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One of the sciences of hadith is the science of defects that
represents the nerve that distinguishes the authentic hadith from the
Deficient ones , and it is sufficient for you to research the mistakes
and delusions of trustworthy people, Thus it is considered one of
the most accurate and difficult sciences of hadith. Allah Almighty
does not write infallibility to anyone except for His Prophet
Muhammad (may God bless him and grant him peace) then trust is
subject to illusion and error, This research comes to search for the
mistakes of some of the narrators mentioned by the Imam al-Nasa’i
(may God have mercy on him) in his book (the work of the Dany
and the Night) .He has clarified the narrators' delusions and their
error, such as raising a mawqif, sending a sent or adding a word, or
other errors that the narrators commit.
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األحاديث التي أعمَّيا اإلمام النسائي بالخطأ في كتابو (عمل اليوم والميمة) "دراسة نقدية"
أ.م.د .سرمد فؤاد شفيق

قسم الحديث وعمومو  ,كمية العموم اإلسالمية ,جامعة الفموجة ,العراق.

الخالصة:

فإف مف عمكـ الحديث (عمـ العمؿ) الذم يمثؿ العصب الذم يميز بو صحيح الحديث مف سقيمو ،كحسبؾ

أف يبحث في أخطاء الثقات كأكىاميـ؛ لذا فإنو يعتبر مف أدؽ عمكـ الحديث كأصعبيا؛ فإف اهلل سبحانو كتعالى لـ
ٍ
يكتب العصمة ألحد إّل لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ  ،فالثقة معرض لمكىـ كالخطأ ،كقد جاء ىذا البحث ليبحث
عف أخطاء بعض الركاة الذيف ذكرىـ اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) في كتابو الماتع (عمؿ اليكـ كالميمة) .ثـ بيف
أكىاـ الركاة ،كبياف خطأىـ مف رفع مكقكؼ ،أك كصؿ مرسؿ ،أك زيادة لفظة ،أك غير ذلؾ ًمما يقع لمركاة فييا.

الحفاظ ،كما فعؿ في ركاية
جمعا مف األئمة ي
قد ييخطئ اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) لركاية الحافظ؛ ألنو خالؼ فييا ن
شأنا.
يحيى بف كثير مف انفراده برفع الحديث ،مخالفنا أئمة الثقات ىـ أرفع منو ن

الكممات الدالة :الطيارة ،الجنائز  ،الفضائؿ ،الدابة  ،الكرب .
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المقدمة

الحمد هلل رب العالميف حمدان يكافي نعمو كيكافئ مزيده ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد
البشير النذير الذم تركنا عمى المحجة البيضاء ليميا كنيارىا ّل يزيغ عنيا إّل ىالؾ ،كعمى آلو

تسميما كثي ار إلى يكـ المقاء.
كصحبو كسمـ
ن
كبعد:

فإف مف عمكـ الحديث (عمـ العمؿ) الذم يمثؿ العصب الذم يميز بو صحيح الحديث مف سقيمو،
أف يبحث في أخطاء الثقات كأكىاميـ؛ لذا فإنو يعتبر مف أدؽ عمكـ الحديث كأصعبيا؛
كحسبؾ ٍ
فإف اهلل سبحانو كتعالى لـ يكتب العصمة ألحد إّل لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ  ،فكاف عنكاف
البحث (األحاديث التي أعميا اإلماـ النسائي بالخطأ في كتابو عمؿ اليكـ كالميمة "دراسة نقدية").

فالثقة معرض لمكىـ كالخطأ ،كقد جاء ىذا البحث ليبحث عف أخطاء بعض الركاة الذيف ذكرىـ

اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) في كتابو الماتع (عمؿ اليكـ كالميمة) .ثـ بيف أكىاـ الركاة ،كبياف
خطأىـ مف رفع مكقكؼ ،أك كصؿ مرسؿ ،أك زيادة لفظة ،أك غير ذلؾ ًمما يقع لمركاة فييا ،كقد
جاء البحث مقسما بعد ىذه المقدمة عمى ثالثة مباحث ىي:

المبحث األكؿ :األحاديث التي أعميا اإلماـ النسائي المتعمقة بالطيارة كالصالة كاألذاف كاّلفتتاح،
كيتضمف أربعة مطالب:

المطمب األكؿ :ما يقكؿ إذا فرغ مف كضكئو ،كالمطمب الثاني :ما يقكؿ إذا قضى صالتو،

أف يق أر
كالمطمب الثالث :ما يقكؿ إذا سمع المؤذف يتشيد ،كالمطمب الرابع :ما يستحب لإلنساف ٍ
في كؿ ليمة.
كالمبحث الثاني :األحاديث التي أعميا اإلماـ النسائي المتعمقة بالجنائز ،كالبر ،كالصمة ،كاآلداب.
كيتضمف أربعة مطالب :

المطمب األكؿ :ما يقكؿ عند المكت ،المطمب الثاني :ما يقكؿ ألخيو إذا قاؿ اني ألحبؾ،

كالمطمب الثالث :ما يقكؿ إذا عطس ،كالمطمب الرابع :ما يقكؿ العاطس إذا شمت.

كأما المبحث الثالث :األحاديث التي أعميا اإلماـ النسائي المتعمقة بفضائؿ الصحابة
(رضي اهلل عنيـ) ،كالذكر كالدعاء ،كالتكبة كاّلستغفار .كيتضمف أربعة مطالب :

المطمب األكؿ :التفدية ،المطمب الثاني :ما يقكؿ إذا خرج مف بيتو ،كالمطمب الثالث :ما يقكؿ إذا

عثرت بو دابتو ،كالمطمب الرابع :ما يقكؿ عند الكرب إذا نزؿ بو.
ثـ جاءت الخاتمة ذكرت فييا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج.

وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
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المبحث األول :األحاديث التي أعمَّيا اإلمام النسائي المتعمقة بالطيارة والصالة
واألذان واالفتتاح

المطمب األول :ما يقول إذا فرغ من وضوئو:
قاؿ اإلماـ النسائي (رحمو اهلل):

ش ْع َبة
ال َحدث َنا يحيى بن كثير أ َُبو َغ َّ
سان قَ َ
 " أخبرَنا يحيى بن ُم َح َّمد بن السكن قَ َ
ال َحدث َنا ُ
ال َحدثا ابو َىاشم َعن أبي مجمز َعن قيس ْابن عباد َعن أبي سعيد َعن َّ
ال من
الن ِبي  قَ َ
قَ َ
س ْب َحا َن َك المَّ ُي َّم َوِب َح ْم ِدك أشيد أَن َال إِلَو إَِّال أَ ْنت أستغفرك َوأَتُوب إِلَ ْيك كتب ِفي رق
تََوضَّأ فَقَ َ
ال ُ
ِ
ِ
اؿ اإلماـ النسائي " ىى ىذا خطأ ىكالص ىكاب ىم ٍكقيكؼ،
َّ
امة » " .قى ى
ثم طبع ِبطَابع َفمم يكسر إلَى َي ْوم ا ْلق َي َ
دثنا يم ىحمد
ك ىخالفو يم ىحمد بف ىج ٍعفىر فى ىكقفوي " .كقاؿ اإلماـ النسائي " :أخبرىنا يم ىحمد بف بشار قى ى
اؿ ىح ى
دثنا يش ٍع ىبة ىعف أبي ىىاشـ قىا ىؿ ىس ًمعت أ ىىبا مجمز يحدث ىعف قيس بف عباد ىعف أبي سعيد
قى ى
اؿ ىح ى
ً
م".
قى ٍكلو .قى ى
اؿ اإلماـ النسائي ىك ىك ىذل ىؾ ىرىكاهي يس ٍف ىياف بف سعيد بف ىم ٍس يركؽ الث ٍكر ٌ
س ْف َيان َعن أبي َىاشم َعن
س َوْيد بن نصر قَ َ
ال أخبرَنا عبد اهلل َعن ُ
 وقال أيضا " :أخبرَنا ُ
س ْب َحا َن َك
أبي مجمز َعن قيس بن عباد َعن أبي سعيد قَا َل من تََوضَّأ ففرغ من وضوِئ ِو َّ
ثم قَ َ
ال ُ
ثم رفعت
المَّ ُي َّم َوِب َح ْم ِدك أشيد أَن َال إِلَو إَِّال أَ ْنت أستغفرك َوأَتُوب إِلَ ْيك طبع اهلل َعمَ ْي َيا ِب َ
طابع َّ
ِ
ِ
امة » "(ُ).
تَحت ا ْل َع ْرش َفمم تكسر إلَى َي ْوم ا ْلق َي َ

التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ "شعبة
عف أبي ىاشـ عف أبي مجمز عف قيس بف عباد " ...

(ِ)

 .كأخرجو ابف ماجو مف طريؽ "عمرك

بف عبداهلل بف كىب عف زيد العمي عف أنس بف مالؾ .)ّ("...كعزاه المنذرم ،كالييثمي لمطبراني

في األكسط(ْ) .كأخرجو ابف السني في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كالحاكـ في (المستدرؾ) (ٓ).

تكىـ ،فقاؿ" :إف الكؿ رككه مف طريؽ أبي ىاشـ سكل الحاكـ
الدراسة :كقع لإلماـ المنذرم ه
فكعا ،كالفرض أنو ّل يدكر الحديث إّل عميو لكف ركم مف طرؽ أخرل عف أبي ىاشـ عنو
مر ن
(ٔ)
صحح الركايتيف المرفكعة كالمكقكفة ،كقاؿ:
الممقٌف" :فقد ٌ
مكقكفا كما يركم عنو مرفكعا"  .أما ابف ي

(ُ)عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة" :بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ إذا فػ ػػرغ مػ ػػف كضػ ػػكئو" ،ُّٕ :بػ ػػرقـ (ُّٖ) .كالس ػ ػػنف الكبػ ػػرل "بػ ػػاب
ما يقكؿ إذا فرغ مف كضكئو" ،ّٕ /ٗ :برقـ (ِٖٗٗ)َّٖٗ ،

(ِ) السنف الكبرل ،ّٕ /ٗ :برقـ (ِٖٗٗ.)َّٖٗ ،
(ّ) سنف ابف ماجو "كتاب الطيارة ،باب ما يقاؿ بعد الكضكء" ،ُٓٗ/ُ :برقـ (ْٗٔ).
(ْ) الترغيب كالترىيبِّٖ /ُ :؛ كمجمع الزكائد.ِْْ /ُ :
(ٓ)عم ػ ػ ػػؿ الي ػ ػ ػػكـ كالميم ػ ػ ػػة " ب ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػػا يق ػ ػ ػػكؿ إذا ف ػ ػ ػػرغ م ػ ػ ػػف كض ػ ػ ػػكئو " ،ُّ :ب ػ ػ ػػرقـ (َّ)؛ كالمس ػ ػ ػػتدرؾ عم ػ ػ ػػى
الصحيحيف ،ِٕٓ /ُ :برقـ (َِِٕ).

(ٔ) ينظر :عجالة اإلمالء ألبي إسحاؽ الحمبي.ْٔٗ /ِ :
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ىي صحيحتاف عمى شرط البخارم كمسمـ ،كّل نعمـ طعنا في كاحد مف رجالو ،بؿ ىـ أئمة أعالـ

ثقات" .كنقؿ ركاية المستغفرم في كتابو (الدعكات) ثـ قاؿ" :رفعو قيس ،ككقفو سفياف الثكرم"(ُ).
فكعا عف شعبو إّل يحيى بف
كقاؿ اإلماـ الطبراني في معجمو األكسط بعد ٍ
أف ركاه" :لـ يركه مر ن
كثير"(ِ) ،كقد حكـ الدارقطني عمى ركاية الرفع بالغرابة مف طريؽ " ركح بف القاسـ تفرد عيسى
(ّ)
الممقٌف عمى " ىمف ضعؼ ركاية الرفع :كالحازمي ،كابف
بف شعيب "  .ككذلؾ فقد اعترض ابف ي
كتعجب مف حكـ النككم عميو بالغرابة
الصالح ،كالنككم في أذكاره ،كخالصتو ،كميذبو،
ٌ

كالضعؼ بأف رجالو أئمة أعالـ ثقات ،ثـ سبر أحكاؿ رجاؿ إسناده ليبيف عكس ما ذىبكا إليو مف

التضعيؼ "(ْ) .ثـ عرض تعميؿ الدارقطني كقبمو النسائي بالرفع ،كاعترض بقكلو" :أم دليؿ عمى
صكاب ركاية الكقؼ ،كخطأ ركاية الرفع ،كركاة ىذه ىـ ركاة ىذه؟ كالحؽ إف شاء اهلل الذم ّل

يتضح غيره أف ركاية الرفع صريحة صحيحة كما قررنا "(ٓ).

والراجح واهلل أعمم  " :أف الصحيح ىي ركاية الكقؼ (ٔ) ،كاف كاف مف ركاه عف شعبة ىك يحيى
بف كثير ،كىك مف األئمة الثقات إّل أنو انفرد بركاية الرفع ،كخالؼ فييا أئمة ثقات ىـ في ميزاف
أىؿ النقد أرفع شأنا منو ،كركاية سفياف الثكرم  ،كمحمد بف جعفر غندر كىما مف األئمة الثقات

األعالـ ،ثـ تعميؿ أئمة أعالـ كاإلماـ النسائي كالدارقطني لمركاية المرفكعة لو ثقؿ كبير في ردىا،

أما مف دافع عف تصحيح المرفكعة بأف ركاتيا مف نفس الركاة؛ فإف ىذا الكالـ يدفعنا إلى القكؿ
بالقبكؿ بكؿ ما جاء عف الثقات ،كقد تقرر بأف العمؿ قائمة عمى خطأ الثقة " .

صال تو)
المطمب الثانيَ ( :ما َيقُول إِذا قضى َ

قال اإلمام النسائي ( رحمو اهلل ):

َحمد بن حرب قَا َل حدث َنا س ْفيان عن ع ِ
الر ْح َمن بن
اصم َعن رجل ُيقَال لَ ُو عبد َّ
 " أخبرَنا أ ْ
ُ َ َ َ
َ
َْ
شة رضي اهلل عنيا أَن َّ
الن ِبي
الرماح َعن عبد َّ
َحدىما َعن اآلخر َعن َع ِائ َ
الر ْح َمن بن َع ْو َ
س َجة أ َ



جال ل َو ِْ
اإل ْك َرام".
الس َالم ومنك َّ
ال المَّ ُي َّم أَ ْنت َّ
ان إِذا قضى َّ
الس َالم تََب َاركت َيا َذا ا ْل َ
الص َالة قَ َ
َك َ

(ُ) ينظر :البدر المنير.َِٗ -ِٖٗ /ِ :
(ِ) المعجـ األكسط ،ِّ /ِ :برقـ (ُْٓٓ).
(ّ) ينظر :المزكيات ألبي إسحاؽ المزكي ،ُِٖ :برقـ (ٓٓ).
(ْ) األذكارِٖ :؛ كالمجمكع شرح الميذبْٕٓ /ُ :؛ كالبدر المنير.ُِٗ /ِ :
(ٓ) ينظر :البدر المنير.ِّٗ /ِ :

(ٔ) ينظر :عمؿ الدارقطني.َّٖ /ُُ :
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التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " عبد

ىحدىما ىعف اآلخر " (ُ) .كأخرجو أبك داكد
الر ٍح ىمف ابف الرماح ىعف عبد الر ٍح ىمف بف ىع ٍك ىس ىجة أ ى
الطيالسي ،كأحمد ،كابف ماجو ،كالسراج .كميـ مف طريؽ " :عاصـ األحكؿ ،عف عبداهلل بف

الحارث "(ِ) ،كأخرجو ابف السني ،كأبك داكد مف طريؽ" :خالد الح ٌذاء عف عبداهلل بف الحارث"(ّ).

الدراسة  :أيعؿ ىذا الحديث بالمخالفة كالخطأ مف أئمة النقد ،منيـ :اإلماـ عمي بف المديني،

كالنسائي ،كالمزم ،كغيرىـ(ْ) .فقد خطأ اإلماـ النسائي حديث " سفياف عف عاصـ عف رجؿ يقاؿ
الرماح عف عبد الرحمف بف عكسجة أحدىما عف اآلخر ىعف ىعائً ىشة رضي اهلل
لو عبد الرحمف بف ٌ
يزيد بف ىاركف ركاه عف ع ً
عنيا أىف النبًي  " ... الحديث .ك ىخالفو " ً
اصـ ىعف أبي اٍل ىكلًيد ىعف
ى ي ىى ي ى ى
ً
اف ىر يسكؿ اهلل  يجمس  ....الحديث " ،.ثـ سمى اإلماـ النسائي أبا
ىعائ ىشة " ،قىالىت " :ىما ىك ى
الكليد ،فقاؿ " :اسمو عبد اهلل بف اٍلح ًارث ركل عنو ىخالًد بف ميراف اٍلحذاء كع ً
اصـ بف يسمىٍي ىماف"
ىى
ى ي
ى
ٍ
ٍى
دثنا ىخالًد
ىعمىى قىا ىؿ ىح ى
رجح ركاية شعبة عمى ركاية سفياف بقكلو " :أخبرىنا يم ىحمد بف عبد ٍاأل ٍ
ككذا ٌ
دثنا يشعبة عف ع ً
اصـ ىعف عبد اهلل بف اٍل ىح ًارث ىعف ىعائً ىشة أىف ىر يسكؿ اهلل  .. الحديث
قى ى
اؿ ىح ى ٍ ى ى ى
أف ساؽ الركايتيف " :ىحًديث يش ٍع ىبة ىك ً
عندنا
يزيد بف ىى ياركف أكلى
ى
" .ثـ قاؿ اإلماـ النسائي بعد ٍ
بًالصك ً
الحًديث األكؿ-أم :حديث سفياف -كاٍل ىحًديث األكؿ خطأ ىكاهلل أعمـ"(ٓ) .كقاؿ ابف
اب مف ى
ى
المديني " :أف عاصـ األحكؿ ركاه عف رجؿ يقاؿ لو عكسجة بف الرماح(ٔ) ،كّل نعمـ أحدا ركل

عف عكسجة ىذا إّل عاصما األحكؿ ،كما أظنو إّل كذا "(ٕ).ثـ ذكر اإلماـ المزم في تحفتو
عندما ذكر طريؽ النسائي في عمؿ اليكـ كالميمة ،فقاؿ" :المحفكظ في ىذا حديث عاصـ عف

قمت :كفي الباب حديث عاصـ عف عكسجة بف
عبداهلل بف الحارث عف عائشة رضي اهلل عنيا ،ي
(ُ)عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة" :بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ إذا قضػ ػػى صػ ػػالتو" ،َُٖ :بػ ػػرقـ (ْٗ)؛ كالسػ ػػنف الكبػ ػػرل" :بػ ػػاب مػ ػػا
يقكؿ إذا قضى صالتو" ،ِٖ /ٔ :برقـ (ِِٗٗ).

(ِ)مس ػ ػ ػ ػػند أب ػ ػ ػ ػػي داكد الطيالس ػ ػ ػ ػػي ،َِٗ /ُ :ب ػ ػ ػ ػػرقـ (ُّٕ)؛ كمس ػ ػ ػ ػػند أحم ػ ػ ػ ػػد ،ِٔ /ٔ :ب ػ ػ ػ ػػرقـ (ِّّْٖ)؛ كس ػ ػ ػ ػػنف
اب ػ ػػف ماج ػ ػػو" :كت ػ ػػاب إقام ػ ػػة الص ػ ػػالة كالس ػ ػػنة فيي ػ ػػا ،ب ػ ػػاب م ػ ػػا يق ػ ػػاؿ بع ػ ػػد التس ػ ػػميـ" ،ُٕٓ /ِ :ب ػ ػػرقـ (ِْٗ)؛ ح ػ ػػديث

السراج ،ُٕٓ /ِ :برقـ (َٓٔ).
ٌ
(ّ) عم ػ ػػؿ الي ػ ػػكـ كالميم ػ ػػة" :ب ػ ػػاب م ػ ػػا يق ػ ػػكؿ إذا قض ػ ػػى ص ػ ػػالتو" ،ٗٗ :ب ػ ػػرقـ (َُٗ)؛ كس ػ ػػنف أب ػ ػػي داكد" :كت ػ ػػاب

الصالة ،باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سمـ" ،ْٖ /ِ :برقـ (ُُِٓ).

(ْ) ينظر :عمؿ الدارقطنيٗٗ /ُ :؛ كعمؿ اليكـ كالميمةَُٖ :؛ كتحفة األشراؼ لممزم.ْٕٔ /ُُ :
(ٓ)عمػ ػ ػ ػ ػػؿ اليػ ػ ػ ػ ػػكـ كالميمػ ػ ػ ػ ػػة ،ُُٖ -َُٖ :بػ ػ ػ ػ ػػرقـ (ٔٗ)ٕٗ -؛ كالسػ ػ ػ ػ ػػنف الكبػ ػ ػ ػ ػػرل ،ِٖ /ٔ :بػ ػ ػ ػ ػػرقـ (ِّٗٗ ك
ِٓٗٗ).
(ٔ) عكس ػ ػػجة ب ػ ػػف الرم ػ ػػاح :م ػ ػػف أى ػ ػػؿ الككف ػ ػػة ،ب ػ ػػركم ع ػ ػػف عب ػ ػػداهلل ب ػ ػػف أب ػ ػػي الي ػ ػػذيؿ ع ػ ػػف اب ػ ػػف مس ػ ػػعكد ،كركل
عاصـ بف بيدلة .ينظر :الجرح كالتعديؿ ّلبف أبي حاتـِْ /ٕ :؛ كالثقات ّلبف حباف.ِٖٗ /ٕ :

(ٕ) العمؿ ََُ -ٗٗ/ُ :بتصرؼ.
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الرماح عف عبداهلل بف أبي اليذيؿ عف ابف مسعكد "(ُ) .كليذا فإني أميؿ إلى ما رجحو اإلماـ

النسائي كغيره مف تقديـ ركايتي شعبة كيزيد عمى ركاية سفياف بف عيينة ،كاهلل أعمـ.

المطمب الثالث ( :ما يقول إذا سمع المؤذن يتشيد)

قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

الر ْح َمن بن اسحق
ال َحدث َنا عبد َّ
ال َحدث َنا بشر قَ َ
 " أخبرَنا ُم َح َّمد بن عبد اهلل بن بزيع قَ َ
َعن ُّ
ال« :إِذا سمع أحد ُكم
سول اهلل  قَ َ
الزْى ِر ّ
ي َعن سعيد بن ا ْلمسيب َعن أبي ُى َرْي َرة أَن َر ُ
ش َّيد فَقولُوا مثل قَ ْولو» ".
ا ْل ُم َؤّذن يتَ َ
ال َحدث َنا َمالك َعن ُّ
ي َعن َعطاء بن ِ
يزيد
ال َحدث َنا يحيى قَ َ
مي قَ َ
الزْى ِر ّ
 " وأخبرَنا َع ْمرو بن َع ّ
س ِم ْعتُ ْم ا ْل ُم َن ِادي فَقولُوا مثل َما َيقُول»".
سول اهلل  قَ َ
ال« :إِذا َ
َعن أبي سعيد أَن َر ُ
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " بشر
بف المفضؿ ،عف عبد الرحمف بف إسحاؽ" (ِ) .كأخرجو البخارم ،كمسمـ ،كأبي داكد مف طريؽ "
مالؾ بف أنس عف الزىرم عف عطاء بف يزيد الميثي عف أبي سعيد الخدرم" (ّ) " .كأخرجو ابف

ماجو مف طريؽ إبراىيـ بف محمد الشافعي ،عف عبداهلل بف رجاء المكي ،كالىما ،أم :النسائي

كابف ماجو ،عف عبد الرحمف بف إسحاؽ عف الزىرم عف ابف المسيب ،كفي ركاية ابف رجاء،
عباد بف إسحاؽ ،كىك عبد الرحمف بف إسحاؽ بف عبداهلل بف الحارث المدني"(ْ)" .كأخرجو

الترمذم تعميقنا عف عبد الرحمف بف إسحاؽ" (ٓ).

أف أخرجو في
الحفاظ النُّقاد ،فقد أعمو اإلماـ النسائي بعد ٍ
الدراسة :أعؿ ىذا الحديث جمعه مف ي
الكبرل ،كفي عمؿ اليكـ كالميمة ،فقاؿ« " :خالفو مالؾ بف أنس ،ركاه عف الزىرم ،عف عطاء بف
أف أخرج حديث مالؾ " «إذا سمعتـ المنادم
يزيد ،عف أبي سعيد الخدرم» " .كقاؿ أيضا بعد ٍ

(ُ) تحفة األشراؼ.ْٕٔ /ُُ :
( ِ)

عم ػ ػػؿ الي ػ ػػكـ كالميم ػ ػػة " ،ب ػ ػػاب م ػ ػػا يق ػ ػػكؿ إذا س ػ ػػمع الم ػ ػػؤذف يتش ػ ػػيد" ،ُّٓ :ب ػ ػػرقـ (ّّ)ّْ ،؛ كالس ػ ػػنف

الكبرل" ،باب ما يقكؿ إذا سمع المؤذف يقكؿ" ،َِ /ٗ :برقـ (ٖٕٕٗ).
(ّ) صػ ػ ػ ػ ػػحيح البخػ ػ ػ ػ ػػارم "كتػ ػ ػ ػ ػػاب األذاف ،بػ ػ ػ ػ ػػاب :مػ ػ ػ ػ ػػا يقػ ػ ػ ػ ػػاؿ إذا أذف المػ ػ ػ ػ ػػؤذف" ،ُِِ /ُ :بػ ػ ػ ػ ػػرقـ (ٖٔٓ) ؛
كص ػ ػػحيح مس ػ ػػمـ " كت ػ ػػاب الص ػ ػػالة ،ب ػ ػػاب :اس ػ ػػتحباب الق ػ ػػكؿ مث ػ ػػؿ ق ػ ػػكؿ الم ػ ػػؤذف لم ػ ػػف س ػ ػػمعو ث ػ ػػـ يص ػ ػػمي عم ػ ػػى

النب ػ ػػي



ث ػ ػػـ يس ػ ػػأؿ ل ػ ػػو الكس ػ ػػيمة" ،ِٖٖ /ُ :بػ ػ ػػرقـ (ّّٖ) ؛ كسػػ ػػنف أبػػ ػػي داكد " كت ػ ػػاب الصػػ ػػالة ،بػ ػ ػػاب:

ما يقكؿ إذا سمع المؤذف "  ،ُْْ /ُ :برقـ (ِِٓ).
( ْ)
صحيح.

( ٓ)

سػ ػػنف ابػ ػػف ماجػ ػػو "كتػ ػػاب األذاف ،بػ ػػاب :مػ ػػا يقػ ػػاؿ إذا أذف المػ ػػؤذف" ،ِّٖ /ُ :بػ ػػرقـ (ُٖٕ) ،إسػ ػػناده
سػ ػػنف الترمػ ػػذم "أب ػ ػكاب الصػ ػػالة ،بػ ػػاب :مػ ػػا يقػ ػػاؿ إذا أذف المػ ػػؤذف" ،ِْٖ /ُ :بػ ػػرقـ (َِٖ) ،حػ ػػديث

حسف صحيح.
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فقكلكا مثؿ ما يقكؿ» "  ،كىك الصكاب ،كحديث "عبد الرحمف بف إسحاؽ خطأ ،كعبد الرحمف ىذا

يقاؿ لو عبد الرحمف بف عباد ،كىك ّل بأس بو"(ُ)" .كعبد الرحمف بف إسحاؽ يركم عف جماعة

مف أىؿ الككفة ،كىك ضعيؼ الحديث ،كاهلل أعمـ"(ِ) .كقد ذكر اإلماـ النسائي ىذه المخالفة في

سننو الكبرل ،مف ركاية مالؾ أيضا(ّ) .كقاؿ البكصيرم "ىذا إسناد معمكؿ ،كالمحفكظ عف الزىرم
عف عطاء الميثي عف أبي سعيد الخدرم" (ْ) .كقاؿ اإلماـ المزم" :ركم مف طريؽ محمد بف

عبداهلل بف بزيع ،عف بشر بف المفضؿ .كمف طريؽ إبراىيـ بف محمد الشافعي ،عف عبداهلل بف

رجاء المكي .كالىما عف الرحمف بف إسحاؽ ،عف الزىرم ،عف عطاء الميثي ،عف أبي سعيد

الخدرم .ثـ قاؿ :كىك المحفكظ" (ٓ) .ككذا أعمو اإلماـ الدارقطني مف ركاية عبد الرحمف بف
إسحاؽ ،فقاؿ " :يرًك ً
ؽ ،ىع ًف ُّ
يو ُّ
الزٍى ًرم ،ىع ٍف
الزٍى ًر ُّ
م ىك ٍ
ؼ ىع ٍنوي؛ فى ىرىكاهي ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف ٍب يف إً ٍس ىحا ى
اختيمً ى
ىٍ
الزٍى ًرم ،عف عطى ً
ً
ًً
ؾ ،ك ىم ٍع ىمهر ،ك ىغ ٍي يريى ىما فى ىركٍكهي ،ىع ًف ُّ
يد،
اء ٍب ًف ىي ًز ى
ىٍ ى
ى
ى
ىسعيد ،عف أبي ىريرة .ىك ىخالىفىوي ىمال ه ى
ً
ًو
يح"(ٔ) .كقاؿ اإلماـ الترمذم" :كركاية مالؾ
ىع ٍف أىبًي ىسعيد .ثـ قاؿ ،أم :الدارقطني :ىك يى ىك الصح ي

(ٕ)
كمف تابعو .قالو أبك حاتـ الرازم،
أصح"  .كقاؿ ابف رجب الحنبمي " :كالصحيح قكؿ مالؾ ،ى
كالترمذم ،كابف عدم ،كالدارقطني "(ٖ) .كأكرد اإلماـ العقيمي " ركاية عبد الرحمف بف إسحاؽ " في

ضعفائو الكبير ،ثـ قاؿ " :كأصحاب الزىرم يقكلكف عف الزىرم عف عطاء بف يزيد عف أبي
سعيد عف النبي



نحكه ،كىذه الركاية أكلى" (ٗ).

تبعا لما ذىب إليو اإلماـ النسائي،
لذلؾ فإني أذىب إلى تخطئة ركاية عبد الرحمف بف إسحاؽ ن
كالترمذم ،كالدارقطني ،كالعقيمي ،كابف رجب ،كمخالفة مالؾ كمعمر لركاية عبد الرحمف بف
إسحاؽ .كاهلل أعمـ.

(ُ) ينظر :تيذيب الكماؿ لممزم.ِْٓ /ُٔ :
(ِ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ُّٓ :برقـ (ّْ).

(ّ) السنف الكبرل ،َِ /ٗ :برقـ (ٖٕٕٗ).
(ْ) مصباح الزجاجة ،ُٗ /ُ :برقـ (ِٖٔ).
(ٓ) تحفة األشراؼ ،ِٖ /َُ :برقـ (ُُّْٖ).
(ٔ) عمؿ الدارقطني ،ِِٕ /ٕ :برقـ (ُّْْ).
(ٕ) سنف الترمذم ،ِْٖ /ُ :برقـ (َِٖ).
(ٖ) فتح البارم.ِّْ /ٓ :

(ٗ) الضعفاء الكبير ،ّٕٕ /ّ :برقـ (َُّٗ).
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حب ل ِ
إل نسان أَن ي ْق َأر كل لَ ْيمَة)
يستَ ّ
المطمب الرابع َ ( :ما ْ
قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

الصمد
ال َحدث َنا عبد ا ْل َع ِزيز بن عبد َّ
 " أْ
ال َحدث َنا بشر بن الحكم قَ َ
َخبرِني َزَك ِريَّا بن يحيى قَ َ
ام َأرَة
صور َعن ربعي َعن َع ْمرو بن َم ْي ُمون َعن عبد َّ
قَ َ
ال َحدث َنا َم ْن ُ
الر ْح َمن بن أبي ليمى َعن ْ
سول اهلل  : من قَ َأرَ ِفي لَ ْيمَة بقل ُى َو اهلل أحد فقد
ال قَ َ
صار أَن أ ََبا أَيُّوب أنبأىا قَ َ
ال َر ُ
من ْاألَ ْن َ
قَ َأرَ ثمث ا ْلقُ ْرآن ".

التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " بشر

صكر ىعف ربعي ىعف ىع ٍمرك بف ىم ٍي يمكف ىعف عبد
بف الحكـ عف عبد اٍل ىع ًزيز بف عبد الصمد عف ىم ٍن ي
صار أىف أ ىىبا أىيُّكب "(ُ) ،كأخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة،
ام ىأرىة مف ٍاأل ٍىن ى
الر ٍح ىمف بف أبي ليمى ىعف ٍ
كأحمد ،كالترمذم ،كالطبراني ،كعبد بف يحميد ،كالبييقي ،كميـ مف طريؽ" :زائدة عف منصكر عف
ىالؿ بف يساؼ عف ربيع بف خيثـ عف عمرك بف ميمكف عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف امرأة
مف األنصار عف أبي أيكب األنصارم رضي اهلل عنو"(ِ).

الدراسة :كقع في إسناد ىذا الحديث اضطراب كثير كخطأ في ركاتو في أكجو عدة ،لذلؾ حكـ
أف
اإلماـ النسائي عمى إسناده بالخطأ ،ككذا جمع مف أئمة النقد ،فقد قاؿ اإلماـ النسائي بعد ٍ
أخرجو بيذا اإلسناد" :ىذا خطأ"(ّ) ،كسبب تخطئة اإلماـ النسائي لما كقع مف اّلختالؼ عمى

الربيع بف خيثـ ،ككذا أعؿ اإلماـ أبي حاتـ ىذا الحديث مف كجكه أيخر مف حديث أبي الدرداء

فقاؿ" :ىك خطأ ،ركاه حسيف عف ىالؿ بف يساؼ عف عمرك بف ميمكف عف امرأة مف األنصار

(ْ)
قمت :كىنا كقع خطأ أيضا
عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف أبي أيكب عف النبي  . " ي
بتقديـ المرأة عمى ابف أبي ليمى ،كالصحيح كاهلل أعمـ ،أنو عف " عبد الرحمف بف أبي ليمى عف

"(ٓ) .ككذا أعمو

امرأة مف األنصار عف أبي أيكب األنصارم رضي اهلل عنو عف النبي
ىح ندا
اإلماـ الترمذم مف الكجو الذم أخرجو اإلماـ النسائي فقاؿ " :ىى ىذا ىحًد ه
يث ىح ىس هف ىكّلى ىن ٍع ًر ي
ؼ أى
ً
ًً
ً ً
ً
ضٍي يؿ ٍب يف ًع ىي و
اض ،ىكقى ٍد
الحًد ى
يث أ ٍ
ىح ىس ىف م ٍف ًرىك ىاية ىزائ ىدةى ،ىكتى ىاب ىعوي ىعمىى ًرىك ىايتو إً ٍس ىرائي يؿ ،ىكالفي ى
ىرىكل ىى ىذا ى



حب ل ً
ػر كػ ػػؿ لىٍيمىػ ػػة " ،ِْٓ :بػ ػػرقـ (ّٖٔ)؛ كالسػ ػػنف الكبػ ػػرل" :
إلنسػ ػػاف أىف ي ٍقػ ػ ىأ
يسػ ػػتى ٌ
(ُ)عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة " :ىمػ ػػا ٍ
حب ل ً
إلنساف أىف ي ٍق ىأر كؿ لىٍيمىة " ،ِّٓ/ٗ :برقـ (َُُْٓ).
يستى ٌ
ىما ٍ
(ِ) مسند ابف ابي شيبة ،َّ /ُ :برقـ (ٕ).

(ّ)مس ػ ػ ػ ػػند اّلم ػ ػ ػ ػػاـ احم ػ ػ ػ ػػد ،ُْٗ /ٓ :ب ػ ػ ػ ػػرقـ (ََِّٔ)؛ كس ػ ػ ػ ػػنف الترم ػ ػ ػ ػػذم" :ب ػ ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػػكرة
اإلخ ػ ػػالص" ،ُٕ/ٓ :ب ػ ػػرقـ (ِٖٔٓ)؛ كالمعج ػ ػػـ الكبي ػ ػػر ،ُٖٔ /ْ :ب ػ ػػرقـ (َِْٗ)؛ كمسػػ ػػند عبػػ ػػد بػػ ػػف حميػ ػ ػػد:
َُّ ،برقـ (ِِِ)؛ كشعب اإليماف ،ُْٕ /ْ :برقـ (ُِّّ).

(ْ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ِْٓ :برقـ (ّٖٔ)؛ كالسنف الكبرل ،ِّٓ/ٗ :برقـ (َُُْٓ).
(ٓ) عمؿ الحديث.ٖٔٓ -ْٖٔ /ْ :
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اضطىربكا ًف ً
ً
ًو ً
ص و
يو"(ُ) .ثـ جاء اإلماـ
الحًد ى
كر ،ىك ٍ ى ي
ىرىكل يش ٍع ىبةي ،ىك ىغ ٍي ير ىكاحد م ىف الثقىات ىى ىذا ى
يث ىع ٍف ىم ٍن ي
ث بً ًو الش ٍعبً ُّي ،ىع ٍف ىع ٍبًد
الدارقطني مكافقا لما أعمو اإلماـ الترمذم عندما سئؿ عنو فقاؿ " :ىحد ى
ث بً ًو ىع ٍنوي ىع ٍب يد الم ًو ٍب يف أىبًي السفى ًر ،ىكىزىك ًريا ٍب يف أىبًي
ُّكب .ىحد ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبًي لىٍيمىى ،ىع ٍف أىبًي أىي ى
ً
ً
كر ٍب يف اٍل يم ٍعتى ًم ًر ،ىك ٍ
ض ىبطى إً ٍس ىن ى
اختيمً ى
امةى ،فى ى
ىزائ ىدةى ،فىأ ٍ
ادهي
ىس ىن ىداهي .ىكىرىكاهي ىم ٍن ي
صي
ؼ ىع ٍنوي؛ فى ىرىكاهي ىزائ ىدةي ٍب يف قي ىد ى
عف عبد الرحمف بف أبي ليمى ،عف و ً
ص ًار ،ىع ٍف أىبًي أىي ى
ُّكب .ىك ىخالىفىوي الش ٍعبً ُّي ،فى ىرىكاهي
ام ىأرىة م ىف ٍاأل ٍىن ى
ٍ
كف ،ع ًف و
ص و
ُّكب ،ىكلى ٍـ ىي ٍذ يك ًر
كر ،ىع ٍف ًى ىال وؿ ،ىع ًف الربً ً
ام ىأرىة ،ىع ٍف أىبًي أىي ى
ىع ٍف ىم ٍن ي
يع ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىم ٍي يم و ى ٍ
ضٍي يؿ ٍب يف ًع ىي و
ص و
كر ،فىقىد ىـ ًفي إً ٍس ىن ًاد ًه ىكأىخ ىر ،ىج ىعمىوي ىع ٍف ًى ىال ًؿ ٍب ًف
ٍاب ىف أىبًي ليمى ىكىرىكاهي في ى
اض ،ىع ٍف ىم ٍن ي
يس و
و
اؼ ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىم ٍي يم و
ام ىأروىة ،ىع ٍف أىبًي
كف ،ىع ًف الربً ً
ىى
يع ٍب ًف يخثىٍيـ ،ىع ًف ٍاب ًف أىبًي لىٍيمىى ،ىع ٍف ٍ
ًً
ً
ً
صو
ص و
كر ،ىع ٍف ًرٍب ًعي
أىي ى
كر ،فى ىكًى ىـ فيو ،ىرىكاهي ىع ٍف ىم ٍن ي
ُّكب .ىكىرىكاهي ىع ٍب يد اٍل ىع ًزي ًز ٍب يف ىع ٍبد الص ىمد ،ىع ٍف ىم ٍن ي
و
ٍب ًف ًح ىر و
اش ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىم ٍي يم و
ىسقىطى ًم ىف
ام ىأرىة ،ىع ٍف أىبًي أىي ى
ُّكب ،أ ٍ
كف ،ىع ًف ٍاب ًف أىبًي لىٍيمىى ،ىع ًف ٍ
اش ،ككًىـ ًف ً
اإلس ىن ًاد الربًيع ٍبف يخثىٍيوـ ،كجع ىؿ م ىكاف ًى ىال ًؿ ٍب ًف يس و
اؼ ًرٍب ًعي ٍب ىف ًح ىر و
يو ،ىكاٍلقى ٍك يؿ قى ٍك يؿ
ىىى ى ى
ى ى
ًٍ ٍ
ىى
ىى ى
ً
اـ ًإ ٍس ىن ى
ادهي
ىزائ ىدةى ٍب ًف قي ىد ى
امةى ".كقاؿ الدارقطني أيضا" :كالحديث حديث زائدة ،عف منصكر ،كىك أىقى ى
ظوي"(ِ) .فاّلختالؼ الكاقع في اإلسناد مف إسقاط الربيع بف خثيـ كقد أعؿ اإلماـ النسائي
ىك ىح ًف ى
اإلسناد بو ،كاّلختالؼ اآلخر ما جعؿ مكاف ىالؿ بف يسار ربعي بف حراش ،كىك خطأ أيعؿ بو

األسناد ،كمنيـ اإلماـ البخارم فقد قاؿ بعد ذكر اّلختالؼ في ىذه الركاية" :كربعي ّل يصح"(ّ).

ككذا كقع اّلختالؼ كاّلضطراب في تقديـ كتأخير المرأة التي ركت عف أبي أيكب األنصارم

(رضي اهلل عنو) ،فمنيـ مف جعميا عف امرأة عف ابف أبي ليمى عف أبي أيكب ،كمنيـ مف

جعميا -كىك الصحيح -عف ابف أبي ليمى عف امرأة مف األنصار ،عف أبي أيكب رضي اهلل
عنو ،كىك الصحيح .ككذا ساؽ اإلماـ مسمـ أسانيدىا عندما ذكر اّلختالؼ الذم كقع في ىذه

الركاية(ْ).

فالصحيح والراجح عندم :ىك ما ذىب إليو األئمة النقاد مف تعميؿ ىذا اّلسناد ،كأف الصحيح ما
جاء مف طريؽ زائدة كالفضيؿ كاهلل أعمـ.

(ُ) سنف الترمذم ،ُٕ/ٓ :برقـ (ِٖٔٓ).
(ِ) عمؿ الدارقطني ،َُّ -َُُ /ٔ :برقـ (ََُٕ) باختصار كتصرؼ.
(ّ) التاريخ الكبير.ُّٕ /ّ :

(ْ) ينظر :التمييز.ُٗٔ -ُٗٓ :
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المبحث الثاني :األحاديث التي أعمَّيا اإلمام النسائي المتعمقة بالجنائز ,والبر,
والصمة ,واآلداب.

المطمب األول َ ( :ما َيقُول ِع ْند ا ْل َم ْوت)
قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

ش ْع َبة َعن َب َيان بن
حم َران قَ َ
ال َحدث َنا ُ
 " أخبرَنا َعبدة بن عبد اهلل الصفار َعن عبد اهلل بن ْ
ال ِ
سول اهلل صمى ااهلل َع َم ْي ِو َوسمم من
س ِمعت ُعثْ َمان َيقُول قَ َ
ال َر ُ
حم َران َيقُول َ
بشر قَ َ َ
سمعت ْ

ات َو ُى َو يعمم أَن َال إِلَو إَِّال اهلل دخل ا ْل َّ
جنة ".
َم َ
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " شعبة
عف بياف بف بشر عف حمراف عف عثماف رضي اهلل عنو" (ُ) ،كأخرجو اإلماـ أحمد كمسمـ كأبك

عكانة كابف حباف كابف منده كالبييقي كابف عساكر ،كميـ مف طريؽ "خالد الحذاء عف الكليد بف

مسمـ عف حمراف عف عثماف رضي اهلل عنو"(ِ).

الدراسة  :ىذا الحديث يركيو اإلماـ شعبة كقد اختمؼ عنو ،فركم عنو مف طريؽ" :عبداهلل بف
حمراف عف شعبة عف بياف بف بشر عف حمراف عف عثماف رضي اهلل عنو" ،كخالؼ شعبة غندر
كعبد الصمد كغيرىما رككه عف شعبة عف خالد الحذاء عف أبي بشر العنبرم الكليد بف مسمـ عف

حمراف لـ يذكر فيو عثماف(رضي اهلل عنو) ".كقد أعؿ الطريؽ األكؿ الذم ذكر فيو عثماف
(رضي اهلل عنو) جمع مف األئمة ،فقد قاؿ اإلماـ النسائي بعد أف أخرجو في عمؿ اليكـ الميمة ،

أف اخرجو مف حديث غندر:
كالسنف الكبرل فقاؿ" :خالفيما عبداهلل بف حمراف" ،كقاؿ أيضا بعد ٍ
"كىك الصكاب كحديث عبداهلل بف حمراف خطأ"(ّ) فإف قيؿ :إف فيو أبا بشر العنبرم ،كىك الكليد
بف مسمـ -كىك مدلس ،قمنا :إف تيمة التدليس قد زالت عنو؛ ألنو قد صرح بالتحديث عند اإلماـ

مسمـ كغيره(ْ) .فقد أخرجو اإلماـ مسمـ مف طريؽ محمد ابف أبي بكر المقدمي ،كأبك عكانة مف

طريؽ عمي بف عبداهلل كطريؽ مسدد كالقكاريرم عف بشر بف المفضؿ بيذا اّلسناد .ككذا ذكر
(ُ) عم ػػؿ الي ػػكـ كالميم ػػة " :ىم ػػا ىيقي ػػكؿ ًع ٍن ػػد ا ٍل ىم ػ ٍػكت " ،ٖٓٗ :ب ػػرقـ (ُُُٓ)؛ كالس ػػنف الكب ػػرل " :ىم ػػا ىيقيػػكؿ ًع ٍن ػػد
ا ٍل ىم ٍكت " ،َْٗ/ٗ :برقـ (َُٖٖٖ).
المسػ ػػند /،َٓٗ /ُ :بػ ػػرقـ (ّْٔ)؛ صػ ػػحيح مسػ ػػمـ "كتػ ػػاب اّليمػ ػػاف ،بػ ػػاب مػ ػػف لقػ ػػي اهلل باّليمػ ػػاف كىػ ػػك
( ِ)
غي ػ ػػر ش ػ ػػاؾ في ػ ػػو دخ ػ ػػؿ الجن ػ ػػة كح ػ ػػرـ عم ػ ػػى الن ػ ػػار" ،ٓٓ /ُ :ب ػ ػػرقـ (ِٔ)؛ كمس ػ ػػند أب ػ ػػي عكان ػ ػػة ،ُٗ /ُ :بػ ػ ػرقـ
(ُِ)؛ صػ ػ ػ ػ ػػحيح ابػ ػ ػ ػ ػػف حبػ ػ ػ ػ ػػاف ،َّْ /ُ :بػ ػ ػ ػ ػػرقـ (َُِ)؛ كاإليمػ ػ ػ ػ ػػاف ّلبػ ػ ػ ػ ػػف منػ ػ ػ ػ ػػده ،ُّٕ /ُ :بػ ػ ػ ػ ػػرقـ (ِّ)؛
كاألسماء كالصفات ،ِِْ /ُ :برقـ (ُْٕ)؛ كمعجـ الشيكخ ،ُْٖ /ُ :برقـ (ٖٓٓ).
(ّ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ٖٓٗ :برقـ (ُُُٓ)؛ كالسنف الكبرل ،َْٗ/ٗ :برقـ (َُٖٖٖ).
( ْ)

صػ ػػحيح مسػ ػػمـ ،ٓٓ /ُ :بػ ػػرقـ (ِٔ)؛ كمسػ ػػند أبػ ػػي عكانػ ػػة ،ُٗ /ُ :بػ ػػرقـ (ُِ)؛ مصػ ػػنؼ ابػ ػػف أبػ ػػي

شيبة ،ِّٖ /ّ :برقـ (َُْٕٗ)؛ المنتخب مف مسند عبد بف حميد ،ْٖ :برقـ (ٓٓ).
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مشير لما أخرجو اّلماـ النسائي "عف عبده عف عبداهلل بف حمراف عف
نا
اإلماـ المزم في تحفتو
شعبة عنو بو ركاه شعبة أيضا عف خالد الحذاء عف أبي بشر الكليد بف مسمـ عف حمراف"(ُ).
أف ذكر
كفيو كاهلل أعمـ إشارة إلى الطريؽ الصحيح الذم جاء بو .كقاؿ الحافظ ابف حجر -بعد ٍ
طريؽ محمد بف جعفر غندر فقاؿ" :فكقع لنا بدّل عاليان"(ِ) .ثـ جاء صاحب المسند الجامع ذاك ار

طرؽ الحديث كميا ،كذكر ما قالو اّلماـ النسائي مرجحا بذلؾ قكلو" :مف أف حديث عبداهلل بف
حمراف خطأ" ،كالصكاب حديث غندر(ّ) .كيكفي ما قاؿ فيو اإلماـ الدارقطني مف إعالؿ حديث

حمراف عف عثماف (رضي اهلل عنو) ،كأشار إلى تصكيب ركاية شعبة عف خالد الحذاء ،عف أبي
بشر العنبرم الكليد بف مسمـ عف حمراف بقكلو" :كىك الصكاب"(ْ) .وىو ما أذىب إليو من ترجيح

ما رجحو األئمة وىو طريق شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد عن حمران واهلل أعمم.

المطمب الثاني َ ( :ما َيقُول ألخيو إذا قالَّ :إني ألحبك)
قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

ال ح ِ
 " أ ْخبرِني م َح َّمد بن عقيل َّ
س ُاب ِ
دثني
وري قَ َ
س ْين َو ُى َو ْابن َواقد قَ َ َ
مي بن ا ْل ُح َ
الن ْي َ
ُ
ال َحدث َنا َع ّ
ِ
ِ
ِ
سول اهلل  إِذا مر رجل
ال َحدثني أنس بن َمالك قَ َ
أبي َعن ثَابت قَ َ
ال كنت َجالسا ع ْند َر ُ
ال ,قُم
ال َال قَ َ
الَ :ىل أعممتو بذلك قَ َ
ال رجل من ا ْلقَ ْوم َيا َن ِبي اهلل َواهلل إِ ِّني ألحب َى َذا الرجل قَ َ
فَقَ َ
ال أحبك الَِّذي أحببتني لَ ُو ".
ال َيا َى َذا َواهلل إِ ِّني َألحبك قَ َ
ام إِلَ ْي ِو فَقَ َ
فاعممو فَقَ َ

التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " حسيف
بف كاقد عف ثابت " (ٓ) .كأخرجو اإلماـ أحمد ،كابف حباف ،كالضياء المقدسي مف طريؽ " :حسيف

بف كاقد عف ثابت "(ٔ) ،كأخرجو ابف الجعد ،كأبك داكد ،كابف السني ،كالحاكـ مف طريؽ "المبارؾ

بف فضالة عف ثابت البناني"(ٕ) .كأخرجو أبك يعمى مف طريؽ "عبداهلل بف الزبير عف ثابت"(ٖ).
(ُ) تحفة اّلشراؼْٖٓ /ٕ :
(ِ) نتائج األفكار.ِٖٔ /ْ :

(ّ) المسند الجامع.ِْٗ -ِْٖ /ُِ :
(ْ) عمؿ الدارقطني ،ُٗ /ّ :برقـ (َِٔ).
( ٓ)

عم ػ ػػؿ الي ػ ػػكـ كالميم ػ ػػة" :ب ػ ػػاب م ػ ػػا يق ػ ػػكؿ ألخي ػ ػػو إذا ق ػ ػػاؿ ان ػ ػػي ألحب ػ ػػؾ" ِِِ ،ب ػ ػػرقـ (ُِٖ)؛ كالس ػ ػػنف

الكبرل" :باب ما يقكؿ ألخيو إذا قاؿ اني ألحبؾ" ٗ ،ٕٗ/برقـ (ُْٗٗ).

(ٔ) مس ػ ػػند أحم ػ ػػد ،ُْٖ /ُٗ :ب ػ ػػرقـ (َُِّْ) ،ق ػ ػػاؿ الش ػ ػػيخ ش ػ ػػعيب :إس ػ ػػناده ص ػ ػػحيح عمػػ ػػى ش ػ ػػرط مسػػ ػػمـ؛
كصحيح ابف حباف ،َّّ /ِ :برقـ (ُٕٓ)؛ كاألحاديث المختارة ،ُٕ /ٓ :برقـ (ُُٖٔ).
( ٕ)

مس ػػند اب ػػف الجع ػػد ،ّْٔ :ب ػػرقـ (ُّّٗ)؛ كس ػػنف اب ػػي داكد "كت ػػاب اّلدب ،ب ػػاب اخب ػػار الرج ػػؿ الرج ػػؿ

بمحبت ػ ػ ػػو اي ػ ػ ػػاه" ،ّّّ /ْ :ب ػ ػ ػػرقـ (ُِٓٓ)؛ كعم ػ ػ ػػؿ الي ػ ػ ػػكـ كالميم ػ ػ ػػة" :ب ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػػا يق ػ ػ ػػكؿ ألخي ػ ػ ػػو إذا ق ػ ػ ػػاؿ :ان ػ ػ ػػي

ألحبؾ" ،ُِٔ :برقـ (ُٖٗ)؛ كالمستدرؾ عمى الصحيحيف ،ُٖٗ /ْ :برقـ (ُِّٕ).
(ٖ) مسند أبي يعمى ،ُِٔ /ٔ :برقـ (ِّْْ).
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الدراسة :أخرج اإلماـ النسائي ىذا الحديث بيذا اإلسناد ،فقاؿ " :أ ٍخبرنًي يم ىحمد بف عقيؿ
الن ٍي ىس ياب ً
اؿ ىحدثنًي أبي ىعف ثىابت قىا ىؿ ىحدثنًي أنس
مي بف اٍل يح ىس ٍيف ىك يى ىك ٍابف ىكاقد قى ى
كرم قى ى
اؿ ىح ى
دثنا ىع ٌ
أف ذكره فقاؿ " :ىخالفو
بف ىمالؾ قى ى
اؿ  ...الحديث "  .كقد أعمٌو اإلماـ النسائي بيذا اإلسناد بعد ٍ
ممة ىعف ثىابت
دثنا اٍلحجاج قى ى
ىخبرنًي ابراىيـ ابف ىي ٍعقيكب قى ى
ممة أ ٍ
اؿ ىح ى
اؿ ىح ى
دثنا ىحماد بف ىس ى
ىحماد بف ىس ى
الحًديث " ،ثـ قاؿ اإلماـ النسائي" :
ىعف حبيب بف أبي سبيعة ىعف اٍل ىح ًارث ىعف رجؿ ىحدثوي بًيى ىذا ى
ى ً
ممة أثبت ىكاهلل أعمـ بً ىحًديث ثىابت
ىك ىى ىذا الص ىكاب
عندنا ىك ىحديث يح ىس ٍيف بف ىكاقد خطأ ىك ىحماد بف ىس ى
مف يح ىس ٍيف بف ىكاقد "(ُ) .ككذا أعمو اإلماـ الدارقطني " :كقد سئؿ عف حديث ثابت ،عف أنس ،أىف
اؿ لًمنبًي  :إني أحب فالنا ،قاؿ :ىؿ أعممتو؟ قاؿّ :ل ،قاؿ :أعممو .فقاؿ :يركيو مبارؾ
ىريج نال قى ى
بف فضالة ،كعبد اهلل بف الزبير الباىمي ،كالحسيف بف كاقد ،عف ثابت ،عف أنس .كخالفيـ حماد
ً
ىص ىح ً
اب النبًي
بف سممة ،فركاه عف ثابت ،عف حبيب بف سبيعة ،عف الحارث ،ىع ٍف ىريج وؿ م ٍف أ ٍ
 " ثـ قاؿ اإلماـ الدارقطني " :كالقكؿ قكؿ حماد .)ِ(" .ككذا أعمو اإلماـ ابف األثير فقاؿ" :
كركاه مبارؾ ٍبف فضالة ،كحسيف ٍبف كاقد ،كعبد المو ٍبف الزبير ،كعمارة ٍبف زاذاف ،ىع ٍف ثابت ،ىع ٍف
أنس ،كىك كىـ ،كحديث حماد أشير "(ّ) .كقد أكرده المزم في تحفتو ،كقد ذكر ما جاء مف
طريؽ "حماد بف سممة" ،ثـ بعد ذلؾ ذكر طريؽ "الحسيف بف كاقد في إشارة إلى تقديـ ركاية ثابت

عمى الحسيف بف كاقد كاهلل أعمـ"(ْ).كذكر اإلماـ المقدسي ركاية الحسيف بف كاقد كأعمو بالتفرد،
بقكلو" :كلعمو ًمما تفرد بو عف ثابت"(ٓ).كقد ذكره اإلماـ البخارم في تأريخو مف طريؽ" :يحيى بف

،"...

إسحاؽ عف حماد بف ثابت عف حبيب ابف سبيعة عف الحارث قاؿ :مر رجؿ بالنبي 
مقمكبا عف النبي .)ٔ("
كذكره أيضا مف طريؽ" :ابف المبارؾ عف حماد عف سبيعة بف حبيب،
ن

صكب اإلماـ النسائي ،كالدارقطني في العمؿ
كمع ىذا اّلضطراب الذم كقع في حديث حمادٌ ،
(ٕ)
تبعا لما ذىب إليو
ركاية حماد عمى ركاية الحسيف بف كاقد .كىك ما أيرجحو مف خالؿ دراستي ،ن

األئمة النقاد .كاهلل أعمـ.

(ُ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ِِّ ،ِِِ :برقـ (ُِٖ.)ُْٖ -
(ِ) عمؿ الدارقطني ِْ /ُِ :بتصرؼ.
(ّ) أيسد الغابة.ِّْ /ُ :
(ْ) تحفة األشراؼ.َُ /ّ :
(ٓ) ذخيرة الحفاظ.ُُٔٔ/ّ :

(ٔ) التاريخ الكبير ،ُّٖ /ِ :برقـ (َِٕٔ).
(ٕ) عمؿ اليكـ كالميمة ِِِ :برقـ (ُْٖ)؛ كعمؿ الدارقطني.ِْ /ُِ :
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المطمب الثالث ( :ما يقول إذا عطس)
قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

ِ
ال َحدث َنا ْابن أبي ُذ َباب
يسى قَ َ
 " أخبرَنا سوار بن عبد اهلل بن سوار قَ َ
ص ْف َوان بن ع َ
ال َحدث َنا َ
ال رسول اهلل  : لما خمق اهلل آدم ونفخ ِف ِ
يو
َعن سعيد بن أبي سعيد َعن ابي ُى َرْي َرة قَ َ
َ
ال قَ َ َ ُ
ْى ْب إِلَى
ال ا ْل َحمد هلل فَقَ َ
مد ربو باذن اهلل لَ ُو فَقَ َ
ال لَ ُو ربو َر ِحمك َربك َيا آدم اذ َ
الروح عطس فَ َح َ
ّ
ثم َر َج َع إِلَى ربو
أُولَ ِئ َك ا ْل َمأل ومأل ِم ْن ُيم ُجمُوس فَقل َّ
سالم َعمَ ْيك ورحمو اهلل َّ
الس َالم َعمَ ْي ُكم فَقَالُوا َ
ال َى ِذه تحيتك وتحية ذريتك َبينيم ".
فَقَ َ
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ "
ً
يسى عف عبد الرحمف ٍابف أبي يذ ىباب ىعف سعيد بف أبي سعيد"(ُ) .كأخرجو الترمذم،
ص ٍف ىكاف بف ع ى
ى
ً
يسى عف عبد الرحمف ٍابف
ص ٍف ىكاف بف ع ى
كالبزار ،كابف حباف ،كالحاكـ ،كالبييقي ،كميـ مف طريؽ " ى
أبي يذ ىباب ىعف سعيد المقبرم"(ِ) ،كأخرجو اآلجرم مف طريؽ" :الميث بف سعد عف محمد بف
عجالف عف سعيد المقبرم"(ّ).

الدراسة :أعؿ ىذا الحديث جمع مف النقاد ،منيـ اإلماـ النسائي نفسو ،كاإلماـ أحمد ،كالدارقطني
أف أخرجو في السنف الكبرل ،كعمؿ اليكـ
كغيرىـ بالمخالفة كالخطأ .فقد قاؿ اإلماـ النسائي بعد ٍ
عجالف ًف ً
عجالف ىعف
دثنا الم ٍيث ىعف ٍابف ى
كالميمة " :ىخالفو يم ىحمد بف ى
يو أخبرىنا قيتىٍي ىبة بف سعيد قى ى
اؿ ىح ى
اؿ خمؽ اهلل آدـ ًفي آخر ساعة مف يكـ اٍلجمعة ثـ نفخ ًف ً
يو
سعيد ىعف أىبًيو ىعف عبد اهلل بف ىسالـ قى ى
ى ى
ىٍ ي ي ى
ًً
اؿ
اؿ اٍل ىحمد هلل) فىقى ى
اؿ اهلل عز ىكجؿ لىوي قؿ اٍل ىحمد هلل (فىقى ى
الركح عطس فىقى ى
مف ركحو ىفمىما تبالغ فيو ٌ
اؿ ىىًذه
مجمس مف اٍل ىم ىالئً ىكة فىسمـ ىعمىٍي ًيـ فىفعؿ فىقى ى
اهلل ىرًحمؾ ىربؾ ثـ قى ى
ب إًلىى أىؿ ىى ىذا اٍل ٍ
اؿ لىوي ا ٍذ ىى ٍ
تحيتؾ كتحية ذريتؾ " .كقاؿ اإلماـ النسائي" :كىذا -أم :حديث ابف عجالف -ىك الصكاب،
كحديث سكار بف عبداهلل خطأ"(ْ) .كاعاللو لو في اإلسناد كما ىك ظاىر مف اّلختالؼ في

اإلسناد ككذا المتف؛ فإف حديث سكار لـ يذكر ساعة كّلدة آدـ (عميو السالـ) ،ككذا أعمو اإلماـ
ت ًفي ًكتى ً
يؿ
اؿ ًق ى
اب أىبًي قى ى
أحمد بف حنبؿ (رحمو اهلل) ،فقد نقؿ عنو ابنو عبداهلل قكلو " :ىك ىج ٍد ي
(ُ) عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة "بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ إذا عطػ ػػس" ،ِّٕ :بػ ػػرقـ (ُِٕ)؛ كالسػ ػػنف الكبػ ػػرل" :بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ
إذا عطس" ،ّٔ /ٔ :برقـ (ُْٔ).

(ِ) سػ ػ ػػنف الترمػ ػ ػػذم" :أب ػ ػ ػكاب تفسػ ػ ػػير الق ػ ػ ػرآف" ،ُِّ /ٓ :بػ ػ ػػرقـ (ّّٖٔ)؛ كمسػ ػ ػػند الب ػ ػ ػزار ،َُٓ /ُٓ :ب ػ ػ ػرقـ
(ْٖٕٖ)؛ كص ػ ػ ػ ػػحيح اب ػ ػ ػ ػػف حب ػ ػ ػ ػػاف ،َْ /ُْ :ب ػ ػ ػ ػػرقـ (ُٕٔٔ)؛ كالمس ػ ػ ػ ػػتدرؾ عم ػ ػ ػ ػػى الص ػ ػ ػ ػػحيحيف،ِِٗ /ْ :
ب ػ ػ ػػرقـ (ُٖٕٔ)؛ كالس ػ ػ ػػنف الكب ػ ػ ػػرل" :كتػ ػ ػ ػػاب الش ػ ػ ػػيادات ،ب ػ ػ ػػاب :اّلختيػ ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػػي اإلش ػ ػ ػػياد" ،ِْٕ /َُ :ب ػ ػ ػ ػرقـ
(ََِِٓ).

(ّ) الشريعة ،ٖٓٔ /ِ :برقـ (ّْْ).
(ْ) السنف الكبرل ،ّٔ /ٔ :برقـ (ُْٕ)؛ كعمؿ اليكـ كالميمة ،ِّٖ :برقـ (ُِٗ).
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ً
ً
الم ٍقيبرم ىعف أبي يى ىرٍي ىرة قىا ىؿ
يسى ىم ٍف ىحدثى ىؾ قى ى
ص ٍف ىك ى
اف ٍب ًف ع ى
ل ى
اؿ اٍل ىح ًارث بف عبد الر ٍح ىمف ىعف سعيد ى
ؽ المو آدـ نفخ ًف ً
اؿ لىوي ىربُّوي ىجؿ
يو ُّ
الرك ىح ىع ى
اؿ اٍل ىح ٍم يد هلل اٍل ىحمد هلل بًًإ ٍذ ًف الم ًو لىوي فىقى ى
ط ىس فىقى ى
قى ى
اؿ لىما ىخمى ى ي
آد يـ " .قاؿ اإلماـ أحمد " :ىخالىفىوي الم ٍيث بف سعد ىعف بف ىع ٍج ىال ىف ىع ٍف ىس ًع ويد
ىك ىعز ىرًح ىم ىؾ ىرب ى
ُّؾ ىيا ى
عف ع ٍبًد الم ًو ٍب ًف س ىالوـ "(ُ) .ككذا تكمـ اإلماـ الدارقطني مف حديث أبي ىريرة فقاؿ " :ى ىذا يرًك ً
يو
ىٍ ى
ى
ى ىٍ
اب ،كًاسم ً
ث ٍب يف ىع ٍبًد الر ٍحم ًف ٍب ًف أىبًي يذ ىب و
اٍل ىح ًار ي
اعي يؿ ٍب يف ىرًاف وع ،ىع ًف اٍل ىم ٍقيب ًرم ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى
ى ٍى
ى
ً
ًً
ؼ ع ًف ٍاب ًف أىبًي يذب و ً
مرفيكعا ...ك ٍ ً
يسى ،ىع ًف اٍل ىح ًار ًث ،ىع ٍف
ى
اختيم ى ى
ىٍ ن
ص ٍف ىك ي
اف ٍب يف ع ى
اب في إً ٍس ىناده؛ فى ىرىكاهي ى
ى
ض ٍم ىرةى أ ىىن يس ٍب يف ًع ىي و
يد
اض فى ىرىكاهي ،ىع ًف اٍل ىح ًار ًث ،ىع ٍف ىي ًز ى
سعيد المقبرم ،عف أبي ىريرة.كخالفو أيىبك ى
ً
ىح ىم ىر ىرىكاهي ىع ًف اٍل ىح ًار ًث ،ىع ًف
ابً ،ألىف أ ىىبا ىخالًود ٍاأل ٍ
ىص ى
ٍب ًف يى ٍريم ىز ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،ىكلى ىعؿ ك ىال يى ىما قى ٍد أ ى
اٍل ىم ٍقيب ًرم ،كيزيد بف يى ٍريم ىز ىج ىم ىع ىب ٍي ىنيي ىما "(ِ).كلـ يذكر اإلماـ الدارقطني ما كقع في إسناده مف
الخطأ كاّلختالؼ مف مخالفة "الميث عف ابف عجالف عف سعيد عف عبداهلل بف سالـ" التي ٌنبو
إلييا اإلماماف أحمد كالنسائي رحميما اهلل تعالى .كقد ذكر اإلماـ الترمذم غرابة ىذا الكجو مف
ً
يث ىغ ًر ه ً
م ًم ٍف ىغ ٍي ًر
طريؽ أبي ىريرة ،عندما أخرجو ،فقاؿ" :ك ىى ىذا ىحًد ه
الك ٍجو .ىكقى ٍد يرًك ى
يب م ٍف ىى ىذا ى
ً ً
ً
و
صالً وح ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى،
ىك ٍجو ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،ىع ًف النبًي  م ٍف ًرىك ىاية ىزٍيد ٍب ًف أ ٍ
ىسمى ىـ ،ىع ٍف أىبًي ى
ىع ًف النبًي .)ّ(" 

والراجح :ما ذىب إليو األئمة مف تعميؿ ىذا الحديث بالخطأ كالمخالفة ،كاهلل أعمـ.

المطمب الرابع( :ما يقول العاطس إذا شمت)

قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

ِ
 " أْ ِ
يساف قَا َل ُك َّنا َم َع
قدامة قَ َ
صور َعن ى َال ل ابن َ
ال َحدث َنا جرير َعن َم ْن ُ
َخبرني ُم َح َّمد بن َ
وعمى
ال َّ
الس َالم َعمَ ْي ُكم (فَقَ َ
سالم بن عبيد ِفي سفر فعطس رجل من ا ْلقَ ْوم فَقَ َ
ال) آسالم َعمَ ْيك َ
َ
أمك َّ
ثم قال لَ َعمَّك وجدت ِم َّما قمت لَك إِ َّن َما قمت لَك َك َما قَ َ
سول اهلل َ ب ْي َن َما َنحن َمعَ
ال َر ُ
سول اهلل َ عمَ ْيك
ال َّ
الس َالم َعمَ ْي ُكم فَقَ َ
سول اهلل  إِ ْذ عطس رجل من ا ْلقَ ْوم فَقَ َ
ال َر ُ
َر ُ
ال إِذا عطس أحد ُكم فميحمد اهلل فَذكر بعض المحامد َوليقل من ِع ْنده َي ْر َحمك اهلل
وعمى أمك َّ
ثم قَ َ
َ
وليرد َعمَ ْي ِيم ي ْغفر اهلل لنا َولكم ".
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " جرير
(ْ)
ً
صكر ىعف ًى ىالؿ بف
يساؼ"  ،كأخرجو اإلماـ أحمد مف طريؽ " :ىم ٍن ي
صكر ىعف ى ىالؿ بف ى
ىعف ىم ٍن ي
(ُ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ.ّّٕ /ّ :
(ِ) عمؿ الدارقطني.ُْٕ /ٖ :
(ّ) سنف الترمذم ،ُِّ /ٓ :برقـ (ّّٖٔ).
( ْ)

عم ػػؿ الي ػػكـ كالميم ػػة" :ب ػػاب م ػػا يق ػػكؿ الع ػػاطس إذا ش ػػمت" ،ُِْ :ب ػػرقـ (ِِٓ)؛ كالس ػػنف الكب ػػرل" :ب ػػاب

ما يقكؿ العاطس إذا شمت" ،ٔٓ /ٔ :برقـ (ُّٓ).
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يساؼ عف رجؿ مف آؿ خالد بف عرفطة عف آخر"(ُ) ،كأخرجو أبك داكد مف طريؽ" :جرير عف
ى
)
ِ
(
ً
صكر ىعف ًى ىالؿ
يساؼ "  ،كأخرجو الترمذم كابف السني مف طريؽ " :ىم ٍن ي
صكر ىعف ى ىالؿ بف ى
ىم ٍن ي
يساؼ عف سالـ بف عبيد"(ّ) ،كأخرجو الطحاكم مف طريؽ "الكرقاء عف منصكر عف ىالؿ
بف ى
عف خالد بف عرفجة"(ْ) ،كأخرجو ابف حباف مف طريؽ "إسرائيؿ عف منصكر عف ىالؿ بف

يساؼ"(ٓ) ،كأخرجو الطبراني كالحاكـ مف طريؽ "منصكر عف ىالؿ بف يساؼ عف رجؿ"(ٔ).

كثيرا ،ككاف ذلؾ سبب لتضعيؼ األئمة لو ،فقد أخرجو
الدراسة :كقع اّلضطراب في ىذا الحديث ن
ً
يساؼ عف رجؿ مف آؿ خالد
صكر ىعف ى ىالؿ بف ى
اإلماـ أحمد كالنسائي مف طريؽ "سفياف عف ىم ٍن ي
بف عرفطة عف آخر "(ٕ) ،كأخرجو أبك داكد كالترمذم كالنسائي مف طريؽ" :جرير كسفياف
ً
يساؼ عف سالـ بف عبيد ،دكف ذكر الرجميف بف ىالؿ
صكر ىعف ى ىالؿ بف ى
كاسرائيؿ عف ىم ٍن ي
كسالـ"(ٖ) ،ككذلؾ أخرجو أبك داكد مف طريؽ "إسحاؽ بف يكسؼ" ،كالنسائي مف طريؽ "يزيد بف
ىاركف" كالىما عف "كرقاء ،عف منصكر عف ىالؿ بف يساؼ عف خالد بف عرفجة عف سالـ بف

عبيد"(ٗ) .لذلؾ أعؿ اإلماـ النسائي ركاية جرير عندما أخرجيا فقاؿ" :ىذا خطأ كاهلل أعمـ"(َُ).
كقاؿ اإلماـ الترمذم" :ىذا الحديث اختمفكا في ركايتو عف منصكر ،كقد أدخمكا بيف ىالؿ بف

يساؼ كبيف سالـ رجالن"(ُُ) ،كقاؿ المنذرم" :كأخرجو النسائي عف منصكر عف رجؿ عف خالد بف
عرفطة عف سالـ" ،كأخرجو أيضا عف "منصكر عف ىالؿ بف يساؼ عف رجؿ" ،كقاؿ" :كىذا ىك
الصكاب عندنا ،كغيره خطأ" .فكاف إلبياـ رجميف كاضطرابو في تضعيؼ األئمة لو كبخاصة فيما
كقع مف اّلختالؼ عف منصكر في الكاسطة بيف ىالؿ بف يساؼ كسالـ بف عبيد ،كبعضيـ

سمى ما بيف ىالؿ كسالـ فقالكا" :ىك خالد بف عرفجة" ،كصكب الحافظ ابف حجر أنو "ابف
(ُ) مسند أحمد ،ٕ /ٔ :برقـ (َِّْٗ).
(ِ) سنف أبي داكد" :كتاب األدب ،باب ما جاء في تشميت العاطس" ،َّٕ /ْ :برقـ (َُّٓ).
( ّ)

س ػ ػػنف الترم ػ ػػذم" :ب ػ ػػاب م ػ ػػا ج ػ ػػاء كي ػ ػػؼ يش ػ ػػمت الع ػ ػػاطس" ،ّٕٗ /ْ :ب ػ ػػرقـ (َِْٕ)؛ كعم ػ ػػؿ الي ػ ػػكـ

كالميمة" :باب كيؼ يرد عمى مف لـ يحسف التشميت" ،ُِّ :برقـ (ُِٔ).
(ْ) شرح مشكؿ اآلثار ،ٕٔ /َُ :برقـ (ََُْ).
(ٓ) صحيح ابف حباف ،ُّٔ /ِ :برقـ (ٗٗٓ).

(ٔ) المعجـ الكبير ،ٖٓ /ٕ :برقـ (ّٗٔٔ)؛ كالمستدرؾ عمى الصحيحيف ،ِٕٗ /ْ :برقـ (ٕٔٗٔ).
(ٕ) مسند أحمد ،ٕ /ٔ :برقـ (َِّْٗ)؛ كعمؿ اليكـ كالميمة ،ُِْ :برقـ (ِِٗ).
( ٖ)

سػ ػ ػػنف أبػ ػ ػػي داكد ،َّٕ /ْ :بػ ػ ػػرقـ (َُّٓ)؛ كسػ ػ ػػنف الترمػ ػ ػػذم ،ّٕٗ /ْ :بػ ػ ػػرقـ (َِْٕ)؛ كعمػ ػ ػػؿ

اليكـ كالميمة ،ُِّ :برقـ (ِِٓ.)ِِٔ -
(ٗ) سنف أبي داكد ،َّٕ /ْ :برقـ (َِّٓ)؛ كعمؿ اليكـ كالميمة ،ُِْ :برقـ (ِِٗ) .
(َُ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ُِْ :برقـ (ِِٗ)؛ كالسنف الكبرل ،ٔٔ /ٔ :برقـ (ُٕٓ).
(ُُ) سنف الترمذم ،ّٕٗ /ْ :برقـ (َِْٕ).
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أحدا يقاؿ لو :خالد بف عرفطة ،إّل
عرفطة" ،كقد جيمو اإلماـ أبك حاتـ الرازم فقاؿّ" :ل أعرؼ ن
احدا الذم لو صحبة"(ُ) .كممف كافؽ اإلماـ النسائي في تخطئة طريقة "جرير" التي أخرجيا
ك ن

اإلماـ الحاكـ فقاؿ" :الكىـ في ركاية جرير ىذه ظاىر؛ فإف ىالؿ بف يساؼ لـ يدرؾ سالـ بف
عبيد ،كلـ يره ،كبينيما رجؿ مجيكؿ"(ِ) .كقد أكضح اإلماـ البخارم ىذا اّلضطراب ،فركاه عف
منصكر مف خمسة طرؽ مختمفة عف "ىالؿ كنا مع سالـ" ،كعف "ىالؿ عف رجؿ عف سالـ"،
(ّ)

كعف "ىالؿ عف خالد بف عرفطة عف سالـ"

كعف "ىالؿ عف رجؿ عف رجؿ عف سالـ عف

منصكر ،كنا مع سالـ"" ،ككذلؾ يتضح أيضا اّلضطراب في السند مف ركايات اإلماـ النسائي لو

في عمؿ اليكـ كالميمة"(ْ).

لذا فاني أرجح ما ذىب إليو األئمة مف تضعيؼ ركاية جرير بسبب اّلختالؼ كاّلضطراب

كاإلبياـ كاهلل أعمـ.

المبحث الثالث :األحاديث التي أعمَّيا اإلمام النسائي المتعمقة بفضائل الصحابة رضي
اهلل عنيم ,والذكر والدعاء ,والتوبة واالستغفار.

المطمب األول( :التفدية)

قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

س ْف َيان َعن يحيى بن سعيد َعن سعيد بن
 " أخبرَنا ابراىيم بن سعيد ا ْل َج ْو َى ِري قَ َ
ال َحدث َنا ُ
س ِمعت َّ
الن ِبي  يجمع أ ََب َوْي ِو ألحد غير سعد".
مي قَ َ
ال َما َ
ا ْلمسيب َعن َع ّ
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " يس ٍف ىياف
(ٓ)

كأخرجو البخارم ،كمسمـ مف طريؽ

مي"
ىعف يحيى بف سعيد ىعف سعيد بف اٍلمسيب ىعف ىع ٌ
"إبراىيـ بف سعد عف أبيو عف عبداهلل بف شداد"(ٔ) ،كأخرجو اإلماـ الترمذم ،كالبزار ،كابف حباف

(ُ) ينظر :جامع األيصكؿ ّلبف األثير.ِّٕ /ْ :

(ِ) المستدرؾ عمى الصحيحيف ،ِٖٗ /ْ :برقـ (ٖٕٗٔ).
(ّ) التاريخ الكبير ،َُٕ -َُٔ /ْ :برقـ (َُِّ).
(ْ) ينظر :تحفة األشراؼ لممزم.ِِٓ /ّ :
( ٓ)

عم ػػؿ الي ػػكـ كالميم ػػة" :ب ػػاب التفدي ػػة" ِِٖ ،ب ػػرقـ (ُٖٗ)؛ كالس ػػنف الكب ػػرل" :ب ػػاب التفدي ػػة" ٗ ،ّٖ/بػ ػرقـ

(ُٓٗٗ).
أف تفشػ ػػال آؿ عم ػ ػراف:"]ُِِ ،
( ٔ)
صػ ػػحيح البخػ ػػارم" :كتػ ػػاب المغػ ػػازم ،بػ ػػاب إذا ىمػ ػػت طائفتػ ػػاف مػ ػػنكـ ٍ
ْ ،َُْٗ /ب ػ ػػرقـ (ِّّٖ)؛ كص ػ ػػحيح مس ػ ػػمـ "كت ػ ػػاب فض ػ ػػائؿ الص ػ ػػحابة رض ػ ػػي اهلل عن ػ ػػو ،ب ػ ػػاب :ف ػ ػػي فض ػ ػػؿ
سعد بف أبي كقاص رضي اهلل عنو" ،ُٖٕٔ /ْ :برقـ (ُُِْ).
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مف طريؽ "سفياف عف يحيى عف سعيد بف المسيب"(ُ) ،كأخرجو ابف ماجو مف طريؽ "شعبة عف

سعد بف إبراىيـ عف عبداهلل ابف شداد"(ِ).

الدراسة  :ذكر عمماء النقد اّلختالؼ الذم كقع في إسناد حديث سيدنا سعد بف أبي كقاص
"رضي اهلل عنو" في جمع أبكيو ،كأنو لـ يقع ألحد مع رسكؿ اهلل



دكنو .كقد أخرجو اإلماـ

دثنا يس ٍف ىياف ىعف يحيى بف سعيد ىعف سعيد
النسائي بقكلو " أخبرىنا ابراىيـ بف سعيد اٍل ىج ٍك ىى ًرم قىا ىؿ ىح ى
اؿ "....الحديث .ثـ قاؿ اإلماـ النسائي " :حديث سفياف خطأ -كاهلل
مي قى ى
بف اٍلمسيب ىعف ىع ٌ

أعمـ ، -ثـ يبيف أف الصكاب عنده ىك مف طريؽ عمي بف خشرـ قاؿ :حدثنا عيسى بف يكنس

عف يحيى بف سعيد عف ابف المسيب قاؿ "...الحديث " .فبيف اإلماـ النسائي أف الصحيح فيو مف
حديث عيسى بف يكنسّ ،ل مف حديث سفياف بف عيينة ،كأف مف ركاه مف الصحابة ىك سعد

نفسو أعمى مف حديث عمي رضي اهلل عنو "(ّ).

أف ساؽ إسناد ابف عيينة ،فقاؿ" :حدثنا أبك بكر
ككذا ٌبيف اإلماـ الفسكم ىذا اّلختالؼ بعد ٍ
الحميدم ،حدثنا سفياف عف مسعر عف سعد بف إبراىيـ عف عبداهلل بف شداد عف عمي قاؿ"...

بعد كصار يحدث بحديث يحيى بف سعيد عف سعيد
الحديث ،ثـ قاؿ" :ترؾ سفياف حديث مسعر ي
بف المسيب عف عمي رضي اهلل عنو ،قاؿ :ما جمع رسكؿ اهلل  أبكيو ألحد إّل لسعد"(ْ)قاؿ
أبك بكر الحميدم" :ترؾ الصحيح ،كيحدث بالغمط ،كقد كاف أكّلن حدثنا عف يحيى بف سعيد عف

سعدا يقكؿ :جمع لي رسكؿ اهلل
سعيد بف المسيب قاؿ:
سمعت ن
ي
كأيمي»"(ٓ) .كقد يسئؿ اإلماـ الدارقطني عنو فقاؿ" :ىك حديث تفرد بو ابف عيينة عف يحيى بف



يكـ أحد ،فقاؿ« :فداؾ أبي

سعيد كعمي بف زيد عف سعيد بف المسيب ،عف عمي كأصحاب يحيى يرككنو عف يحيى عف

سعيد بف المسيب عف سعد "...الحديث ،كقد اختمؼ عف ابف عيينة في لفظو ،فقاؿ الحسف بف
البزار ،كحميد بف الربيع عنو بيذا اإلسناد عف عمي" :ما جمع رسكؿ اهلل

كقاؿ الحميدم كغيره عف ابف عيينة فيو" :ما سمعت النبي





أبكيو إّل لسعد"،

جمع أبكيو إّل لسعد"  ،ثـ قاؿ

الدارقطني" :كىذا أصح ،أم :الذم ركاه الحميدم مف القكؿ األكؿ؛ ألف النبي



قد صح عنو

( ُ)

س ػ ػػنف الترم ػ ػػذم "أبػ ػ ػكاب األدب ،ب ػ ػػاب م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي ف ػ ػػداؾ أب ػ ػػي كأم ػ ػػي" ،َُّ /ٓ :ب ػ ػػرقـ (ِِٖٖ)؛

( ِ)

سػ ػػنف ابػ ػػف ماجػ ػػو "كتػ ػػاب افتتػ ػػاح الكتػ ػػاب باإليمػ ػػاف كفضػ ػػائؿ الصػ ػػحابة بػ ػػالعمـ ،بػ ػػاب :فضػ ػػؿ سػ ػػعد بػ ػػف

كمسند البزار ،ُْٓ /ِ :برقـ (َِٓ)؛ كصحيح ابف حباف ْْٔ /ُٓ :برقـ (ٖٖٗٔ).
أبي كقاص رضي اهلل عنو" ،ْٕ /ُ :برقـ (ُِٗ).

(ّ) عمػ ػ ػ ػػؿ اليػ ػ ػ ػػكـ كالميمػ ػ ػ ػػة ،ِِٖ -ِِٕ :بػ ػ ػ ػػرقـ (ُْٗ)ُٗٔ -؛ كالسػ ػ ػ ػػنف الكبػ ػ ػ ػػرل ،ّٖ/ٗ :بػ ػ ػ ػػرقـ (ُٓٗٗ-
ّٓٗٗ) بتصرؼ.

(ْ) المعرفة كالتأريخ.ٔٗٓ /ِ :
(ٓ) المصدر نفسؤٗٓ /ِ :؛ كالحديث أخرجو ابف حباف في صحيحو ،ْْٖ /ُٓ :برقـ (ٖٖٗٔ).
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أنو جمع أبكيو لمزبير بف العكاـ رضي اهلل عنو"(ُ) .ككذا أعؿ الطريؽ األكؿ البزار في مسنده
بالتفرد(ِ).

فالراجح ىك ما ذىب إليو األئمة مف تقديـ طريؽ يحيى عف سعيد بف المسيب كاهلل أعمـ.

المطمب الثاني( :ما يقول إذا خرج من بيتو)

قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

شعبة عن ع ِ
 " أْ ِ
شع ِب ّي َعن أم
اصم َعن ال ّ
مي بن سيل قَا َل َحدث َنا ُم َؤمل قَ َ
ال َحدث َنا ُ ْ َ َ َ
َخبرني َع ّ
سممة أَن َّ
ال المَّ ُي َّم إِ ِّني أعوذ بك أَن أزل أَو أض ّل أَو أظمم
ان إِذا خرج من َبيتو قَ َ
الن ِبي َ ك َ

مي ".
أَو أُظمم أَو أ ْ
َج َيل أَو يجيل َع ّ
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " شعبة

(ّ)
الحميدم ،كابف أبي شيبة ،كاسحاؽ
عف عاصـ عف الشعبي "  .كأخرجو أبك داكد الطيالسي ،ك ي
بف راىكيو ،كأحمد ،كالبييقي كميـ " مف طريؽ منصكر عف الشعبي"(ْ) ،كالطبراني " مف طريؽ

زبيد عف الشعبي"(ٓ).

الدراسة :أيعؿ ىذا الحديث بعمتيف ،منيا ما أعمو اإلماـ النسائي بما كقع مف خطأ في ركاية
صكر كمؤمؿ بف اسماعيؿ كثير
عاصـ عف الشعبي ،فقاؿ " :ىى ىذا خطأ ىكالص ىكاب يش ٍع ىبة ىعف ىم ٍن ي
اٍل ىخطىأ.
دثنا
دثنا بيز قى ى
اؿ ىح ى
صكر ىعف ال ٌشعبً ٌي ،فقاؿ ... :ىح ى
ك ىخالفو بيز بف أىسد ىرىكاهي ىعف يش ٍع ىبة ىعف ىم ٍن ي
ً
ممة  ...الحديث "(ٔ) .كالعمة الثانية التي أيعؿ بيا ىذا
يش ٍع ىبة ىعف ىم ٍن ي
صكر ىعف ال ٌشعب ٌي ىعف أـ ىس ى
الحديث "ىك اّلنقطاع الحاصؿ بيف الشعبي كأيـ سممة ،فالشعبي كىك عامر بف شراحيؿ لـ يسمع
مف أـ سممة ،كىذا ما نقمو الحافظ ابف حجر عف عمي ابف المديني"(ٕ) .كقد صحح الحاكـ ىذه

الركاية في مستدركو ،كرد عمى مف قاؿ بعدـ سماع الشعبي مف اـ سممة فقاؿ " :كربما تكىـ
(ُ) عمؿ الدارقطني.ُِٕ /ّ :
(ِ) مسند البزار ،ُْٓ /ِ :برقـ (َِٓ).
(ّ) عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة" :بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ إذا خػ ػػرج مػ ػػف بيتػ ػػو" ،ُٕٓ :بػ ػػرقـ (ٖٓ)؛ كالسػ ػػنف الكبػ ػػرل" :بػ ػػاب مػ ػػا
يقكؿ إذا خرج مف بيتو" ،ُُْ /ٓ :برقـ (ََُّٗ).

( ْ)

مسػ ػػند أبػ ػػي داكد الطيالسػ ػػي ،َُٖ /ّ :بػ ػػرقـ (ُُِٕ)؛ كمسػ ػػند الحميػ ػػدم ،ُُّ /ُ :بػ ػػرقـ (َّٓ)؛

كمص ػ ػ ػػنؼ اب ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػيبة ،ُُِ /َُ :ب ػ ػ ػػرقـ (َُِٖٗ)؛ كمس ػ ػ ػػند إس ػ ػ ػػحاؽ ب ػ ػ ػػف راىكي ػ ػ ػػو ،ُِِ /ْ :بػ ػ ػ ػرقـ
(ُٖٖٗ)؛ كمسند أحمد ،ُّٖ /ٔ :برقـ (ِْٕٕٔ)؛ كالدعكات الكبير ،ّٕ /ِ :برقـ (ّْٓ).
(ٓ) الدعاء ،ُْٖ :برقـ (ُْٕ).

(ٔ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ٕٓ :برقـ (ٖٓ.)ٖٔ -
(ٕ) نتائج األفكار.ُٓٗ /ُ :
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متكىـ أف الشعبي لـ يسمع مف أـ سممة ،كليس كذلؾ؛ فإنو دخؿ عمى عائشة كأـ سممة رضي اهلل
(ُ)
قمت :تعقبو الحافظ ابف حجر فقاؿ " :لـ
عنيما ،ثـ أكثر الركاية عنيما
جميعا ،ككافقو الذىبي"  .ي
ن
يسمع الشعبي مف عائشة رضي اهلل عنيا ،ثـ قاؿ :كقاؿ عمي بف المديني في كتاب العمؿ :لـ

يسمع الشعبي مف اـ سممة (رضي اهلل عنيا) ،كقاؿ أيضا :كّل يقاؿ اكتفى بالمعاصرة؛ ألف محؿ
ذلؾ ّل يحصؿ الجزـ بانتفاء التقاء المتعاصريف إذا كاف النافي كاسع اّلطالع مثؿ ابف

المديني"(ِ) .ككذلؾ فإف الحاكـ قد خالؼ ما قالو في المستدرؾ عندما قاؿ في (عمكـ الحديث):
"لـ يسمع الشعبي مف عائشة رضي اهلل عنيا "(ّ) ،كما ذكر اإلماـ الدارقطني ًعمةن أيخرل فقاؿ:
"يركيو منصكر بف المعتمر ،كعطاء بف السائب كزبيد كعاصـ األحكؿ كالحكـ بف عتيبة عف

الشعبي عف أـ سممة ،كذكر إنو قد اختمؼ عمى زبيد كعاصـ اّلحكؿ ،فقد ركم عنيما مرسالن مف
بعض الطرؽ" ،ثـ قاؿ :أم الدارقطني" :كالمحفكظ حديث منصكر كمف تابعو "(ْ).

والراجح :ىك ما ذىب إليو األئمة مف تضعيؼ ركاية الشعبي عف أـ سممة (رضي اهلل عنيا)،
كتخطئة ىذه الركاية ،كاهلل أعمـ.

المطمب الثالث( :ما يقول إذا عثرت بو دابتو)

قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

حم َران ا ْلقَ ْي ِسي َحدث َنا
 " أْ
َخبرِني ُعثْ َمان بن عبد اهلل َحدث َنا أ ْ
َحمد بن َعبدة َحدث َنا ُم َح َّمد بن ْ
ِ
ِ
سول اهلل
الي َج ْي ِمي َعن أبي ا ْلمميح َعن أَِبيو قَ َ
يمة ُ
ال كنت ردف َر ُ
َخالد ا ْلحذاء َعن أبي تَم َ
ال َّ
الن ِبي َ : ال تقل تعس َّ
 فعثر بعيرنا فَقمت تعس َّ
طان فَِإ َّن ُو يعظم
الش ْي َ
الش ْي َ
طان فَقَ َ
َحتَّى يصير مثل ا ْل َب ْيت َوَيقُول بقوتي َولَ ِكن قل باسم اهلل فَِإ َّن ُو يصغر َحتَّى يصير مثل الدباب ".

التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ " يم ىحمد
ً
ً
يمة ىعف أبي اٍلمميح عف ابيو"(ٓ) ،كأخرجو عبد الرزاؽ
بف ٍ
حم ىراف عف ىخالد اٍلحذاء ىعف أبي تىم ى
كأحمد مف طريؽ "معمر كعاصـ عف أبي تميمة عمف كاف رديؼ رسكؿ اهلل  ،" كمرة ركاه
اإلماـ أحمد مف طريؽ "شعبة عف عاصـ عف أبي تميمة عف رجؿ"(ٔ) ،كأخرجو أبك داكد مف

(ُ) المستدرؾ عمى الصحيحيف ،ّٕ /ُ :برقـ (َُٕٗ).
(ِ) نتائج األفكار.َُٔ /ُ :

(ّ) معرفة عمكـ الحديث .ُُُ :
(ْ) عمؿ الدارقطني.ِِِ -ُِِ /ُٓ :
( ٓ)

عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة" :بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ إذا عثػ ػػرت بػ ػػو دابتػ ػػو" ،ّّٕ :بػ ػػرقـ (ٓٓٓ)؛ كالسػ ػػنف الكبػ ػػرل" :

باب ما يقكؿ إذا عثرت بو دابتو " ،َِٓ/ٗ :برقـ (َُُّّ).

( ٔ)

مص ػ ػ ػػنؼ عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرزاؽ ،ِْْ /ُُ :ب ػ ػ ػػرقـ (َِٖٗٗ)؛ كمس ػ ػ ػػند أحم ػ ػ ػػد ،ُٗٗ -ُٖٗ /ّْ :بػ ػ ػ ػرقـ

(َُِٗٓ ،ُِٗ /ّْ ،)َِِٓٗ ،برقـ (ََِٗٔ).
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طريؽ "خالد الحذاء عف أبي تميمة عف أبي المميح عف رجؿ"(ُ) ،كأخرجو ابف أبي عاصـ كابف
أبي يعمى المكصمي كالطحاكم كالطبراني كالضياء المقدسي ،كميـ مف طريؽ" :محمد بف حمراف
عف خالد الحذاء عف أبي تميمة عف أبي المميح عف ابيو"(ِ) ،كأخرجو الحاكـ مف طريؽ "يزيد بف

زريع عف خالد الحذاء عف أبي تميمة عف رديؼ رسكؿ اهلل



"(ّ).



 ،إنما ركاه عف ردؼ رسكؿ اهلل

الدراسة :أعؿ ىذا الحديث جمع مف النقاد منيـ اإلماـ النسائي نفسو ،فقاؿ" :ىذا عندم خطأ"(ْ)،
ثـ بيف الصكاب ما جاء مف طريؽ " :يم ىحمد بف ىحاتًـ أخبرىنا يس ىكٍيد أخبرىنا عبد اهلل ىعف ىخالًد
اٍلحذاء ىعف أبي تميمة ىعف أبي اٍلمميح ىعف ردؼ ىر يسكؿ اهلل  .)ٓ(" أم إف الصحيح عنده
المرسؿ؛ فأبك المميح لـ يركه عف أبيو عف ردؼ رسكؿ اهلل



دكف ذكر أبيو ،كىك الصحيح عنده .ثـ استدؿ اإلماـ النسائي عمى صكاب ركاية ابف

المبارؾ ،كخطأ ركاية اتصاليا أنو قد أخرجو مرسالن مف طريؽ "عبد الكىاب الثقفي أيضا عف
خالد الحذاء عف أبي تميمة عف أبي المميح ،قاؿ :كاف رجؿ رديؼ النبي .)ٔ( ".. ك ًمما يؤيد
صكاب ركاية ابف المبارؾ كخطأ ركاية ابي المميح عف أبيو ،أف ابف المبارؾ قد تابع خالد بف

عبداهلل عند أبي داكد(ٕ) ،ككذا ضعؼ محمد بف حمراف فقد قاؿ عنو الحافظ" :فيو ليف"(ٖ) .كأعؿ
يو ع ً
ً
ؼ ىع ٍنوي؛ فى ىرىكاهي حماد بف
ركاية اّلتصاؿ الحافظ الدارقطني " :فىقى ى
ىح ىك يؿ ،ىك ٍ
اختيمً ى
اص هـ ٍاأل ٍ
اؿ :ىي ٍرًك ى
سممة ،عف عاصـ األحكؿ ،عف أبي تميمة اليجيمي ،يم ٍر ىس نال ،ىع ًف النبًي . كاسـ أبي تميمة

طريؼ بف مجالد.كخالفو زىير بف معاكية ،فركاه عف عاصـ ،عف أبي تميمة ،عف رديؼ رسكؿ
كؿ الم ًو  كركاه الثكرم ،كعمي بف مسير ،عف
اهلل  ، أك عمف حدثو ،عف ردؼ ىر يس ى
عاصـ ،عف أبي تميمة ،عف ردؼ النبًي  . ىك ىك ىذلً ىؾ ىرىكاهي خالد الحذاء ،عف أبي تميمة ثـ قاؿ
أم الدارقطني :-كىك الصكاب "(ٗ).فبيف الحافظ الدارقطني أف الصكاب ىك ركاية اإلرساؿ مفطريؽ خالد الحذاء .ككذا أعمو ابف القيسراني بالغرابة كالتفرد ،فقاؿ " :غريب مف حديث أبي

(ُ) سنف أبي داكد "كتاب األدب ،باب ما ّل يقاؿ خبثت نفسي" ،ِٗٔ /ْ :برقـ (ِْٖٗ).
(ِ)اآلح ػ ػ ػػاد كالمث ػ ػ ػػاني ،َّٔ /ِ :ب ػ ػ ػػرقـ (َُٖٔ)؛ كالمعج ػ ػ ػػـ ،ّٖ :ب ػ ػ ػػرقـ (ُٕ)؛ كش ػ ػ ػػرح مش ػ ػ ػػكؿ اآلث ػ ػ ػػار/ُ :
ّّْ ،ب ػ ػ ػ ػػرقـ (ّٖٔ)؛ كالمعج ػ ػ ػ ػػـ الكبي ػ ػ ػ ػػر ،ُْٗ /ُ :ب ػ ػ ػ ػػرقـ (ُٔٓ)؛ األحادي ػ ػ ػ ػػث المخت ػ ػ ػ ػػارة ،ُٗٔ /ْ :بػ ػ ػ ػ ػرقـ
(ُُِْ).

(ّ) المستدرؾ عمى الصحيحيف ،ِّٓ /ْ :برقـ (ُِٕٕ).
(ْ) عمؿ اليكـ كالميمة " :باب ما يقكؿ إذا عثرت بو دابتو " ،ّّٕ :برقـ (ٓٓٓ).
(ٓ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ّّٕ :برقـ (ْٓٓ)؛ كالسنف الكبرل ،َِٓ/ٗ :برقـ (َُُِّ).
(ٔ) عمؿ اليكـ كالميمة ،ّّٕ :برقـ (ٔٓٓ).
(ٕ) سنف أبي داكد  ،ِٗٔ /ْ :برقـ (ِْٖٗ).
(ٖ) تقريب التيذيب ،ْٕٓ /ُ :برقـ (ُّٖٓ).
(ٗ) عمؿ الدارقطني.ِٖٓ /ّ :
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المميح عامر كقيؿ :عمير بف أسامة بف عمير ،كغريب مف حديث أبي تميمة اليي ىجيمي عنو ،تفرد
بو خالد الحذاء ،كعنو محمد بف يح ٍمراف بيذا اإلسناد "(ُ).كأعمو اإلماـ المزم ،فقاؿ معمال ركاية
اّلتصاؿ كمصكبا ركاية اّلرساؿ ،فقاؿ" :ركاه الجماعة عف خالد ،لـ يقكلكا عف أبيو ،فقالكا :عف

رجؿ"(ِ).كعمؽ الشيخ شعيب األرناؤكط في ىامش المسند بقكلو" :ىذا الحديث اختمؼ يو عمى أبي
تميمة ،كىك طريؼ بف مجالد ،فمرة يركيو عمف كاف رديؼ رسكؿ اهلل

رجؿ عف رديؼ رسكؿ اهلل





 ،كمرة يركيو عف

 ،كما في ركايتي شعبة كسفياف ،ككما في ركاية الجميكر عف

خالد الحذاء عنو ،كقد ٌبيف في ركايتي شعبة كسفياف اسـ التابعي المبيـ كىك أبك المميح بف أسامة
أف يككف أبك تميمة سمعو مف الكجييف كأداىما
اليذلي ،كىك ثقة مف رجاؿ الجماعة ،فال يبعد ٍ
(ّ)
.قمت :كالـ الشيخ شعيب فيو إيياـ بمف أعمو كاإلماـ النسائي كالدارقطني
جميعا كاهلل أعمـ"
ي
كغيرىما ،كاّل لكاف قد بينا أنو ركاه مف الكجو اآلخر ،ثـ إف اإلماـ النسائي بيف خطأ الركاية كبيف

متصمو كتبعيما في ذلؾ المقدسي كالمزم كغيرىما ،ثـ إف ركاية اّلتصاؿ انفرد بيا محمد بف
حمراف ،كعميو كالـ ،فركايتو شاذة كاهلل أعمـ .لذا فالراجح عندي ما ذىب إليو من االعالل

كاإلمام النسائي والدارقطني وغيرىما من رواية االتصال واهلل أعمم.
المطمب الرابعَ ( :ما َيقُول ِع ْند الكرب إِذا نزل ِب ِو)
قال اإلمام النسائي (رحمو اهلل):

ال ح ِ
دثني
 " أخبرَنا يحيى بن ُعثْ َمان قَ َ
ال َحدث َنا زيد بن يحيى بن عبيد َعن أبي ثَْوَبان قَ َ َ
عجال ن ِيح َدث عن مح َّمد بن َكعب ا ْل ِ
قرظ ّي َعن عبد اهلل
ا ْلحسن بن ا ْلحر أَنو سمع ُم َح َّمد بن َ
َ َُ
َ
ْ
طالب أَن َّ
الن ِبي  عممو َكِم َمات
طالب َعن بعض أَىمو َعن َج ْعفَر بن أبي َ
بن َج ْعفَر بن أبي َ
ِ
ِ
ان اهلل رب ا ْل َع ْرش ا ْل َع ِظيم ا ْل َحمد هلل
س ْب َح َ
إِذا نزل ِبو كرب َد َعا ِبين َال إِلَو إَِّال اهلل ا ْل َحميم ا ْل َك ِريم ُ
رب ا ْل َعالمين ".
التخريج :أخرجو اإلماـ النسائي في (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي (السنف الكبرل) مف طريؽ "اٍلحسف
عجالف يحدث عف محمد بف ىكعب اٍل ً
قرظ ٌي ىعف عبد اهلل بف
بف اٍلحر أىنو سمع يم ىحمد بف
ى
ى يى
ٍ
ىج ٍعفىر"(ْ) ،كأخرجو اإلماـ أحمد ،كالبزار ،كالخ ارئطي ،كالحاكـ ،كالبييقي ،كالضياء المقدسي مف

(ُ) أطراؼ الغرائب.ّٕٗ /ُ :
(ِ) تحفة األشراؼ.ٔٓ /ُ :
(ّ) ىامش المسند ،ُٖٗ /ّ :برقـ (َُِٗٓ).
(ْ)عمػ ػػؿ اليػ ػػكـ كالميمػ ػػة" :بػ ػػاب مػ ػػا يقػ ػػكؿ ًع ٍنػ ػػد الكػ ػػرب إًذا نػ ػػزؿ بًػ ػ ًػو " ،َْٕ :بػ ػػرقـ (ِّٔ)؛ كالسػ ػػنف الكبػ ػػرل" :
باب ما يقكؿ ًع ٍند الكرب إًذا نزؿ بً ًو " ،ِّْ/ٗ :برقـ (َُُّٗ).
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طريؽ "ركح بف عبادة ،عف أسامة بف زيد ،عف محمد بف كعب"(ُ) ،كأخرجو ابف حباف مف طريؽ

"الميث عف ابف عجالف عف محمد بف كعب"(ِ) ،كأخرجو الطبراني مف طريؽ "عبداهلل بف كىب

عف محمد بف عجالف"(ّ).

الدراسة :أكرد عمماء النقد في ىذا الحديث ما كقع فيو مف الخطأ كالمخالفة ،فقاؿ اإلماـ النسائي
ض ًعيؼ ىّل تقكـ بًمثمً ًو حجة ىكالص ىكاب ىحًديث ىي ٍعقيكب" ثـ
بعد ٍ
أف أخرجو " :ىى ىذا خطأ ىكأيىبك ثىٍكىباف ى
عجالف ىعف يم ىحمد
دثنا ىي ٍعقيكب ىعف ٍابف
ى
ذكر حديث يعقكب بقكلو" :أخبرىنا قيتىٍي ىبة بف سعيد قىا ىؿ ىح ى
ً
ً
اؿ لقاني
مي أىنو قى ى
بف ىك ٍعب اٍلقرظ ٌي ىعف عبد اهلل بف اٍليىادم ىعف عبد اهلل بف ىج ٍعفىر ىعف ىع ٌ
ً ً
ىمرنًي إًف نزؿ بًي كرب أىك شدة أىف أقكليا ىّل إًلىو إًّل اهلل اٍل ىك ًريـ
ىر يسكؿ اهلل  ىى يؤىّلء اٍل ىكم ىمات ىكأ ى
ً
ً
اف عبد اهلل بف ىج ٍعفىر يمقنيا
اٍل ىحميـ يس ٍب ىح ىانوي ىتبارؾ اهلل رب اٍل ىع ٍرش اٍل ىعظيـ اٍل ىحمد هلل رب اٍل ىعالميف فى ىك ى
اٍل ىميت كينفث بيىا عمى المكعكؾ ىكيعمميىا المغتربة مف ىب ىناتو"(ْ) .ككذا أعمٌو اإلماـ الدارقطني
بالمخالفة ،كتكسع في بياف المخالفات التي كقعت فيو ،لذا سأكتفي في بياف ما ذكره في أف

الصحيح ىك الكقؼ ،كبياف خطأ مف قاؿ بالرفع ،فقد يسئؿ رحمو اهلل عف حديث "عبداهلل بف جعفر
ً و
ىم ىرهي إً ٍف ىن ىز ىؿ بً ًو
بف أبي طالب عف عمو عف عمي بف أبي طالب عف النبي « : لىقاهي ىكم ىمات ،أ ى
ً
ً ً
يث
يث » " .فقاؿ رحمو اهلل " :يى ىك ىحًد ه
يـ ،...اٍل ىحًد ى
ىك ٍر ه
ب ،أ ٍ
يـ اٍل ىحم ي
ىف ىيقيكلىييف :ىّل إلىوى إّل الموي اٍل ىك ًر ي
يرًك ً
ؼ ىع ٍنوي ًفي ىرٍف ًع ًو ،فى ىرىكاهي يم ىحم يد
يو ىع ٍب يد الم ًو ٍب يف ىشد ًاد ٍب ًف اٍليى ًاد ،ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو ٍب ًف ىج ٍعفى ور ،ىك ٍ
اختيمً ى
ىٍ
ً
ً ً
و
ً ً
ً
كعا إًلىى النبًي
ٍب يف ىك ٍع وب اٍلقى ىرظ ُّي ،ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىشداد ،ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىج ٍعفى ور ،ىع ٍف ىعم ٍّي ،ىم ٍرفي ن
و ً
 . حد ى ً
صالً وح ،فىاتفىقيكا ىعمىى
ى
امةي ٍب يف ىزٍيد الم ٍيث ُّي ،ىكأ ىىب ي
اف ٍب يف ى
ث بًو ىع ٍنوي :يم ىحم يد ٍب يف ىع ٍج ىال ىف ،ىكأ ى
يس ى
ىرٍف ًع ًو ك ىخالىفىيي ٍـ ًرٍب ًع ُّي ٍب يف ًح ىر و
اش ،فى ىرىكاهي ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو ٍب ًف ىشد واد ،ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو ٍب ًف ىج ٍعفى ور ،ىع ٍف ىعمً ٍّي
ى
(ٓ)
ً
ً
ً
كر ٍب يف اٍل يم ٍعتىم ًر ،ىع ٍف ًرٍبعي " .كقد ذكر ابف أبي حاتـ ركاية
ىم ٍكقيكفنا ىغ ٍي ىر ىم ٍرفيكوع .ىحد ى
ث بًو ىم ٍن ي
صي
الرفع معمال إياىا في عممو(ٔ) .كأكرد اإلماـ المزم (رحمو اهلل) ىذا الحديث في تحفتو فقاؿ " :في
عمؿ اليكـ كالميمة عف يحيى بف عثماف بف سعيد ،عف زيد بف يحيى بف عبيد ،عف عبد الرحمف

الحرٌ ،أنو سمع محمد بف عجالف ،يحدث عف محمد بف
بف ثابت بف ثكباف ،عف الحسف بف ي

( ُ)

مسػ ػػند أحمػ ػػد ،َُٗ /ِ :ب ػ ػرقـ (َُٕ)؛ كمسػ ػػند الب ػ ػزار ،َُٕ /ِ :بػ ػػرقـ (ُْْٕ)؛ كمكػ ػػارـ األخػ ػػالؽ:

ّّٔ ،بػ ػ ػ ػػرقـ (َُّٓ)؛ كالمسػ ػ ػ ػػتدرؾ عمػ ػ ػ ػػى الصػ ػ ػ ػػحيحيف ٖٖٔ /ُ :بػ ػ ػ ػػرقـ (ُّٕٖ)؛ كالػ ػ ػ ػػدعكات الكبيػ ػ ػ ػػر/ُ :
ِٕٔ ،برقـ (ُِٖ)؛ كاألحاديث المختارة ،َُٖ /ِ :برقـ (ٗٓٓ).

(ِ) صحيح ابف حباف ،ُْٕ /ّ :برقـ (ٖٓٔ).
(ّ) الدعاء ،َّٗ :برقـ (َُُّ).
(ْ) عمؿ اليكـ كالميمة ،َْٔ :برقـ (َّٔ)؛ كالسنف الكبرل ،ِّٓ/ٗ :برقـ (َُُّٗ.)َُّّٗ ،
(ٓ) عمؿ الدارقطني ،ُُٓ -ُُُ /ّ :بتصرؼ كاختصار.
(ٔ) ينظر :عمؿ ابف أبي حاتـ.ِٖٗ /ٓ :
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كعب القرظي ،عف عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب عف بعض أىمو ،عنو بو" .ثـ قاؿ – أم

عمي رضي اهلل عنو "(ُ) .كبذلؾ يككف
اّلماـ المزم " :كالمحفكظ حديث عبد اهلل بف جعفر ،عف ى
تبعا لالماميف النسائي كالدارقطني.كتبع اإلماـ الحافظ ابف كثير
اإلماـ المزم رجح ركاية الكقؼ ن

أف أكرده في جامعو فقاؿ" :كالمحفكظ مف ىذا الحديث حديث عبداهلل بف جعفر
شيخو المزم -بعد ٍ
عف عمو امير المؤمنيف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو"(ِ).ككذا أعمو بالتفرد اإلماـ المقدسي
أف ذكره فقاؿ " :غريب مف حديث الحسف بف الحر عف محمد بف عجالف ،تفرد بو محمد بف
بعد ٍ
ثابت بف ثكباف عنو ،كلـ يركه عنو غير زيد بف يحيى الدمشقي ،كالركاية فيو لمحمد بف كعب

القيىرظي عف عبد اهلل بف جعفر عف بعض أىمو عف جعفر "(ّ).
تبعا لما ذكره األئمة النقاد أف ركاية الكقؼ ىي الراجحة كأف الرفع
كالراجح مف الركايتيف كاهلل أعمـ ن
فيو خطأ كاهلل أعمـ ،كما ذكر ذلؾ األئمة :النسائي ،كالدارقطني ،كابف أبي حاتـ ،كغيرىـ.

الخاتمة

بعد رحمة ممتعة مع اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) في كتابو (عمؿ اليكـ كالميمة) ،كفي بياف ىمف

أف أ ً
يبرز أىـ النتائج التي تكصمت إلييا،
خطأىـ اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) كاف ّل يبد لي مف ٍ
كىي:
أف يذكر اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) الحديث في كتابو يتعقب ما جاء منو في بياف
ُ -بعد ٍ
الخطأ فيو ،كالمخالفة ،كبياف الصحيح منيا.
أف يبيف خطأ كمخالفة الركاية لمركايات الصحيحة ،كانو
ِ -ييكرد اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) بعد ٍ
يحدد سبب الخطأ في الراكم ،كبياف اسمو الكامؿ ،كبياف درجتو عند أىؿ النقد ،ثـ يشرع ببياف
الصكاب مف الركاية.

ّ -قد يبيف اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) أف الراكم الذم أخطأ في ركايتو ببياف سبب ىذا الخطأ

بأف يككف ىذا الراكم ضعيؼ في ركايتو عف أىؿ بمد معيف.
ٍ
ْ -غالبان ما يكرد اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) في بياف الخطأ كالمخالفة التي كقعت لمراكم،
الحفاظ.
كبياف ىمف خالؼ مف األئمة ي
جمعا مف األئمة
ٓ -قد ييخطئ اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) لركاية الحافظ؛ ألنو خالؼ فييا
ن
الحفاظ ،كما فعؿ في ركاية يحيى بف كثير مف انفراده برفع الحديث ،مخالفنا أئمة ثقات ىـ أرفع
ي
شأنا.
منو ن

(ُ) تحفة األشراؼ.ّْٕ /ِ :

(ِ) جامع المسانيد كالسنف ،ُٗٔ /ِ :برقـ (ُْٖٔ).
(ّ) أطراؼ الغرائب.ّّْ /ِ :
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ٔ -قد ييعؿ اإلماـ النسائي (رحمو اهلل) الركاية بأكثر مف عمة ،كعمة الخطأ كاّلنقطاع مثالن،
كىكذا كما فعؿ في الحديث (ما يقكؿ إذا خرج مف بيتو).

ؼ ،كبياف الراجح عنده فييا كما فعؿ بركاية حسيف بف كاقد في
كمف يخكلً ى
ٕ -بياف مف خالؼ ى
بياف خطأىا ،كأف الصكاب فييا ركاية حماد بف سممة؛ ألنو أثبت بحديث ثابت مف حسيف ابف
كاقد.

وآخر دعوانا أَن الحمد هلل رب العالمين وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم
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المصادر والمراجع

ُ .اآلحاد كالمثاني :لإلماـ أبي بكر بف أبي عاصـ أحمد بف عمرك بف الضحاؾ الشيباني (تِٕٖق) ،تحقيؽ:
د .باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ،دار الراية -الرياض ،ط(ُ)ُُٗٗ ،ـ.

ِ .األحاديث المختارة :لإلماـ ابي عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي (تّْٔىػ)،تحقيؽ :عبد الممؾ بف عبد
اهلل ،مكتبة النيضة الحديثة -مكة المكرمة ،ط(ُ)َُُْ ،ىػ.

ّ .البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير :لإلماـ أبي حفص عمر بف عمي بف أحمد
المعركؼ بابف الممقف(تَْٖق) ،تحقيؽ :مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف  ،دار اليجرة لمنشر كالتكزيع-
الرياض ،ط(ُ)ََِْ ،ـ.
ْ .التاريخ الكبير :لإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم الجعفي (تِٔٓىػ) ،تحقيؽ :السيد
ىاشـ الندكم ،دار الفكر.
ٓ .تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ :لإلماـ أبي الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف المزم (ت ِْٕىػ)تحقيؽ :عبد
القيمة ،ط(ِ)ُّٖٗ،ـ.
الصمد شرؼ الديف ،المكتب اإلسالمي ،كالدار ٌ
ٔ .تقريب التيذيب :لإلماـ أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني (تِٖٓىػ) ،تحقيؽ :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط(ُ)ُّٗٗ ،ـ.
ٕ .جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  :لإلماـ أبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم(تَٔٔق) ،تحقيؽ:
عبد القادر األرناؤكط ،مكتبة الحمكاني ،كمطبعة المالح ،ط(ُ)ُُٕٗ ،ـ.

ٖ .الجامع الصحيح (سنف الترمذم) :لإلماـ محمد بف عيسى الترمذم السممي(تِٕٗىػ) ،تحقيؽ :أحمد محمد
شاكر كآخريف ،دار إحياء التراث العربي -بيركت.

ٗ .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو كأيامو المعركؼ بػ(صحيح البخارم) ،لإلماـ
أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم (تِٔٓىػ) ،تحقيؽ :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير ،اليمامة
بيركت ،ط(ّ)ُٖٕٗ ،ـ.
َُ .سنف ابف ماجو ،لإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد ،القزكيني (تِٕٓ ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر -بيركت.
ُُ .سنف أبي داكد :لإلماـ أبي داكد سميماف ابف األشعث السجستاني األزدم (تِٕٓىػ) ،تحقيؽ :الشيخ خميؿ
مأمكف شيحا ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف ،ط(ُ)ََُِ ،ـ.
ُِ .شعب اإليماف :لإلماـ أبي بكر احمد بف الحسيف بف عمي البييقي (تْٖٓق) ،تحقيؽ :د .عبد العالي عبد
الحميد حامد ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع -الرياض ،ط(ُ)ََِّ ،ـ.

ُّ .الضعفاء الكبير :لإلماـ أبي جعفر محمد بف عمرك بف مكسى العقيمي المكي (تِِّىػ) ،تحقيؽ :عبد
المعطي أميف قمعجي ،دار المكتبة العممية -بيركت ،ط(ُ)ُْٖٗ ،ـ.
ُْ .العمؿ :لإلماـ أبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس  ،الرازم ابف أبي حاتـ (ت ِّٕىػ) تحقيؽ :د.
سعد بف عبد اهلل ،مطابع الحميضي ،ط (ُ)ََِٔ ،ـ.

ُٓ .العمؿ :لإلماـ أبي الحسف عمي بف عبد اهلل بف جعفر المديني ،البصرم( ،ت ِّْىػ) ،تحقيؽ :محمد
مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيركت ،ط(ُ)َُٖٗ،ـ.
ُٔ .عمؿ اليكـ كالميمة :لإلماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (ت َّّىػ)،
تحقيؽ :د .فاركؽ حمادة ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ط(ِ)َُْٔ ،ق.

ُٕ .مجمع الزكائد كمنبع الفكائد :لإلماـ أبي الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي
(تَٕٖق) ،تحقيؽ :حساـ الديف القدسي ،مكتبة القدسي ،القاىرةُْٗٗ ،ـ.
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 المكصمي (ت، لإلماـ أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ التميمي: مسند أبي يعمى.ُٖ
. ُْٖٗـ،ُ ط، دار المأمكف لمتراث – دمشؽ، حسيف سميـ أسد: تحقيؽ،)َّٕىػ

 لإلماـ أبي بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ المعركؼ بالبزار: مسند البزار المشيكر باسـ البحر الزخار.ُٗ
. ََِٗـ،)ُ( ط، المدينة المنكرة- مكتبة العمكـ كالحكـ، محفكظ الرحمف زيف اهلل: تحقيؽ،)(تِِٗق

 شعيب األرناؤكط كعادؿ:تحقيؽ،) لإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني (تُِْىػ: المسند.َِ
. ََُِـ،)ُ( ط، مؤسسة الرسالة،مرشد كآخركف

 محمد: تحقيؽ،) لإلماـ أبي العباس احمد بف أبي بكر بف قايماز البكصيرم(تَْٖق: مصباح الزجاجة.ُِ
. َُّْق،)ِ( ط، بيركت- دار العربية،المنتقى الكشناكم

 حمدم عبد: المحقؽ،) لإلماـ ابف حجر العسقالني (ِٖٓ ىػ: نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار.22
. ََِٖـ،)ِ( ط، دار ابف كثير،المجيد
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