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ِم    الّرِحي الّرْحَمِن ّلِه ال ِم ِبْس

آله وعلى بعده نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
. الدين يوما إلى بإحسان لهم والتابعين وأصحابه

الله رحمة عليه النسائي الماما عن الماضي الدرس في تكلمنا
ًذا وأخذنا َب السنن"  كتابيه حول يسيًرا كلًما أخذنا ثم ، ترجمته من ُن
ّينا  ،" الصغرى والسنن ، الكبرى ، بالكبرى الصغرى السنن علقاة وب

الماما عن نقلتها التي العبارةا حول بالمس سؤال جاءني وقاد
 ؛" الكبرى السنن"   من"الصغرى السنن"  كتابه انتخب أنه النسائي
، صحيح كله – الكبير يعني – السنن كتاب" :  فيها يقول التي العبارةا

المجتبى المنتخب الكتاب هذا أما" :  قاال " ثم المعلول الحديث إل
 . " صحيح فكله

نّصا تكون لنها العبارةا هذه مصدر هو : ما قاائًل الخوان أحد سألني
؟ النسائي تصنيف  من" المجتبى"  أن على صريًحا
ُته مقدمة" :  منها آخر مصدر من أكثر وهناك ، المصدر على فأحل

َبى زهر " في أيًضا السخاوي ونقله ، النقل هذا نقل  للسيوطي" الّر
َبر القول . العلم أهل من واحد من أكثر ونقله  ،" المعت

يأتي أيًضا آخر وقاوًل القول هذا أذكر ل جعلني الذي – الحقيقة – لكن
، النسائي تصنيف  من" الصغرى السنن"  أن على الدألة ضمن ذكره
. والسيوطي السخاوي نقله ، القول هذا إسنادأ على أقاف لم وأني

عن السنن راوي ثقة إماما الحمر - وابن الحمر ابن قاال" :  يقولون
والسخاوي السيوطي بين أنه  وتعرفون" النسائي قاال – النسائي

أن باعتبار عليها العتمادأ يمكن أنه إل ، دأهوًرا الحمر ابن وبين
ُيستأنس أنه الحوال فأقال ، الجزما بصيغة وعلقوها أئمة لها الناقالين

هي ، شيء أو الحكاما أو النبوية بالسنن متعلقة غير وأنها خاصة ، بها
" أن على الدالة القرائن ضمن من ُتعتبر أن يمكن ، الدألة ضمن من

بل ، السني ابن تصنيف من ل النسائي تصنيف  من" الصغرى السنن
الصغرى لسننه النسائي تصنيف سردأ في الله شاء إن التية القصة

. الباب هذا من أيًضا
 للماما" الصغرى السنن"  كتاب عن الكلما الله شاء إن اليوما نبتدئ

 ،" والكبرى الصغرى السنن"  النسائي كتابي أجل وهو ، النسائي
" هو العلم وطلبة العلماء بين تداوًل وأكثرهما وأشهرهما أجلهما
. خاصة عناية به نعتني سوف لذلك  ،" الصغرى السنن
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ُقاه ما أول ْطُر :  هو المسألة هذه أو المبحث هذا في َن

؟  للنسائي" الصغرى السنن"  لكتاب الصحيح السم ما
: الكتاب لهذا تسميات عدة وردت
" المجتنى" " :  النبلء أعلما " سير في الذهبي الماما فسماه
. بالنون
. " الصغرى " السننبـ العلماء من جماعة وسماه

ّدا قاديمة مخطوطة نسخة وجاء خمسمائة سنة حدودأ في منسوخة ج
السنن" :  وهو التالي العنوان غلفها على جاء ، الهجرةا من وثلثين

 ."  الله رسول عن المأثورة
لي يظهر فيما الرجح أو الصحيح السم أن إل ، متعددأةا تسميات هذه
السم هو أنه أرجحه الذي السم ، الله شاء إن التالي السم هو

: هو  للنسائي" الصغرى السنن"  لكتاب الصحيح الكامل
. بالباء  المجتبى" المسندة السنن من المجتبى"  

كلمه في السم بهذا سماه نفسه النسائي أن هو الختيار هذا أدألة
ًفا نقلناه الذي والذي ، والكبرى الصغرى السنن بين العلقاة حول آن
المسمى المنتخب" :  قاال حيث ؛ قاليل قابل الكلما عنها ذكرنا

وذكرها الحمر ابن رواها التي العبارةا ، النسائي  نفس" بالمجتبى
. الول الدليل هذا ؛ والسخاوي السيوطي

عبارته نقلنا وأيًضا  ،" المجتبى"  راوي السني ابن سّماه وكذلك
الكتاب وهذا" :  السني ابن قاال ، بالمس والصفحة المجلد برقام
أيًضا فسماه  ،" الكبرى السنن في ليس مما المجتبى في

بالكتاب الناس أعرف وهو ، المصنف تلميذ السني ابُن بالمجتبى
. الصحيح وباسمه وبمؤلفه

ابُن " المسندةا السنن من المجتبى"  الكامل السم بهذا سماه أيًضا
الشبيلي خير ابن وفهرست  ،" الفهرست"  كتابه في الشبيلي خير
ُفنا التي الكتب أهم من ِقا ، الكاملة الصحيحة الكتب تسميات على ُتو
للمصنفات الكاملة السماء بسياق يعتني الغالب في وجدناه فقد
تشتهر الكتب بعض لن ؛ الكتاب هذا شهرةا على يقتصر أن دأون

الشبيلي خير ابن أما ، للكتاب الصحيح السم من مختصرةا بشهرةا
ّدا حريص فإنه اسم نقل عندما إنه حتى ، الصحيح السم نقل على ج

على يردأ كأنه  ،" الموحدة بالباء المجتبى" :  قاال النسائي كتاب
. بالنون ل بالباء انه على يؤكد  ،" المجتنى"  إنه قاال من
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 ،" الصول جامع"  مقدمة في الثير ابُن السم هذا نقل ممن وأيًضا

، أيًضا والسيوطي  ،" المتمني الراغب ُبغية"  كتابه في والسخاوي
، كتابه مسمى في حتى السم هذا اعتمد السيوطي إن بل

على الربى زهر"  سماه النسائي سنن على شرح للسيوطي
وسجع النسائي على شرحه وسمى السم هذا فاعتمد  ،" المجتبى

ًء السم هذا  ." المجتبى"  هو النسائي كتاب اسم أن على بنا
من المجتبى"  كان هو النسائي لكتاب الصحيح السم أن فالظاهر

. أعلم والله الرجح هذا  ؛" المسندةا السنن
" تصنيف سبب هي الله شاء إن عنها سنتحدث التي الثانية النقطة

من غالبه  واختصار– " المجتبى"  اسمه أن اتفقنا الن  -" المجتبى
 ." الكبرى"   من" الصغرى السنن"  غالب واختصار ؛ الكبرى

" أن لكم وذكرنا ، بالصغرى الكبرى السنن علقاة تكلمنا أن سبق
ابن تصنيف من ل النسائي تصنيف من الصغرى  السنن" المجتبى
. السني
الداعي هو : ما السائل يسأله أو الذهان على ُيطرح قاد فأول

السنن غالب ويختصر يصنف النسائي الماما جعل الذي والسبب
غير يكون المختِصر أن المعتادأ في لنه ؛ الكبرى من الصغرى
ًبا يؤلف المؤلف ، المؤلف الذي فما ، ويختصره واحد فيأتي ضخًما كتا

؟! كتابه لختصار النسائي الماما دأعا
ُكر قاصة وردأت ْذ هذه تجاه اختلفوا العلم أهل أن إل ، السبب هذا َت
ّدأا أو قابوًل القصة " صنف َلّما النسائي الماما أن تذكر القصة هذه ؛ ر
بلدةا – الّرْملة أمير وهو ، المراء من لمير  أهداها" الكبرى السنن

 قاال" الكبرى السنن"  كتاب في المير هذا نظر فلما – فلسطين في
. : ل قاال ؟ كله صحيح : أهذا للنسائي

ْدأ له قاال  ًبا اكتب ، الصحيح ِلَي : فَجّر فكتب ، الصحيح إل فيه ليس كتا
ًء النسائي الصغرى  السنن" المجتبى"  كتاب المير هذا رغبة على بنا

.
ُته من أقادمُا القصة هذه سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو المامُا ذكرها رأي

ّبال وهذا ، الهجرةا من وأربعمائة وثمانين اثنتين سنة المتوفى ، الَح
ُتها التي القديمة النسائي نسخة على موجودأ النقل وبعد ، لكم ذكر

ّبال أبي  عن" الفهرست"  كتابه في الشبيلي خير ابن أسندها الَح
َغّساني علي ّياني ال ؛ وأربعمائة وتسعين ثمان سنة المتوفى الَج

ّبال إسحاق لبي وقارين معاِصر من جماعة القصة هذه َنَقَل ثم ، الَح
ْقَل العلم أهل ِقّر َن ، كثير وابن ، الثير ابن:  منهم ، لها والمؤيد الُم
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أن دأون القصة هذه نقلوا كلهم ؛ والسيوطي ، والسخاوي ، والعراقاي

َنها بل ، منهم واحد ينكرها ُدأو ِر ِردأ ُيو ْو يعني ، والحتجاج الَقبول َم
ويذكرون .. ، كذا هو الصغرى للسنن تصنيفه وسبب:  مثًل يقولون

. كذا أو صحيحة غير بأنها عليها اعتراض أي دأون القصة هذه
أعلما سير"  كتابه في الذهبي الماما هو القصة هذه ردأ رأيته من أول

ذكر الثير وابُن ، الثير ابن عن نقًل القصة هذه ذكر حيث  ؛" النبلء
فقال الذهبي عنه نقلها ثم  ،" الصول جامع"  مقدمة في القصة هذه

هذا" :  بقوله القصة تعقب ثم ، القصة ذكر : .. ثم الثير ابن : قاال
" . السني ابن اختيار المجتنى بل ، يصح لم
من أقادما لكم قالت ، متصل إسنادأ على لها نقف لم القصة أن شك ل

ّبال إسحاق أبو نقلها ّبال إسحاق وأبو ، الَح النسائي وبين بينه الَح
وشيخه ، شيخ عن إل النسائي عن يروي يستطيع ما يعني ، طبقتان

متصلة غير فالقصة ، النسائي إلى يصل حتى ، آخر شيخ عن يروي
ًدا وجدت ول ، عليه وقافنا فيما السنادأ ًدأا لها ذكر الئمة من أح أو إسنا

ًدأا لها أن زعم حيث من مستنكر أمر فيها ليس القصة أن إل ، إسنا
ًفا قالنا وكما ، هي حتى  النبي عن الواردأةا السنن من ليست هي آن

عليه النبي عن المروية الحادأيث في المطلوب التشددأ فيه نتشددأ
ْكر مجردأ هي ، والسلما الصلةا " الصغرى السنن"  تصنيف لسبب ِذ
. فقط
القصة هذه الذهبي الماما ردأ أجله من الذي السبب مع وقافنا ولو

أن اعتقادأه هو القصة هذه يردأ جعله الذي الرئيس السبب أن لوجدنا
؛ عبارته من واضح وهذا ، السني ابن اختيار  من" الصغرى السنن" 

يعني  ،" السني ابن اختيار من المجتنى بل ، يصح لم هذا" :  قاال
لكم ذكرنا وقاد ، الذهبي الماما عند والردأ النكارةا موطن في هذا كأنه
ًفا وتصنيف النسائي اختيار  من" المجتبى"  أن الراجح أن وتقرر آن

من الذي الساسي فالغرض ، السني ابن اختيار من ل ، النسائي
. لردأها وواٍف كاٍف بغرٍض ليس القصة هذه الذهبي الماما ردأ أجله
متأّخر الثير وابن ، الثير ابن عن نقلها الذهبي الماما أن الثاني المر

ّبال إسحاق كأبي وليس الغساني علي كأبي ليس ، لو ولعله ، الَح
الغساني علي أبي نقل على أو الحبال إسحاق أبي نقل على وقاف

لنهم ؛ أقاوى عنده كان وقابوله ، أكثر محترمة عنده القصة لكانت
ْلَحظَ وهناك ، النسائي الماما من عصر قاريبين أن وهو مهم َم

من - والندلسيين المتقدمة العصور - في  الفترةا تلك في المصريين
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كما مصر في استقر النسائي لن ؛ وسننه بالنسائي عناية الناس أكثر

أو مصري إما غالبهم أو النسائي عن السنن رواةا وكل ، لكم ذكرنا
ّدث النسائي لن ، مصَر دأخل يكون أن بد ل أو أندلسي في بالسنن ح

سنن عن أخبار المصريين عند يكون أن ُيستغرب ل لذلك ، مصر
إسحاق وأبو ، غيرهم عند موجودأةا غير الندلسيين وعند النسائي
ّبال ّياني الغساني علي وأبو مصري الَح ّيان – الَج - الندلس في بلد َج

ْقاع له فنقلهما ، بالمصنف العهد قاريب إماما وكلهما ، أندلسي َو
. لكم ذكرنا كما قاريب العهد وأن خاصة ، الباب هذا في كبير واحتراما

ُد القصة هذه من وقاف وهو ، غريبة وقافة المعاصرين العلماء أح
في ، الله رحمة عليه الدين شرف الصمد الفاضل/ عبد الشيخ
الشيخ/ عبد  ،" الكبرى السنن"  من الول للجزء تحقيقه مقدمة
" تحفة كان ومنها الجليلة التحقيقات صاحب الدين شرف الصمد

" الكبرى السنن"  من الول المجلد حقق ، " للمزي الشراف
ِلم لهذا بل ، للنسائي " السنن اكتشاف في الفضل الفاضل العا
العلماء يعتقد كان قاريبة السلمي العالم على فترةا مرت " ، الكبرى

ِلم فهذا ، موجودأةا غير   مفقودأةا" الكبرى السنن"  أن على اطلع العا
الكبرى للسنن الكاملة الوحيدةا النسخة هي تركيا في موجودأةا نسخة

كتاب ويضم منها الول المجلد ونشر ، مفهرسة غير وكانت للنسائي
 ." الكبرى السنن"  من فقط الطهارةا

الماما انتخاب أسباب عن فيها تكلم الكتاب لهذا تحقيقه مقدمة كتب
.  القصة هذه  فذكر" المجتبى"  لكتابه النسائي
ِلم هذا أن الغريب اختيار  من" الصغرى السنن"  أن رجح الفاضل العا
الذهبي على ويردأ ، السني ابن اختيار من ليست أنها ويرى ، النسائي

وسبب ، القصة هذه يردأ لكن ، المسألة هذه في معنا فهو ، ذلك في
ٌد القصة لهذه ردأه ْقاٌف فيه نق معروف غير النسائي كان:  يقول ؛ َو

ّلف أن المعقول من وليس ، السلطين على بالدخول َتَز إلى َي
ًبا له يؤلف أن السلطان منه ويطلب ، بالكتاب السلطان فيؤلف ، كتا

. القصة لردأ َوِجيهة - غير الحقيقة – أسباب يعني ...،
أمر هذا والتعليم والبيان للنصح السلطان على الدخول شيء أول

وهذا " ، الكبرى " السنن وهداه عليه دأخل والنسائي ، طيب
ِلًما كان أنه الظاهر السلطان كله " أصحيح:  سأله أنه حتى ، فاضًل عا

ِلَما ؟ ِبع أن يريد لنه ؟ يسأل "  ّت ّيز كان له فقال ، يستفيد أن يريد ، َي َم
والماما ، مكانه في طلبه السلطان هذا ؛ الضعيف من الصحيح لي

ّي طلب الطلب هذا أن وجد لعله النسائي العامة لن ؛ بالهتماما حر
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ّلف والضعيف الصحيح بين التمييز يستطيعون ما السنن"  له فأ

مما هو بل ، مقبول ؟! أمر القصة هذه في النكارةا ما  ،" الصغرى
القصة أن المقصودأ ، نفسه المير لهذا ومدحة للنسائي مدحة ُيعتبر
ِنكر أمر فيها ليس . مست

ًذا هذا " هو الصغرى لـ" السنن أعلم والله النسائي تصنيف فسبب إ
فقط الّرملة أمير أنه إل نعرف ل الذي الفاضل المير هذا من الطلب

. الشاما بلدأ بلدان من بلد أمير ،
 ." المجتبى"  طبعات النسائي طبعة وصف إلى الن ننتقل
أو منها أعرف ، وكثيرةا متعددأةا  طبعات" المجتبى"  كتاب ُطبع

ثماني ، بالتصوير أقاصد ل ؛ الكتاب هذا من طبعات ثماني على وقافُت
. مستقلة طبعات

من وألف ومائتين وثمانين اثنتين سنة طبعت الطبعات هذه أولى
ّدا قاديمة ، الهجرةا ًبا ، سنة مائة من أكثر ؟ الن يعني لها كم ، ج تقري

ّدا قاديمة طبعة ، وثلثين وخمسة مائة ، بالهند بدلهي وطبعت ، ج
. مجلدين في وطبعت

عشرةا اثنتي سنة اليمانية بالمطبعة بالقاهرةا الكتاب طبع ثم
المجتبى على الربى زهر"  أيًضا ضمت الطبعة وهذا ، وألف وثلثمائة

، المشهورةا المتداولة الطبعة وهي ، السندي وحاشية  للسيوطي"
ّور قاديمة الطبعة هذه أصبحت ذلك بعد وتضم الطبعات أجودأ لنها ُتص

ّوَرت ، للنسائي شرحين ، المعرفة دأار:  كثيرةا كتب دأور من فُص
ّورت الكتب دأور من وغيرها ، بحلب السلمية والمطبوعات ُص

ُنشرت فقط تصويًرا التي هي قالُت كما اليمانية الطبعة وهذه ، و
غالب عند المعتمدةا هي ، والمحققين العلماء من العزو غالب عليها

أبو الفتاح عبد أحادأيثها ورقام ، فهارس لها وُصنع ، والمحققين العلماء
ُتني ، غدةا الستة السنن كتب أجودأ من وهي ، طيبة عناية بها واع

من لكنها ، أخطاء من تخلو ما ، أخطاء من فيها ما على ، طباعة
ًنا أجودأها . إتقا
، مجلدات أربع في يقع المعتمدةا الطبعة هذه  في" المجتبى"  وكتاب

أربع ضمن أجزاء ثماني في يقع فالكتاب ، جزأين يضم مجلد كل
. مجلدات

ًدا:  فبلغت الطبعة هذه أحادأيث ُرقامت وخمسة وسبعمائة وستين واح
: سبق كما الطبعة هذه  في" المجتبى"  كتب وعددأ ، حديث آلف
ًبا وخمسون واحد . كتا
: كان فيه يقول الطبعة هذه في النسائي الماما أوردأه حديث أول
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َنا َبَر َبُة َأْخ ْي َت ٍد ْبُن ُقا ِعي َنا:  َقااَل ، َس َث ّد َياُن َح ْف ّي َعْن ُس ِر ْه ِبي َعْن الّز أ

َ

َلَمَة ِبي َعْن َس أ
َةا َ ْيَر ِبّي َأّن ُهَر ّن َذا َقااَل  ال ِإ َقظََ : ((  ْي َت ُكْم اْس ُد ِمْن َأَح

ِه ْوِم ْغِمْس َفَل َن ُه َي َد ِه ِفي َي ِء ّتى َوِضو َها َح َل ْغِس ًثا َي ِإّن ؛ َثَل ُكْم َف َد َل َأَح
ِري ْد ْيَن َي َتْت َأ ُه َبا ُد )) . َي
والماما ، " المجتبى"  في الطهارةا كتاب في حديث أول وهذا

ما ، الكتاب بتسمية الصغرى  سننه" المجتبى"  يبتدئ لم النسائي
ًةا ابتدئ ، الطهارةا : كتاب قاال لكن ، الحديث وبهذا بالباب مباشر

فيه كتاب أول الكتاب من الول الجزء يعني ، ذلك بعد كله الكتاب
. بالطهارةا متعلق
: فيه يقول أثر هو الصغرى النسائي سنن في حديث وآخر

َنا َبَر ُق َأْخ ِهيَم ْبُن ِإْسَحا ْبَرا َو ِإ ُه ْبُن َو َيْه ا ُهو َنا َقااَل ، َرا َأ َب ْن َأ ِريٌر :  : َقااَل ، َج
ْبُن َكاَن ْبُرَمَة ا بن الله عبد المشهور القاضي هو شبرمة ابن – ُش

وأربعين أربع أو الهجرةا من ومائة عشرةا أربع سنة المتوفى شبرمة
َء ِإّل َيْشَرُب َل – الهجرةا من ومائة ْلَما َبَن ا ّل . َوال

عن فيه يتكلم الذي الشربة كتاب في النسائي الماما أوردأه الثر هذا
بزيادأةا المحرمة الشربة ويخص ، المباحة والشربة المحرمة الشربة
، المحرمة الشربة أنواع من ذلك شابه وما والخمر النبيذ ؛ استدال

ُتبر وقاد ، الثر هذا هو  للنسائي" المجتبى"  في أثر آخر فكان هذا اع
َق فد النسائي وأن الختم حسن من ّف لن ؛ الثر لهذا اختياره في ُو

ورع على يدل هذا واللبن الماء إل يشرب يكن لم شبرمة ابن كون
ًفا المباحة الشربة يترك كان كأنه يعني ، كامل في يقع أن من خو

المرين هذين على الشربة من يقتصر جعله شديد ورع فهو الحراما
ِهما في ُيشك ل الذين ّل ًفا الحلل من كثيرةا أشربة وترك ، ِح أن من خو

ْتُمه ، الحراما في يقع الورع أن إلى إشارةا فيه بذلك الكتاب وَخ
، العلم من المبتغاةا والثمرةا العلم من المرادأةا الغاية هي والتقوى

َتم لذلك النسائي الماما ولعل أن يريد كأنه ، الحديث بهذا الكتاب َخ
أن يجب التي هي التقوى وهذه الورع هذا أن إلى كتابه يقرأ من ينبه

،  النبي سنة يقرأ ولمن العلم يطلب لمن والنهاية الغاية تكون
. ويتعلمها
" في العام النسائي منهج عن تعالى الله بإذنآ النآ نتكلم

 ." المجتبى
َقدما أئمة من المعدودأين الئمة أحد أنه النسائي الماما ترجمة في َت

وأبي ، البخاري بالماما ُيقرنون الذين الواحد النقادأ من وأنه ، السلما
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ّدون الذين العلماء أفذاذ من وأمثالهم ، المديني وابن ، زرعة َع ُي

في إماما ، الحديث علم في إماما ، النقد في إماما:  فهو ، بالصابع
علل خفايا اكتشاف في إماما ، سقيمها من السنة صحيح تمييز

. الماما هذا في اجتمعت مزايا هذه ؛ الحادأيث
تشبه قادرةا له ، الفقه في إماما أنه فيه اجتمع أيًضا المزايا هذه ومع

الخفية الحكاما واستخراج الستنباط قاوةا في المجتهدين الئمة قادرةا
العلم هذا أثر يظهر أن الطبيعي من كان لذلك ، الشريعة نصوص من

، الحديث علم في التبريز ؛ الماما هذا كتاب على الجليل الواسع
َبّرز فهو ، الفقه علم في وأيًضا كتاب جعل ما وهذا ، العلمين كل في ُم

والدقاة الحديثية والصناعة الحديث علم ؛ العلمين لكل شامًل النسائي
بالماما يذكرنا وهذا ، الفقهية الستنباطات في الدقاة وأيًضا ذلك في

بالتبويبات اعتنى تعرفون كما البخاري فالماما ، ومسلم البخاري
َثل مضَرب أصبحت التي الفقهية على العجيبة القدرةا في الَم

وقاف والتي الفقه في البخاري الماما جللة على والدالة الستنباط
ّيرين العلماء عندها َتَح ودأقاة تعبيره وجودأةا البخاري استنباط قاوةا من ُم

فالماما ، البواب تلك في الحكاما تلك عن التعبير في ألفاظه
كأنه كتابه وجعل ، الفقهية بالحكاما اعتنى تعرفون كما البخاري
استنباط في السنة من يستفيد أن أرادأ لمن ، للفقهاء الكتاب يصنف

. الحكاما
يبوب لم أنه حتى ، الحديثية بالصناعة إمامته فجعل مسلم الماما أما

ًبا الكتاب يرتب أن اكتفى ، كتابه ّيا سليًما ترتي ترتيب على مبن
ّوب لم لكنه ، الكتب على الحادأيث َب في الموجودأ والتبويب ، الكتاب ُي
شرح أو النووي شرح ؛ للشارحين هي تعرفون كما الطبعات
حيث من الحديثية بالصناعة مسلم الماما فاعتنى ، غيره أو القرطبي

ذلك وغير ، واحد موطن في واللفاظ الطرق جمع ، الترتيب : جودأةا
عند البخاري على مسلم الماما فيها ُفّضل التي الحديثية الصناعة من

الصناعة جودأةا في البخاري من أفضل : هو قاالوا ، العلماء بعض
حدثنا بين والتفريق ، بالمعنى يروي ل وأنه ، اللفاظ ودأقاة ، الحديثية
. مسلم الماما بها تميز أمور هذه كل ؛ وأخبرنا

ْين بين وجمع النسائي الماما فجاء َي َن به يتميز مما وهذا ، الُحْس
ٍد ابن وهو العلماء أحد تعبير أن حتى ، النسائي ْي أبدع إنه" :  يقول ُرَش

ًفا السنن في المصنفة الكتب ًفا وأحسنها ، تصني بين جامع وهو ، توصي
كأنها التي العلل بيان من كبير حظَ مع ، ومسلم البخاري طريقتي

 . " المتكلم من كهانة
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أن لحظوا لكن ، الله شاء إن بالبيان الكلما هذا إلى نرجع وسوف

. ومسلم البخاري طريقتي بين جمع أنه على ركز ُرشيد ابن
ّلطافة المجاز من نوع فيه تعبيًرا ذلك عن السخاوي وعبر : قاال ، وال

 " طريقتيهما في ومسلم البخاري زاحم" 
كتابين َأَجّل َمَصاّف في كتابه يجعل أن أرادأ النسائي : كأن يعني

. ومسلم البخاري صحيحا وهما المة هذه عرفتهما
ومن ، الستنباط دأقاة ذكرنا كما البخاري فيها زاحم التي المور فمن
أن أريد الن وأنا ، الطلق كتاب في ثلثة أحادأيث ذكر أنه ذلك أمثلة
استنباط محاولة أنتم لكم وأترك الثلثة الحادأيث هذه عليكم أقارأ

في الحادأيث هذه يذكر النسائي الماما جعل الذي الفقهي الحكم
استنباط دأقاة – الغالب في – العجز بعد تعرفوا حتى ، الطلق كتاب

. الماما هذا
فارسي جار  للنبي كان أنه في أنس حديث  هو: الول الحديث

ِبخ يعني ، الَمَرقاة طيب ْط ًدا طبيًخا َي  النبي دأعى الجار هذا وأن ، جي
، وعائشة هو جالس والسلما الصلةا عليه النبي وكان ، يوما ذات

َأ ْوَم َأ  النبي إليه فأومأ ، تعاَل أن  النبي إلى الفارسي الجار هذا ف
أنَت ، : ل الرجل له فقال ؟ معي : وهذه يعني ، عائشة إلى أومأ

الجار ول ، تكلم  النبي ل ، كلما هناك ما ، بالشارةا هذا كل ؛ وحدك
 النبي وكرر ، مرات ثلث الشارةا هذه الجار ذلك . فكرر تكلم

فبعد ، الطعاما من نأكل وعائشة أنا إل آتيك ما ؛ مرات ثلث الشارةا
بأن الرجل ذلك أذن مرات ثلث  النبي امتنع أن وبعد الثالثة المرةا
. عنها الله رضي - وعائشة  النبي – هو يأتي
. الطلق كتاب في ؟ أيش في ذكره ، الول الحديث هذا

ًعا هريرةا أبي  حديث: الثاني الحديث : قاال أنه  النبي عن مرفو
ُظُروا ْن ْيَف (( ا ِرُف َك ّني اللُه َيْص ْتَم َع ْيٍش َش ُهْم ُقاَر َن ْع َل ُهْم ، َو ّن ِتُموَن ِإ َيْش

َذّمًما ُنوَن ُم َع ْل َي َذّمًما َو َنا ُم َأ ٌد َو )) . ُمَحّم
. الطلق كتاب في هذا

. المشهور بالنيات العمال حديث هو:  الثالث الحديث
ُنوا ، الطلق كتاب في الثلث الحادأيث هذه ّي التي الحكاما لي َب

أريد ما لكن ، بالطلق تتعلق مما الثلثة الحادأيث هذه من تستنبط
ًدا ًدا ، النسائي من نقلها يكون أن أح ؟ الخاص باجتهادأه يكون واح
: الول الحديث أما
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ِهمة بالشارةا الطلق" :  باب تحت النسائي الماما ذكره ْف " يعني الُم
رجل مثًل يكون أن مثل ، الطلق بها يقع قاد المفهمة الشارةا أن يرى
: ... يقول  ،" تطلقني" :  مثًل له فتقول ، ِشَجار زوجته وبين بينه يقع

ِهمة إشارةا هذه ؛ ْف الشارةا هذه أن النسائي عند أنه الظاهر ، ُم
ِهمة ِقاع المف يجوز ل العلماء عند لنه ؛ الحديث بهذا واستدل الطلق ُتو

يجوز ل أنه ، معك بأحد تأِت ل له وقاال بالدعوةا رجًل الداعي َخّص إذا
وإيمائه والسلما الصلةا عليه النبي فِحْرُص ، آخر برجل يأتي أن له

 النبي أن على يدل ، المر بهذا الرجل ذلك ورضى عائشة على
: ل وكأنها معناها على الدال حكمها لها أنها واعتبر الشارةا هذه اعتبر

.
، الطلق باب عن تماًما بعيدةا قاصة ، بعيد !! أمر الستنباط دأقاة انظر

. الدقايق الحكم هذا منها ويستنبط الطلق كتاب في يذكرها
: الثاني الحديث أما

إذا وأنه ، بها الملفوظ بالكلمة والفصاح البانة: "  باب في فذكره
َد ُله ل ما بها ُقاِص َتِم ًئا ُتوِجب لم معناها َيْح ِبت ولم شي ْث هذا  ؛" حكًما ُت
. النسائي الماما كلما
" ، طالق " هي لمرأته رجل قاال : لو النسائي الماما يقول أن يريد

أنِك قاصدُت ، الطلق قاصدُت ما أنا ، ل : قاال القاضي عند جاء ثم
. الشرعي الطلق قاصدُت ما ، كذا أو أهلك بيت إلى تذهبي ؛ حرةا
ّدق مقبول هذا قاوله أن النسائي الماما يرى ُيَص لن ؛ القول هذا في و

َذّمًما تسب كانت والسلما الصلةا عليه النبي َتُسّب كانت َلّما قاريش ُم
َذّمم هو ، بمحمد ليس أنه تقول كأنها ، َذّمًما يشتمون فكانوا ، ُم ، ُم

ًدا ليس واللعن والذما الشتم هذا أن  النبي فاعتبر إن مع ، إليه عائ
اللفظَ يقصدون ما ، والسلما الصلةا عليه النبي يقصدون قاريش كفار

في اللفظَ استخدموا فلما ، السم يقصدون ما ، المسمى يقصدون ،
.  النبي عن الحكَم ذلك صرف له المرادأ المعنى غير
: الثالث الحديث أما

يحتمل ما به ُقاِصد إذا الكلما"  باب في ذكره بالنيات العمال حديث
، يدل ما ل معناها يحتمل ما العبارةا قاال النسان إذا يعني " ، معناه
ِئل البيت من : اخرجي لها قاال إلى مثًل يعني : أنا قاد ؟ هذا عن . فُس

َبر الطلق قاصدُت َت ْع ُي ًقاا هذا .  . طل
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الطلق على الدللة صريحة غير كانت وإن ، عبارةا النسان قاال فإذا

هذه أن على النسائي عند يدل هذا ؛ الطلق نيته في بها وقاصد
. الرجل ذلك عند طالق المرأةا

هذا استنباط دأقاة على أمثلة عدةا ذكروا العلماء وإل ، دأقايق مثال هذا
ًبا ، متوالية أمثلة وهذه ، الماما صفحة من السادأس المجلد في تقري
هذا عند فقف ، متوالية البواب هذه  ؛159 صفحة  إلى158

: تقول فقيه أنه قالنا إذا الماما هذا أن لتعرف الدقايق الستنباط
َنا ّلْم ْقانا َس ّد ّدث أنه تقل ول ، وَص . بفقيه ليس ُمَح
وقاوةا الستنباط دأقاة في الفقهاء كبار زاحم الستنباط فبهذا

. الستدلل
البخاري الماما : أن ميزةا البخاري على النسائي الماما به تميز ومما
يختصر أن يحاول باب من أكثر للحديث احتاج إذا تعرفون كما

ذلك في إليه يحتاج باب كل في الشاهد موطن على ويقتصر الحديث
فلدقاة النسائي الماما أما ، نادأًرا إل كامًل المتن يوردأ ول ، الحديث
يختصر ل كان تحّريه وتماما وورعه البالغ ولحرصه الحديثية صناعته
ًدا المتون كامًل يوردأه أبواب عشرةا في للحديث احتاج فلو ، أب
ًئا فيه يختصر ول ومتنه بإسنادأه نعم ، الحقيقة في ميزةا وهذه ؛ شي

ّول هي َط كانت وإن وهي ، شك ول السنة نقل في أدأق لكنها الكتاب ُت
النسان أن وتعرفون ، أكثر المؤلف أتعبت أنها إل ، القارئ أتعبت

لذلك صبر النسائي الماما لكن ، خاصًة كتابًة الكلما ُيكرر أن من َيَمّل
فيها تدخل أي دأون سمعها كما الناس السنة هذه تبلغ أن على حرًصا

. ذلك شابه ما أو بمعنى رواية أو باختصار
عدما وهي المشهورةا المسألة في البخاري الماما النسائي ووافق

في خلف هناك وإل ، الصحيح " على وأخبرنا " حدثنا بين التفريق
" بين يفرق أنه نقل من العلماء فمن ؛ المسألة هذه النسائي مذهب
هذا تعرفون ، مسلم الماما يفرقاه كان الذي " التفريق وأخبرنا حدثنا

" مذهب وأخبرنا " حدثنا بين التفريق يعرف من ؟ ل أما التفريق
؟ المسألة هذه في مسلم الماما

َعْرض  في" أخبرنا" و ، السماع  في" حدثنا"  يستخدما أنه في ال
، شيخه يدي بين يجلس الطالب كان إذا ، الشيخ على القراءةا
أن ذلك بعد الطالب أرادأ فإذا ، يسمع والطالب ويحدث يتكلم والشيخ

الشيخ كان إذا أما  ،" بكذا فلن حدثنا" :  يقول الشيخ هذا عن يروي
رحمكم : " حدثكم فيقول الشيخ كتاب من يقرأ قاارئ وهناك يجلس

أرادأ فإذا ، السنادأ من ينتهي أن ..." إلى فلن : حدثنا قاال فلن الله
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هذا عن يروي أن الشيخ على القراءةا هذه يسمع الذي الطالب هذا

. مسلم الماما مذهب هذا  ؛" فلن أخبرنا" :  يقول الشيخ
، " سواء وأخبرنا " حدثنا أن صحيحه في فصرح البخاري أما

، المسألة هذه في رأيهم في خلف هناك لكم قالُت كما والنسائي
" صيغة يستخدما كتابه غالب في أنه بدليل ، يفرق ل أنه الراجح لكنه

أخذه الكتاب غالب يكون أن يعقل ل أنه المعروف ومن  ،" أخبرنا
أخذه الكتاب هذا من كبير جزء هناك يكون أن بد ل ، بالعرض
رأي من حال كل على السخاوي رجحه الذي هو وهذا ، بالسماع

. المسألة هذه في النسائي الماما
نأتي ، والبخاري النسائي بين فيها نقارن التي المور من انتهينا الن
الماما زاحم أنه لكم وقالنا ، مسلم والماما النسائي بين للموازنة الن

الدقاة هذه فتظهر ، الصناعة هذه ودأقاة الحديثية الصناعة في مسلم
روى الذين الجماعة ألفاظ اختلف وتمييز الحادأيث ألفاظ نقل في

: النسائي الماما يقول الحيان من كثير في مثًل يعني ، عنهم الحديث
يريد يعني ، " لفلن واللفظَ" :  يقول  ثم" وفلن وفلن فلن حدثنا" 
منهم سمع الذين الثلثة الشيوخ هؤلء أن السامع أو القارئ ينبه أن

، خاصة منهم فلن لفظَ هو يسوقاه سوف الذي اللفظَ أن إل الحديث
فلن أما ، وفلن وفلن فلن أخبرنا" :  يقول الحيان بعض في بل

لك  يميز" : كذا فقال فلن . وأما : كذا فقال فلن . وأما : كذا فقال
. النقل في متناهية دأقاة ، الخر عن واحد كل لفظَ
":  يقول وربما ، عنه المتن يوردأ ممن اللفظَ لصاحب كالشارةا قالنا

مما أيًضا وهذا - دأقاته من بلغ بل  ،" كذا فلن ولفظَ ، كذا فلن لفظَ
: كقوله ، الدأاةا صيغ نقل اختلف تمييز إلى - مسلم الماما فيه شابه

حجاج : حدثنا قاال محمد بن وأيوب إسماعيل بن الحسن أخبرني" 
 أيش" شعبة : أخبرني الحسن وقاال ، : حدثنا أيوب قاال ، محمد بن

؟! الكلما بهذا المقصودأ
بن الحسن:  هما ، شيخين عن الحديث هذا يروي النسائي الماما

عن الحديث يرويا الشيخين هذين كل ، محمد بن وأيوب ، إسماعيل
عن الحديث هذا يروي محمد بن حجاج ، المصيصي محمد بن حجاج
في محمد بن حجاج استخدمها التي العبارةا هي ما لكن ، شعبة

: أخبرني قاال حجاج حدثني" :  فقال الحسن أما ، شعبة عن الرواية
: قاال حجاج حدثني" :  فقال إسماعيل بن الحسن  وأما" شعبة
. : حدثنا والثاني ، أخبرني:  الول  ؛" شعبة حدثنا
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ّيْل !! دأرجة لي الدقاة انظر َتَخ من أصًل الوقات من هذه أخذت كم و
صيغ بين يفرق ل أنه مع ، الدأاء صيغ وفي اللفاظ في الملحظة دأقاة

َفّرق ل هو كون لكن ، الدأاء َفّرق قاد أنه يعرف ، ُي المحدثين من غيره ُي
 ،" وأخبرنا حدثنا"  بين التفريق في المحدثين بين قاديم الخلف لن

إذا بالكم فما ، الدأاء صيغ بين يفرق الوافي النقل على حرصه فمن
واختلف ، والسلما الصلةا عليه النبي بألفاظ متعلقة المسألة كانت

استنباط في الختلفات هذه به تؤثر قاد ما مع ، نقلها في الرواةا
ّير واحدةا لفظة تكون قاد ، الحديث من الحكم َغ على تدل أو الحكم ُت
دأقاة يكون سوف فكيف ، تماًما الخرى الرواية عن مختلف آخر حكم
أنه شك ل ، الخلفات هذه إثبات في النسائي الماما وحرص نقل

. التحري وفي الثبات وفي الدقاة في النهاية بالغ يكون سوف
. ومسلم البخاري النسائي فيه زاحم مما ذكرنا
: ومسلم البخاري على النسائي به تميز ما بقي
، ومسلم البخاري صحيحي على النسائي الماما بها تميز ميزةا هناك
اختلف وبيان ، الحادأيث علل ببيان الفائقة عنايته هي الميزةا هذه

ًغا أقاولها ل بطريقة الرواةا النسائي سنن على وقاف من ، مبال
من أنه فعًل ويعرف الماما هذا لجللة  يخضع" المجتبى"  الصغرى

قابل رشيد ابن عبارةا لكم ونقلنا ، الشأن هذا في المعدودأين الئمة
في المصنفة الكتب أبدع إنه" :  قاال عندما إعادأتها من بأس ول قاليل

ًفا السنن ًفا وأحسنها تصني البخاري طريقتي بين جامع وهو ، توصي
البخاري على بها يتميز التي الميزةا إلى الن  انظر! ينبه" ومسلم
من     كبير     حظَ مع ومسلم البخاري طريقتي بين جامع وهو"  ومسلم

َهانة     كأنها     التي     العلل  ."   المتكلم     من     ِك
َهانة كأنها ؛ العبارةا هذه معنى أيش ؟! المتكلم من ِك
الرحمن عبد عبارةا مثل ، كثيًرا المحدثون يستخدمه كان الوصف هذا
ّهال عند الحديث إنكارنا: "  قاال عندما المشهورةا مهدي بن َهانة الج ِك
له ليس من عند تضعيفه أو تصحيحه أو الحديث ردأ أسباب أن  يعني"

ًنا ليس من أو الحديث بعلم علم أسباب الحديث علم في متمك
من بنوع يتكلم المتكلم أن يظن حتى يستوعبها أن يستطيع ل غامضة
يتكلمون أنهم يزعمون الذين الكهان مثل ، الغيبيات في الكلما

الحديث تصحيح مسائل في الجهال عند المحدثين كلمُا ، بالغيبيات
ل ، سحر أو كهانة كأنها أذهانهم عن وبعدها لعمقها وتضعيفه

ًدا يستطيعون كثيًرا الحديث أئمة نبه الملحظَ هذا ولجل ، استيعابها أب
يستوعبونها ما لنهم ؛ العامة أماما الحديث علل ذكر عدما ضرورةا إلى
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ًتا تشويًشا تسبب حاولت مهما ، حرصوا أنهم حتى ، َفهم وعدما وتشتي
ترك أنه مكة أهل إلى رسالته في ذلك على نص دأاودأ أبو والماما ،

" ، العامة عقول تبلغها ل : " لنه قاال الحادأيث من كثير علل بيان
ْق ِث هو ليس الئمة هؤلء كتب في الن عندنا المبثوث العلم أن ف

أما ، الله شاء إن نفهمه أننا يظنون الذي العلم هو بل ، علمهم جميع
بعض في إليه إشارات نجد ، عندهم قالوبهم في فهو الدقايق العلم

" العلل" و المديني  لبن" العلل"  كـ ، المتخصصة الكتب
َعتُج لو خفيفة إشارات ، للدارقاطني ل صورةا تكميل فيها لكانت ِم

ُيخدما لم الن إلى الحقيقة في الذي الدقايق العلم هذا عن بها بأس
التي الوافية الخدمة ُيخدما لم " ، الحديث " علل علم هو وافية خدمة
ِفل ْق . الجانب هذا في الباب ُت
ِقاْف - الغريبة الماما هذا تعليلت أمثلة ومن وقافة التعليل هذا عد َو

التبتل عن نهى أنه والسلما الصلةا عليه النبي حديث ذكر أنه–  طويلة
عبد بن أشعث:  جهة من فرواه ، الزواج وعدما النقطاع يعني ،

ِلك ، عنها الله رضي عائشة عن هشاما بن سعد عن الحسن عن الم
قاتادأةا ؛ سمرةا عن الحسن عن – آخر إسنادأ – قاتادأةا:  جهة من ورواه
عن يرويه الملك عبد بن وأشعث ، سمرةا عن الحسن عن يرويه

؛ وقاتادأةا أشعث فاختلف ، عائشة عن هشاما بن سعد عن الحسن
عن هشاما بن سعد عن الحسن عن يرويه الملك عبد بن أشعث
.  جندب بن سمرةا عن الحسن عن يرويه وقاتادأةا ، عائشة

أشعث من وأحفظَ أثبت قاتادأةا" :  قاال الطريقين هذين أوردأ أن فبعد
" . 

ًذا ؟ أصوب الحديثين أي إ
؟ قاتادأةا حديث

من وأحفظَ أثبت قاتادأةا" :  يقول النسائي ، هذا يقول ما النسائي ، ل
 ." بالصواب أشبه أشعث حديث لكن ، أشعث

ِقاْف هذا يكون كيف َقافات من شئَت ما التعليل هذا عند ؟!  ّير َو َتَح ما و
ْئَت ّير أن ِش َتَح ، عجيب أمر فعًل لنه ؛ الوجه تعرف راح ما أنَت ول َت

يكون فالمفروض وأحفظَ أثبت الوجهين أحد راوي أن دأاما ما الصل
ًظا القال حديث جعل الذي ما ، بالصواب أولى الذي هو حديثه حف
ًتا علم إلى يحتاج ؟! هذا بالصواب أولى حديثه الرواية في وتثبي

ذكرت ما التبتل عن النهي حديث – الحديث هذا ، تفهم حتى النسائي
. السنن من تخرجه ممكن لكن رقامه
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ًئا لي فتبين الحديث هذا دأرست وأنا ، صحيح الوجهين كل : أن آخر شي
الترمذي الماما منهم ، إماما من أكثر بوجهيه الحديث هذا صحح وقاد

فيه أذكر من أوسع المجال حال كل على لكن ، وغيره الوجهين صحح
َبْسط إلى يحتاج المر لهذا النسائي ترجيح أسباب يعني ، الشيء هذا

. كتاب في - موجودأ الحديث هذا - دأراسة وهو ، كثيرةا وروايات طرق
تقدما:  ورجاله أحاديثه  في" المجتبى"  في النسائي شرط

صحيح بأنه حكًما عليه أطلق  أو" السنن"  كتابه وصف النسائي أن
ذكرناها التي القصة بل  ،" الكبرى السنن"  بكتابه وازنه عندما كله
أمير إلى أهداه  وأنه" الصغرى السنن" لـ النسائي تصنيف سبب من

" له فصنف ، : ل له فقال ؟ كله صحيح هذا : هل له فقال الّرملة
هذا يؤيد أيًضا ، كله  صحيح" المجتبى"  أن على يدل هذا  ؛" المجتبى

: هو تعرفون كما والجتباء  ،" المجتبى: "  التسمية نفس المر
الكتاب هذا أن إلى إشارةا فيها أيًضا فالتسمية ، والختيار الصطفاء

ًء إل الختيار يكون ولن ، مختارةا أحادأيث فيه والقبول الصحة على بنا
 لبن" المنتقى"  كتاب أخرى جهة من يشبه وهذا ، المحدثين عند

ل أنه اتضح أسانيده بدراسة الجارودأ  لبن" المنتقى"  كتاب ، الجارودأ
ِبر ، الذهبي الماما قاال كما نادأًرا إل الحسن مرتبة عن فيه ينزل ُت فاع
ًء الصحيح كتب من ًء أسانيده دأراسة على بنا ":  السم على وبنا

.  للنسائي" المجتبى"  كتاب تماًما مثله  ،" المنتقى
سنن أن على بها ُيستدل قاد التي المور وهذه العبارات هذه أن إل

ّول أن بد ل ، كله صحيح النسائي َؤ ؟ ِلَما ، ظاهره غير على ُي
ِعّل نفسه النسائي لن : هذا  ويقول" المجتبى" في الحادأيث بعض ُي

ًفا ذكرنا ما مثل ، شاذ حديث هذا ، منكر حديث أولى فلن : حديث آن
راجح الحديثين أحد أن فبين ، الحديثين كل أخرج أنه مع ، بالصواب

ِعّل ما فكثيًرا ، مرجوح والثاني ًذا ، الحادأيث بعض ُي مرادأه هو ما إ
؟ بالصحيح الكتاب هذا بوصف

َفه أو علة له ذكر ما إل كله صحيح أنه : مرادأه نقول ّع ، صراحًة َض
غبار عليه ليس السنن في تصرفه مع السابق كلمه يصبح القيد وبهذا

. الوضوح تماما وواضح إشكال ول
ًذا ؟ كتابه في النسائي شرط هو ما إ

ّله إذا إل صحيح الكتاب هذا في يذكره حديث كل " أن َع " . َأ
وقاد ، ضعيف وهو فلن : فيه يقول قاد ، صراحًة يكون قاد والعلل

َلى إحداها أن على والتنصيص الروايات اختلف ببيان يكون ْو من أ
حديث : هذا يقول بأن أو ، وقاتادأةا أشعث رواية في سبق كما الخرى
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الضعف على التنصيص ..، ضعيف حديث هذا ، شاذ حديث هذا ، منكر

. الردأ على الدالة الحكاما من ذلك شابه ما أو الشذوذ أو النكارةا أو
، التعليل في خفية طريقة وهي ، إليها نتنبه أن يجب طريقة وهناك
مثًل يقول بأن يكتفي ، فقط الروايات اختلف يسوق : أن وهي

ًدأا يسوق ثم السنادأ يسوق على ذلك في فيعتمد ، يخالفه آخر إسنا
الماما أن إلى ينتبه مختلفة أسانيد على وقاف فإذا ، القارئ نظر

ِعّل أن يريد لعله النسائي أو الطرق هذه أحد أو السانيد هذه أحد ُي
. الطرق جميع يعل لعله
ّله أو عنه يتكلم أن دأون الباب في يوردأه الحديث وجدت إذا أما ِع أو ُي

. عنده صحيح أنه فاعلم ، صحته في مؤثرةا اختلفات يوردأ
ْهُم المعنى هذا على يدل مما وأيًضا الكبار النسائي تلمذةا أحد َف

ّد كانوا الذين الكبار والحفاظ َع : وهو النقادأ كبار من زمنهم في ُي
مصر أهل إماما عصره في كان ، المصري الكناني محمد بن حمزةا

تلمذةا كبار من وهو ، سقيمها من السنن صحيح ومعرفة العلل في
. عنه والخذين النسائي

 ربما" السنن"  يروي كان َلّما " ، " السنن على تعليقات الماما ولهذا
ّدا نادأرةا تعليقات وهي ، عليه فيعلق حديث به مر على حرص ، ج

المرات من مرةا ففي  ،" الشراف تحفة"  في المزي الماما إثباتها
ًثا النسائي أخرج ّله ولم حدي ِع تلميذ هذا الكناني حمزةا فتعقبه ، ُي

؟! الرحمن عبد أبي على هذا جاز كيف أدأري ول" : بقوله النسائي
- العلء بن الجبار : عبد الرواةا أحد – الجبار عبد على فيه اتكل ولعله

" . 
عبد     أبي     على     هذا     جاز     كيف     أدأري     " ول:  العبارةا هذه عند ِقاْف

 .؟! "     الرحمن
ًبا" السنن"  كتاب كان لو  مجال هو ما الصحة فيه يشترط ل  كتا

؟ موردأ له هل ؟ الكناني حمزةا تعقب
ِلَما الكناني لحمزةا يقال يعني عبد أبي على هذا جاز كيف تقول : 

ًعا الرحمن عبد ؟! أبو الرحمن يشترط لم فالنسائي ، النسائي هو طب
والنسائي ، مرسل  الحديث أن - رجح الكناني حمزةا – هو ، الصحة

ًقاا فذكر ، متصًل رواه هذه قاال ثم ، عنده مرسل أنه على تدل طر
بيان دأون الحديث إيرادأ أن يفهم كان الكناني حمزةا أن لول ، العبارةا

أدأري " ول:  العبارةا هذه ذكر َلَما الصحة على النسائي عند يدل العلة
الرحمن عبد أبو له ينتبه أن دأون مر : كيف " يعني هذا جاز كيف

ْهم هذا ؛ النسائي . شيخه بشرط الناس أعرف وهو النسائي تلميذ َف
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من العلماء من جماعة – النسائي سنن – السنن وصف فقد ولذلك

هؤلء ومن ، الصحيح بأنه عليه أطلقوا ، الصحيح بأنه الئمة كبار
الدارقاطني عبارةا نقل َلّما المقدسي طاهر ابن أن حتى ، الدارقاطني

الماما هذا بوصف وكفى: "  قاال الصحيح  بأنه" المجتبى"  وصف في
ُيقرن إماما الدارقاطني  لن" بالصحة الكتاب بهذا – الدارقاطني –

ًدا العلل علم في مثله بعده يأِت ولم العلل علم في بالبخاري . فعًل أب
" كتاب صاحب المشهور الماما منده وابن ، : الدارقاطني فمنهم
" الئمة شروط"  اسمه كتاب له ، كثيرةا  وكتب" والتوحيد اليمان

الصحيح  بأنه" المجتبى"  النسائي سنن ووصف ، الكلما هذا فيه ذكر
هذه قابل النسائي تلمذةا من مذكور أيًضا وهو النيسابوري علي وأبو ،

الكامل"  صاحب عدي وابن ، السكن وابن ، الحفاظ كبار ومن المرةا
َلفي طاهر وأبو ، والخطيب  ،" الحسن وأبو ، والخليلي ، الّس

ِفري َعا َلّما" الكاشف"  في والذهبي ، الَم ":  قاال للنسائي ترجم  
. السخاوي وأقارهم  ،" الكاشف"   في" الصحيح صاحب

ْقٌل عندي بل ّدا جيد َن َدّرس ، الخوان أحد عليه دألني ج الطائف في ُم
ِني ، الغامدي الرحمن : عبد اسمه ّل تنزيه"  في موجودأ ، عليه َدأ

، َعّراق ابن أو ِعَراق ابن ؛ الكناني ِعَراق  لبن" المرفوعة الشريعة
بخط رأيت" :  ِعراق ابن يقول ، الكناني ِعَراق ابن أنه الصحيح
َباس لبن الموضوعات مختصر هامش على حجر ابن الحافظَ ما َدأْر

 ." َنّصه
َقّرر ابن الحافظَ كلما انظر ُي ُته كنُت ما فيه حجر!!  ذكر ، آنًفا لكم ذكر
ًثا الحافظَ  فتعقبه" الموضوعات"  في الجوزي ابن أوردأه قاد كان حدي

ّقب هذا أثناء في فقال ، بموضوع ليس بأنه حجر ابن َع ّت حديث" :  ال
ْنه ولم النسائي أخرجه هذا أمامة أبي ّل َع  ." صحته يقتضي وذلك ُي

َنص أن ؛ الَجْمع طريقة على حتى ، لكم ذكرناه فيما قااطع ّانظر!! 
ْنه لم الذي الحديث ِل ْع النسائي في ما كل ، صحيح فهو النسائي ُي
َعّل الحديث إل صحيح . الُم

ُد ْنه ولم النسائي أخرجه هذا أمامة أبي : " حديث العبارةا ُأِعي ّل َع ُي
 ." صحته يقتضي وذلك
ْهم انظر حجر!! ابن الحافظَ َف
المعاصرين تصّرف وانظر تقف أن شئَت ما ِقاْف المسألة هذه عند
احتجاجهم وعدما ، الصحة يشترط ل أنه واعتباره النسائي سنن مع

َعّل لم إذا الباب هذا في النسائي بتصحيح َأتهم بل ، ُي بتضعيف ُجْر
دأون السباب من سبب بأي أو بالخطاء أو بالوهاما النسائي أحادأيث
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ْلَحظَ هذا إلى التنبه ودأون اللتفات يشترط النسائي أن وهو المهم الَم
ّله لم فيما الصحة ِع هؤلء لكم ذكرنا كما عليه مضى الذي وهذا ، ُي
ًعا الئمة قاوةا حتى ، القاطع النص بهذا حجر ابن الحافظَ إلى جمي
ُقْل لم أنه حجر ابن الحافظَ عبارةا مع ، عنده صحته يقتضي : وذلك َي

في النسائي عند صحيح يعني صحيح إنه قالنا إذا نحن ، كافية أنها
احتج النسائي بمكانة حجر ابن الحافظَ لمعرفة لكن ، واجتهادأه حكمه
ذكره ، وعطاء أخذ إلى يحتاج ل صحيح الحديث أن واعتبر بذلك

ّله ولم النسائي ِع ًذا ، ُي ، ومسلم البخاري أخرجه كأنه ، صحيح فهو إ
رجال عن كلمنا عند الله شاء إن إليها نرجع سوف المسألة وهذه
. النسائي الماما
سنن في وهي بالوضع الجوزي ابن عليها حكم التي الحادأيث عندنا

ثم ، الغد إلى إرجائها إلى ومضطرون ، طويلة أنها أظن ، النسائي
. الرجال في شرطه عن الكلما

: السئلة
؟ الوضوء ينتقض هل ابنتها فرج غسلت امرأةا : إذا يقول سؤال

. الوضوء ينتقض ل أنه والراجح ، خلفية المسألة
ّلًسا الرواةا بعض كان : إذا سؤال التصريح إلى نحتاج فلماذا مد

والتفسير التوضيح أرجو ، صرحوا إذا تدليسهم يذهب فهل ، بالسماع
؟ المدلسين تعريف وعن ذلك في

ِه : رواية معروف فتعريفه التدليس أما ؛ السؤال فهمت ما والل
منه سمع عمن الراوي ورواية ، منه يسمع ولم عاصره عمن الراوي

التدليس في الصحيح التعريف هو هذا ؛ الُموهمة بصيغة يسمعه لم ما
.

ُتم : هل يقول سؤال ْد َع ؟ التبتل عن النهي معنى َأ
أن ، التزوج عدما عن ، الزواج عدما عن نهى يعني التبتل عن النهي

، ذلك عن  النبي فنهى ، عبادأةا هذه أن ويظن يتزوج ما النسان
ِتي َعْن َرِغَب ((َمْن:  الباب هذا في معروف والحديث ّن ْيَس ُس َل َف
ّني)) . ِم

َتأنس حديث هذا"  العلم أهل قاول معنى : ما سؤال  ؟" به ُيْس
َتأنس"  معنى ّوي أن ينفع  يعني" به ُيْس َق ًثا ُي يتقوى أن وينفع ، آخر حدي

ُيحتج أن ينفع ل لكن ، له متابعة جاءت أو ، شاهد له شهد إذا فيما هو
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ًدأا به ، به ُيحتج ل يقويه ما يأِت لم إذا ، به ُيحتج يقويه ما جاء إذا ، منفر

. الضعف خفيف الضعيف الحديث في هذا يقال
؟ البطن على النوما حكم : ما سؤال

. الكراهة أحواله أقال
ّلم في كان : إذا سؤال َع فهل ، معينة أخطاء الخير إلى الُمرشد أو الُم
؟ فيها والنصح بها المر وعدما ، عنها السكوت علينا يجب
عن يسكتون هل : التلمذةا يعني عنها السكوت علينا يجب فهل

ِلم حق هذا بل ، ينصحوه أن بد ل ، ل ؟ معلمهم أخطاء على العا
ّلم ، تصحيحها على ويعينه أخطاءه على يدله وأن ينصحه أن ، المتع

اللين طريق يأخذوا أن النصح في الناس لعامة نقول كنا إذا لكن
ينصح أنه المتعلم ننصح أن أولى باب فمن ، والحكمة واللطف
ِلم لحق ؛ الحسن وبالطريق واللين بالحكمة المعلم المتعلم على العا

.
بين الفرق يعرفوا لم والتابعين الصحابة من الرواةا كان : إذا سؤال
؟ الحديث نقلوا الرواةا وهم الصيغ بين يفرقاون فكيف ، الصيغ
أن نقوله أن نستطيع الذي لكن ، الحقيقة في واضح غير سؤال

هذا  ،" وأخبرنا حدثنا"  بين فرق عندهم كان ما شك في ما الصحابة
، والتمييز التيسير باب من بها بأس ل والصطلحات ، حادأث اصطلح

ِلح قاد أنه دأاما وما ُط أنا أذكر يعني ، التابعين أتباع زمن من عليها اص
حدثنا"  بين يفرق كان ، جريج ابن التفريق هذا ذكر َمن أوائل ِمن

أنه دأاما ما بأس في فما ، التابعين أتباع أئمة من وغيره  ،" وأخبرنا
. بأس فيه فليس ، الرواية طريقة ويبين العلم وييسر اصطلح

الباب آخر في الباب في ما أصح يوردأ النسائي أن صحيح : هل سؤال
؟ مسلم عكس على
ِه نقول حتى مسلم في ل ، مضطردأ أمر هذا أن لي تبين ما هذا والل
مسلم الماما أوردأ فربما ، النسائي في ول ، مسلم عكس على

، عكس وربما الباب بداية في منه أقاوى غيره أن يرى الذي الحديث
. النسائي وكذلك
ًعا لنا أعدَت : هل سؤال رحمه النسائي كتاب اسم في الختلف سري

؟ الله
السنن: " بـ وسمي  ،" الصغرى السنن" بـ سمي : أنه الختلف 

"بـ:  وسمي  ،" المجتنى: " بـ وسمي  ،"  الله رسول عن المأثورةا
. الصحيح هو والخير  ؛" المسندةا السنن من المجتبى
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ِرس الجامع عزو : هل سؤال ؟ القاهرةا طبعة على للحادأيث المفه

ِرس المعجم لن ؛ القاهرةا طبعة على هو ما ، ل على يعزو المفه
ذلك يقيد  أن" الشراف تحفة"  صاحب حرص وقاد ، والبواب الكتب
الجامع يوافق ما على ورقامها والبواب الكتب فكتب ، ويعيده

ِرس . المفه
َدما لم : لماذا سؤال شرًحا الستة الكتب من كغيره النسائي ُيْخ

ًقا ؟ وتحقي
ِدما ما أنه قاال من التي الكتب ذكر الله شاء إن يأتي ، شرًحا ُخ

ًبا عشر تسعة تقارب كثيرةا كتب ، الكتاب شرحت . كتا
؟ النسائي طبعات بقية الشيخ فضيلة تذكر : لم سؤال

ثم الطبعات أقادما لكم ذكرُت لكن ، النسائي طبعات لذكر دأاٍع في ما
...  ومطابعها وتاريخها الطبعة رقام ؛ وانتهينا المتداولة الطبعة
الحديث هذا هل ، الدعاء استجابة المطر نزول وقات : في سؤال
؟ صحيح أما ضعيف

. صحيح أنه أذكره الذي
. أعلم والله ، محمد سيدنا على وسلم الله وصلى


	إلا أن هذه العبارات وهذه الأمور التي قد يُستدل بها على أن سنن النسائي صحيح كله ، لا بد أن يُؤَوَّل على غير ظاهره ، لِمَا ؟
	لأن النسائي نفسه يُعِلُّ بعض الأحاديث في" المجتبى " ويقول : هذا حديث منكر ، هذا حديث شاذ ، مثل ما ذكرنا آنفًا : حديث فلان أولى بالصواب ، مع أنه أخرج كلا الحديثين ، فبين أن أحد الحديثين راجح والثاني مرجوح ، فكثيرًا ما يُعِلُّ بعض الأحاديث ، إذًا ما هو مراده بوصف هذا الكتاب بالصحيح ؟
	سؤال : هل صحيح أن النسائي يورد أصح ما في الباب في آخر الباب على عكس مسلم ؟

