨  ابن عباس  .احتجم وھو محرم  �َّ النبي َ

َّأن النبي   ٥٩ َّ   ٩١  جمع من الصحابة  .أمر بالوضوء مما مست النار  �َ

َّأن النبي   ٦٠ َّ أمر رج7 بصيام ث7ث عشرة وأربع  �َ
  .عشرة

  ١٤٨  أبو ذر الغفاري

َّأن النبي   ٦١ َّ   ١٨١  أنس بن مالك  .أولم على صفية بسويق وتمر  �َ

َّأن  ٦٢   ٧٨  أبو ھريرة  .بال قائما من جرح بمأبضه �َّ النبي َ

َّأن النبي   ٦٣ َّ و١٥٧  ابن عباس  .تزوج ميمونة وھو محرم  �َ
١٥٨  

َّأن النبي   ٦٤ َّ   ١٠٩  أبو قتادة  .سئل عن صوم يوم عرفة  �َ

َّأن النبي   ٦٥ َّ   ٧١  عائشة  .صلى ص7ة الكسوف ركعتين �َ

َّأن النبي   ٦٦ َّ   ١٠١  طاووس  ركعاتصلى في الكسوف ست  �َ

َّأن النبي   ٦٧ َّ   ١٥٩  ابن عباس  .قال افطر الحاجم والمحجوم  �َ

َّأن النبي   ٦٨ َّ   ٥٧و٥٦  أبو ھريرة  .قال توضئوا مما مست النار �َ

َّأن النبي   ٦٩ َّ و١٦٥  أبو ھريرة  .قال السفر قطعة من العذاب  �َ
١٦٧  

َّأن النبي   ٧٠ َّ   ٨٧و٨٦  بن ذؤيبقبيصة   . قال من شرب الخمر فاجلدوه �َ

َّأن النبي    َّ فاضربوا عنقه ...قال من شرب الخمر �َ
.  

  ٨٦  جابر

َّأن النبي   ٧١ َّ ًلم يمت حتى كان يصلي كثيرا من  �َ
  .ص7ته 

  ٤٦  عائشة



  ٢٠٧

َّأن النبي   ٧٢ َّ   ١١٠  ميمونة   مر على شاة ميتة ملقاة�َ

َّأن النبي   ٧٣ َّ   ١٨٧  عفرعبدهللا بن ج  .من شك في ص7ته فليسجد سجدتين �َ

َّأن النبي   ٧٤ َّ   ١٤٢  ابن عباس  .نكح ميمونة وھو حرام  �َ

َّأن النبي   ٧٥ َّ   ١٤٤  ابن عباس  .نكح ميمونة وھو محرم  �َ

َّأن النبي   ٧٦ َّ   ١٣٥  جابر  .نھى عن ثمن الھرة  �َ

  ١٥٦  أنس بن مالك  .يصلي لغير القبلة  �انه راى النبي    ٧٧

  ١٠١  ابن عباس  . قرأ ثم ركع  انه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم  ٧٨

  ١٠٢  ّعبد هللا بن مسعود  .انه قد أتى علينا زمان   ٧٩

  ١٧٧  جابر بن عبد هللا  .انه كان يقول بسم هللا وبا{ التحيات {   ٨٠

  ٤٩  ضمام بن ثعلبة  .إني سائلك فمشدد عليك في المسألة   ٨١

انني كنت وجار لي من ا2نصار في بني اميه بن   ٨٢
  .زيد 

  ٤٩  مر بن الخطابع

  ١٨٢  أبو ھريرة  .ا~يمان بضع وسبعون شعبة   ٨٣

  ٤٨  عائشة  .بئس أخو العشيره وبئس ابن العشيرة  ٨٤

  ١٤٣  عروة بن الزبير  .جعفر بن ابي طالب الى ميمونه�بعث النبي   ٨٥

  ٦٠  ّعبد هللا بن عمرو  .بلغو عني ولو آية   ٨٦

  ٩٥  ابن عمر  .بني ا~س7م على خمس  ٨٧

و١٢٨  أبو ھريرة  .حروا فإن في السحور بركه تس  ٨٨
١٢٩  

  ١٢٢  المغيرة بن شعبة  .ومسح على الجوربين والنعلين �توضأ النبي   ٨٩

توضئوا مما مست .توضئوا مما غيرت النار   ٩٠
  .النار

  ٩١  جمع من الصحابة

ما ترى في رجل مس .. جاء رجل كأنه بدوي فقال  ٩١
  ذكره

  ٩٢  طلق بن علي

  قد �من ا2نصار إلى رسول هللا جاء رج7ن   ٩٢
  .اقتت7

  ١٩٠  رافع بن خديج

  ١٩٤  جابر  .فقال اقتلوه�جيء بسارق الى رسول هللا   ٩٣

  ٧٩  ابن عمر  .حرم هللا الخمر وكل مسكر حرام   ٩٤

 دع ما يريبك إلى ما 2 �ّحفظت من رسول هللا   ٩٥
  يريبك

  ١٠٣  الحسن بن علي

ابن مسعود،   . امور مشتبھات الح7م بين الحرام بين وبينھما  ٩٦
  النعمان

١٠٣  

  ١٠٣  معاذ بن جبل  .الحمد { الذي وفق رسول رسول هللا  ٩٧

فقال اذن  هللا لكم �خرج منادي رسول هللا   ٩٨
  .فاستمتعوا

جابر،وسلمةبن 
  ا�كوع

٨٤  

  ٧٤  أبو ھريرة  .دعھن يا عمر فان العين دامعة والقلب مصاب   ٩٩

  ٧٩  ابن عمر  .ول هللا  بقدح فيه نبيذ رأيت رج7 جاء الى رس  ١٠٠

  ١٥٢  ابن عمر  .يصلى على حمار �رأيت رسول هللا  ١٠٦



  ٢٠٨

  ٨٥  سلمة  ً.أوطاس في المتعة ث7ثا عام �رخص رسول هللا   ١٠٧

  ٩١  مصعب بن سعد  .ّركعت فطبقت فقال أبي ھذا شيء كنا نفعله  ١٠٨

  ١٤٥  أبو الدرداء  . أفي كل ص7ة قراءة �سئل رسول هللا   ١٠٩

 عن ص7ة الليل فقال مثنى �سئل رسول هللا   ١١٠
  .مثنى

  ١٤٧  ابن عمر

ابو الزبيرعن   .سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور  ١١١
  جابر

١٣٥  

  ٨٤  الربيع بن سبرة  .  في حجة الوداع �سمعت رسول هللا  ١١٢

يقول الشيخ والشيخة إذا  �سمعت رسول هللا  ١١٣
  .زنيا 

  ٨٩  زيد بن ثابت

  ١٩٦  أبو ھريرة  .ً يكون تسعا وعشرين ويكون ث7ثين الشھر  ١١٤

  ٨٩  عمر  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما البتة  ١١٥

  ١٨٧  ابن مسعود  .ًالظھر خمسا  �صلى النبي   ١١٦

و١٤٦  ابن عمر  .ص7ة الليل مثنى مثنى   ١١٧
١٤٧  

  ١٤٦  ابن عمر  .ص7ة الليل والنھار مثنى مثنى   ١١٨

  ٩٠  مصعب بن سعد  ي فجعلت يدي بين ركبتيصليت إلى جنب أب  ١١٩

  ٨٠  أبو مسعود  .ُفاستسقى فأتي بنبيذ� عطش النبي   ١٢٠

  ٨٠  أبو ھريرة  .كان يصوم فتحينت فطره�علمت ان رسول هللا   ١٢١

فذكروا الرجل يتوفى عن المرأه فتلد بعده بليال   ١٢٢
  .ق7ئل 

  ٥٤  جمع من الصحابة

 أھل ا~بل مائة  في الدية على�فرض رسول هللا   ١٢٣
  من ا~بل

  ١٥٠  جابر


	 ���� �� �ّفقال رسول هللا   ١٢٤� ����	� 

����� ����  

  ١٠٨  ھ7ل بن أمية

  ١٢  عائشة  .ذات ليله فجعلت اطلبه �فقدت النبي   ١٢٥

  ١٣٣  أبو ھريرة  .قال ث7ث   ١٢٦

  ١٧٠  جابر عن عمر  .قال النبي صلى هللا عليه وسلم وهللا ما صليتھا   ١٢٧

ً مقاما ما ترك شيئا�قام فينا النبي   ١٢٨   ٦٨  حذيفة بن اليمان  .ً

  ١٨٤  بريدة بن دينار  .القضاة ث7ث  �قال رسول هللا  ١٢٩

  ٩٠  عمر بن الخطاب  قد خشيت أن يطول بالناس زمان  ١٣٠

  ٥٢  معقل بن سنان  .فينا في امرأة �قضى رسول هللا  ١٣١

  ١٥٠  ابن عمر   .ان من كان عقله في البقر� قضى رسول هللا   ١٣٢

ترك الوضوء مما مست ...كان آخر ا�مرين   ١٣٣
  .النار

٨٣،٨٤،٩  جابر بن عبد هللا
١  

إذا راد ان ينام وھو جنب  �كان رسول هللا   ١٣٤
  .توضأ

  ١٨٦  عائشة

  ١٣٨  عمر بن الخطاباذا نزل عليه الوحي يسمع عنده �كان رسول هللا   ١٣٥



  ٢٠٩

  .دوي

صيام بعد شھر يقول افضل ال�كان رسول هللا   ١٣٦
  .رمضان

  ١٩٧  جندب بن سفيان

ًيصبح جنبا من غير حلم ثم �كان رسول هللا   ١٣٨
  .يصوم

  ٥٣  عائشة،وأم سلمة

و١٧٦   جابر  � ����	� �������كان رسول هللا   ١٣٩
١٧٧  

  ١٠٨  أبو ھريرة  .يكره الشكال من الخيل �كان رسول هللا   ١٤٠

  ١٩١  رافع بن خديج  .ينھى عن كراء المزراع �كان رسول هللا   ١٤١

  ٧٥  ابن عمر  .ٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته   ١٤٢

  ١٠٥  ابن عمر  .كل مسكر حرام وكل مسكر خمر   ١٤٣

  ١٨٣  عائشة  .كلو البلح بالتمر   ١٤٤

  ٨٩  ُأبي بن كعب  .كم تعدون سورة ا�حزاب آية  ١٤٥

  ٨٤  جابر  .نجد مثل ذلك الطعام ��  �كنا زمان النبي   ١٤٦

  ١٠٩  أبو برزة ا�سلمي  .عند ابي بكر فغضب على رجل كنا   ١٤٧

  ١٦٨  ابن مسعود  .كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن ص7ة الظھر  ١٤٨

فانتھى الى سباطة  �كنت امشي مع رسول هللا   ١٤٩
  .قوم

  ٧٧  حذيفة

  ورج7ي في�ّكنت انام بين يدي رسول هللا   ١٥٠
  .قبلته

  ١٢  عائشة

  ١٣  ابن عباس  .2 اشبع هللا  بطنه   ١٥١

  ٩٤  أبو ھريرة  .2 تشد الرحال ا2  الى ث7ثة مساجد    ١٥٢

ُ 2 تقتل نفسا ظلما إ2 كان على ابن آدم ا�ول كفل   ١٥٣ ً
  منھا

  ٧٥و٧٤  عائشة

و١٠٨  رافع بن خديج  . 2 قطع في ثمر و2 كثر   ١٥٤
١٩٢  

  ٩١  جابر  .قباء من ديباج أھدي إليه� لبس النبي   ١٥٥

  ١١٦  يعلى بن أمية  . ُوھو ينزل عليه �ى رسول هللا ليتني ار  ١٥٦

ليس على خائن و2 على منتھب و2 على مختلس   ١٥٧
  .قطع 

  ١٩٣  جابر

ًما اظن ف7نا وف7نا يعرفان من ديننا شيئا   ١٥٨   ٤٨  عائشة  .ً

  ١١٣  ّعبد هللا بن عمرو  .مات رج7 بالمدينه سنة ولد بھا   ١٥٩

ّ و2يقيل هللا إ2 ما تصدق أحد بصدقة من طيب  ١٦٠

  .الطيب

  ١٨٩  أبو ھريرة

ابن عباس و   .ما عليھا لو انتفعت بإھابھا  قالوا انھا ميته   ١٦١
  ميمونة

١١٠  

متى كان اكثر ص7ته  �ما قبض رسول هللا   ١٦٢
  ً.جالسا

  ٤٦  أم سلمة



  ٢١٠

يمتنع من وجھي وھو  �ما كان رسول هللا   ١٦٣
  .صائم 

  ٤٦  عائشة

  ٤٦  أم سلمة  ً.حتى كان اكثر ص7ته قاعدا�ما مات رسول هللا   ١٦٤

  ٧٣و٥٥  عائشة  .على يھوديةيبكى عليھا  �مر  رسول هللا   ١٦٥

  ٧٩  ابن عمر  .المسكر قليله وكثيره حرام   ١٦٦

أشفع لمن ... من استطاع منكم ان يموت في المدينه  ١٦٧
  مات بھا

  ١١٣  ابن عمر

  ١٠٦  رابن عم  .من اعتق شركا له في عبد فقد عتق كله   ١٦٨

  ١٣٨  ابن عمر  .ًمن اقتنى كلبا ا2 كلب صيد او ماشيه   ١٦٩

ًمن اقتنى كلبا ا2 كلب ماشية او ضار نقص من   ١٧٠
  .عمله 

  ١٣٨  ابن عمر

من توضأ فاحسن الوضوء دخل من أي أيواب   ١٧١
  .الجنة شاء

  ٦٢  عقبة بن عامر

  ٦٣  عقبة بن عامر  .ًمن ستر مؤمنا   ١٧٢

  ١٢٠  أبو ھريرة  .ف بني كنانه ًمنزلنا غدا في خي  ١٧٣

  ٦٠  أبو ھريرة  .ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما   ١٧٤

  ٨٧و٨٦  قبيصة  .من شرب الخمر فاجلدوه   ١٧٥

  ١٨٨  ّعبدهللا بن جعفر  .من شك في ص7ته فليسجد سجدتين   ١٧٦

  ٩٨  سبرة بن معبد  .من كان عنده من ھذه النساء ال7تي يتمتع بھا   ١٧٧

  ٦١  أبو ھريرة  .ًمتعمدا فليتبوء مقعده من النارمن كذب علي   ١٧٨

  ١٣٥  جابر  ّعن ثمن الكلب والسنور�نھى رسول هللا   ١٧٩

  ١٣٦  أبو مسعود  .عن ثمن الكلب ومھر البغي�نھى رسول هللا   ١٨٠

  ١٣٦  أبو ھريرة  .نھى عن ثمن الكلب ا2 كلب الصيد   ١٨١

  ١٣١و٨٣  ناربريدة بن دي  .نھيتكم عن زيارة القبور فزوروھا   ١٨٢

  ١١٧  أسامة بن زيد  .ھل ترك لنا عقيل من رباع أو دور   ١٨٣

  ١١٩  أسامة بن زيد  ًھل ترك لنا عقيل منز2  ١٨٤

ًيا رسول ان فاطمه لبست ثيابا صبيغا واكتحلت   ١٨٥   ٥٠  علي  .ً

  ١٩٦  علي  .يارسول هللا أي شھر تأمرني أن أصوم  ١٨٦

  ١١٧  ن زيدأسامة ب  ً.يارسول هللا اين تنزل غدا  ١٨٧

  ٨٩  ُأبي بن كعب  يجلدون ويرجمون، ويرجمون و2 يجلدون  ١٨٨
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  فھرس ا+ع6م المترجم لھم

  رقم الصفحة  ا=سم

  ٦  .أبو ا�ذان

  ١٢٥  .البرديجي

  ١٤١  .ابن جريج

  ٥  .أبو الحسين المظفر

  ١٧٤  .أبو خالد ا�حمر

  ١٧  .ُابن رشيد

  ٦٣  .أبو ريحانة

  ١٠٣  .بي زائدةابن أ

  ١١٤  .سبيعة ا�سلمية

  ١٣٠  .س7م بن سليم أبو ا�حوص

  ٤٤  .أبو طالب البغدادي

  ١٠٣  .عامر الشعبي

  ١٤٢  .عطاء بن أبي رباح

  ١٤٦  .علي ا�زدي

  ٦  .كيلجة

  ٦  .مربع

  ١٣٦  . أبو مسعود

  ١٨٩  .معن بن عيسى



  ٢١٢

  ١٤١  .وھيب بن خالد

  

  

  

  

  

  فھرس ا+ماكن المترجم لھا

  

  رقم الصفحة  البلد

  ١  .أبيــــــــــــــــــــــــــورد
  ٣  .بغــــــــــــــــــــــــــــــــ7ن

  ٣  .خراســـــــــــــــــــــــــــــان

  ٢  .الرملــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ٦  .طرطـــــــــــــــــــــــــــــوس

  ٦٢  .فم الصـــــــــــــــــــــــــــلح

  ٣  . زويــــــــــــــــــــــــــــــــنق

  ٤  . مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرو
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  .القرآن الكريم .١



  ٢١٣

بدون طبعة،أو (المكتبة التجارية.السيوطيج7ل الدين .اFتقان في علوم القرآن .٢

  ).مكان النشر

عبدهللا محمد : تحقيق.  الباجين بن خلفأبو الوليد سليما. أحكام ا+صول .٣

  لبنان-بيروت. مؤسسة الرسالة. الطبعة ا�ولى. الجبوري

: تحقيق.  ابن حزم.أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. اFحكام في أصول ا+حكام .٤

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة بدون. أحمد محمد شاكر

حمد بن علي بن محمد م.  إلى تحقيق الحق من علم ا�صولإرشاد الفحول .٥

  .لبنان-بيروت. دار المعرفة. الطبعة بدون. الشوكاني

. القضاةشرف محمود . أسباب تعداد الروايات في الحديث النبوي الشريف .٦

  .ا�ردن-عمان. دار الفرقان. ١٩٨٥الطبعة ا�ولى 

. د: تحقيق. السيوطيج7ل الدين عبد الرحمن . إسعاف المبطأ برجال الموطأ .٧

  .بيروت لبنان. دار ا�فاق الجديدة. ١٩٨٥ الطبعة الرابعة .فاروق سعد

. ١٩٨١الطبعة الرابعة . الخطيبمحمد عجاج . أصول الحديث علومه ومصطلحه .٨

  .لبنان-بيروت. دار الفكر

. الحازميأبو بكر محمد بن موسى . ا=عتبار في الناسخ والمنسوخ من ا�ثار .٩

  .مصر-القاھرة. مكتب عاطف. الطبعة بدون. محمد احمد عبد العزيز: تحقيق

  .١٩٧٧الطبعة الثانية .  الزركليخير الدين.ا+ع6م.١٠

  .الطبعة الثانية) بدون دار نشر.( السمعانيأبو سعد عبد الكريم بن محمد. ا+نساب.١١

. القرطبي ابن رشد أبو الوليد محمد بن احمد. بداية المجتھد ونھاية المقتصد.١٢

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة بدون

. دار الكتب العلمية. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر.البداية والنھاية.١٣

  .الطبعة ا�ولى

الطبعة ). ١٣٤٦ (السھارتفوريخليل احمد . بذل المجھود في حل أبي داود.١٤

  .لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية. بدون



  ٢١٤

أبو : قتحقي. الزركشيّبدر الدين محمدبن عبد هللا . البرھان في علوم القرآن.١٥

  ).بدون دار نشر.(م١٩٥٧الفضل ابراھيم، طبعة 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن .بغية الراغب المتمني في ختم النسائي.١٦

عبد العزيز بن محمد بن ابراھيم العبد اللطيف، الطبعة ا�ولى، : تحقيق.السخاوي

  . السعودية-الرياض. مكتبة العبيكان

. أبو زيدبكر بن عبدهللا . والتعديل وقواعد الجرح التأصيل +صول التخريج.١٧

  .السعودية-الرياض. دار العاصمة. ھـ١٤١٣الطبعة ا�ولى 

: تصحيح وضبط. بن قتيبةأبو محمد عبدهللا بن مسلم . تأويل مختلف الحديث.١٨

  .لبنان-بيروت. دار الجيل. الطبعة بدون. محمد زھري النجار

الطبعة . حليم النجارعبد ال: ترجمة. بروكلمانكارل . تاريخ ا+دب العربي.١٩

  .مصر-القاھرة. دار المعارف. الخامسة

: ، وبھوامشه تعليقات ل7مامينالبخاري محمد بن إسماعيل .التاريخ الصغير.٢٠

الشيخ محمد شمس الحق العظيم أبادي والشيخ محمد محي الدين اله أبادي،نشر 

  .م١٩٨٢باكستان عام -إدارة ترجمان السنة، بشادمان

تحقيق  . الشيرازيأبو إسحاق إبراھيم بن علي . لفقهالتبصرة في أصول ا.٢١

  .سوريا-دمشق.دار الفكر). بدون طبعة.(محمد حسن ھيتو: وشرح

:    تحقيق. المزيجمال الدين أبي الحجاج يوسف . تحفة ا+شراف بمعرفة ا+طراف.٢٢

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة ا�ولى. عبد الصمد شرف الدين

.  السيوطيج7ل الدين عبد الرحمن. تقريب النواويتدريب الراوي في شرح .٢٣

  .لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. عبد الوھاب عبد اللطيف: تحقيق

دار إحياء . الطبعة بدون. الذھبيأبو عبدهللا شمس الدين محمد . تذكرة الحفاظ.٢٤

  .لبنان-بيروت. التراث العربي



  ٢١٥

بن أحمد بن علي بن محمد . ين بالتدليستعريف أھل التقديس بمراتب الموصوف.٢٥

-بيروت. دار القلم. سوريا-حلب. دار الرشيد. الطبعة الرابعة.  العسق7نيحجر

  .١٩٩٢لبنان 

. العظيم أباديأبو الطيب محمد شمس الحق . التعليق المغني على الدارقطني.٢٦

  .المطبوع بذيل سنن الدارقطني

: تحقيق. ّالنسائييب بن علي أبي عبد الرحمن أحمد بن شع. ّتفسير النسائي.٢٧

صبري عبد الخالق وسيد عياش :بإشراف. مركز السنة للبحث العلمي

  .لبنان-بيروت.مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة ا�ولى.الجليمي

الطبعة الثانية .  العسق7نيبن حجرأحمد بن علي بن محمد . تقريب التھذيب.٢٨

  .لبنان-بيروت. لعربيمؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث ا. ١٩٩٣

بن أحمد بن علي بن محمد . تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.٢٩

  )بدون دار نشر.(ھـ١٣٤٨طبعة . ّعبد هللا ھاشم اليماني: تحقيق. العسق7نيحجر

مطبوع بنھاية كتاب .القشيري النيسابوري   بن الحجاجمسلمابو الحسين . التمييز .٣٠

شركة الطباعة العربية .الطبعة الثانية. ن ل7عظميمنھج النقد عند المحدثي

  .السعودية-الرياض. السعودية

الطبعة الثانية .  العسق7نيبن حجرأحمد بن علي بن محمد . تھذيب التھذيب.٣١

  .لبنان-بيروت. مؤسسة التاريخ العربي ودار أحياء التراث العربي. ١٩٩٣

بشار : تحقيق. المزيف جمال الدين أبي يوس. تھذيب الكمال في أسماء الرجال.٣٢

  .لبنان-بيروت. مؤسسة الرسالة. ١٩٨٧الطبعة الثانية . عواد معروف

.  بن عبد القادرموفق عبد القادر. توثيق النصوص وضبطھا عند المحدثين.٣٣

  .لبنان-بيروت. دار البشائر ا~س7مية. الطبعة ا�ولى

بن رك محمد مجد الدين أبي السعادات المبا. جامع ا+صول في أحاديث الرسول.٣٤

الطبعة . طاھر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي: تحقيق.  الجزريا+ثير

  .لبنان-بيروت. المكتبة العلمية. بدون



  ٢١٦

بن مجد الدين أبي السعادات المبارك محمد . جامع ا+صول في أحاديث الرسول.٣٥

. دار أحياء التراث. الطبعة الثالثة. محمد حامد الفقي: تحقيق. الجزريا+ثير

  .لبنان-يروتب

 .الع6ئيص7ح الدين أبو سعيد بن كيكلدي .جامع التحصيل في أحكام المراسيل.٣٦

  .العراق-بغداد. دار إحياء التراث.تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي

. الترمذيأبي عيسى محمد بن سورة .الجامع الصحيح وھو سنن للترمذي.٣٧

دار إحياء . الطبعة بدون. أحمد محمد شاكر وإبراھيم عطوه عوض: تحقيق

  .لبنان-بيروت. التراث

فھرسة محمد حسام . احمد بن حنبلا~مام . الجامع في العلل ومعرفة الرجال.٣٨

  .لبنان-بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية. ١٩٩٠الطبعة ا�ولى . بيضون

. ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المعروف بـ ..الجرح والتعديل.٣٩

  .لبنان-بيروت. ء التراث العربيدار إحيا. الطبعة ا�ولى

 الجوابيمحمد طاھر  .جھود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف.٤٠

  ).بدون معلومات نشر(نسخة مصورة. الطبعة بدون

مطبوع بذيل سنن . يالماردينع7ء الدين بن علي بن عثمان . الجوھر النقي.٤١

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة بدون. البيھقي

أبو الحسن محمد بن عبد الھادي السندي . ّ السندي على سنن النسائيحاشية.٤٢

-مطبوع بھامش السنن الصغرى، طبعة المكتب ا2س7مي، بيروت ).١١٣٦(

  .لبنان

الطبعة ا�ولى . المليباريحمزة عبدهللا . الحديث المعلول قواعد وضوابط.٤٣

  .لبنان-بيروت. دار ابن حزم. ١٩٩٦

الطبعة . أشرف بن سعيد. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل ا+عمال.٤٤

  .لبنان-بيروت. دار الجيل. ١٩٩٤الثانية 
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الطبعة ا�ولى .  الشنقيطيأحمد محمود عبد الوھاب. خبر الواحد وحجيته.٤٥

-المدينة المنورة. مركز البحث العلمي وإحياء التراث ا~س7مية. ھـ١٤١٣

  .السعودية

أبو زكريا محي الدين بن . م في مھمات السنن وقواعد اFس6مخ6صة ا+حكا.٤٦

. مؤسسة الرسالة. الطبعة ا�ولى. حسن إسماعيل الجمل: تحقيق. النوويشرف 

  .لبنان-بيروت

الطبعة ا�ولى .  ا=عظميمحمد ضياء الرحمن. دارسات في الجرح والتعديل.٤٧

  .لبنان-بيروت. عالم الكتب. ١٩٩٥

الطبعة . ا=عظميمحمد مصطفى . ي وتاريخ تدوينهدراسات في الحديث النبو.٤٨

  .لبنان-بيروت. المكتب ا~س7مي. بدون

 ا~مام  أحمد بن شعيب .ذكر من حدث عنه ابن أبي عروبة ولم يسمع منه.٤٩

: وبھوامشه تعليقات ل7مامين مطبوع مع التاريخ الصغير للبخاري،َّالنسائي 

مد محي الدين اله أبادي، نشر الشيخ محمد شمس الحق العظيم أبادي والشيخ مح

  .م١٩٨٢باكستان عام -إدارة ترجمان السنة، بشادمان

الطبعة . احمد محمد شاكر: تحقيق وشرح. الشافعيمحمد بن إدريس . الرسالة.٥٠

  .لبنان-بيروت. دار المعرفة. الثانية

الطبعة .الكتاني محمد بن جعفر .الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة.٥١

  .لبنان-بيروت.         دار الفكر. ا�ولى

أبي الحسنات محمد عبد الحي الھندي . الرفع والتكميل في الجرح والتعديل.٥٢

. مكتب المطبوعات ا~س7مية. الطبعة الثالثة. عبد الفتاح أبو غدة:  تحقيق.اللكنوي

  .سوريا-حلب

ج7ل الدين عبد الرحمن .  بھامش السنن الصغرىزھر الربى على المجتبى.٥٣

  .لبنان-بيروت. دار المعرفة. ١٩٩٢الطبعة الثانية . وطيالسي



  ٢١٨

دار ). ٤٥٨ (البيھقيأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي . سنن البيھقي الكبرى.٥٤

  .لبنان-بيروت. الفكر

تحقيق . الدارقطنيأبو الحسن علي بن عمرو بن أحمد بن مھدي . سنن الدارقطني.٥٥

  .نشر المحقق نفسه. ّعبد هللا ھاشم المدني

. الدراميأبو محمد عبدهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام . لدراميسنن ا.٥٦

  .سوريا-دمشق. دار القلم . ١٩٩١الطبعة ا�ولى . مصطفى ديب البغا: تحقيق

كمال يوسف : تحقيق.  سليمان بن ا2شعث، السجستانيأبو داود.  سنن أبي داود.٥٧

  .نانلب-بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة ا�ولى. الحوت

محمد فؤاد : تحقيق.  القزويني بن ماجهأبي عبدهللا محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه.٥٨

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة بدون. عبد الباقي

مكتب : تحقيق. ّالنسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي . ّسنن النسائي.٥٩

  .لبنان-بيروت. دار المعرفة. ١٩٩٢الطبعة الثانية . التراث ا~س7مي

عبد : تحقيق. ّالنسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن علي . ّسنن النسائي الكبرى.٦٠

  . ١٩٩١الطبعة ا�ولى . الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن

عبد : تحقيق. ّالنسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن علي . ّسنن النسائي الكبرى.٦١

  .الھند-ومبايب. الدار القمة. ١٩٧٢الطبعة ا�ولى . الصمد شرف الدين

أكرم البوشي : تحقيق.  الذھبيأبو عبدهللا شمس الدين محمد. سير أع6م النب6ء.٦٢

  .مؤسسة الرسالة. الطبعة ا�ولى. وآخرون

ابن أبو الف7ح عبد الحي بن أحمد العكبري .  ذھبشذرات الذھب في أخبار من.٦٣

  .لبنان-بيروت. الطبعة ا�ولى.العماد

عبد : تحقيق. العظيم أباديمحمد شمس الحق أبو الطيب . شرح سنن أبي داود.٦٤

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة الثالثة. الرحمن عثمان

زھير الشاويش : تحقيق. البغويالحسين بن مسعود بن محمد الفراء . شرح السنة.٦٥

  .لبنان-بيروت. المكتب ا~س7مي. الطبعة الثانية. وشعيب ا2رناؤط



  ٢١٩

مجموعة : تحقيق. النوويدين بن شرف أبو زكريا محي ال. شرح صحيح مسلم.٦٦

. دار الخير. ١٩٩٤الطبعة ا�ولى  . أساتذة بإشراف علي عبد الحميد بلطه جي 

  .لبنان-بيروت

الطبعة ا�ولى . ھمام سعيد: تحقيق.  الحنبليابن رجب. شرح علل الترمذي.٦٧

  .ا�ردن-الزرقاء. مكتبة المنار. ١٩٨٧

عبد العزيز : تحقيق.  العسكريالحسن بن عبدهللا. شرح ما يقع فيه التصحيف.٦٨

  .مصر-القاھرة. مطبعة البابي الحلبي. الطبعة بدون. أحمد

محمد : تحقيق. الطحاويأبو جعفر أحمد بن محمد س7مة . شرح معاني ا�ثار.٦٩

  .لبنان-بيروت. دار الكتب. الطبعة الثانية. زھدي النجار

 بن حجرمد أحمد بن علي بن مح. شرح نخبة الفكر في مصطلح أھل ا+ثر.٧٠

مؤسسة . الطبعة ا�ولى. محمد الصباغ: تعليق. مراجعة محمد عوض. العسق7ني

  .لبنان-بيروت. مناھل العرفان

الطبعة ا�ولى . الحازميأبو بكر محمد بن موسى . شروط ا+ئمة الخمسة.٧١

  .،لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية. ١٩٨٤

الطبعة ا�ولى . دسيالمقأبو الفضل محمد بن طاھر . شروط ا+ئمة الستة.٧٢

  .لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية. ١٩٨٤

. الطبعة ا�ولى.  خلفنجم عبد الرحمن. الصناعة الحديثية في السنن الكبرى.٧٣

  .مصر-المنصورة. دار الوفاء

محمد مصطفى : ، تحقيقبن خزيمةأبو بكر محمد بن إسحاق .صحيح ابن خزيمة.٧٤

  .لبنان -بيروتا�عظمي، الطبعة ا�ول، المكتب ا2س7مي،

مطبوع مع التاريخ الصغير البخاري ا~مام محمد بن إسماعيل . الضعفاء الصغير.٧٥

الشيخ محمد شمس الحق العظيم أبادي : وبھوامشه تعليقات ل7مامين للبخاري،

باكستان -والشيخ محمد محي الدين اله أبادي، نشر إدارة ترجمان السنة، بشادمان

  .م١٩٨٢عام 
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مطبوع مع التاريخ الصغير َّالنسائي  ا~مام  أحمد بن شعيب .الضعفاء المترركين.٧٦

الشيخ محمد شمس الحق العظيم أبادي : وبھوامشه تعليقات ل7مامين للبخاري،

باكستان -والشيخ محمد محي الدين اله أبادي، نشر إدارة ترجمان السنة، بشادمان

  .م١٩٨٢عام 



  ٢٢١

. الطبعة ا�ولى.السيوطي ج7ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. طبقات الحفاظ.٧٧
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� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

���� ���� ���� : تحقيق.  السعديبن المدينيعلي بن عبدهللا بن جعفر .  =بن المديني����

-بيروت. المكتب ا~س7مي. ١٩٨٠الطبعة الثانية . محمد مصطفى ا2عظمي

  .لبنان

أبو الحسن علي بن عمرو بن احمد بن مھدي . العلل الواردة في ا+حاديث النبوية.٨٣

دار . الطبعة ا�ولى. محفوظ الرحمن زين هللا السلفي: جتحقيق وتخري. يالدارقطن

  .السعودية-الرياض. طيبة

أبو الحسن علي بن عمرو بن احمد بن مھدي . العلل الواردة في ا+حاديث النبوية.٨٤

نسخة مصورة لدى ا�ستاذ )مخطوط(أربعة مجلدات ) ٣٨٥ت (ي الدارقطن

  .المشرف الدكتور سلطان العكايلة خط مشرقي

  .الكويت. دار القلم. الطبعة الثامنة. خ6فعبد الوھاب.ل الفقهعلم أصو.٨٥

دار . ١٩٨١الطبعة الثانية . المعلمي اليمانيعبد الرحمن . علم الرجال وأھميته.٨٦

  .سوريا-دمشق. البصائر

. فاروق حمادة: تحقيق. ّالنسائيأحمد بن شعيب بن علي . عمل اليوم والليلة.٨٧

  .المغرب-عوديالمكتب التعليمي الس. الطبعة ا�ولى

. الطبعة ا�ولى. فاروق حمادة: تحقيق. ابو بكر ابن السني. عمل اليوم والليلة.٨٨

  .المغرب-المكتب التعليمي السعودي

 .ّابن السنيأحمد بن محمد بن إسحاق الدنيوري المعروف بـ . عمل اليوم والليلة.٨٩

-بيروت. دار ا�رقم بن أبي ا�رقم. الطبعة ا�ولى. عبد الرحمن كوثر: تحقيق

  .لبنان

. العظيم أباديأبو الطيب محمد شمس الحق . شرح سنن أبي داود. عون العبود.٩٠

  .لبنان-بيروت. دار الفكر. الطبعة الثالثة. عبد الرحمن عثمان: تحقيق



  ٢٣١

.  العسق7ني بن حجراحمد بن علي بن محمد. فتح الباري بشرح صحيح البخاري.٩١

-بيروت. دار الفكر. ١٩٩٣ة ا�ولى الطبع. عبد العزيز بن عبدهللا بن باز: تحقيق

  .لبنان

.  السخاويشمس الدين محمد بن عبد الرحمن. فتح المغيث شرح ألفية الحديث.٩٢

  .لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية. الطبعة ا�ولى

  .دمشق سوريا. دار الفكر. الطبعة الثانية. الزحيليوھبه . الفقه اFس6مي وأدلته.٩٣

محمد بن خير بن عمر ). يوخهفھرسة ما رواه عن ش( الفھرست.٩٤

  .ھـ١٣٨٢الطبعة الثانية.اFشبيلي

. ھـ١٤٠٨الطبعة ا�ولى .  عبد الرحيم سعيدھمام. الفكر المنھجي عند المحدثين 

  .قطر-الدوحة. الرئاسة العامة للمحاكم الشرعية

الطبعة . البغداديأبو بكر احمد بن ثابت الخطيب . الكفاية في علم الرواية.٩٥

  .المدينة المنورة. ة العلميةالمكتب. ا�ولى

أبو البقاء أيوب بن موسى . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية.٩٦

. سوريا-دمشق. عدنان درويش ومحمد المصري وزارة الثقافة: تحقيق. العكبري

  .١٩٨١الطبعة الثانية 
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Abstract  

 This study aimed at highlighting the  recent care of criticizing the 

prophet’s Hadith Matens . I dealt with one of the Grand Sunah Books 

which is (( the Grand Sunan )) of AL – Imam AL – Nisae . The 



  ٢٣٥

researcher wrote a biography of AL - I man AL – Nisae, Clarifying his 

scientific characteristics , defining his Grand Sunan, Comparing his 

Grand Sunan to the Minor Sunan related to him , then the researcher 

unveiled the Nisae’s Approach in his Grand Sunan as well as his 

conditions in those Sunan . 

 Then the researcher clarified the care of the tellers in criticizing the 

prophet’s Hadiths Matens and discussed the claims that say that the 

tellers only studied the Sanad rather than the Maten All that following 

the scientific proofs , as well as trusted logical proofs extracted from           

AL – Sunah Grand Books . He talked about the historical emergence of 

criticism and the reasons behind it.                                                                                

The researcher talked about AL – Imam AL – Nisus Approach in 

criticizing  AL – Maten through AL- I mam’s Grand Sunan . He was 

cautious of taking care of that ,he deductively performed that by 

following the Book’s Hadiths and enlisting the careful notes of Al – 

Imam             AL – Nisae in criticizing the Matens which he often 

mentions after giving the Sanads and Matens concerning the irregular , 

AL –Munkar ,               AL – Mudraj, AL –Musahaf , AL –Mualal as well 

as Tafarud AL  Hadith’ Its strangeness  or chapters titles as in the 

differentiation – titian of the Hatith tellers . 

 The researcher took enormous care of eliciting the silent critieism 

of AL – Imam AL – Nisae which is based on beginning with or ending 

with the chpter,or how he deals with . it as in differed Hadith or in some 

chapters of Nasekh or mansoukh . 

         The researcher enriched his study with examples as well as the too 

many proofs available in the Grand Sunan .he also analyzed them  as 

well as clarifying them and shedding light on Al-Nisae’s technique in 

criticizing them . 

 This study came in an introduction conclusion and five chapters.  
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  ١٨٤  .تفرد أھل بلد عن الصحابي

  ١٨٥  .الشواھد والمتابعات: المبحث الثالث

  ١٨٦  المتابعة التامة

  ١٨٩  المتابعة القاصرة

  ١٩٢  .بعاتَّمنھج ا~مام النسائي في إيراد المتا

  ١٩٥  .الشواھد

  ١٩٥  .ايراد الشواھد بقصد تقوية المتن

إيراد الشواھد بقصد إزالة التفرد والغرابة عن 
  .ا�حاديث

١٩٥  

  ١٩٨  الخاتمة

  ٢٠٠  التوصيات



  ٢٤٠

  ٢٠٣  فھرست ا�يات القرآنية الكريمة

  ٢٠٥  .فھرست ا+حاديث النبوية الشريفة، وا+ثار

  ٢١٢  فھرست أع6م المترجم لھم

  ٢١٣  فھرست ا+ماكن

  ٢١٤  .فھرست المصادر والمراجع

  ٢٢٨  ملخص الرسالة باللغة اFنجليزية

  ٢٢٩  فھرست الموضوعات

  
 

 


