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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

والصالة والسالم على من ال نبي  عديده وعليى  ليص وبهيحاعص والنياعد ن  ،الحمد هلل وحده 

 لهم عإحسان إلى يوم الدين .

 ،تكلمنا ف  الدرس الماض  عن اإلمام النسائ  عل ص رحمي    وبذيانا نَبًياما مين ته منيص 

ا حول كناع ص ثم بذانا كال ا يس هم وع َّنيا عالةي   ، "والسينن الصيىه   ،السينن الكبيه  " مم

وةد  اءن  سؤال عاألمس حول الدبارة الن  نقلنها عن اإلميام  ،السنن الصىه  عالكبه  

؛ الدبيارة الني  يقيول  "السنن الكبه  " من  "السنن الصىه " النسائ  بنص اننخب كناعص 

بما " إال الحديث المدلول " ثم ةال :  ،كلص هح ح  –الكب ه  يدن  –كناب السنن " ف ها : 

 .  "هاا الكناب المننخب المجنبى فكلص هح ح 

ا على بن  " سألن  بحد اإلذوان ةائالم : ما هو مصدر هاه الدبارة ألنها تكون نصًّا ههيحم

 من تصن ف النسائ  ؟ "المجنبى 

عًييى " نهييا : وهنيياأ بك ييه ميين مصييدر  ذييه م ،فأحلنَييص علييى المصييدر   "مقدميي  رهييه اله 

ا في   ،للس وط  نقل هاا النقل  ونقليص بك يه مين  ، "القيول المدنبًيه " ونقلص السخاوي بيضم

 واحد من بهل الدلم .

ييا يييأت  هكييهه ضييمن  –الحق قيي   –لكيين  اليياي  دلنيي  ال بهكييه هيياا القييول وةييوالم  ذييه بيضم

وبن  ليم بةيف عليى إسيناد هياا  ،من تصن ف النسائ   "السنن الصىه  " األدل  على بن 

 نقلص السخاوي والس وط  . ،القول 

ةييال  –واعين األحميه إميام ثقيي  راوي السينن عين النسيائ   -ةيال اعين األحمييه " يقوليون : 

ا  "النسائ   إال بنص يمكن  ،وتدهفون بنص ع ن الس وط  والسخاوي وع ن اعن األحمه دهورم

فأةيل األحيوال بنيص  ،بئمي  وعلقوهيا عصي ى  الجي م االعنماد عل ها عاعنبار بن الناةل ن لهيا 

هيي  ميين  ،ذاهيي  وبنهيا   ييه مندلقيي  عالسينن النبوييي  بو األحكييام بو  ي ء  ،يَسينأنس عهييا 

مين  "السينن الصيىه  " يمكن بن تَدنبه من ضمن القهائن الدال  على بن  ،ضمن األدل  

اء   فيي  سييهد عييل القصيي  ا ت يي  إن  يي ،تصيين ف النسييائ  ال ميين تصيين ف اعيين السيين  

ا من هاا الباب .  تصن ف النسائ  لسننص الصىه  بيضم

وهيو ب يل  ،لإلمام النسائ   "السنن الصىه  " نبندئ ال وم إن  اء   الكالم عن كناب 

عي ن  ب لهميا وب يهههما وبك ههميا تيداوالم  ، "السنن الصىه  والكبيه  " كناع  النسائ  

 لالك سوف ندنن  عص عناي  ذاه  . ، "ىه  السنن الص" الدلماء وطلب  الدلم هو 

 ص ف  هاا المبحث بو هاه المسأل  هو : ةَ ْطهَ بول ما نً

 للنسائ  ؟ "السنن الصىه  " ما االسم الصح ح لكناب 

 وردت عدة تسميات لهذا الكتاب :

 عالنون . "المجتنى " فسماه اإلمام الاهب  ف  " س ه بعالم النبالء " : 

 . " السنن الصغرى "لماء عـوسماه  ماع  من الد

 ،و اء نسخ  مخطوط  ةديم   دًّا منسوذ  ف  حدود سن  ذمسمائ  وثالث ن من الهجيهة 

 . " السنن المأثورة عن رسول هللا "  اء على  الفها الدنوان النال  وهو : 
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إال بن االسم الصح ح بو األر ح ف ميا يههيه لي  هيو االسيم النيال   ،هاه تسم ات مندددة 

السينن الصيىه  " االسم الاي بر حص بنص هو االسم الكامل الصح ح لكناب  ، اء   إن 

 للنسائ  هو : "

 المجنبى عالباء . "المجتبى من السنن المسندة "  

حيول  ابدل  هاا االذن ار هو بن النسائ  نفسص سماه عهاا االسيم في  كالميص الياي نقلنياه  نفمي

ح يث ةيال :  ؛والاي هكهنا عنها الكالم ةبل ةل يل  ،الدالة  ع ن السنن الصىه  والكبه  

الدبارة الني  رواهيا اعين األحميه وهكههيا  ،نفس النسائ   "المننخب المسمى عالمجنبى " 

 هاا الدل ل األول . ؛الس وط  والسخاوي 

اه اعن السن  راوي  نقلنا عبارتص عيهةم المجليد والصيفح   اوبيضم  ، "المجنبى " وكالك سمَّ

 ، "وهذا الكتاب في المجتبى مما ليس في السنن الكبررى " ل اعن السن  : ةا ،عاألمس 

ا عالمجنبى اعنَ  وهيو بعيهف النياس عالكنياب وعمؤلفيص  ،السن  تلم يا المصينف  فسماه بيضم

 وعاسمص الصح ح .

ا سماه عهاا االسم الكامل  ف  كناعص اعَن ذ ه اإل ب ل   " المجنبى من السنن المسندة" بيضم

نيا عليى تسيم ات فَ وة  وفههست اعين ذ يه اإل يب ل  مين بهيم الكنيب الني  تَ  ، "الفههست " 

فقد و دناه ف  الىالب يدنن  عس اق األسماء الكامل  للمصنفات  ،الكنب الصح ح  الكامل  

ألن عدض الكنيب تتينهه عتيههة مخنصيهة مين  ؛دون بن يقنصه على  ههة هاا الكناب 

 ب ل  فإنص حهي   دًّا على نقل االسم الصح ح بما اعن ذ ه اإل ،االسم الصح ح للكناب 

كأنيص ييهد  ، "المجتبى بالبرا  الموحردة " حنى إنص عندما نقل اسم كناب النسائ  ةال :  ،

 يؤكد على انص عالباء ال عالنون . ، "المجننى " على من ةال إنص 

وي في  والسيخا ، " يام  األهيول " ممن نقيل هياا االسيم اعيَن األث يه في  مقدمي   اوبيضم 

يا  ، "ى   الها ب المنمن  عَ " كناعص  عيل إن السي وط  اعنميد هياا االسيم  ،والس وط  بيضم

رهييه الهعييى علييى " للسيي وط   ييهى علييى سيينن النسييائ  سييماه  ،حنيى فيي  مسييمى كناعييص 

فاعنمد هاا االسم وسمى  هحص على النسائ  وسج  هاا االسم عناءم على بن  ، "المجنبى 

 . "المجنبى " اسم كناب النسائ  هو 

هياا  ؛ " المجنبى من السنن المسندة" فالهاهه بن االسم الصح ح لكناب النسائ  هو كان 

 األر ح و  بعلم .

ا ن اتفقنا  - "المجنبى " النقط  ال ان   الن  سننحدث عنها إن  اء   ه  سبب تصن ف 

السييينن " واذنصيييار  اليييب  ؛واذنصيييار  البيييص مييين الكبيييه   – "المجنبيييى " بن اسيييمص 

 . "الكبه  " من  "الصىه  

السيينن  "المجنبييى " وهكهنييا لكييم بن  ،سييبأ بن تكلمنييا عالةيي  السيينن الكبييه  عالصييىه  

 الصىه  من تصن ف النسائ  ال من تصن ف اعن السن  .

فأول ةد يَطهى على األههان بو يسألص السائل : ما هو الداع  والسيبب الياي  ديل اإلميام 

ألنييص فيي  المدنيياد بن  ؛ الييب السيينن الصييىه  ميين الكبييه  النسييائ  يصيينف ويخنصييه 
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ه يكون   ه المؤلف  ا ف يأت  واحيد ويخنصيهه  االمؤلف يؤلف كناعم  ،المخنص  فميا  ،ضخمم

 الاي دعا اإلمام النسائ  الذنصار كناعص ؟!

 ؛ ابو ردًّ  إال بن بهل الدلم اذنلفوا تجاه هياه القصي  ةبيوالم  ،ه هاا السبب ْاكَ وردت ةص  تً 

ييا هيينف ه القصيي  تيياكه بن اإلمييام النسييائ  لً هييا بهييداها ألم ييه ميين  "السيينن الكبييه  " مَّ

ْمل   السينن " فلما نهه هاا األم ه ف  كناب  –علدة ف  فلسط ن  –األمهاء ، وهو بم ه الهَّ

 ةال للنسائ  : بهاا هح ح كلص ؟ ةال : ال . "الكبه  

ْد ل ً  الصح ح ةال لص : فجً   فكنب النسائ  عناءم على  ،س ف ص إال الصح ح ل  ااكنب كناعم  ،ه  

 السنن الصىه  . "المجنبى " ر ب  هاا األم ه كناب 

المنيوفى  ،هاه القص  بةدَم من ربينَص هكهها اإلماَم بعيو إسيحاق إعيهاه م عين سيد د الًحبَّيال 

وهيياا النقييل مو ييود علييى نسييخ  النسييائ   ،سيين  اثننيي ن وثمييان ن وبرعدمائيي  ميين الهجييهة 

 "الفههسيت " وعدد الًحبَّال بسندها اعن ذ ه اإل ب ل  ف  كناعص  ،ها لكم م  الن  هكهتَ القدي

يه وةيهين  ؛عن بع  عل  الىًسَّان  الًج َّان  المنوفى سين  ثميان وتسيد ن وبرعدمائي   مداه 

يالمَ  ْقيلً هاه القص   ماع  مين بهيل الدليم نً لً قً ثم نً ،ألع  إسحاق الًحبَّال   ،ه   والمؤييد لهيا ق 

كلهيم نقليوا هياه  ؛والسي وط   ،والسيخاوي  ،والدهاةي   ،واعن ك  يه  ،اعن األث ه : منهم 

يدنيي   ،د القًبييول واالحنجييا  ْور  هييا ًمييونًدَ ور  عييل يَ  ،القصيي  دون بن ينكههييا واحييد ميينهم 

وسبب تصن فص للسنن الصىه  هو كاا .. ، وياكهون هاه القص  دون بي : يقولون م الم 

 ا   ه هح ح  بو كاا .اعنهاض عل ها عأنه

ح يث  ؛ "سي ه بعيالم النيبالء " بول من ربينص رد هاه القص  هو اإلمام الاهب  ف  كناعص 

 يام  " األث يه هكيه هياه القصي  في  مقدمي   واعينَ  ،عن اعين األث يه  هكه هاه القص  نقالم 

تدقيب ثيم  ،ثم نقلها عنص الياهب  فقيال : ةيال اعين األث يه : .. ثيم هكيه القصي   ، "األهول 

 عل المجننى اذن ار اعن السن  " . ،هاا لم يصح " القص  عقولص : 

ةليت لكيم بةيدم مين نقلهيا بعيو إسيحاق  ،ال  ك بن القصي  ليم نقيف لهيا عليى إسيناد منصيل 

يدني  ميا يسينط   ييهوي عين  ،وبعو إسحاق الًحبَّال ع نيص وعي ن النسيائ  طبقنيان  ،الًحبَّال 

فالقصي   ،حنى يصل إليى النسيائ   ،عن   خ  ذه و  خص يهوي  ،النسائ  إال عن   خ 

بو رعيم  امن األئم  هكه لها إسينادم  اوال و دت بحدم  ،  ه منصل  اإلسناد ف ما وةفنا عل ص 

هي   اوكميا ةلنيا  نفمي ،إال بن القص  ل س ف ها بميه مسيننكه مين ح يث هي   ، ابن لها إسنادم 

نتيدد المطليوب في  األحادييث حنيى ننتيدد ف يص ال ل ست من السينن اليواردة عين النبي  

ْكييه لسييبب تصيين ف  ،المهوييي  عيين النبيي  عل ييص الصييالة والسييالم  السيينن " هيي  مجييهد ه 

 فقط . "الصىه  

ولييو وةفنييا ميي  السييبب اليياي ميين ب لييص رد اإلمييام اليياهب  هيياه القصيي  لو ييدنا بن السييبب 

ار اعين مين اذن ي "السينن الصيىه  " الهئ س الاي  دلص يهد هاه القص  هيو اعنقياده بن 

عيل المجننيى مين اذن يار اعين  ،هياا ليم يصيح " ةال :  ؛وهاا واضح من عبارتص  ،السن  

 اوةد هكهنا لكم  نفم  ،يدن  كأنص هاا ف  موطن النكارة والهد عند اإلمام الاهب   ، "السن  

ال مين اذن يار  ،من اذن ار النسائ  وتصن ف النسائ   "المجنبى " وتقهر بن الها ح بن 
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فالىهض األساس  الاي من ب لص رد اإلمام الاهب  هاه القص  ل س عىيهض   ،  اعن السن

 كاف  وواف  لهدها .

ه  ،األمه ال ان  بن اإلمام الاهب  نقلها عن اعن األث ه  ل س كأع  عل   ،واعن األث ه منأذ  

ولدلص لو وةف على نقل بع  إسحاق الحبال بو على  ،الىسان  ول س كأع  إسحاق الًحبَّال 

ألنهيم  ؛وةبولص كان عنده بةو   ،نقل بع  عل  الىسان  لكانت القص  عنده محنهم  بك ه 

وهناأ ًمْلًحظ مهم وهو بن المصيهي ن في  تليك الفنيهة   ،ةهيب ن عصه من اإلمام النسائ  

ألن  ؛واألندلسيي  ن ميين بك ييه النيياس عناييي  عالنسييائ  وسييننص  -فيي  الدصييور المنقدميي   -

وكيل رواة السينن عين النسيائ  بو  يالبهم إميا  ،كميا هكهنيا لكيم  النسائ  اسنقه ف  مصه

 ،ألن النسائ  حدَّث عالسنن ف  مصه  ،مصهي بو بندلس  بو ال عد بن يكون دذل مصًه 

لالك ال يَسنىهب بن يكون عند المصهي ن بذبار عن سنن النسائ  وعند األندلس  ن   يه 

ً  َّيان  –وبعو علي  الىسيان  الًج َّيان   وبعو إسحاق الًحبَّال مصهي ،مو ودة عند   ههم 

فنقلهمييا لييص ًوْةيي   ،وكالهمييا إمييام ةهيييب الدهييد عالمصيينف  ،بندلسيي   -علييد فيي  األنييدلس 

 ذاه  وبن الدهد ةهيب كما هكهنا لكم . ،واحنهام كب ه ف  هاا الباب 

وهيو التي خ الفاضيلب عبيد  ،الدلمياء المداهيهين وةفي   هيبي   وةف من هاه القص  بحيدَ 

السنن الكبه  " ف  مقدم  تحق قص للج ء األول من  ،لصمد  هف الدين عل ص رحم    ا

التيي خب عبييد الصييمد  ييهف الييدين هيياحب النحق قييات الجل ليي  ومنهييا كييان " تحفيي   ، "

عيل لهياا الديال م  ،للنسيائ   "السنن الكبيه  " حقأ المجلد األول من  ،األ هاف " للم ي 

مهت فنهة على الديالم اإلسيالم  ةهيبي   ،لسنن الكبه  " الفاضل الفضل ف  اكنتاف " ا

فهياا الديال م اطلي  عليى  ،مفقيودة   يه مو يودة   "السنن الكبيه  " كان يدنقد الدلماء بن 

نسخ  مو ودة ف  تهك ا ه  النسخ  الوح دة الكامل  للسنن الكبه  للنسيائ  وكانيت   يه 

 . "السنن الكبه  " ارة فقط من ونته المجلد األول منها ويضم كناب الطه ،مفههس  

" كنييب مقدميي  تحق قييص لهيياا الكنيياب تكلييم ف هييا عيين بسييباب اننخيياب اإلمييام النسييائ  لكناعييص 

 فاكه هاه القص  .  "المجنبى 

وييه   ،من اذن ار النسيائ   "السنن الصىه  " الىهيب بن هاا الدال م الفاضل ر ح بن 

فهو مدنا ف  هاه المسيأل   ،الاهب  ف  هلك ويهد على  ،بنها ل ست من اذن ار اعن السن  

كان النسيائ    يه : يقول  ؛وسبب رده لهاه القص  نقدٌ ف ص ًوْةٌف  ،لكن يهد هاه القص   ،

 ،مدهوف عالدذول على السالط ن ، ول س من المدقول بن يًنًً لَّف إلى السلطان عالكنياب 

  ييه  -الحق قيي   –  بسييباب ، ف ؤلييف ...، يدنيي اويطلييب منييص السييلطان بن يؤلييف لييص كناعميي

  ه  لهد القص  .   وً 

والنسيائ  دذيل  ،بول   ء الدذول على السلطان للنصح والب ان والندل م هاا بمه ط ب 

ي ،عل ص وهداه " السنن الكبه  "  حنيى بنيص  ، فاضيالم  اوهاا السلطان الهاهه بنص كان عال مم

فقيال ليص كيان ، يهييد بن يسينف د  ،ب   ا يسأل ؟ ألنص يهيد بن يًنَّ مً " بهح ح كلص ؟ " ل  : سألص 

واإلمام النسائ  لدلص و د  ،هاا السلطان طلبص ف  مكانص  ؛  ل  الصح ح من الضد ف     مً 

ألن الدامي  ميا يسينط دون النم  ي  عي ن الصيح ح  ؛بن هاا الطليب طليب حيهيا عاالهنميام 
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عيل  ،؟! بميه مقبيول  ما النكارة ف  هاه القص  ، "السنن الصىه  " والضد ف فألَّف لص 

المقصيود بن القصي  لي س ف هيا  ،هو مما يَدنبه مدحي  للنسيائ  ومدحي  لهياا األم يه نفسيص 

 بمه مسنن كه .

إهما فسبب تصن ف النسائ  و  بعلم لـ" السنن الصىه  " هو هاا الطلب من هاا األم ه 

مل  فقط   ن عالد التام .بم ه علد من علدا ،الفاضل الاي ال ندهف إال بنص بم ه الهَّ

 . "المجنبى " نننقل ا ن إلى وهف طبد  النسائ  طبدات 

بعييهف منهييا بو وةفييَت علييى ثمييان   ،طبدييات مندييددة وك  ييهة  "المجنبييى " َطبيي  كنيياب 

 ثمان  طبدات مسنقل  . ،ال بةصد عالنصويه  طبدات من هاا الكناب ؛

 ،ةديمي   يدًّا  ،مين الهجيهة بولى هاه الطبدات طبدت سن  اثنن ن وثمان ن ومائن ن وبليف 

 ،طبد  ةديم   يدًّا  ،مائ  وذمس  وثالث ن  اتقهيبم  ،كم لها يدن  ا ن ؟ بك ه من مائ  سن  

 وطبدت ف  مجلدين . ،وطبدت عدله  عالهند 

وهيياا  ،سيين  اثننيي  عتييهة وثالثمائيي  وبلييف  ال مان يي ثييم طبيي  الكنيياب عالقيياههة عالمطبديي  

يا  وهي   ،للسي وط  وحا ي   السيندي  "ى عليى المجنبيى رهيه الهعي" الطبد  ضمت بيضم

ر ألنهيا ب ييود  ،الطبدي  المنداوليي  المتيهورة  عدييد هليك بهييبحت هياه الطبديي  ةديمي  تَصييوَّ

رً فَصيي ،الطبدييات وتضييم  ييهح ن للنسييائ    ،دار المدهفيي  : ت ميين دور كنييب ك  ييهة و  

رت تصويهم  ،والمطبوعات اإلسالم   عحلب  فقيط ونَتيهت  او  هها من دور الكنب َهو  

ه   ،وهاه الطبد  ال مان   كما ةلَت ه  الن  عل ها  الب الد و من الدلماء والمحقق ن  ،

ورةيم بحادي هيا عبيد الفنياى  ،وَهن  لها فهيارس  ،المدنمدة عند  الب الدلماء والمحقق ن 

عليى ميا  ،وه  من ب ود كنيب السينن السين  طباعي   ،واعنَن  عها عناي  ط ب   ،بعو  دة 

 . الكنها من ب ودها إتقانم  ،ما تخلو من بذطاء  ، ها من بذطاء ف

كيل مجليد يضيم  ،في  هياه الطبدي  المدنميدة يقي  في  برعي  مجليدات  "المجنبيى " وكناب 

 فالكناب يق  ف  ثمان  ب  اء ضمن برع  مجلدات . ،  بين 

وعدد  ، وسن ن وسبدمائ  وذمس   الف حديث اواحدم : ةمت بحاديث هاه الطبد  فبلىت رَ 

 . اف  هاه الطبد  كما سبأ : واحد وذمسون كناعم  "المجنبى " كنب 

 بول حديث بورده اإلمام النسائ  ف  هاه الطبد  يقول ف ص كان :

 نَّ بً  ةً هً يْ هً   هَ ع  بً  نْ عً   ً مً لً   سً ع  بً  نْ عً  ي   ه  هْ ال    نْ عً  انَ  ً فْ ا سَ نًثً دَّ حً :  الً ، ةً   د  د  سً  نَ عْ   َ بً  ْ نً ا ةَ نًهً بً ذْ بً 

ي مْ كَ دَ ًحيبً  ظً قً  ْ نً ا اسْ هً : )) إ   الً ةً    َّ ب  النَّ  يوْ نً نْ م  يىْ  يً اًل فًي ص  م  ي  وً ف ي هَ دً يًي سْ م  يىْ ى يً نَّيحً  ه  وء  ض  ا هً لً س 

 (( . هَ دَ يً  تْ اتً عً  نً يْ ي بً ر  دْ  يً اًل  مْ كَ دً حً بً  نَّ إ  فً  ؛ اثم اًل ثً 

" ئ  لييم يبنييدئ واإلمييام النسييا،  "المجنبييى " وهيياا بول حييديث فيي  كنيياب الطهييارة فيي  

 اعنييدئ مبا ييهةم  ،مييا ةييال : كنيياب الطهييارة  ،سييننص الصييىه  عنسييم   الكنيياب  "المجنبييى 

يدني  الجي ء األول مين الكنياب بول  ،لكين الكنياب كليص عديد هليك  ،عالباب وعهاا الحيديث 

 كناب ف ص مندلأ عالطهارة .

 و ذه حديث ف  سنن النسائ  الصىه  هو بثه يقول ف ص :
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ً بً نْ : بً  الً ، ةً  صْ ويً اهَ رً  نَ اعْ  وً هَ وً   مً اه  هً عْ إ   نَ عْ  اقَ حً سْ إ  ا نًهً بً ذْ بً    ً مً هَ بْ َ ي نَ اْعي انً : ًكي الً ، ةً  يهٌ ه  ا  ً نًأ

اعن  بهم  هو القاض  المتهور عبد   عن  بهم  المنيوفى سين  برعي  عتيهة ومائي   –

 . نً بً اللَّ وً  اءً مً لْ  االَّ إ   بَ هً تْ  يً اًل  –من الهجهة بو برع  وبرعد ن ومائ  من الهجهة 

هاا األثه بورده اإلمام النسائ  ف  كناب األ هع  الاي يينكلم ف يص عين األ يهع  المحهمي  

النب يا والخميه وميا  ياعص  ؛ويخ  األ هع  المحهم  ع يادة اسيندال  ،واأل هع  المباح  

األثيه للنسائ  هيو هياا  "المجنبى " فكان  ذه بثه ف   ،هلك من بنواع األ هع  المحهم  

ألن كيون  ؛ف  اذن ياره لهياا األثيه  أً ف   وةد اعنَبه هاا من حسن الخنم وبن النسائ  فد وَ  ،

يدني  كأنيص كيان  ،اعن  بهم  لم يكين يتيهب إال المياء والليبن هياا ييدل عليى ورع كاميل 

مين بن يقي  في  الحيهام فهيو ورع  يديد  دليص يقنصيه ميين  اينيهأ األ يهع  المباحي  ذوفمي

وتيهأ ب يهع  ك  يهة مين الحيالل  ،ميا ه  ل   تك في  ح  ن األمهين الاين ال يَ األ هع  على هاي

ص الكناب عالك ف ص إ ارة إلى بن اليورع والنقيو  هي  مَ نْ وذً  ،من بن يق  ف  الحهام  اذوفم 

م الكنياب نً ولدل اإلمام النسائ  لالك ذً  ،الىاي  المهادة من الدلم وال مهة المبنىاة من الدلم 

ص يهيد بن ينبص من يقهب كناعص إلى بن هاا الورع وهاه النقو  هي  الني  كأن ،عهاا الحديث 

 ، ويندلمها . يجب بن تكون الىاي  والنهاي  لمن يطلب الدلم ولمن يقهب سن  النب  

 . "المجتبى " نتكلم اآلن بإذن هللا تعالى عن منهج النسائي العام في 

وبنيص مين  ،المديدودين مين بئمي  اإلسيالم تًقًدم ف  ته مي  اإلميام النسيائ  بنيص بحيد األئمي  

قهنيون عاإلميام البخياري ، وبعي  ررعي  ، واعين الميدين  ، وبم يالهم النقاد األواحد الاين يَ 

 ،إميام في  عليم الحيديث  ،إميام في  النقيد : فهو  ،ون عاألهاع  د  دً من بفااه الدلماء الاين يَ 

هياه  ؛ف ذفاييا عليل األحادييث إميام في  اكنتيا ،إمام ف  تم    هح ح السن  من سق مها 

 م ايا ا نمدت ف  هاا اإلمام .

ا ا نم  ف ص بنص إمام ف  الفقص  لص ةدرة تتبص ةدرة األئم  المجنهدين  ،وم  هاه الم ايا بيضم

لييالك كييان ميين  ،فيي  ةييوة االسييننباط واسيينخها  األحكييام الخف يي  ميين نصييو  التييهيد  

النبهيي  في  عليم  ؛ل على كنياب هياا اإلميام الطب د  بن يههه بثه هاا الدلم الواس  الجل 

وهاا ما  دل كناب النسائ   ،ر ف  كال الدلم ن ه   بً فهو مَ  ،ف  علم الفقص  اوبيضم  ،الحديث 

ي ؛لكال الدلم ن   امالم  الدةي  في   اعلم الحيديث والصيناع  الحدي  ي  والدةي  في  هليك وبيضم

فاإلمييام البخيياري كمييا  ،ومسييلم وهيياا ييياكهنا عاإلمييام البخيياري  ،االسييننباطات الفقه يي  

ل في  القيدرة الدج بي  عليى  ًيب المً تدهفون اعننى عالنبويبات الفقه   الن  بهيبحت مضيهً 

االسييننباط والداليي  علييى  الليي  اإلمييام البخيياري فيي  الفقييص والنيي  وةييف عنييدها الدلميياء 

ن تلييك هين ميين ةييوة اسييننباط البخيياري و ييودة تدب ييهه ودةيي  بلفاعييص فيي  الندب ييه عيي   ييحً نً مَ 

و ديل  ،فاإلمام البخاري كما تدهفون اعننى عاألحكام الفقه ي   ،األحكام ف  تلك األعواب 

 لمن براد بن يسنف د من السن  ف  اسننباط األحكام . ،كناعص كأنص يصنف الكناب للفقهاء 

اكنفيى بن  ،حنيى بنيص ليم يبيوب كناعيص  ،بما اإلمام مسلم فجدل إمامنيص عالصيناع  الحدي  ي  

ب الكناب و   بً لكنص لم يَ  ،على تهت ب األحاديث على الكنب  امبن ًّ  اسل مم  االكناب تهت بم يهتب 

 يهى النيووي بو  يهى  ؛والنبويب المو ود ف  الطبدات كما تدهفيون هي  للتيارح ن  ،
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فاعننى اإلمام مسلم عالصناع  الحدي    مين ح يث :  يودة النهت يب ،  ،القهطب  بو   هه 

يو  يه هليك مين الصيناع  الحدي  ي  الني  فَ  ،في  ميوطن واحيد  م  الطهق واأللفاع  ل ض  

ةيالوا : هيو بفضيل مين البخياري في   ،ف ها اإلمام مسلم على البخاري عند عدض الدلمياء 

والنفهييأ عي ن حيدثنا  ،وبنيص ال ييهوي عيالمدنى  ،ودةي  األلفياع  ، ودة الصناع  الحدي    

 . كل هاه بمور تم   عها اإلمام مسلم ؛وبذبهنا 

حنيى بن تدب يه  ،وهاا مما ينم ي  عيص النسيائ   ،ن  ْ  ً نًسْ فجاء اإلمام النسائ  و م  ع ن الحَ 

 ، اإنييص بعييدع الكنييب المصيينف  فيي  السيينن تصيين فم " يقييول :  د   ْ ً ييبحييد الدلميياء وهييو اعيين رَ 

مي  حيظ كب يه مين ع يان  ،وهيو  يام  عي ن طهيقني  البخياري ومسيلم  ، اوبحسنها توه فم 

 .  "ها كهان  من المنكلم الدلل الن  كأن

 ي د ركي  عليى لكن الحهيوا بن اعين رَ  ،وسوف نه   إلى هاا الكالم عالب ان إن  اء   

 بنص  م  ع ن طهيقن  البخاري ومسلم .

راحيم البخياري " ةيال :  ،ف ص نوع مين المجيار واللَّطافي   اوعبه السخاوي عن هلك تدب هم 

  "ومسلم ف  طهيقن هما 

كنيياع ن عهفنهميا هيياه األميي   ل   ً ييبً  اف   ًصيائ  براد بن يجديل كناعييص فيي  مً يدني  : كييأن النسيي

 وهما هح حا البخاري ومسلم .

ومن بم ل  هليك بنيص هكيه  ،فمن األمور الن  راحم ف ها البخاري كما هكهنا دة  االسننباط 

 وبنيا ا ن برييد بن بةيهب علي كم هياه األحادييث ال الثيي  ،بحادييث ثالثي  في  كنياب الطيالق 

وبتييهأ لكييم بنيينم محاوليي  اسييننباط الحكييم الفقهيي  اليياي  دييل اإلمييام النسييائ  ييياكه هيياه 

دةي  اسيننباط هياا  –في  الىاليب  –حنى تدهفوا عديد الدجي   ،األحاديث ف  كناب الطالق 

 اإلمام .

يدني   ،ةي  هً  يار فارسي  ط يب المً  هو حديث بنس ف  بنص كيان للنبي   الحديث األول :

وكيان النبي  عل يص الصيالة  ،هات ييوم  وبن هاا الجار دعيى النبي   ، ادم    اخ طب خم ب  طْ يً 

ً  ،والسالم  الس هو وعائت   ً مً وْ فأ فأومأ إل يص  ، بن تدالً  هاا الجار الفارس  إلى النب   أ

كيل  ؛وحيدأ  بنيتً  ،يدن  : وهاه مد  ؟ فقيال ليص اله يل : ال  ،بومأ إلى عائت   النب  

وال الجار تكلم . فكهر هليك الجيار هياه  ،تكلم  ال النب   ،م ما هناأ كال ،هاا عاإل ارة 

ميا  ت يك إال بنيا وعائتي   ؛اإل يارة ثيالث ميهات  وكيهر النبي   ،اإل ارة ثالث ميهات 

ثالث مهات بهن هلك اله يل  فبدد المهة ال ال   وعدد بن امنن  النب   ،نأكل من الطدام 

 عنها . وعائت  رض    - النب   –عأن يأت  هو 

 هكهه ف  بيش ؟ ف  كناب الطالق . ،هاا الحديث األول 

 فً ْ ييوا كً هَ َهييبنييص ةييال : )) انْ  عيين النبيي   احييديث بعيي  ههيييهة مهفوعميي الحررديث النرراني :

 (( . دٌ مَّ حً مَ  انًبً ا وً مم مَّ اً مَ  ونً نَ دً لْ يً وً  امم مَّ اً مَ  ونً مَ ن  تْ يً  مْ هَ نَّ إ   ، مْ هَ نًدْ لً وً  ش  يْ هً ةَ  مً نْ    ً ن   عً   َ  فَ ه  صْ يً 

 هاا ف  كناب الطالق .

 هو حديث األعمال عالن ات المتهور .الحديث النالث : 
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وا ليي  األحكييام النيي  تسييننبط ميين هيياه نَيي    عً  ،هيياه األحاديييث اليي الث فيي  كنيياب الطييالق 

 ،بن يكيون نقلهيا مين النسيائ   الكين ميا برييد بحيدم  ،األحاديث ال الث  مما تندليأ عيالطالق 

 ن عا نهاده الخا  ؟يكو اواحدم 

 أما الحديث األول :
مي  " يدني  ييه  بن اإل يارة ه  فْ الطيالق عاإل يارة المَ " هكهه اإلمام النسيائ  تحيت عياب : 

ي ،المفهم  ةد يقي  عهيا الطيالق   ،ار جً م يل بن يكيون مي الم ر يل يقي  ع نيص وعي ن رو نيص   

الهياهه بنيص عنيد النسيائ   ،مي  ه  فْ يقول : ... ؛ هاه إ يارة مَ  ، "تطلقن  " فنقول لص م الم : 

ألنيص عنيد الدلمياء ال يجيور  ؛  الطالق واسندل عهاا الحيديث وة  م  تَ بن هاه اإل ارة المفه  

بنيص ال يجيور ليص بن يييأت   ،عأحيد مديك  عاليدعوة وةيال ليص ال تييأت   اليداع  ر يالم   َّ إها ًذي

يي ،عه ييل  ذييه  ورضييى هلييك  النبيي  عل ييص الصييالة والسييالم وإيمائييص علييى عائتيي   َ هْ فح 

اعنبيه هياه اإل يارة واعنبيه بنهيا لهيا حكمهيا  ييدل عليى بن النبي   ،اله ل عهاا األميه 

 الدال على مدناها وكأنها : ال .

ياكهها في  كنياب  ،عن عاب الطالق  اةص  عد دة تمامم  ،انهه دة  االسننباط !! بمه عد د 

 الطالق ويسننبط منها هاا الحكم الدة أ .

 : أما الحديث الناني

ص لَ م  نً حْ عها ما ال يً  دً ص  وبنص إها ةَ  ،اإلعان  واإلفصاى عالكلم  الملفوع عها : " فاكهه ف  عاب 

 هاا كالم اإلمام النسائ  . ؛ " ات حكمم ب   ْ ولم تَ  اب   ئم و   مدناها لم تَ 

ثم  اء عند القاض   ،يهيد بن يقول اإلمام النسائ  : لو ةال ر ل المهبتص " ه  طالأ " 

ميا  ،تاهب  إليى ع يت بهليك بو كياا  ؛حهة  بنك   ةصدتَ  ،الطالق  بنا ما ةصدتَ  ، ال ةال :

ق ف  هاا القول دَّ صً ةصدَت الطالق التهع  . يه  اإلمام النسائ  بن ةولص هاا مقبول ويَ 

ا كانت تً ألن ةهيش لً  ؛ كأنهيا تقيول  ،ا مم مَّ اً النب  عل ص الصالة والسالم كانت تسب َمي ب  سَ مَّ

بن هاا التنم واليام  فاعنبه النب   ،ا مم مَّ اً فكانوا يتنمون مَ  ،م مَّ اً هو مَ  ،حمد بنص ل س عم

ميا  ،مي  إن كفيار ةيهيش يقصيدون النبي  عل يص الصيالة والسيالم  ،إل ص  اواللدن ل س عائدم 

فلميا اسينخدموا اللفيظ في    يه  ،ما يقصدون االسم  ،يقصدون المسمى  ،يقصدون اللفظ 

 . عن النب   المدنى المهاد لص ههف هلك الحكمً 

 أما الحديث النالث :

د عص ميا يحنميل مدنياه " " حديث األعمال عالن ات هكهه ف  عاب  يدني  إها  ،الكالم إها ةَص 

 يدني  مي الم إليى ةيال لهيا : اذه ي  مين ،اإلنسان ةال الدبارة ما يحنمل مدناها ال ما يدل 

 . اه هاا طالةم بً نً دْ الطالق . يَ  ل عن هاا ؟ ةد : بنا ةصدتَ ئ  الب ت . فسَ 

وإن كانيت   يه هيهيح  الداللي  عليى الطيالق وةصيد عهيا في   ،فإها ةال اإلنسان عبيارة 

 هاا يدل عند النسائ  على بن هاه المهبة طالأ عند هلك اله ل . ؛ن نص الطالق 

وهياه بم لي   ،دة بم ل  على دة  اسننباط هاا اإلمام وإال الدلماء هكهوا ع ،هاا م ال دة أ 

هياه األعيواب  ؛ 159إليى هيفح   158في  المجليد السيادس مين هيفح   اتقهيبمي ،منوال   
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فقف عند هاا االسيننباط اليدة أ لنديهف بن هياا اإلميام إها ةلنيا بنيص فق يص تقيول :  ،منوال   

 عفق ص .ث ل س د   حً وال تقل بنص مَ  ،نا ةْ دَّ ا وهً نًمْ لَّ سً 

 فبهاا االسننباط راحم كبار الفقهاء ف  دة  االسننباط وةوة االسندالل .

ومما تم   عص اإلميام النسيائ  عليى البخياري م ي ة : بن اإلميام البخياري كميا تدهفيون إها 

احنا  للحديث بك ه من عاب يحاول بن يخنصه الحديث ويقنصه على موطن التاهد في  

بمييا اإلمييام  ، اإال نييادرم  وال يييورد الميينن كييامالم  ،حييديث كييل عيياب يحنييا  إل ييص فيي  هلييك ال

ييص كيان ال يخنصيه النسائ  فلدة  هيناعنص الحدي  ي  ولحههيص البيالر وورعيص وتميام تحه   

عإسناده ومننص وال يخنصه  فلو احنا  للحديث ف  عتهة بعواب يورده كامالم  ، االمنون بعدم 

ل الكنياب لكنهيا بدق في  نقيل السين  وال و   ًطينديم هي  تَ  ،وهاه م  ة ف  الحق ق   ؛ اف ص   ئم 

وتدهفييون بن  ،إال بنهييا بتدبييت المؤلييف بك ييه  ،وهيي  وإن كانييت بتدبييت القييارئ  ، ييك 

ي ،كهر الكالم كناع م ذاه م لَّ من بن يَ مً اإلنسان يً   الكين اإلميام النسيائ  هيبه ليالك حههم

ذنصيار بو روايي  عمدنيى على بن تبلر هاه السن  الناس كما سمدها دون بي تدذل ف ها عا

 بو ما  اعص هلك .

ووافأ النسيائ  اإلميام البخياري في  المسيأل  المتيهورة وهي  عيدم النفهييأ عي ن " حيدثنا 

فميين  ؛وإال هنيياأ ذييالف فيي  ميياهب النسييائ  هيياه المسييأل   ،وبذبهنييا " علييى الصييح ح 

 ،اإلميام مسيلم الدلماء من نقل بنص يفهق ع ن " حدثنا وبذبهنا " النفهيأ الاي كيان يفهةيص 

ميين يدييهف النفهيييأ عيي ن " حييدثنا وبذبهنييا " ميياهب اإلمييام  تدهفييون هيياا النفهيييأ بم ال ؟

 مسلم ف  هاه المسأل  ؟

إها  ،ض ف  القهاءة على الت خ هْ ف  الدً  "بذبهنا " و ،ف  السماع  "حدثنا " بنص يسنخدم 

فيإها براد  ،م  كان الطالب يجلس عي ن ييدي  ي خص ، والتي خ يينكلم ويحيدث والطاليب يسي

، بمييا إها كييان  "حييدثنا فييالن عكيياا " الطالييب عدييد هلييك بن يييهوي عيين هيياا التيي خ يقييول : 

الت خ يجلس وهناأ ةارئ يقهب من كناب الت خ ف قول : " حدثكم رحمكم   فيالن ةيال : 

فإها براد هاا الطالب الاي يسم  هاه القيهاءة  ،حدثنا فالن ..." إلى بن يننه  من اإلسناد 

 هاا ماهب اإلمام مسلم . ؛ "بذبهنا فالن " على الت خ بن يهوي عن هاا الت خ يقول : 

لكيم  بن " حدثنا وبذبهنيا " سيواء ، والنسيائ  كميا ةليتَ  بما البخاري فصهى ف  هح حص

عيدل ل بنيص في   اليب  ،لكنص الها ح بنص ال يفهق  ،هناأ ذالف ف  ربيهم ف  هاه المسأل  

ومين المديهوف بنيص ال يدقيل بن يكيون  اليب الكنياب  ، "ذبهنيا ب" كناعص يسينخدم هي ى  

وهاا هو  ،ال عد بن يكون هناأ   ء كب ه من هاا الكناب بذاه عالسماع  ،بذاه عالدهض 

 الاي ر حص السخاوي على كل حال من ربي اإلمام النسائ  ف  هاه المسأل  .

نأت  ا ن للموارني  عي ن  ،خاري ا ن اننه نا من األمور الن  نقارن ف ها ع ن النسائ  والب

وةلنا لكم بنص راحم اإلمام مسيلم في  الصيناع  الحدي  ي  ودةي  هياه  ،النسائ  واإلمام مسلم 

فنههه هاه الدة  ف  نقل بلفاع األحاديث وتم    اذنالف بلفاع الجماع  الاين  ،الصناع  

حيدثنا " لنسيائ  : في  ك  يه مين األح يان يقيول اإلميام ا يدني  مي الم  ،رو  الحيديث عينهم 

يدن  يهيد بن ينبيص القيارئ بو السيام   ، "واللفظ لفالن " ثم يقول :  "فالن وفالن وفالن 
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بن هؤالء الت وخ ال الث  الاين سم  منهم الحديث إال بن اللفظ الاي سوف يسوةص هو لفظ 

الن بما ف ،بذبهنا فالن وفالن وفالن " عل ف  عدض األح ان يقول :  ،فالن منهم ذاه  

يم ي  ليك لفيظ كيل واحيد عين  "فقال : كاا . وبما فالن فقال : كاا . وبما فالن فقيال : كياا 

 دة  منناه   ف  النقل . ،ا ذه 

 ،لفيظ فيالن كياا " ورعميا يقيول :  ،ةلنا كاإل يارة لصياحب اللفيظ ممين ييورد المينن عنيص 

إليى تم  ي   -ميام مسيلم مميا  ياعص ف يص اإل اوهاا بيضم  -عل علر من دةنص  ، "ولفظ فالن كاا 

بذبهن  الحسن عن إسماع ل وبيوب عن محمد ةاال : " كقولص :  ،اذنالف نقل ه ر األداة 

بيييش  "ةييال بيييوب : حييدثنا ، وةييال الحسيين : بذبهنيي   ييدب   ،حييدثنا حجييا  عيين محمييد 

 المقصود عهاا الكالم ؟!

وبييوب عين  ، ل الحسن عين إسيماع: هما  ،اإلمام النسائ  يهوي هاا الحديث عن   خ ن 

حجيا  عين  ،كال هاين الت خ ن يهويا الحديث عن حجا  عين محميد المص صي   ،محمد 

لكن ما ه  الدبارة الن  اسنخدمها حجا  عن محميد  ،محمد يهوي هاا الحديث عن  دب  

وبميا  "حيدثن  حجيا  ةيال : بذبهني   يدب  " بميا الحسين فقيال :  ،ف  الهواي  عن  دب  

 ،بذبهنيي  : األول  ؛ "حييدثنا  ييدب  : حييدثن  حجييا  ةييال " ال : الحسيين عيين إسييماع ل فقيي

 وال ان  : حدثنا .

مين دةي  المالحهي  في   كم بذات هاه من الوةيت بهيالم  لْ  َّ خً وتً  انهه الدة  ألي در   !!

 ،ق ه   فًيلكين كيون هيو ال يَ  ،م  بنيص ال يفيهق عي ن هي ر األداء  ،األلفاع وف  ه ر األداء 

"   هه من المحدث ن ألن الخالف ةديم ع ن المحدث ن ف  النفهيأ ع ن  قه   فً يدهف بنص ةد يَ 

فميا عيالكم إها  ،فمن حههص على النقل الواف  يفيهق عي ن هي ر األداء  ، "حدثنا وبذبهنا 

مي   ،كانت المسأل  مندلق  عألفاع النب  عل ص الصالة والسالم ، واذنالف الهواة ف  نقلهيا 

ه     ىً ةد تكون لفه  واحدة تَ  ،ف  اسننباط الحكم من الحديث  ما ةد تؤثه عص هاه االذنالفات

فك ف سوف يكون دةي   ، االحكم بو تدل على حكم  ذه مخنلف عن الهواي  األذه  تمامم 

ال  ييك بنييص سييوف يكييون عييالر  ،نقييل وحييه  اإلمييام النسييائ  فيي  إثبييات هيياه الخالفييات 

 النهاي  ف  الدة  وف  اإلثبات وف  النحهي .

 ا راحم ف ص النسائ  البخاري ومسلم .هكهنا مم

 النسائي على البخاري ومسلم :بقي ما تميز به 

هياه الم ي ة هي   ،هناأ م ي ة تم ي  عهيا اإلميام النسيائ  عليى هيح ح  البخياري ومسيلم 

مين  ، اوع ان اذنالف الهواة عطهيق  ال بةولهيا مبالىمي ،عناينص الفائق  عب ان علل األحاديث 

 يخضي  لجاللي  هياا اإلميام ويديهف فديالم  "المجنبى "   الصىه  وةف على سنن النسائ

ونقلنا لكم عبيارة اعين ر ي د ةبيل ةل يل وال عيأس  ،بنص من األئم  المددودين ف  هاا التأن 

 ، اوبحسنها توهي فم  اإنص بعدع الكنب المصنف  ف  السنن تصن فم " من إعادتها عندما ةال : 

انهيه! ينبيص ا ن إليى الم ي ة الني  ينم ي  عهيا  "وهو  ام  ع ن طهيقن  البخياري ومسيلم 

حظ كب يه مين الدليل م   وهو  ام  ع ن طهيقن  البخاري ومسلم" على البخاري ومسلم 

 . "ان  من المنكلم هً الن  كأنها ك  
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 ان  من المنكلم ؟!هً كأنها ك   ؛بيش مدنى هاه الدبارة 

الييهحمن عيين مهييدي م ييل عبييارة عبييد  ، اهيياا الوهييف كييان يسيينخدمص المحييدثون ك  ييهم 

ييال ك  : " المتييهورة عنييدما ةييال  يدنيي  بن بسييباب رد  "انيي  هً إنكارنييا الحييديث عنييد الجهَّ

ف   االحديث بو تصح حص بو تضد فص عند من ل س لص علم عدلم الحديث بو من ل س منمكنم 

علم الحديث بسباب  امض  ال يسنط   بن يسنوعبها حنى يهن بن المنكلم ينكلم عنوع من 

كالَم المحدث ن  ،م ل الكهان الاين ي عمون بنهم ينكلمون عالى ب ات  ،ف  الى ب ات الكالم 

عند الجهال ف  مسائل تصح ح الحديث وتضد فص لدمقها وعددها عن بههانهم كأنها كهان  

إليى  اوأل ل هاا الملحظ نبص بئمي  الحيديث ك  يهم  ،اسن داعها  اال يسنط دون بعدم  ،بو سحه 

مهما حاولت تسيبب  ،ألنهم ما يسنوعبونها  ؛الحديث بمام الدام   ضهورة عدم هكه علل

واإلميام بعيو داود ني  عليى هليك في   ،حنيى بنهيم حههيوا  ،هم وعدم فً  اوتتن نم  اتتويتم 

رسالنص إلى بهل مك  بنص تهأ ع ان علل ك  ه من األحاديث ةال : " ألنيص ال تبلىهيا عقيول 

ا ا ن ف  كنب هؤالء األئم  ل س هو  م   علمهيم بن الدلم المب وث عندن أْ ف    ،الدام  " 

بما الدلم الدة أ فهو ف  ةلوعهم عندهم  ،عل هو الدلم الاي يهنون بننا نفهمص إن  اء    ،

 "الدلل " العن المدين  و "الدلل " كـ  ،نجد إ ارات إل ص ف  عدض الكنب المنخصص   ،

ا تكم يل هيورة ال عيأس عهيا عين هياا ت لكانيت ف هيدًيم  إ يارات ذف في  ليو  َ  ،للدارةطن  

لم  ،الدلم الدة أ الاي ف  الحق ق  إلى ا ن لم يَخدم ذدم  واف   هو علم " علل الحديث " 

 ل الباب ف  هاا الجانب .ف  قْ يَخدم الخدم  الواف   الن  تَ 

بنيص هكيه  –عيد هياا الندل يل وةفي  طويلي   فْ ة يوً  -ومن بم ل  تدل الت هياا اإلميام الىهيبي  

 ،يدني  االنقطياع وعيدم الي وا   ،يث النب  عل ص الصالة والسالم بنص نهى عين النبنيل حد

ك عن الحسن عن سدد عن هتيام عين عائتي  رضي  ب دث عن عبد المل  : فهواه من  ه  

ةنيادة يهوييص  ؛عين الحسين عين سيمهة  –إسناد  ذيه  –ةنادة : ورواه من  ه   ،  عنها 

د الملك يهويص عن الحسن عن سدد عن هتيام عين وب دث عن عب ،عن الحسن عن سمهة 

ب دث عين عبيد المليك يهوييص عين الحسين عين سيدد عين  ؛فاذنلف ب دث وةنادة  ،عائت  

 . وةنادة يهويص عن الحسن عن سمهة عن  ندب  ،هتام عن عائت  

 .  "ةنادة بثبت وبحفظ من ب دث " فبدد بن بورد هاين الطهيق ن ةال : 

 ب ؟إهما بي الحدي  ن بهو

 حديث ةنادة ؟

لكين حيديث  ،ةنادة بثبت وبحفظ من ب يدث " النسائ  يقول :  ،النسائ  ما يقول هاا  ،ال 

 . "ب دث ب بص عالصواب 

ه وال  َّ حً نً بن تً  تً ئْ ه ما     َّ حً فات وتً ةً من وً  عند هاا الندل ل ما  ئتً  فْ ك ف يكون هاا ؟! ة  

األهييل مييا دام بن راوي بحييد  ،ب بمييه عج يي ألنييص فدييالم  ؛بنييًت مييا راى تدييهف الو ييص 

ميا الياي  ديل  ،الو ه ن بثبت وبحفظ فالمفهوض يكون حدي ص هو الاي بولى عالصواب 

فيي  الهواييي  حدي ييص بولييى عالصييواب ؟! هيياا يحنييا  إلييى علييم  اوت ب نميي احييديث األةييل حفهميي
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حديث النه  عين النبنيل ميا هكيهت رةميص لكين ممكين  –هاا الحديث  ،النسائ  حنى تفهم 

 خه ص من السنن .ت

وةيد هيحح هياا  ، ذه : بن كال الو ه ن هيح ح  اوبنا درست هاا الحديث فنب ن ل    ئم 

لكن عليى  ،منهم اإلمام النهماي هحح الو ه ن و  هه  ،الحديث عو ه ص بك ه من إمام 

يدن  بسباب ته  ح النسائ  لهاا األميه  ،كل حال المجال بوس  من بهكه ف ص هاا الت ء 

 مو ود ف  كناب .  -دراس  هاا الحديث  -وهو  ،ط طهق وروايات ك  هة سْ ى عً يحنا  إل

" تقيدم بن النسيائ  وهيف كناعيص في أحادينه ورجاله :  "المجتبى " شرط النسائي في 

عل  ، "السنن الكبه  " عأنص هح ح كلص عندما وارنص عكناعص  ابو بطلأ عل ص حكمم  "السنن 

وبنيص بهيداه إليى  "السينن الصيىه  "  ف النسيائ  ليـالقص  الن  هكهناهيا مين سيبب تصين

هياا  ؛ "المجنبيى " فصنف ليص  ،مل  فقال لص : هل هاا هح ح كلص ؟ فقال لص : ال بم ه الهَّ 

 "المجنبى : " يؤيد هاا األمه نفس النسم    اهح ح كلص ، بيضم  "المجنبى " يدل على بن 

ي ،االهطفاء واالذن ار : واال نباء كما تدهفون هو  ، ف هيا إ يارة إليى بن  افالنسم   بيضم

ولن يكون االذن ار إال عناءم عليى الصيح  والقبيول عنيد  ،هاا الكناب ف ص بحاديث مخنارة 

المننقى " كناب  ،العن الجارود  "المننقى " وهاا يتبص من  ه  بذه  كناب  ،المحدث ن 

كميا  االحسين إال نيادرم العن الجارود عدراس  بسان ده اتضح بنص ال يني ل ف يص عين مهتبي   "

ه من كنب الصح ح عناءم على دراس  بسان ده وعناءم عليى االسيم ب  فاعنَ  ،ةال اإلمام الاهب  

 للنسائ  . "المجنبى " كناب  ام لص تمامم  ، "المننقى " : 

 ،سندل عها على بن سنن النسائ  هح ح كليص إال بن هاه الدبارات وهاه األمور الن  ةد يَ 

 ل ًما ؟ ،ل على   ه عاههه وَّ ؤً ال عد بن يَ 

هياا  ،ويقول : هياا حيديث منكيه  "المجنبى " عدض األحاديث ف  ل  د  النسائ  نفسص يَ  ألن

ميي  بنييص بذييه  كييال  ،: حييديث فييالن بولييى عالصييواب  ام ييل مييا هكهنييا  نفميي ،حييديث  يياه 

يييميييا يَ  افك  يييهم  ،فبييي ن بن بحيييد الحيييدي  ن را يييح وال يييان  مه يييوى  ،الحيييدي  ن  عديييض  ل  د 

 إهما ما هو مهاده عوهف هاا الكناب عالصح ح ؟ ،األحاديث 

وعهياا الق يد يصيبح  ، ص هيهاح م فً دَّ نقول : مهاده بنص هح ح كلص إال ما هكه لص علي  بو ًضي

 كالمص الساعأ م  تصهفص ف  السنن ل س عل ص  بار وال إ كال وواضح تمام الوضوى .

 إهما ما هو  هط النسائ  ف  كناعص ؟

 ص " .لَّ عً ث ياكهه ف  هاا الكناب هح ح إال إها بً " بن كل حدي

وةييد يكييون عب ييان  ،ةييد يقييول : ف ييص فييالن وهييو ضييد ف  ،واإلعييالل ةييد يكييون هييهاح م 

اذنالف الهوايات والننصي   عليى بن إحيداها بْولًيى مين األذيه  كميا سيبأ في  روايي  

ديث ضد ف ..، هاا ح ،هاا حديث  اه  ،بو عأن يقول : هاا حديث منكه  ،ب دث وةنادة 

الننص   على الضدف بو النكيارة بو التياوه بو ميا  ياعص هليك مين األحكيام الدالي  عليى 

 الهد .

وهي  : بن يسيوق  ،وهي  طهيقي  ذف ي  في  الندل يل  ،وهناأ طهيق  يجيب بن نننبيص إل هيا 

 ذه يخالفيص  ايكنف  عأن يقول م الم يسوق اإلسناد ثم يسوق إسنادم  ،اذنالف الهوايات فقط 
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فيإها وةيف عليى بسيان د مخنلفي  يننبيص إليى بن اإلميام  ،ف دنمد ف  هلك على نهه القارئ  ،

بحد هاه األسان د بو بحد هاه الطهق بو لدلص يدل  م   الطهق  لَّ د  النسائ  لدلص يهيد بن يَ 

. 

ص بو يييورد اذنالفييات لَّييد  بمييا إها و ييدت الحييديث يييورده فيي  البيياب دون بن ييينكلم عنييص بو يَ 

 فاعلم بنص هح ح عنده . ،هحنص مؤثهة ف  

بحيد تالمياة النسيائ  الكبيار والحفياع الكبيار الياين  مَ ْهيمما يدل على هياا المدنيى فً  اوبيضم 

كيان في   ،حم ة عين محميد الكنيان  المصيهي : ف  رمنهم من كبار النقاد وهو  د  دً كانوا يَ 

ن كبيار وهيو مي ،عصهه إمام بهيل مصيه في  الدليل ومدهفي  هيح ح السينن مين سيق مها 

 تالماة النسائ  وا ذاين عنص .

ييا كييان يييهوي  ،ولهياا اإلمييام تدل قييات علييى " السينن "  رعمييا مييه عييص حييديث  "السينن " لًمَّ

تحفي  " حيه  عليى إثباتهيا اإلميام المي ي في   ،وه  تدل قيات نيادرة  يدًّا  ،ف دلأ عل ص 

فندقبص حمي ة الكنيان   ، صلَّ د  ولم يَ  افف  مهة من المهات بذه  النسائ  حدي م  ، "األ هاف 

وال بدري ك ف  ار هاا على بع  عبد الهحمن ؟! ولدلص اتكل " هاا تلم ا النسائ  عقولص :

 .  " -بحد الهواة : عبد الجبار عن الدالء  –ف ص على عبد الجبار 

 . " وال بدري ك ف  ار هاا على بع  عبد الهحمن ؟! "عند هاه الدبارة :  فْ ة  

ال يتنهط ف ص الصح  ما هو مجال تدقب حمي ة الكنيان  ؟  اكناعم  "نن الس" لو كان كناب  

 هل لص مورد ؟

ا تقيول ك يف  يار هياا عليى بعي  عبيد اليهحمن ؟! بعيو عبيد مً يدن  يقال لحم ة الكنان  : ل  

ر ح بن  -حم ة الكنان   –هو  ،فالنسائ  لم يتنهط الصح   ،هو النسائ   االهحمن طبدم 

ثم ةال  ،تدل على بنص مهسل عنده  افاكه طهةم  ، رواه منصالم  والنسائ  ،الحديث  مهسل 

لوال بن حم ة الكنان  كان يفهم بن إيهاد الحديث دون ع يان الدلي  ييدل عنيد ، هاه الدبارة 

" وال بدري ك يف  يار هياا " يدني  : ك يف : النسائ  على الصح  لًًما هكه هياه الدبيارة 

م تلم ا النسائ  وهو بعهف النياس هْ هاا فً  ؛ائ  مه دون بن يننبص لص بعو عبد الهحمن النس

 عتهط   خص .

 ماعيي  ميين الدلميياء ميين كبييار األئميي  عأنييص  –سيينن النسييائ   –ولييالك فقييد وهييف السيينن 

حنييى بن اعيين طيياهه  ،وميين هييؤالء الييدارةطن   ،بطلقييوا عل ييص عأنييص الصييح ح  ،الصييح ح 

ا نقل عبارة الدارةطن  ف  وهف  وكفيى : " عأنيص الصيح ح ةيال  "المجنبى " المقدس  لًمَّ

ألن الييدارةطن  إمييام يَقييهن  "عهيياا الكنيياب عالصييح   –الييدارةطن   –عوهييف هيياا اإلمييام 

 . فدالم  اعالبخاري ف  علم الدلل ولم يأت  عدده م لص ف  علم الدلل بعدم 

 "اإليمييان والنوح ييد " واعيين منييده اإلمييام المتييهور هيياحب كنيياب  ،فميينهم : الييدارةطن  

ووهييف سيينن  ،هكيه ف ييص هيياا الكيالم  " يهوط األئميي  " ليص كنيياب اسييمص  ، وكنيب ك  ييهة

ا ماكور من تالماة  ،عأنص الصح ح  "المجنبى " النسائ   وبعو عل  الن ساعوري وهو بيضم

 "الكاميل " واعن عدي هاحب  ،واعن السكن  ،النسائ  ةبل هاه المهة ومن كبار الحفاع 

ي ،والخط ب  ، " والياهب  في   ،هي اف  دًيوبعيو الحسين المً  ،لخل لي  وا ،ف  لً وبعو طاهه الس  
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ييا تييه م للنسييائ  ةييال :  "الكا ييف  وبةييههم  ، "الكا ييف " فيي   "هيياحب الصييح ح " لًمَّ

 السخاوي .

س ف  الطائف اسمص : عبد الهحمن ر   دً مَ  ،  د  دًّا دلن  عل ص بحد اإلذوان  لٌ قْ عل عندي نً

ي " ييص التيهيد  المهفوعي  تن" مو ود في   ،  عل ص ن  لَّ دً  ،الىامدي   ؛اق الكنيان  هً العين ع 

ي ،اق هَّ اق بو اعن عً هً اعن ع   يهاق :  ،اق الكنيان  هً الصح ح بنص اعن ع  ربييت " يقيول اعين ع 

 . "ص ص  اس ما نًعً رْ عخط الحافظ اعن حجه على هامش مخنصه الموضوعات العن دً 

كيان ةيد  اهكيه حيدي م  ، الكيم  نفميص هكهتَي ر ف يص ميا كنيتَ ه   قًيانهه كالم الحافظ اعين حجيه!! يَ 

 ،فندقبص الحافظ اعن حجه عأنيص لي س عموضيوع  "الموضوعات " بورده اعن الجوري ف  

ص وهلييك ْنييل   دً حييديث بعيي  بماميي  هيياا بذه ييص النسييائ  ولييم يَ " ب : ق ييدً فقييال فيي  بثنيياء هيياا النَّ 

 . "يقنض  هحنص 

ص ْنيل  دْ بن الحديث الاي لم يَ  ؛  مْ الجً حنى على طهيق   ،ةاط  ف ما هكهناه لكم   ا انهه!! نً

 . لَّ دً كل ما ف  النسائ  هح ح إال الحديث المَ  ،النسائ  فهو هح ح 

 . "ص وهلك يقنض  هحنص نْ ل   دً الدبارة : " حديث بع  بمام  هاا بذه ص النسائ  ولم يَ   دَ ع  بَ 

 م الحافظ اعن حجه!!هْ انهه فً 

ف المداهييهين مي  سيينن النسييائ  نهييه تصيه  بن تقيف وا ميا  ييئتً  فْ عنيد هيياه المسيأل  ة يي

وعدم احنجا هم عنصح ح النسائ  ف  هاا البياب إها ليم  ،واعنباره بنص ال يتنهط الصح  

تهم عنضييد ف بحاديييث النسييائ  عاألوهييام بو عاألذطيياء بو عييأي سييبب ميين بً هْ عييل َ يي ، لَّ دًيييَ 

بن النسييائ  يتيينهط ظ المهييم وهييو ًحييلْ األسييباب دون االلنفييات ودون الننبييص إلييى هيياا المً 

إليى  اوهياا الياي مضيى عل يص كميا هكهنيا لكيم هيؤالء األئمي   م دمي ،ص لَّيد  الصح  ف ما لم يَ 

:  لْ قَيحنيى ةيوة عبيارة الحيافظ اعين حجيه بنيص ليم يً  ،الحافظ اعن حجيه عهياا الين  القياط  

نحن إها ةلنيا إنيص هيح ح يدني  هيح ح عنيد  ،م  بنها كاف    ،وهلك يقنض  هحنص عنده 

لكن لمدهف  الحيافظ اعين حجيه عمكاني  النسيائ  احين  عيالك  ،سائ  ف  حكمص وا نهاده الن

إهما فهيو  ،ص لَّيد  هكهه النسائ  وليم يَ  ،واعنبه بن الحديث هح ح ال يحنا  إلى بذا وعطاء 

وهاه المسأل  سوف نه   إل ها إن  اء   عنيد  ،كأنص بذه ص البخاري ومسلم  ،هح ح 

 ام النسائ  .كالمنا عن ر ال اإلم

بعن بنهيا  ،عندنا األحاديث الن  حكم عل ها اعن الجوري عالوض  وه  ف  سنن النسائ  

 ثم الكالم عن  هطص ف  اله ال . ،ومضطهون إلى إر ائها إلى الىد  ،طويل  

 

 

 األسئلة :

 سؤال يقول : إها امهبة  سلت فه  اعننها هل يننقض الوضوء ؟

 ال يننقض الوضوء . والها ح بنص ،المسأل  ذالف   

فهيل يياهب  ،فلمياها نحنيا  إليى النصيهيح عالسيماع  اسميسؤال : إها كان عديض اليهواة مدل   

 بر و النوض ح والنفس ه ف  هلك وعن تدهيف المدلس ن ؟ ،تدل سهم إها ههحوا 
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بما الندل س فندهيفص مدهوف : رواي  الهاوي عمن عاهيهه وليم  ؛و   ما فهمت السؤال 

هيياا هييو  ؛وهميي  ورواييي  الييهاوي عميين سييم  منييص مييا لييم يسييمدص عصيي ى  المَ  ،يسييم  منييص 

 الندهيف الصح ح ف  الندل س .

 م مدنى النه  عن النبنل ؟تَ دْ عً سؤال يقول : هال بً 

بن اإلنسيان ميا يني و   ،عن عيدم الني و   ،النه  عن النبنل يدن  نهى عن عدم ال وا  

 نْ ))ًمي: والحديث مدهوف ف  هاا الباب  ،ك عن هل فنهى النب   ،ويهن بن هاه عبادة 

  (( .ن   م   سً  ْ لً   فً ن  نَّ سَ  نْ عً  بً    رً 

 ؟ "أنس عص نً سْ هاا حديث يَ " سؤال : ما مدنى ةول بهل الدلم 

وينف  بن ينقو  هيو ف ميا إها  يهد  ، ذه  اي حدي م و   قً يدن  ينف  بن يَ  " أنس عصنً سْ يَ " مدنى 

حين  إها  اء ما يقوييص يَ  ، الكن ال ينف  بن يَحن  عص منفهدم  ،بو  اءت مناعد  لص  ،لص  اهد 

 يقال هاا ف  الحديث الضد ف ذف ف الضدف . ،حن  عص إها لم يأت  ما يقويص ال يَ  ،عص 

 سؤال : ما حكم النوم على البطن ؟

 بةل بحوالص الكهاه  .

يجب عل نيا السيكوت  فهل ،ه د إلى الخ ه بذطاء مد ن  م بو المَ ل   دً سؤال : إها كان ف  المَ 

 وعدم األمه عها والنصح ف ها ؟ ،عنها 

ال  ،فهل يجب عل نا السكوت عنها يدن  : النالماة هل يسكنون عين بذطياء مدلمهيم ؟ ال 

بن ينصييحص وبن يدليص علييى بذطيياءه  ،م عيل هيياا حيأ الدييال م علييى الميندل    ،عيد بن ينصييحوه 

ناس ف  النصح بن يأذاوا طهيأ الل ن لكن إها كنا نقول لدام  ال ،ويد نص على تصح حها 

فمن عياب بوليى بن ننصيح الميندلم بنيص ينصيح المدليم عالحكمي  واللي ن  ،واللطف والحكم  

 لحأ الدال م على المندلم .؛  وعالطهيأ الحسن

فك ييف  ،سييؤال : إها كييان الييهواة ميين الصييحاع  والنيياعد ن لييم يدهفييوا الفييهق عيي ن الصيي ر 

 ة نقلوا الحديث ؟يفهةون ع ن الص ر وهم الهوا

لكن الاي نسنط   بن نقوليص بن الصيحاع  ميا في   يك ميا  ،سؤال   ه واضح ف  الحق ق  

واالهطالحات ال عأس  ،هاا اهطالى حادث  ، "حدثنا وبذبهنا " كان عندهم فهق ع ن 

 ،ح عل هيا مين رمين بتبياع النياعد ن ل  وما دام بنيص ةيد اهيطَ  ،عها من عاب الن س ه والنم    

يييدنيي  ب حييدثنا " كييان يفييهق عيي ن  ،ن هكييه هيياا النفهيييأ اعيين  ييهي  ن بوائييل ًمييهكييه بنييا م 

فميا في  عيأس ميا دام بنيص اهيطالى وي سيه  ،و  هه من بئمي  بتبياع النياعد ن  ، "وبذبهنا 

 فل س ف ص عأس . ،الدلم ويب ن طهيق  الهواي  

كس مسلم سؤال : هل هح ح بن النسائ  يورد بهح ما ف  الباب ف   ذه الباب على ع

 ؟

 ،ال في  مسيلم حنيى نقيول عليى عكيس مسيلم  ،و   هاا ما تب ن ل  بن هاا بمه مضطهد 

فهعمييا بورد اإلمييام مسييلم الحييديث اليياي يييه  بن   ييهه بةييو  منييص فيي   ،وال فيي  النسييائ  

 وكالك النسائ  . ،عداي  الباب ورعما عكس 

 ئ  رحمص   ؟االذنالف ف  اسم كناب النسا اسؤال : هال بعدًت لنا سهيدم 
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السينن الميأثورة عين رسيول : " وسيم  عيـ ، "السنن الصىه  " االذنالف : بنص سم  عـ 

   " ، واألذ ه  ؛ "المجنبى من السنن المسندة " وسم  عـ:  ، "المجننى : " وسم  عـ

 هو الصح ح .

 س لألحاديث على طبد  القاههة ؟سؤال : هل ع و الجام  المفهه  

وةيد  ،س يد و على الكنب واألعيواب ألن المدجم المفهه   ؛طبد  القاههة  ما هو على ،ال 

فكنب الكنب واألعواب ورةمهيا  ،بن يق د هلك ويد ده  "تحف  األ هاف " حه  هاحب 

 س .على ما يوافأ الجام  المفهه  

 ؟ اوتحق قم  ام النسائ  كى هه من الكنب السن   هحم دً خْ سؤال : لماها لم يَ 

كنيب  ،ييأت  إن  ياء   هكيه الكنيب الني   يهحت الكنياب  ، ام  يهحم د  من ةال بنيص ميا َذي

 . اك  هة تقارب تسد  عته كناعم 

 سؤال : لم تاكه فض ل  الت خ عق   طبدات النسائ  ؟

لكين هكيهَت لكيم بةيدم الطبديات ثيم الطبدي  المنداولي   ،ما في  داع  لياكه طبديات النسيائ  

 دها ... رةم الطبد  وتاريخها ومطاع ؛واننه نا 

 هل هاا الحديث ضد ف بم هح ح ؟ ،سؤال : ف  وةت ن ول المطه اسنجاع  الدعاء 

 الاي بهكهه بنص هح ح .

 واهلل أعلم . ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد 
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