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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .

 أما بعد .. 

ونةعم الوةوم شنءةا  هللا ثةدي نا , تكلمنا باألمس عن قضايا مهمة  مععلةة  بةالمىعبى النسةا   

رناه البارث  هو ثدي نا عةن وكان ف  أخر ما ذك, عن هذا الكعاب المهم المىعبى للنسا   

شرط هذا الكعاب ف  أثادي ه , وأنه كما ذكرنا لكم يءعرط الصح  ف  تخريىه لألثاديث 

شال األثاديث الع  يعلها ؛ فهو شذا سكت عن ثديث ولم يعله بأثد الطرق الع  ذكرنةا لكةم 

 وسولعه ف  شعاللها فهو صحوٌح عنده .

الصغرى والكبةرى وصةاها  ا  أو ف  سننه عموم  شال أن هناك أثاديث ف  المىعبى للنسا 

علونا  اابن الىوزي بأنها أثاديث موضوعه وأوردها ف  كعابه الموضوعات ؛ فكان لزام  

من الكالم ثولهةا لنةرى هةس تسةعح   اجد   امخعصر   ايسور   اأن نذكر هذه األثاديث , وشوئ  

دما أوردها فة  كعابةه الوصف بالوضع , وهس سكت عنها النسا   عن هذه األثاديث فعال  

مةةع وصةةانا لكعةةاب النسةةا   أو وصةةف النسةةا   لكعابةةه  اأم ال ؟ ألن هةةذا أمةةر مهةةم جةةد  

 بالصح  كوف يعةس أن توجد فوها أثاديث موضوع  ويسكت عنها .

أورد شثصةةا و  اامةةام السةةووط  بالنسةةب  لألثاديةةث الموضةةوع  العةة  موجةةودة فةة   أوال  

ابةةن الىةةوزي بالوضةةع ل أقةةس موضةةوعه والعةة   الكعةةا السةةع  األثاديةةث العةة  وصةةاها

موجودة ف  الكعا السع  يةةول السةووط  فة  كعابةه ن النكةت البةديعات ن يةةول فة  بوانةه 

األثاديث الع  ذكرهةا ابةن الىةوزي فة  الموضةوعات يةةول ه ن منهةا فة  صةحوح مسةلم 

اية  وهة  رواية  روةر الرو, وثديٌث ف  صحوح البخاري برواي  ثماد بن شاكر , ثديث 

, وف  سنن أبة  داود تسةع  أثاديةث ,  اوف  مسند أثمد ثمانو  وثالثون ثدي   , المءهورة 

وفة  سةنن ابةن , وفة  سةنن النسةا   عءةرة أثاديةث ,  اوف  جامع العرمذي ثالثون ثةدي   

ن هذه ه  األثاديث الع  ذكرها ابن الىوزي ف  الموضوعات وه   اماج  ثالثون ثدي   

 كعا السع  أو ف  أثد الكعا السع  .موجودة ف  واثٍد من ال

قمت بىمع هذه األثاديث من كعاب الموضوعات البن الىوزي فإذا بها عءةرة أثاديةث  

 كما ذكر اامام السووط  ه

)) َمْن قََرأَ آيَ  اْلُكرِس  دُبُِر ُكةس  َصةاَلة َمْكعُوبَة   اثديث أب  أُمام  مرفوع   الحديث األول :

ِل الىن ةة  شِاَل أَْن يَُمةةوتذذ هةةذا أورده ابةةن الىةةوزي فةة  الموضةةوعات لةةَم يَْمنَعةةه ِمةةْن دُُخةةو

والحديث أخرجه النسةا   فة  عمةس الوةوم واللولة  , ولةم يخرجةه فة  المىعبةى , وأخرجةه 

ابن ثبان ف  صحوح  وصةححه المنةذري والهو مة  والحةافن ابةن ثىةر وصةححه  اأيض  

ابةن الىةوزي هةذا هةو الحةديث السووط  واأللبان  ، والحديث صحوح على خةال  كةالم 

وشنما هو ف  السنن الكبرى عمةس , لوس ف  المىعبى الع  نعحدث عنها  األول وهو أصال  

 الووم واللول  أثد الكعا الموجودة ف  السنن الكبرى .
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قال يا رسول هللا ))شن امرأت  ال ترد يد المس . قال ه طلةها .  أن رجال   الحديث الثاني :

وأعلهةا , قةال ه فاسةعمعع بهةا ذذ الحةديث أخرجةه النسةا   فة  المىعبةى  قال ه شن  أثبها .

باارسةةال أعلةةه ألن الصةةواب فوةةه أنةةه مرسةةس والمرسةةس مةةن أقسةةام الحةةديث الضةةعوف 

وللحةةديث طةةرق مععةةددة مسةةندة ومرسةةل  وبعةة  أسةةانوده قةةد تحسةةن أو تىةةود ثعةةى أن 

د بع  أسانود هذا الحديث يعن  قال علوه ف  بع  األسانود أنه جوةد علةى  السووط  جو 

كس ثال فالحديث ال يمكن الحكم علوه بالوضع مع مىموع هذه الطرق أك ر ما يةال عنه 

وشن أخرجه ف  المىعبى لكنه نبةه علةى أن الصةواب , يةال عنه ضعوف كما قال النسا   

مةن أنةه يءةعرط  اوال ينعة  به الكالم الةذي ذكرنةاه آنا ة, فوه أنه مرسس فهو على شرطه 

 صح  ألنه نبه على ضعف هذا الحديث .ال

َمةْن َشةةِرَب اْلَخْمةةَر لَةْم تُْةبَةةْس لَةةهُ ه ثةديث عبةةد هللا بةةن عمةرو بةةن العةةا  )) الحدديث الثالددث

ةةةَصةةةاَلةٌ أَْربَِعةةةوَن  , والحةةةاكم , وأثمةةةد , ذذ الحةةةديث أخرجةةةه النسةةةا   فةةة  المىعبةةةى  ايَْوم 

ةوالحديث صحوح كما قالوا بخال  مةا , وصححه األلبان   هةذا  اذكةره ابةن الىةوزي أيض 

 يكون رور منعةد على اامام النسا   .

ة الحديث الرابد  : بةناس  اناةس الحةديث السةاب  مةن ثةديث عبةد هللا بةن عمةرو رواه أيض 

وأورده ابن الىوزي ف  الموضوعات مع هذا الوجةه ,  اللان الساب  عبد هللا بن عمر 

ةو, وأثمةد , أخرجه النسا   ف  المىعبى  اأيض   هةذا يكةون خةار   االعرمةذي وثسةنه أيض 

 عن االنعةاد الساب  .

اَل يَْدُخُس اْلَىن  َ َمن اٌن َواَل ُمةْدِمُن ثديث عبد هللا بن عمرو بن العا  )) الحديث الخامس :

وصةححه , وله شاهد من ثديث ابةن عمةر , ذذ أخرجه أثمد والنسا   ف  المىعبى  َخْمرٍ 

وصححه , والسووط  , ن ثىر ف  كعابه ن الةول المسدد ن ودافع عنه الخافن اب, الحاكم 

 ال يصح وصاه بالوضع بس هو صحوح . ااأللبان  الحديث أيض  

؛ فَةإِن   ُكلُوا اْلبَلََح بِالع ْمرِ )) – ارض  هللا عنها مرفوع   –ثديث عا ء   الحديث السادس :

 اْبُن آدََم َثعَى آَكَس اْلَخلَ  بِاْلَىِديد ذذ . ابن آدََم شِذَا أََكلَهُ َرِضَا الء وَطان , َوقَال َعاشَ 

وشسناده ظةاهرة الحسةن , الخل  ه يعن  الةديم أخرجه النسا   ف  الكبرى ال ف  المىعبى 

كمةا قةال الحةافن ابةن  الكن تارد به يحوةى بةن محمةد بةن قةوس وهةو صةدوق يُخطة  ك وةر  

ا الحةديث ه ن شنةه ثةديث منكةر وم له ال يحعمس العارد , ولذلك قال الذهب  عن هذ, ثىر 

 ن ؛ فةال السووط  ه ن والمنكر نوع آخر رور الموضوع ن .

علوةةه  –ال يصةةح وصةةاه بالوضةةع , وأنةةه مكةةذوب علةةى النبةة   ايعنةة  ه مةةع كونةةه منكةةر  

 وهذا الحديث تنبهوا شلى أنه ف  الكبرى ال ف  المىعبى . –الصالة والسالم 

َمةاِن فِة  آِخةِر  )) يكةون قةومٌ  من النبة   اثديث ابن عباس مرفوع   الحديث الساب  : الز 

 ذذ .َكَحَواِصِس اْلَحَماِم اَل يَِريُحوَن َرا َِح َ اْلَىن  ِ  يَْخِضبُوَن بَِهذَا الس َوادِ 

قال ابن الىوزي ف  الموضوعات ه ن فوه عبد الكريم ابن أب  المخةارق وهةو ضةعوف ن 

سةةدد ن ه ن أخطةةأ ابةةن الىةةوزي فإنمةةا عبةةد وقةةال الحةةافن ابةةن ثىةةر فةة  كعابةةه ن الةةةول الم

,  االكريم فوه ه عبد الكريم الىزري وهو ثة  ن هناك راويان يءةعبهان علةى العلمةا  قةديم  
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عبد الكريم الىةزري , وعبةد الكةريم ابةن أبة  المخةارق وكالهمةا  اوعلى طلب  العلم ثدي   

, وأثةدهما ضةعوف ف  طبة  واثدة ويءعركان ف  ك ور من الءةوو  وك وةر مةن العالمةذة 

وهو ابن أب  المخارق , واآلخر ثة  وهو الىزري ؛ فوقةع هةذا خطةأ مةن ابةن الىةوزي , 

ونبه على خطأه ف  ذلك الحافن ابن ثىر الحديث أخرجه أثمد , وأبةوا داود , والنسةا   

فةة  المىعبةةى , وابةةن ثبةةان فةة  صةةحوحه , والحةةاكم وصةةححه , والضةةوا  فةة  المخعةةارة ؛ 

ومةنهم , ومةنهم الحةاكم , ه جماعة  مةن أهةس العلةم مةنهم ابةن ثبةان فاجعمع علةى تصةحوح

, وعرفنةا خطةأ ابةن الىةوزي , وهو صحوح على خال  ما ذكره ابةن الىةوزي , الضوا  

وأن ذاك الراوي ثةة  , والصواب أنه سواه , وهو أنه انعةس ذهنه شلى راوي آخر ضعوف 

. 

لةوام  ف  صةور الةذر لهةوانهم علةى هللا )) شن هللا يبعث المعكبرين يوم ا الحديث الثامن :

ولةه , .. ذذ الحديث . الحديث أخرجه أثمةد , والعرمةذي وثسةنه , والنسةا   فة  الكبةرى 

 شواهد ال تنزلوا بالحديث عن الحسن , والحديث ف  السنن الكبرى ال ف  المىعبى .

  ف  الخصا ص لعلة  )) ُسدوا األَْبَواب شِاَل باَُب َعل  ذذ أخرجه النسا  الحديث التاس  :

بن أبة  طالةا وهةو فة  السةنن الكبةرى ولةوس فة  المىعبةى , وروةره وصةححه الحةاكم , 

الضةوا  بإخراجةه فة  المخعةار , والحةديث  اوالحافن ابن ثىر وقبس الحافن صححه أيض  

ال يصةةح وصةةاه بالوضةةع , وقةةد جمةةع الحةةافن ابةةن ثىةةر بةةون هةةذا الحةةديث وروةةره وبةةون 

بسد الخوقات شال خوق  أب  بكر , وجمع الطحاوي وابةن  نب  الحديث المءهور بأمر ال

العرب  والحافن ابن ثىر بون هذين الحدي ون وقالوا ه ن ال تعارض بون الحدي ون , وكال 

 الحدي ون صحوح عند هؤال  األ م  ن .

, )) أنةا عبةد هللا  ثديث عل  يةول فوه عل  بةن أبة  طالةا  الحديث العاشر واألخير :

 وأنا الصدي  األكبر .. الخ ذذ الحديث . , وله وأخو رس

ف  الخصا ص الكبرى , والحاكم وصححه , وفوه عباد بن عبد هللا  اأخرجه النسا   أيض  

, لذلك عةبةه الةذهب  بضةعاه , فالحةديث ال يصةح وصةاه بالوضةع أك ةر مةا يةةال فوةه أنةه 

سةةا   فةة  ضةةعوف بةةس هةةو ضةةعوف , والصةةحوح فوةةه أنةةه ضةةعوف , والحةةديث أخرجةةه الن

 السنن الكبرى ال ف  المىعبى .

 ه خالصة ما سبق

أن األثاديث الع  ثكم علوه ابن الىوزي بالوضةع , وهة  فة  المىعبةى خمسة  أثاديةث  

فةةةم مةةن تلةةك العءةةرة خمسةة  فةةةم فةة  المىعبةةى منهةةا واثةةد ضةةعاه النسةةا   ناسةةه , وهةةو 

صةةح شطةةالق الوضةةع علوةةه كمةةا ذكرنةةا ثةةديث )) شِن  اْمَرأَتِةة  اَل تَةةُردُ يَةةدَ اَلِمةةس ذذ , وال ي

والصحوح ما ذكره النسا   علوه , واألربع  الباقو  صحوح  أخطأ ابن الىوزي ف  الحكم 

علوها بالوضع , وقد واف  النسا   على تصحوحها مع جماع  مةن األ مة  كمةا سةب  م ةس 

 مةةا يبةة  وال ثةةديث مةةن األثاديةةث العةة  وضةةعها ابةةن اابةةن ثبةةان , والحةةاكم وروةةره شذ  

الىوزي ف  الموضوعات ف  المىعبى للنسةا   ممةا ينعةةد علةى النسةا   , وهةذا وال شةك 
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أثد األدل  الةوي  على قوة هذا الكعاب , وعلى أن هذا الكعاب نظوف األسةانود واألثاديةث 

 يةس فوه أن يوصف ثديث الضعف أو بالوضع .

  وشةرط النسةا   فة  نعكلم اآلن على نةط  قريب  من السابة  لكن فوها نوع مةن االخةعال

لكن قبس بداي  الحديث فة  هةذا األمةر ننبةه شلةى أنةه قةد نةةس  -ف  رجال المىعبى  -رجاله 

عن بع  العلما  عبارات وأثكام تخص رجال السنن للنسا   شال أن هةذه العبةارات فة  

الغالةا لةةم نسةةعطع العمووةةز بونهةةا هةةس يةصةد هةةذا العةةالم بكالمةةه وثكمةةه السةةنن الكبةةرى أم 

عبى ألنهم كانوا يةولون أن شرط النسا   كذا رجال النسا   كذا ، رجال النسا   ف  المى

السنن كذا ؛ فال نعر  أراد هذا العالم المىعبى أم أراد السنن الكبرى ؛ ألن كةال الكعةابون 

هذه تحعا  شلى واقاه شال أنةه يغلةا علةى ظنة  أن رالةا ا يطل  علوه السنن كما ذكرنا آنا  

تةصد السنن الكبرى , والسبا رلب  الظن بذلك هو أن السةنن الكبةرى هة  تلك العبارات 

 االع  صناها اامام النسا   ف  بداي  عمره وهة  العة  انعءةرت روايعهةا فة  زمنةه ك وةر  

، بس السنن الصغرى لم يرويه شال قل  عن النسا   منهم ابن السن  وعبةد الكةريم بةن  اجد  

مءةةهور أم باقوةة  رواة السةةنن فكلهةةم أو رةةالبهم النسةةا   ويضةةا  لهةةم راوي ثالةةث روةةر 

شلى عدم شهرة المىعبى ف  زمةن النسةا    ايروون السنن الكبرى عن النسا   نءور أيض  

كانت السنن الكبرى مءهورة أك ر من السنن الكبرى أم ف  العصور المعةأخرة فانعكسةت 

نسةةا   وفةة  المسةةأل  أصةةبح المىعبةةى مءةةهور أك ةةر مةةن السةةنن الكبةةرى أمةةا فةة  عصةةر ال

 . ابه كانت السنن الكبرى أك ر اشعهار   اعصر تالمذته والةريبون عهد  

على عدم اشعهار السنن الصغرى أن ابةن السةن  شنمةا رواهةا عةن النسةا    امما يدل أيض  

قبس وفاة النسةا   بسةن  أو بأقةس سةن  ثوةث نصةه ابةن نةطة  فة  كعابةه ن العةووةد فة  رواة 

هة  مةن النسةا   يعنة  قبةس  302بن السن  سةمع السةنن سةن  السنن والمسانود ن على أن ا

هة  ؛ فهةذا  303وفاة النسا   بسن  أو أقس ؛ ألن النسا   كمةا سةب  تةوفَ  فة  أوا ةس سةن  

يدل على أن السنن الع  اشعهرت ف  زمن النسا   وزمن تالمذته شنما ه  السنن الكبرى 

بةه أن  اذتةه والةةريبون عهةد  هذا يرشح أن تكون عبارات مةن وصةف سةنن النسةا   وتالم

تكون المراد منها السةنن الكبةرى هةذا يىةا أن نضةعه فة  االععبةار عنةد قرا تنةا للنةةول 

واألقوال اآلتو  شن شا  هللا , ومن هذه العبارات ما ذكره ابن منده ف  شةروط األ مة  قةال 

عن ه ن سمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يةول ه كان من مذها النسا   أن يخر  

 كس من ال يُْىَمع على تركه ن .

هةةذه العبةةارة كمةةا تةةرون تةةوث  بةةأن مةةذها النسةةا   معسةةع ألن الةةرواة الةةذين أُجمةةع علةةى 

تركهم لو أخذنا شجماع بالمعنى المعبادر شلى الذهن وهو اتااق علما  األ م  على ثكةم مةا 

, ى تةرك أثةادي هم من الرواة الذين قوس أنةه اتاة  علة العلنا ال نةف شال على عدد يسور جد  

معنةى ذلةك أنةه فوةه  اوشذا كانت هذه العبارة بهذا المعنى فسوكون شرط النسا   واسع جةد  

من الضعاا  بس الكذابون الذين أُخعلف ف  وصاهم بالكةذب فععةةا الحةافن ابةن ثىةر فة  

كعابه ن النكت على كعاب ابن الصالح ن بكالم طويس أسوقه لكم ألنه ثةوة  ال مزيد علوه 
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وشن كةةان سةةو  نةةةف عنةةد بعةة  العبةةارات العةة  يةةذكرها الحةةافن ابةةن ثىةةر بالبوةةان , 

 والعوضوح وزيادة الءرح .

ة ان فإنما أراد بذلك شجماع   يقول الحافظ ابن حجر : , وذلةك أن كةس طبةة  مةن نةةاد  اخاص 

 -الرجةةال ال تخلةةو مةةن معءةةدد ومعوسةةم ؛ فمةةن األولةةى شةةعب  وال ةةوري وشةةعب  أشةةد منةةه 

, ومةن ال انوة  يحوةى الةطةان وابةن مهةدي  -ال ةوري فة  الىةرح والععةديس  يعن  أشةد مةن

والةطةةان أشةةد منةةه , ومةةن ال الةةث يحوةةى بةةن معةةون وأثمةةد ويحوةةى أشةةد مةةن أثمةةد , ومةةن 

 الرابع  أبو ثاتم والبخاري وأبو ثاتم أشد من البخاري ن .

اع لكن يةصد أن يكون مةصود النسا   ه ال شجماع علما  األم  كما هو تعريف ااجم اشذ  

كس طبة  من ااجماع تكلمت عن الرواة تىد فوها المعءدد والمعوسم فلةو اخعلةف العلمةا  

ويةةرد كةةالم , ؛ فىةةرح الةةراوي  المعءةةددُ ، ووثةةةه المعوسةةم يةةةدم النسةةا   كةةالم المعوسةةم 

المعءدد , وهذا منهج سلوم ألن المععدل أولى أن يأخذ كالمه من المعءةدد , ويعنة  كالمةه 

عمع كس طبة  من طبةات علما  الىرح والععديس ؛ فإذا اجعمع المعءدد والمعوسم علةى اج

 جرح راوي يرد الرواي  وال يةبس ثديث هذا الراوي .

ن وقال النسا   ه ال يعرك الرجس عندي ثعى يىمع على تركه  ثم قال الحافظ ابن حجر :

عر  من تءديد يحوى الةطةان  فإنه ال يعرك لما فإذا وثةه ابن مهدي وضعاه الةطان م ال  

وشذا تكرر ذلك ظهر أن الةذي يعبةادر شلةى  -هذا كله كالم الحافن –ومن هو م له ف  النةد 

الذهن من أن مذها النسا   ف  الرجال مذها معسع لوس كذلك ؛ فكةم مةن رجةس أخةر  

له أبو داود والعرمةذي وتىنةا النسةا   شخةرا  ثدي ةه بةس تىنةا النسةا   شخةرا  ثةديث 

 ع  من رجال الصحوحون ن .جما

وثكى أبو الاضس بن طاهر قال ه سةئلت يعةد بةن علوةس الزنىةان  وهةو مةن كبةار ثاةاظ  

فةلت له ه شن النسا   لم يحعج به . فةال ه يا بنة   –وثةه الزنىان   -مك  عن رجس فوثةه 

 ف  الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم ن . اشن ألب  عبد الرثمن شرط  

ن وقال أبو بكر البرقةان  الحةافن فة  جةز  لةه معةرو  ه هةذه  ابن حجر : يقول الحافظ 

أسما  رجال تكلم فوهم النسةا   ممةن أخةر  لةه الءةوخان فة  صةحوحوهما سةألت عنةه أبةا 

 الحسن الدارقطن   ن .

فدون كالمه ف  ذلك هذا الىز  طبةع ولكةن برواية  ابةن بكوةر يعنة  مةن رواية  البرقةان  

سأل ابةن بكوةر عةنهم الةدارقطن  مىموعة  مةن الةرواة جةرثهم وهو مىموع  من الرواة 

النسا   بةوله عنهم ه لوس بالةوي أو ضعوف أو ما شةبه ذلةك , وقةد أخةر  لهةم البخةاري 

؛ فكةان مةرات يؤيةد كةالم النسةا   وفة    ومسلم ف  صحوحوهما ؛ فسئس عنهم الدر اقطن

علةى أن النسةا   فوةه تءةدد   الغالا يخالف كالم النسا   ويةةول هةم ثةةات ممةا يةدل فعةال  

عكس ما توث  هذه العبارة الع  توث  بأنه مذها معسع وأنه معساهس ف  شخرا  بع  

اوا أو تُكلم فوهم .  الرجال الذين ُضع ِ

 امةن أن للنسةا   شةرط  ا ثعى أن الحافن الذهب  لما ذكر عبارة الزنىان  الع  ذكرنها آنا ة

 ال ه ن وصدق ف  ذلك ن .ف  الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم ق
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قال ف  سور أعالم النبال  ه ن وصدق ف  ذلك فأن النسا   أثذق ف  علم الحةديث وعللةه 

ةة ان العبةةارة ذكرنهةةا آنا ةة كةةالم  امةةن مسةةلم أبةة  داود والعرمةةذي يعنةة  الةةذهب  يؤيةةد أيض 

 الزنىان  .

عزمةت  وقال أثمد بن محمد أو أثمد بن محبةوب الرملة  سةمعت النسةا   يةةول ه ن لمةا

على جمع السنن اسعخرت هللا تعالى ف  الرواية  عةن شةوو  كةان فة  الةلةا مةنهم بعة  

الء   فوقعت الخورة على تركهم فنزلت ف  جمل  من األثاديث كنت أعلو فوهةا عةنهم ن 

 وأنه بخال  اامام مسلم ف  هذا الباب ., هذا يبون تءدده 

لةذين فةوهم بعة  العةردد يةةول يةول النسا   ه كنةت أروي أثاديةث عةن بعة  الءةوو  ا

كةان يةروي عةن  -يعنة  ال يىةزم بضةعاهم لكنةه معةردد فة  أمةرهم  -فوهم بع  الءة   

ة , وأراد أن  اهؤال  الءوو  أثاديث بأسانود عالو  لكنةه ألنةه لةم يءةأ أن يةروي عةنهم تمام 

عن مواطن الءك فوهم ترك الرواية  عةنهم وروى هةذه األثاديةث عةن شةوو   ايبععد تمام  

 رين تنزل أسانودهم عن أسانود أولئك الءوو  الذين تردد فوهم .آخ

وهذا األمر هو الذي جعس كعاب النسا   الكعاب الوثود ف  الكعا السةع  الةذي لةوس فةوهم 

ثالثوات فا  كعاب النسا   أعلى ما يةع له الرباعوات يعن  ف  أثاديةث بونةه وبةون النبة  

 يه عن قعوب  بن سعود يرويه عن مالك عةن فوها أربع  أشخا  , ومن ذلك ثديث يرو

ْوا بَِصةةاَلتُِكْم ُطلُةةوَع الء ةةْمِس َواَل ُرُروبََهةةانةةافع عةةن بةةن عمةةر )) ذذ الحةةديث  قَةةاَل اَل تَعََحةةر 

يرويه عن قعوب  بن سعود يرويةه عةن مالةك عةن نةافع عةن بةن عمةر أربعة  رواة هةذا مةن 

 الرباعوات .

  عءرة من الرواة ثعى أن النسا   لما أخر  وأنزل أثادي ه ه عءاري يرويه من طري 

وهةو  هذا الحديث قال وهذا أطول شسناد عرفه ف  الدنوا عءةرة رواة بونةه وبةون النبة  

ُ أََثدٌ ثُلُُث اْلةُْرآنِ ثديث )) ذذ وشسةناده صةحوح مةع أنةه طويةس شال أن كةس رجالةه  قُْس ُهَو َّللا 

 ثةات وشسناده صحوح .

مةةا تىعةةس بعةة  المعحةةدثون يعسةةاهس فةة   افةة  العلةةو العةة  ك وةةر  تةةرك العلةةو والرربةة   اشذ  

الرواي  ورض  أن ينزل ف  رواياته كلةه مةن أجةس انعةةا  الرجةال والعءةدد فة  ذلةك هةذا 

على تحريه ف  الرواي  وف  اخعوار الرجال , وهذا يخالف ف  ذلةك اامةام  امما يدل أيض  

ىةه وقةال الحةافن أبةو طالةا أثمةد بةن مسلم لعلكم أخذتم شوئ ا ف  ذلك عند الكالم عن منه

نصر شوخ الدار قطن  ه ن ومن يصبر على ما يصبر علوه النسا   كان عنده ثديث ابن 

 لهوع  ترجم  ترجم  فما ثدث منها بء   ن .

يةةول ه  –هو أثد الحااظ من شوو  الدار قطن   -يةول الحافن أبو طالا أثمد بن نصر 

لم يات النسا   ، مع ذلك لةم يخةر  البةن لهوعة   امال  كان عند النسا   ثديث ابن لهوع  ك

مةن العلمةا   اوك وةر  , . هةو ه مخةعلم  اوال معروك ة,  امع أن ابن لهوع  لوس كذاب   اش   أبد  

موز بع  ما رواه عن فالن وفالن العبةاد   وروةرهم فوةبةس ويحسةن أو يصةححه , ومةا 

مةع ذلةك لةم يرضةى النسةا   أن رواه سواهم من أثد علم عنه االخعالط فحدي ةه ضةعوف 
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أمةر صةعا علةى الةناس أن يععنةى أثةد العلمةا  كالنسةا   فة   ا, وهذا طبع  ا يخر  له أبد  

 جمع ثديث راوي ، وبعد ما يىعمع عنده ثديث هذا الراوي من جموع الوجه .

ثعةى قةالوا مةا ثةدث بحةديث   اكأنه علم أماته يعركه مركون , وال يحدث بهةذا العلةم أثةد  

ةابن له ممةا يةدل علةى عظةوم تءةدده فة    اوع  ال ف  السنن وال خار  السةنن ، وهةذا أيض 

البن لهوع  عن شوخه قعوب  بن سةعود ، وقعوبة  بةن  ااالنعةا  ، بس كان يروي النسا   ثدي   

سعود ك ور من العلما  يصحح ثدي ه عن ابن لهوع  مع ذلك لم يرضةى كعابة  ثةديث ابةن 

 . الهوع  أبد  

الذي أثببنةا نةلةه لكةم مةن كةالم الحةافن ابةن ثىةر وعلوةه بعة  الععلوةةات  هذا هو الكالم

 الوسورة الع  تبون انعةا  أو شدة انعةا  اامام النسا   للرجال .

هةةذا كلةةه أثكةةام لأل مةة  لهةةم وزنهةةم وال شةةك لكةةن اانسةةان شذا عةةر  أن هنةةاك دراسةة  

د يةونةةه بهةةذه المسةةأل  ، اسةةعةرا و  جمعةةت كةةس الةةرواة الةةذين تكلةةم فةةوهم فةة  النسةةا   يةةزدا

وهنةةاك رسةةال  علموةة  رسةةال  ماجسةةعور مةدمةة  شلةةى جامعةة  أم الةةةرى ، وكاتبهةةا فضةةول  

الةةدكعور وصةة  هللا محمةةد عبةةاس هةة  رسةةال  للماجسةةعور جمةةع فوهةةا كةةس مةةن تكلةةم فوةةه 

بالضةةةةعف أو بالىهالةةةة  أو بةةةةالعرك بةةةةالمىعب  للنسةةةةا   عنةةةةوان الرسةةةةال   ن  الضةةةةعاا  

كون ف  المىعبى للنسا   ن قام فوه بىمع كةس مةا تكلةم فوةه مةن هةذه والمىهولون والمعرو

األصنا  ال الث  بالضعف أو الىهالة  أو العةرك وهة  أنةواع الضةعف المءةهورة ، وبعةد 

قام بىمع كس مروياتهم من سنن النسا   كس ضعوف ، أو مىهةول ، أو  اأن جمعهم جموع  

َجهةةا ودرس األثاديةةث مةةن روايةة  هةةؤال  الضةةعاا  فخةةر   معةةروك جمةةع مروياتةةه وَخر 

بالنعوى  العالو  الع  أنةس لكم شثصا وعها اآلن يةول أن أنةس كالمه باخعصةار النعةا ج العة  

 ذكرها ف  آخر الرسال  ه 

 قلنا أن الذين تكلمنا فوهم ينةسمون شلى ثالث أقسام ضعاا  ومىهولون ومعروكون ه 

دد مرويةاتهم شثةدى وثالثةون رواية  عة اه الضعاا  ه عددهم واثةد وعءةرون ضةعوا   أوال  

 ثالث  وعءرين منها صحوح  أو ثسن  .

 ثالث  روايات منها جز  من المعن صحوح وجز  ضعوف .

 خمس  ضعوا  نبه النسا   ناسه على ضعف اثنون منها .

 هذا الةسم األول الضعاا  . 

 . اه المىهولون ه عددهم ثمانو  وخمسون راوي   اثانو  

 بع  وخمسون رواي  .عدد مروياتهم ه أر

منها بون صحوح وثسن اثنون منها بعضه صحوح وبعضه ضةعوف  اثمانو  وثالثون ثدي   

. 

 .  اعءرة منها ما بون ضعوف وضعوف جد  

 أربع  منها مناكور بون النسا   نكارة ثالث  منها .

 

 خمس  .عدد مروياتهم  -الذين ف  ثوز العرك  -ه المعروكون ه وهم ثالث  رواة فةم  اثال   
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 . ن  اثالث  منها صحوح  من وجوه أخرى واثنان منها ضعوا  جد  

ه لم يذكره المؤلف لكن  برجوع   شلى أصس الرسال  وجدتةه أنةه كةان قةد  انبه هنا شيء

ذكر هذا فوها هو أنه قد نبه النسا   عةةا هةذه األثاديةث الخمسة  العة  رواة عةن هةؤال  

خمسة  ، فة  جموةع هةؤال  الةرواة الخمسة  نبةه المعروكون نبه عن ضعف هؤال  الرواة ال

 على ضعف هؤال  الرواة .

 هناك بع  المالثظات والنعا ج من هذه ااثصا و  ننبه شلوها ه 

فضول  الدكعور وص  هللا لما كعةا خاتمة  الرسةال  اععنةى أن يةذكر األثاديةث العة  ثكةم 

األثاديةث المعروكة  نبةه علوها النسا   بالضعف عةا روايعه لها كما ذكرنا لكم قلنةا فة  

على كذا منها  أو األثاديث الع  ف  روايعها ضعاا  قال نبه على عدد منها فهو ثةريص 

على شثبات ثكم النسا   ف  نعا ىه على الحديث لكنةه ، لمةا ذكةر النعةا ج لةم يععنة  بةذكر 

األثاديث الع  نص فوها النسا   على ضعف الراوي ، يعن  ه النسا   قةد يخةر  بعة  

ثاديث عن الراوي الضعوف ويةول هذا الحديث ضعوف هذا يععمد علوه الءوخ وص  األ

هللا ف  نعا ىه أما شذا أخر  النسا   الحديث وقال فوه فةالن وهةو ضةعوف فهةذا لةم يععنة  

بإثباته ف  النعا ج مع أن األمر سوان ، ونحن نحعةا  شلةى هةذا كمةا نحعةا  شلةى ذاك شال أن 

ثبت الكالم للنسا   ف  أصس الرسال  ولكن ف  النعا ج مس ذكر المؤلف الءوخ وص  هللا أ

 شثبات كالمه على األسانود أو على الرواة عةا هذه األثاديث . اش   مع أنه مهم جد  

علةى ن  المالثظ  ال انو  ه أن المىهولون الذين ثكم علوهم الءوخ وص  هللا بالىهال  بنةا   

الحكةم فوةه نظةر الةرواة الةذين لةم نىةد فةوهم ال  تةريا العهذيا ن للحافن ابن ثىر , وهذا

وأخر  لهم النسا   ف  المىعبى , ولذلك يعةس األثاديةث بهةم ، فهةؤال   وال تعديال   اجرث  

ال يح  لنا أن نصاهم مىهولةون لمةا ألننةا اتاةنةا نحةن وأنةعم شن شةا  هللا أو اتاةةت أنةا مةع 

لصح  ومن شرط الصةح  ، وأول العلما  الذين نةلت كالمهم بوصف النسا   المىعبى با

وقال هذا  اشروط الحديث الصحوح ثة  الرواة ه العدال  والضبم ؛ فإذا أخر  اامام ثدي   

ثديث صحوح أول ما يةعضوه هذا الوصف والحكم ثة  الرواة ، فكةون  لةم أقةف أنةا علةى 

 ثكةةم لأل مةة  علةةى هةةذا الةةراوي مةةع تصةةحوح اامةةام النسةةا   لحدي ةة  ال يحةة  لةة  فةة  هةةذه

الحال  أن أقةول عةن هةذا الةراوي أنةه مىهةول ، وشن قلةت أنةه مىهةول ، أقةول ه مىهةوٌل 

عندي ثة  عند النسا   , وشذا قلت مىهول عندي ثة  عند النسا   فمعناه أن ثكم  أنا ما 

له قوم  ألن ف  واثد عرفه ومن علم ثى  على من لةم يعلةم النسةا   يةةول هةو معةرو  

ل  لةرد ثكةم  اكافو   رفعه أو ما وجدت فوه ثكم هذا لوس دلوال  عندي ووثةعه كون  أنا ما ع

 النسا   .

الذين ذكرهم الءوخ وص  هللا سو  نخر  بةأن رةالبهم ثةةات  ارالا المىهولون أيض   اشذ  

عند النسا   والنسا   معءدد كما رأيعم ف  الىرح والععةديس فسةو  يكةون توثوةةه مععمةد 

, وال يالم  و  نخر  أنها لوست داخل  معنا أصال  وال شك ؛ فك ور من هذه ااثصا و  س

 النسا   بذكره ألثاديث هؤال  .
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مةةع ذلةةك أعطةةوكم خالصةة  الخالصةة  خالصةة  النعةةا ج السةةابة  أقةةول أن خالصةة  تلةةك 

ااثصا و  مما قد يكون خال  شرط النسا   باجعهاد الءةوخ وصة  هللا بلةد عةدده تسةع  

 عءر رواي  .

ممكن ينعةد بها النسا   األثاديث العة  أخرجهةا وهة  ضةعوا  يعن  ه كس األثاديث الع  

ولةو قمةت  اولم يععةبها بالضعف تسع  عءر رواية  مةن مىمةوع الكةالم الةذي ذكرنةاه آنا ة

أنعم اآلن بإثصا و  لوجدتموها تسع  عءر رواي  كما ذكةرت لكةم ، وتسةع  عءةر رواية  

خاري ومسةلم بةأك ر مةن ذلةك مةن انعةد الب امن ألو  األثاديث ال شك أنها عدد يسور جد  

وروره ، شضاف  شلى ذلك أن العسع  عءر رواي  هذه ضعاها باجعهاد المؤلف   الدار قطن

الءوخ وصة  هللا يعارضةه اجعهةاد النسةا   فمةن ثة  العةالم بعةد ذلةك أن يةةول الحة  مةع 

النسا   أو مع الءوخ وص  هللا يعن  ممكن ينازع ف  الحكم على الحديث بالضةعف كمةا 

ذكةةرت لكةةم خاصةة  وأنةةه بنةةى ثكمةةه علةةى ضةةعف الحةةديث بالىهالةة  بنةةا   علةةى أن فةةالن 

على كس ثال ؛ فهةذه ااثصةا و  تبةون لكةم  وال تعديال   اوصاه بىهال  أو لم يىد فوه جرث  

مةابةس  اوبىال  شدة تحري اامام النسا   ف  كعابه المىعبى تسع  عءر ثةديث قلوةس جةد  

بةالمكرر مةا يزيةد عةن  اذا الكعاب ذكرنا لكم ترقومها طبع  ألو  األثاديث الموجودة ف  ه

 خمس  آال  ثديث .

 ما يةارب الخعام ثول كعاب المىعبى . امن هذا نخر  شلى تةريب  

 وهو ما هي مكانة كتاب المجتبى للنسائي بعد هذا العرض :

لةوم وفة  الع هتةدم ثنا  جماع  من العلما  على هذا الكعاب ف  صحعه وفة  دقة  اسةعنباط

الموجودة فوه وسب  ثنا  ابن رشود السبع  علوه الذي وصاه بأنةه مةن أصةح الكعةا وأنةه 

وقال أبو الحسن المعافري ه ن شذا نظةرت , فوه تعلوس لألثاديث كأنه كهان  الكالم الساب  

شلى ما يخرجه أهس الحديث فما أخرجه النسا   أقرب شلى الصح  مما أخرجةه روةره ن , 

المك  شوخ ابن األثمر عن المىعبى للنسا   ه ن شنه أشر  المصناات وقال عبد الرثوم 

 كلها وما وضع ف  ااسالم م له ن .

وقةةال الحةةافن ابةةن ثىةةر فةة  النكةةت ه ن وفةة  الىملةة  فكعةةاب النسةةا   أقةةس الكعةةا بعةةد  

 , ويةاربه كعاب أب  داود . امىروث   ورجال   اضعوا   االصحوحون ثدي   

على سؤال ُسِألعهُ أمس فةةال ه  االسووط  وزاد السخاوي رد  ووافةه على ذلك السخاوي و

ن ولكن شنما أخروه عن أب  دواد والعرمذي فوما يظهةر لعةأخره عنهمةا فة  الوفةاة بةس هةو 

سبا تأخور النسةا   فة  العرتوةا ال ألن كعابةه أقةس  ان شذ   أخر أصحاب الكعا السع  وفاة

عنهم ف  الوفاة هذا هو سبا تأخوره فةم من كعاب أب  دواد والعرمذي , ولكن ألنه تأخر 

داود والعرمةذي وهةذا كةالم الحةافن ابةن  أما ف  الصح  فهو أصح وأقةوى مةن كعةاب أبة 

ثىةةر ، والسةةخاوي , ويؤيةةد ذلةةك لمةةا ذكرنةةا شثصةةا و  ابةةن الىةةوزي فةة  األثاديةةث العةة  

وصاها بالوضع فذكر أن هناك تسع  أثاديث موضوع  وهذا ثكم ابن الىةوزي أمةا فة  

ة ة االمىعبى فه  خمس  فةم هةذا أيض   الةوس واثةد   ايؤيةد ثةم خرجنةا شلةى الخمسة  هةذه أيض 

منهةةا ُمَسةةل م فوةةه البةةن الىةةوزي بةةس واثةةد منهةةا ضةةعوف ونبةةه علوهةةا النسةةا   ، واألربعةة  
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يبون لكم أثةو  كعةاب النسةا   بالعةةديم  اصحوح  من موضوع شلى صحوح !! ؛ فهذا أيض  

 على كعاب أبو داود وعلى كعاب العرمذي .

 آخر نةط  مععلة  بكعابه المىعبى ه 

 تاب ونقسمها إلى أقسام :ذكر الكتب التي خدمت هذا الك

 : الكتب التي تكلمت عن شرطه : أولً 

 كعاب ن شروط األ م  ن  البن مندة وهو مطبوع . ذ1

 ن شروط األ م  السع  ن البن طاهر . ذ2

 ن شروط األ م  الخمس  ن لألب  بكر الحازم  . ذ3

ومن أجس هذه الكعا كعةاب ن بغوة  الرارةا المعمنة  فة  خةعم النسةا   رواية  ابةن  ذ4

 ن للسخاوي . السن  

 : الكتب التي اعتنت بمتونه : اثانيً 

 كعاب ن العىريد للصحاح والسنن ن ل  رزين العبدري . ذ1

كعةةاب ن جةةامع األصةةول ن  البةةن األثوةةر فةةةد جمةةع كعةةاب معةةون النسةةا   مةةع باقوةة   ذ2

 الكعا السع  والسع  عنده ه  الخمس  المءهورة بااضاف  شلى موطأ اامام مالك .

سانود ن البن ك ور فإنه جمع أثاديةث مسةند اامةام أثمةد والكعةا كعاب ن جامع الم ذ3

السع  مضا  شلوها مسند البزار ومسند أبة  يعلةى ومعىةم الطبرانة  الكبوةر .جمةع 

 المعون .

وجمع رباعوات هذا اامام أثد العلما  وهو قاسم بن علة  األنصةاري ويوجةد مةن  ذ4

 هذا الكعاب مخطوط  شلى اآلن لم تطبع .

 ً  : اكتب التي اعتنت بأسانيده وجمعها أو ما يتعلق باألسانيد عمومً : ال ثالثا

 ن أطرا  الكعا السع  ن البن طاهر المةدس  .  ذ1

يعنةة  ه  –ن ااشةةرا  علةةى األطةةرا  ن البةةن عسةةاكر وهةةو فةة  جمةةع أطةةرا    ذ2

السةةنن األربعةة  وابةةن عسةةاكر ينبةةه شلةةى أنةةه اععنةةى بىمةةع أسةةانود سةةنن   -أسةةانود 

يةة  ابةةن ثوويةة  ال السةةنن الصةةغرى لكةةن السةةنن الكبةةرى فةة  النسةةا   الكبةةرى بروا

 الغالا كما قلنا لكم رالا أثاديث الصغرى موجودة ف  الكبرى .

من الكعا الع  اععنت بأسانوده الكعا المءةهور ن تحاة  األشةرا  ن  لممةام  اأيض   ذ3

 للمزي .

 ومن الكعا المعأخرة ن ذخا ر المواريث ن  لعبد الغن  النابلس  . ذ4

خر الكعا كعاب ن بذل ااثسان بعخريج أثاديث سةنن أبة  عبةد الةرثمن ن من أوا ذ5

ألب  شسحاق الحوين  ف  تخريج أثاديث السنن خر  منها أجةزا  شلةى اآلن خةر  

 اثنان من الكعاب والكعاب قد يكون كبور لو اكعمس .

 : الكتب التي اعتنت برجال النسائي :  ارابعً 

 لغن  بن عبد الواثد المةدس  .من أقدامها كعاب ن الكمالن  لعبد ا ذ1

 بعد ذلك ذيول الكمال م س ن تهذيا الكمال ن  للمزي . ذ2
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 ن تهذيا العهذيا ن للحافن ابن ثىر .  ذ3

 ن تةريا العهذيا ن للحافن ابن ثىر . ذ4

 ن تذهوا العهذيا ن للذهب  . ذ5

 ن الخالص  ن للخزرج  . ذ6

 ن الكاشف ن للذهب  . ذ7

ومن بونها كعاب النسا   , وسةب  أن ذكرنةا أن  هذه كلها كعا اععنت برواي  الكعا السع 

 هناك 

 ذ معىم لءوو  النسا   ألاه عبد هللا بن محمد بن أسد الىهن  .8

 تسمو  شوو  النسا   للغسان  . اوأيض   ذ9

 وتسمو  شوو  النسا   البن خلاون .  ذ10

وجمع شوو  األ م  السةع  ابةن عسةاكر فة  كعابة  ن المعىةم المءةعمس علةى   ذ11

 لنبس ن شوو  األ م  السع  ف  كعاب واثد .شوو  األ م  ا

 : شروح النسائي : اخامسً 
شاع بون طلب  العلم أنه لم يءرح النسا   أثةد شال ومةات قبةس أن يةعم شةرثه ثعةى تَطو ةر  

بذلك بع  الناس فعحامى عن شةرح النسةا   يخءةى أنةه يبعةدأ فومةوت لكةن هةذه العبةارة 

نسا   شال شن ك ور منها فةد لم نةف شال علةى لوست صحوح  ، فهناك شروح تام  لكعاب ال

 اسمه .

مةةن أقةةدم هةةذه الءةةروح ن كعةةاب المىعبةةى مةةن المىعنةةى فةة  رجةةال كعةةاب أبةة  عبةةد  ذ1

الةةرثمن النسةةا   فةة  السةةنن المةةأثورة وشةةرح رريبةة  ن هةةذا الكعةةاب ألبةة  المظاةةر 

 . اه  قديم جد  507محمد بن أثمد بن محمد األبووردي المعوفى سن  

من كعاب ن شرح السنن ن  ألب  العباس أثمد بةن أبة  الولوةد بةن رشةد يلوه ف  الز ذ2

من علما  الةرن السادس وصف هذا الكعاب بأنه كعاب  اه  أيض  563المعوفى سن  

 ثافس للغاي  ، كبور .

كعاب ن اامعان ف  شرح مصنف النسا   أب  عبد الرثمن ن  ألب  الحسةن علة   ذ3

ة567بن عبد هللا بن النعم  المعوفى سن   الةةرن السةادس يةةول فة  وصةاه  اه  أيض 

محمد بن عبد الملك المراكء  يةول ه ن بلد فوه الغاي  من االثعاال وثءد األقوال 

فة  فنةون العلةم  اتةدمه ف  شرح كعاب ثدي   شلى م لةه توسةع    ا, وما أرى أن أثد  

 -ف يعن  بخم المؤلة -من فوا ده وقد وقات على أساار منه مدبىه بخطه  اوشك ار  

 ن لكن السخاوي من قديم يةس لم أقف على هذا الءرح .

 هذه الكعا كلها الع  سبةت رور موجودة .

ه  804ن شرح زوا د النسا   ن  البن الملةن شوخ الحافن ابن ثىر المعوفى سن    ذ4

. 

الكعةةاب الموجةةود والمعةةداول هةةو ن زهةةر الربةةى علةةى المىعبةةى ن  للسةةووط  وهةةو  ذ5

 شرح مخعصر رور مطول .
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ن شروح النسةا   العة  لةم تكعمةس وهة  مطبوعة  كعةاب ن شةروق أنةوار المةنن وم ذ6

الكبةةرى االهوةة  بكءةةف أسةةرار السةةنن الصةةغرى النسةةا و  ن عنوانةةه طويةةس لمحمةةد 

المخعةةار بةةن محمةةد المخعةةار الىكنةة  الءةةنةوط  والةةد الءةةوخ محمةةد طبةةع مةةن هةةذا 

دلةة  أصةةحاب الكعةةاب ثةةالث مىلةةدات والمؤلةةف تةةوفَ  ولةةم يكملةةه هةةذا يمكةةن أثةةد أ

 العبارة السابة  .

هةة  وهةة  1138هنةةاك ثاشةةو  نةةور الةةدين بةةن عبةةد الهةةادي السةةندي المعةةوفى سةةن   ذ7

 الحاشو  المطبوع  مع زهر الربى .

وماذا نخةر  نسةأل هللا عةز وجةس أن يبةارك عمةر مؤلاةه  امن أواخر الكعا خروج   ذ8

درس بةدار ذخورة العةبى ف  شرح المىعبى لاضول  الءةوخ محمةد آدم األثوةوب  المة

الحةةديث الخوريةة  بمكةة  ، الكعةةاب خةةر  منةةه فومةةا أعلةةم شلةةى اآلن خمةةس مىلةةدات 

والمؤلف فوما سمعت انعهى من قراب  أربعة  عءةر مىلةد ومةازال الكعةاب شن شةا  

 وينور مؤلاه . اهللا يخر  تباع  

هناك أثد ااخوان جمةع شةروح النسةا   وقةد اسةعادت مةن جمعةه وهةو األ  علة  

ف  شرح النسا   لكةن لةم أرى فة   اا يزيد أو يةرب عءرين مؤلا  العمران  جمع م

 . اداع  لذكر هذه الكعا جموع  

 

 "السنن الكبرى " .

سب  أن تكلمنا عن عالق  السنن الكبرى بالصغرى وبونا بعد الاروق بةون السةنن الكبةرى 

رى والصغرى للنسا   لكن  أؤكد اآلن على موةزتون أو فةرقون أساسةوون بةون السةنن الكبة

 والمىعبى للنسا   ه

وه  ظاهرة ولكن ينبغ  العنبوه علوها ه  كبر ثىم السنن الكبةرى عةن  الميزة األولى :

وسبا كبر الحج وال شك هو زيادة عدد األثاديةث زيةادة عةدد  االصغرى أنها أكبر ثىم  

الكعا زيادة عدد األبواب قلنا أن الكعا فومةا يةةارب اثنةون وعءةرين كعةاب موجةودة فة  

فوه عدد كبوةر مةن الزيةادة ويةأت   اف  المىعبى األبواب أيض    ابرى رور موجودة تمام  الك

 العم وس علوه . 

 ااألثاديةةث وذكرنةةا لكةةم الاةةارق الكبوةةر فةة  األثاديةةث ثعةةى يةةةارب الضةةعف ، أنهةةا تةريب ةة

الضعف فة  عةدد األثاديةث مةن أم ةس الكعةا الموجةودة فة  الكبةرى وروةر موجةودة فة  

 الصغرى ه

 لعاسور .كعاب ا ذ1

 كعاب المناقا . ذ2

 فضا س الصحاب  . ذ3

 فضا س الةرآن . ذ4

 النعوت . ذ5

 الوفاة . ذ6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13                                                                                                                        ثالثدراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه  ـ الشريط ال
                                                                  

 
  

هذه كلها كعا موجودة ف  الكبرى رور موجةودة فة  الصةغرى أم زيةادة األبةواب فهنةاك 

 م ال جموس وطريف يحعا  وقاه وهو كعاب الصوام للنسا   .

سةا   المىعبةى كأنةه أخةذ لمةا ألةف الن اكعاب الصوام للنسا   فة  الكبةرى كعةاب كبوةر جةد  

ة  انصف األبواب بكاملها النصف األول وضةعه فة  المىعبةى والنصةف ال ةان  ثذفةه تمام 

ثعى أنه فوه ما يزيد عن سعون باب ف  الكبرى رور موجودة ف  الصغرى ، وف  السعون 

باب هذه ك ور من األثاديث الصحوح  ونبهت على هذا ،  ال تىعةس قاعةدة عنةدك أن كةس 

د فةة  الكبةةرى روةةر موجةةود فةة  الصةةغرى أن هةةذا ثةةديث معلةةول ال هنةةاك ثةةديث موجةةو

فة  الصةغرى ، وهةذا  اأثاديث صحوح  ك ور موجودة ف  الكبرى لم يذكرها المؤلف أبةد  

الم ال واضةح كأنةه أخةذ النصةف األول وضةعه فة  المىعبةى والنصةف ال ةان  ثذفةه مةن 

 المىعبى هذا هو الارق األول .

أن المىعبى أنةةى أثاديةث مةن الكبةرى ،  اوه  مهم  جد   ارنها آنا  وقد ذك الميزة الثانية :

لوس معنى هذه العبارة أن شرط النسةا   فة   اولكن معنى هذه العبارة يىا أن يُاهم تمام  

الكبرى يخعلف عن شرطه ف  الصغرى بس سةب  عةن النسةا   ناسةه العبةارة العة  نةلنهةا 

لكم أنه ذكرها السةخاوي والسةووط  ، بةس من رواي  ابن األثمر عن النسا   والع  قلت 

وه  الع  يةول ف  أولهةا النسةا   ناسةه ه  اوذكرها الحافن ابن ثىر ف  ن النكتن  أيض  

ن كعاب السنن كله صحوح , وبعضه معلول شال أنه مبةون علعةه وكعةاب المنعخةا المسةمى 

السةنن  بالمىعبى كلةه صةحوح ن هةذه عبةارة النسةا   ،  فالسةنن الكبةرى علةى ناةس شةرط

 الصغرى فوما أظن ، وفوما يعرجح عندي .

 هناك سؤال مادام الءرط ف  الكبرى م س الصغرى ما الارق بونهما ه اشذ  

مةا  اأقول الارق بونهما أن النسا   أك ر من ذكر األثاديث العة  يعلهةا فة  الكبةرى ك وةر   

 -ربمةا أورد  يذكر أثاديث ويعلها ، أما ف  الصغرى فأقس من ذلك ثعى أنةه فة  الكبةرى

فة  كعةاب  ف  ذكةر اخةعال  الروايةات فوةةول مة ال   اما يورد أبواب   ابس ك ور   -ال أقس ربما 

من الكعا باب اخعال  الروايات على شعب  ف  ثديث كذا وكةذا ويةذكر صةاحعون ثالثة  

يبوب على االخعال  لةوس تبويبةات فةهوة  بةس تبويبةات علةى االخةعال  ، يةورد تبويبةات 

لمةن أراد أن  ااععنى ببوان االخعال  على الرواة بس هناك باب كبوةر جةد   ايض  فةهو  لكن أ

يعر  الارق بون الكبرى والصغرى ف  هذا الباب فلورجع شلوه وهو ثديث أفطر الحاجم 

لكن الحةافن ابةن ثىةر نةوه بعظةم  اال أقول أن ال أعر  كعاب   اوالمحىوم ، ال أعر  كعاب  

نسةةعطوع أن نةةةول كةةس مةةا يععلةة  بهةةذا البةةاب واخةةعال   هةةذا البةةاب ألن النسةةا   جمةةع فوةةه

سواه تكلم فوه عن اخعال  الرواة بطرية  أعىزت مةن  اال يسعطوعه أثد   االرواة فوه جمع  

جا  بعده على أن يضةوف شلةوهم شة   كلةه فة  اخةعال  الروايةات ثةول ثةديث )) أفطةر 

الةذي ناهمةه ثعةى مةن الحاجم والمحىوم ذذ فهذا الباب رور موجود كله ف  الصةغرى ؛ ف

الةص  الع  وردت ف  صةا  تصةنوف المىعبةى لمةا رأى ذاك األموةر الكعةاب ورأى ك ةرة 

االخعال  الذي فوه أراد من النسا   أن يخلصةه مةن رالةا هةذه االخعالفةات والعلةس وأن 

أرلةا مةا فوةه أو ُجةس  مةا فوةه األثاديةث الصةحوح  روةر المعلولة  فةألف لةه  ايؤلف له كعاب  
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النسا   هذا الكعاب المىعبةى مةع شبةةا  بعة  األثاديةث العة  يعلهةا بالكعةاب لكنهةا اامام 

 أقس بك ور من األثاديث الع  يعلها ف  كعابه السنن الكبرى .

يعن  ه نسعطوع أن نةول أن السنن الكبرى قريبة  فة  الءةرط مةن السةنن الصةغرى , وقةد 

ثمةادة فة  مةدمة  كعةاب عمةس جزم بذلك أثد الدكاترة المعاصرين وهو الةدكعور فةاروق 

 الووم واللول  الكعاب الذي ثةةه للنسا   .

 ننعةس اآلن شلى أشهر روايات شلى السنن الكبرى ه 

للسةةنن الكبةةرى روايةةات مععةةددة وك وةةرة , وتخعلةةف هةةذه الروايةةات فةة  الزيةةادة والةةنةص 

نةةا فومةةا بالنسةةب  لعةةدد األثاديةةث واألبةةواب بةةاخعال  رواتهةةا فأشةةهر هةةذه الروايةةات ، ذكر

سب  أن رواة السنن عءرة ذكرنا منهم ك ورون ولكن أن نركز على روايةات أربعة  هة  

 أشهر الروايات على ااطالق ه

ه  رواي  ابةن األثمةر وهةو محمةد بةن معاوية  األندلسة  الءةهور بةابن  الرواية األولى :

 ه  .358األثمر المعوفى 

لها ف  مرات رواي  ابةن سةو ار وصةاثبها  ارواي  ابن الةاسم ويةال أيض   الرواية الثانية :

هةةو محمةةد بةةن قاسةةم بةةن محمةةد بةةن قاسةةم بةةن محمةةد بةةن سةةوار البوةةان  األمةةوي األندلسةة  

 ه  .معةدم الوفاة .328المعوفى سن  

 ه  .357ه  رواي  الحافن ثمزة بن محمد الكنان  المعوفى سن   الرواية الثالثة :

محمةةد بةةن عبةةد هللا بةةن زكريةةا بةةن ثوويةة   روايةة  ابةةن ثوويةة  وهةةو الروايددة الرابعددة :

 ه  .366النوسابوري ثم المصري المعوفى سن  

ابةن سةو ار وابةةن األثمةر أندلسةوان ،  ثمةةزة الكنةان  وابةن ثوويةة  مصةريان ، هةذه أشةةهر 

 روايات السنن الكبرى عن النسا   .

ن أو أشهر هذه الروايات على ااطالق رواي  ابن األثمةر سةبا شةهرتها هة  تةأخر زمةا

تأخر وفاة ابن األثمر عن باقو  الرواة كمةا تةرون مةن تةاريخ وفاتةه ، وهةو أخةرهم وفةاة 

على ااطالق لذلك ك روا اآلخذون عنه واععن  بنةس روايعه وقد نص على أن سمع ابةن 

األثمر وابن سو ار واثد ألنهم كانوا يىلسون فة  مىلةس واثةد ويسةمعون مةع النسةا   , 

مخطوط  الموجودة اآلن الوثودة ف  ما نعلم الكاملة  للنسةا   هة  ومن أجس ذلك النسخ ال

ابةةن األثمةةر وابةةن سةةو ار , وهةةذه النسةةخ  المخطوطةة  ثةوةةة  مةةن  امةةن روايةة  هةةذين مع ةة

عىا ا الدنوا ألنه ضةمنت السةنن الكبةرى كلهةا مىلةد واثةد فة  الصةاح  الواثةدة السةنن 

الواثدة واثد وسةعون سةطر فة  الكبرى كلها ف  المخطوط  هذه مىلد واثد ف  الصاح  

كس سطر مةا يزيةد علةى أربعةون كلمة  بةس والمىلةد كلةه مةا يةةارب ما ة  وتسةعون صةاح  

وهة  النسةخ  الوثوةدة الكاملة  هنةاك أجةزا   اوفوها السةنن الكبةرى كاملة  بخةم دقوة  جةد  

ما تكمةس السةنن الكبةرى , وقةد اخعلةف فة  رواية   اك ورة مارق  لكن لو جمعنها كلها أيض  

ن األثمر هس تضم كعاب االسععاذة والخصةا ص لعلة  وكعةاب األشةرب  هةذه كعةا فة  اب

كعاب النسا   السنن الكبرى والخال  هناك بون العلما  هس تضم رواي  ابن األثمر هذه 

 الكعا ال الث  أو ال ؟ 
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وبةةون أن خلةةو بعةة  النسةةخ مةةن , رجةةح السةةخاوي أنةةه موجةةودة فةة  روايةة  ابةةن األثمةةر 

لسةبا لطوةف وهةو ه أن ابةن األثمةر كةان يحةدث بهةذا الحةديث بهةذا خصا ص عل  قال 

الكعاب كعاب النسا   ف  زمن بن  أمو  باألندلس فكان ربما ف  بع  األثوان خءة  أن 

وهو ف  زمن بن  أمو  ، وتعرفةون العةدا  بةون بنة  أموة  وبةون , يحدث بخصا ص عل  

رات يحةدث بخصةا ص علة  ذري  عل  بن أب  طالا وبون عل  بن أب  طالا ؛ فكان م

ومرات ال يحدث بها فمن سمع مه الكعاب دون خصا ص عل  ظن أنه روةر موجةود فة  

ة روايعه ومن سمعه كامال   أن نسةخ   اعر  أنه موجود ف  روايعه , وقد نبةه العلمةا  أيض 

وأقةس خطةأ  مةن نسةخ  ابةن األثمةر والحمةد هللا أن النسةخ   اابن سو ار أصةح وأقةوم شسةناد  

 . اة برواي  االثنون مع  الموجود

وأجودها وأتةنها فه  رواي  ثمزة الكنان  , وقد وصةس لنةا مةن  اأما أكمس الروايات مطلة  

رواي  ثمزة الكنان  كعةاب العاسةور وكعةاب فضةا س الةةرآن ورورهةا فة  أجةزا  موجةودة 

 بمكعب  الرباط بالمملك  المغربو  , واععمةد ابةن عسةاكر فة  كعابةه األطةرا  علةى رواية 

ابن ثووي  فلو جمعنا كعاب األطةر  وهةو موجةود وهةو األشةرا  علةى األطةرا  البةن 

عساكر مع األجزا  الموجودة من رواي  ثمزة الكنان  مع األجزا  الموجودة مةن رواية  

ابن الةاسم بن سو ار يصحا عندنا كأنها أشهر الروايات كلها موجودة بون يدينا ونسعطوع 

لكةن  اجود   ا  الىود أن يخر  الكعاب ف  طباع  محةة  تحةوة  من خاللها ومن خالل العحةو

لألسةف الءةةديد شلةى اآلن الكعةةاب لةم يطبةةع بعحةوة  جوةةد بةس الطبعةة  الموجةودة مةةن السةةنن 

الكبرى اآلن طبع  فة  راية  العءةوي  ، سةوئ  شلةى أخةر ثةد , وتةدخس المحةةةون فأضةافوا 

ه كعةاب األشةرب  روةر موجةود فة  بكاملة  اأثاديث من المىعبى الكبةرى بةس أضةافوا كعاب ة

النسخ  المخطوط  الع  عندهم قاموا أضافوها وقةالوا بحىة  وبخةم صةغور فة  الحاشةو  

ف  أخر الكعاب قالوا ه ن أضاناها للاا دة ن أي فا دة هس من ثةكةم أن تاعلةوا ذلةك وملئةوا 

يىعةس  الكعاب بالعدخالت ؛ فالمةصود الكعاب ف  ثاج  شلى تحةو  عسى هللا عز وجس أن

 منكم من يةوم بهذا العمس .

هس المزي اععماد على الصغرى أم الكبرى المزي أعظم اععمةاده  اأما المزي نسأل ك ور  

واععمةةاده األول واألخوةةر فةة  كعابةة  تحاةة  األشةةرا  علةةى السةةنن الصةةغرى ن المىعبةةى ن 

لكنةةه أضةةا  شلوهةةا كعةةاب ااشةةرا  علةةى األطةةرا  البةةن عسةةاكر وقلنةةا أن ابةةن عسةةاكر 

ععماد على كعاب السنن الكبرى برواي  ابةن ثووية  فوكةون كةأَن  المةزي اععمةاد المىعبةى ا

مضاف ا شلوها رواي  ابن ثووي  ثم أضا  شلةى رواية  ابةن ثووية  أجةزا  مةن رواية  ثمةزة 

الكنان  كالعاسور وكاضا س الةرآن لكنه لم يسعوعا كس روايات السنن الكبةرى مةن أجةس 

ىر ف  كعابه ن النكت الظرا  ن الذي هةو مطبةوع فة  ثاشةو  ذلك تىد أن الحافن ابن ث

ما يسعدرك أثاديث على ابن عسةاكر مةن رواية  ابةن األثمةر ومةن  اتحا  األشرا  ك ور  

رواي  ابن سو ار ألن هاتون الروايعون لم يععمدهما الحافن المزي ف  كعابه تحا  األشرا  

. 
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عا الع  طبعت مسعةل  عن السنن الكبرى وه  بع  الك اتُْطَرح ك ور   اهناك مسأل  أيض  

م س كعاب العاسور وفضا س عل  وفضا س الةرآن هس ه  كعا من ضمن السةنن الكبةرى 

 أم ه  كعا مسعةل  ؟ وما سبا وجودها مسعةل  ؟ 

أما أنها من السنن الكبرى ه نعم ، ه  من السنن الكبرى وال شك فة  ذلةك ألنةه موجةودة 

ةةفةة  روايةةات م ةةس روايةة  ابةةن أث ، والوفةةاة ، والىمعةة   امةةر وروةةره وعءةةرة النسةةا  أيض 

 طبعت مارق  ه  من كعاب السنن الكبرى للنسا   . 

 ما الذي جعلها تارد ؟ 

درة الرارةا  ايذكر علما  ومنهم السخاوي له كعاب خةا  برواية  ابةن أثمةر ذكرنةا آنا ة

عم النسةا   المعمن  وهو كعاب مطبوع له كعاب آخةر مخطةوط اسةمه ن الةةول المععبةر لخة

رواي  ابن األثمر ن تكلم فوه عن أم ال هذه الةضايا فذكر أن سةبا شفةراد هةذه الكعةا أن 

اامام النسا   بعد أن ألف الكبرى كان يضوف كعا جديدة فلمةا ذهةا شلةى دمءة  ورأى  

أرلا أهلها من الناصب  ألف خصا ص لعلة  وضةمه شلةى الكبةرى فمةن الةرواة مةن رواة 

ة من رواة ضمن السنن الكبرى وكذلك العاسور وكةذلك فضةا س الةةرآن ومن الروا مسعةال  

, كذلك بةو  الكعا وعءرة النسا  ، وأعمةال الوةوم واللولة  ؛ فهة  فة  الحةوةة  مةن السةنن 

جديةدة لوةةع  االكبرى وال شك ف  ذلك ؛ لكن ألن النسا   كان ربما أضا  شلى كعابه كعاب  

ل بع  الكعا ف  السةنن الكبةرى وهة  لوسةت هذا الذي يظنه بع  الناس نوع من شدخا

 منها الصواب أنها منها هذا أخر ما أثببنا أن نذكره الووم .

 األسئلة

 س ه هس يمكن تةديم النسا   على أب  داود وهو شوخه ؟

   ه ما ف  بأس أنعم بعضكم يمكن أفضس من شووخه .

ة معكلم فوهم ونىد أن ما رأيك بمن يةول أن اامام العرمذي معساهس ف  تخريج روا:  س

 ما رواه العرمذي شذا روى عن أثد المعكلم فوهم انبه على ذلك ؟

, وه  ما قوس من أن النسةا   معسةاهس ووصةلت بعة  النةاس  ا  ه هذه مسأل  مهم  جد  

أنه ال يععمد تصحوح وتحسون العرمذي قالوا أن العرمذي معساهس ووصلت بهم شلةى عةدم 

بةارة اامةام الةذهب  وروةره ، ناةس اامةام الةذهب  يخةالاهم اععمادهم واثعىوا ف  ذلةك بع

ويحعج بعصحوح العرمةذي ، وتحسةونه بةس العراقة  لمةا قةال الةذهب  فة  مةوطن ه ن ومةن 

أجس ذلك تىد رالا تحسونات العرمذي ضعا  عنةد المحاقةة  , ومةن أجةس ذلةك ال يععمةد 

مةةواطن فةة  كعابةةه الحاةةاظ علةةى تحسةةون العرمةةذي ن كةةذا يةةةول الةةذهب  فةة  مةةوطن مةةن ال

 الموزان .

 . اوثدي    افرد علوه العراق  فةال ه ن بس يععمدونه قديم  

ناس الذهب  قلت لكم ف  مواطن نص على أنه يععمد على كعاب العرمذي وعلةى تحسةونه 

وتصحوحه بس وصف العرمذي بأنه شمام وناقد وثافن ، وهذا أول معا  علوه ال يعا  مةع 

مد على تصحوحه وتحسونه ، العرمذي ناقد شمام كبور كس ما ف  قولنا بأنه معساهس وما يعع
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األمر أن ف  عبارته نوع من الرخاوة ف  الىرح , وف  ذلك يءبه البخاري لما يةول عن 

 الكذاب سكعوا عنه ناس المنهج عبارة عن الورع ف  شطالق العبارات فةم .

 فوما أذكر ؟ عوف أصال  س ه ألوس ن المنعةى ن  أصح من ن المىعبى ن  ثوث لوس فوه ض

  ه كعاب المنعةى يةصد البن الىةارود أصةح مةن المىعبةى كونةه أصةح أو ال يحعةا  شلةى 

شثصا و  ودراسة  وموازنة  بةون الكعةابون لكةن أقةول النةةاد العة  سةبةت م ةس الحةافن ابةن 

 . ثىر وروره تدل على جالل  كعاب النسا   هذا أوال  

غور الحىةم قلوةةس األثاديةةث بالنسةةب  لكعةةاب النسةةا   األمةر ال ةةان  ه  أن كعةةاب المنعةةةى صةة

ةة لةةه دور فةة  العةةةديم فةةةد يكةةون مةةن الهةةون أن يءةةعرط اانسةةان فةة   اوهةةذا قةةد يكةةون أيض 

أثاديةةث قلولةة  الصةةح  والحسةةن ويةةأت  بهةةذا الءةةرط لكنةةه يءةةعرط هةةذا الءةةرط فةة  ألةةو  

 األثاديث هذا الصعا والذي يسعح  صاثبه أن يةدم .

 دم العرمذي على النسا   ؟س ه يةول لماذا ق

   ه قدم العرمذي على النسا   لعةدمه ف  الوفاة كما قال السخاوي .

 س ه ما المةصوم بإمام معءدد ف  نةس الرجال وآخر معوسم ؟ الرجا  العوضوح .

  ه هذه العبارة تعن  ف  ك ور من األثوان أن بع  النةاد كما يعبر اامام الذهب  نَاَُسُهم 

فوةه ضةعف أو فوةه  ااظ الىرح أو الععديس وبسبا ذلةك أن يكةون الةراوي مة ال  شديد ف  أل

ش   من اللون فوةول ضعوف فوه ش   ك ور الخطأ ، أمةا اآلخةر المعةدل المعوسةم ينعةة  

العبةارة أك ةةر بةس مةةا يةةول ضةةعوف يةةول فةة  ثاظةه شةة   شةو  العبةةارة كوةف ألطةةف ؟ 

ه وضةاع مةعهم كةذاب اامةام الةذي فوةه كةذاب اامةام المعءةدد يةةول عنة ألطف بك ور مة ال  

سةةكعوا عنةةه أو كةةذبوه مةةا يةةةول ه هةةو كةةذاب روةةره كذبةةه م ةةس اامةةام  توسةةم يةةةول مةة ال  

البخاري فاة  ك وةر مةن األثوةان يكةون الاةرق بةون المعءةدد والمعسةاهس فةةم فة  أسةلوب 

همةا الععبور أما ف  الحكم همةا معاةةان فة  ثةوةة  الحكةم ، يعنة  ه المعءةدد والمعوسةم كال

ثكمهم ف  الحةوة  واثد لكن نَاَُس العبارة مخعلف أسلوب الععبور مخعلف أما مناهج النةد 

 بون األ م  فه  ف  الغالا معاة  .

معى يردون الرواي  ؟ معى يصححونها ؟ معى يحسنونها ؟ ف  الغالةا معاةةه , والخةال   

وسم ال كما يظنةه بعة  ف  ذلك بونهم يسور وفا دة معرف  المعءدد من المعساهس من المع

لمةا وصةف العلمةا   افالن وصف بأنه معساهس معنى ذلك ما اععمد علوه تمام   الناس م ال  

معنةى  اذلك اامام بأنه معساهس ما قالوا بأنه لوس بإمام ، ذلك شذا قلت مةا اععمةد علوةه أبةد  

ة صةاوه لكةن لمةا و اذلك بأنك وصاعه أنةه لةوس بإمةام روةر مععمةد يسةاوي لةوس بإمةام تمام 

ةة وروةةره ضةةعاه مةةن  افوثةة  راوي ةة مععةةدال   ابالعسةةاهس قصةةدوا أنةةك لةةو وجدتةةه عةةارض شمام 

مةا نةبةس توثوةةه فةةم  االمعوسطون المععدلون عند الععارض تةول فالن عرفنه بالعسةاهس شذ  

 عند الععارض وأعر  أن ف  ششكاالت ف  هذا الكالم لكن هذا ال يسمح به الوقت .

 نسا   هو الوثود الذي لوس له ثالثوات فهس لمسلم ثالثوات ؟س ه هذا يةول ذكرت أن ال

  ه ال مسلم ما له ثالثوات البخاري والعرمذي وابن ماجة  لهةم ثالثوةات وأبةو داود ، لكةن 

 اامام مسلم لوس له ثالثوات .
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 س ه سمعت من أثد المءايخ يةول أن النسا   شذا روى عنه لهوع  يبهمه ويةرنه ؟

عنةده ثةديث يرويةه مةن  ذا أثد أدلت ورع هذا اامةام لةو كةان مة ال    ه هذا صحوح . وه

طري  ابن لهوع  ورجس أخر كالهما يرويان الحديث فوسم  الرجس اآلخةر وعنةدما يةأت  

البن لهوع  يةول ورجس آخر أو وفالن أو وآخر يبهمه ما يسموه مع أنه وارد ف  الرواية  

ابن   حديث عن ابن لهوع  ورجس آخر م ال  الع  يرويها كأن يةول قعوب  بن سعود يروي ال

ويةةول ثةدثن  قعوبة    ابن وها أو مالك فوأت  اامام النسةا   مة ال   لهوع  ولنةس معه م ال  

بن سعود قال ثدثنا مالك ورجس آخةر .. ؛ وسةبا ذلةك هةو أن ينبةه النةاظر أن ابةن لهوعة  

 لوس على شرطه فا دة أولى .

ابن لهوع  تةول لما لم يحذ  المةبهم كةأن يةةول ثةدثن   الاا دة ال انو  أن ينبه على ضعف

قعوب  بن سةعود قةال ثةدثنا مالةك ويرثنةا أن اابهةام مةن أجةس أن يبةون أن للحةديث طرية  

آخر فبعةوى بذلك الحديث يبون أن الحديث يرويه اثنان ال واثد وهذا ياود خاص  ف  باب 

ك ةر مةن واثةد ال شةك أنةه الععارض لو تعارضت بعة  األثاديةث الحةديث الةذي رواه أ

 ألوى بالحان وااتةان من الذي رواه واثد .

س ه بةةةةول ذكةةةرت أن روايةةة  قعةةةادة وروةةةره المعنعنةةة  تةبةةةس فهةةةس هةةةذا خةةةا  بمةةةا فةةة  

 الصحوحون فةم أم ال وأرجو بوان سبا ذلك ؟ ومن قال بذلك ؟ 

ك أول مةن   ه لةعادة المعنعن  رواياته مةبول  ف  الصحوحون وفة  رورهةا والةذي قةال ذلة

قال ذلك الحاكم ف  كعابه ن معرف  علوم الحديث ن  فة  بةاب العةدلوس لمةا ذكةر المدلسةون 

بةعادة بالرواة الذين ال يدلسون شال ثةاته قال ه ن ومةن الةرواة مةن يةدلس لكنةه  ضرب م ال  

ال يةدلس شال ال ةةات م ةس قعةادة ، وتعرفةون أن الةراوي شذا عةر  أنةه ال يةدلس شال ال ةةات 

 عنعنعه مةبول  م س ما قالوا ف  ساوان بن عوون  هذا األمر األول والعالم األول .تكون 

العةةالم ال ةةان  ه ابةةن ثةةزم فةة  كعابةة  ااثكةةام قسةةم المدلسةةون شلةةى مةةرتبعون مرتبةة  مةبولةة   

ةة هنةةاك  اومرتبةة  مرفوضةة  العنعنةة  وذكةةر قعةةادة فةة  المرتبةة  األولةةى مةبولةة  العنعنةة  أيض 

ذكر قعةادة فة  كعابةه ن العمهوةد ن  ايح  فابن عبد البر أيض  تصرفات صريح  وأقوال صر

ف  موطن من فةال ه ن فبعضهم يةول أن قعادة شذا لم يةس سمعت أو ثدثنا فحدي ه مةردود 

علةةى هةةذا قةةال ن وهةةذا تعسةةف ن فهةةو صةةريح فةة  الةةرد علةةى  ايةةةول ابةةن عبةةد البةةر معلة ةة

م أثمد وأب  زرعه ورورهما من لمما  اأصحاب هذا الةول ، بس هناك تطبوةات قوي  جد  

أهةةس العلةةم تبةةون أن عنعنةة  قعةةادة مةبولةة  سةةبا ذلةةك أن نةةوع تةةدلوس قعةةادة ال يسةةعلزم رد 

العنعن  ألن نوع تدلوسه هو رواي  الةراوي عةن مةن عاصةرة ولةم يلةةه وهةذا كةالم طويةس 

 يحعا  شلى شرح .

رب  ؟ وما الةدلوس أم بونهم من هو أصله ع اس ه أصحاب الكعا السع  هس هم عىم جموع  

 على ذلك ؟

  ه هذا السؤال من طر  العلم لوس من العلم فة  الحةوةة  لكةن كةس شة   معرفعةه ماوةدة 

مسةةلمون فاامةةام  اأصةةحاب الكعةةا السةةع  مةةنهم العربةة  ومةةنهم العىمةة  شال أنهةةم جموع ةة

 البخاري بخاري من بخارة .
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  قبول  من بن  عامر بن اامام مسلم عرب  قءوري على الصحوح أنه من قبول  قءور وه

عرب  ، والنسا   مةا ثةد تكلةم عةن كونةه  اصعصعه من هوازن ، واامام أب  داود أيض  

لةم يةعكلم  اعرب  أو ال شال أنه منسوب شلى نسا مدين  بخرسان كما ذكرنا ، ابن ماج  أيض  

ة العىةم  مةن بلةدان اعنه أثد بأنه عربة  أو ال ألنةه منسةوب شلةى قةزوين وهة  مدينة  أيض 

فالذي نىزم أنهم عرب هم مسلم وأبو داود وأما البةو  فمن األعىام وقةد قةال النبة  علوةه 

الصةةالة والسةةالم )) لةةو كةةان الةةدين بال ريةةا لنالةةه أقةةوام مةةن هةةؤال  ذذ وأشةةار شلةةى سةةلمان 

الاارس  , ولو نعر  أو لو أشرت شلى عدد العلمةا  الةذين خةدموا هةذا الةدين لوجةدت أن 

 ضوعم يا عرب وال ما رضوعم هذا الواقع .أرلبهم من األعىام ر

 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد ، واهلل أعلم .
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