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االاما  اشذ امن شرط  اشرطلنسائي اما  اإللأن "حتقيق املقال 
 "يف الرجالامسلم والبخاري 

 - امقارنةدراسة نقذية  -
 أ.م.د. جاسم محمد الراشد

 جامعة الفموجة/ كمية العموم االسالمية/ قسم الحديث وعمومو
 الممخص:

البخاري اإلمام النسائي عمى صحيح اإلمام ل بعض العمماء في تقديم سنن االبحث اقو  يعالج
ْنَجانّي: اف ألبي عبد الرَّْحَمفاإلماـ قوؿ ك، مسمماإلمام و  ِفي  النسائي الحافظ سعد بف َعّمي الزَّ

في النسائي: ىو أحفظ مف الذىبي اإلماـ قوؿ ، و الرَِّجاؿ شرٌط َأشد مف َشرط الُبَخاِرّي َوُمسمـ
لنسائي اـ لتمميذه ابف لإلماـ االمجتبى السنف الصغرى المعروؼ بىؿ و ، مسمـ بف الحجاج

 .السني
 نقؿ اقواؿ العمماء في ذلؾ، وترجيح ما نراه راجحا.مقارنة مف خالؿ نقدية  متأنيةفي دراسة 

 البخاري(.الكممات المفتاحية: ) االماـ النسائي، شرطا اشد مف شرط، االماـ 
Investigation of the article "that Al-Nasa’i have a condition more 

severe than that of al-Bukhari and Muslim in men", 

a comparative critical study 

dr.  Jassim Mohammed Al-Rashed 

University of Fallujah/ College of Islamic Sciences/ Department of 

Hadith and its Science 

Abstracts: 

The research deals with it. Some scholars say in the introduction of 

Sunan An-Nasa’i on the Sahih of Imam Bukhari and Imam Muslim, 

such as the saying of Imam Al-Hafiz Saad bin Ali Al-Zanjani: that Abu 

Abd al-Rahman al-Nisa’i has a more severe condition for men than the 

condition of al-Bukhari and Muslim, and al-Dhahabi’s saying in al-

Nasa’i: He is more memorized than Muslim ibn al-Hajjaj  Is al-Sunan 

al-Soghra, known as al-Mujtaba, for al-Nasa’i, or for his student Ibn al-

Sunni? 

 In a careful comparative study by transferring the sayings of scholars in 

this regard, and giving preference to what we see as most likely. 

Keywords: (Imam An-Nasa’i, a condition more severe than a condition, 

Imam Bukhari). 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد هلل ولي النعـ ودافع النقـ عمـ بالقمـ عمـ االنساف مالـ يعمـ، والصالة والسالـ عمى  
سيدنا محمد وعمى وطريؽ اهلل المستقيـ، دي االمـ الى الحؽ المبيف ااشرؼ الخمؽ وى
 .آلو وصحبو وسمـ

 أما بعد: 
راداتيـ وىمميـ  ختمفةمُ أفياـ حممة اْلعمـ فاف   ليستوطبقاتيـ ِفيَما حمموه  نوعةُمتَ وا 

َواَيات َعف َرُسوؿ اهلل  ت لنافطائفة ِمْنُيـ حفظ ُمَتَساِوَية ) صمى اهلل عميو اأْلََساِنيد مف الرِّ
بيـ فاشتغمت بتصحيح  االقتداءِإَلى  الاهلل جّؿ َوع حثناالَّذيف الكراـ َوَأْصَحابو  وسمـ(

سند مف اْلُمتَِّصؿ والمرسؿ مف اْلُمْنَقطع َوالثَّاِبت مف نقؿ الناقميف َعْنُيـ َوَمْعِرَفة اْلموتوثيؽ 
حممة َوالزَّاِئد مف النَّاِقص َفَيؤاَُلِء  ئاْلَمْعُموؿ َواْلعْدؿ مف اْلَمْجُروح والمصيب مف المخط

 يفُمْبطمالوانتحاؿ  يفُمَدّلسالوتدليس  فييغالالالّديف النافوف َعنُو َتْحِريؼ وحفاظ اْلعمـ 
ودعا َلُيـ َوأمرىـْ  ) صمى اهلل عميو وسمـ(فيـ الَّذيف َوصفيـ الرَُّسوؿ الجاىميف َوتَْأويؿ 

 ،ؿ َما جوزوه َوَأف يرد َما جرحوهقبَ باإلبالغ َعنُو َفَيِذِه الطَّاِئَفة ىـ الَّذيف استحقوا َأف يُ 
واقتصروا عمى َما اْلَحَراـ الحالؿ و اْلُفَقَياء ِفي و  العمماء َوَطاِئَفة اشتغمت ِبِحْفظ اْخِتاَلؼ

َحاَبة  ) صمى اهلل عميو وسمـ(َأِئمَّة اأْلَْمَصار مف اْلُمُتوف َعف َرُسوؿ اهلل  هذكر  َوَعف الصَّ
ِفي كتبيـْ َوقصُروا َعمَّا سبقت ِإَلْيِو أىؿ اْلمعرَفة بالروايات وثابت  " رضي اهلل عنيـ()

ْسَناد وأحواؿ النَّق اْلجْرح َوالتَّْعِديؿ فيـ غير مستغنيف َعف أىؿ اْلمعرَفة اىؿ مف  مةاإْلِ
َحاَبة َأو التَّاِبعيف َلُيـ  ) صمى اهلل عميو وسمـ(باآلثار ِعْند ذكر خبر َعف الرَُّسوؿ  َأو الصَّ

 ".ِبِإْحَساف ِفيِو حكـ ليعرفوا ِصَحة َذِلؾ مف سقمو َوَصَوابو مف خطئو
داخموف ِإف َشاَء اهلل ِفي َقوؿ َرُسوؿ اهلل وىـ اْلِكتَاَبة َوَطاِئَفة ثَاِلَثة أكثرت اْلجمع وَ  -

 صمى اهلل عميو وسمـ()
ـَ المَُّو اْمَرًأ َسِمَع ِمنِّي َحِديثًا ) َفَحِفَظُو، َحتَّى ُيَبمَِّغُو َغْيَرُه، َفُربَّ َحاِمِؿ ِفْقٍو ِإَلى َمْف ُىَو رِح

ِحيح ومف َىؤاَُلِء  (ٔ((َلْيَس ِبَفِقيو َأْفَقُو ِمْنُو، َوُرب َحاِمِؿ ِفْقو وىـ أىؿ اْلمعرَفة َوالصَّ
عمي الزنجاني َوُمَحّمد بف النََّساِئّي و سعد بف و مسمـ َوَأُبو َداُود اإلماـ الُبَخاِرّي و اإلماـ "
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يحيى الذىمي َواْلحسف بف َعمّي اْلحْمواِني َوعبد اهلل السَّمرَقْنِدي َوَأُبو َحاِتـ َوَأُبو زْرَعة 
، لذلؾ جاء ىذا "الرازي َفَيؤاَُلِء الطََّبَقة المقبولة بااِلتَِّفاِؽ وبيـ يْحَتج عمى َساِئر النَّاس

ْنَجانّي:الحافاإلماـ البحث لموقوؼ عند قوؿ  اف ألبي عبد  " ظ سعد بف َعّمي الزَّ
، وموقؼ العمماء مف "الرَّْحَمف النسائي  ِفي الرَِّجاؿ شرٌط َأشد مف َشرط الُبَخاِرّي َوُمسمـ

نقدية مقارنة ذلؾ، ولـ اجد فيما اعمـ مف وقؼ عند ىذا االمر ودرسو دراسة عممية 
اإلماـ ـ سنف النسائي عمى صحيحي متأنية، إلثبات ىذا القوؿ او نفيو ولماذا لـ يقد

 مسمـ اذا كاف االمر كذلؾ. االماـالبخاري و 
 مطمبين وخاتمةو  عمى تمييدواقتضت طبيعة البحث ان يقسم 
 لنسائي ام اختصار ابن السني.إلمام االمطمب االول: السنن الصغرى ل

 .في الرجال ) رحمو اهلل( النسائي االمام: تحقيق المقال في شرط المطمب الثاني
 الخاتمة وقائمة بأىـ المصادر والمراجع التي اعتمد عمييا البحث

 تمييد 
 النسائي والزنجاني  يناإلمامبالتعريف 

سأعرؼ بيما بشيء مف االيجاز النيما عمماف كبيراف وميما ذكرنا لف نوفييما حقيما 
 ولف نصؿ الى مكانتيما.

، َناِقُد الَحِدْيِث، َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف الَحاِفُظ اإلماـ ىو :  اوال: النسائي الثَّْبُت، َشْيُخ اإِلْساَلـِ
، َصاِحُب "السَُّنِف" ، النََّساِئيُّ  .(2(َأْحَمُد بُف ُشَعْيِب بِف َعِميِّ بِف ِسَناَف بِف َبْحِر الُخَراَساِنيُّ

ـَ ِفي ِصَغِرِه، َفاْرَتَحَؿ ِإَلى ُقَتْيَبَة ِفي  ُوِلَد ِبَنَسا ِفي َسَنِة َخْمَس َعْشَرَة َوماَئتَْيِف، َوَطَمَب الِعْم
ـَ ِعْنَدُه ِبَبْغاَلَف َسَنًة، َفَأْكَثَر َعْنوُ  َسَنِة َثاَلِثْيَف َوماَئتَْيِف، َفَأَقا

)3). 
 .(4(" المعتؿ ولـ يذكره في الميموزأف نسا بمدة بسرخس ذكره في "وفي القاموس 

ِإْسَحاَؽ بِف َراْىَوْيو، َوِىَشاـِ بِف َعمَّاٍر، َوُمَحمَِّد بف النضر بف مساور، وسويد  " َسِمَع ِمْف:
، َوَأِبي الطَّاِىِر بِف السَّْرِح،  بِّيِّ ابف َنْصٍر، َوِعْيَسى بِف َحمَّاٍد ُزْغَبَة، َوَأْحَمَد بِف َعْبَدَة الضَّ

، َوِبْشِر بِف ِىاَلٍؿ َوأَ  ْسَحاَؽ بِف َشاِىْيَف، َوِبْشِر بِف ُمَعاٍذ الَعَقِديِّ ْحَمَد ابف َمِنْيٍع، َواِ 
بَّاِح الَبزَّاِر، َوُحَمْيِد  وَّاِؼ، َوَتِمْيـِ بِف المنتصر، والحارث بف ِمْسِكْيٍف، َوالَحَسِف بِف الصَّ الصَّ
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، بِف َمْسَعَدَة، َوِزَياِد بِف َأيُّْوَب، وَ  ِزَياِد بِف َيْحَيى الَحسَّاِنّي، َوَسوَّاِر بِف َعْبِد اهلِل الَعْنَبِريِّ
، َوَعْبِد  ، َوَأِبي ُحَصْيف َعْبِد اهلِل بِف َأْحَمَد الَيْرُبْوِعيِّ َوالَعبَّاِس بِف َعْبِد الَعِظْيـِ الَعْنَبِريِّ

، اأَلْعَمى بِف َواِصٍؿ، َوَعْبِد الَجبَّاِر بِف الَعاَلِء العَ  طَّاِر، َوَعْبِد الرَّْحَمِف بِف ُعَبْيِد اهلِل الَحَمِبيِّ
فَّاِر، َوَأِبي االما ـاْبِف َأِخي  ، َوَعْبِد الَمِمِؾ بِف ُشَعْيٍب بِف المَّْيِث، َوَعْبَدَة بِف َعْبِد اهلِل الصَّ

، َوَعِميِّ بِف ُحْجِر، َوَعِميِّ بِف َسِعْيِد  ُقَداَمَة ُعَبْيِد اهلِل بِف َسِعْيٍد، َوعتَبَة بِف َعْبِد اهلِل الَمْرَوِزيِّ
، َوِعْمَراَف بِف ُمْوَسى الَقزَّاِز، َوَعْمرو بِف  ، َوَعمَّاِر بِف َخاِلٍد الَواِسِطيِّ بِف َمْسُرْوٍؽ الِكْنِديِّ

، ، َوَأُبو َجْعَفرٍ و  وآخريف ، ُزَراَرَة الِكاَلِبيِّ الطحاوي، وأبو  َحدََّث َعْنُو: َأُبو ِبْشٍر الدُّْواَلِبيُّ
، َوَأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد بُف ُمَحمَِّد بِف ِإْسَماِعْيَؿ  عمي النيسابوري، وحمزة ابف ُمَحمٍَّد الِكَناِنيُّ
، َوَعْبُد الَكِرْيـِ بِف َأِبي عَ  ، َوَأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد بُف َأْحَمَد بِف الَحدَّاِد الشَّاِفِعيُّ اس النَّْحِويُّ ْبِد النَّحَّ

، َوَأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُف ُمَحمَِّد بِف السِِّنيّ الرَّ  ، َوالَحَسُف بُف الَخِضِر اأُلْسُيْوِطيُّ  ("ْحَمِف النََّساِئيُّ

5). 
قاؿ الدارقطني فيو أنو "مقدـ عمى كؿ مف يذكر بيذا العمـ مف أىؿ عصره" ، وقاؿ: 

آلثار وأعمميـ "كاف أفقو مشايخ مصر في عصره ، وأعرفيـ بالصحيح والسقيـ مف ا
 .بالرجاؿ" ، وقاؿ: "ال أقدـ عمى النسائي أحدا"

 .(6(" وكاف إماما فى الحديث، ثقة ثبتا حافظاقاؿ ابف يونس: " 
وغيرىا مف األدب، ولو الرحمة الواسعة. قدـ « السنف»أحد األئمة األعالـ. صنؼ 

إلى حيف بغداد، وكتب بيا عف جماعة مف الشيوخ، ودخؿ الشاـ ومصر وأقاـ ىناؾ 
 .(7(وفاتو

أحد األئمة المبرزيف والحفاظ المتقنيف واألعالـ المشيوريف، طاؼ قاؿ ابف عساكر: " 
البالد، وسمع بخراساف، والعراؽ، والحجاز، ومصر، والشاـ، والجزيرة مف جماعة يطوؿ 

 .(8(" ذكرىـ
،  " وقاؿ اإلماـ الذىبي:  ، َمَع الَفْيـِ َواإِلْتَقاِف، َوالَبَصِر، َوَنْقِد الرَِّجاِؿ، َكاَف ِمْف ُبُحْوِر الِعْمـِ

  .(9(" َوُحْسِف التَّْأِلْيؼِ 
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، "وقاؿ:  َجاَؿ ِفي َطَمِب الِعْمـِ ِفي ُخَراَساَف، َوالِحَجاِز، َوِمْصَر، َوالِعَراِؽ، َوالَجِزْيَرِة، َوالشَّاـِ
َـّ اْسَتْوَطَف ِمْصَر، َوَرَحَؿ الُحفَّاُظ  ـْ َيْبَؽ َلُو َنِظْيٌر ِفي َىَذا الشَّْأفِ َوالثُُّغْوِر، ُث  .(10(" ِإَلْيِو، َوَل

ماما مف أئمة اإلسالـ، : " وقاؿ المزي القاضي الحافظ اإلماـ، كاف عمما مف االعالـ، وا 
أحد األئمة المبرزيف والحفاظ  واليو في عمـ الحديث ومعرفة رجالو النقض واالبراـ

 .(11(" المتقنيف واألعالـ المشيوريف
تاريخو: "  كاف إماًما حافًظا، ثبًتا. خرج ِمف مصر في  وقاؿ أبو سعيد بف يونس في

ذي القعدة سنة اثنتيف وثالث مائة وتوفي بفمسطيف يوـ اإلثنيف لثالث عشرة َخَمت مف 
 .(12( قمت: ىذا ىو الصحيح، والمَّو أعمـ.، صفر سنة ثالٍث وثالث مائة
 .(13("الحافظ اإلماـ شيخ اإلسالـ

 .(14(" أحد َأِئمَّة الدُّْنَيا ِفي الَحِديث َواْلَمْشُيور اْسمو َوكتابواالماـ السبكي: "قاؿ 
اج :" َقاَؿ الَقاِضي تَاج الدَّيف السُّْبِكّي  َسَألت َشيخَنا الذََّىِبّي َأييَما أحفظ ُمسمـ اْبف اْلحجَّ

َـّ ذكرت َذِلؾ لوالدي   .(15( "َفَواَفؽَ َأو النََّساِئّي َفَقاَؿ النََّساِئّي ث
 وقاؿ أبو الحسيف بف المظفر: "سمعت مشائخنا بمصر يعترفوف ألبي عبد الرحمف

 .(16(" النسائي بالتقدـ واالمامة
ْساَلـ أحد اأْلَِئمَّة المبرزيف والحفاظ المتقنيف واألعالـ  اإِلَماـ اْلَحاِفظ شيخ اإْلِ

 .(17(اْلَمْشُيوريف
إسحاؽ بف خزيمة، وأحمد بف شعيب النسائي، مف يقدـ الدَّاَرُقْطِنّي إذا حدث محمد بف 

 .(18(منيما؟ فقاؿ: النسائي ألنو أسند، عمى أني ال أقدـ عمى النسائي أحًدا
وقاؿ: "لـ يكف أحد عمى رأس الثالثمائة أحفظ مف النسائي ، ىو أحذؽ بالحديث وعممو 

ي مضمار ورجالو مف مسمـ، ومف أبي داود، ومف أبي عيسى الترمذي ، وىو جار ف
 البخاري وأبي زرعة "

تو ِفي شْعَباف َوقيؿ َيْوـ ااِلْثَنْيِف لثالث عشَرة خمت مف صفر ِفي التَّاِريخ اَوَكاَنت وف
ِحيح  .(19(اْلَمْذُكور َوُىَو الصَّ
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 ثانيا: سعد الزنجاني 
سْعد ْبف عمّي ْبف محمد ْبف عمي ْبف حسيف، أبو القاسـ الحافظ الّزاىد "الحافظ  ىو

عمّي  يأبمف بمصر و عبد اهلل محمد بف الفضؿ ،  يأب روى عفىػ  ٔٚٗ:تالزَّنجانّي، 
عمّي بف سالمة، ، مف الحسيف بف ميموف ، وبَزْنَجاف محمد بف أبي ُعَبْيد وبغزة 

روى عنو أبو بكر ، لجّباف، وجماعةوبدمشؽ عبد الرحمف بف ياسر وأبا الحسف ا
الخطيب وىو أكبر منو، وأبو المظّفر منصور السَّمعانّي الفقيو، ومّكّي الرُّميمّي، وىبة 
اهلل بف فاخر، ومحمد بف طاىر المقدسّي، وعبد المنعـ ابف الُقَشْيرّي، وآخروف وجاَوَر 

 ."بمكة زماًنا، وصار شيخ الَحَرـ
سألت محمد بف طاىر َعْف أفضؿ "ي طالب الفقيو الَكَرجّي: قاؿ أبو الَحَسف محمد بف أب

ِمف َرَأى، فقاؿ: سْعد الزَّنجانّي، وعبد اهلل بف محمد األنصارّي، فسألتو أيُّيما أفضؿ؟ 
فقاؿ: عبد اهلل كاف متفنًنا، وأّما الزَّنجانّي فكاف أعرؼ بالحديث منو؛ وذلؾ أّني كنت أقرأ 

، كنُت عمى عبد اهلل فأترؾ شيًئا ألجرّ  بو، ففي بعٍض يُرد، وفي بعٍض يسكت، والزَّنجانيُّ
 .(20( " إذا تركت اسـَ رجٍؿ يقوؿ: تركَت بيف ُفالف وُفالف اسـَ ُفالف

ْنَجاِني َفَقاَؿ: ِإَماـٌ َكِبْير َعاِرؼ " ُسِئَؿ ِإْسَماِعْيُؿ بُف ُمَحمٍَّد التَّْيِمّي و  الَحاِفظ َعْف َسْعٍد الزَّ
 .(21( " ِبالّسنَّة

دثني أبو القاسـ ثابت بف أحمد بف الحسيف البغدادي لفظا قاؿ قاؿ ابف عساكر: " ح
رأيت أبا القاسـ سعد بف محمد بف الزنجاني في المناـ يقوؿ لي مرة بعد أخرى يا أبا 
القاسـ إف اهلل تعالى يبني ألىؿ الحديث أو ألصحاب الحديث بكؿ مجمس يجمسونو بيتا 

 .(22(ة"في الجن
سألت محمد بف طاىر َعْف " قاؿ أبو الَحَسف محمد بف أبي طالب الفقيو الَكَرجّي: 

أفضؿ ِمف َرَأى، فقاؿ: سْعد الزَّنجانّي، وعبد اهلل بف محمد األنصارّي، فسألتو أيُّيما 
 .(23( " أفضؿ؟ فقاؿ: عبد اهلل كاف متفنًنا، وأّما الزَّنجانّي فكاف أعرؼ بالحديث منو

كاف أبو القاسـ حافًظا، متِقًنا، ثقة، وِرًعا، كثير العبادة، صاحب كرامات "قاؿ أبو سْعد: 
ذا خرج إلى الحـر يخمو المطاؼ، ويقّبموف يده أكثر مّما يقبموف الحجر  وآيات. وا 

 .(24( ."األسود
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ما رأيت مثمو، سمعُت أبا إسحاؽ الحّباؿ يقوؿ: لـ يكف في "وقاؿ محمد بف طاىر: 
سْعد بف عمّي الزَّنجانّي في الفضؿ. وكاف يحضر معنا المجالس،  الّدنيا مثؿ أبي القاسـ

 .(25( ."وُيقرأ الخطأ بيف يديو، فال يرّد عمى أحٍد شيًئا، إاّل أف ُيسأؿ فُيجيب
الزنجاني اإلماـ الثبت الحافظ القدوة أبو القاسـ سعد بف عمي بف محمد بف عمي بف 

 .(26( الحسيف, شيخ الحـر الشريؼ:
 .(27( بف عمي ولـ يكف عمى وجو األرض مثمو في عصره، كاف عندنا سعد

  .(28( َقاَؿ َأُبو سعد َكاَف الزنجاني َحاِفًظا متقنا ِثَقة ورعا كثير اْلِعَباَدة َصاحب
در مف رجٍؿ مف "وقاؿ ابف طاىر:  دخمُت عمى الّشيخ أبي القاسـ سْعد وأنا ضّيؽ الصَّ

أىؿ شيراز ال أذكره، فأخذت يده فقبَّمتيا، فقاؿ لي ابتداًء مف غير أف ُأْعِممو بما أنا فيو: 
يا أبا الفضؿ، ال تضيِّؽ صْدَرؾ، عندنا في بالد العجـ َمَثٌؿ ُيْضَرب، يقاؿ: ُبْخُؿ 

زّي، وَكْثرُة كالـ رازّي. ودخمُت عميو في أوؿ سنة سبعيف لّما أىوازّي، وَحَماقُة ِشيرا
عزمُت عمى الخروج إلى العراؽ حّتى أوّدعو، ولـ يكف عنده خبٌر مف خروجي. فمّما 

 .(29( "َأَراِحُموف فنبكي، أـ ُمِقيمونا دخمت عميو قاؿ:
زنجاني: اَل ِإَلو ِإالَّ اهلل، َما َبِقي َوَقاَؿ ُمَحمَّد بف َىاشـ َأِمير َمكَّة لما توّفي َأُبو اْلَقاِسـ ال

 .(30( ِفي اْلحـر مف يستحيى ِمْنوُ 
 .(31( ."إماـٌ كبيٌر عارٌؼ بالسُّنَّة " قاؿ إسماعيؿ الّطْمحّي: 

ندخؿ وما تبيف مف حاليـ واقوؿ العمماء فييـ يف الكبيريف، االمامبعد التعريؼ بيذيف 
 .الى موضوع بحثنا

 السنف الصغرى لمنسائي اـ اختصار ابف السني.: وؿالمطمب اال
البد مف الوقوؼ عند قضية ىامة قبؿ الخوض في شرط اإلماـ النسائي ) رحمو اهلل( 

 وىي:
اـ لتمميذه ابف  ) رحمو اهلل( ىؿ السنف الصغرى المسمى ) المجتبى( لإلماـ النسائي

كما اثبت ذلؾ غير واحد مف العمماء، وىؿ شرط النسائي الذي تكمـ فيو العمماء  السني؟
 يشمؿ السنف الكبرى والسنف الصغرى، اـ السنف الصغرى دوف الكبرى.



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

 
 1263 

السنف الكبرى والسنف الصغرى أو مجتبى "لإلماـ النسائي كتاباف في السنة: 
 .(32("النسائي

مف اختصار النسائي اـ مف اختصار  وقد اختمؼ العمماء في السنف الصغرى ىؿ ىي
 تمميذه ابف السني.

 بىبؿ المجت ،أي التي ذكرىا ابف األثير إف ىذه الرواية لـ تصح"  :الذىبيقاؿ اإلماـ 
واختصر السنف وسماه السني قاؿ ابف وفي ترجمت  ،اختصار ابف السني تمميذ النسائي

 .(33(" لسنفبمفظو ولـ يذكر في ترجمة النسائي أنو اختصر ا المجتبى
ولـ اقؼ عمى قوؿ لمعمماء يؤيد ما ذىب اليو اإلماـ الذىبي، مف اف المجتبى البف 
السني وليس لإلماـ لنسائي، بؿ كؿ مف ترجـ لمنسائي ذكر انو اختصر السنف الكبرى 

 وسماه المجتبى، وىذه اقواؿ العمماء نتناوليا فيما يأتي:.
السيوطي:  "رأيت بخط الحافظ أبي الفضؿ العراقي أف النسائي لما صنؼ اإلماـ قاؿ 

الكبرى أىداىا ألمير الرممة، فقاؿ لو: كؿ ما فييا صحيح ؟ فقاؿ: ال، فقاؿ : ميِّز لي 
 .(34( الصحيح مف غيره، فصنؼ لو الصغرى" 

، أو كما ذىب إلى القوؿ بصحة رواية ابف السني والمسماة بػ )المجتبى( أو )المجتنى(
تمميذ النسائي محمد بف معاوية األحمر والواقع: أف النسائي أعؿ " )السنف الصغرى( 

في الكتابيف )الكبرى( أو )الصغرى( أحاديث كثيرة، وضعفيا، وجرح عددًا مف الرواة 
 .(35(" فييما

وقاؿ المعافري أبو الحسف "إذا نظرت إلى ما يخرجو أىؿ الحديث فما خرجو النسائي 
 .(36(الصحة مما خرجو غيره"أقرب إلى 

كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنف وأحسنيا يقوؿ : "  ابف رشيدكاف و 
 .(37( ."البخاري ومسمـ مع  بياف العمؿة جامع بيف طريق ىوترصيؼ و 

" بؿ تجنب النسائي إخراج حديث جماعة مف رجاؿ الصحيحيفقاؿ الحافظ ابف حجر "
)38). 

 (39(" وحديثا ضعيفا أقؿ الكتب بعد الصحيحيف رجال مجروحا" نسائي السنف لموكتاب 
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ومف الناس مف يفضؿ كتاب النسائي في القوة والصحة عمى سنف قاؿ الصنعاني: " 
 .(40(" أبي داود

: لما عزمت عمى جمع السنف استخرت اهلل تعالى يقوؿ النسائي" سمعت قاؿ الرممي:  
في الرواية عف شيوخ كاف في القمب منيـ بعض الشيء، فوقعت الخيرة عمى تركيـ 

 .(41( " عنيـ. بيافنزلت في جممة مف الحديث كنت أعمو 
 .(42(" عمى تركو كؿال يترؾ الرجؿ عندي حتى يجمع ال: " وقاؿ النسائي

رجاؿ تكمـ فييـ النسائي ممف أخرج لو الشيخاف في وقاؿ البرقاني: "ىذه أسماء 
 (.43(صحيحييما سألت عنيـ أبا الحسف الدارقطني فدوف كالمو في ذلؾ"

والجواب أف الغالب الذي في السنف الصغرى أو المجتبى صحيح عمى شرط النسائي. 
 النو لـ يخرج لمف اجمعوا عمى تركو. 

فييا ضعؼ ويبيف ضعفيا، وربما بيذا تميز وغالبا ما ينبو النسائي عمى األحاديث التي 
 كتابو عمى غيره.

وتجنب اإلماـ النسائي اخراج احاديث لرجاؿ في الصحيحيف اليعني بالضرورة اف 
 شرطو اشد مف شرطييما.

المجتبى من سنن النسائي الكبرى والتي السنن الصغرى والمسمى ويترجح لي ان 
الذىبي وذلك اإلمام نقميا تمميذه ابن السني ىي لإلمام النسائي وليس كما قال 

 لألسباب االتية:
صحيحة ، بؿ كتب بأكمميا في "الكبرى" مثؿ كتاب الحاديث مف االكثيرة  يوجداوال: 

 منيا شيء في"التفسير" و "خصائص عمي" و "الطب" و "فضائؿ الصحابة"، ليس 
 الصغرى".

مثؿ كتاب "اإليماف وشرائعو" و "الصمح" ليست في "الكبرى".  كتب في الصغرىيوجد و 
في  فاتتوالنسائي االماـ وىناؾ أحاديث في "الصغرى" ليست في "الكبرى". فمعؿ 

"الكبرى"، فأضافيا ىنا؟، واف مجرد ثبوت وجود أحاديث في المجتبى ليست في الكبرى، 
 تدؿ عمى أف الكتاب لمنسائي وليس البف السني.
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زيادات "ولو كاف الكتاب البف السني، وليس لمنسائي، لكاف فيو مدخؿ. أو يقاؿ حينيا:  
. والبد أف "بف احمد بف حنبؿابف السني عمى النسائي، كما قالوا في زيادات عبد اهلل 

 .كما ىي في مسند أحمد. ولـ يقؿ احد ذلؾ يكوف سندىا واضحا
ثانيا: يقوؿ ابف السني بعد االحاديث التي فييا ضعؼ في المتف او السند َقاَؿ َأُبو َعْبِد 

 ،  ولو كانت البف السني لما فعؿ ذلؾ.(44(الرَّْحَمفِ 
، في المجتبى، وكاف مف المفترض (45(بعض العمماء احاديث اخرىضعؼ وقد ثالثا: 

النسائي بتجريد السنف اإلماـ اف يكوف المجتبى كمو صحيحا لطمب امير الرممة مف 
الكبرى وتخميصيا مف الضعيؼ والتي اثبت النسائي اف فييا احاديثا ضعيفة كما نقمو 

 اإلماـ طا مف شرطمف شر " عنو تمميذه ابف السني، مما يدؿ عمى اف شرطو ليس اشد 
 ." ) رحمو اهلل(البخاري ومسمـ، كما قاؿ الحافظ الزنجاني

 خامسا: نماذج من االحاديث الضعيفة في المجتبى
 (.46("ُفَمْيُح ْبُف ُسَمْيَماَف َلْيَس ِباْلَقِويِّ "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف: -ٔ
، َوَقْد ُرِوَي  "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف: و -ٕ ُمَحمَُّد ْبُف ُسَمْيَماَف َضِعيٌؼ، ُىَو اْبُف اأْلَْصَبَياِنيِّ

ـَ ِذْكُرهُ   (.47("َىَذا اْلَحِديُث ِمْف َأْوُجٍو ِسَوى َىَذا اْلَوْجِو ِبَغْيِر المَّْفِظ الَِّذي تََقدَّ
ْخَبَرَنا -ٖ  ، َقاَؿ: َأْنَبَأَنا  ُمَحمَُّد ْبُف َحاِتـِ ْبِف ُنَعْيـ، َقاَؿ: َأْنَبَأَنا" ََ ِحبَّاُف ْبُف ُموَسى اْلَمْرَوِزيُّ

وىنا يثبت اإلماـ النسائي  .(48(" َعْبُد المَِّو، َعْف ُسْفَياَف، َعْف ِسَماٍؾ، َعْف ِعْكِرَمَة ُمْرَسؿٌ 
 االرساؿ ليذه الرواية.

َحِديِثِو ِلُسوِء ِحْفِظِو، َوَكْثَرِة َوَيْحَيى ْبُف َيَماٍف اَل ُيْحَتجُّ بِ "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف: و  -ٗ
 (.49("َخَطِئوِ 

َياَدِة ِفي اْلَحِديثِ "َقاَؿ: و  -٘ نََّما َأْخَرْجَناُه ِلمزِّ  (.50("َسِعيُد ْبُف َسَمَمَة َشْيٌخ َضِعيٌؼ، َواِ 
َواَيِة، "َقاَؿ : و  -ٙ ـُ َأَحًدا َتاَبَع َأْيَمَف ْبَف َناِبٍؿ َعَمى َىِذِه الرِّ َوَأْيَمُف ِعْنَدَنا اَل َبْأَس ِبِو، اَل َنْعَم

 .(51("َواْلَحِديُث َخَطٌأ َوِبالمَِّو التَّْوِفيؽُ 
 .(52("َرِبيَعُة َضِعيؼٌ "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٚ
َواُب َأُبو َسَمَمَة، َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٛ  .(53("َىَذا َخَطٌأ َوالصَّ
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َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف: " َوَأُبو َمْعَشٍر اْلَمَدِنيُّ اْسُمُو َنِجيٌح َوُىَو َضِعيٌؼ، َوَمَع َضْعِفِو  -ٜ
  .(54(َأْيًضا َكاَف َقِد اْخَتَمَط ِعْنَدُه َأَحاِديُث َمَناِكيرُ 

ٌة، ": النسائيَقاَؿ  -ٓٔ يٌؼ َوَقِد اْخُتِمَؼ َعَمْيِو َضعِ وىو ُمَحمد ْبف الزَبْير اَل َيُقوـُ ِبِمْثِمِو ُحجَّ
 .(55("ِفي َىَذا اْلَحِديثِ 

َواُب "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٔٔ َعِميُّ ْبُف َزْيٍد َضِعيٌؼ، َوَىَذا اْلَحِديُث َخَطٌأ، َوالصَّ
 .(56("َوْجٍو آَخرَ ِعْمَراُف ْبُف ُحَصْيٍف، َوَقْد ُرِوَي َىَذا اْلَحِديُث َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف ِمْف 

َياَدِة ِفي "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٕٔ نََّما َأْخَرْجَناُه ِلمزِّ َسِعيُد ْبُف َسَمَمَة َشْيٌخ َضِعيٌؼ، َواِ 
 .(57("اْلَحِديثِ 

ـَ َمْتُروؾ اْلَحِديِث، َوَقْد َرَوى َىَذا اْلَحِديَث  "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٖٔ ُسَمْيَماُف ْبُف َأْرَق
 .(58(يوُنس، َعِف الزْىِريِّ ُمْرَساًل "

 .(59("َأْشَعُث ْبُف َسوَّاٍر َضِعيؼٌ "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٗٔ
السنف كمو محمد بف معاوية األحمر الراوي عف النسائي أنو قاؿ : كتاب " ونقؿ 

صحيح، وبعضو معموؿ، إال أنو لـ يبيف عمتو، والمنتخب منو المسمى بالمجتبى صحيح 
 .(60( " كمو

أحاديث ضعيفة في المجتبى  وجودل ىذاقولو لنسائي لإلماـ اإال أف العمماء لـ يسمموا 
اإلماـ أف بمع عممنا ا" رغـ أنو مف المفروض أف يكوف كمو صحيح" كما بينا ذلؾ

 .في توثيؽ الرجاؿ؟ متشددالنسائي 
فيجوز أي العمؿ بما  المجتبىالمسماة بكتاب  وأما السنف الصغرىيقوؿ الصنعاني: " 

أي التي قيؿ إف رجاليا شرط النسائي فييـ  فييا مف غير بحث ولعميا ىي التي فصمت
 .(61(" أشد مف شرط البخاري

مف كثير مف الكتب أفضؿ وأعمى طبقة " نسائي السنف الصغرىلممجتبى اللكف يبقى 
 ."التي ادعت الصحة، مثؿ صحيح  ابف حباف، ومستدرؾ الحاكـ

ِعيؼ َكَذِلؾ  "َوَكاَف َأُبو َداُود  ْسَناد الضَّ مف َرْأي  ـَيْأخذ مأخذه أِلَنَُّو أقوى ِعْندىو يخرج اإْلِ
 . (62( " الرَِّجاؿ
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اعتماد شروط القبوؿ وىنا ال بد مف االشارة الى اف الضابط في الترجيح عند العمماء 
 .والرد التي اقروىا وىي: العدالة والضبط واتصاؿ االسناد وعدـ الشذوذ وعدـ العمة

فال يقبؿ كافر إذ ال وثوؽ بو مع شرؼ منصب الرواية عف الكافر وقاؿ االثيوبي " 
لنفوذىا عمى كؿ مسمـ وىذا باإلجماع مكمفًا أي بالغًا عاقاًل فال يقبؿ صبي في األصح 

عممو أنو غير مكمؼ قد ال يحترز عف الكذب فال يوثؽ بو، وقيؿ يقبؿ إف ُعِمـ منو ألنو ل
التحرز عف الكذب، وال مجنوٍف إذ ال يمكنو التحرز عف الخمؿ إال إذا انقطع ولـ يؤثر 

لـ يرتكب فسقًا أي لـ يزاوؿ مفسقًا، والفسؽ ارتكاب كبيرة أو إصرار و في حاؿ اإلفاقة. 
: آداب نفسانية تحمؿ وىي خاـر مرؤة أي قاطعيا، ومزيميا عمى صغيرة. وال خـر أي

 .(63(" ُمَراَعاُتَيا عمى الوقؼ عند محاسف األخالؽ وجميؿ العادات
اْلُمَراُد ِبَذِوي اْلَيْيَئاِت َأْصَحاُب اْلُمُروَءاِت َواْلِخَصاِؿ اْلَحِميَدِة َوِقيَؿ : " َوَقاَؿ اْلَبْيَضاِويُّ 
 .(64(" النَّاسِ َذُوو اْلُوُجوِه ِمَف 

اإلسالـ، والبموغ، والعقؿ،  وىي: أف شروط العدالة عمى ما ذكر خمسة" والحاصؿ: 
 " المرؤة وخواـروالسالمة مف الفسؽ، 

أف المرؤة ُيرَجع في معرفتيا إلى العرؼ فال تتعمؽ " وقد نقؿ السخاوي عف الزنجاني: 
الختالؼ األشخاص بمجرد الشرع. واألمور العرفية قمما تنضبط بؿ ىي تختمؼ 

" والبمداف فكـ مف بمد جرت عادة أىمو بمباشرة أمور لو باشرىا غيرىـ َلُعدَّ خرمًا لممرؤة
)65). 

وبيذه الشروط والضوابط والمسالؾ الدقيقة التي سمكيا السادة العمماء وحرصوا عمييا في 
 سمـ( فضؿ بعضيـ عمى البعض.و عميو صمى اهلل النبي ) نقؿ حديث 
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 .في الرجال ) رحمو اهلل( النسائياإلمام : تحقيق المقال في شرط ثانيالمطمب ال
 :الحديث في السنن الكبرى بقولينقال أئمة وقد 

 ."أن شرطو فييا أشد من شرط الشيخين"األول:  
أن شرطو فييا شرط سنن أبي داود وىو إخراج حديث من لم يجمع عمى "الثاني:  

 .(66("تركو
 اقوؿ العمماء في ذلؾ  وسأنقؿ

في  الشيخيفشرط شرط أشد مف  النسائي ـإلمال"  :الزنجاني سعد بف عمياإلماـ ؿ قا
  .(67(" الرجاؿ

ْنَجانّي َعف رجٍؿ مف الرَواة َفَوثََّقو، اإلماـ َسَألت "َقاَؿ اْبف َطاِىر: و  : لو ُقْمتفَأَبا اْلَقاِسـ الزَّ
لي: ألبي عبد الرَّْحَمف )شرٌط( َأشد مف َشرط الُبَخاِرّي َوُمسمـ إفَّ النََّساِئّي َضعََّفو. َفَقاَؿ 

النسائي اشد مف اإلماـ الزنجاني في ىذا القوؿ اف شرط اإلماـ يثبت .(68(" ِفي الرَِّجاؿ
 .البخاري ومسمـ في الرجاؿاإلماـ شرط 

)الصحيح(، أطمقو بعض العمماء عمى كتاب النسائي اسـ  ما" وربما يؤيد ىذا القوؿ  
بف عدي، والدارقطني، وابف منده، اوقد جاء ىذا عف الحفاظ، أبي عمي النيسابوري، و 

وذلؾ مف أجؿ ما  ،.(69(" واألزدي، والحاكـ، وأبي يعمي الخميمي، والخطيب البغدادي
 .قوة شرطو وتحريو ما يدؿ عمىرأوه في كتابو م

! ِإفَّ أَلِبي َعْبِد الرَّْحَمِف المتقدـ الَحاِفُظ اْبُف َطاِىرٍ قوؿ "  الذىبياإلماـ نقؿ وقد  : َيا ُبَنيَّ
. ُقْمُت: َصَدَؽ َفِإنَُّو َليََّف َجَماَعًة فقاؿ:  َشْرطًا ِفي الرَِّجاِؿ َأَشدَّ ِمْف َشْرِط الُبَخاِريِّ َوُمْسِمـٍ

 .(70(" ِمْف ِرَجاِؿ َصِحْيَحي الُبَخاِريِّ َوُمْسِمـٍ 
 .(71(" يب الصحة عمى كتاب النسائيوقد أطمؽ الخط"قاؿ ابف الصالح:  

قاَؿ َأُبو ُموَسى ُمَحمد بف اْلمثنى َقاَؿ لي اْبف مْيدي َيا َأَبا ُموَسى اىؿ " اْبف َمْنَده: َقاؿَ 
اْلُكوَفة يحدُثوَف َعف كؿ أحد قمت َيا َأَبا سعيد ىـ َيُقوُلوَف ِإنَّؾ تحدث َعف كؿ أحد َقاَؿ 

بف َراشد َفَقاَؿ احفظ عني النَّاس َثاَلَثة رجؿ َحافظ متقف َعمَّف أحدث َفذكرت َلُو ُمَحمَّد 
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ة َفَيَذا اَل يْترؾ أِلَنَُّو َلو ترؾ  حَّ َفَيَذا اَل يْخَتمؼ ِفيِو َوآخر ييـ َواْلَغاِلب عمى َحِديثو الصِّ
 .(72( "َحِديث َىَذا لذىب َحِديث النَّاس َوآخر ييـ َواْلَغاِلب عمى َحِديثو اْلَوىـ َفَيَذا يْترؾ

العمؿ بما سكت عميو أبو داود بما طوؿ فيو الكالـ فميجعؿ  وقد أجازقاؿ الصنعاني: "
 .(73( "سنف النسائي مثمو

ِإْخَراج َأَحاِديث َأقواـ لـ ُيجَمع  سَنفالَوأما َشرط النََّساِئّي ِفي : " وقد َقاَؿ اْلَحاِفظ اْبف َمْنَده
  .(74(" تصؿ مف غير قطع، َواَل إْرَساؿالم َعَمى َتركيـ، ِإذا َصح الَحِديث باإِلسناد

 السبكي نقؿمسمـ،  فقد اإلماـ النسائي اكثر حفظا مف اإلماـ وقد زاد بعض العمماء باف 
حتى ولو ثبت ذلؾ  .(75(" مسمـاالماـ النسائي أحفظ مف االماـ عف أبيو والذىبي:  "

  فانو اليعني اف شرطو اشد مف شرط الشيخيف.
ألبي داود في استيعاب أحاديث األحكاـ ما ليس لغيره  " الزبيروقاؿ أبو جعفر ابف 

ولمترمذي في فنوف الصناعة الحديثية ما لـ يشاركو فيو غيره. وقد سمؾ النسائي أغمض 
 .(76(" تمؾ المسالؾ وأجميا

 –استخرت اهلل  َجْمع كتاب الّسَنف اردتلما  "َيُقوؿ:  َسِمعت النََّساِئي َقاَؿ  الرْممي:
َواَية َعف ُشُيوخ َكاَف ِفي اْلقمب ِمْنُيـ شْيء، َفَوَقعت اْلخيَرة َعَمى  - وتعالىسبحانو  ِفي الرِّ

وىذا احتياط منو  .(77(" غيري  اأْلََحاِديث كنت أعمو ِفيَيا َعفْ  بعضَتركيـ، َفَنَزْلُت ِفي 
 ، وقد احتاط الشيخاف اكثر مف ذلؾ.تعالى( رحمو اهلل)

ْف أدخميا ِفي ِكَتابو ببيانوالنسائي عمى غيره ؛ اإلماـ وقد تميز  َقاَؿ: ف ،عمؿ اأْلََساِنيد، وا 
، نتوَبي ـِمْنيعف احد  تَأْخَرج اذا َعَمى َتركو، ف يجمعلـ ُأْخِرج ِفي كتابي الّسَنف مف " 

ِحيح.وليذا كاف بعض العم .(78(" عالية  منزلةَوَىِذه   ماء يعده مف أىؿ الصَّ
َعْبُد اْلَمِمِؾ ْبُف َزْيٍد َىَذا َقاَؿ ِفيِو النََّساِئيُّ اَل َبْأَس : " َوَقاَؿ اْلَحاِفُظ َصاَلُح الدِّيِف اْلَعاَلِئيُّ  

بف ِحبَّاَف َفاْلَحِديُث َحَسٌف ِإْف َشاَء المَُّو َتَعاَلى اَل ِسيََّما َمَع ِإْخَراِج النََّساِئيِّ َلُو ابو ووثقو 
وىذه الشروط ىي ، (79(" ُيْخِرْج ِفي ِكتَاِبِو ُمْنَكًرا َواَل َواِىًيا واََل َعْف َرُجٍؿ َمْتُروؾٍ  َفِإنَُّو َلـْ 

 ، فمـ يزد عمى ذلؾ.عينيا شروط الشيخاف
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ِإذا التُِفت ِإَلى َما ُيخرجُو أىؿ الَحِديث، َفَما خرجو " َوَقاَؿ َأُبو اْلحسف اْلمَعاِفِري اْلَفِقيو: 
ة ِممَّا َخرَّجو َغيره النََّساِئّي أقرب حَّ  .(80("ِإَلى الصِّ

الَّذيف ميِّزوا الثَّاِبت مف اْلَمْعموؿ، َواْلَخَطأ مف " َوَقاَؿ اْلَحاِفظ َأُبو عبد اهلل بف َمْنَده: 
َواب   .(81(" أخرُجوا الصِحيح، َأْرَبَعة: البخاِري، َومسمـ، َوَأبو َداُود، َوالنَساِئيّ و الصَّ

َصِحيحا، َمَع َفضمو، وتحقيقو  سمَّى الدارقطني كتاب النسائي الّسَنف" َقاَؿ اْبف َطاِىر: 
 .(82(" ِفي َىَذا الشَّْأف

، أطمؽ الحاكـ الصحة عميو وعمى كتاب أبي داود والترمذي" : يقوؿ الحافظ ابف حجرو 
وقد  وأشار إلى ذلؾ أبو عمى بف السكف وقد روى أف لو شرطا أعز مف شرط البخاري

إف ألبي عبد الذي نقمو عف الزنجاني الحافظ الذىبي وؿ قنقؿ الحافظ ابف حجر  
 .الرحمف شرطا في الرجاؿ أشد مف شرط البخاري ومسمـ "

ولكنو لـ يصح عنو دعوى ذلؾ وال ذكر ذلؾ الحافظ ابف الصالح في عمـو فقاؿ: "  
زيف الديف في التذكرة عف  الحديث وال الحافظ زيف الديف بف العراقي في التبصرة بؿ نقؿ

قاؿ الحافظ ابف  ،ابف منده أف شرط النسائي أف يخرج حديث مف لـ يجمع عمى تركو 
ف كؿ طبقة مف طبقات الرجاؿ ال ال اجماعا عاما فاحجر إنما أراد بذلؾ إجماعا خاصا 

 .(83(" تخموا عف متشددة ومتوسطة
َسِمعت َأَبا َعمي اْلحسف بف خضر السُُّيوِطّي َيُقوؿ: َرَأْيت " َقاَؿ عبد اْلَغِني اْلمْصِري: 

، َوَبيف َيَدْيِو كتب َكِثيَرة، ِمْنَيا كتاب مناـِفي ال -(سمـو  عميوصمى اهلل )   رسوؿ اهلل
؟  ـْ َلى َك الّسَنف ألبي عبد الرَّْحَمف، َفَقاَؿ لي النَِّبي  ) صمى اهلل عميو وسمـ(: ِإَلى َمتى َواِ 

َيْكِفي. َوأخذ ِبَيِدِه اْلجْزء األوؿ مف كتاب الطَياَرة مف الّسَنف ألبي عبد الرَّْحَمف، َفَوقع َىَذا 
  .(84(" صحيحا ِفي روعي َأنو َيْعِني كتاب الّسَنف ألبي عبد الرْحَمف

في المناـ ) صمى اهلل عميو وسمـ(انو رأى الرسوؿ اهلل  " البخارياإلماـ وقد ثبت عف  
البخاري مروحة يذّب بيا عف رسوؿ اهلل؛ فسأؿ عف ذلؾ أحد المعّبريف؛ بجانبو، وِبَيد 

: َقَواِعد اقاَؿ ، فقاؿ: أنت َتُذّب وتُبعد الكذب عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بف حـز
النََّساِئّي، كتاب أبي َداُود، وَ  ب، وكتاصحيح البخاري وصحيح مسمـاإِلسالـ َأْرَبَعة: 

 .(85("َفاْرِجُعوا ِإَلْيَيا
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فإنَُّو إذا أخرَج فيِو عْف ضعيٍؼ يعتذُر بأْف يقوَؿ: إنما أخرجُت حديَث فالٍف لمتنبيِو عميِو، 
أو لئال يسقَط مَف التبيف، ونحو َذِلَؾ، وقْد نقَؿ الدارقطنيُّ عْف شيِخِو أبي طالٍب أحمَد بِف 

، عندُه م ف  حديِث ابِف لييعَة نصٍر أنَُّو قاَؿ: )مْف يصبُر عمى ما صبَر عميِو النَّسائيُّ
، ولـ يخرْج منُو حديثًا واحدًا(   .(86(بعموٍّ

تو عمماء عمَماء اْلمشرؽ و  تفاؽا"اْلَحاِفظ َأبو َطاِىر:  د نقؿَوق سنف  -اْلمْغرب، َعَمى ِصحَّ
 .(87(" َواَل َيْخمو مف نزاع -النسائي

مخصوصٍة، ال إجماَع فالظاِىُر أنَُّو ُيريُد إجماعًا خاصًا عْف طائفٍة قاؿ البقاعي: " 
   .(88( " جميِع المسمميفَ 

الكبرى والسنف الصغرى )المجتبى(  ُسَنُف النََّساِئيِّ قد فرؽ العمماء بيف و قاؿ السيوطي: " 
ْغَرى ُدوَف اْلُكْبَرى، َصرََّح ِبَذِلَؾ التَّاُج ْبُف السُّْبِكيِّ ف التي تكمـ في توثيقيا العمماء ِىَي الصُّ

ْف َكاَف َشْيُخُو اْلِمزِّيُّ َضَـّ ِإَلْيَيا َقاَؿ: َوِىَي  الَِّتي ُيَخرُِّجوَف َعَمْيَيا اأْلَْطَراَؼ َوالرَِّجاَؿ، َواِ 
 .(89)" اْلُكْبَرى، َوَصرََّح اْبُف اْلُمَمقِِّف ِبَأنََّيا اْلُكْبَرى، َوِفيِو َنَظرٌ 

ا معناه قاؿ قاؿ محمد بف معاوية األحمر المعرؼ بابف السني الراوي عف النسائي م
كتاب السنف كمو صحيح وبعضو معموؿ" إال أنو لـ يبيف عمتو والمنتخب منو  النسائي

  .(90(المسمى بالمجتبى صحيح كمو
ذا تقرر ذلؾ ظير أف الذي يتبادر إلى الذىف أف مذىب الحافظ ابف حجر قاؿ : "وا 

والترمذي تجنب النسائي في الرجاؿ متسع ليس كذلؾ، فكـ مف رجؿ أخرج لو أبو داود 
النسائي إخراج حديثو، بؿ تجنب النسائي إخراج أحاديث جماعة مف رجاؿ 

  .(91(الصحيحيف"
النبالء في كتابو سير اعالـ الذىبي في اإلماـ عمى كالـ يعمؽ  قاؿ الصنعاني: وىو

مسمـ ولكنو اقؿ مف اإلماـ اف النسائي احفظ لمحديث مف " ترجمة النسائي عمى 
وىو ينافي ما تقدـ مف أنو لـ يصح عف النسائي ".. فقاؿ " البخاري واف كاف قد جاراه 

دعوى ذلؾ إال أف يقاؿ أف النسائي لـ يدع ذلؾ لكف األئمة الحفاظ تتبعوا كتابو فوجدوه 
 .(92(" بيذه المثابة فحكموا لو بيذا الحكـ كما قمناه في شرط الشيخيف
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تحممو الغيرة عمى حديث النبي صمى اهلل عميو وسمـ، حتى يقوؿ مف " ف كانت ابف معيو 
ولكف ، العبارة ما يتحصؿ المقصود بدونو، ككالمو في سويد بف سعيد وعمي بف عاصـ

الشأف فيما إذا تعارض قوؿ أحدىـ مع قوؿ ناقد سواه، فنالحظ ما يحتمؿ وروده بسبب 
ا يمكف أف يكوف في تعديميـ، بسبب ما عرؼ عنيـ مف الشدة، كما نالحظ مف آخريف م

 .(93( " ما ذكروا بو مف التساىؿ، كابف حباف
انما اخذوا مف   طريقتيـ ِفي الَحِديث سار عمىمف و َأُبو َداُود َوالنَساِئّي  ما اشترطوو 
ِحيح البخاري" ْخَراج َعْنُيَما ِفي ِكتَاَبْيِيَما الصَّ ْخَراِج  َوُمسمـ عمى اإْلِ َومف تفرد الُبَخاِرّي ِباإْلِ

و أخرج َعنُو ُمسمـ َولـ يخرج َعنُو الُبَخاِرّي َأو أخرج َعنُو اَعنُو ِممَّف لـ يخرج َعنُو ُمسمـ 
 .(94("َواِحد ِمْنُيَما َواْستْشيَد ِبِو اآلخر وكؿ َىؤاَُلِء مقبولوف عمى َمْذَىب أبي َداُود والنََّساِئيّ 

َما َتحت َأِديـ السََّماء أصح مف كتاب ُمسمـ بف " النيسابوريَعمّي اْلُحَسْيف ابو  وقاؿ
اج  .(95( " اْلحجَّ

 .(96( " بت مف الَحِديثثقؿ َما يفوت الُبخاِري َوُمسمًما ِممَّا "  : ُمحمد بف األخـر قاؿ
سراج الديف بف النحوي "في أوؿ البدر المنير عمى شرطو واستقصى كالـ  عمؽ وقد 

أف  الحفاظ فيو وروى أبو السعادات ابف األثير في مقدمة جامعو يعني جامع األصوؿ 
النسائي سئؿ قاؿ ابف األثير إنو سألو عنو بعض األمراء أي عف حديث سننو الكبرى 

 المجتبىح منو وحده فصنؼ كتاب أصحيح ىو فقاؿ ال فقيؿ لو اختصر لنا الصحي
 .(97(واقتصر فيو عمى ذكر الصحيح مما في السنف"

ـْ مف أئمة اْلبمَداِف كؿ مف اْنتيى عمـ " : يقوؿ ابف مندة وكاف  أىؿ اأْلَْمَصار و َذَكْرَناُى
ِحيح  ئمةِإَلى َىؤاَُلِء اال َأُبو و ُمَحمَّد بف ِإْسَماِعيؿ الُبَخاِرّي وىـ: وىـ أىؿ اْلمعرَفة َوالصَّ

عبد اهلل َواْلحسف بف َعمّي اْلحْمواِني َوُمَحّمد بف يحيى الذىمي َوعبد اهلل السَّمرَقْنِدي َوَأُبو 
اج  َوَأُبو َداُود َوالنَساِئي َفَيؤاَُلِء الطبَقة الرازي زْرَعة  َوَأُبو َحاِتـ الرازي َوُمسمـ بف اْلحجَّ

 .(98("عمميـ عمى َساِئر النَّاسبيْحَتج و ااِلتَِّفاِؽ المقبولة ب
عف كؿ مف لـ ُيجمع عمى تركو، وقد أراد بذلؾ إجماعا خاصا  " النسائياإلماـ ويخرج 

قاؿ ابف حجر: "وذلؾ أف كؿ طبقة مف نقاد الرجاؿ ال تخمو مف و   "كما ذكر ابف حجر
أشد منو ومف )الثانية(:  متشدد ومتوسط، فمف )األولى( :شعبة وسفياف الثوري وشعبة
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يحيى القطاف وعبد الرحمف بف ميدي ويحيى أشد مف عبد الرحمف ومف )الثالثة(: يحيى 
بف معيف وأحمد ويحيى أشد مف أحمد ومف )الرابعة(: أبو حاتـ والبخاري، وأبو حاتـ 

۔أشد مف البخاري"
)99).    

ى يجتمع الجميع عمى النسائي ذلؾ فقاؿ: "ال يترؾ الرجؿ عندي حتاإلماـ وقد بّيف 
تركو، فأما إذا وثقو ابف ميدي وضعفو يحيى القطاف مثال فإنو ال يترؾ لما عرؼ مف 

 .(100(" تشديد يحيى، ومف ىو مثمو في النقد
أف ال تقيـ التعارض مثاًل بيف جرح أبي حاتـ الرازي وتوثيؽ الذىبي، مف "والمقصود 

بحاؿ الراوي واختبار حديثو، والذىبي أجؿ أف أبا حاتـ إنما جرح بمقتضى بحثو ودرايتو 
 .(101(" وثؽ ترجيحًا لقوؿ مف خالؼ أبا حاتـ مف النقاد
متشدد في ) رحمو اهلل( النسائي اإلماـ ومف خالؿ ما تقدـ مف اقواؿ العمماء تبيف اف 

الرجاؿ وربما يصؿ الى درجة التعنت بدليؿ انو ترؾ الرواية عف رواة كانت عنده الرواية 
يف البخاري االمامعنيـ عميا، ولكف لـ يصؿ شرطو الى اف يكوف اشد مف شرط 

 .(102(بتصنيفو  ىماومسمما، واف كاف قد جار 
سّماه )الجامع المسند الصحيح الذي و ·· )الصحيح( وكتابفي  البخاري اما شرط اإلماـ 

  ·وسننو وأيامو() صمى اهلل عميو وسمـ(المختصر مف ُأمور رسوؿ اهلل 
: )ما وضعت في كتابي الصحيح حديثًا إال اغتسمت قبؿ ذلؾ، وصميت فقد بينو فقاؿ

 ·· ركعتيف، واستخرت اهلل عّز وجّؿ(
وبيف اهلل في ست عشرة سنة، وجعمت حجة فيما بيني  ويقوؿ: )صّنفت الصحيح

 ·· تعالى(
 ·· صحيح يقوؿ إنو أخرج ىذا الكتاب مف زىاء ستمائة ألؼ حديثو 

ويقوؿ: )ما أدخمت في ىذا الكتاب إال ما صّح، وتركت مف الصحاح الكثير، كي ال 
البخاري في القمة مف الحفظ االتقاف والدقة في نقؿ اإلماـ وبذلؾ يكوف ·يطوؿ الكتاب(

 يو وسمـ.حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عم
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كتاب البخاري وكتاب مسمـ لـ يكونا لشخصيف عالميف جميميف يضاؼ الى كؿ ذلؾ اف 
فقط، وانما تمقتيـ االمة بالقبوؿ وذلؾ بعد التمحيص والتحقيؽ والتدقيؽ، جيؿ بعد جيؿ 

 الى اف ناال ىذه المرتبة والمكانة العالية.
اإلمام كتابو ليس كمو صحيحا، كما اشتراط  عنالنسائي ىو من يقول اإلمام ثم ان 

 نماذج من االحاديث الضعيفة في السنن الكبرى لمنسائيوىذه  البخاري الصحة لكتابو
 والتي اثبتيا في كتابو السنن.نفسو النسائي اإلمام نأخذىا من 

 .(103(َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف: َوَسْعٌد َضِعيؼٌ -ٔ
َوُمَحمَُّد ْبُف ُسَمْيَماَف َضِعيٌؼ، َوَقْد َخاَلَفُو ُفَمْيُح ْبُف ُسَمْيَماَف َفَرَواُه  "الرَّْحَمِف:َقاَؿ َأُبو َعْبِد -ٕ

 .(104(" َعْف ُسَيْيِؿ َعْف َأِبي ِإْسَحاؽَ 
، َفَقاَؿ: َأَخاؼُ "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٖ  َوَحِكيـٌ َضِعيٌؼ. َوُسِئَؿ ُشْعَبُة َعْف َحِديِث َحِكيـٍ

 .(105(" النَّاَر، َوَقْد َكاَف َرَوى َعْنُو َقِديًما
نََّما َأْخَرْجُتُو ِلِعمَِّة "َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٗ َأُبو تَِقيٍّ َىَذا َضِعيٌؼ َلْيَس ِبَشْيٍء، َواِ 

 .(106("ااِلْخِتاَلؼِ 
، َوَىَذا َأْيًضا َخَطٌأ، َوالنُّْعَماُف ْبُف َراِشٍد " َقاؿ: و  -٘ َضِعيٌؼ َكِثيُر اْلَخَطِأ َعِف الزُّْىِريِّ

 .(107("َوَنِظيُرُه ِفي الزُّْىِريِّ َزْمَعُة ْبُف َصاِلحٍ 
نََّما َأْخَرْجُتُو " َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٙ َىَذا َحِديٌث ُمْنَكٌر َوَصَدَقُة ْبُف َعْبِد اهلِل َضِعيٌؼ َواِ 

 .(108(" ُزَىْيرٍ ِلَئالَّ ُيْجَعَؿ َعْمٌرو َعْف 
َأُبو َحِريٍز َضِعيٌؼ اْلَحِديِث، َوَأْيَفَع اَل َأْعِرُفُو. َقاَؿ َحْمَزُة: َأُبو " َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:  -ٚ

 .(109("َحِريٍز َعْبُد اهلِل ْبُف اْلُحَسْيِف َقاِضي ِسِجْستَافَ 
ْبُف ِإْسَحاَؽ َيْرِوي َعْنُو َجَماَعٌة ِمْف َأْىِؿ َوَعْبُد الرَّْحَمِف " َقاَؿ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف:   -ٛ

 .(110(" اْلُكوَفِة، َوُىَو َضِعيُؼ اْلَحِديِث َواهلُل َأْعَمـُ 
َواْبُنُو ِرْشِديُف ْبُف ُكَرْيٍب َضِعيؼ، َوَأُخوُه ُمَحمَُّد ْبُف ُكَرْيٍب َلْيَس ِباْلَقِويِّ ِإالَّ َأنَُّو  ":وقاؿ -ٜ

َأْصَمُح َقِمياًل، َوُكَريٌب ِثَقٌة، َوَلْيَس ِفي َمَواِلي اْبِف َعبَّاٍس َضِعيٌؼ ِإالَّ ُشْعَبَة َمْوَلى اْبِف 
ـْ َيُكْف ُيْشِبُو اْلُقرَّاءَ َعبَّاٍس، َفِإفَّ َماِلًكا َقاؿَ   .(111(" : َل
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 النسائي ضعفيا.اإلماـ النسائي، اثبت اإلماـ في سنف وىناؾ نماذج اخرى كثيرة 
وبذلؾ يترجح اف شرط النسائي لـ يكف اشد مف شرط البخاري وال مف شرط مسمـ في 

الصغرى الكبرى والسنف الرجاؿ، لوجود ىذا العدد مف االحاديث الضعيفة، في السنف 
 المجتبى كما نقؿ ذلؾ ابف السني تمميذ النسائي. 

 مف شرط النسائي، خاري ىو اشدالباإلماـ  شرطيبقى ادنى شؾ باف  وبذلؾ ال
 .، واهلل اعمـالنسائياإلماـ مف سنف  وصحيحو اعمى

 الخاتمة
النسائي اإلمام ان شرط  "بعد ىذه الرحمة العممية بيف اقواؿ العمماء في قوؿ مف قاؿ 

البد مف خاتمة نجمؿ فييا اىـ النتائج التي توصؿ  "في الرجال شيخيناشد من شرط ال
 :يأتيالييا البحث وىي كما 

يصؿ شرطو الى اف  مع ىذا لـمتشدد في الرجاؿ، و ) رحمو اهلل( النسائي اإلماـ ػ اف ٔ
، بدليؿ اف الصحيحاف في الدرجة العالية البخاري ومسمـ يفاالماميكوف اشد مف شرط 

 .وعند االمة والمرتبة الرفيعة عند المحدثيف
وجود احاديث ضعيفة ورجاؿ ضعفاء في السنف الكبرى وفي السنف الصغرى وكما ػ ٕ

النسائي نفسو يعطي االسبقية لمصحيحيف، واف شرطييما اعمى اإلماـ اثبت ذلؾ 
 .وتحوطيما اشد

الكبرى، وىي مف  السنف الصغرى المسمى المجتبى لإلماـ النسائي، اصح مف السنف ػٖ
، ومع ذلؾ  الذىبياإلماـ اختصار النسائي وليست مف اختصار ابف السني كما ذكر 

 .وجود احاديث ضعيفة فييا وىي اقؿ مف الكبرى
ػ الصحيحاف والذيف تمقتيما االمة بالقبوؿ لـ يكونا لمبخاري ومسمـ فحسب بؿ تناوليما ٗ

 فمـ يجدوا فييما عمى سبيؿ االجماؿ ما يخؿ. العمماء بالدراسة والتمحيص جيؿ بعد جيؿ
، وال نقوؿ اال كما قاؿ ربنا سبحانو والحمد هلل عمى فضمة ونعمتو في اكماؿ ىذا العمؿ

ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا وتعالى )  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن َبْعِدِىْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِ
يَماِن َواَل   (10) الحشر( ) َتْجَعْل ِفي ُقُموِبَنا ِغال ا للمَِّذيَن مَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُءوف  رَِّحيم  ِباإلِْ
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فاف وفقت مف اهلل وحده واف كانت االخرى مف نفسي والشيطاف ورحـ اهلل عممائنا 
 العطاء.و  المثوبة واجزؿ ليـ( جميعا رضي اهلل عنيـ)و

 اليوامش
                                                           

 (ٕٓٚ/ ٔينظر: صحيح ابف حباف ) ((ٔ
ابف العماد .ٖٕٔ/ٔٔابف كثير: البداية والنياية ( ٜٚ/ ٔٔ)الذىبي: سير أعالـ النبالء ينظر:  ((ٕ

الصنعاني: توضيح األفكار  .ٖٕٔ/ٕ. والعبر ٜٖٕ/ٕابف العماد: شذرات الذىب  الحنبميالحنبمي: 
 (ٜٚٔ/ ٔ)لمعاني تنقيح األنظار 

 ((ٜٚ/ ٔٔ)الذىبي: سير أعالـ النبالء ينظر:  ((ٖ
 (ٜٚٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٗ
 ((ٜٚ/ ٔٔ)الذىبي: سير أعالـ النبالء ينظر:  ((٘
 (ٕٗ/ ٕ) يتاريخ ابف يونس المصر ( ينظر: (ٙ
 (ٖ٘/ ٕٔ( ينظر: تاريخ بغداد وذيولو )(ٚ
 (ٓٚٔ/ ٔٚتاريخ دمشؽ ) :( ينظر: ابف عساكر(ٛ
 (ٓٛ/ ٔٔط الحديث )الذىبي: سير أعالـ النبالء ينظر:  ((ٜ
 (ٓٛ/ ٔٔط الحديث )الذىبي: سير أعالـ النبالء ينظر:  ((ٓٔ
 (ٜٕٖ/ ٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )المزي: ( ينظر: (ٔٔ
 (ٔٙ/ ٚتاريخ اإلسالـ )الذىبي: ( ينظر: (ٕٔ
 (ٜٗٔ/ ٕالحفاظ ) تذكرةلذىبي ا( ينظر: (ٖٔ
 (ٗٔ/ ٖطبقات الشافعية الكبرى ): لسبكي ا( ينظر: (ٗٔ
 (ٛٛ/ ٔطبقات الشافعية ) :بف قاضى شيبةا( ينظر: (٘ٔ
 (ٖٚ/ ٔتيذيب التيذيب )ابف حجر: ( ينظر: (ٙٔ
 (ٖٙٓطبقات الحفاظ )ص:  :لسيوطيا( ينظر: (ٚٔ
 (ٚٙ/ ٔوعممو )موسوعة أقواؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث ( ينظر: (ٛٔ
 (ٕٚ٘/ ٙالوافي بالوفيات )( ينظر: (ٜٔ
 (ٕٖٚ/ ٓٔ) الذىبي: تاريخ االسالـ( ينظر: (ٕٓ
 (ٕٖٚ/ ٓٔ) الذىبي: تاريخ االسالـ( ينظر: (ٕٔ
 (ٕ٘ٚ/ ٕٓبف عساكر تاريخ دمشؽ )ا: ( ينظر(ٕٕ



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

 
 1277 

                                                                                                                                                      

 (ٕٖٛ/ ٓٔتاريخ اإلسالـ ) الذىبي ( ينظر:(ٖٕ
 (ٕٖٛ/ ٓٔتاريخ اإلسالـ ) الذىبي( ينظر: (ٕٗ
 (ٕٖٛ/ ٓٔتاريخ اإلسالـ ) الذىبي ( ينظر:(ٕ٘
 (ٖٕٗ/ ٖتذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي )( ينظر: (ٕٙ
 (ٖٕٗ/ ٖتذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي )( ينظر: (ٕٚ
 (ٖٗٛ/ ٗطبقات الشافعية الكبرى ) :لسبكيا( ينظر: (ٕٛ
 (ٜٕٖ/ ٓٔتاريخ اإلسالـ )الذىبي: ( ينظر: (ٜٕ
 (ٕٕٛ/ ٗالمشتبو )( ينظر: توضيح (ٖٓ
 (ٜٕٖ/ ٓٔتاريخ اإلسالـ ) الذىبي( ينظر: (ٖٔ
 (ٜٗالنسائي في سننو )البيت اإلماـ شرط ابف مندة: ( ينظر: (ٕٖ
 (ٜٜٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ( ينظر: (ٖٖ
النسائي في اإلماـ (  شرط ٜٓٔ/ ٔ)السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ( ينظر:(ٖٗ

 (ٜٗسننو )البيت 
 (ٗٙٛ/ ٕ)الجديع: تحرير عمـو الحديث الجديع: ( ينظر: (ٖ٘
 (ٗٛٗ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ابف حجر: ( ينظر: (ٖٙ
 (ٗٛٗ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ( ينظر: (ٖٚ
 (ٖٛٗ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ينظر:  ((ٖٛ
 (ٙٚ /ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ( ينظر: (ٜٖ
 (ٜٚٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ( ينظر: (ٓٗ
 (ٖٛٗ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ينظر:  ((ٔٗ
 (ٜٛٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٕٗ
 (ٖٛٗ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ينظر:  ((ٖٗ
و ٔٗٔ/ٔو ٜٚ/ٔو ٖٖ/ٔوينظر عمى سبيؿ المثاؿ )  (ٖٗ/ ٖ) النسائي: السنفينظر:  ((ٗٗ
 و.........(ٕٛٔ/ٕو ٗٛ/ٕو ٘ٙ/ٕ

و ٖٗوينظر عمى سبيؿ المثاؿ االحاديث )  (ٖٖ/ ٔ) النسائي: السنفينظر:  ((٘ٗ
 و .......(ٕٜٛوٓٓٛوٖ٘ٚوٕ٘ٙؤٕٙؤٖٔ
 (ٕٕٙ/ ٖ) النسائي: السنف ينظر: ((ٙٗ
 (ٕٗٙ/ ٖ) النسائي: السنف ينظر: ((ٚٗ
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 (ٕٖٔ/ ٗ) النسائي: السنف( ينظر: (ٛٗ
 (ٕٖ٘/ ٛ) النسائي: السنف( ينظر: (ٜٗ
 (ٕٛ٘/ ٛ) النسائي: السنف( ينظر: (ٓ٘
 (ٖٗ/ ٖ) النسائي: السنف( ينظر: (ٔ٘
 (ٕٚ/ ٗ) النسائي: السنف( ينظر: (ٕ٘
 (ٛ٘ٔ/ ٗ) السنفالنسائي: ( ينظر: (ٖ٘
 (ٔٚٔ/ ٗ) النسائي: السنف( ينظر: (ٗ٘
 (ٕٛ/ ٚ) النسائي: السنف( ينظر: (٘٘
 (ٜٕ/ ٚ) النسائي: السنف( ينظر: (ٙ٘
 (ٕٛ٘/ ٛ) النسائي: السنف( ينظر: (ٚ٘
 (ٛ٘/ ٛ) النسائي: السنف( ينظر: (ٛ٘
 (ٜٛ/ ٛ) النسائي: السنف( ينظر: (ٜ٘
 (ٜٗ)البيت النسائي في سننو اإلماـ شرط ينظر:  ((ٓٙ
 (ٜٜٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٔٙ
 (ٖٚ)ص: ابف مندة: فضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ اآلثار ينظر:  ((ٕٙ
 (ٖٕٖ/ ٔشرح األثيوبي إسعاؼ ذوي الوطر بشرح نظـ الدرر في عمـ األثر )ينظر:  ((ٖٙ
 (ٕٙ/ ٕٔ)العظيـ آبادي: عوف المعبود وحاشية ابف القيـ ينظر:  ((ٗٙ
 (ٖٕٖ/ ٔشرح األثيوبي إسعاؼ ذوي الوطر بشرح نظـ الدرر في عمـ األثر )ينظر:  ((٘ٙ
 (ٜٛٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٙٙ
 (ٕ٘/ ٔ)المناوي: فيض القدير  ينظر:  ((ٚٙ
/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ( ٖ٘ٓ/ ٔ)البدر المنيرابف الممقف: ينظر:  ((ٛٙ

 (ٕٙ/ ٕٔ)العظيـ آبادي: عوف المعبود وحاشية ابف القيـ  (ٖٛٗ
 (ٗٙٛ/ ٕ)الجديع: تحرير عمـو الحديث ينظر:  ((ٜٙ
 (ٕٛ/ ٔٔط الحديث )الذىبي: سير أعالـ النبالء ينظر:  ((ٓٚ
 (ٜٚٔ/ ٔ)تنقيح األنظار  الصنعاني: توضيح األفكار لمعانيينظر:  ((ٔٚ
 (ٕٛ= شروط األئمة )ص: ابف مندة: فضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ اآلثار  ينظر: ((ٕٚ
 (ٜٜٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٖٚ
 (ٖ٘ٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٗٚ
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 (ٕ٘/ ٔ)المناوي: فيض القدير  ينظر:  ((٘ٚ
 (ٕ٘/ ٔ)المناوي: فيض القدير  ينظر:  ((ٙٚ
 (ٖٙٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٚٚ
 (ٖٙٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٛٚ
 (ٕٙ/ ٕٔ)العظيـ آبادي: عوف المعبود وحاشية ابف القيـ ينظر:  ((ٜٚ
 (ٖٙٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٓٛ
 (ٖٙٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٔٛ
 (ٖٚٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٕٛ
 (ٜٚٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٖٛ
 (ٖٚٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٗٛ
 (ٖٚٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((٘ٛ
ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف  (ٕٔٚ /ٔ)البقاعي: النكت الوفية بما في شرح األلفية ينظر:  ((ٙٛ

 (ٖٛٗ/ ٔ)الصالح 
 (ٖٚٓ/ ٔ)ابف الممقف: البدر المنيرينظر:  ((ٚٛ
السيوطي: تدريب الراوي في  ( (ٕٔٚ/ ٔ)البقاعي: النكت الوفية بما في شرح األلفية ينظر:  ((ٛٛ

 (ٜٓٔ/ ٔ)شرح تقريب النواوي 
 (ٜٔٗ/ ٕ)السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ينظر:  ((ٜٛ
 (ٗٛٗ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ينظر:  ((ٜٓ
 (ٙٚ/ ٔ)ابف حجر: النكت عمى كتاب ابف الصالح ينظر:  ((ٜٔ
 (ٜٛٔ/ ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٕٜ
 (ٜٕ٘/ ٔ)يث الجديع: تحرير عمـو الحدينظر:  ((ٖٜ
 (ٔٚ)ص: ابف مندة: فضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ اآلثار ينظر:  ((ٜٗ
 (ٔٚ)ص: ابف مندة: فضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ اآلثار ينظر:  ((ٜ٘
 (ٖٚ)ص: ابف مندة: فضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ اآلثار ينظر:  ((ٜٙ
 (ٜٛٔ /ٔ)الصنعاني: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ينظر:  ((ٜٚ
 (ٛٙفضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ اآلثار = شروط األئمة )ص:  ينظر: ((ٜٛ
 (ٜٗالنسائي في سننو )البيت اإلماـ شرط ينظر:  ((ٜٜ
 (ٜٗالنسائي في سننو )البيت اإلماـ شرط  ينظر: ((ٓٓٔ
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 (ٜٕ٘/ ٔ)الجديع: تحرير عمـو الحديث ينظر:  ((ٔٓٔ
النسائي في اإلماـ (  شرط ٜٓٔ/ ٔ)السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ينظر:  ((ٕٓٔ

 (ٜٗسننو )البيت 
 (ٕٓٓ/ ٔ)النسائي: السنف الكبرى  ينظر: ((ٖٓٔ
 (٘ٛٔ/ ٕ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((ٗٓٔ
 (ٚٚ/ ٖ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((٘ٓٔ
 (ٕٕٔ/ ٖ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((ٙٓٔ
 (ٖٕٚ/ ٖ)النسائي: السنف الكبرى  ينظر: ((ٚٓٔ
 (ٕ٘ٓ/ ٛ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((ٛٓٔ
 (ٖٕٗ/ ٛ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((ٜٓٔ
 (ٕٓ/ ٜ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((ٓٔٔ
 (ٕٚ/ ٜ)النسائي: السنف الكبرى ينظر:  ((ٔٔٔ

 
 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم
 ،ولويال الشيخ محمد ابف العالمة عمي بف آدـ ابف موسى األثيوبي األثيوبي، .ٔ

شرح َأْلِفيَِّة السُّيوطي في الحديث المسمى "إسعاؼ ذوي الَوَطر بشرح نظـ الدَُّرر 
 ٗٔٗٔط، األولى، ،المممكة العربية السعودية -المدينة المنورة ، في عمـ األثر"

 .ـٖٜٜٔ -ىػ 
محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحالني ثـ   مير،األ .ٕ

، ىػ(ٕٛٔٔ)المتوفى، باالمير الصنعاني، أبو إبراىيـ، عز الديف، المعروؼ 
ت، أبو عبد الرحمف صالح بف محمد ,توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار

 .ـٜٜٚٔىػ،ٚٔٗٔط، األولى ، لبناف -دار الكتب العممية, بيروت بف عويضة
النكت الوفية بما في شرح ، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي قاعي ،بال .ٖ

ىػ ،  ٕٛٗٔط، األولى، ، مكتبة الرشد ناشروف، ت، ماىر ياسيف الفحؿ,األلفية
 .ـٕٚٓٓ
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مؤسسة الرياف لمطباعة ، تحرير عموـ الحديث، جديع، عبد اهلل بف يوسؼ ال .ٗ
 .ـٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔط، األولى، ، لبناف –والنشر والتوزيع، بيروت 

أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني  ،حجر ابف  .٘
تيذيب التيذيب الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية،  ،ىػ(ٕ٘ٛ)المتوفى، 

 ىػٕٖٙٔاليند ط الطبعة األولى، 
، ت، ربيع بف ىادي عمير المدخمي,النكت عمى كتاب ابف الصالحابف حجر:  .ٙ

البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المممكة العربية عمادة 
 .ـٜٗٛٔىػ،ٗٓٗٔط، األولى، ، السعودية

عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد الَعكري ، أبو الفالح   حنبمي،ال .ٚ
حققو، محمود , شذرات الذىب في أخبار مف ذىب,ىػ(ٜٛٓٔ)المتوفى، 
 –دار ابف كثير، دمشؽ ، لقادر األرناؤوطخرج أحاديثو، عبد ا، األرناؤوط
 .ـٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔط، األولى، ، بيروت

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي  .ٛ
بيروت  –ىػ(   تاريخ بغداد وذيولو الناشر: دار الكتب العممية ٖٙٗ)المتوفى: 

 .ىػٚٔٗٔدراسة وتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ط األولى، 
محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َمْعبَد، التميمي، أبو  دارمي،ال .ٜ

ت، ,صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،ىػ(ٖٗ٘حاتـ، الُبستي )المتوفى، 
 .ٖٜٜٔـ  – ٗٔٗٔط، الثانية، ، بيروت –مؤسسة الرسالة ، شعيب األرنؤوط

ف عثماف بف َقاْيماز شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد ب  ذىبي،ال .ٓٔ
ت، الدكتور  ،تاريخ اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ .ىػ(ٛٗٚ)المتوفى، 

 .ـٖٕٓٓط، األولى، ، دار الغرب اإلسالمي ،بشار عّواد معروؼ
ت أبو ىاجر محمد السعيد بف بسيوني ،  ذىبي، العبر في خبر مف غبرال .ٔٔ

 .بيروت –دار الكتب العممية ، زغموؿ
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لبناف ط األولى، -تذكرة الحفاظ الناشر: دار الكتب العممية بيروت الذىبي،   .ٕٔ
 ـٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ

ىػ( طبقات ٔٚٚالسبكي، تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف )المتوفى:  .ٖٔ
الشافعية الكبرى ت: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمو 

 .ىػٖٔٗٔالناشر: ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع ط الثانية، 
، ىػ(ٜٔٔسيوطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف )المتوفى، ال .ٗٔ

، حققو، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
 .دار طيبة

المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات دار الكتب  السيوطي، طبقات الحفاظ لمذىبي .٘ٔ
 .العممية

ابف شيبة،  أبو بكر بف أحمد بف محمد بف عمر األسدي الشيبي الدمشقي،  .ٙٔ
ىػ( طبقات الشافعية المحقؽ: د. الحافظ عبد ٔ٘ٛتقي الديف )المتوفى: 

 .ىػ ٚٓٗٔبيروت ط األولى،  –العميـ خاف دار النشر: عالـ الكتب 
ىػ( ٖٚٗالصدفي، عبد الرحمف بف أحمد بف يونس ، أبو سعيد )المتوفى:  .ٚٔ

خ ابف يونس المصري الناشر: دار الكتب العممية، بيروت ط األولى، تاري
 ىػ. ٕٔٗٔ

ىػ( ٔٚ٘ابف عساكر أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل  )المتوفى:  .ٛٔ
تاريخ دمشؽ ت: عمرو بف غرامة العمروي الناشر: دار الفكر لمطباعة 

 .ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔوالنشر والتوزيع عاـ النشر: 
محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبو عبد الرحمف، عظيـ آبادي، ال .ٜٔ

عوف المعبود شرح سنف أبي ، ىػ(ٜٕٖٔشرؼ الحؽ، الصديقي، )المتوفى، 
يضاح عممو ومشكالتو  داود، ومعو حاشية ابف القيـ، تيذيب سنف أبي داود وا 

 .ىػ٘ٔٗٔط، الثانية، ، بيروت –دار الكتب العممية 
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كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي  فداء، إسماعيؿ بف عمر بفابو ال .ٕٓ
 -ىػ  ٚٓٗٔسنة النشر، ، دار الفكر ،البداية والنياية، ىػ(ٗٚٚ)المتوفى، 

 .ـٜٙٛٔ
أشرؼ منصور عبد  -مجموعة مف المؤلفيف )الدكتور محمد ميدي المسممي  .ٕٔ

أيمف  -أحمد عبد الرزاؽ عيد  -عصاـ عبد اليادي محمود  -الرحمف 
د خميؿ( موسوعة أقواؿ أبي الحسف الدارقطني محمود محم -إبراىيـ الزاممي 

 .ـ ٕٔٓٓفي رجاؿ الحديث وعممو ط األولى، 
المزي،  يوسؼ بف عبد الرحمف بف يوسؼ، أبو الحجاج، جماؿ الديف ابف  .ٕٕ

ىػ( تيذيب الكماؿ في ٕٗٚالزكي أبي محمد القضاعي الكمبي )المتوفى: 
 –سسة الرسالة أسماء الرجاؿ المحقؽ: د. بشار عواد معروؼ الناشر: مؤ 

 .ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔط األولى،  بيروت
سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي   مقف،ابف الم .ٖٕ

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار  ،ىػ(ٗٓٛالمصري )المتوفى، 
ت، مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بف سميماف ،الواقعة في الشرح الكبير

ط، ، السعودية-الرياض -لمنشر والتوزيع دار اليجرة ، وياسر بف كماؿ
 .ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔاالولى، 

ناوي، زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف الم .ٕٗ
فيض القدير شرح ، ىػ(ٖٔٓٔزيف العابديف الحدادي ثـ القاىري )المتوفى، 

 .ٖٙ٘ٔط، األولى، ، مصر –المكتبة التجارية الكبرى ,الجامع الصغير
أبو عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف َمْنَده  َمْنَده ،أبف  .ٕ٘

رسالة في فضؿ األخبار وشرح مذاىب أىؿ ، ىػ(ٜٖ٘العبدي )المتوفى، 
 –دار المسمـ ، ت، عبد الرحمف عبد الجبار الفريوائي, اآلثار وحقيقة السنف

 .ٗٔٗٔط، األولى، ، الرياض
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أبي بكر بف محمد ابف أحمد بف مجاىد  ابف ناصر الديف، محمد بف عبد اهلل .ٕٙ
ىػ وضيح المشتبو في ٕٗٛالقيسي الدمشقي الشافعي، شمس الديف المتوفى: 

ضبط أسماء الرواة وأنسابيـ وألقابيـ وكناىـ المحقؽ: محمد نعيـ 
 .ـٖٜٜٔبيروت ط األولى،  –العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة 

عمي الخراساني، )المتوفى،  نسائي، أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بفال .ٕٚ
، حققو وخرج أحاديثو، حسف عبد المنعـ شمبي، السنف الكبرى ,ىػ(ٖٖٓ

ط، األولى، ، بيروت –مؤسسة الرسالة ، أشرؼ عميو، شعيب األرناؤوط
 .ـٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ

مكتب ، عبد الفتاح أبو غدة الشيخ ، حققو, السنف الصغرى المسمىالمجتبى  .ٕٛ
 .ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔط، الثانية، ، حمب –المطبوعات اإلسالمية 

 


