
 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٣ -

  

  
  

F  
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين محمد   
  وعلى آله وصحبه أجمعين

فأرسله بالهدى ودين الحق ، )r( لقد اصطفى اهللا تبارك وتعالى نبيه محمد  
ه صحابت، واختار له أفضل الناس بعد األنبياء والرسل، ليظهره على الدين كله

 بحفظ هذا الدين سليماً نقياً )(ثم تكفّل اهللا ، ليكونوا حملة رسالته، )y(الكرام 
وقيض ، من عليهان ومكان إلى أن يرث اهللا األرض ونبراساً للمهتدين في كل زما

ورحلوا اآلفاق في طلبها ، لهذا الدين علماء وأئمة مجتهدين جمعوا السنة وحفظوها
ومن ،  والتابعين لهم بإحسان)y(ا أقوال صحابته الكرام كما حفظو، تعبداً هللا تعالى

هؤالء العلماء اإلمام الربيع بن سليمان الجيزي شيخ اإلمام أحمد بن شعيب النسائي 
فنعم الشيخ ونعم ، )( الذي يعد كتابه أحد الكتب الستة المشهورة في اإلسالم

وقد وفقني اهللا تعالى إلى جمع ، ر الجزاءوجزاهما اهللا عن اإلسالم خي، التلميذ
 وقد اقتصرتُ، اإلمام النسائيالتي رواها عنه  بن سليمان الجيزي الربيعمرويات 

 العظيمين السنن الكبرى نسائي عن شيخه الربيع في الكتابينعلى ما رواه اإلمام ال
 خهوقد بلغت مرويات اإلمام النسائي عن شي) المجتبى(والصغرى المسمى بـــ

على  رتبت هذا البحثوقد ، رواية) ٢٣(في كتابيه بن سليمان الجيزي الربيع 
  :مقدمة وتمهيد وثالثة فصول



     زا ام اي/ ار  

 - ٤ -

  :التمهيد ويشتمل على  
  . الموضوع وأهميتهاختيارأسباب  ·  
  .عملي في البحثطريقة  ·  

  :مباحثمخسة ترمجة الربيع بن سليمان اجليزي وفيه : الفصل األول
  . ومولدهنسبه أسمه و:المبحث األول  
  .شيوخه :المبحث الثاني  
  .تالميذه :المبحث الثالث  
  .ثناء العلماء عليه :المبحث الرابع  
  .وفاته :المبحث الخامس  

  : مباحثمثانيةترمجة اإلمام النسائي وفيه : الفصل الثاني
  . ومولدهسمه ونسبها :المبحث األول  
  . العلمية ورحالته نشأته:الثانيالمبحث   
  . شيوخهثالثالالمبحث   
  . تالميذه:الرابعالمبحث   
  . ثناء العلماء عليه:الخامسالمبحث   
  .كتابيه السنن الصغرى والكبرى :السادسالمبحث   
  .مؤلفاته :السابعالمبحث   
  . وفاته:الثامنالمبحث   

 على أبواب وقسمتهامرويات الربيع بن سليمان اجليزي : الفصل الثالث
  :متنوعة

  .يرت النار باب الوضوء مما غ- ١  
  .  باب صالة المستحاضة- ٢  



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٥ -

  . باب السنة في جلوس التشهد - ٣  
   .باب اإلختالف في الوتر - ٤  
  .  باب ثواب من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة غير المكتوبة- ٥  
  . باب السؤال من المال - ٦  
  . باب حكم لبن الفحل - ٧  
  . باب حكم جلد الميتة - ٨  
  .خيار ما لم يتفرقاالبيعان بال باب - ٩  
  . باب كراهية إظهار حلي الذهب للمرأة -١٠  
  . باب قعود المالئكة على أبواب المسجد يوم الجمعة -١١  
  .باب صيام من أصبح جنباً -١٢  
  .باب المباشرة للصائم -١٣  
  ١٤- م من الرضاعر الذي يحرباب القد.  
  .احة الرجل لزوجته النظر في اللعبباب إب -١٥  
  .ب حكم إتيان المرأة في دبرها با-١٦  
  . باب خلوة الرجل بالمرأة-١٧  
  .من الدعاء في المجلس باب ما يقال -١٨  
  ...)لوال كتاب من اهللا سبق( باب قوله تعالى -١٩  
  . الخاتمة·  
  . المصادر والمراجع ·  
  . الفهارس ·  



     زا ام اي/ ار  

 - ٦ -

U   
  

  :أسباب اختيار املوضوع وأهميته  
  ١ -  المصدر ، لشرعية؛ علم الحديثمن أجّل وأشرف العلوم اإن عدحيث ي

  .والعمل فيه من أكثر األعمال قربة إلى اهللا، الثاني بعد كتاب اهللا تعالى
في معرفة الرواة الذين تلقوا ،  اإلستفادة واإلفادة من خالل هذا البحث- ٢  

 وهم بين مكثر ، مثل اإلمام أحمد بن شعيب النسائي،عنهم جهابذة علماء الحديث
  .ومقل
م مكانة كتابيه بين ظَوِع،  جاللة قدر اإلمام النسائي بين علماء اإلسالم- ٣  

لذا كان من األهمية بمكان معرفة الرواة والشيوخ الذين ، كتب اإلسالم المشهورة
  .تلقى هذا اإلمام على أيديهم الحديث

  ٤ -عدالربيع بن سليمان الجيزي من شيوخ اإلمام النسائي الذين لم يكثر  ي 
وتعديل علماء الجرح ، رغم جاللة قدره وضبطه، اإلمام النسائي في الروايةعنهم 

  .والتعديل له
فقد تشابه اسم الربيع بن ،  التفريق بين من تشابهت أسماؤهم من الرواة- ٥  

وهو من شيوخ اإلمام النسائي ، سليمان الجيزي مع اسم الربيع بن سليمان المرادي
، ائي اسم شيخه مجرداً من اسم األب والنسبةوأحياناً يذكر اإلمام النس، أيضاً

  .بذلكاإلشكال فيقع ، وأحياناً يذكر اسم األب فقط
  

  :طريقة عملي يف البحث  
 قمت بجرد كتابي اإلمام النسائي السنن الكبرى والصغرى المسمى - ١  
، واستخرجت منهما مرويات الربيع بن سليمان الجيزي، حاسوبياً) المجتبى(بــ

  . رواية)٢٣(وقد بلغت 



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٧ -

 التفريق بين شيخ اإلمام النسائي الربيع بن سليمان الجيزي وشيخه الربيع - ٢  
فأحياناً يذكر النسائي اسم شيخه مجرداً من اسم األب ، بين سليمان المرادي

فأرجع إلى كتب التراجم التي ذكرت شيوخ ، وأحياناً يذكر اسم األب فقط، والنسبة
 وأحياناً كتب ، وبقية كتب التراجم األخرى"تهذيب الكمال"الربيعين مثل كتاب 

  .اإلشكالالشرح تذكر الفرق بين الربيعين عند 
  . بوبت األحاديث بتبويبات متنوعة تناسب موضوع الحديث- ٣  
واقتصرت على ترجمة ابن حجر وحكمه في كتابه ،  رواة اإلسناد ترجمت- ٤  

  ).تقريب التهذيب(
وأقوال ، على الرواة ابن حجر أقوالى  أحكم على إسناد الحديث معتمداً عل- ٥  

 مكتفياً بما ذُكر فيها من  من توقفت عن الحكم عليهااألسانيدومن ، العلماء فيهم
  . أحكام
وذلك بكتابة رقم الحديث ،  أخرج الحديث في السنن الكبرى والصغرى- ٦  

  .ثم أذكر بقية طرق الحديث عند النسائي في كتابيه، والجزء والصفحة
إال إذا لم أجده في هذه الكتب ، الحديث من الكتب التسعة المشهورة أخرج - ٧  

  . دون توسعالسنةأخرجه من بقية كتب 
  .أذكر أقوال العلماء في الحكم على الحديث إن وجد - ٨  
  :ويشتمل على اآلتي) التعليق على الحديث(أضع عنوان  - ٩  
  .والمعاجموذلك بالرجوع إلى كتب الشروح وكتب الغريب ، غريب الحديث ·  
 رجاء أن يستفاد من .أذكر اختالف العلماء في موضوع الحديث إن وجد ·  

  البحث
وإن أسأت وقصرت فمني ، من اهللا وحدهففإن أحسنت هذا ما يسر اهللا عمله   

  .والشيطان وأستغفر اهللا وأتوب إليه



     زا ام اي/ ار  

 - ٨ -

ترمجة الربيع بن سليمان اجليزي وفيه مخسة : الفصل األول
  :مباحث

  

  لا او  

  . * ومولدهأمسه ونسبه
 األزدي، محمد الجيزي، أبو )١( بن إبراهيم بن داودسليمانالربيع بن   

مولى قبيصة بن المهلب بن  )٣(ابن األعرج:  وقيل)٢( األعرجالمصريموالهم، 
  .)٥( الشافعي)٤(أبي صفرة

 هذه ،بكسير الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها زاي :والِجيزي  
يل، واألهرام نإلى الجيزة، وهي بليدة في قبالة مصر يفصل بينهما عرض الالنسبة 

ما على :  قال بعض الحكماء،في عملها وبالقرب منها، وهي من عجائب األبنية
يل لوجه األرض بنية إال وأنا أرثي لها من الليل والنهار، إال الهرمين فأنا أرثي لل

  .)٦(والنهار منهما
سكن الجيزة، ولد : للكندي" الموالي"وفي : مغلطايقال عالء الدين : مولده  

  .)٧(بعد الثمانين ومائة

                                                             
 . ٤/١٨٣ترتيب المدارك ) ١(
 .٩/٨٦تهذيب الكمال ) ٢(
 .٢/١٣١طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٣(
 . ٤/١٨٣ترتيب المدارك ) ٤(
 .١/١٨٨تهذيب األسماء واللغات ) ٥(
 . ٢/٢٩٣وفيات األعيان ) ٦(
        =.٣/٢٥٤تهذيب التهذيب ، ١٠٠ذيل ميزان اإلعتدال ، ٤/٣٣٩إكمال تهذيب الكمال ) ٧(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٩ -

ما ا  

  هــشيوخ
ذكرهم اإلمام  ، روى الربيع بن سليمان الجيزي عن جماعة من العلماء األفذاذ           

  :وهم )١("تهذيب الكمال"المزي في كتابه الكبير 
  .إسحاق بن بكر بن مضر - ١
  .أسد بن موسى - ٢
   .ن الفرجأصبغ ب - ٣
  .حبيب كاتب مالك - ٤
  .حسان بن عبد اهللا الواسطي - ٥
  .حسان بن غالب الِمصري - ٦
  . الحكم بن أبي مريمسعيد بن - ٧
  . طلق بن السمح - ٨
  .عبد اهللا بن الزبير الحميدي - ٩

  .د الحكمعبد اهللا بن عب -١٠
  . بن المغيرة السكسكيمحمدن عبد اهللا ب -١١
  .ن وهبوعبد اهللا ب -١٢
  .عبد اهللا بن يوسف التنيسي -١٣
  . اُألويسيعبد اهللاعبد العزيز بن  -١٤

                                                                                                                                                         
 ،٩٩:طبقـات الفقهـاء للـشيرازي     ، ١/١٦٩تاريخ ابن يـونس     ،  ٣/٤٦٤الجرح والتعديل   * =

، ٢/٤٤٥، لسان الميـزان     ١/٣٢٣  في تهذيب األنساب   ، اللباب ٣/٤٥٩ للسمعاني   األنساب
 شـذرات الـذهب     ،١/٦٤: شـهبة ، طبقات الشافعية البـن      ١١٥: خالصة تذهيب الكمال  

٣/٣٠٠. 
 .١/٣١٠ومغاني األخيار ، ٩/٨٦) ١(



     زا ام اي/ ار  

 - ١٠ -

  . بن إدريس الشافعي محمد-١٥
  .ن عبد الجباراألسود النضر ب أبو -١٦
  .دأبي زرعة وهب اهللا بن راش -١٧
  .ير بن بكاهللابد يحيى بن ع -١٨
  .)١( هانيء بن المتوكل-١٩
  .)٢( إسماعيل بن أبي أويس-٢٠
  .)٣(هب إسحاق بن و-٢١
  .)٤( إسحاق بن بشر-٢٢
  .)٥( عبد اهللا بن راشد-٢٣
  ).٦( خالد بن نزار-٢٤

  

ا ا  

  ذهــتالمي
  وقد ذكرهم اإلمام ،  المشهورينأئمة الحديثع من تلقى على يديه الحديث جم

  . وهم)٧("تهذيب الكمال"المزي في كتابه 
  . سليمان بن األشعث السجستانيأبو داود - ١

                                                             
 . ٣/٣٥٩األنساب ، ٣/٤٦اإلكمال البن ماكوال ، ٢/٩٥٤المؤتلف والمختلف للدارقطني ) ١(
 . السابقةالمصادر ) ٢(
 . ٢/١٣١طبقات الشافعية للسبكي ) ٣(
 .١٣٤طبقات الشافعيين البن كثير ) ٤(
 . ١/٢٠٤تجريد األسماء والكنى ) ٥(
 . ٤/١٨٣ترتيب المدارك ) ٦(
 .١/٣١٠ومغاني األخيار ، ٩/٨٦) ٧(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ١١ -

  . النسائين شعيب أحمد ب - ٢
  . وإبراهيم بن يوسف الهسنجاني- ٣
  . الفوارس أحمد بن الحسين الشروطيأبو - ٤
  .أحمد بن داود بن سليمان الحضرمي - ٥
  . أحمد بن محمد بن سالمة الطحاويأبو جعفر - ٦
  .حمويه إسحاق بنأبو يعقوب  - ٧
  . الحسن بن علي بن شبيب المعمري - ٨
  .وانيبن الفضل بن جبريل النهرأبو منصور سليمان بن محمد  - ٩

  .د اهللا بن حمدان بن وهب الدينوريعب -١٠
  . أبو بكر عبد اهللا بن أبي داود -١١
  .إبراهيم بن العباس العلوي المصريعلي بن  -١٢
  . بن سليمان المعروف بعالن الصيقلعلي بن أحمد -١٣
  .علي بن سراج المصري -١٤
  .محمد بن عبد اهللا بن زحر -١٥
  .بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغنديأبو  -١٦
  .)١( إبراهيم الحلواني-١٧
  .)٢( عبد اهللا بن وهب الدينوري- ١٨

                                                             
 . ٤/١٨٣ترتيب المدارك ) ١(
 . المصدر السابق) ٢(



     زا ام اي/ ار  

 - ١٢ -

اا ا  

  ثناء العلماء عليه
  

  
علماء الحديث الذي يقصد إليه في  من )~(كان الربيع بن سليمان الجيزي   

صالحه وا عليه في  وأثن،وقد وثقه جمع من علماء الجرح والتعديل، الطلب والتلقي
   .علمه وفقههو

وقال مسلمة بن  ،)٢( كان ثقة:بن يونساقال و، )١( ال بأس به:قال النسائي  
وقال أبو عمر الكندي في  ، ثقة كثير الحديث مأموناً صالحاً كان رجالً:قاسم

كان : قال ابن أبي دليم، )٤( كان ثقة:وقال الخطيب، )٣( ديناً كان فقيهاً:الموالي
، وكان فقيهاً ديناً. روى عن ابن وهب ولم يتقن السماع منه:  قال الكندي،يناًفقيهاً د

  .)٥(ثقة: وقال القاضي عياض
؛ لكنه كان قليل الرواية عنه، وإنما )t(صاحب الشافعي  :وقال ابن خلكان  

 محمد بن يوسف وكذا قال، )٦(روى عن عبد اهللا بن عبد الحكم كثيراً، وكان ثقة
  ام ـه اإلمــوثق، )٧( كتابه السلوك في طبقات العلماء والملوكفي الجندي اليمني

                                                             
 .١١٠تسمية مشائخ النسائي ص ) ١(
 .١/١٦٩ ابن يونس تاريخ) ٢(
 .٣/٢٤٥تهذيب التهذيب ، ١٣٤طبقات الشافعيين ص ) ٣(
 .١/٣١٠مغاني األخيار ، ٢/٩٢٢المتفق والمفترق للخطيب ) ٤(
 . ١٨٤-٤/١٨٣ترتيب المدارك ) ٥(
 .١٤/٥٧والوافي بالوفيات ، ٢/٢٩٢وفيات األعيان ) ٦(
 .١/٢٢٧السلوك في طبقات العلماء والملوك ) ٧(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ١٣ -

 قال عنه تاج ،)٢(ليس بشيء:  قوله عنه في المغني ونقل عن ابن معين،)١(الذهبي
  .)٣( صالحاًكان رجال فقيهاً: الدين السبكي

 لم يتقن السماع : أبو عمر الكنديقول، ونقل الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء  
  .)٤(من ابن وهب

ف على الشيخ شمس الدين كالم قلت لعله تصح: وتعقبه اإلمام العراقي بقوله  
 ألبي عمر الكندي في نسخة "أعيان الموالي" فالذي رأيته في كتاب ،الكندي

 ورأى ابن وهب ولم يتفق : أنه قال،صحيحة قابلها الحافظ زكي الدين المنذري
ند الذهبي في الميزان مع ترجمة له  وقد رأيته ع.... ديناً وكان فقهياً،السماع منه

  .)٥( ثم ضرب عليه فلعله ظهر له الصواب،هنا
كان :  وقال ابن فضالة... كثير الحديث صالحاًوكان رجالً :قال مغلطاي  
  .)٧(ثقة: قال عنه ابن حجر، )٦(، ثقة كثير الحديث، مأموناً صالحاًرجالً

  

ا ا  

  هـــــوفات
 ذيتوفى يوم األحد لليلتين بقيتا من :  في تاريخهقال أبو سعيد ابن يونس  

  .)٨(الحجة سنة ست وخمسين ومائتين
                                                             

 .١/٣٩٢الكاشف ) ١(
 .١/٢٢٨المغني في الضعفاء ) ٢(
 . ٢/١٣١طبقات الشافعية للسبكي ) ٣(
 .٣٣ذيل ديوان الضعفاء ص ) ٤(
 ،١٠٠ذيل ميزان اإلعتدال ص ) ٥(
 .٤/٣٣٩إكمال تهذيب الكمال ) ٦(
 .٢٠٦تقريب التهذيب ص ) ٧(
  .١/١٦٩تاريخ ابن يونس ) ٨(
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  الفصل الثاني
  :ترمجة اإلمام النسائي وفيه تسعة مباحث

  

  ا اول

  امسه ونسبه ومولده
 افظح ،القاضي، ناقد الحديث، شيخ اإلسالم، البارع الثبت، اإلمام المحدث  

د بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن أحم، العصر
  .)١(الخرساني النسائي

وهي بفتح النون والسين المهملة ،  نسبة إلى نسا بلدة بخراسان:والنسائي  
  .)٢(بعدها الهمزة المفتوحة

مدينة بآخر خراسان بسفح الجبل مما يلي خوارزم،  :فظ ابن حجراالحقال   
  .)٣(تخرج من أصل الجبلإن بها اثنى عشر ألف عين ماء : يقال

سنة خمس عشرة : كادت المصادر أن تتفق على سنة والدته وهي: مولده
  .)٤(ومائتين

                                                             
وتـذكرة الحفـاظ    ، ١١/٧٩ النبالء   سير أعالم ، ١/٧٧وفيات األعيان   ، ١٣/١٥٥المنتظم  ) ١(

والنجـوم  ، ١/٣٦وتهـذيب التهـذيب     ، ١/٣٢٨تهذيب الكمال    ،١/٤٤٤، والعبر   ٢/١٩٤
 .٤/١٥  الذهب، وشذرات٣/١٨٨الزاهرة 

 .١٣/٨٤األنساب ) ٢(
 .٤/١٤٣٧تبصير المنتبه بتوضيح المشتبه ) ٣(
ي حسن المحاضـرة  والسيوطي ف ، ١/١٩٥وقد أغرب ابن األثير في مقدمة جامع األصول         ) ٤(

ألنه بدأ رحلته فـي طلـب       ،  وهذا خطأ منهما   ـه٢٢٥فقررا أن مولده في سنة      ، ١/٣٤٩
وال شـك أن  ، فيكون عمره حينها خمس سنوات    ، ـه٢٣٠الحديث إلى قتيبة بن سعيد سنة       

 .)(هذا وهم منهما 



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ١٥ -

 اما  

  نشأته العلمية ورحالته
فارتحل في طلب الحديث إلى ، طلب اإلمام النسائي العلم منذ نعومة أظفاره  

 مدة سنة )١(فأقام عنده ببغالن، قتيبة بن سعيد وهو ابن خمسة عشر عاماً
رواية ) ٦٨٢(فأكثر عنه في الرواية حتى بلغت عنه في سننه الصغرى ، وشهرين

  .تقريباً
كما -ارتحل إلى قتيبة بن سعيد وهو ابن خمسة عشر عاماً : رحالته العلمية  
طاف البالد، وسمع : قال اإلمام المزي،  وطاف في طلب العلم بلدان كثيرة-سبق

ومصر، والشام، والجزيرة من جماعة يطول بخراسان، والعراق، والحجاز، 
ورد : قال الخليلي .)٢(ذكرهم، قد ذكرنا روايته عنهم في تراجمهم من كتابنا هذا

واستوطنها وبقي بها إلى سنة نيف ، وأقام بمصر وعمر..قزوين سنة نيف وسبعين
وكان يسكن زقاق القناديل وهي محلة ، )٣(فأدركه ابن عدي وابن السني، وثالثمائة

وكانت مساكن األشراف على أبوابها ، مشهورة بمصر فيها سوق الكتب والدفاتر
  .)٤(القناديل بهذا الزقاق

وشارك البخاري ومسلماً وأبا ، وقد روى في رحالته هذه عن المحدثين الكبار  
وأخذ في رحالته هذه علوم كثيرة غير علم ، داود والترمذي في كثير من الشيوخ

فقد روى القراءة عن أحمد بن نصر النيسابوري ، حروفكالقراءات وال، الحديث
عنه محمد بن وروى الحروف ، وأبي شعيب صالح بن بن زياد السوسي، المقريء

                                                             
الـسفلى،  بغالن بلدة بنواحي بلخ، وظني أنها من طخارستان، وهي العليـا و       : قال أبو سعد  ) ١(

 .١/٤٦٨معجم البلدان . وهما من أنزه بالد اهللا على ما قيل بكثرة األنهار والتفاف األشجار
 .١/٣٢٩تهذيب الكمال ) ٢(
 .١/٤٣٥اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٣(
 .٣/١٤٥معجم البلدان ) ٤(
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وكانت حصيلته العلمية ، )١( والحسن بن رشيق المعدل،أحمد بن قطن الطحاوي
وتشد إليه ، وصار علماً يقصد إليه طالب الحديث، بعد رحالته هذه كبيرة جداً

ونظراً ألنه عمر بعد البخاري ومسلم فقد أصبح فارس ، رحلة من كل مكانال
  .ميدان علم الحديث والعلل والرجال بعدهما

  

 اا  

  هــشيوخ
،  قد ارتحل في طلب العلم إلى بلدان كثيرة)~(عرفنا أن اإلمام النسائي   

مته في سرد الحافظ الذهبي في ترج، وروى في رحالته تلك عن محدثين كبار
  .)٢(شيخاً) ٧٠(سير أعالم النبالء عدداً من شيوخه بلغ بهم 

) ١١٤(وفي غيرها عن ، شيخاً) ٣٣٤(وقد روى في سننه الصغرى عن   
) ٤٤٨(فيكون مجموع من روى عنه في الصغرى والكبرى ، شيخاً غير هؤالء

  .)٣(شيخاً تقريباً
   :نذكر منهم  
      وأحمد بن عبد الرحمن ،  يونس بن عبد األعلى:من سمع منهم بمصر  

  .وغيرهم، وأصحاب الليث بن سعد، بن وهب
  .وعلي بن حجر، وعلي بن خشرم، قتيبة بن سعيد: بخراسانو ·  
ومحمد ، ومحمد بن المثنى، عباس بن عبد العظيم العنبري: وبالبصرة من ·  

  .)٤(عمرو بن علي، بن بشار
                                                             

 .١/٦١غاية النهاية في طبقات القراء ) ١(
)١١/٧٩) ٢. 
 .ذي صنعه عبد الفتاح أبو غدةراجع فهرس المجتبى ال) ٣(
 .١٤١التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ) ٤(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   
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،  بن محمد الدوريوعباس، محمد بن إسحاق الصغاني:  من)١(وببغداد ·  
  .)٢(وقد صنف بنفسه معجماً لشيوخه وتكلم فيهم.وغيرهم، وأحمد بن منيع

  

 ااا  

  ذهــتالمي
وذلك لتبكيره ، وكثرت رواياته،  في الحديث)~(عال إسناد اإلمام النسائي   

ولطول عمره حيث قارب ، في طلب الحديث حيث بدأ وعمره خمسة عشر عاماً
حتى ، ك قصده طالب الحديث من كل أصقاع األرض ذلن أجلم، التسعين عاماً

  . كان حديثه مطلباً لطالب العلم)~(بعد وفاته 
  .)٣(اظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأنرحل الحفّ :قال الحافظ الذهبي  
  .)٤(تلميذاً وراوياً) ٥٧" (تهذيب الكمال"وقد ذكر اإلمام المزي في كتابه   
،  أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي:من أقرانهوممن تلقى عنه ويعد   

  .والقاسم بن ثابت بن حزم السرقُسطي
، وعلي بن إبراهيم بن سلمة،  علي بن مهرويه:وسمع منه بقزوين ·  

  .)٥(وإسحاق بن محمد الكيساني
                                                             

، رغم أنه ممن كان مـشهوراً بـدخول بغـداد         ، لم يترجم الخطيب البغدادي له في تاريخه      ) ١(
البـن  ) المستفاد من ذيلـه   (واستدرك ابن النجار على الخطيب في ذيل تاريخ بغداد راجع           

 .١/٣٥أيبك الدمياطي 
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي النـسائي وذكـر              : سم الكتاب ا) ٢(

 مكـة   -دار عـالم الفوائـد      : الناشر، الشريف حاتم بن عارف العوني     :بتحقيق، المدلسين
 .-المكرمة

 .١٤/١٢٧سير أعالم النبالء ) ٣(
)١/٣٣٩) ٤. 
 .١/٤٣٦اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٥(
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  : وممن تتلمذ عليه من المحدثين األعالم  
  .)٣٦٠ت (معاجمأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني صاحب ال ·  
  .)٣٦٥ت (أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ·  
  .)٣٢١ت ( الطحاويأبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة ·  
  ).٣١٦ت(أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني  ·  
  ).٣٥٤ت(أبو حاتم محمد بن حبان البستي  ·  
  ).٣٢٢ت(أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي  ·  

فقد روى عنه ، ى عنه أبيض بن محمد بن أبيض الفهري المصريوآخر من رو
  ).١()٣٧٧ت(مجلسين 

  

 اا  

  ثناء العلماء عليه
 ،ز أبا عبد الرحمن النسائيذكرت لقاسم المطر :محمد بن سعيد الباورديقال   
  .)٢( هو إمام أو يستحق أن يكون إماماً:فقال
 أبو عبد الرحمن النسائي إماماًكان  :قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه  
  .)٣( ثبتاًحافظاً
 الطحاوي سالمة الفقيه وأحمد بن محمد بن سمعت منصوراً :قال ابن عدي  

  .)٤(عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين أبو: يقوالن

                                                             
 .١٦/٦٨لنبالء سير أعالم ا ) ١(
 .١٤١التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  ) ٢(
 .١٤/١٣٣سير أعالم النبالء  ) ٣(
 .١/٢٣٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   
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إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث أيما  :قال الدارقطني  
 ولم يكن في  فإنه لم يكن مثله وال أقدم عليه أحداً،د الرحمنأبو عب  فقال؟تقدمه

  .الورع مثله
 والخطأ ، وميزوا الثابت من المعلول،الذين أخرجوا الصحيح :قال ابن مندة  

 ، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، أبو عبد اهللا البخاري:من الصواب أربعة
  .)١(ي وأبو عبد الرحمن النسائ،وبعدهما أبو داود السجستاني

سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعـة مـن أئمـة         :قال اإلمام الحاكم    
  .المسلمين رآهم، فيبدأ بأبي عبد الرحمن

أما كالم أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا   :وقـال   
  .)٢(الموضع، ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كالمه

 اتفقوا علـى حفظـه      ...رضيه الحفاظ ... حافظ متقن  :يقال أبو يعلى الخليل     
  .)٣(وكتابه في السنن مرضي، ويعتمد على قوله في الجرح والتعديل، وإتقانه
: فقلت ، سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل، فوثقه        :قال الحافظ ابن طاهر     

 في الرجال أشد مـن      يا بني إن ألبي عبد الرحمن شرطاً      : فقال، قد ضعفه النسائي  
  .شرط البخاري ومسلم

ن جماعة مـن رجـال صـحيحي         صدق فإنه لي   :-أي الحافظ الذهبي  - قلت  
  .)٤(البخاري ومسلم

 واألعالم ، والحفاظ المتقنين،حد األئمة المبرزين أ:قال اإلمام المزي  
  .)٥(المشهورين

                                                             
 .١٤١التقييد لمعرفة السنن والمسانيد ) ١(
 .٨٢معرفة علوم الحديث ) ٢(
 .١/٤٣٥اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٣(
 .١٤/١٣١سير أعالم النبالء ) ٤(
 .١/٣٣٩تهذيب الكمال ) ٥(
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كان  .... الثبت، شيخ اإلسالم، ناقد الحديثإلمام الحافظا :قال الحافظ الذهبي  
 ورحل ... ونقد الرجال، وحسن التأليفور العلم، مع الفهم واإلتقان والبصرمن بح

   .)١(اظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأنالحفّ
  

 دساا  

  كتابيه السنن الصغرى والكربى
 صنف اإلمام النسائي في أول األمر كتابـا يقـال لـه    :قال السيد جمال الدين    

ليل ضخم الحجم لم يكتب مثله فـي جمـع طـرق            ، وهو كتاب ج   "السنن الكبرى "
  .الحديث، وبيان مخرجه

أهداه إلى أمير الرملة، فقال له " السنن الكبرى"وعندما صنف النسائي كتاب   
د الصحيح منه، فصنع من فجر: ال، قال:  قال؟ أكل ما في هذا صحيح:األمير

ما صحيح، واألخير وكاله" المجتبى"أو " المجتنَى" أسماه اً كتاب"السنن الكبرى"
 من كل حديث حسن لم يتكلم في أصله، وال "السنن الكبرى"استخلصه من . أشهر

رواه النسائي، : في إسناده ورواته بالتعليل أو التجريح، فإذا أطلق المحدثون وقالوا
  ."المجتبى"فمرادهم هذا 

ن من صنيع النسائي نفسه؛ ولكن هناك م" المجتبى"وبناء على ما سبق يكون   
  .)٢(المجتبى من انتقاء ابن السني: يقول
والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب : يقول الحافظ الذهبيإلى ذلك ذهب   

      المجتبى من انتخاب أبي بكر بن السني سمعته ملفقًا من جماعة سمعوه من 
المزي في تحفة األشراف وتهذيب الكمال، ، ، ووافقه على هذا الرأي)٣(...ابن باقا

                                                             
 .١٤/١٣٣سير أعالم النبالء  ) ١(
 .٣٦٦:منهاج المحدثين في القرن األول الهجري وحتى عصرنا الحاضر ص) ٢(
 .١٤/١٣٣سير أعالم النبالء  ) ٣(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   
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وعندما يتكلم على رجال النسائي في ، الكبرى في التحفة ج أحاديث خرحيث
المنذري إذا عزا حديثا وكذلك ، فإنه يتكلم على رجال الكبرى" تهذيب الكمال"

 أن الكبرى يرىان ماوهذا بمفهومه يدل على أنه، )١(للنسائي فإنه يعزوه للكبرى
  .هي سنن النسائي التي صنفها

عن النسائي من غير طريق ابن " المجتبى" الصغرى قد ثبتت رواية السننو  
  :السني منها

ذكرهما ابن خير في فهرسته ، رواية ابنه عبد الكريم والوليد بن القاسم ·  
  ).٩٧:ص(

ولها نسختان ) ـه٣٦٦(رواية محمد بن عبد اهللا بن زكريا بن حيوة  ·  
ة البلدين والثانية في مكتب، خطيتان األولى في المكتبة السعودية بالرياض

وكالهما مصورتان بالمكتبة المركزية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة ، باألسكندرية
  ).٢(المنورة

  

   :شرط النسائي يف سننه  
 إال أنه لم ، وبعضه معلول،كتاب السنن كله صحيح: قال النسائي عن الكتابين  

٣(كله  والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح،ن علتهيبي(.  
 أهل - اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهم  :ظ ابن طاهرقال الحاف  

شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على :  لم ينقل عن أحد منهم أنه قال-السنن 
الشرط الفالني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل 

  .)٤(منهم
                                                             

 . ١/٢٣الترغيب والترهيب ) ١(
  .١٢٦ :حاشية تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره ص) ٢(
 .١/٤٨٤النكت على ابن الصالح البن حجر ) ٣(
 .١٢- ١١: شروط األئمة الستة ص) ٤(
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رج عن كل من لم ذهب بعض النقاد إلى أن شرط اإلمام النسائي في سننه أن يخ
  ).١(يجمع على تركه من الرواة

  

  :منهج النسائي يف سننه وأراء العلماء فيه  
لما عزمت على جمع :  سمعت النسائي يقول:قال أحمد بن محبوب الرملي  

منهم بعض الشيء،  استخرت اهللا في الرواية عن شيوخ كان في القلب" السنن"
  .حديث كنت أعلو فيها عنهمفوقعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من ال

 كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفاً :وقال الحافظ ابن رشيد  
وأحسنها ترصيفاً، وكان كتابه جامعاً بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كبير من 

  .بيان العلل
 كتاب السنن كله :-  الراوي عن النسائي-وقال محمد بن معاوية األحمر   

ضه معلول إال أنه لم يبين علته، والمنتخب المسمى بالمجتبي صحيح صحيح وبع
  .)٢(كله

وهو ، ورتبها فقهياً، اقتصر اإلمام النسائي على أحاديث األحكام  إال قليالً ·  
يقاربه كتاب أبي ، أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجالً مجروحاً

  ، داود والترمذي
ائي أبواب كتابه األول فاألول بحسب ترتيبها العملي يرتب اإلمام النس ·  

  .بحيث لو جمعت تراجم الغسل من الجنابة مثالً لكانت أشبه شي بمتون الفقه
يأتي بالحديث الواحد من أكثر من طريق ويذكر الحديث في أكثر من باب  ·  

  .كما يفعل البخاري

                                                             
 . ٢٥٩ :مناهج المحدثين األسس والتطبيق ص) ١(
 .٥-١/٣مقدمة شرح السيوطي لسنن النسائي ) ٢(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٢٣ -

يذكر آراء الصحابة يمتاز كتاب النسائي بأنه ليس فيه تعقيبات فقهية وال  ·  
  .والتابعين وأئمة المذاهب

الفطرة " )r(مثل ما رواه من قوله ، يكرر الحديث الواحد تحت عدة تراجم ·  
فقد روي هذا الحديث بطرق مختلفة تنتهي كلها إلى الزهري ، الحديث "...خمس

  .)١()t(عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
حاديث الضعيفة  ويشير إلى األ)٢(يبين النسائي غريب بعض األلفاظ ·  

  .والمنكرة أحياناً
يحرص على التفريق بين طرق التحمل وخاصة بين السماع والقراءة  ·  

  .)٣(واختالف ألفاظ الرواة
  

اتبى"و" السنن الكربى"مقارنة بني   
َ

  :)٤(للنسائي" 
،  الكتاب الذي يصنَّف مرتبا على األبواب الفقهية: المحدثين هيعندالسنن   

  .للنسائي" المجتبى"وهذا متحقق في الكبرى والصغرى 
 في اً، كما جاء هذا االسم صريح"بديوان النسائي"وقد سميت السنن الكبرى   

 وهي في )٥٩٥٢(ختام النسخة الموجودة في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 
   ديوان كمل السطر الثالث وبتمامه كمل (: مجلدين كبيرين، جاء في ختامها ما نصه

  .))~(النسائي 
                                                             

 ،)١٢ - ٩ح(سنن النسائي رقم ) ١(
 ).٤٤٨٦ح(سنن النسائي رقم ) ٢(
تدوين ، ٢٦١: ناهج المحدثين األسس والتطبيق ص  م. وما بعدها ) ٨/٧٢(سنن النسائي رقم    ) ٣(

 .١٢٦:السنة النبوية نشأته وتطوره ص
، "بتصرف"من كلمة محقق النسائي، تحقيق مكتب التراث اإلسالمي، دار المعرفة، بيروت            ) ٤(

 .٣٧٤:منهاج المحدثين في القرن األول الهجري وحتى عصرنا الحاضر ص



     زا ام اي/ ار  

 - ٢٤ -

وهذه التسمية صحيحة ودقيقة، فهذا المصنف مجتمع هذه الصحف التي كتبها   
  ".ديوان"اإلمام النسائي، فهي 

-  المجتنَى : وبعضهم قال-بالباء -أما الصغرى، فقد سميت المجتبى   
 وهذه التسمية للسنن ،المجموع على جهة االصطفاء:  والمجتبى معناه- بالنون
  . به أمير الرملةى صحيحة؛ ألنه اصطفاه من كتابه الكبير، وخصالصغر
  :بعدة أمور" المجتبى"وتمتاز السنن الكبرى عن الصغرى   
كتاب :  يوجد في الكبرى زيادة كتب ليست موجودة في المجتبى منها- ١  

السير، المناقب، النعوت، الطب، الفرائض، الوليمة، التعبير، فضائل القرآن، 
لخ، وال تنقص الكبرى عن المجتبى من الكتب سوى اإليمان وشرائعه، إ.. .العلم

  .والصلح
 يدخل في الكبرى كتب ألفت مستقلة، ثم ضمها إليها مصنفها، ووضعها - ٢  

في المكان الذي يناسبها مثل كتاب فضائل القرآن، فقد نص الزركشي المتوفَّى 
  .)١(تقالًفي علوم القرآن أنه ألفه مسفي كتابه البرهان " هـ٧٩٤"

 تزيد الكبرى عن المجتبى بعدد األبواب، ومن ثم بعدد األحاديث، وعلى - ٣  
صيام يوم : سبيل المثال كتاب الصوم نجد فيه أبوابا كثيرة ليست في المجتبى منها

  .إلخ... األربعاء، تحريم صيام يوم الفطر ويوم النحر
و أن هذا الكتاب أكثر وهكذا تزيد الكبرى عن الصغرى بأربعة وستين بابا، ويبد

  .الكتب زيادات على المجتبى
 وذلك حين يوردها مبينًا ما فيها "المجتبى" في تعليل األحاديثفي زيادة ال  - ٤  

 كلمة موضحة، أو لفظة زائدة "المجتبى"قد نجد في و ،من العلل والوقف واإلرسال
  .في اإلسناد، أو في المتن، وال نجدها في الكبرى

                                                             
 .١/٤٣٢البرهان في علوم القرآن ) ١(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٢٥ -

أنه يستعمل في مطلع إسناده لفظ " المجتبى"في  من المالحظ - ٥  
، وهذا مما امتاز به عن بقية الستة، أما في الكبرى "أخبرني"وأحيانًا "أخبرنا"

بلغني عن ابن وهب، عن : فيتوسع حتى إنه يستعمل أحيانًا البالغات منها قوله
  .الخ...سمعت سليمان بن يسار: مخرمة بن بكير، عن أبيه قال

 زيادة تراجم وأبواب واستنباطات ال توجد في الكبرى كما "تبىالمج" في - ٦  
ل القبلة واستدبارها عند النهي عن استقبا: في ترجمته لكتاب الطهارة في الكبرى

  . وغيرهاالحاجة
 في الكتابين، وإن كان في      اًنهجه في االنتقاء فهو واحد تقريب      أما رجاله وم   -٧  

ذا تبع لـسعة الكتـاب وزياداتـه، وال         الكبرى بعض رجال ليسوا في المجتبى، فه      
  .يخرجون عن اإلطار العام الذي ينتقي به النسائي رجاله

  

  :عناية العلماء بكتابي السنن  
 "المجتبى"لم ينل العناية الكبيرة التي نالها " السنن الكبرى"لمالحظ أن كتاب ا  

، خاًرواية وإسماعاً ونس، فقد اعتنى به العلماء ضمن عنايتهم بالكتب الستة
  :ومن الكتب التي اعتنت بالمتن، وترجموا لرجاله ضمن رجال الكتب الستة

علي  للشيخ منصور" )r(التاج الجامع لألصول من أحاديث الرسول "كتاب  ·  
  .)١(ناصف، من العلماء المعاصرين، فإنه ضم النسائي وبقية الستة

كر طرف لتي يقتصر فيها على ذا وهي :ومن الكتب التي اعتنت باألطراف  
  :ومنها )٢(الحديث الدال على بقيته مع الجمع ألسانيد

        الحافظ جمال الدين يوسفلإلمام" تحفة األشراف بمعرفة األطراف" ·  
  ).ـه٧٤٢ت(أبو الحجاج المزي 

                                                             
 .١/١٣انظر كتابه ) ١(
 .٣٧:، ومقدمة تحفة األحوذي للمباركفوري ص١٦٧:الرسالة المستطرفة للكتاني ص) ٢(



     زا ام اي/ ار  

 - ٢٦ -

 للحافظ شمس الدين أبي المحاسن محمد بن "الكشاف في معرفة األطراف" ·  
  .)هـ٧٦٥ت(علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي 

  :ومن الكتب التي اعتنت بالرجال
، لعبد الغني بن عبد الواحد بن سرور الجماعيلي "الكمال في معرفة الرجال" ·  

 وقد اشتمل كتابه على رجال الصحيحين، وأبي داود، )ـه٦٠٠ت(المقدسي 
  .والترمذي، والنسائي، وابن ماجه

 عساكر  ألبي القاسم ابن"المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل" ·  
  ).ـه٥٧١ت(

  :أما شروحه فمنها  
أبو العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشيد المولود " سنن النسائي"شرح  ·  

  ).هـ٥٦٣ت(
  ).ـه٩١١ت(لجالل الدين السيوطي " زهر الربى على المجتبى" ·  
  ).ـه١١٣٦ت(حاشية ألبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي،  ·  

  
 اا  

  هـــمؤلفات
وعامة ،  من المكثرين في التأليف والتصنيف)~(كان اإلمام النسائي   

  :أذكر منهاتصنيفه في علم السنة وهي أكثر من ثالثين مصنف 
  .)١(التمييز - ١
  ).٢()r(جزء من حديث عن النبي  - ٢

                                                             
 .٣/٣٦١لسان الميزان ، ١/٣٥٦تهذيب التهذيب ، ٢/٣٦٤تدريب الراوي  ) ١(
 .٤٢٦تاريخ التراث العربي ص ) ٢(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٢٧ -

  .)١(حديث قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة - ٣
  ).٢()t(خصائص علي  - ٤
  .)٣(ذكر المدلسين - ٥
  ).٤(لصغرى السنن ا - ٦
  .)٥(السنن الكبرى - ٧
  .)٦(شيوخ الزهري - ٨
  .)٧(الضعفاء والمتروكون - ٩

   ).٨(الطبقات -١٠
                                                             

 .٣/٦٠ف انظر النكت الظرا. من رواية اإلمام النسائي عن قتيبة. جزء مفرد) ١(
طبعته مكتبة المعال بالكويت بتحقيق     .  داخالً في الكبرى   ١٤/١٣٣اعتبره الذهبي في السير     ) ٢(

 .هـ١٤٠٦أحمد ميرين البلوشي سنة 
ذكرهم الدارقطني عنه في آخر سؤاالت أبو عبد الـرحمن  ، وقد ذكر فيه سبعة عشر مدلساً    ) ٣(

هـل التقـديس بمراتـب     تعريـف أ  "وذكر الحافظ ابن حجر في      ، ٣٦٦-٣٦٥السلمي ص   
ثم ... وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء      :  قائال ١٤ص  " الموصوفين بالتدليس 

 .النسائي
وقـد قـام   ، هـ١٤٠٦ بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة عام مكتب المطبوعات اإلسالمية  طبعته  ) ٤(

 ويقوم الشيخ حجـازي أبـو       )(وخدمه الشيخ األلباني فقد قام بتخرج صحيحه        ، بخدمته
بذل اإلحسان شرح سنن النسائي أبي عبـد        : إسحاق الحويني بشرحه وتخريج أحاديثه باسم     

 .الرحمن
 عـام   شعيب األرناؤوط وبإشراف  ، حسن عبد المنعم شلبي    بتحقيق   مؤسسة الرسالة طبعته  ) ٥(

 .هـ١٤٢١
 .١/٣١٩تلخيص الحبير ) ٦(
 .هـ١٣٩٦ عام محمود إبراهيم زايدق  بتحقي حلبفيدار الوعي طبعته ) ٧(
 عـام  عبـد الكـريم الوريكـات    و مشهور حـسن  بتحقيق  األردن فيمكتبة المنارطبعته  ) ٨(

 .هـ١٤٠٨



     زا ام اي/ ار  
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  . )١(عمل اليوم والليلة -١١
  .)٢( مسند حديث الزهري بعلله والكالم عليه-١٢
  .)٣(مسند حديث ابن جريج -١٣
  .)٤(معجم شيوخه -١٤
  .)٥(معرفة األخوة واألخوات من العلماء والرواة -١٥
  .)٦( مناسك الحج-١٦

  

  

 اا  

  هـــوفات
روى أبو عبد اهللا بن مندة، عن حمزة العقبي المصري وغيره، أن النسائي   

 فسئل بها عن معاوية، وما جاء في ،خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق
فما زالوا يدفعون في : ل؟ قالفض برأس حتى يال يرضى رأساً: فقال. فضائله

كذا : قال الذهبي. ى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بهاحضنيه حت
  .)٧(إلى الرملة: قال، وصوابه

                                                             
 .ـه١٤٠٦ عام فاروق حمادة. د بتحقيق مؤسسة الرسالةطبعته ) ١(
 .١٢٢فهرسة ابن خير اإلشبيلي ) ٢(
 .١٢٤فهرسة ابن خير اإلشبيلي ) ٣(
 .١/٨٨ تهذيب التهذيب) ٤(
 .٢/٧١٩تدريب الرواي ، ٦/٣٢٤تهذيب التهذيب ) ٥(
 . ١/٥٦هدية العارفين ) ٦(
 .١١/٨٢سير أعالم النبالء ) ٧(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٢٩ -

احملوني :  فامتحن بدمشق، وأدرك الشهادة فقال خرج حاجاً:قال الدارقطنيو  
فحمل وتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في . إلى مكة

  .شعبان سنة ثالث وثالث مائة
 خرج من مصر في شهر ذي القعدة من :ل أبو سعيد بن يونس في تاريخهقا  

سنة اثنتين وثالث مائة، وتوفي بفلسطين في يوم االثنين لثالث عشرة خلت من 
  .صفر، سنة ثالث

 هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ وقد أخذ عن :-أي الذهبي -  قلت  
  .)١(النسائي، وهو به عارف

                                                             
 .١١/٨٢سير أعالم النبالء  )١(
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  الفصل الثالث
 عند النسائي يف السنن بيع بن سليمان اجليزيمرويات الر

  الكربى الصغرى و
و ابأ  :  

  . الوضوء مما غريت النار:باب
 )١( وهو ابن مضر  حدثنا إسحاق بن بكر:أخبرنا الربيع بن سليمان قال -١  
ن ــ ع،)٤( عن بكر بن سوادة،)٣(، عن جعفر بن ربيعة)٢(حدثني أبي: قال

ن ــ ع،)٦(د العزيزــن عبــر بــن عمــ ع،)٥(لمد بن مســمحم
                                                             

 مات  ، من العاشرة  ، صدوق فقيه  ، أبو يعقوب  ،محمد المصري بن  إسحاق بن بكر بن مضر      ) ١(
 ).١٠٠التقريب  (سنة ثماني عشرة وله ست وسبعون م س

 مـن   ، ثقة ثبـت   ، أبو محمد أو أبو عبد الملك      ،بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري       ) ٢(
التقريـب   ( وله نيـف وسـبعون خ م د ت س          ، مات سنة ثالث أو أربع وسبعين      ،الثامنة
١٢٧.( 

 ، من الخامـسة ، ثقة، أبو شرحبيل المصري،جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي      ) ٣(
 ).١٤٠التقريب  (ثين ومائة عمات سنة ست وثال

 مات سنة بضع ، من الثالثة ، ثقة فقيه  ، أو ثمامة المصري   ،بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي      )٤(
 ).١٢٦التقريب (٤ وعشرين خت م 

 الفقيه الحـافظ  ، وكنيته أبو بكر،محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري   ) ٥(
 مـات سـنة خمـس       ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعـة      ،ثبتهمتفق على جاللته وإتقانه و    

 ).٥٠٦التقريب ( قبل ذلك بسنة أو سنتين ع: وقيل،وعشرين
 أمـه أم    ، أمير المؤمنين  ،عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي           ) ٦(

 وكـان مـع سـليمان     ، ولي إمرة المدينة للوليد    ،عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب      
 من الرابعة مات في رجب سـنة        ، فعد مع الخلفاء الراشدين    ، وولي الخالفة بعده   ،الوزيرك

 ).٤١٥التقريب  ( ومدة خالفته سنتان ونصف ع، وله أربعون سنة،إحدى ومائة



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٣١ -

رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر :  قال)١(بن قارظ ن إبراهيمـب د اهللاــعب
يأمر  )r(إني سمعت رسول اهللا " أثوار أقط فتوضأت منها، أكلتُ: المسجد فقال

   .)٢("بالوضوء مما مست النار

                                                             
 وِهم من زعم أنهما     ، هو عبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ       :وقيل، إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ     ) ١(

  ).٩١التقريب  (لثة بخ م د س ق من الثا، صدوق،اثنان
 

  .غير أنه توبع كما سيأتي في التخريج، فيه إسحاق بن بكر صدوق، حديث صحيح) ٢(
  ،١/١٠٥) ١٧٣ح (-المجتبى-أخرجه النسائي في السنن الصغرى 

  عـن ١/١٧١) ٩٠- ٣٥٢ح( وقد تابع اإلمام مسلم النسائي في هذا الحديث كما في الـصحيح        
  .ه عن عقيل بن خالد ، عن جدعن أبيهالليث، عبد الملك بن شعيب بن 

   معمر، حدثنا الرزاق، عبد حدثنا: ، قال١٣/٧٤) ٧٦٠٥ح(وأخرجه أحمد 
 الـرزاق،  عبـد (، كالهمـا  - وهو ابـن عليـة   -إسماعيل  حدثنا: ١٥/٣١٨) ٩٥١٩ح(وفي  

 ابـن  أخبرنـا  الرزاق، عبد حدثنا :١٣/١٠٥) ٧٦٧٥ح(وفي  ، ، عن معمر  )وإسماعيل بن علية  
  .ججري

 أبـي  بـن  اهللا عبد ابن يعني العزيز عبد حدثنا: قال وكيع، حدثنا: ١٦/١٥٦) ١٠٢٠٤ح(وفي  
  .سلمة
 ، عـن  )سـلمة  أبـي  بن اهللا عبد بن العزيز خالد، ومعمر، وابن جريج، وعبد     بن عقيل(كلهم  

  .الزهري، به
  .  ٣/٤٢٤) ١١٤٧، ١١٤٦ح(والحديث صححه ابن حبان، حيث أخرجه في صحيحه 

اإلعتبار في الناسخ    (هذا حديث صحيح تفرد مسلم بإخراجه من حديث ابن قارظ         : قال الحازمي 
  ).٤٧:والمنسوخ من اآلثار ص

  :التعليق على الحديث
تفـسير   (شيء يعمل من اللبن ويجفف    :  واألقط ، وجمعها أثوار  ،القطعة من األقط  الثور  : أثوار

  ).٣٦٩: صغريب ما في الصحيحين
                                                =: في هذا الباباختلف أهل العلم: قال الحازمي
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 )١(نا إسحاق بن بكر بن مضرحدث:  أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال-٢  
                                       ر ــعفجن ــ، ع)٢(رــــن مضــــر بـي بكـــــحدثن: الــق

                                                                                                                                                         
ابن عمر، وأنس بـن     : فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار، وممن ذهب إلى ذلك            -=

مالك، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، والحـسن البـصري،     
  .والزهري

مصار إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخـر          وذهب أكثر أهل العلم، وفقهاء األ        -
أبو بكر وعمـر، وعثمـان،      : وممن لم ير منه وضوءا    ، )r(األمرين من فعل رسول اهللا      

  . وغيرهموعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب
  .مالك، والشافعي، وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه :ومن التابعين

  :نهاواستدلوا على النسخ بأحاديث م
ترك الوضـوء ممـا      )r(كان آخر األمرين من رسول اهللا       : جابر بن عبد اهللا قال     حديث   -١

  . صحيح١/٤٩) ١٩٢ح(أخرجه أبوداود . مست النار
أخرجـه  " أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ")r(أن رسول اهللا   :  وحديث ابن عباس قال    - ٢

  .١/٥٢) ٢٠٧ح(البخاري 
يحتز من كتـف     ")r( أن أباه أخبره أنه رأى رسول اهللا         جعفر بن عمرو بن أمية،     وحديث   -٣

) ٢٠٨ح(أخرجـه البخـاري     " شاة، فدعي إلى الصالة، فألقى السكين، فصلى ولم يتوضـأ         
  .١/٢٧٤) ٣٥٥ح(ومسلم ، ١/٥٢

توضأ منـه؛   ال ي : ، وإنما قلنا  "الوضوء مما مست النار    ")r(وقد روي عن النبي     : الشافعيقال  
أنـه  : ترى أن عبد اهللا بن عباس إنما صحبه بعد الفتح يروى عنـه ألنه عندنا منسوخ، أال    

الـدالالت علـى أن      رآه يأكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا عندنا من أبـين             
الوضوء منه منسوخ، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل والتنظيف، والثابت عن رسول اهللا              

)r (أنه لم يتوضأ منه) . ٤٨:لمنسوخ من اآلثار صاإلعتبار في الناسخ وا(  
.......................................................................                     

 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
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، عن أبي )٣(، عن محمد بن مسلم بن شهاب)٢(، عن بكر بن سوادة)١(بن ربيعة
 ، أن أم حبيبة)٥(، عن أبي سفيان بن سعيد بن األخنس)٤(سلمة بن عبد الرحمن

يا ابن أختي توضأ؛ فإني سمعت رسول :  قالت له وشرب سويقا)r(زوج النبي 
  . )٦("وا مما مست النارئتوض":  يقول)r(اهللا 

                                                             
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .ترجمته في الحديث األولسبقت ) ٣(
 ، إسماعيل : وقيل ، عبد اهللا  : قيل اسمه  ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني        ) ٤(

 ).٦٤٥التقريب  (ع  مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، من الثالثه،ثقة مكثر
التقريب  ( د س من الثالثة، مقبول،أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن األخنس الثقفي المدني        )٥(

 )٥/٥٨٧الثقات (وذكره ابن حبان في الثقات ). ٦٤٥
        أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة، وإن تفرد بالروايـة عنـه أبـو سـلمة بـن                  ، إسناده فيه ) ٦(

، فهـو ابـن     )٥/٥٨٧الثقات   (عبد الرحمن بن عوف، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان          
   .ثقاتوبقية رجال اإلسناد . أخت أم حبيبة

 ١/١٠٧) ١٨٠ح(وفـي   ، ١/١٠٧) ١٨١ح (-المجتبى  - أخرجه النسائي في السنن الصغرى      
  .الزبيدي عن الزهري به: من طريق

 ح(وفـي   ، ابـن أبـي ذئـب     :   مـن طريـق     ٤٤/٣٦٥) ٢٦٧٧٩ ح(وأخرجه أحمـد فـي      
وفـي  ، شعيب  :  من طريق  ٤٤/٣٦٨) ٢٦٧٨٤ح(وفي  ، معمر:  من طريق  ٤٤/٣٦٧)٢٦٧٨٣

الزبيدي وابن أبي ذئب ومعمر وشـعيب      ( إسحاق كلهم    ابن:  من طريق  ٤٤/٣٦٩) ٢٦٧٨٥ح(
  .  به عن الزهري)وابن إسحاق

ــي  ــي ، ٤٤/٣٥٩) ٢٦٧٧٣ ح(وأخرجــه ف ــي ، ٤٤/٤٦٧) ٢٦٧٨٢ ح(وف ) ٢٧٤٠٦ح(وف
  . بهيحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة:  كالهما من طريق١/٥٠) ١٩٥ح(وأبو داود ، ٤٥/٣٩٦

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير      ... حديث صحيح : اودقال األلباني في رواية أبي د     
ومـع  : قلـت ". ما روى عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن          : " أبي سفيان هذا، فقال الذهبي    

   =).١/٣٥٣صحيح أبي داود . (لكن الحديث صحيح بما قبله! ذلك؛ وثقه ابن حبان على قاعدته
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   صالة املستحاضة :باب
، )١(حدثنا عبد اهللا بن يوسف: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال -٣  
، وأبو معيد )٤(األوزاعي، و)٣(أخبرني النعمان: ، قال)٢(حدثنا الهيثم بن حميد: قال

، )٧(أخبرني عروة بن الزبير: ، قال)٦(، عن الزهري)٥(وهو حفص بن غيالن

                                                                                                                                                         
  ).٤/٥٣١ الميزان (الرحمن عبد بن ةسلم أبو سوى عنه روى ما :الذهبي وقال=

  .)٤٥٤: ص لمغلطاي ماجه ابن شرح(صحيح  إسناده: قال مغلطاي
  .)٢/٨ األفكار نخب(وبمثله قال العيني في 

  .وذكرنا الخالف في المسألة هناك بإسناد صحيح، السابق حديث أبي هريرة، لهويشهد 
  :التعليق على الحديث

  .)١/١٣٥ الباري فتح(يطحن  ثم لوالمق الشّعير أو القمح هو :السويق
.......................................................... 

 ثقة متقن من أثبت الناس ، أصله من دمشق، أبو محمد الكالعي ،عبد اهللا بن يوسف التنيسي     )١(
 ).٣٣٠التقريب  ( مات سنة ثماني عشرة خ د ت س، من كبار العاشرة،في الموطأ

 مـن   ، صدوق رمـي بالقـدر     ، موالهم أبو أحمد أو أبو الحارث      ،م بن حميد الغساني   الهيث )٢(
 ).٥٧٧التقريب (٤السابعة 

 مـات  ، من السادسة، صدوق رمي بالقدر،أبو الوزير الدمشقي، النعمان بن المنذر الغساني   ) ٣(
 ).٥٦٤التقريب  (سنة اثنتين وثالثين د س

 ، من السابعة، ثقة جليل، الفقيه، أبو عمرو،اعيعبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوز       ) ٤(
 ).٣٤٧التقريب  (مات سنة سبع وخمسين ع

 من الثامنـة    ، شامي صدوق فقيه رمي بالقدر     ،وهو بها أشهر  ، دعيأبو م ، حفص بن غيالن  ) ٥(
 ).١٧٤التقريب  (س ق

 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٦(
 مـن   ، ثقة فقيه مشهور   ، أبو عبد اهللا المدني    ،سديعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األ       ) ٧(

   ومولده في أوائل خالفة عثمـان       ، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح        ،الثالثة
 ).٣٨٩التقريب  (ع
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استحيضت أم حبيبة بنت جحش :  عن عائشة، قالت،)١(وعمرة بنت عبد الرحمن
امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت زينب بنت جحش، فاستفتت رسول اهللا 

)r( فقال رسول اهللا ،)r( :"ت بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا إن هذه ليس
:  قالت عائشة"أدبرت الحيضة فاغتسلي، وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصالة

كن في حجرة أختها ر في ِمفكانت تغتسل لكل صالة وتصلي، وكانت تغتسل أحياناً
 حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء، ثم تخرج فتصلي )r(زينب، وهي عند رسول اهللا 

  ).٢(" فما يمنعها ذلك من الصالة،)r(مع رسول اهللا 
                                                             

 من ، ثقة، أكثرت عن عائشة،عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة األنصارية المدنية       ) ١(
 ).٧٥٠التقريب  ( بعدها ع:ال ويق، ماتت قبل المائة،الثالثة

  إسناده حسن) ٢(
وفي السنن الكبرى   . ١/١١٨) ٢٠٤ح (-المجتبى  -       أخرجه النسائي في السنن الصغرى      

  ١/١٥٧) ٢١٠ح(
) ٦٢٦ح(وابـن ماجـه     ، ١/٥٩٤) ٧٩٥ح( والـدارمي    ٤١/٨٤) ٢٤٥٣٨ح(أخرجه أحمد في    

  .أبي المغيرة:  كلهم من طريق١/٢٠٥
محمد يـن يوسـف وأبـو       (محمد ين يوسف كالهما     :  من طريق  ١/٦٠١)  ٨٠٥ح(والدارمي  

  عن األوزاعي به) المغيرة
) ٢٧٤٤٦ح(وفـي   ، إبراهيم بن سـعيد     :  من طريق  ٤٢/٣٥١) ٢٥٥٤٤ح(وأخرجه أيضاً في    

  ،معمر:  من طريق٤٥/٤٣٥
ابـن أبـي   :  كالهما من طريـق ١/٧٨) ٢٩١ح( وأبو داود    ١/٧٣) ٣٢٧ح(وأخرجه البخاري   

:  كالهما من طريق   ١/٧٤) ٢٨٥ح(وأبو داود    ، ١/٢٦٣) ٦٤ - ٣٣٤ح(لم  وأخرجه مس ، ذئب
 كالهما  ١/٢٢٩) ١٢٩ح(والترمذي  ، ١/٧٧) ٢٩٠ح(وأيضاً أبو داود في      ، عمرو بن الحارث  

إبراهيم بن سعيد ومعمر وابن أبي ذئب وعمرو بن الحـارث           (كلهم   الليث بن سعد  : من طريق 
  .عن الزهري به) والليث بن سعد

 كالهمـا مـن     ١/٧٢) ٢٧٩ح(وأبـو داود     ، ٤٣٠/٤٩) ٢٥٨٥٩ح(مد أيضاً في    وأخرجه أح 
 =يـذكره  لـم  الحديث هذا في الحيضة أقبلت فإذا قوله: "قال البيهقي، عراك عن عروة   : طريق
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  .)١/٢٦٤ الكبرى السنن" (األوزاعي غير الزهري أصحاب من أحد=

" أدبـرت  وإذا الحيـضة  أقبلت افإذ: " وقوله صحيح الحديث هذا في الغسل وذكر ":وقال أيضا 
 هذه وأن معتادة كانت حبيبة أم أن والصحيح الزهري أصحاب ثقات بين من األوزاعي به تفرد

 وقـد  حبـيش  أبي بنت فاطمة قصة في عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام ذكرها إنما اللفظة
  .)١/٤٨٦ الكبرى السنن(الثقات  من غيره رواه كما األوزاعي عن بكر بن بشر رواه

  " فتصلي وتخرج قوله  دون-أخرجه مسلم :   أي- م صحيح، ":قال األلباني
 "الـدعوى  بمجـرد  أعله فقد البيهقي؛ وأما. الشيخين شرط على صحيح إسناده ":وقال األلباني 

  .)٢/٧٩ داود أبي صحيح(
  .أصح الزهري ورواية ،... عمرة، عن الزهري، لرواية مخالف وهو ":وقال ابن رجب

 لـه  البـاري  فـتح " (أخطـأ  فقد الحيض، األقراء: عائشة عن روى من كل: أحمد ماماإل وقال
٢/١٦٦(.  

  أمرهـا  )r( النبـي  أن وغيرهمـا  والبيهقي داود أبي سنن في الواردة األحاديث: "قال النووي 
 رواه مـا  هـذا  في صح وإنما ضعفها قبله ومن البيهقي بين وقد ثابت شيء فيها فليس بالغسل

 اهللا رسول لها فقال استحيضت )( جحش بنت حبيبة أم أن صحيحيهما يف ومسلم البخاري
)r("  صالة كل عند تغتسل فكانت ،صلي ثم ،فاغتسلي ،عرق ذلك إنما) "٤/٢٠ مسلم شرح(.  

  :التعليق على الحديث
 دمو،  بهـا  سـيالن الـدم   المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار      و،  فهي مستحاضة  :استحيضت

 ودم  ، عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعـره           :لعاذل وهو االستحاضة يسيل من ا   
  ).١/١٥٥إحكام اإلحكام (، )٣/٢٠٤شرح صحيح مسلم للنووي  (الحيض يخرج من قعر الرحم

والميم زائدة، وهي التي تخـص      . اإلجانة التي يغسل فيها الثياب    : المركن بكسر الميم  : المركن
  ).٢/٢٦٠النهاية . (اآلالت
 مـن  وقت في وال ،الصالة من لشيء الغسل المستحاضة على ال يجب  أنه  واعلم :وويقال الن 

 الـسلف  مـن  العلمـاء  جمهـور  قال وبهذا ،حيضها انقطاع وقت في واحدة مرة إال األوقات؛
 بـن  عـروة  قول وهو ،)y( وعائشة عباس وابن مسعود وابن علي عن مروي وهو ،والخلف
  . وأحمد حنيفة وأبي لكوما الرحمن عبد بن سلمة وأبي الزبير

 =تغتـسل  أن عليها يجب :قالوا أنهم رباح أبي بن وعطاء الزبير وابن عمر ابن عن  وروي -
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حدثنا إسحاق بن : أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال -٤  
، )٤(، عن أبي بكر بن محمد)٣(، عن يزيد بن عبد اهللا)٢(حدثني أبي:  قال)١(بكر

 أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد )(، عن عائشة )٥(عن عمرة
: ، فقال)r(ها استحيضت ال تطهر، فذكر شأنها لرسول اهللا الرحمن بن عوف، وأن

إنها ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت "
  .)٦(" فلتغتسل عند كل صالة،تحيض لها فلتترك الصالة، ثم تنظر ما بعد ذلك

                                                                                                                                                         
  .عباس وابن علي عن أيضاً هذا وروي ،صالة لكل=

  واحداً  غسالً يوم كل تغتسل :قالت أنها عائشة عن  وروي-
 ودليل ،أعلم واهللا ،دائماً ظهرال صالة إلى الظهر صالة من تغتسل قاال والحسن المسيب  وعن -

    عـن  يـصح  ولـم  ،بإيجابه الشرع ورد ما إال فاليجب ،الوجوب عدم األصل أن الجمهور
 أقبلـت  إذا"  :قولـه  وهو حيضها انقطاع عند واحدة مرة إال بالغسل أمرها أنه )r( النبي

ـ  تكـرار  يقتضي ما هذا في وليس ،فاغتسلي أدبرت وإذا ،الصالة فدعي الحيضة " سلالغ
  .              )٢٠-٤/١٩ مسلم شرح(

................................................................. 
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
ـ  ، ثقة مكثر، أبو عبد اهللا المدني،يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد الليثي   )٣(  ،سة مـن الخام

 ).٦٠٢التقريب  (مات سنة تسع وثالثين ع
 ،أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري النجاري بالنون والجيم المدني القاضـي              ) ٤(

 مات سنة عـشرين     ، من الخامسة  ، ثقة عابد  ، إنه يكنى أبا محمد    : وقيل ،اسمه وكنيته واحد  
 ).٦٢٤التقريب  ( غير ذلك ع: وقيل،ومائة

 .في الحديث السابقسبقت ترجمتها ) ٥(
                   .فهو غير محفوظ" فلتغتسل عند كل صالة : "دون قوله. إسناده صحيح) ٦(

وأخرجـه أحمـد فـي       . ١/١١٨) ٢٠٩ح (-المجتبـى   -أخرجه النسائي في السنن الصغرى      
  .به الهاد بن اهللا عبد بن يزيد عن حازم أبي بن العزيز عبد:  من طريق٤١/٤٣٩) ٢٤٩٧٢ح(



     زا ام اي/ ار  
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عـراك عـن   :  كالهما من طريـق   ١/٧٢) ٢٧٩ح(وأبو داود    ، ٤٣٠/٤٩) ٢٥٨٥٩ح (وفي=

   .عروة
    إسحاق بـن بكـر       عن موسى بن قريش التميمي   :  من طريق  ١/٢٦٤) ٣٣٤ح(وأخرجه مسلم   

 جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عـن عائـشة         عن ه أبي عنبن مضر   
  فكانت تغتسل عند كل صالة" ثم اغتسلي،كامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضت" :بلفظ

  .)١/٥١٥ الكبرى السنن" (محفوظ غير الهاد ابن خبر مشائخنا بعض قال: "قال البيهقي
 روايـة  ذكرنـا  فقـد  كذلك، فليس عنه، محفوظ غير أنه أراد إن: قلت: " فتعقبه ابن دقيق فقال   

 منـه،  محفوظ غير أراد إن و .حازم أبي وابن والدراوردي مضر بن بكر عن له، الثالثة هؤالء
: قوله ويكون بالرواية، الثقة تفرد من يكون فقد ،"الصحيح "في بهم المحتج الثقات من الهاد فابن

  .)٣/٣١٦ األحكام أحاديث معرفة في اإللمام( "المغلظة العبارات من" محفوظ غير"
  .)١/٣٥١ النقي الجوهر(وبنحوه قال ابن التركماني في 

 الجمهـور  ولكن بالضعف، رميه يمكن ال صحيح المذكور الطريق: " فقالوكذلك تعقبه العيني    
  .)٢/٣٠٦ األفكار نخب" (اهللا شاء إن يأتي ما منسوخا على لكونه به؛ عملوا ما

 خبر ابن الهاد غيـر محفـوظ      : قال بعض مشايخنا  : عن أبي بكر بن إسحاق قوله     : نقل البيهقي 
  ).١/٥١٥السنن الكبرى (

  :التعليق على الحديث
وقد صرح الزهـري  ، )r(وأنه من قوله وأمره " فلتغتسل عند كل صالة  " ورد في الحديث قوله   

كما فـي روايـة   ،  لم يأمر بالغسل عند كل صالة، وإنما فعلته أم حبيبة من نفسها  )r(أن النبي   
لم : "قال ابن شهاب  ، الحديث...ابن شهاب عن عروة بن الزبير        عن   ٤١/٧٠) ٢٤٥٢٣ح(أحمد  

  ."، أن تغتسل عند كل صالة، إنما فعلته هي)r(ي يأمرها النب
ركضة من الشيطان، كما في رواية، وهي الـضرب         : ، أي "ولكنها ركضة : "قوله: قال السندي 

إلى التلبيس عليها في أمر دينهـا  ل واإلصابة بها، ونسب إلى الشيطان ألنه وجد به طريقاً بالرج 
  .وطهرها وصالتها

  .حمفي الر: ، أي"من الرحم"ومعنى 
  ضعف النووي ثبوت االغتسال عند كل صالة مرفوعـاً    "فلتغتسل عند كل صالة   : "وقال السندي 
  ). ١/١٨٣حاشية السندي على سنن النسائي (الحديث كما في هذا

 



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   
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  . السنة يف جلوس التشهد:باب
حدثنا إسحق بن بكر بن : الأخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، ق - ٥  
، أن )٤(، عن يحيى)٣(، عن عمرو بن الحارث)٢(حدثني أبي: ، قال)١(مضر
من ":  وهو ابن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه قال)٦(حدثه، عن عبد اهللا) ٥(القاسم

سنة الصالة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على 
  .)٧("اليسرى

                                                             
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 ،حافظ فقيه ثقة ،أمية أيوب  أبو ،يالمصر موالهم األنصاري يعقوب بن الحارث بن عمرو) ٣(

 ).٤١٩التقريب (ع  ومائة الخمسين قبل قديماً مات ،السابعة من
 مات ،الخامسة من ،ثبت ثقة ،القاضي سعيد أبو ،المدني األنصاري قيس بن سعيد بن يحيى) ٤(

 ).٥٩١التقريب (ع  بعدها أو وأربعين أربع سنة
 مـا  :أيـوب  قـال  ،بالمدينة الفقهاء أحد ،ثقة ،تيميال الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم) ٥(

 ). ٤٥١التقريب (ع  الصحيح على ومائة ست سنة مات الثالثة كبار من ،منه أفضل رأيت
 ،ثقـة  ،أبيه وصي كان ،المدني الرحمن عبد أبو ،الخطاب بن عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبد) ٦(

 ).٣١٠ التقريب(س  ت د م خ ومائة خمس سنة مات ،الثالثة من
  .فيه إسحاق بن بكر صدوق، إسناده حسن) ٧(

   .٢/٢٣٦) ١١٥٨ح(أخرجه النسائي في المجتبى 
، ٢/٢٣٦) ١١٥٧ح(والنـسائي   ، الوهاب عبد : من طريق  ١/٢٥٢) ٩٥٩ح(وأخرجه أبو داود    

  .، عن يحيى بن سعيد به)عبد الوهاب، والليث(الليث كالهما  :من طريق
) ٩٥٨ح(، وأبو داود    ١/١٢٧) ٨٢٧ح(ريقه البخاري   ومن ط ، ١/١٩٢) ٤٧٩ح(وأخرجه مالك   

 سنة إنما": قال عن أبيه  اهللا بن عمر،   عبد بن اهللا عبد عن القاسم، بن الرحمن عبد ، عن ١/٢٥٢
  ". اليسرى وتثني اليمنى رجلك تنصب أن الصالة

 يحيـى  عن مالك رواه وقد "الصالة سنة من": لقوله المرفوع؛ حكم حكمه وهذا: قال ابن رجب  
                =.)٧/٣٠١ الباري فتح(السنة : يذكر ولم فعله من عمر ابن عن فجعله سعيد نب



     زا ام اي/ ار  
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   . يف الوترفاالختال :باب
، )١(حدثنا عبد اهللا بن يوسف:  أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال -٦  
: ، قال)٤(، عن الزهري)٣(حدثني أبو معيد: ، قال)٢(حدثنا الهيثم بن حميد: قال

الوتر حق، فمن ": ، أنه سمع أبا أيوب األنصاري يقول)٥(حدثني عطاء بن يزيد
، ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل، ومن أحب أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل

  .)٦("أن يوتر بواحدة فليفعل

                                                                                                                                                         
  ).١١٥٧صحيح النسائي " (صحيح: "وقال األلباني=

  :التعليق على الحديث
سنة، فإنما يريد   : تدل على أن هذا الحديث مسند، ألن الصحابي إذا قال         "إنما سنة الصالة  : "قوله

  ).٦/١٠٢عمدة القاريء  .( بفعل شاهده، كذا قال ابن التينوله أ إما بقو)r(سنة النبي 
........................................................ 

 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 ، مات سنة خمس أو سبع ومائة      ، من الثالثة  ، ثقة ، نزيل الشام  ،طاء بن يزيد الليثي المدني    ع )٥(

 ).٣٩٢التقريب  (وقد جاز الثمانين ع
إسناده حسن فيه الهيثم بن حميد وأبو معيد حفص بن غيالن كالهما صدوق رمي بالقـدر                ) ٦(

  .كما قال عنهما ابن حجر
  ، ١/٢٥٠) ٤٤٣ح(وفي السنن الكبرى  ، ٣/٢٣٨) ١٧١٢ح(أخرجه النسائي في المجتبى 

   دويـد  :  من طريـق   ١/٢٥٠) ٤٤٢ح(وفي السنن الكبرى     ، ٣/٢٣٨) ١٧١٠ح(وفي المجتبى   
 مـن   ٢/١٥٦) ١٤٠٥ح(وفي الـسنن الكبـرى       ، ٣/٢٣٨) ١٧١١ح(وفي المجتبى   ، بن نافع 
                =.                                                           األوزاعي: طريق
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 - ٤١ -

   ثواب من صلى ثنتي عشرة ركعة يف اليوم والليلة غري املكتوبة:باب
   حدثني بكر : ، قال)١(أنبأنا أبو األسود: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال -٧  

عن عمرو بن ، )٤(، عن أبي إسحق الهمداني)٣(، عن ابن عجالن)٢(بن مضر

                                                                                                                                                         
) ١١٩٠ح(وابـن ماجـه     ، بكر بـن وائـل    :  من طريق  ٢/٦٢) ١٤٢٢ح(وأخرجه أبو داود    =
عـن  ) بكر بن وائل ودويد بن نافع واألوزاعـي       (األوزاعي كلهم   :  كالهما من طريق   ١/٣٧٦

  .الزهري به
  ).٣/٢٣٨صحيح سنن النسائي (صححه األلباني 

  ).١/٤٤٤المستدرك (صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي : قال الحاكم
  :التعليق على الحديث

 أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي فـي آخرهـا ركعـة             :وهو، الفرد، وتكسر واوه وتفتح   : الوتر
  ).٥/١٤٧النهاية . (مفردة، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات

حـق   بناء على أن ال، قد يستدل به من يقول بوجوب الوتر      " الخ ...الوتر حق "قوله  : قال السندي 
 ويجيب  ، بالوعيد على تاركه    وقد جاء في بعض الروايات مقروناً      ،هو الالزم الثابت على الذمة    

 كمـا فـي بعـض       "ليس منا   " ومعنى   ، أنه مشروع ثابت   "حق"من ال يرى الوجوب أن معنى       
 من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا         : أو المراد  ،أهل سنتنا وعلى طريقتنا     ليس من  :الروايات
  ).٣/٢٣٨حاشية السندي على سنن النسائي  (الى أعلمواهللا تع

........................................................................ 
 مـن   ، ثقة ، مشهور بكنيته  ، أبو األسود  ، موالهم المصري  ،النضر بن عبد الجبار المرادي    ) ١(

 ).٥٦٢التقريب  (. وله أربع وسبعون د س ق، مات سنة تسع عشرة،كبار العاشرة
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 ، من الخامـسة ، إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة؛محمد بن عجالن المدني صدوق    ) ٣(

 ).٤٩٦التقريب . (٤مات سنة ثمان وأربعين خت م 
 أبـو إسـحاق   ، بن أبي شعيرة الهمـداني : ويقال، علي: ويقال،عمرو بن عبد اهللا بن عبيد    )٤(

 مات سنة   ، اختلط بأخرة  ، من الثالثة  ، ثقة مكثر عابد   ، بفتح المهملة وكسر الموحدة    ،السبيعي
 ).٤٢٣التقريب . ( قبل ذلك ع: وقيل،تسع وعشرين ومائة



     زا ام اي/ ار  
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:  قال)r(، عن أم حبيبة، أن رسول اهللا )٢(، عن عنبسة بن أبي سفيان)١(أوس
 في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر اثنتا عشرة ركعة من صالهن بنى اهللا له بيتاً"

وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل 
  ).٣("صالة الصبح

                                                             
م من ذكره فـي      وهِ ، من الثانية  ، تابعي كبير  ،عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي       ) ١(

 ).٤١٨التقريب . ( مات بعد التسعين من الهجرة ع،الصحابة
 ، يكنى أبـا الوليـد     ، أخو معاوية  ،عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشي األموي         ) ٢(

 وذكـره ابـن     ، اتفق األئمة على أنه تابعي     : وقال أبو نعيم   ، له رؤية  : غير ذلك يقال   :وقيل
 ).٤٣٢التقريب .(٤ مات قبل أخيه م ،حبان في ثقات التابعين

ه أبو إسحاق السبيعي عنعن الرواية عن عمرو بن أوس وقد عده ابن     في، إسناده حسن لغيره  ) ٣(
) ٤٢طبقات المدلـسين    (حجر من المرتبة الثالثة الذين ال تقبل الرواية إال بتصريح السماع            

لكن تابعه  ، ومحمد بن عجالن صدوق   ،  لكن تابعه النعمان بن سالم كما سيرد في التخريج        
وسهيل بن أبي صالح صـدوق      . سيرد في التخريج  سهيل بن أبي صالح  عند النسائي كما         

  ).٢٥٩التقريب (تغير حفظه بأخره 
  .٣/٢٦٢) ١٨٠١ح(أخرجه النسائي في المجتبى 

ومـسلم   ، ٤٤/٣٦١) ٢٦٧٧٥ح( وقد تابع النعمان بن سالم أبا إسحاق السبيعي كما عند أحمد            
) ١٢٥٠ح(وأبـو داود     ، ٢/٩٠٢) ١٤٧٨ح(والدارمي   ، ٥٠٣-١/٥٠٢) ٧٢٨-١٠١/١٠٣ح(
من صلى اثنتي عشرة ركعة     (النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس بلفظ       :  كلهم من طريق   ٢/١٨

  .واللفظ لمسلم) في يوم وليلة، بني له بهن بيت في الجنة
:   كالهمـا مـن طريـق       ١/٣٦١) ١١٤١ح( وابن ماجه    ٢/٢٧٤) ٤١٥ح( وأخرجه الترمذي   

 وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب،       قبل الظهر،   أربعاً (..المسيب بن رافع عن عنبسة بلفظ     
  .واللفظ للترمذي) وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صالة الفجر صالة الغداة

وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عـن               : قال الترمذي 
                 =                                                       .عنبسة من غير وجه
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  .املالالسؤال من : باب
: ، قال)١(حدثنا إسحق بن بكر: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال -٨  

بن ا عن عروة ،)٤( عن ابن شهاب،)٣(، عن عمرو بن الحارث)٢(حدثني أبي
، )r(سألت رسول اهللا :  أن حكيم بن حزام، قال،)٦(، وسعيد بن المسيب)٥(الزبير

يا حكيم إن هذا المال ": )r( فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم قال رسول اهللا
حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، لم 
 "يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل، وال يشبع، واليد العليا، خير من اليد السفلى

                                                                                                                                                         
) ١٨٠٢ح(وقد تابع سهيل بن أبي صالح محمد بن عجالن كما عند النـسائي فـي المجتبـى               =
 سهيل بن أبي صالح عن أبـي إسـحاق عـن            ٢/١٨٦) ١٤٨٣ح( وفي السنن الكبرى     ٣/٢٦٢

  .المسيب بن رافع عن عنبسة به
  ).١/٤٥٦المستدرك (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : قال الحاكم

........................................................... 
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث الخامس) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ٥(
ب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي          سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وه        )٦(

 اتفقوا على أن مرسـالته      ، من كبار الثانية   ، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار     ،المخزومي
 ، مات بعد التسعين   ، منه  ال أعلم في التابعين أوسع علماً      : وقال ابن المديني   ،أصح المراسيل 

 ).٢٤١التقريب . (وقد ناهز الثمانين ع



     زا ام اي/ ار  

 - ٤٤ -

 بعدك حتى أفارق والذي بعثك بالحق، ال أرزأ أحداً:  فقلت يا رسول اهللا:قال حكيم
  .)١(الدنيا بشيء

                                                             
فيه إسحاق بن بكر صدوق فقيه لكن تابعه أحمد بن سليمان عنـد النـسائي      ، اده صحيح إسن) ١(

  ).٨٠التقريب (وهو ثقة حافظ ، كما سيرد في التخريج
وفـي  ، ٣/٨١) ٢٣٩٥ح(وفي السنن الكبرى    ، ٥/١٠١) ٢٦٠٣ح(أخرجه النسائي في المجتبى     

  .١٠/٣٩٤) ١١٨١٨ح(
ـ    ، ٥/٦٠) ٢٥٣١ح( والنسائي في المجتبى     وفـي  ، ٣/٤٩) ٢٣٢٢ح(سنن الكبـرى    وفـي ال

  سفيان:  من طريق٣/٨٠) ٢٣٩٣ح(وفي السنن الكبرى  ، ٥/١٠٠) ٢٦٠١ح(المجتبى 
) ٩٦-١٠٣٥ح(ومـسلم   ، ٨/٩٣) ٦٤٤١ح(والبخاري  ، ٢٤/٣٤١) ١٥٥٧٤ح(وأخرجه أحمد   

  .سفيان عن الزهري به: كلهم من طريق، ٢/٧١٧
  يونس :  كالهما من طريق٤/٦٤١) ٢٤٦٣ح(والترمذي ، ٢/١٢٣) ١٤٧٢ح(وأخرجه البخاري 
عـن  ) يونس واألوزاعي(األوزاعي كالهما :  من طريق٢/١٠٢٧) ١٦٩٠ح(وأخرجه الدارمي   

  .الزهري به
 ، ٥/١٠١) ٢٦٠٢ح(وقد تابع أحمد بن سليمان إسحاق بن بكر كما عند النسائي في المجتبـى               

  . كالهما عن األوزاعي عن الزهري به٣/٨١) ٢٣٩٤ح(وفي السنن الكبرى 
  ).٥/١٠١سنن النسائي . (صحيح: قال األلباني

  :التعليق على الحديث
  :قال الحافظ ابن حجر

 وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخـضراء       ، والميل إليه  ، شبهه بالرغبة فيه   "خضرة حلوة " :قوله
 والحلو مرغوب فيه علـى  ، فإن األخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس       ،المستلذة
  . فاإلعجاب بهما إذا اجتمعا أشد،بالنسبة للحامضانفراده 

 وهذا بالنـسبة إلـى      ، أي من أخذه بغير سؤال     ، أي بغير شره وال إلحاح     "بسخاوة نفس " : قوله
 أي بسخاوة نفس المعطـي أي انـشراحه بمـا           ، ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي      ،اآلخذ
  .يعطيه
 فكلمـا أكـل   ، ألنه من علة به وسقموعه كذاباً أي الذي يسمى ج  "كالذي يأكل وال يشبع   " : قوله

                                                                     =. ولم يجد شبعاًازداد سقماً



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٤٥ -

   حكم لنب الفحل:باب
، وإسحق بن )١(حدثنا أبو األسود:  قال،أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود -٩  
، عن عراك بن )٤(، عن جعفر بن ربيعة)٣(حدثنا بكر بن مضر:  قاال،)٢(بكر
جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، :  عن عائشة، قالت،)٦( عن عروة،)٥(مالك
جاء : ، قلت له)r(، فلما جاء نبي اهللا )r(ن نبي اهللا ال آذن له حتى أستأذ: فقلت

:  قلت"ائذني له فإنه عمك": أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، فأبيت أن آذن له، فقال
ائذني له فإنه ": إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل، قال

  .)٧("عمك
                                                                                                                                                         

 بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة أي ال أنقص ماله بالطلب              "ال أرزأ " :قوله= 
  .منه

  :فوائد منهاوفي الحديث 
  . فإن سخاوة النفس هو زهدها،نه قد يقع الزهد مع األخذ أ-
 فتبـين أن الزهـد      ،ومنها أن األخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق            -

  .يحصل خيري الدنيا واآلخرة 
  ).٣/٣٣٦فتح الباري (

............................................................... 
 .ته في الحديث السابعسبقت ترجم) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 مات في خالفة يزيد ابـن       ، من الثالثة  ، ثقة فاضل  ،عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني     ) ٥(

 ).٣٨٨التقريب . (عبد الملك بعد المائة ع
 .مته في الحديث الثالثسبقت ترج) ٦(
                 .فيه إسحاق بن بكر وهو صدوق إال أن  أبا األسود تابعه، إسناده صحيح) ٧(

                                            =.٦/١٠٤) ٣٣١٨ح(أخرجه النسائي في المجتبى 



     زا ام اي/ ار  

 - ٤٦ -

                                                                                                                                                         
وهـب بـن    :  من طريـق   ٥/٢٠٣) ٥٤٤٧ح(وفي السنن الكبرى     ، ٦/١٠٣)٣٣١٥ح(وفي  =

  .كيسان عن عروة به
: من طريق ، ٥/٢٠٣) ٥٤٤٨ح(وفي السنن الكبرى    ، ٦/١٠٣) ٣٣١٦ح(والنسائي في المجتبى    
  .الزهري عن عروة به
  عطاء عن عروة:  من طريق٦/١٠٣) ٣٣١٤ح(والنسائي في المجتبى 

:  كالهما مـن طريـق     ٢/١٠٧٠) ١٠-١٤٤٥ح( ومسلم   ٣/١٦٩) ٢٦٤٤ح(وأخرجه البخاري   
  عراك بهالحكم بن عتيبة عن 

ال : (يزيد بن أبي حبيب عن عـراك بزيـادة    :  من طريق  ١/١٠٧٠) ٩-١٤٤٥(وأخرجه مسلم   
  ).تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

 عن هـشام    ٧/٣٨) ٥٢٣٩ح( ومن طريقه البخاري     ٢/٦) ١٧٣٦ح(وأخرجه مالك في الموطأ     
  ").يحرم من الوالدةيحرم من الرضاعة ما ": وقالت عائشة(عن عروة بزيادة 

ــد  ــدارمي ، ٤٢/٣٩٨) ٢٥٦٢٠ح(وأحم ــسلم ، ٣/١٤٤٢) ٢٢٩٤ح(وال ) ٧-١٤٤٥ح(وم
ــو داود  ، ٢/١٠٧٠ ــذي ، ٢/٢٢٢) ٢٠٥٧ح(وأب ــه ، ٣/٤٤٥) ١١٤٨ح(والترم ــن ماج واب
هشام عن أبيـه  :  كلهم من طريق٥/٢٠٢) ٥٤٤٤ح(والنسائي في الكبرى    ، ١/٦٢٧) ١٩٤٩ح(
  .به

) ٢٤١٠٢ح(وفـي   ، ٤٠/١٠٣) ٢٤٨٥ح(وفـي   ، ٤٠/٥٩ )٢٤٠٥٤ح(وأخرجه أحمد أيـضاً     
ــي ، ٤٠/١٢١ ــاري ، ٤٣/٣٥٤) ٢٦٣٣٤ح(وف ــي ، ٦/١٢٠) ٤٧٩٦ح(والبخ ) ٦١٥٦ح(وف
-١٤٤٥(وفــي ، ٢/١٠٦٩) ٥-١٤٤٥ح(وفــي ، ٢/١٠٦٩) ١٤٤٥ح(ومــسلم ، ٨/٣٧
  .الزهري عن عروة به: كلهم من طريق، ١/٦٢٧) ١٩٤٨ح(وابن ماجه ، ٢/١٠٦٩)٤

  .عطاء عن عروة به:  من طريق٢/١٠٧٠) ٨-١٤٤٥ح(وأخرجه مسلم 
  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي
  ).٦/١٠٤سنن النسائي (صحيح : وقال األلباني

  :التعليق على الحديث
                                                      :اختلف العلماء فى التحريم بلبن الفحلو
لى، وابن عباس، وهو قول عطاء، وطـاوس،         فذهبت طائفة إلى أنه يحرم، روى ذلك عن ع         -

وإليه ذهب مالك، واألوزاعى، والثورى، والكوفيون، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبـو           
                                                                                    =.ثور



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٤٧ -

   حكم جلد امليتة:باب
حدثنا إسحاق بن بكر وهو : داود، قالأخبرني الربيع بن سليمان بن  - ١٠  

     أنه سمع أبا ،)٣( عن جعفر بن ربيعة،)٢(حدثني أبي:  قال)١(ابن مضر
إنا نغزو هذا المغرب، : ، أنه سأل ابن عباس فقال)٥( عن ابن وعلة،)٤(الخير

                                                                                                                                                         
من امرأة أبـى القعـيس       تحديث أفلح أخى أبى القعيس؛ ألن عائشة كانت رضع        ب واحتجوا= 

بلبنه، فصار أبو القعيس أبا لعائشة، وصار أخوه عما لعائشة، فأشكل هذا علـى عائـشة إذ ال                  
 ]وأمهاتكم الالتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة   [: رضاعة حقيقة إال من امرأة؛ لقوله تعالى      

نما أرضعتنى المرأة ولـم     يا رسول اهللا، إ   :  للرضاع، فقالت  ، فلم تر للرجل حكماً    ] ٢٣: النساء[
   ."إنه عمك فأذنى له": أن لبن الفحل يحرم بقوله )r(يرضعنى الرجل، فأخبرها النبى 

وإنما يقع التحريم من ناحية المـرأة ال مـن   :  وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل ال يحرم، قالوا  -
المـسيب،  ناحية الرجل، روى هذا عن عائشة، وابن عمر، وابن الزبيـر، والنخعـى، وابـن                

  والقاسم، وأبى سلمة، وهو مذهب أهل الظاهر
 واحتجوا بأن عائشة كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، وال يدخل عليها مـن                

  .أرضعته نساء إخوتها
والسنة مستغنى بها عما سواها، ومن جهة النظر أن سبب اللبن هو ماء الرجل              : قال ابن المنذر  

شـرح  ( . أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهما وإن اختلف سببهما والمرأة جميعا، فوجب  
  ). بتصرف٧/٢٠٠صحيح البخاري البن بطال 

..................................................................... 
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .الحديث األولسبقت ترجمته في ) ٣(
 ثقة فقيـه    ، أبو الخير المصري   ، بفتح التحتانية والزاي بعدها نون     ، عبد اهللا اليزني   بنمرثد  ) ٤(

 ).٥٢٤التقريب . ( مات قبل المائة سنة تسعين ع،من الثالثة
           صـدوق مـن الرابعـة      ، بفتح الواو وسكون المهملـة المـصري       ،عبد الرحمن بن وعلة   ) ٥(

 ).٣٥٢التقريب .(٤م 



     زا ام اي/ ار  
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 "الدباغ طهور": ب يكون فيها اللبن والماء فقال ابن عباسروإنهم أهل وثن، ولهم ِق
بل عن رسول : قال )r(عن رأيك أو شيء سمعته من رسول اهللا :  وعلةقال ابن

  .)١(اهللا

                                                             
  .وقد توبع عند مسلم كما سيرد في التخريج، فيه إسحاق بن بكر صدوق، إسناده صحيح) ١(

   .٤/٣٨٢) ٤٥٥٤ح(وفي السنن الكبرى  ، ٧/١٧٣) ٤٢٤٢ح(أخرجه النسائي في المجتبى 
:  من طريق١/٢٧٨) ١٠٧-٣٦٦ح(وقد تابع إسحاق بن بكر إسحاق بن منصور كما عند مسلم           

 يحيى بن أيوب عن جعفر بن عن بن إسحاق عن عمرو بن الربيع      إسحاق بن منصور وأبو بكر    
  . بهربيعة عن أبي الخير
) ١٨٩٥ح(وأحمـد    ، ٢/١٢٦٣) ٢٠٢٨ح(والـدارمي   ، ٢/٢٠٣) ٢١٨٠ح(ومالك في الموطأ    

ــي ،٣/٣٨٢ ــي ، ٤/٢٥٤) ٢٤٣٥ح(وف ــي ، ٤/٣١٧) ٢٥٢٢ح(وف ، ٤/٣٢٥) ٢٥٣٨ح(وف
والترمذي ، ٤/٦٦) ٤١٢٣ح(داود  وأبو  ، ١/٢٧٧) ١٠٦-٣٦٦ح(ومسلم  ، ٥/٢٧٣) ٣١٩٨ح(
زيد بن أسلم عن عبـد      :  كلهم من طريق   ٢/١١٩٣) ٣٦٠٩ح(وابن ماجه   ، ٤/٢٢١) ١٧٢٨ح(

  ).أيما إهاب دبغ فقد طهر: ( بلفظالرحمن بن وعلة
: كالهماإسحاق بن منصور، وأبو بكر بن إسحاق        :  من طريق  ١/٢٧٨) ٣٦٦ح(وأخرجه مسلم   

  .الحديث.. أن أبا الخير عن يزيد بن أبي حبيب يحيى بن أيوبعنعمرو بن الربيع عن 
محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن        :   من طريق  ٢/١٢٦٤) ٢٠٢٩ح(وأخرجه الدارمي   

محمـد بـن    :  من طريق  ٣/١٦٧٤) ٢٦١٣ح(وأخرجه الدارمي في    .  به عبد الرحمن بن وعلة   
  . به بن وعلةعن عبد الرحمن بن أبي يزيد عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن إسحاق

التقريـب  . (وبقية رجالـه ثقـات    ،  إسحاق قد عنعن وهو مدلس     وفي الطريقين محمد بن   : قلت
٤٦٧.(  

سـنن  . (صـحيح اإلسـناد   : وقال األلبـاني  ). ٤/٢٢١ (هذا حديث حسن صحيح   : قال الترمذي 
  ).٧/١٧٣النسائي 

  :التعليق على الحديث
 . ونـتن  رطوبـة  مـن    به ما    ويزول ة ليلين  عالجه بماد  ، ودباغة باغاًد و لد دبغاً جالدبغ  : الدباغ

                                                                    =).١/٢٧٠المعجم الوسيط (



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٤٩ -

                                                                                                                                                         
  : )~(قال اإلمام النووي =

  :اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب
 إال الكلب والخنزير والمتولد من      ،جميع جلود الميتة   أنه يطهر بالدباغ     : أحدها مذهب الشافعي   -

 ويجوز استعماله في األشياء المائعـة       ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه     ،أحدهما وغيره 
 وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالـب          ، وال فرق بين مأكول اللحم وغيره      ،واليابسة

  .)(وعبد اهللا بن مسعود 
 وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنـه         ، اليطهر شيء من الجلود بالدباغ     :ب الثاني  والمذه -

  . وإحدى الروايتين عن مالك، وهو أشهر الروايتين عن أحمد)y(عبد اهللا وعائشة 
وزاعـي  مذهب األ   وهو ، وال يطهر غيره   ، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم     : والمذهب الثالث  -

  .ن راهويهبن المبارك وأبي ثور وإسحاق باو
  . وهو مذهب أبي حنيفة، إال الخنزير، يطهر جلود جميع الميتات: والمذهب الرابع-
 ويستعمل في اليابـسات     ، إال أنه يطهر ظاهره دون باطنه      ، يطهر الجميع  : والمذهب الخامس  -

  . وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه،فيه  ويصلى عليه ال،دون المائعات
 وهو مذهب داود وأهـل      ، وباطناً  يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً     :ادس والمذهب الس  -

  . وحكي عن أبي يوسف،الظاهر
اسـتعمالها فـي المائعـات      ويجـوز ،ن لم تدبغ إ و ، أنه ينتفع بجلود الميتة    : والمذهب السابع  -

 وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا ال تفريع عليه وال التفـات     ،واليابسات
  .يهإل

 واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعـضهم عـن دليـل             
 أنـه يطهـر ظـاهره       ،بن عباس داللة لمذهب األكثرين    ابن وعلة عن    ا وفي حديث    ....بعض

 علـى    وقـد نـص    ، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة      ، فيجوز استعماله في المائعات    ،وباطنه
أال انتفعـتم   " )r(تج الزهـري بقولـه       وقد يح  ،ا في الماء والودك    واستعماله ،طهارتها بالدباغ 

 وأن ، بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الـدباغ :اب عنه ويج ، ولم يذكر دباغها   ،"بإهابها
  ).٤/٥٤شرح مسلم . ()~(انتهى كالم النووي .دباغه طهوره واهللا أعلم

.................................................................. 



     زا ام اي/ ار  
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  . البيعان باخليار ما مل يتفرقا:باب
:  قال)١(حدثنا إسحاق بن بكر: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال - ١١  

 عن ابن عمر ،)٤( عن عبد اهللا بن دينار،)٣(، عن يزيد بن عبد اهللا)٢(حدثنا أبي
كل بيعين ال بيع بينهما حتى يتفرقا إال بيع ": يقول )r(ع رسول اهللا سم: أنه

  .)٥("الخيار

                                                             
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 ، مـن الخامـسة  ، ثقة مكثر، أبو عبد اهللا المدني،يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد الليثي  ) ٣(

 ).٦٠٢التقريب . (مات سنة تسع وثالثين ع
 مـن  ، ثقـة ، مولى ابن عمـر  ،و عبد الرحمن المدني    موالهم أب  ،عبد اهللا بن دينار العدوي    ) ٤(

 ).٣٠٢التقريب . ( مات سنة سبع وعشرين ع،الرابعة
وعمرو بن يزيـد    ، وقد تابعه شعيب بن الليث    ، فيه إسحاق بن بكر صدوق    ، إسناده صحيح ) ٥(

  .كما عند النسائي وسيرد في التخريج
  .٦/١٤) ٦٠٢٧ح(رى وفي السنن الكب، ٧/٢٥٠) ٤٤٧٨ح(أخرجه النسائي في المجتبى 

، ٧/٢٥٠) ٤٤٧٦ح(وقد تابع إسحاق بن بكر شعيب بن الليث كما عند النسائي فـي المجتبـى                
شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبـد اهللا          :  من طريق  ٦/١٣) ٦٠٢٤ح(وفي السنن الكبرى    

  .بن دينار به
لكبـرى  وفـي الـسنن ا    ، ٧/٢٥١) ٤٤٧٩ح( وعمرو بن يزيد أيضاً عند النسائي في المجتبى         

  .  عن عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد عن شعبة عن عبد اهللا بن دينار به٦/١٤) ٦٠٢٦ح(
 عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد اهللا بـن            ٩/١٣٥) ٥١٣٠ح(وتابعه أحمد بن حنبل في      

  .دينار به
سـفيان  :  كالهما من طريق   ٣/٦٤) ٢١١٣ح(والبخاري  ، ١٠/٣٣١) ٦١٩٣ح(وأخرجه أحمد   
                                                                      =.دينار بهعن عبد اهللا بن 



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٥١ -

                                                                                                                                                         
وفـي  ، ٧/٢٥٠) ٤٤٧٥ح(والنسائي في المجتبـى   ، ٣/١١٦٤) ٤٦-١٥٣١ح(وأخرجه مسلم   =

إسماعيل بن  :  كالهما من طريق   ١٠/٣٥٦) ١١٦٦٧ح(وفي  ، ٦/١٣) ٦٠٢٣ح(السنن الكبرى   
                                                               .جعفر عن عبد اهللا بن دينار به

:  من طريـق   ٦/١٤) ٦٠٢٥ح(وفي السنن الكبرى     ، ٧/٢٥٠) ٤٤٧٧ح(والنسائي في المجتبى    
  .سفيان عن عمرو بن دينار به

وابن ماجـه    ، ٣/٦٤ ) ٢١١١،٢١٠٩،٢١٠٧ح( والبخاري   ٩/١٥١) ٥١٥٨ح(وأخرجه أحمد   
  .نافع عن ابن عمر به: يق كلهم من طر٢/٧٣٦) ٢١٨١ح(

  :التعليق على الحديث
  : )~(قال اإلمام النووي 

هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا مـن     
ممن قال  و وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم           ،ذلك المجلس بأبدانهما  

بن عباس وطاوس وسعيد بن المسيب وعطـاء وشـريح          ابن عمر و  اى طالب و   علي بن أب   :به
القاضي والحسن البصرى والشعبي والزهري واالوزاعى وبن أبى ذئب وسـفيان بـن عيينـة               
والشافعى وبن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبـو                

  .عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون 
 وبـه  ، بل يلزم البيع بنفس اإليجاب والقبـول   ، ال يثبت خيار المجلس    :وقال أبو حنيفة ومالك    -

  . وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري،قال ربيعة
 والصواب ثبوتـه    ، وليس لهم عنها جواب صحيح     ، على هؤالء  رد وهذه األحاديث الصحيحة تَ   
  .كما قاله الجمهور واهللا أعلم

  : ففيه ثالثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء وأصحها" بيع الخيارإال: ": وأما قوله
 يثبت لهما الخيـار مـا لـم        : وتقديره ،أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس         - 

 فيلزم البيع بنفس التخاير وال يدوم       ، إال أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع        ،يتفرقا
  .ةإلى المفارق

 فـال ينقـضي     ، أو دونها  ، شرط فيه خيار الشرط ثالثة أيام       أن معناه إال بيعاً    : والقول الثاني  -
                               =.الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة



     زا ام اي/ ار  
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   كراهية إظهار حلي الذهب للمرأة:باب
حدثني :  قال،)١(حدثنا إسحق بن بكر: أخبرني الربيع بن سليمان، قال - ١٢  
 عن عائشة، ،)٥( عن عروة،)٤(، عن ابن شهاب)٣( عن عمرو بن الحارث،)٢(أبي

أال أخبرك " : )r( رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول اهللا )r(اهللا أن رسول 
بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا، وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما 

  .هذا غير محفوظ واهللا أعلم: قال أبو عبد الرحمن .)٦("بزعفران كانتا حسنتين

                                                                                                                                                         
 وال  ،لبيع فيلزم البيع بنفس ا    ، شرط فيه أن ال خيار لهما في المجلس         معناه إال بيعاً   : والثالث -=

 : واألصح عنـد أصـحابنا     ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه        ،يكون فيه خيار  
                            . فهذا تنقيح الخالف في تفسير هذا الحديث،بطالنه بهذا الشرط

 وأبطل كثيـر    ، وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه     ،واتفق أصحابنا على ترجيح القول األول     
شرح (انتهى كالم النووي    .  سواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقي        منهم ما 
  ).١٠/١٧٣مسلم 

..................................................................... 
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث الخامس) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ٥(
  .فيه إسحاق بن بكر صدوق. إسناده حسن) ٦(

  .٨/٣٥٧) ٩٣٨١ح(وفي السنن الكبرى ، ٨/١٥٩) ٥١٤٣ح(أخرجه النسائي في المجتبى 
  .غير محفوظ: قال النسائي

  .ه ومتنه بسند١٢/٢٩٥) ٣٨٠٣ح(أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار 
 كالهما مـن    ٩/٤٧٣والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد       ، ١٨/١٦٠) ١٣٣ح(وأخرجه البزار   

  =                                   .عن صالح بن أبي األخضر عن الزهري بنحوه: طريق
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هذا الحديث ال نعلم رواه إال صالح بن أبي األخضر عن الزهري عن عروة عـن      : قال البزار =

  .)(عائشة 
        محمد بن سـلمة عـن خـصيف ومـروان          : يق من طر  ٤٠/٥١) ٢٤٠٤٧ ح(وأخرجه أحمد   
: قالت :مروان سمعت عائشة تقول  : حدثني خصيف عن مجاهد عن عائشة وقال      : بن شجاع قال  

يا رسول اهللا، أال نربط المسك بشيء من ذهب؟     :  عن لبس الذهب، قلنا    )r(لما نهى رسول اهللا     
  ". الذهب مثلأفال تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون: " قال
لـيس بحجـة وال     : قال اإلمام أحمد  ، إسناده ضعيف فيه خصيف بن عبدالرحمن الجزري      : قلت

صالح يخلط، وتكلم فـي     : وقال أبو حاتم  . شديد االضطراب في المسند   : قوي في الحديث، وقال   
تهـذيب  ( .صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي باإلرجـاء       : قال عنه ابن حجر   ، سوء حفظه 

  ). ١٩٣والتقريب ، ٣/١٤٣التهذيب 
  ).٨/١٥٩سنن النسائي .(صحيح: قال األلباني

  :التعليق على الحديث
. جلود دابة بحريـة : ل، وهي قرون األوعال، وقيلبالسوار من الذَّ :  المسكة، بالتحريك  :مسكتين

  ).١٠/٤٨٧لسان العرب (
  ).٥/١٧٥النهاية . ( وقد تسكن،الفضة: رق بكسر الراءالِو: الورق

  ).٣٨/٢١٥ذخيرة العقبى . ( صبغتيهما:صفرتهما
  ).٢/٣٣٣العين . (صبغ وهو من الطيب: الزعفران: زعفران

  :من لطائف اإلسناد
  .)~(أنه من سباعيات المصنّف  - 
  . أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود-
  .  أنه مسلسل بثقات المصريين إلى عمرو، والباقون مدنيون-
 مـن   )(أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه عروة أحد الفقهـاء الـسبعة، وعائـشة                 -

  .المكثرين السبعة
 أن ما لبـسته حـسن جـائز، إال أن           في؛ فإنه ظاهر    "هذاأال أخبرك بما هو أحسن من       ": قوله

ذخيرة العقبـى فـي شـرح المجتبـى         ( .واهللا تعالى أعلم  . األحسن منه أن تلبس مسكة الفضة     
٣٨/٢١٥.(  
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   قعود املالئكة على أبواب املسجد يوم اجلمعة :باب
حدثنا إسحاق بن بكر بن : رني الربيع بن سليمان بن داود، قالأخب - ١٣  
، )٤( عن ابن شهاب،)٣( عن عمرو بن الحارث،)٢(حدثني أبي: ، قال)١(مضر

:  قال،)٦(حدثني أبي: ، قال)٥(وأخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد
 عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن ،)٨(حدثني عقيل:  قال،)٧(حدثني جدي

 ،إذا كان يوم الجمعة": قال )r(، عن أبي هريرة، أن رسول اهللا )٩(هرمز األعرج
 فإذا جلس ،كان على كل باب من أبواب المسجد مالئكة يكتبون األول فاألول

   .)١٠("اإلمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر

                                                             
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث الخامس) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 مـن   ، ثقة ، أبو عبد اهللا   ، موالهم المصري  ،عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي         )٥(

  ).٣٦٣التقريب .( مات سنة ثمان وأربعين م د س،الحادية عشرة
 من كبار   ، ثقة نبيل فقيه   ، موالهم أبو عبد الملك المصري     ،شعيب بن الليث بن سعد الفهمي     ) ٦(

 ).٢٦٧التقريب .( وله أربع وستون سنة د س، مات سنة تسع وتسعين ومائة،العاشرة
 ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور     ، أبو الحارث المصري   ،الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي      ) ٧(

 ).٤٦٤التقريب ( . مات في شعبان سنة خمس وسبعين ع،من السابعة
)٨ (ع    أبو خالد األمـوي  ،قيل األيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم الم        قيل بن خالد بن ع ، 

 من السادسة مات سنة أربع وأربعـين        ، ثم الشام ثم مصر     سكن المدينة  ، ثقة ثبت  ،موالهم
 ).٣٩٦التقريب .(على الصحيح ع

 ، ثقة ثبت عالم   ، مولى ربيعة بن الحارث    ، أبو داود المدني   ،عبد الرحمن بن هرمز األعرج    ) ٩(
 ).٣٥٢التقريب ( . مات سنة سبع عشرة ع.من الثالثة

        =.بع بشعيب بن الليث بن سعدلكنه تو، فيه إسحاق بن بكر صدوق، إسناده صحيح) ١٠(



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   
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  .ًصيام من أصبح جنبا: باب
نا إسحاق بن بكر بن حدث: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال - ١٤  
ن ـر بــــن جعفـــ ع،)٢(يـــي أبــــحدثن: الـــ، ق)١(مضر

                                                                                                                                                         
   .٢/٢٧٠) ١٧٠١ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى =

  .معمر:  من طريق٢/٢٧١) ١٧٠٤ح(وفي السنن الكبرى ، ٣/٩٧) ١٣٨٥ح(وفي المجتبى 
) ١١٩١٠ح(وفـي الـسنن الكبـرى       ، ٣/٩٩) ١٣٨٨ح(وفي  ، ٣/٩٨) ١٣٨٧ح(في المجتبى   

أبـي صـالح    : من طريـق  ، ١٠/٤١٩) ١١٩٠٨ح(وفي  ، ٢/٢٧٣) ١٧٠٨ح(وفي  ، ١٠/٤٢٠
  .السمان عن أبي هريرة به نحوه

وفـي  ، معمـر  :  مـن طريـق  ١٣/١٨٥)٧٧٦٦ح(وفي  ، ٢/٤٨٨) ٧٥١٩ح(وأخرجه أحمد   
ابـن أبـي    :  من طريق  ١٦/٣٣٤) ١٠٥٦٨ح(وفي  ، يونس  :  من طريق  ١٣/١٨٦) ٧٧٦٧ح(

:  من طريق  ٢/١١) ٩٢٩ح(والبخاري  ، معمر:  من طريق  ٢/٩٦٧) ١٥٨٥ح(والدارمي  ، ذئب
) ٢٤-٨٥٠ح(ومـسلم   ، إبراهيم بن سـعد   :  من طريق  ٤/١١١) ٣٢١١ح(وفي  ، ابن أبي ذئب  

  ،معمر:  من طريق٢/٥٨٧
معمر ويونس وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن األغر أبي عبد اهللا عـن      (كلهم  

  ). وفي بعض الطرق ذكر أجر التبكير، أبي هريرة به
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب         : من طريق  ١/٣٤٧) ١٠٩٢ح(وابن ماجه   

  .عن أبي هريرة به نحوه
، ٢/٥٨٢) ١٠-٨٥٠ح(ومـسلم   ، ٢/٣) ٨٨١ح(والبخاري  ،  ١/١٦٧) ٤٣٢ح(وأخرجه مالك   

أبي صـالح الـسمان     :  كلهم من طريق   ٢/٣٧٢)٤٩٩ح(والترمذي  ، ١/٩٦) ٣٥١ح(وأبو داود   
  .عن أبي هريرة به نحوه

  .أوس بن خالد عن أبي هريرة به نحوه:  من طريق١٤/٢٠٩) ٨٥٢٣ح(وأخرجه أحمد 
.......................................................................... 

 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(



     زا ام اي/ ار  
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 عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ،)٢(بن مالك  عن عراك،)١(ربيعة
من أدركه الصبح، وهو جنب فال ": ، عن أبي هريرة، أنه كان يقول)٣(هشام
 فأخبر عبد ،أباه بد الرحمن أبو بكر بن ع، فأخبر بذلك من قول أبي هريرة،"يصم

 عزمت عليك إال سألت عائشة وأم : فقال مروان لعبد الرحمن،الرحمن مروان
 فأخبر ،، ثم يصوميصبح جنباً )r(كان رسول اهللا : سلمة عن ذلك، فسألهما فقالتا

عزمت عليك إال لقيت أبا هريرة فأخبرته، فقال : بذلك عبد الرحمن مروان فقال
عزمت عليك، فلقيه :  أتخوف أن يقول يتعقب كالمي، قال:عبد الرحمن لمروان

:  فأخبر أبا هريرة فقال أبو هريرة،عبد الرحمن بأرض له قريب من الجحفة
     .)٤(أخبرني بذلك الفضل بن عباس

                                                             
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .لتاسعسبقت ترجمته في الحديث ا) ٢(
 : قيل اسـمه   ،أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني            ) ٣(

 ، اسمه كنيتـه : وقيل، أبو عبد الرحمن  ، أبو بكر اسمه وكنيته    : وقيل ، المغيرة : وقيل ،محمد
 غيـر   : وقيل ، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين      ، من الثالثة  ، ثقة فقيه عابد   ،راهب قريش 

 ).٦٢٣التقريب .(ذلك ع
  .فيه إسحاق بن بكر صدوق، إسناده حسن) ٤(

  .٣/٢٧١) ٢٩٦٢ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
عكرمة بن خالد عن أبي بكر      :  من طريق  ٣/٢٦٢) ٢٩٤٢ح(وأخرجه أيضاً في السنن الكبرى      

عمر بن أبي بكر بن عبد      :  من طريق  ٣/٢٦٢) ٢٩٤٣ح(وفي  . بن عبد الرحمن بن الحارث به     
  .رحمن عن أبيه عن جده بهال

ــد  ــي ، ٤٢/٤٤٧) ٢٥٦٧٣ح(أخرجــه وأحم ــي ، ٤٤/٢٦٧) ٢٦٦٦٦ح(وف ) ٢٦٦٦٨ح(وف
عبد الملك بن أبي بكر بن عبـد     :  كالهما من طريق   ٢/٧٧٩) ٧٥-١١٠٩ح(ومسلم  ، ٤٤/٢٦٨

  .الرحمن عن أبي بكر عن أبي هريرة به
 الرحمن بن حاطـب     يحيى بن عبد  :  من طريق  ٣/٢٨٢) ٢٩٩٦ح(والنسائي في السنن الكبرى     

  =ابن عون عن رجـاء    :  من طريق  ٣/٢٦٢) ٢٩٤١ح(وفي  . بن أبي بلتعه عن أبي هريرة به      



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٥٧ -

                                                                                                                                                         
: ، فـسأل أبـا هريـرة فقـال    بنى يعلى بن عقبة في رمضان، فأصـبح جنبـاً   : قالبن حيوة   =

  .الحديث...أفطر
ا  كالهم ٣/٢٥٩) ٢٩٣٦(والنسائي في السنن الكبرى      ، ١/٥٤٣) ١٧٠٢ح(وأخرجه ابن ماجه    

ال ورب :( عبد اهللا بن عمرو القاري عن أبي هريرة دون ذكـر القـصة ولفظـه               : من طريق 
  )قاله )r( محمد "من أصبح وهو جنب فليفطر" الكعبة ما أنا قلت 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن      : الزهري، قال :  من طريق  ٣/٢٩) ١٩٢٦ح(وأخرج البخاري   

بر مروان، أن عائشة، وأم سـلمة أخبرتـاه أن          بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن، أخ        
، وقال مروان، لعبد    "يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم        "كان   )r(رسول اهللا   

  .الحديث.. الرحمن بن الحارث، أقسم باهللا لتقرعن بها أبا هريرة
  :التعليق على الحديث

 ،واز الصوم لمـن أصـبح جنبـاً       على ج  )r(دل القرآن وفعل رسول اهللا      : قال اإلمام النووي  
  :وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل من ثالثة أوجهو
 وهذا مـذهب    ، فلو خالف جاز   ، فاألفضل أن يغتسل قبل الفجر     ، أنه إرشاد إلى األفضل    :أحدها 

 كيف يكون االغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عـن           : فإن قيل  ،أصحابنا وجوابهم عن الحديث   
    ؟هخالف )r(النبي 

 ، ألنه يتضمن البيان للنـاس ؛ ويكون في حقه حينئذ أفضل،فعله لبيان الجواز )r( أنه   :فالجواب
 ومعلـوم أن  ، للجـواز  وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض األوقات بيانـاً        ،وهو مأمور بالبيان  

  .. وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به األحاديث،الثالث أفضل
 ، فاستدام بعد طلوع الفجر عالمـاً ،ى من أدركه الفجر مجامعاً    لعله محمول عل   :والجواب الثاني  

بن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة          ا والثالث جواب  .فإنه يفطر وال صوم له    
 كما كان الطعـام  ، في الليل بعد النوم   وأنه كان في أول األمر حين كان الجماع محرماً         ،منسوخ

 ، فكان يفتي بما علمه حتى بلغـه الناسـخ  ،لم يعلمه أبو هريرة    و ، ثم نسخ ذلك   والشراب محرماً 
شرح النـووي علـى مـسلم       . (بن المنذر هذا أحسن ما سمعت فيه واهللا أعلم        ا قال   ،فرجع إليه 

٧/٢٢١.(  
أحال أبو هريرة الخبر على مليء صادق بار في خبره، إال أن الخبر منسوخ،              : قال ابن خزيمة  

 يشبه أن يكون بعد نزول )r(ألن هذا الفعل من النبي   : قال إلى أن    ...ال أنه وهم وال غلط    
  ).١٧/٥٩٧إتحاف المهرة . (إباحة الجماع إلى طلوع الفجر

 



     زا ام اي/ ار  
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           حدثنا عبد اهللا بن : أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال - ١٥  
         عن ،)٣( عن خالد بن يزيد،)٢(ضرأخبرنا بكر بن م: ، قال)١(عبد الحكم
 أن عائشة أم المؤمنين، حدثته أن ،)٥( عن عبد اهللا بن أبي سلمة،)٤(أبي الزبير
  .  )٦(" من نسائه، ثم يتم صومه ذلكيصبح جنباً"كان  )r(رسول اهللا 

                                                             
 صدوق أنكر عليه ابن ، الفقيه المالكي  ، أبو محمد  ،عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين المصري        )١(

 ).٣١٠التقريب . ( مات سنة أربع عشرة س، من كبار العاشرة،معين شيئاً
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 ، من السادسة  ، ثقة فقيه  ، السكسكي أبو عبد الرحيم المصري     : ويقال ،خالد بن يزيد الجمحي   ) ٣(

 ).١٩١التقريب . (مات سنة تسع وثالثين ع
 مـن  ، صدوق إال أنه يـدلس ، موالهم أبو الزبير المكي،محمد بن مسلم بن تدرس األسدي  ) ٤(

 ).٥٠٦التقريب . (ست وعشرين ع مات سنة ،الرابعة
 مات سنة ست ومائة م د       ، من الثالثة  ، ثقة ،عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون التيمي موالهم       ) ٥(

 ).٣٠٦التقريب . (س
فيه محمد بن مسلم بن تدرس مدلس عنعن الرواية عن عبد اهللا بن أبي              ، إسناده حسن لغيره  ) ٦(

 أبو إسحاق السبيعي وأفلح بن حميـد وابـن        لكن تابعه  ).١٥١تعريف أهل التقديس    (سلمة  
  .شهاب الزهري كما سيأتي في التخريج

  .٣/٢٧٣) ٢٩٦٩ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
  .عثمان بن صالح عن بكر بن مضر به:  من طريق٣/٢٧٣) ٢٩٧٠ح(وأخرجه أيضاً في 

 من  ٤٣/٤٢) ٢٥٨٥٣ح(وقد تابع محمد بن مسلم بن تدرس أبو إسحاق السبيعي كما عند أحمد              
 يخرج إلـى صـالة الفجـر،    )r(كان النبي : "أبي إسحاق عن األسود عن عائشة بلفظ : طريق

  ".ورأسه يقطر من غسل الجنابة، ثم يتم صومه ذلك اليوم
أفلح عن القاسم عن    :  من طريق  ٤٣/٤٢) ٢٥٨٥٤ح(وتابعه أيضاً أفلح بن حميد كما عند أحمد         

عض نسائه، ثم نام وهو جنب حتى أصبح، ثم اغتسل          على ب  )r(وقع رسول اهللا    : "عائشة بلفظ 
                                                                                 =".وصام يومه
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  املباشرة للصائم: باب
، وإسحاق )١(حدثنا أبو األسود: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال - ١٦  

 عن ،)٤( عن جعفر بن ربيعة،)٣(حدثنا بكر بن مضر:  قاال،)٢(بن بكر بن مضر
 عن أبي ،)٧( عن حميد بن عبد الرحمن،)٦( عن محمد بن مسلم،)٥(عراك بن مالك

: فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان، قال، )r(هريرة، أن رجال، أتى رسول اهللا 
ال، :  قال"؟تستطيع صيام شهرين متتابعينهل ": ال، قال:  قال"؟هل تجد رقبة"

                                                                                                                                                         
 ابـن  : مـن طريـق  ٢/٧٨٠) ٧٦-١١٠٩ح(وتابعه أيضاً ابن شهاب الزهري كما عند مسلم     =

  .ن عائشة بهعوأبي بكر بن عبد الرحمن  شهاب عن عروة بن الزبير
 ومـسلم   ٤٠/٨٤) ٢٤٠٧٤ح( ومن طريقه أحمـد      ١/٣١٢) ٧٧٩ح(وأخرجه مالك في الموطأ     

أبي بكر بن الحارث    :  كلهم من طريق   ٢/٣١٢) ٢٣٨٨ح(وأبو داود   ، ٢/٧٨٠) ٧٨-١١٠٩ح(
  . بنحوهبن هشام، عن عائشة، وأم سلمة

  .ويشهد له الحديث الذي قبله: قلت
  :التعليق على الحديث

 سواء كان من احتالم أو      ،أجمع أهل هذه األمصار على صحة صوم الجنب       : لنوويقال اإلمام ا  
 وكـان عليـه   ، وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين ،جماع

  ).٧/٢٢٢شرح النووي على مسلم .. ( والصحيح أنه رجع عنه،أبو هريرة
....................................................... 

 .سبقت ترجمته في الحديث السابع) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 .سبقت ترجمته في الحديث التاسع) ٥(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٦(
 مات سنة خمس ومائـة      ، من الثانية  ،ثقة ،حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني        )٧(

 ).١٨٢التقريب . ( إن روايته عن عمر مرسلة ع: وقيل،على الصحيح



     زا ام اي/ ار  
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فأمره أن " تمراً )r(ال أجد، فأعطاه رسول اهللا :  قال"فأطعم ستين مسكينا": قال
  .)١("حاجته، فأمره أن يأخذه هو )r(يتصدق به فذكر لرسول اهللا 

                                                             
  .لكن تابعه أبو األسود، فيه إسحاق بن بكر صدوق، إسناده صحيح) ١(

  .٣/٣١٤) ٣١٠٦ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
:  مـن طريـق    ٣/٣١٢) ٣١٠٢ح(وفي  ، يحيى بن سعيد  :  من طريق  ٣/٣١١) ٣١٠١ح(وفي  

 مـن   ٣/٣١٣) ٣١٠٤ح(وفـي   ، ، الليـث :  من طريق  ٣/٣١٢) ٣١٠٣ح(وفي  ، مالك والليث 
) ١١٦٦٢ح(وفـي   ، منـصور :  من طريق  ٣/٣١٣) ٣١٠٥ح(وفي  ، سفيان بن عيينة  : طريق

يحيى بن سعيد ومالك والليث وسفيان بن عيينة ومنـصور          (كلهم  ، مالك:  من طريق  ١٠/٣٥٤
  ).عن الزهري به
 وأبـو   ١٦/٤٠٣) ١٠٦٨٧ح( ومن طريقه أحمـد      ١/١٢٢) ٣٤٩ح(في الموطأ   وأخرجه مالك   

  . عن الزهري به٢/٣١٣) ٢٣٩٢ح(داود 
 مـن  ١٢/٢٣٧) ٧٢٩٠ح(وفـي  ، سعيد بن المـسيب :  من طريق ١١/٥٣٢) ٦٩٤٤ح(وأحمد  
) ٧٧٨٥ح(وفـي   ، ابن جـريج  :  من طريق  ١٣/١٢٥) ٧٦٩٢ح(وفي  ،سفيان بن عيينة  : طريق

، إبـراهيم بـن سـعد     :  من طريق  ١/٤٢٢) ١٨٦٤ح(دارمي  وال، معمر:  من طريق  ١٣/١٩٦
، شـعيب :  من طريق  ٣/٣٢) ١٩٣٦ح(وفي  ، منصور:  من طريق  ٣/٣٢) ١٩٣٧ح(والبخاري  

، الليث:  من طريق  ٢/٧٨٢) ٨٢-١١١١ح(ومسلم  ، الليث:  من طريق  ٨/١٦٦) ٦٨٢١ح(وفي  
ـ  ٢/٧٨٢) ٨٤-١١١١ح(وفي  ، سفيان بن عيينة  :  من طريق  ٢/٧٨١) ٨١-١١١١ح(وفي   ن  م
) ٧٢٤ح(والترمـذي   ، مـسدد :  من طريـق   ٢/٣١٣) ٢٣٩٠ح(وأبو داود   ، ابن جريج : طريق

  ، سفيان بن عيينة:  كالهما من طريق١/٥٣٤) ١٦٧١ح( وابن ماجه ٢/٩٤
سعيد بن المسيب وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر وإبراهيم بـن سـعد ومنـصور                (كلهم  

  ).وشعيب والليث ومسدد عن الزهري به
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

  :التعليق على الحديث
  :قال ابن بطال

ختلف العلماء فى الواطئ فى رمضان إذا وجب عليه التكفير باإلطعام دون غيره، ولم يجد مـا      ا
                                                    =كالرجل الذى ورد فى هذا الحديث، ، يطعم
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القدر الذي حيرم من الرضاع: باب
ْ

  
 األسود واسمه النضر حدثنا أبو: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال - ١٧  

 ،)٣(حدثنا بكر بن مضر:  قاال،)٢(، وإسحاق بن بكر بن مضر)١(بن عبد الجبار
 ،)٦( كتب يذكر أن عروة بن الزبير،)٥( أن ابن شهاب،)٤(عن جعفر بن ربيعة

 مولى أبي كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماً: أخبره عن عائشة، قالت
 ادعوهم ِلآباِئِهم[: ة من األنصار حتى نزل فيهم ما نزلحذيفة، ويقال أعتقته امرأ

                                                                                                                                                         
 لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له وخـصوص،          )r( إباحة النبى : قال ابن شهاب   -=

  لو أن رجالً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، : وقال
وزعم الطبرى أن قياس قول أبى حنيفة، والثورى، وأبى ثور أن الكفارة دين عليه ال يسقطها              -

  عنه عسرته كسائر الكفارات، 
   واجبة، فإذا أيسر أداها، الكفارة على المعسر: وقال عيسى بن دينار -
محتاجا، ألنه لما جاز للمكفر أن يطعم أهله         الكفارة ساقطة عن ذمته إذا كان     : وقال األوزاعى  -

ال، رد رسول   : ؟ قال  أنسأل فى الكفارة  : الكفارة علم أنها ساقطة عن ذمته، قيل لألوزاعى       
، وهـو  ، ولم ير عليه شـيئاً  كفارة المفطر عليه وعلى أهله، فليستغفر اهللا وال يعد         )r( اهللا

  . قول أحمد بن حنبل
يحتمل أن تكون الكفارة دينًا عليه متى أطاقها أداها، وإن كان ذلك ليس فـى               : وقال الشافعى  -

شرح صحيح البخاري البـن بطـال       (اهـ   . الخبر، وهو أحب إلينا وأقرب إلى االحتياط      
٤/٧٥.(  

................................................................ 
 .سبقت ترجمته في الحديث السابع) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٥(
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ٦(
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، )r( فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رسول اهللا )١(]هو َأقْسطُ ِعنْد اللَِّه
، وقد أنزل اهللا فيه ما قد علمت وأنه يدخل يا رسول اهللا إنا تبنينا سالماً: فقالت
حد، فقال رسول اهللا ، وأنا فضل، وليس لنا إال بيت واعلي)r( :"أرضعيه" ،

    .)٢( يومئذ رجال فكان يدخل عليها، وكان سالماً،فأرضعته خمس رضعات

                                                             
 .٥األحزاب اآلية ) ١(
  .فيه إسحاق بن بكر صدوق وقد تابعه األسود، إسناده صحيح) ٢(

  .٥/١٩٦) ٥٤٢٦ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
حميد :  من طريق  ٥/٢٠٦) ٥٤٥٥ح(وفي السنن الكبرى     ، ٦/١٠٤) ٣٣١٩حج(وفي المجتبى   

  .بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن عائشة
) ٥٤٥١ح(وفـي   ، ٥/٢٠٤) ٥٤٥٠ح(وفي السنن الكبـرى     ، ٦/١٠٤) ٣٣٢٠ح(وفي المجتبى   

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة         :  من طريق  ٥/٢٠٦) ٥٤٥٦ح(وفي  ، ٥/٢٠٤
)(.  

 عـن  ٤٣/٢٥٤) ٢٦١٧٩ح( ومن طريقـه أحمـد   ٢/١٠) ١٧٤٩ح(وأخرجه مالك في الموطأ   
  .الزهري به
 مـن  ٤٣/٢٤٢) ٢٦٣١٥ح(وفـي  ، ابن جـريج :  من طريق٤٢/٤٣٥) ٢٥٦٥٠ح(وأحمد في  

والـدارمي  ، ابن أخي ابن شهاب   :  من طريق  ٤٣/٣٥١) ٢٦٣٣٠ح(وفي  ، اقابن إسح : طريق
وأبو ، عقيل:  من طريق  ٥/٨١) ٤٠٠٠ح(والبخاري  ، شعيب:  من طريق  ٣/١٤٤٨) ٢٣٠٣ح(

  ، يونس:  من طريق٢/٢٢٣) ٢٠٦٢ح(داود 
  ).ابن جريج وابن إسحاق وابن أخي ابن شهاب وشعيب وعقيل ويونس عن الزهري به(كلهم 

القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائـشة         :  من طريق  ٢/١٠٧٦) ٢٦-١٤٥٣ح(وأخرجه مسلم   
)(.  

  :التعليق على الحديث
مهنتها، أو كانت فـي      تفضلت المرأة إذا لبست ثياب    : يقال. متبذلة في ثياب مهنتي   : وأنا فضل 

  ).٣/٤٥٦النهاية . (اًثوب واحد، فهي فضل والرجل فضل أيض
                                                     =:بيراختالف أهل العلم في حكم رضاع الك
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ذهبت طائفة إلى أن إرضاع الكبير يثبت به التحريم، وممن قاله به علي بن أبـي طالـب،               -=

  .كما حكاه عنه ابن حزم
  :وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير، وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة -

، وقرره بعضهم بأن قصة سـالم       "أحكامه"م منسوخٌ، وبه جزم المحب الطبري في        أنه حك : منها
كانت في أوائل الهجرة، واألحاديث الدالّة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة،             

وهو مستند ضعيفٌ؛ إذ ال يلزم من تأخّر إسالم الراوي، وال صـغره أن           . دّل على تأخّرها  
بـسبق الحكـم باعتبـار     وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يـشعر . دماًال يكون ما رواه متق  

          الحولين؛ لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه، حيث قال لهـا النبـي)r( " أرضـعيه" ،
قد علمـت أنـه     : "، وقال )r(وكيف أرضعه، وهو رجٌل كبير؟، فتبسم رسول اللَّه         : قالت

وهذا يـشعر بأنهـا كانـت       ". أرضعيه: " قال إنه ذو لحية،  : قالت: ، وفي رواية  "رجٌل كبير 
  .تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم

دعوى الخصوصية بسالم، وامرأِة أبي حذيفة، واألصل فيه قول أم سلمة، وأزواج النبي             : ومنها
)r( :         ما نرى هذا إال رخصةً أرخصها رسول اللَّه)r(      ،لسالم بسهلة، فلما نزل االحتجاب 

 التبنّي شقّ ذلك على سهلة، فوقع الترخيص لها في ذلك؛ لرفع ما حصل لها من      ومِنعوا من 
  .المشقّة

وهذا فيه نظر؛ ألنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المـشقّة، واالحتجـاج بهـا، فتنفَـى                   
   .وفيه أيضا أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، الخصوصية

صغر إال فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبيـر  وذهب بعضهم إلى أن الرضاع يعتبر فيه ال  -
الذي ال يستغني عن دخوله على المرأة، ويشقّ احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ اإلسالم ابن               

وبه يحصل الجمع بين األحاديث، وذلك بأن تجعـل قـصة   : تيمية، ورجحه الشوكاني، قال   
ال رضـاع إال فـي   "، و"إنما الرضـاع مـن المجاعـة      : "سالم المذكورة مخصصة لعموم   

ال رضاع إال مـا أنـشر       "، و "ال رضاع إال ما فتق األمعاء، وكان قبل الفطام        "، و "الحولين
وهذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدّل بهذه األحاديث على أنه           ". العظم، وأنبت اللحم  

 ال  ال حكم لرضاع الكبير مطلقًا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقًا؛ لما             
ذخيرة العقبى في شرح المجتبـى  ..(.يخلو عنه كّل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف        

   .بتصرف) ٢٧/٣٣١
.................................................................. 
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  إباحة الرجل لزوجته النظر يف اللعب: باب
:  قال)١(حدثنا إسحاق بن بكر: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال - ١٨  

:  قالت عائشة)٥(عن عروة، )٤( عن ابن شهاب،)٣( عن عمرو،)٢(حدثني أبي
يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا  )r(رأيت رسول اهللا 

  .)٦("جارية في المسجد فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن
                                                             

 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 ، ثقة فقيه حافظ  ، أبو أمية أيوب   ،عقوب األنصاري موالهم المصري   عمرو بن الحارث بن ي    ) ٣(

 ).٤١٩التقريب . ( قبل الخمسين ومائة ع مات قديماً،من السابعة
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ٥(
  .فيه إسحاق بن بكر صدوق لكنه توبع كما سيأتي في التخريج، إسناده صحيح) ٦(

  .٨/١٨١) ٨٩٠٣ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
وفـي  ، ٣/١٩٥) ١٥٩٥ح(وتابع علي بن خشرم إسحاق بن بكر كما عند النسائي في المجتبى             

) ٨٩٠٤ح(وفـي الـسنن الكبـرى       ، األوزاعـي : من طريق ٢/١٣١) ١٨١٣ح(السنن الكبرى   
  ).األوزاعي وشعيب عن الزهري به(كالهما ، شعيب:  من طريق٨/١٨١

:  من طريـق   ٤١/١٠٣) ٢٤٥٥٢ح( اإلمام أحمد بن حنبل إسحاق بن بكر كما في المسند            وتابع
 مـن   ٤٣/٢٠٧) ٢٦١٠١ح(وفـي   ، معمر:  من طريق  ٤٢/٢٠٣) ٢٥٣٣٣ح(وفي  ، األوزاعي

) ٤٥٤ح(والبخاري  ، صالح بن كيسان  :  من طريق  ٤٣/٣٥٠) ٢٦٣٢٨ح(وفي  ، يونس: طريق
ومـسلم  ، األوزاعـي :  من طريق  ٧/٣٨) ٥٢٣٦ح(وفي  ، صالح بن كيسان  :  من طريق  ١/٩٨
:  من طريق  ٢/٦٠٩) ١٨-٨٩٢ح(وفي  ، عمرو بن الحارث  :  من طريق  ٢/٦٠٨) ١٧-٨٩٢ح(

  ، يونس
  ).األوزاعي ومعمر ويونس وصالح بن كيسان وعمرو بن الحارث عن الزهري به(كلهم 

  :التعليق على الحديث
        =. فى الوليمة وغيرهاحجة لمن أجاز النظر إلى اللعب: وفى هذا الحديث: قال ابن بطال
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  حكم إتيان املرأة يف دبرها: باب
حدثنا عبد :  قال)١(حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرنا الربيع بن سليمان قال - ١٩  

يحدث  )٤(إن عندنا بمصر الليث بن سعد )٣(لمالك: قلت: قال )٢(لقاسمالرحمن بن ا
إنا : قلت البن عمر: قال )٦( عن سعيد بن يسار،)٥( عن الحارث بن يعقوب

: نأتيهن في أدبارهن قال: وما التحميض؟ قال: نشتري الجواري فنحمض لهن قال

                                                                                                                                                         
قد عـذرها    )r( يجواز نظر النساء إلى اللهو واللعب، السيما الحديثة السن، فإن النب          :  وفيه =

  . لحداثة سنها
أنه ال بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة، أال ترى إلى ما اتفق عليه العلماء فـى        : وفيه

نظر إلى وجهها، ومعلوم أنها تنظر إليه حينئذ كمـا          الشهادة على المرأة أن ذلك ال يكون إال بال        
  ).٧/٣٦٣شرح صحيح البخاري البن بطال ..(ينظر إليها

.............................................................. 
 مات مستترا   ، ثقة ، أبو عبد اهللا   ، الفقيه المصري  ،أصبغ بن الفرج بن سعيد األموي موالهم       )١(

 ).١١٣التقريب . (سنة خمس وعشرين من العاشرة خ د ت سأيام المحنة 
 الفقيـه صـاحب   ،أو عبد اهللا المـصري ، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي      )٢(

 ).٣٤٨التقريب . ( خ مد س. مات سنة إحدى وتسعين ومائة، من كبار العاشرة، ثقة،مالك
 إمـام  ، أبو عبد اهللا المدني الفقيه،صبحيمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األ      ) ٣(

 أصح األسانيد كلهـا مالـك    : حتى قال البخاري   ،دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين     
 وكان مولـده سـنة ثـالث        ، مات سنة تسع وسبعين    ، من السابعة  ،عن نافع عن ابن عمر    

 ).٥١٦التقريب . ( بلغ تسعين سنة ع: وقال الواقدي،وتسعين
 .ترجمته في الحديث الثالث عشرسبقت ) ٤(
 ، مـن الخامـسة    ، ثقة عابد  ، والد عمرو  ، موالهم المصري  ،الحارث بن يعقوب األنصاري    )٥(

 ).١٤٨التقريب . (مات سنة ثالثين ومائة عخ م ت س
 وال  ، سعيد بن مرجانة   : وقيل ، اختلف في والئه لمن هو     ،سعيد بن يسار أبو الحباب المدني      )٦(

 ).٢٤٣التقريب. ( قبلها بسنة ع: وقيل، مات سنة سبع عشرة،الثالثة من ، ثقة متقن،يصح
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 عن سعيد بن لحدثني )١(فأشهد على ربيعة:  فقال لي مالك؟أو يعمل هذا مسلم
   .)٢(ال بأس به: يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال
                                                             

ربيعـة  (ـــ    المعروف ب  ، أبو عثمان المدني   ،ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي موالهم       )١(
 من  ، كانوا يتقونه لموضع الرأي    : قال ابن سعد   ، ثقة فقيه مشهور   ، واسم أبيه فروخ   )الرأي

 سنة اثنتين   : وقال الباجي  ، سنة ثالث  : وقيل ،حيحالخامسة مات سنة ست وثالثين على الص      
 ).٢٠٧التقريب . (وأربعين ع

  .إسناده صحيح) ٢(
   .٨/١٩٠) ٨٩٣٠ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، أن ابن عمر، كان ال يـرى   :  من طريق  ٨/١٩٠) ٨٩٣١ح(وفي  
  .ما علمت حراما:  يقولوسمعت مالكاً: ن أن يأتي الرجل امرأته في دبرها قال معبأساً

الحارث بن   عن    الليث عنعبد اهللا بن صالح     :  من طريق  ١/٧٣٧) ١١٨٢ح(وأخرجه الدارمي   
  . بهيعقوب عن سعيد بن يسار

  :التعليق على الحديث
ـ ت الرجل عن األمر، أي حولته عنه، وهو من أحمض      أحمض: قال :التحميض ت ت اإلبل إذا ملّ
وهو إتيـان المـرأة فـي       ،  اشتهت الحمض فتحولت إليه    -و الحلو من النبات   وه -ة  لّرعي الخُ 

  ).١/٤٤١النهاية . (دبرها
  :واختلف في حكم إتيان المرأة في دبرها

 قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز، واحتجوا فـي ذلـك   ذهب: الطحاويأبو جعفر    قال   -
:  وقـالوا ]٢٢٣البقرة  [] حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُمفَْأتُوا [ بهذا الحديث، وتأولوا اآلية على إباحة ذلك 

محمد بن كعب القرظي وسعيد بن سيار       : أراد بالقوم هؤالء  .معناه حيث شئتم من القبل والدبر     
المشهور عن مالك إباحة ذلك، وأصحابه ينفون عنـه هـذه   و، المدني ومالكًا وبعض الشافعية 

  . تندفع بنفيهم عنهالمقالة لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن
عطاء بن  : وهم ، فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك        ،وخالفهم في ذلك آخرون    -

والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمـدا والـشافعي وأحمـد            أبي رباح ومجاهدا ً   
علي بن طلق وابـن     : يروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم      و .وإسحاق وآخرين كثيرين  

     = وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو هريرة وخزيمة بن ثابت وجابر بـن عبـد اهللا،               عباس
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:  قال)١(حدثنا عبد اهللا بن عبد الحكم: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال - ٢٠
  عن عثمان بن كعب القرظي،)٣( عن يزيد بن عبد اهللا،)٢(أخبرنا بكر بن مضر

)٤( ،==  

                                                                                                                                                         
 وقد اختلف فيـه عـن   )y( بن العاص وعلي بن أبي طالب وأم سلمة    وعبد اهللا بن عمرو   =

  .عبد اهللا بن عمر، واألصح عنه المنع
من أتى امـرأةً فـي   : أن اليهود قالواففي حديث جابر    ، وتأولوا هذه اآلية على غير هذا التأويل      

ِنساُؤكُم حرثٌ لَكُم فَْأتُوا حـرثَكُم َأنَّـى    [: فرجها من دبرها خرج ولدها أحول، فأنزل اهللا تعالى        
ـة          أي   ].٢٢٣البقرة[ ]ِشْئتُممستقبلين أو مستدبرين ولكن في موضع الحرث وهو الفرج خاص ،

في ذلك كذبهم، وإباحة الوطء في الفرج سـواء     عليهم، فبين اهللا تعالى      اً وإنكار  اليهود دفعا لقول 
كان من جهة الدبر أو من جهة القبل، فحينئٍذ تقتصر إباحة الوطء في الفرج، ويبقى الوطء فـي              

إياهم في ذلك على الفرج إعالم منه إياهم أن          )r( ففي توقيف النبي     ،الدبر حراما كما كان قبل    
  .الدبر بخالف ذلك

إنكار سالم بن عبد اهللا أن يكون ذلك مـن   ، جواز اإلتيان في الدبر   وردوا على حديث ابن عمر ب     
  .أبيه

عن موسى بن عبد اهللا بن حسن، أن أباه سأل سالم بن عبد اهللا أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن                    ف
 إنمـا   -أو أخطأ -كذب العبد   :  بإتيان النساء في أدبارهن، فقال سالم      أنه كان ال يرى بأساً    : عمر
 إنما قال   إن نافعاً : ولقد قال ميمون بن مهران    . يؤتين في فروجهن من أدبارهن    ال بأس أن    : قال

 نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شـرح معـاني اآلثـار    (.ذلك بعدما كبر وذهب عقله  
٤٤٢،٤٣٣-١٠.(  

...........................................................                   
 .جمته في الحديث الخامس عشرسبقت تر) ١(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٢(
 .سبقت ترجمته في الحديث الرابع) ٣(
 ).٣٨٦التقريب.( من السابعة س، مقبول،عثمان بن كعب القرظي )٤(
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عن المرأة تؤتى في دبرها فقال  سأله  أن رجالً،)١(عن محمد بن كعب القرظي==
  .)٢("اسق حرثك من حيث نباته": إن عبد اهللا بن عباس كان يقول: محمد

  خلوة الرجل باملرأة: باب
حدثني :  قال)٣(حدثنا إسحاق بن بكر: أخبرنا الربيع بن سليمان قال - ٢١  
 أن ،)٧( عن ابن شهاب،)٦( عن عبد اهللا بن دينار،)٥( عن يزيد بن عبد اهللا،)٤(أبي

 قام فينا كقيامي فيكم )r(إن رسول اهللا : عمر بن الخطاب لما قدم الشام قام فقال
أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب، ": فقال

فيحلف الرجل وال يستحلف، ويشهد وال يستشهد، فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم 

                                                             
 ثقة  ، وكان قد نزل الكوفة مدة     ، أبو حمزة القرظي المدني    ،محمد بن كعب بن سليم بن أسد       )١(

، )r( ووهم من قال ولد في عهد النبـي          ،لد سنة أربعين على الصحيح     و ، من الثالثة  ،عالم
 ، مات محمد سـنة عـشرين      ، إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة         :فقد قال البخاري  

 ).٥٠٤التقريب . ( قبل ذلك ع:وقيل
  .فيه عثمان بن كعب القرظي مقبول، إسناده ضعيف) ٢(

   .٨/١٩٧) ٨٩٥٤ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
 أسـامة   ي أب عن يعقوب بن إبراهيم     عن بكر بن علي     يأب:  من طريق  ٨/١٩٧) ٩٨٥٥ح(وفي  

سئل ابن عباس عن الرجل يأتي     :  ابن المبارك عن معمر، عن ابن طاوس عن أبيه قال          عن
  ".ذلك الكفر": المرأة في دبرها قال

..................................................................... 
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٣(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٤(
 .سبقت ترجمته في الحديث الرابع) ٥(
 .سبقت ترجمته في الحديث الحادي عشر) ٦(
 .سبقت ترجمته في الحديث األول) ٧(
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ن االثنين أبعد، وال يخلون رجل بامرأة ال الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وهو م
  .)١("تحل له، فإن الشيطان ثالثهما

                                                             
                                                                  .من مراسيل ابن شهاب) ١(

  .٨/٢٨٦) ٩١٨٠ح(أخرجه النسائي في الكبرى 
  .الليث عن عبد اهللا بن الهاد به:  من طريق١/١٠٢أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 

وهو مرسل  ، وقال بعضهم عن ابن دينار عن أبي صالح، وحديث ابن الهاد أصح           : قال البخاري 
  .بإرساله أصح

ن سمرة عند النـسائي فـي الـسنن الكبـرى           وقد روي الحديث موصوالً صحيحاً عن جابر ب       
وعن عبـد اهللا  ، ٨/٢٨٥) ٩١٧٨ح(وعبد اهللا بن الزبير في السنن الكبرى        ، ٨/٢٨٤) ٩١٧٥ح(

  .٨/٢٨٦) ٩١٨١ح(بن عمر في السنن الكبرى 
  :التعليق على الحديث

 من يأتي بالشهادة قبل أن دخير الشهو": هذا مخالف في الظاهر لحديث   : يشهدون وال يستشهدون  
والجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق من هو عالم بها قبـل أن   :  قالوا "يسأل

يسألها له صاحبها، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة ألحد ال يعلم بها فيخبره بها ليستشهده         
يه عند القاضي، ويلحق به من كانت عنده شهادة في حد ورأى المصلحة في الكشف، هذا ما عل                

  .الجمهور
  . بحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام: لدار وسطها، يقالبحبة ا: بحبة الجنة

 وما عليه الجمهور من الـصحابة والتـابعين         ، المراد بالجماعة السواد األعظم    :فليلزم الجماعة 
  .والسلف الصالح، فيدخل فيه حبهم وإكرامهم دخوالً أولياً

شرح الطيبي على  (.الذي مع رأيه دون رأي الجماعة : فرد؛ أي  أي مع ال   :"فإن الشيطان مع الفذَّ   
  ).٦/٢٨٨المفاتيح في شرح المصابيح(و، )١٢/٣٨٤٤مشكاة المصابيح

..............................................................                        
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  يف السمن الدعاء ما يقال : باب
 ،)١(أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، حدثنا عبد اهللا بن عبد الحكم - ٢٢  

، عن )٤( عن خالد بن أبي عمران،)٣( عن عبيد اهللا بن زحر،)٢( أخبرنا بكر
 لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه كان ابن عمر إذا جلس مجلساً:  قال)٥(نافع

اللهم اقسم لنا من ": كان يدعو بهن لجلسائه )r(الكلمات، وزعم أن رسول اهللا 
خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن 

بصارنا، وقوتنا ما اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم أمتعنا بأسماعنا، وأ
أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من 

ا، عادانا، وال تجعل مصيبتنا في ديننا، وال تجعل الدنيا أكثر همنا، وال مبلغ علمن
  .)٦("وال تسلط علينا من ال يرحمنا

                                                             
 .سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر) ١(
 .الحديث األولسبقت ترجمته في ) ٢(
)٣ (   عبيد اهللا بن ز٤ مـن الـسادسة بـخ        ، صدوق يخطىء  ، موالهم اإلفريقي  ،ر الضمري ح .

 ).٣٧١التقريب(
 مـات   ، من الخامسة  ، فقيه صدوق  ، قاضي إفريقية  ، أبو عمر  ،خالد بن أبي عمران التجيبي    ) ٤(

 ).١٨٩التقريب . ( تسع وعشرين م د ت س: ويقال،سنة خمس
 مات سنة سبع    ، من الثالثة  ، ثقة ثبت فقيه مشهور    ، مولى ابن عمر   ، المدني  أبو عبد اهللا   نافع) ٥(

 ).٥٥٩التقريب .(عشره ومائة أو بعد ذلك ع
  .عبيد اهللا بن زحر صدوق يخطيء، إسناده فيه) ٦(

  .٩/١٥٤) ١٠١٦١ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
خالد بـن  :  من طريق كالهما ٥/٥٢٨) ٣٥٠٢ح(وأخرجه الترمذي   ، ٩/١٥٤) ١٠١٦٢ح(وفي  

  .دون ذكر نافع، أبي عمران عن ابن عمر به
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران،    ، هذا حديث حسن غريب   : قال الترمذي 

                                                                  =اهـ.عن نافع، عن ابن عمر
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وال كتاب من الله سبقل( قوله تعاىل :باب
َ َ َ َّ َ ٌ َ ْ

ِ ِ ِ
َ(..  

   حدثنا ،)١(أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد اهللا بن يوسف - ٢٣  
 عن ابن عباس، ،)٤( عن مجاهد،)٣( حدثنا علي بن أبي طلحة،)٢(عبد اهللا بن سالم
 )٥(]ولَا ِكتَاب ِمن اللَِّه سبقَ لَمسكُم ِفيما َأخَذْتُم عذَاب عِظيمل[: في قوله تعالى

  .)٦(" الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصيةسبقت لهم من اهللا": قال

                                                                                                                                                         
  ).٥/٥٢٨مذي صحيح التر. (حسن: وقال األلباني=

................................................................. 
 .سبقت ترجمته في الحديث الثالث) ١(
 مـات  ، من الـسابعة ، ثقة رمي بالنصب ، أبو يوسف الحمصي   ،عبد اهللا بن سالم األشعري    ) ٢(

 ).٣٠٤التقريب. (سنة تسع وسبعين خ د س
 ، أرسل عن ابن عباس ولم يره      ، سكن حمص  ،ى بني العباس   سالم مول  ،علي بن أبي طلحة   ) ٣(

 ).٤٠٢التقريب. ( مات سنة ثالث وأربعين م د س ق، صدوق قد يخطىء،من السادسة
)٤ (  مجاهد بن جمن  ، ثقة إمام في التفسير وفي العلم      ، أبو الحجاج المخزومي موالهم المكي     ،رب 

 . ولـه ثـالث وثمـانون ع   ،ومائـة  مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثالث أو أربـع         ،الثالثة
 ).٥٢٠التقريب(

 .٦٨األنفال اآلية ) ٥(
  .إسناده فيه علي بن أبي طلحة صدوق يخطيء) ٦(

   .١٠/١١٠) ١١١٤٧ح(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
  .عبد اهللا بن يوسف به:  من طريق١/٣١٢) ٤٧٩ح(وأخرجه ابن زنجويه في األموال 
إبراهيم بن أبي داود وعلـي بـن عبـد    :  من طريق٨/٣٦٣والطحاوي في شرح مشكل اآلثار   

 . به عبد اهللا بن يوسفكالهما عنالرحمن 
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E   
  
  

وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلـى       ، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات       
  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى التابعين، آله وصحبه وسلم

فهذه خاتمة البحث وأذكر فيها خالصة النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا 
  : كالتالي وهي،العمل
عد المصدر الثاني حيث تُ، لشرفها وعلو مكانتها،  فضل خدمة كتب السنة- ١  

وكتابي اإلمام النسائي من الكتب ، من مصادر التشريع بعد كتاب اهللا تعالى
  . األمةإليهاالمشهورة في اإلسالم التي ترجع 

ي  بلغت روايات اإلمام النسائي عن شيخه الربيع بن سليمان الجيزي ف- ٢  
فالربيع يعتبر من الشيوخ ، رواية فقط) ٢٣(كتابيه السنن الكبرى والصغرى 

  .الذين روى عنهم اإلمام النسائيالمقلين 
حيث بلغت األبواب ،  قمت بتبويب األحاديث حسب موضوع الحديث- ٣  

  .باباً) ١٩(
هو إسحاق بن ، أكثر من روى عنه الربيع بن سليمان الجيزي من شيوخه - ٤  

ثم أبو األسود النضر بن عبد ، رواية) ١٢( حيث بلغت رواياته عنه بكر بن مضر
واشترك إسحاق وأبو األسود في ، روايات) ٣(الجبار المرادي حيث بلغت رواياته 

ثم عبد اهللا ، روايات) ٣ (ثم عبد اهللا بن يوسف حيث بلغت رواياته، رواية واحدة
 بن الفرج حيث بلغت ثم أصبغ، روايات) ٣(بن عبد الحكم حيث بلغت رواياته 

  .رواية واحدة فقط) ١(رواياته 
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والروايات ، رواية) ١١ (ابلغت الروايات الصحيحة والصحيحة لغيره - ٦  
والروايات  حدة ورواية الضعيفة توالروايا، روايات) ٧(الحسنة والحسنة لغيرها 

  .روايات) ٤(التي لم أحكم عليها 
 في - إن وجد -ف العلماء حيث ذكرت خال،  قمت بالتعليق على الحديث- ٥  

  .مع ذكر غريب الحديث، موضوع الحديث
  

 في القول واإلخالص نسأل القبول ،هذا أبرز ما توصلت إليه من النتائج  
  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والعمل
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Fو K  
 ).جل منزله وعال(القرآن الكريم  

أحمد بن علي : تأليف، ئد المبتكرة من أطراف العشرةتحاف المهرة بالفواإ - ١
 مركز خدمة السنة :حقيقت، بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني

 مجمع الملك فهد : زهير بن ناصر الناصر الناشر. بإشراف د،والسيرة
 ومركز خدمة السنة والسيرة -) بالمدينة(لطباعة المصحف الشريف 

 .هـ١٤١٩ولى الطبعة األ، )بالمدينة(النبوية 
: الناشـر ، ابن دقيـق العيـد    : المؤلف، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام     - ٢

  .مطبعة السنة المحمدية
الخليل بن عبد اهللا بـن أحمـد        : اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، تأليف      - ٣

 – الريـاض    -مكتبـة الرشـد     : الخليلي القزويني أبو يعلى، دار النـشر      
 .محمد سعيد عمر إدريس. د: األولى، تحقيق: ، الطبعةهـ١٤٠٩

         أبـو بكـر محمـد    :المؤلـف ، االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثـار   - ٤
 دائـرة   :الناشـر ، بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زيـن الـدين         

  . هـ١٣٥٩ ، الثانية:الطبعة،  الدكن، حيدر آباد-المعارف العثمانية 
   مغلطاي بن قلـيج بـن      : فالمؤل، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال      - ٥

دار ،  أسامة بـن إبـراهيم     -عادل بن محمد    : المحقق، عبد اهللا البكجري  
ـ  ١٤٢٢األولى،  : الطبعة،  الفاروق الحديثة للطباعة والنشر    :النشر  -      هـ

 . م٢٠٠١
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسـماء والكـن،             - ٦

دار الكتـب   : ر بن ماكوال، دار النشر    علي بن هبة اهللا بن أبي نص      : تأليف
 .األولى: ، الطبعة١٤١١ - بيروت -العلمية 
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تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن : المؤلف، اإللمام بأحاديث األحكام - ٧
حسين : المحقق، وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد

 السعودية -م  دار ابن حز- دار المعراج الدولية : الناشر، إسماعيل الجمل
  .م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة،  بيروت-لبنان /  الرياض -

أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد : المؤلف، األموال البن زنجويه - ٨
: الناشر، شاكر ذيب فياض: تحقيق، اهللا الخرساني المعروف بابن زنجويه

ألولى ا: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الطبعة
 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابـن منـصور التميمـي    : األنساب، تأليف  - ٩
األولـى،  : م، الطبعة ١٩٩٨ - بيروت   -دار الفكر   : السمعاني، دار النشر  

 .عبد اهللا عمر البارودي: تحقيق
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق البـزار،           : البحر الزخار، تأليف   -١٠

 ،مؤسسة علـوم القـرآن    :  دار النشر  ،وظ الرحمن زين اهللا   محف. د: تحقيق
 .األولى: ، الطبعةهـ١٤٠٩ – المدينة ، بيروت-مكتبة العلوم والحكم 

أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبـد         : المؤلف، لبرهان في علوم القرآن   ا -١١
دار : الناشـر ، محمد أبو الفضل إبراهيم   : المحقق، اهللا بن بهادر الزركشي   

األولـى،  :  الطبعـة  ،تب العربية عيسى البابى الحلبي وشـركائه      إحياء الك 
  .  م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦

عبد الرحمن بن أحمد بن يونس : المؤلف، تاريخ ابن يونس المصري -١٢
 .هـ١٤٢١األولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت: الصدفي، الناشر

قافـة  دار الث : فـؤاد سـزكين، دار النـشر      : تاريخ التراث العربي، تأليف    -١٣
 .هـ١٤٠٣والنشرة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 عبداهللا البخاري يمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أب: التاريخ الكبير، تأليف -١٤
 .السيد هاشم الندوي: دار الفكر، تحقيق: الجعفي، دار النشر



     زا ام اي/ ار  

 - ٧٦ -

:  بكر الخطيب البغدادي، دار النشر     يأحمد بن علي أب   : تاريخ بغداد، تأليف   -١٥
 . بيروت– الكتب العلمية دار

: ، تحقيـق  ابن حجـر العـسقالني    : ، تأليف تبصير المنتبه بتحرير المشتبه    -١٦
 .الكتبة العلمية بيروت: محمد علي النجار، الناشر

، تجريد األسماء والكنى في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي -١٧
راء،  اهللا بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين ابن الفعبيد: المؤلف
مركز النعمان : الناشر، نشادي بن محمد بن سالم آل نعما. د: تحقيق

: الطبعة، للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن
  . م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢األولى، 

محمد عبد الرحمن بن عبـد      : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف      -١٨
 . بيروت-دار الكتب العلمية : النشرالرحيم المباركفوري أبو العال، دار 

عبد الرحمن بن أبي : تأليف، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي -١٩
دار ، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: تحقيق، بكر، جالل الدين السيوطي

  .دار طيبة: النشر
تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إلى نهاية القرن  -٢٠

دار الهجرة للنشر : دار النشر،  محمد بن مطر الزهراني : تأليف، التاسع
 .والتوزيع، الرياض

:  عبداهللا شمس الدين محمد الذهبي، دار النـشر        يأب: تذكرة الحفاظ، تأليف   -٢١
 .األولى:  بيروت، الطبعة-دار الكتب العلمية 

: تـأليف ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مـذهب مالـك          -٢٢
دار مكتبـة الفكـر طـرابلس    ، مكتبة الحياة بيـروت  دار   القاضي عياض 

 .تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود،ليبيا



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٧٧ -

عبد العظـيم بـن عبـد       : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تأليف      -٢٣
دار :  دار النـشر   ،إبراهيم شمس الدين  : القوي المنذري أبو محمد، تحقيق    

 .األولى: ، الطبعةهـ١٤١٧ – بيروت -الكتب العلمية 
أبو عبد الرحمن أحمد بن : المؤلف، ية مشايخ النسائي وذكر المدلسينتسم -٢٤

دار : الناشر، الشريف حاتم بن عارف العوني: المحقق، شعيب النسائي
 .هـ١٤٢٣األولى : الطبعة،  مكة المكرمة- عالم الفوائد 

أحمد بن حجـر    : تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس، تأليف       -٢٥
 محمد أحمد بـن عبـدالعزيز،       –الغفار البنداري     عبد :العسقالني، تحقيق 

 .م دار الكتب العلمية بيروت١٩٨٤ -ـه١٤٠٥الطبعة األولى 
محمد بـن أبـي     : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف        -٢٦

نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن حميد بن بن يصل األزدي الحميـدي،        
ـ ١٤١٥ – مـصر    - القاهرة   -مكتبة السنة   : دار النشر  ، م١٩٩٥ - هـ

 . زبيدة محمد سعيد عبد العزيز:الدكتورة: األولى، تحقيق: الطبعة
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني    : تقريب التهذيب، تأليف  -٢٧

:  الطبعة ، سوريا -دار الرشيد   :  دار النشر  ،محمد عوامة : الشافعي، تحقيق 
 .م١٩٨٦ -ـه ١٤٠٦ -األولى 

محمد بن عبدالغني البغـدادي   : ة السنن والمسانيد، تأليف   التقييد لمعرفة روا   -٢٨
 -دار الكتب العلميـة     : دار النشر  .كمال يوسف الحوت  :  بكر، تحقيق  يأب

 .األولى: ، الطبعةهـ١٤٠٨ –بيروت 
أحمد بن علي بن حجر     : تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليف       -٢٩

: ، تحقيق م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ – المدينة المنورة    - الفضل العسقالني    يأب
 .السيد عبداهللا هاشم اليماني المدني



     زا ام اي/ ار  

 - ٧٨ -

: محي الدين بن شرف النووي، دار النشر      : تهذيب األسماء واللغات، تأليف    -٣٠
مكتب البحـوث   : األولى، تحقيق : ، الطبعة م١٩٩٦ – بيروت   -دار الفكر   
 .والدراسات

أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني    : هذيب التهذيب، تأليف ت -٣١
ـ ١٤٠٤ – بيـروت    -دار الفكـر    : لشافعي، دار النشر  ا ، م١٩٨٤ - هـ

 .األولى: الطبعة
 الحجاج المـزي،    ييوسف بن الزكي عبدالرحمن أب    : تهذيب الكمال، تأليف   -٣٢

: ، الطبعـة  م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ – بيروت   -مؤسسة الرسالة   : دار النشر 
 .بشار عواد معروف. د: األولى، تحقيق

 مجد الدين أبو السعادات :المؤلف، جامع األصول في أحاديث الرسول -٣٣
 - عبد القادر األرنؤوط :تحقيق، المبارك بن محمد الجزري ابن األثير

 - مطبعة المالح - مكتبة الحلواني : الناشر، التتمة تحقيق بشير عيون
  . األولى:الطبعة، مكتبة دار البيان

    عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدريـس           : الجرح والتعديل، تأليف   -٣٤
 -دار إحيـاء التـراث العربـي    : أبو محمد الرازي التميمي، دار النـشر  

 .األولى: ، الطبعةم١٩٥٢ - هـ١٢٧١ –بيروت 
 الحـسن  ينور الدين بن عبدالهادي أب  : حاشية السندي على النسائي، تأليف     -٣٥

 - هـ١٤٠٦ – حلب   -مكتب المطبوعات اإلسالمية    : السندي، دار النشر  
 .عبدالفتاح أبو غدة: تحقيقالثانية، : ، الطبعةم١٩٨٦

 عبد الرحمن بن أبي :المؤلف، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة -٣٦
 :الناشر،  محمد أبو الفضل إبراهيم:المحقق، بكر، جالل الدين السيوطي
،  مصر- الحلبي وشركاه ي عيسى الباب- دار إحياء الكتب العربية 

   م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧األولى : الطبعة



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٧٩ -

الحـافظ الفقيـه    : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف     خالصة تذهيب    -٣٧
: صفي الدين أحمد بن عبداهللا  الخزرجـي األنـصاري اليمنـي، تحقيـق       

دار البـشائر  ،  مكتب المطبوعات اإلسالمية  :  دار النشر  ،عبدالفتاح أبو غدة  
 .الخامسة:  هـ، الطبعة١٤١٦ -بيروت  - حلب -

         محمد بن علي بن آدم :المؤلف، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى -٣٨
  .دار المعراج الدولية للنشر: الناشر، بن موسى اإلثيوبي الولَِّوي

 عبد اهللا محمد بن محمود ابن أبيمحب الدين : تأليف، ذيل تاريخ بغداد -٣٩
مصطفى عبد : تحقيق، الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن النجار البغدادي

  .األولىالطبعة ،  لبنان-ت دار الكتب العلمية بيرو، القادر عطا
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد : المؤلف، ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين -٤٠

، حماد بن محمد األنصاري: بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي المحقق
  .األولى: الطبعة،  مكة-مكتبة النهضة الحديثة : الناشر

ين عبد الرحيم بن أبو الفضل زين الد: المؤلف، ذيل ميزان االعتدال -٤١
، الموجو عادل أحمد عبد/ علي محمد معوض : المحقق، الحسين العراقي

 - هـ ١٤١٦األولى، : الطبعة،  بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر
 .م١٩٩٥

محمد بن : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تأليف -٤٢
 هـ١٤٠٦ – بيروت -ة دار البشائر اإلسالمي: جعفر الكتاني، دار النشر

محمد المنتصر محمد الزمزمي : الرابعة، تحقيق: ، الطبعةم١٩٨٦ -
 .الكتاني

محمد بن يوسف بن يعقوب، : المؤلف، السلوك في طبقات العلماء والملوك -٤٣
محمد بن علي بن الحسين : تحقيق، أبو عبد اهللا، بهاء الدين الجنْدي اليمني

  .م١٩٩٥ - صنعاء -إلرشاد مكتبة ا: دار النشر، األكوع الحوالي



     زا ام اي/ ار  

 - ٨٠ -

: اهللا القزويني، دار النـشر     محمد بن يزيد أبو عبد    : سنن ابن ماجه، تأليف    -٤٤
 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت، تحقيق-دار الفكر 

سليمان بن األشعث أبو داود السجـستاني األزدي،        : سنن أبي داود، تأليف    -٤٥
 .حميدمحمد محيي الدين عبد ال: دار الفكر، تحقيق: دار النشر

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر         : سنن البيهقي الكبرى، تأليف    -٤٦
ـ ١٤١٤ – مكـة المكرمـة      -مكتبة دار الباز    : البيهقي، دار النشر    - هـ

 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقيقم١٩٩٤
الرحمن أبو محمـد الـدارمي، دار        اهللا بن عبد   عبد: سنن الدارمي، تأليف   -٤٧

ـ ١٤٠٧ – بيروت   - دار الكتاب العربي  : النشر األولـى،  : ، الطبعـة  هـ
 . خالد السبع العلمي،فواز أحمد زمرلي: تحقيق

ـ         : سنن الكبرى، تأليف  ال -٤٨  بكـر   يأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أب
مجلـس دائـرة   :  دار النشر. مذيالً بالجوهر النقي البن التركماني     البيهقي،

األولـى ـ   : لطبعـة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آبـاد ا 
 . هـ١٣٤٤

: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيـق        : لسنن الكبرى، تأليف  ا -٤٩
الكتـب  : دار النـشر  . سيد كسروي حسن   ،سليمان البنداري   عبد الغفار   .د

 .هـ ١٤١١ الطبعة األولى - بيروت -العلمية 
        محمـد بـن الحـسين بـن محمـد         : المؤلف، سؤاالت السلمي للدارقطني   -٥٠

:  تحقيق ،بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي          
 خالـد   . سعد بن عبد اهللا الحميد و د       .فريق من الباحثين بإشراف وعناية د     

  . هـ١٤٢٧األولى، : الطبعة، بن عبد الرحمن الجريسيا
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو         : سير أعالم النبالء، تأليف    -٥١

ـ ١٤١٣ – بيروت   -مؤسسة الرسالة   :  اهللا، دار النشر   عبد : ، الطبعـة  هـ
 . محمد نعيم العرقسوسي،شعيب األرناؤوط: التاسعة، تحقيق



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٨١ -

عبد الحي بن أحمد بن محمـد       : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف       -٥٢
هــ،  ١٤٠٦ - دمـشق    - دار بـن كثيـر    : العكري الحنبلي، دار النشر   

 .ر األرنؤوط، محمود األرناؤوطعبد القاد: ، تحقيق١ط: الطبعة
الرحمن ابن أبي بكر أبو   عبد:المؤلف، شرح السيوطي لسنن النسائي -٥٣

 مكتب المطبوعات : الناشر، عبدالفتاح أبو غدة:تحقيق، الفضل السيوطي
  .م١٩٨٦ -ـه ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية،  حلب-اإلسالمية 

ئق الكاشف عن حقا(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ -٥٤
      : المحقق، شرف الدين الحسين بن عبد اهللا الطيبي: المؤلف، )السنن

مكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر، عبد الحميد هنداوي. د
  . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة، -المكرمة 

 مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري : المؤلف،شرح سنن ابن ماجه -٥٥
كامل  :المحقق،  أبو عبد اهللا، عالء الدينالمصري الحكري الحنفي،

،  المملكة العربية السعودية- مكتبة نزار مصطفى الباز :الناشر، عويضة
  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، األولى:الطبعة

   ابن بطال أبو الحسن علي : المؤلف، شرح صحيح البخارى البن بطال -٥٦
: دار النشر، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق، بن خلف بن عبد الملك

 -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة،  السعودية، الرياض-مكتبة الرشد 
  .م٢٠٠٣

الملـك بـن    أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد   : شرح معاني اآلثار، تأليف    -٥٧
 – بيـروت    -دار الكتب العلميـة     : سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار النشر     

 .محمد زهري النجار: األولى، تحقيق: ، الطبعةهـ١٣٩٩
، الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي: تأليف، ألئمة الستةشروط ا -٥٨

 .م١٩٨٤ - ـ ه١٤٠٥الطبعة األولى . بيروت، دار الكتب العلمية
، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي       : تأليف، صحيح البخاري  -٥٩



     زا ام اي/ ار  

 - ٨٢ -

مصورة عن  (دار طوق النجاة    : دار النشر ، محمد زهير بن ناصر الناصر    
 .)افة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيالسلطانية بإض

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري        : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف     -٦٠
ـ ١٣٩٢ – بيـروت  -دار إحياء التراث العربي  : النووي، دار النشر   ، هـ

 .الطبعة الثانية: الطبعة
 الحسين القشيري النيسابوري،    يمسلم بن الحجاج أب   : صحيح مسلم، تأليف   -٦١

محمـد فـؤاد    :  بيروت، تحقيـق   -إحياء التراث العربي    دار  : دار النشر 
 .عبدالباقي

تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي،       : طبقات الشافعية الكبرى، تأليف    -٦٢
، ٢ط: هـ، الطبعـة  ١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع     : دار النشر 

 .عبدالفتاح محمد الحلو .محمود محمد الطناحي د. د: تحقيق
 بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضـي           يأب: تأليفطبقات الشافعية،    -٦٣

األولـى،  : ، الطبعة هـ١٤٠٧ – بيروت   -عالم الكتب   : شهبة، دار النشر  
 .الحافظ عبدالعليم خان. د: تحقيق

، الدمشقيأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير        : المؤلف، طبقات الشافعيين  -٦٤
، تبة الثقافة الدينيـة   مك: الناشر، د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم      : تحقيق

  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣: تاريخ النشر
 إسحاق،  يإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أب      : طبقات الفقهاء، تأليف   -٦٥

 .خليل الميس:  بيروت، تحقيق-دار القلم : دار النشر
شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان         : العبر في خبر من غبر، تأليف      -٦٦

: ، الطبعة م١٩٨٤ – الكويت   - الكويت   مطبعة حكومة : الذهبي، دار النشر  
 .صالح الدين المنجد. د: ، تحقيق٢ط

بدر الدين محمود بن أحمـد      : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف      -٦٧
  . بيروت-دار إحياء التراث العربي : العيني، دار النشر



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٨٣ -

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم : المؤلف، العين -٦٨
،  إبراهيم السامرائي.د مهدي المخزومي، د: المحقق، يالفراهيدي البصر

  .دار ومكتبة الهالل: الناشر
         شمس الدين أبو الخير : المؤلف، غاية النهاية في طبقات القراء -٦٩

، مكتبة ابن تيمية: الناشر، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف
  . هـ١٣٥١عني بنشره ألول مرة عام : الطبعة

أحمد بن علي بن حجـر أبـو        : ح صحيح البخاري، تأليف   فتح الباري شر   -٧٠
:  بيـروت، تحقيـق  -دار المعرفة : الفضل العسقالني الشافعي، دار النشر  

  .محب الدين الخطيب
زين الدين أبـي الفـرج ابـن        : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف      -٧١

مكتبـة الغربـاء    : مجموعة من المحققين، النـشر    : رجب الحنبلي، تحقيق  
 .هـ١٤١٧الطبعة األولى . األثرية

     أبو بكر محمد بن خير بن عمر : المؤلف، فهرسة ابن خير اإلشبيلي -٧٢
: الناشر، محمد فؤاد منصور: المحقق، بن خليفة اللمتوني األموي اإلشبيلي

 -هـ١٤١٩ :الطبعة األولى،  لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية 
  .م١٩٩٨

حمد بـن أحمـد   :  الستة، تأليفالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب  -٧٣
 ،دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية     : اهللا الذهبي الدمشقي، دار النشر     أبو عبد 

: األولـى، تحقيـق  : ، الطبعةم١٩٩٢ - هـ١٤١٣ – جدة  -مؤسسة علو   
 .محمد عوامة

عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمـد        : الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف     -٧٤
ـ ١٤٠٩ – بيـروت    -دار الفكر   : نشر أحمد الجرجاني، دار ال    يأب  - هـ

 .يحيى مختار غزاوي: الثالثة، تحقيق: ، الطبعةم١٩٨٨



     زا ام اي/ ار  

 - ٨٤ -

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن        : اللباب في تهذيب األنساب، تأليف     -٧٥
هــ  ١٤٠٠ - بيروت   -دار صادر   : محمد الشيباني الجزري، دار النشر    

 .م١٩٨٠ -
ور األفريقي المصري، دار محمد بن مكرم بن منظ: لسان العرب، تأليف -٧٦

 .األولى: الطبعة -  بيروت–دار صادر : النشر
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني           : لسان الميزان، تأليف   -٧٧

 هـ١٤٠٦ – بيروت   -مؤسسة األعلمي للمطبوعات    : الشافعي، دار النشر  
 .– الهند -دائرة المعرف النظامية : الثالثة، تحقيق: ، الطبعةم١٩٨٦ -

محمـد صـادق الحامـدي،      : تفق والمفترق، للخطيب البغدادي، تحقيق    الم -٧٨
 .م١٩٨٨دار القادري دمشق، : النشر

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار        : المجتبى من السنن، تأليف    -٧٩
ـ ١٤٠٦ – حلـب    -مكتب المطبوعات اإلسالمية    : النشر ، م١٩٨٦ - هـ

 .الفتاح أبو غدة عبد: الثانية، تحقيق: الطبعة
أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحـاكم      : لمستدرك على الصحيحين، تأليف   ا -٨٠

 - مكـة المكرمـة      -مكتبة نزار مصطفى الباز     : النيسابوري، دار النشر  
 .حمدي الدمرداش محمد: م تحقيق٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة األولى 

أحمد بن أيبك بن عبد اهللا الحـسيني        : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، تأليف      -٨١
 . بيروت- لبنان -دار الكتب العلمية :  بابن الدمياطي، دار النشرعرف

 عبداهللا الـشيباني،    يأحمد بن حنبل أب   : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تأليف      -٨٢
 ، عـادل مرشـد    -شعيب األرنؤوط   : الرسالة، تحقيق مؤسسة  : دار النشر 
 .وآخرون

 الحمـوي   شهاب الدين أبي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا      : معجم البلدان، تأليف   -٨٣
دار إحياء التراث العربي مؤسسة التـاريخ       : الرومي البغدادي، دار النشر   

 .- بيروت لبنان-العربي 



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٨٥ -

 حامـد   - أحمـد الزيـات      -إبراهيم مـصطفى    : المعجم الوسيط، تأليف   -٨٤
مجمـع اللغـة   : دار الدعوة، تحقيق:  محمد النجار، دار النشر   -عبدالقادر  

 .العربية
 عبـداهللا محمـد بـن عبـداهللا الحـاكم           ي أب :معرفة علوم الحديث، تأليف    -٨٥

 -هــ   ١٣٩٧ - بيـروت    -دار الكتب العلمية    : النيسابوري، دار النشر  
 .السيد معظم حسين: الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٧٧

أبو محمد : المؤلف، مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار -٨٦
مد حسن محمد مح: تحقيق، محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى

: الطبعة،  لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، حسن إسماعيل
  . م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧األولى، 

اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان        : المغني في الضعفاء، تأليف    -٨٧
 .الدكتور نور الدين عتر: الذهبي، تحقيق

 الحسن، الحسين بن محمود بن: المؤلف، المفاتيح في شرح المصابيح -٨٨
لجنة مختصة : تحقيق، الشيرازي الكوفي الضرير الزيدانيمظهر الدين 

وزارة  - دار النوادر: الناشر، نور الدين طالب: من المحققين بإشراف
  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣األولى، : الطبعة - األوقاف الكويتية

، رفعت فوزي عبد المطلب. د: تأليف، مناهج المحدثين األسس والتطبيق -٨٩
 .ـه١٤٢٩الطبعة األولى ، مصر.دار السالم: لنشردار ا

أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن       : المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، تأليف      -٩٠
الجوزي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبـدالقادر عطـا، دار           

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية،  : النشر
 ،منهاج المحدثين في القرن األول الهجـري وحتـى عـصرنا الحاضـر             -٩١

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب: الناشر، على عبد الباسط مزيد: المؤلف



     زا ام اي/ ار  

 - ٨٦ -

أبي الحسن علـي بـن عمـر الـدارقطني          :  المؤلف ،المؤتلف والمختلف  -٩٢
دار الغـرب    :موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر الطبعـة      . د: تحقيقالبغدادي  

  .اإلسالم
ـ    : موطأ اإلمام مالك، تأليف    -٩٣ ، دار   عبـداهللا األصـبحي    يمالك بن أنس أب

محمـد فـؤاد   : ، تحقيـق - مـصر    -ر إحياء التراث العربـي      دا: النشر
 .عبدالباقي

شمس الدين محمـد بـن أحمـد        : ميزان االعتدال في نقد الرجال، تأليف      -٩٤
: ، الطبعـة  م١٩٩٥ – بيـروت    -دار الكتب العلمية    : الذهبي، دار النشر  

الشيخ علـي محمـد معـوض والـشيخ عـادل أحمـد             : األولى، تحقيق 
 .ودعبدالموج

جمـال الـدين أبـي      : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تـأليف        -٩٥
وزارة الثقافـة   : المحاسن يوسف بن تغري بردى األتـابكي، دار النـشر         

 . مصر–واإلرشاد القومي 
أبو : المؤلف، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار -٩٦

ن الغيتابى الحنفى بدر محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسي
وزارة األوقاف : الناشر، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: المحقق، الدين العينى

  . م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة،  قطر-والشؤون اإلسالمية 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد : تأليف، النكت الظراف على األطراف -٩٧

 :الناشر، د شرف الدين عبد الصم:المحقق، بن أحمد بن حجر العسقالني
مطبوع مع ( .م١٩٨٣ - ـه١٤٠٣  الثانيةالطبعة ، المكتب اإلسالمي

 .)تحفة األشراف
      أبو الفـضل أحمـد بـن علـي         : المؤلف، النكت على كتاب ابن الصالح     -٩٨

ربيع بـن هـادي عميـر    : بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني المحقق 



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٨٧ -

جامعـة اإلسـالمية، المدينـة      عمادة البحث العلمـي بال    : الناشر، المدخلي
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤األولى، : المنورة، الطبعة

 السعادات المبارك بن محمد     يأب: النهاية في غريب الحديث واألثر، تأليف      -٩٩
م، ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ - بيروت   -المكتبة العلمية   : الجزري، دار النشر  

 . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : تحقيق
إسماعيل بن : المؤلف، ماء المؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين أس -١٠٠

وكالة المعارف الجليلة : الناشر، محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي
دار إحياء التراث العربي : أعادت طبعه باألوفست ،م١٩٥١ - استانبول-

  . لبنان–بيروت 
:  النـشر صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار: الوافي بالوفيات، تأليف  -١٠١

ـ ١٤٢٠ - بيروت   -دار إحياء التراث     أحمـد  : م، تحقيـق  ٢٠٠٠ -هـ
 .األرناؤوط وتركي مصطفى

 العباس شمس الدين أحمـد      يأب:  أبناء الزمان، تأليف   أنباءوفيات األعيان و   -١٠٢
:  لبنان، تحقيـق -دار الثقافة : بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار النشر    

 .حسان عباسإ
  

      



     زا ام اي/ ار  

 - ٨٨ -

  ثار وآلفهرس األحاديث
  

ف ااوي  طا  ا  

  ٣١  أبو هريرة  يأمر بالوضوء )r(إني سمعت رسول اهللا 

  ٣٣  أم حبيبة  وا مما مست النارئتوض

  ٣٥  عائشة  إن هذه ليست بالحيضة

  ٣٧  عائشة  إنها ليست بالحيضة

  ٣٩  عبد اهللا بن عمر  من سنة الصالة أن تنصب القدم

  ٤٠   أيوبأبو  الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس

  ٤٢  أم حبيبة  اثنتا عشرة ركعة من صالهن

  ٤٣  حكيم بن حزام  يا حكيم إن هذا المال حلوة

  ٤٥  عائشة  ائذني له فإنه عمك

  ٤٨  ابن عباس  الدباغ طهور

  ٥٠  عبد اهللا بن عمر  كل بيعين ال بيع بينهما

  ٥٢  عائشة  أال أخبرك بما هو أحسن من هذا

  ٥٤  أبو هريرة  إذا كان يوم الجمعة

  ٥٦  أبو هريرة  من أدركه الصبح، وهو جنب فال يصم

  ٥٨  عائشة   من نسائهيصبح جنباً



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٨٩ -

  ٥٩  أبو هريرة  هل تجد رقبة

  ٦٢  عائشة  أرضعيه

  ٦٤  عائشة  يسترني بردائه )r(رأيت رسول اهللا 

  ٦٥  عبد اهللا بن عمر  إنا نشتري الجواري فنحمض لهن

  ٦٨  عبد اهللا بن عباس  اسق حرثك من حيث نباته

  ٦٨  عمر بن الخطاب  أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم

  ٧٠  عبد اهللا بن عمر  اللهم اقسم لنا من خشيتك

  ٧١  عبد اهللا بن عباس  سبقت لهم من اهللا الرحمة
 



     زا ام اي/ ار  

 - ٩٠ -

  فهرس املوضوعات
  ٣  المقدمة  -١
  ٦  هأسباب اختيار  الموضوع وأهميت  -٢
  ٦  طريقة عملي في البحث  -٣
  
٤-  

  
  ترمجة الربيع بن سليمان اجليزي: الفصل األول

  
٨  

  ٨  سبه ومولده اسمه ون:المبحث األول  -٥
  ٩   شيوخه:المبحث الثاني  -٦
  ١٠   تالميذه:المبحث الثالث  -٧
  ١٢   ثناء العلماء عليه:المبحث الرابع  -٨
  ١٣   وفاته:المبحث الخامس  -٩
  

١٠-  
  

  ترمجة اإلمام النسائي: الفصل الثاني
  
١٤  

  ١٤   اسمه ونسبه ومولده:المبحث األول  -١١
  ١٥   نشأته العلمية ورحالته:المبحث الثاني  -١٢
  ١٦   شيوخه:المبحث الثالث  -١٣
  ١٧   تالميذه:المبحث الرابع  -١٤
  ١٨   ثناء العلماء عليه:المبحث الخامس  -١٥
  ٢٠   كتابيه السنن الصغرى والكبرى:المبحث السادس  -١٦
  ٢١  ط النسائي في سننهشر  -١٧
  ٢٢  منهج النسائي في سننه وآراء العلماء فيه  -١٨
  ٢٣  مقارنة بين السنن الكبرى والمجتبى  -١٩



 ىى واا ا  ين ا  ِت او ودرا و   

 - ٩١ -

  ٢٥  عناية العلماء بكتابي السنن  -٢٠
  ٢٦   مؤلفاته:المبحث السابع  -٢١
  ٢٨   وفاته:المبحث الثامن  -٢٢
٢٣-    

مرويات الربيع بن سليمان اجليزي عند : الفصل الثالث
  النسائي يف السنن الصغرى والكربى

  
٣٠  

  ٣٠  باب الوضوء مما غيرت النار  -٢٤
  ٣٤  باب صالة المستحاضة  -٢٥
  ٣٩  لتشهدباب السنة في جلوس ا  -٢٦
  ٤٠  باب االختالف في الوتر  -٢٧
باب ثواب من صلى ثنتي عشرة ركعة فـي اليـوم والليلـة غيـر                 -٢٨

  المكتوبة
٤١  

  ٤٣  باب السؤال من المال  -٢٩
  ٤٥  باب حكم لبن الفحل  -٣٠
  ٤٧  باب حكم جلد الميتة  -٣١
  ٥٠  باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا  -٣٢
  ٥٢  باب كراهية إظهار حلي الذهب للمرأة  -٣٣
  ٥٤  باب قعود المالئكة على أبواب المسجد يوم الجمعة  -٣٤
  ٥٥  باب صيام من أصبح جنباً  -٣٥
  ٥٩  باب المباشرة للصائم  -٣٦
  ٦١  باب القدر الذي يحرم من الرضاع  -٣٧
  ٦٤  باب إباحة الرجل لزوجته النظر في اللعب  -٣٨



     زا ام اي/ ار  

 - ٩٢ -

  ٦٥  باب حكم إتيان المرأة في دبرها  -٣٩
  ٦٨  باب خلوة الرجل بالمرأة  -٤٠
  ٧٠  باب ما يقال من الدعاء في المجلس  -٤١
  ٧١  )لوال كتاب من اهللا سبق (:لىاباب قوله تع  -٤٢
  ٧٢  الخاتمة  -٤٣
  ٧٤  المصادر والمراجع  -٤٤
  ٨٨  فهرس األحاديث واآلثار  -٤٥
  ٩٠  فهرس الموضوعات  -٤٦
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