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L  ُّالنََّساِئي  J
ْبُت، َشْيُخ اإِلْساَلِم، َناِقُد الَحِدْيِث، َأُبو  اإِلَماُم، الَحاِفُظ، الثَّ

َنِن(. ، َصاِحُب )السُّ ْحَمِن َأْحَمُد بُن ُشَعْيِب النََّسائِيُّ َعْبِد الرَّ

ُولَِد بَِنَس��ا ِفي َسَنِة َخْمَس َعْش��َرَة َوماَئَتْيِن، َوَطَلَب الِعْلَم 

ِفي ِصَغِرِه، َفاْرَتَحَل إَِلى ُقَتْيَبَة ِفي َس��َنِة َثاَلثِْيَن َوماَئَتْيِن، َفَأَقاَم 

ِعْنَدُه بَِبْغاَلَن َسَنًة، َفَأْكَثَر َعْنُه))).

اٍر، َوَأْحَمَد  َوَسِمَع ِمْن: إِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َوِهَشاِم بِن َعمَّ

، َوَأْحَمَد بِن َمنِْيٍع، َوَعِليِّ بِن ُحْجِر، َوَعْمرو  بِّيِّ بِن َعْب��َدَة الضَّ

، َوَخْلٍق  ِريِّ اِد بِن السَّ اٍر، َوَهنَّ ِد بِن َبشَّ ِس، َوُمَحمَّ بِن َعِليٍّ الَفالَّ

َكثِْيٍر، َوإَِلى َأْن َيْرِوي َعْن ُرَفَقائِِه.

ث الكبير ُقتيبة بن سعيد، وهي اآلن محافظة من  بغالن هي بلدة اإلمام الُمحدِّ  (((
محافظات شمال أفغانستان.
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َوَكاَن ِم��ْن ُبُحْوِر الِعْل��ِم، َمَع الَفْهِم، َواإِلْتَق��اِن، َوالَبَصِر، 

ْألِْيِف. َجاِل، َوُحْسِن التَّ َوَنْقِد الرِّ

َجاَل ِفي َطَل��ِب الِعْلِم ِفي ُخَراَس��اَن، َوالِحَجاِز، َوِمْصَر، 

ُغْوِر، ُثمَّ اْس��َتْوَطَن ِمْصَر،  ��اِم، َوالثُّ َوالِعَراِق، َوالَجِزْيَرِة، َوالشَّ

ْأِن. اُظ إَِلْيِه، َوَلْم َيْبَق َلُه َنِظْيٌر ِفي َهَذا الشَّ َوَرَحَل الُحفَّ

َحاِوّي،  ، َوَأُب��و َجْعَفٍر الطَّ ْواَلبِيُّ َث َعْنُه: َأُبو بِْش��ٍر الدُّ َحدَّ

ْحَمِن  ، َوَعْبُد الَكِرْيِم ب��ن َأبِي َعْبِد الرَّ ْيَس��اُبْوِريُّ َوَأُبو َعِليٍّ النَّ

، َوَخْلٌق  َبَرانِيُّ ، َوَأُبو الَقاِسِم ُس��َلْيَماُن بُن َأْحَمَد الطَّ َس��ائِيُّ النَّ

َكثِْيٌر.

ِم، َحَس��َن  َوَكاَن َش��ْيخًا َمِهْيب��ًا، َمِلْي��َح الَوْجِه، َظاِهَر الدَّ

، َوَكاَن َيْس��ُكُن بُِزَقاِق  ��نِّ ��ْيَبِة، َنِض��َر الَوْجِه َمَع ِكَب��ِر السِّ الشَّ

الَقَناِدْيِل بِِمْصَر.
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َقاَل الَحاِكُم: َكاَلُم النََّسائِيِّ َعَلى َفْقِه الَحِدْيِث َكثِْيٌر، َوَمْن 

َر ِفي ُحْسِن َكاَلِمِه. َنَظَر ِفي )ُسَننِِه( َتَحيَّ

ِل )َجاِمِع اأُلُصْوِل(: َكاَن النس��ائي  وَقاَل اْبُن اأَلثِْيِر ِفي َأوَّ

��اِفِعيِّ َوَكاَن َوِرعًا  َش��اِفِعّيًا َل��ُه َمَناِس��ك َعَل��ى َمْذَه��ِب الشَّ

ُمَتَحّريًا.

ُه َأَتى الَحاِرَث بَن ِمْسِكْيٍن ِفي ِزيٍّ َأْنَكَرُه الحارث،  ِقْيَل: إنَّ

ُق  َعَلْيِه َقَلْنُس��َوٌة َوَقَباٌء، َوَكاَن الَحاِرُث َخائِفًا ِم��ْن ُأُموٍر َتَتَعلَّ

��ْلَطاِن، َفَخاَف َأْن َيُكْوَن َعينًا َعَلْيِه، َفَمَنَعُه، َفَكاَن َيِجْيُء  بِالسُّ

َثَنا الَحاِرُث،  َفَيْقُعُد َخْلَف الَباِب َوَيْسَمُع، َولَذلَِك لم يقل: َحدَّ

َوإِنََّما قال: َقاَل الَحاِرُث بُن ِمْسِكْيٍن ِقَراءًة َعَلْيِه َوَأَنا َأْسَمُع.

: َأْخَبَرَن��ا اإِلَماُم ِفي  ْيَس��اُبْوِريُّ َق��اَل الَحاِفُظ َأُبو َعِل��يٍّ النَّ

. ْحَمِن النََّسائِيُّ الَحِدْيِث باَِل ُمَداَفَعٍة َأُبو َعْبِد الرَّ
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ٌم َعَلى  ْحَمِن ُمَقدَّ : َأُبو َعْبِد الرَّ اَرُقْطنِيُّ وَقاَل َأُبو الَحَسِن الدَّ

ُكلِّ َمْن ُيْذَكُر بَِهَذا الِعْلِم ِمْن َأْهِل َعْصِرِه.

 ، َس��ائِيِّ َوَلْم َيُكْن َأَحٌد ِفي َرْأِس الثَّاَلِث ماَئٍة َأْحَفظ ِمَن النَّ

ُه��َو َأْح��َذُق بِالَحِدْيِث َوِعَلِل��ِه َوِرَجالِِه ِمْن ُمْس��ِلٍم، َوِمْن َأبِي 

َداُوَد، َوِمْن َأبِي ِعْيَس��ى، َوُهَو َجاٍر ِفي ِمْضَماِر الُبَخاِريِّ َوَأبِي 

ُزْرَعة.

ا  ( َوِكَتابًا َحاِفاًل ِفي الُكَنى، َوَأمَّ َوَقْد َصنََّف )ُمْس��َنَد َعِليٍّ

( َفُه��َو َداِخٌل ِف��ي )ُس��َننِِه الَكبِْيِر(  ِكَت��اب: )َخَصائِ��ص َعِليٍّ

ٌد، ُهَو ِمن ُجْمَلِة  َوَكَذلِ��َك ِكَتاب )َعَمل َيْوٍم َولْيَلٍة( َوُهَو ُمَجلَّ

ْفِسْيِر( ِفي  َس��ِخ، َوَلُه ِكَتاِب )التَّ ��َنِن الَكبِْيِر( ِفي َبْعِض النُّ )السُّ

َعَف��اِء( َوَأش��َياء، َوالَِّذي َوَق��َع َلَنا ِمْن  ��ٍد، َوِكَت��اِب )الضُّ ُمَجلَّ

)ُسَننِِه( ُهَو الِكَتاُب )الُمْجَتَنى())).  

يه الُمْجَتبى. وبعضهم ُيسمَّ  (((
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ُزوا  ِحْيَح َوِميَّ ِذْيَن َأْخَرُجوا الصَّ َقاَل َأُبو َعْبد اهللِ بُن َمْنَدَة: الَّ

 ، َواِب َأْرَبَعٌة: الُبَخاِريُّ ابَِت ِمَن الَمْعُلْوِل، َوالَخَطَأ ِمَن الصَّ الثَّ

. ْحَمِن النََّسائِيُّ َوُمْسِلٌم، َوَأُبو َداُوَد، َوَأُبو َعْبِد الرَّ

ِر الَحاِفُظ: َسِمْعُت َمَشايَخَنا بِِمْصَر  ُد بُن الُمَظفَّ وَقاَل ُمَحمَّ

ُه َخَرَج  َهاِر، َوَأنَّ ْيِل َوالنَّ َيِصُفوَن اجتَِهاَد النََّسائِّي ِفي الِعَباَدِة بِاللَّ

َنِن  إَِلى الِفَداِء َمَع َأِمْيِر ِمْصِر َفُوِصَف ِمْن َش��َهاَمتِِه َوإَِقاَمتِِه السُّ

ْلَطاِن  الَمْأُثوَرِة ِفي َفَداِء الُمْسِلِميَن، َواْحتَِراِزِه َعْن َمَجالِِس السُّ

ُه َلْم َيَزْل َذلَِك  الَِّذي َخَرَج َمَعُه، َوااَلنبَس��اِط ِفي الَم��ْأَكِل، َوَأنَّ

َدْأبُه إَِلى َأِن اْسُتْشِهَد بِِدَمْشَق ِمْن ِجَهِة الَخَواِرج.

: َخَرَج النس��ائي َحاّجًا َفامُتِحَن بِِدَمْشَق،  اَرُقْطنِيُّ َقاَل الدَّ

َي بَِها،  َة، َفُحِمَل َوُتُوفِّ َهاَدَة َفَقاَل: احِمُلونِي إَِلى َمكَّ َوَأْدَرَك الشَّ

َفا َوالَمْرَوِة، َوَكاَنْت َوَفاُتُه ِفي َش��ْعَباَن  َوُهَو َمْدُفوٌن َبْي��َن الصَّ

َسَنَة َثاَلٍث َوَثاَلِث ماَئٍة.
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َق��اَل: َوَكاَن َأْفَق��َه َمَش��ايِِخ ِمْصَر ِف��ي َعْص��ِرِه، َوَأْعَلَمُهم 

َجاِل. بِالَحِدْيِث َوالرِّ

وَق��اَل َأُبو َس��ِعْيٍد بُن ُيْوُن��َس ِفي)َتاِرْيِخ��ِه(: َكاَن َأُبو َعْبِد 

ْحَمِن النََّسائِيُّ إَِمامًا َحاِفظًا َثْبتًا، َخَرَج ِمْن ِمْصَر ِفي َشْهِر  الرَّ

َي بِفَلْسِطْيَن ِفي  ِذي الَقْعَدِة ِمْن َس��َنِة اْثَنَتْيِن َوَثاَلِث ماَئٍة، َوُتُوفِّ

َيْوِم االْثَنْيِن لَِثاَلِث َعْشَرَة َخَلْت ِمْن َصَفِر، َسَنَة َثاَلٍث.

، َف��إِنَّ اْبَن ُيْوُنَس َحاِفٌظ َيِق��ٌظ َوَقْد َأَخَذ  ُقْل��ُت: َهَذا َأصحُّ

، َوُهَو بِِه َعاِرٌف. َعِن النََّسائِيِّ

***


