
 مشهور قطيشات ........................................................"دراسة تحليلية"األحاديث الواردة في تحديد سن الرضاع 

، (3)العدد  الثاني، دالمجل                                                        المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427

113 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المقدمة
 الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى الحبيب ابف عبد      

. اهلل كعمى آلو كمف تبع ىكاه إلى يـك الديف
الحديث عف الرضاع مف األمكر الدقيقة التي       

ترتبط باألسرة ارتباطان كثيقان، كيترتب عمييا آثار متفؽ 
عمييا مف جكاز النظر إلى مف أرضعت كالخمكة كالسفر 

كالنفقة كالحقكؽ كغيرىا، مع ما لمرضاع مف أىمية 
. تربكية كنفسية كطبية

 :أهمية الموضوع
سف الرضاع مف المكضكعات الفقيية الخطيرة       

الجميمة الميمة، أحكاميا كثيران ما تخفى عمى المثقفيف 
ص فضالن عف كتمتبس أمكرىا عمى ذكم االختصا

العامة، فاحتاجت أحاديث سف الرضاع إلى جمع كشرح 
 رضاع )كتكجيو، كبخاصة مسألة رضاع الكبير 

 

 

. جامعة مؤتةكمية الشريعة، ، قسـ الفقو كأصكلو، مساعدأستاذ * 
كتعارضيا في الظاىر مع ( سالـ مف سيمة بنت سييؿ

النصكص التي أفادت الرضاع في الصغر، كالتي تحتاج 
حاطة بما ركم في ىذا الباب، كتكجيو إلى ب ياف كعمـ كا 

النصكص كالتكفيؽ بينيا لسد باب التطاكؿ عمى السنة 
كقطع دابر األقاكيؿ، فقد تناكؿ مسألة رضاع الكبير بعض 

الكتاب منكريف متيجميف عمى كؿ مف يقكؿ بيا كتجرأ 
بعض الناس عمى األحاديث الثابتة كتطاكلكا عمى األئمة 

يث سيمة أنو مدسكس كيذىب ببياء الديف فقد قيؿ عف حد
.  كيتناقض مع ما جاء في القرآف الكريـ

فما ىك السف الذم يتعمؽ بو التحريـ؟       

 :منهجية البحث
ٍمع األحاديث المرفكعة في        حاكؿ الباحث جى

مكضكع سف الرضاع، كالحكـ عمييا، كتكسع كذلؾ في 

 "دراسة تحليلية"األحاديث الواردة في تحديد سن الرضاع 
  * مشهور علي قطيشات

م 19/10/2005: تاريخ قبول البحثم    17/12/2004 :تاريخ وصول البحث
ملخص 

لمتعمقة بالسف الذم يحـر فيو الرضاع، كتبيف لو أف النصكص تشير إلى أف الرضاع قاـ الباحث بدراسة األحاديث ا      
. المحـر ىك ما كاف في الصغر دكف الفطاـ لكثرة األدلة ككضكحيا

فيي قضية لـ تحدث إال مرة كاحدة كلـ يرىا جميكر العمماء حكمان " رضاع الكبير"كأما حديث رضاع سالـ مف سيمة       
، كالحكـ إذا تعٌمؽ بسبب ثبت عامان كال قضية  مطمقة لكؿ أحد، فقد احتفت بيا قرينة كسبب كىك التبني الذم كاف حالالن فحـر

 .-كاهلل أعمـ –بكجكده كسقط بعدمو، كقد أبطؿ التبني كال يعمؿ برضاع الكبير 
Abstract 

      In this study the researcher investigated the age at which breast feeding babies is forbidden.  
      Breast Feeding that leads to forbidden marriage is the one that occurs at an early stage before 

weaning due to numerous and clear religious bits of evidence. 

      The story of Salem fed by Sahleh, breast feeding a mature man has not occurred more than once, and 

jurisprudents have not taken it as a general rule or absolute since it was viewed as a normal practice of 

adoption that was allowed then. 

      some decision are closely associated with their reasons and as soon as these reasons disappear such 

decisions become invalid. Since adoption is illegal nowadays, hence feeding mature people is not allowed. 
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سة لفيـ شرح الحديث كاالقتباس؛ لحاجة البحث الما
. كتكجيو كاستنتاجات أىؿ العمـ

ككاف الباحث يكتفي بحكـ أىؿ الحديث عمى       
النص إذا رأل أنو كافؽ ما كصؿ إليو ألنيـ أىؿ السبؽ 

. كالفضؿ في ذلؾ
كلـ يكف مف أىداؼ الباحث جمع أقكاؿ الفقياء إال       

ما كاف لو ارتباط في فيـ النص كتكجييو، فكانت 
:  لى مسألتيفالدراسة تيدؼ إ

جمع ىذا الكـ المتفرؽ مف أقكاؿ أىؿ الحديث : األولى
. في المكضكع

رفع اإلشكاؿ في مسألة رضاع الكبير، كتكجيو  :الثانية
. الحديث آلثاره في تحميؿ الخمكة كتحريـ النكاح

كىذه مسألة كاف االختالؼ فييا بيف السمؼ قبؿ       
 ما أمكف – الخمؼ، فكاف ىدؼ الدراسة التقصي كالبحث

دراؾ الحؽ فييا - . إلزالة المبس كا 
كاقتضت الدراسة تقسيـ البحث إلى أربعة مباحث،       
. كخاتمة

األحاديث الواردة في تحديد سن  : المبحث األول
. الرضاع

. األحاديث الواردة في رضاع الكبير:  المبحث الثاني
. الدراسة التحميمية لألحاديث:  المبحث الثالث

. كيف يفيم حديث رضاع الكبير:  ابعالمبحث الر
ثم بيان أىم النتائج التي توصل إلييا البحث في 

. الخاتمة
 :الرضاع
الراء كالضاد كالعيف أصؿ كاحد كىك شرب : رضع      

امتص ثدم : المبف مف الضرع أك الثدم، كرضع رضعان 
. (ُ)أمو

، كاحتاط (ِ)كىك اسـ لمص الثدم كشرب لبنو      
حصكؿ لبف المرأة أك : ؼ فقالكافي التعرم األئمة الفقياء

. (ّ)حصؿ منو في معدة طفؿ أك دماغو ما

كمكضع الدراسة ىك أم زمف مف عمر الطفؿ إذا       
 .(ْ)رضع تعمؽ بو التحريـ

 

 : المبحث األول
 األحاديث الواردة في تحديد سن الرضاع

استدؿ القائمكف أف الرضاعة في الصغر،       
  :بالنصكص التالية

ٍكلىٍيفً  ييٍرًضٍعفى  كىاٍلكىاًلدىاتي  :قكؿ اهلل سبحانو .ُ  أىٍكالىدىىيفَّن حى

َّـن  أىف أىرىادى  ًلمىفٍ  كىاًممىٍيفً  اعىةى  ييًت . [ِّّ: البقرة]الرَّنضى
اليوي :كقكلو جؿ شأنو .ِ ًفصى ٍيفً  ًفي كى امى  .[ُْ: لقماف]عى

ٍمميوي :كقكلو جؿ كعز .ّ اليوي  كىحى ًفصى ثيكفى  كى  شىٍيرنا ثىالى
 .[ُٓ: قاؼاألح]
كأخرج ابف أبي داكد في "كذكر اإلماـ السيكطي       

لمف أراد "في قراءة عبد اهلل المصاحؼ عف األعمش قاؿ 
. (ٓ)"كمؿ الرضاعةمي أف 

فالنصكص في كتاب اهلل بينت تماـ الرضاع في       
الحكليف ففيـ أف الحكـ بعد الحكليف بخالفو، كبينت أف 

شرعان سنتاف يقكؿ اإلماـ  الفطاـ كأكثر الرضاع المعتبر
 ييٍرًضٍعفى  كىاٍلكىاًلدىاتي   :الطبرم في تفسير قكلو سبحانو

ٍكلىٍيفً  َّـن  أىف أىرىادى  ًلمىفٍ  كىاًممىٍيفً  أىٍكالىدىىيفَّن حى اعىةى  ييًت سكرة ] الرَّنضى
[. ِّّ: البقرة

ىذه داللة عمى الغاية التي ينتيي إلييا الرضاع، ثـ "      
ل ذكره لٌما حٌد في ذلؾ حدان، كاف غير ألف اهلل تعاؿ: قاؿ

جائز أف يككف ما كراء حٌده مكافقان في الحكـ ما دكنو؛ 
ذا  ألف ذلؾ لك كاف كذلؾ، لـ يكف لمحد معنىن معقكؿ كا 

كاف ذلؾ كذلؾ فال شؾ أف الذم ىك دكف الحكليف مف في 
األجؿ لما كاف كقت رضاع كاف ما كراءه غير كقت لو، 

ف تماـ الرضاع لما كاف تماـ  كأنو كقت لترؾ الرضاع كا 
الحكليف ككاف التماـ مف األشياء ال معننى إلى الزيادة فيو 
فَّن ما  كاف ال معننى لمزيادة في الرضاع عمى الحكليف كا 

دكف الحكليف مف الرضاع لما كاف محرمان، كاف ما كراءه 
. (ٔ)"غير محـر
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كتركز الدراسة عمى األحاديث المتعمقة بسف       
  :الرضاع

  ل عمىـالت دخـة رضي اهلل عنيا قـعن عائش: أووً 
من ىذا؟ قمت أخي من : وعندي رجل فقال رسول اهلل 

يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما : الرضاعة، قال
متفؽ عميو ركاه الجماعة إال . (7)الرضاعة من المجاعة

 .الترمذم
انظرف إخكانكف مف الرضاعة فإنما : "ركاية مسمـ      
انظرف ما : "، لفظ أبي داكد"عة مف المجاعةالرضا

، "إخكانكف مف الرضاعة فإف الرضاعة مف المجاعة
انظرف مف إخكانكف مف الرضاعة فإف : "ركاية النسائي

انظركا مف : "، ركاية ابف ماجة"الرضاعة مف المجاعة
 ".تدخمف عميكف فإف الرضاعة مف المجاعة

مفيوم الحديث 
كقتيا فإنيا إنما تنشر تحققكا صحة الرضاعة ك      

. الحرمة إذا كقعت عمى شركطيا كفي كقتيا
كالمعنى تأممف ما كقع مف : "كليذا قاؿ ابف حجر      

ذلؾ ىك رضاع صحيح بشرطو مف كقكعو في زمف 
الرضاعة كمقدار االرتضاع فإف الحكـ الذم ينشأ مف 

، قاؿ "الرضاع إنما يككف إذا كقع الرضاع المشترط
انظرف ما سبب ىذه األخكة فإف حرمة  معناه: "الميمب

الرضاع إنما ىي في الصغر حتى تسد الرضاعة 
معناه أف الذم جاع كاف : "، كقاؿ أبك عبيد"المجاعة

طعامو الذم يشبعو المبف مف الرضاع ال حيث يككف 
. (ٖ)"الغذاء بغير رضاع

المعنى أف الذم إذا جاع كاف طعامو الذم يشبعو       
 حيث يككف الغذاء كالطعاـ مف المبف مف الرضاع ال

. حب كتمر كغيره

كأىؿ البدك إذا "ؤكط ايقكؿ الشيخ شعيب األرف      
أصابكا مف المبف ما يكفييـ لقكتيـ، فيـ محطبكف ال 
يختاركف عميو غذاءن مف تمر أك زبيب أك حب فإذا 

أعكزىـ المبف، كأصابكا مف الحب كالتمر ما يتبمغكف بو 

ما يؤكؿ مف لحـ أك خبز أك تمر فيـ متثاقمكه كيسمكف 
. (ٗ)"تفال

 ع، كال ػة الراضػفالرضاع حيث يسد المبف حاج      
 المبف غر، أما في الكبر فال يسدٌ يككف ىذا إال في الٌص 

. (َُ)جكعتو كال يشبعو إال الخبز كما في معناه
ىك بياف إلمعاف النظر كالتحقؽ في شأف الرضاع،       

المبف يسد جكعو؛ ألف فالرضاع الصحيح حيث يككف 
معدتو ضعيفة يكفييا المبف كينبت المحـ كينشئ العظـ، 

. كىذا يتحقؽ في زمف الطفكلة
ىذا المعنى خشية أف يككف قد : "قاؿ ابف القيـ      

ارتضع في غير زمف الرضاع كىك زمف المجاعة، فال 
ذا قاؿ بعض الناس (ُُ)ينشر الحرمة فال يككف أخان  ، كا 

. عذىب الجكأف رضاع الكبير م
لحية قط  مفإنو ال يعيد عمى ذ: فيقكؿ ابف القيـ      

يشبعو رضاع المرأة كيطرد عنو الجكع، بخالؼ الصغير 
فإنو ليس لو ما يقـك مقاـ المبف فيك يطرد عنو 

. (ُِ)"الجكع
إنما : "كقد حسـ األمر القاضي عياض فقاؿ      

ـ الرضاعة مف المجاعة أم حرمتيا في التحميؿ كالتحرم
. (ُّ)"في حاؿ الصغر كجكع المبف كتغذيتو

و يحرم من : قال : "حديث أم سممة قالت: ثانياً 
الرضاع إو ما َفِتق األمعاء في الثدي، وكان قبل 

. (14)"الفطام
حدثنا قتيبة بف سعيد حدثنا أبك : "ركاه الترمذم قاؿ      

عكانة عف ىشاـ بف عركة عف أبيو عف فاطمة بنت 
حسف صحيح، كصححو : "كقاؿ. لمةالمنذر عف أـ س

، كصححو األلباني في (ُٓ)الحاكـ، كصححو ابف حباف
. ، كالشيخ شعيب في اإلحساف(ُٔ)اإلركاء
كالعمؿ عمى ىذا عند أكثر أىؿ : "قاؿ الترمذم      

كغيرىـ، إف الرضاعة ال  العمـ مف أصحاب النبي 
تحـر إال ما كاف دكف الحكليف، كما كاف بعد الحكليف 

. ليف فإنو ال يحـر شيئان الكاـ
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يقصد في الداللة )فما أصرحو : "قاؿ ابف القيـ      
لك كاف سميمان مف ( عمى اشتراط الصغر في الرضاع

العمة، لكف ىذا حديث منقطع ألنو مف ركاية فاطمة بنت 
المنذر عف أـ سممة، كلـ تسمع منيا شيئان؛ ألنيا كانت 

اف مكلده أسف مف زكجيا ىشاـ باثني عشر عامان، فؾ
سنة ستيف كمكلد فاطمة في سنة ثمافو كأربعيف، كماتت 
أـ سممة سنة تسع كخمسيف كفاطمة صغيرة لـ تبمغيا 

. (ُٕ)فكيؼ تحفظ عنيا
كىذه دعكل مردكدة عمى قائميا : قاؿ الشيخ شعيب      

فالحديث متصؿ اإلسناد صحيح عمى ( انقطاع اإلسناد)
. (ُٖ)"شرط الشيخيف صححو غير كاحد مف األئمة

ثبت في : "كتفصيؿ ذلؾ عند اإلماـ ابف حجر قاؿ      
 أف الحارث بف أبي ربيعة كعبداهلل( ُِِٖ)صحيح مسمـ 

في خالفة يزيد ( عمى أـ سممة)بف صفكاف دخال عمييا ا
، .."بف معاكية فسأالىا عف الجيش الذم يخسؼ بوا

ككاف ذلؾ حيف جيز يزيد بف معاكية مسمـ بف عقبة 
ل المدينة، ككانت كقعو الحرة سنة ثالث بعسكر الشاـ إؿ

. (ُٗ)"كستيف كىذا كمو يدفع قكؿ الكاقدم
فإذا ثبت أف أـ سممة رضي اهلل عنيا كانت سنة       

فإنيا ترد ركاية الكاقدم ألنو متركؾ كما . ثالث كستيف
، كالتي اعتمد عمييا القائمكف أنيا (َِ)قاؿ ابف حجر

. ماتت سنة تسع كخمسيف فيي غير صحيحة
عمى أنا لك سممنا بصحتيا، فإف سماع مف يككف "      

في سف الحادية عشرة صحيح ال خالؼ فيو، بؿ قد 
سكغ بأقؿ مف ىذا السف، فقد صححكا غير ما حديث 

لمحسف بف عمي كمنيا حديث قنكت الكتر مع أنو رضي 
اهلل عنو كاف لو مف العمر سبع سنكات حيث تكفي 

. (ُِ)"رسكؿ اهلل 
فاطمة بنت المنذر حيث تكفيت أـ  فُّن سً فيككف       

سممة أربعة عشر عامان كليذا صححو األئمة الترمذم 
. -كاهلل أعمـ –كالحاكـ كابف حباف 

فقد أبعدت شبيو االنقطاع بيف فاطمة بنت المنذر       
:  كلمحديث شكاىد. (ِِ)كأـ سممة

ال رضاع "لو شاىد مف حديث عبد اهلل بف الزبير  .أ
بسند رجالو  .(ِّ)أخرجو ابف ماجة" اءإال ما فتؽ األمع

كميـ ثقات رجاؿ مسمـ غير ابف لييعة كىك سيء 
في إسناده ابف : الحفظ، كلذا قاؿ البكصيرم في الزكائد

القكؿ تعقبو عدد مف أئمة ، كىذا (ِْ)لييعة كىك ضعيؼ
عبد اهلل بف لييعة بف عقبة الغافقي أبك عبد  الحديث

. (ِٓ)اؽ كتبوالرحمف المصرم، صدكؽ خمط بعد احتر
كركاية ابف لييعة ليست كميا ضعيفة كحديثو       

عبداهلل بف المبارؾ، عبد : صحيح إذا ركل عنو العبادلة
اهلل بف كىب، عبد اهلل بف يزيد المقرئ، كعبد اهلل بف 

، (ِٔ)مسممة القعنبي فإنيـ يتبعكف أصكلو فيكتبكف منيا
ـ فركايتيـ عنو أعدؿ مف غيرىـ، كلو ركايات عند مسؿ
مقركنة، كأخرج لو البخارم في صحيحو مف ركاية 

المقرئ ككىب مقركنان، لكنو أبيمو في جميع المكاضع 
، كركل لو "أخبرني فالف كحيكة" "عف حيكة كغيره"بقكلو 

مسمـ مف ركاية ابف كىب مقركنان بعمرك بف الحارث 
كركل النسائي أحاديث كثيرة مف ركاية ابف كىب يقكؿ 

كعف فالف، " "ارث، كذكر آخرلحعف عمرك بف ا"فييا 
. ، كنحك ذلؾ"خرآكذكر 
معركؼ في تحقيقو عمى " :بشار عكاد. يقكؿ د      
، كجاء كثير مف ذلؾ مبينان في ركاية غيره (ِٕ)التقريب

. أنو ابف لييعة
كؿ ذلؾ يشعر كيشير إلى حسف ركاية العبادلة       

–عف عبد اهلل بف لييعة فالحديث عمى ىذا يككف حسنان 
. -كاهلل أعمـ

كلمحديث شاىد عند النسائي في الكبرل، كالبييقي  .ب
، مف حديث أبي ىريرة بسند رجالو ثقات إال (ِٖ)في سننو

محمد بف اسحؽ، قد عنعف كىك مدلس، كقد صرح 
 –(ِٗ)كصححو األلبابي( ْٕٔٓ)بالسماع عند النسائي 

. (َّ)"كالشيخ شعيب -رحمو اهلل
ج األسممي كمدار الحديث عمى حجاج بف حجا      

كاهلل – لكف ربما كاف تصحيحو بشكاىده (ُّ)كىك مجيكؿ
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كيتقكل بمجمكع " حسف"عميو فالحديث مقبكؿ ك .-أعمـ
 . شكاىده

مفيوم الحديث 
 فتؽ لألمعاء أم الذم شؽ (ِّ)قاؿ المباركفكرم      

 قع منو مكقع الغذاء كذلؾ أف اأمعاء الصبي كالطعاـ كك
. يككف في أكاف الرضاع

كمعناه أنو ال : "(ّّ)ؿ الشيخ صالح آؿ فكزافكقا      
يحـر مف الرضاع إال ما كصؿ إلى األمعاء ككسعيا فال 
يحـر القميؿ الذم لـ ينفذ إلييا كيكسعيا كال يحـر إال ما 
كاف قبؿ الفطاـ أم ما كاف في زمف الصغر كقاـ مقاـ 
الغذاء، فالذم يثبت الحرمة حيث يككف الرضيع طفالن 

". كينبت لحمو فيككف جزءان منويسد المبف جكعو 
أم أياـ الثدم حيث يرضع " في الثدم" كقكؿ النبي       

الصبي كىي لغة معركفة عند العرب فإف العرب تقكؿ فالف 
. مات في الثدم أم زمف الرضاع قبؿ الفطاـ

إف إبراىيـ : "كحديث مسمـ خير شاىد ليذا قاؿ       
ة تتـ مات في الثدم كأف لو مرضعان في الجف

. (ّْ)"رضاعو

و رضاع إو "حديث عبد اهلل بن مسعود مرفوعًا : ثالثاً 
 (ّٓ)أخرجو أبك داكد ".ما أنشز العظم وأنبت المحم

. (ّٖ)كالبغكم (ّٕ)كالدارقطني (ّٔ)كالبييقي
الدارقطني عف النضر بف شمؿ عف سميماف بف       

اهلل  المغيرة عف أبي مكسى الياللي عف أبيو عف ابف لعبد
. عكد عف ابف مسعكدبف مس
. ىذا سند ضعيؼ لتسمسمو بالمجاىيؿ      
أبك مكسى : (ّٗ)قاؿ ابف حجر في تمخيص الحبير      

مجيكالف لكف أخرجو البييقي مف : كأبكه قاؿ أبك حاتـ
قمت . كجو آخر مف حديث أبي حصيف عف أبي عطية

سناده(: الباحث) حدثنا : الكالـ ربما يكىـ أنو مرفكعان كا 
ـ بف مطير أف سميماف بف المغيرة حدثيـ عف عبد السال

. أبي مكسى عف أبيو
 ؿ أبك حاتـ الرازم عف أبي ػسئ: ذرمػقاؿ المف      

      .(َْ)مكسى الياللي فقاؿ مجيكؿ كأبكه مجيكؿ
كبقية إسناده رجالو ثقات عممان أف ابف حجر قاؿ : قمت

. (ُْ)"مقبكؿ"في ترجمة أبي مكسى الياللي 
: ث لو متابعاتلكف الحدم      

: مف طريؽ أبي داكد طريقاف( ِْ)البييقي -
عف الثكرم عف أبي حصيف  (ّْ)عبد الرزاؽ في مصنفو

جاء رجؿ إلى ابف مسعكد : عف أبي عطية الكادعي قاؿ
إنيا كانت معي امرأتي فحصر لبنيا في ثدييا، : فقاؿ

: فجعمت أمصو ثـ أمجو فأتيت أبا مكسى فسألتو، فقاؿ
فقاـ كقمنا معو حتى انتيى إلى أبي  :قاؿ! حرمت عميؾ؟

مكسى فقاؿ ما أفتيت ىذا؟ فأخبره بالذم أفتاه فقاؿ ابف 
إنما ! أرضيعان ترل ىذا؟ -كأخذ بيد الرجؿ -مسعكد 

ال : الرضاع ما أنبت المحـ كالدـ، فقاؿ أبك مكسى
. تسألكني عف شيء ما كاف ىذا الحبر بيف أظيركـ

كىذا إسناد صحيح : -رحمو اهلل – قاؿ األلباني      
.  عمى شرط الشيخيف

ىك مالؾ بف عامر أك ابف أبي عامر : أبك عطية      
. (ْْ)ثقة مف الثانية

عثماف بف عاصـ بف حصيف : أبك حصيف      
. (ْٓ)األسدم، ثقة ثبت

رفعو في ركاية كفي األخرل كقفو، ثـ أخرجو مف       
أخبرنا طريؽ أبي داكد عف محمد بف سميماف األنبارم 

ككيع عف سميماف بف المغيرة عف أبي مكسى الياللي 
 عف أبيو عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو عف النبي 

. بمعناه كقاؿ أنشز العظـ
كأخرجو البييقي أيضان مف طريؽ أبي ىشاـ       

الرفاعي عف أبي بكر بف عياش عف أبي حصيف عف 
امرأتي كـر : أبي عطية جاء رجؿ إلى أبي مكسى فقاؿ

صصتو، فدخؿ حمقي شيء سبقني، فشدد عميو ثدييا فـ
سألت أحدان : أبك مكسى، فأتى عبد اهلل بف مسعكد فقاؿ

، فأتى أبا  ،نعـ: غيرم؟ قاؿ أبا مكسى، فشدد عميَّن
 ال :لػاؿ أبك مكسػع ىذا؟ فؽػأيرض: مكسى، فقاؿ

. تسألكني ما داـ ىذا الحبر فيكـ، أك بيف أظيركـ
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كزاد فيو عف كركاه الثكرم عف أبي حصيف،       
". إنما الرضاع ما أنبت المحـ كالدـ"عبداهلل 
حسف صحيح : كقاؿ المحقؽ ىذا الطريؽ إسناده      

لكف أبا ىشاـ الرفاعي كىك : قمت. (ْٔ)كيشتد بما قبمو
محمد بف يزيد بف محمد بف كثير العجمي ليس بقكم، 

رأيتيـ مجمعيف عمى : كذكر ابف حجر كالـ البخارم
. (ْٕ)ائي كابف نمير كأبك حاتـضعفو كضعفو النس

 (ْٖ)كلو طريؽ أخرجيا سعيد بف منصكر في سننو      
نا خالد بف عبد اهلل عف حدثمف طريقيف حدثنا سعيد 

امرأتو  (ْٗ)مغيرة عف إبراىيـ أف رجالن أكجرتو
حرمت : ، فأتكا أبا مكسى األشعرم فقاؿ(َٓ)أكسعطتو

بعد  ال رضاع: عميو، ثـ أتكا عبد اهلل بف مسعكد فقاؿ
الحكليف إنما الرضاع ما أنبت المحـ كأنشز العظـ، قاؿ 

ال تسألكني أك ال ينبغي أف تسألكني عف : أبك مكسى
. شيء ما داـ ىذا الحبر بينكـ

كحدثنا سعيد نا ىشيـ نا مغيرة عف إبراىيـ عف       
ال رضاع إال ما كاف في الحكليف ما أنشز : "عبد اهلل قاؿ

. (ُٓ)"العظـ كأنبت المحـ
كىك ابف )رجالو ثقات إال ىشيـ . كصححو البييقي      

كثير التدليس كقد صرح بالسماع ككذا ( يزيد النخعي
يدلس كال سيما عف ( كىك ابف مقسـ الظبي)المغيرة 

براىيـ يدلس لكف البييقي أشار إلى أف  إبراىيـ بف يزيد كا 
. مراسيمو عف عبد اهلل بف مسعكد صحيحة

: والخالصة
ف : يخ شعيبقاؿ الش       حديث صحيح بشكاىده كا 

كاف إسناده عند أبي داكد ضعيفان لالنقطاع كذكر 
كحديث أـ سممة " إنما الرضاعة مف المجاعة"الشكاىد 

. (ِٓ)كعبد اهلل بف الزبير كأبك ىريرة
بدكم عبد الصمد الطاىر في الحكـ عمى  .كقاؿ د      
 ف تعدد الطرؽ مما يقكم الحديث مرفكعان إ: "(ّٓ)الحديث

. -كاهلل أعمـ" –أـ مكقكفان 
 : كظاىر الحديث تعدد المناسبة، فالركاية األكلى      

أفَّن رجالن كاف مع امرأتو كىك في سفر فكلدت فجعؿ 
الصبي ال يمص فأخذ زكجيا يمص لبنيا كيمجو فدخؿ 

تكـر ثدم المرأة بسبب فكت الكلد، : في حمقو، كالثانية
. امرأة أكجرت أك أسعطت زكجيا: كأخرل
ال "لكف يأبى التعدد قكؿ أبي مكسى في كميا       

 كسى ػ، كيأباه أف أبا ـ"تسألكني ما داـ ىذا الحبر فيكـ
. (ْٓ)لما رجع عف فتياه فكيؼ أفتى بو مرة أخرل

مفيوم الحديث 
أنشر العظـ معناه ما : "(ٓٓ)قاؿ اإلماـ الخطابي      

بمعنى اإلحياء في قكلو  رشد العظـ كقكاه، كلإلنشا
كيركل أنشز [. ِِآية : عبس]ثيَّـن ًإذىا شىاء أىنشىرىهي :عالىت

". العظـ بالزام المعجمة معناه زاد في حجمو فنشزه
. (ٔٓ)كقاؿ بمثؿ ىذا القكؿ البغكم في شرح السنة      
ما نشر العظـ، أم قكاه : "(ٕٓ)كقاؿ العظيـ أبادم      

نبات المحـ ال يحصال كاف إال إذا  فكأحكمو، كشد العظـ كا 
الرضيع طفالن، يسد المبف جكعو؛ ألف معدتو تككف ضعيفة 

يكفييا المبف، كينبت بذلؾ لحمو، كيشتد عظمو فيصير 
. كجزء مف المرضعة فيشترؾ في الحرمة مع أكالدىا

". و رضاع إو في الحولين"حديث ابن عباس : رابعاً 
، حدثنا سعيد نا (ٖٓ)ركاه سعيد بف منصكر في سننو      

ال : "عمرة بف دينار عف ابف عباس قاؿسفياف عف 
مف  (ٗٓ)، كركاه الدارقطني"رضاع إال ما كاف في الحكليف

حديث عمرك بف دينار عف ابف عباس كقاؿ تفرد بو 
ينيو ككاف ثقة حافظان، كطريقو الييثـ بف جميؿ عف ابف عي 

مف طريؽ سعيد بف منصكر  (َٔ)عند كأخرجو البييقي
ركاه مف طريؽ الييثـ بف  كقاؿ ىذا ىك الصحيح مكقكفان ثـ

. (ُٔ)جميؿ عف سفياف بيذا اإلسناد مرفكعان 
: الييثـ بف جميؿ: (ِٔ)قاؿ ابف عدم في الكامؿ      

ليس بالحافظ يغمط عمى الثقات ثـ قاؿ بعد ذكر الحديث 
ال يحـر مف الرضاع إال ما كاف في الحكليف، كيسكف "

 ،  اتأنطاكية كيقاؿ ىك البغدادم كيغمط الكثير عمى الثؽ
. ىػ.أ. كما يغمط غيره كأرجك أنو ال يتعمد الكذب



 مشهور قطيشات ........................................................"دراسة تحليلية"األحاديث الواردة في تحديد سن الرضاع 

، (3)العدد  الثاني، دالمجل                                                        المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427

119 

ربما كىـ مىٍف رفع ىذا الحديث، كالصحيح كقفو       
.  عمى ابف عباس

ىكذا ركاه سعيد بف منصكر عف ابف عينية       
عف ابف عينية  (ّٔ)كركاه عبد الرزاؽ في مصنفو .مكقكفان 

م كركاه ابف أبي شيبة ؼ .عف عمرة بف دينار مكقكفان 
. مكقكؼه  (ْٔ)مصنفو
 .عف ابف عباس مكقكفان  (ٓٔ)كركاه مالؾ في المكطأ      

. الصحيح أنو مكقكفان : كقاؿ البييقي
الييثـ : كقاؿ ابف حباف: "(ٔٔ)كقاؿ ابف عبداليادم      

بف جميؿ كاف مف الحفاظ الثقات إال أنو كاىـ في رفع ا
ىذا الحديث، كأف الصحيح كقفو عمى ابف عباس لكف 

". ـ رفعو كىك ثقةالييث
ذكر كالـ الدارقطني ككالـ ابف : "(ٕٔ)ابف حجر      

". عدم عف الييثـ كأقر كالـ البييقي الصحيح مكقكؼ
بعد ذكر كالـ عف الييثـ بف جميؿ قاؿ : (ٖٔ)الزيمعي

". كالصحيح كقفو عمى ابف عباس
بعد أف ذكر كالـ البييقي كابف : (ٗٔ)الشككاني      

ىك أصح، كالييثـ بف جميؿ ك: "عدم أنو مكقكؼ قاؿ
". إماـ، ثقة، حافظ، محدث أنطاكية

ثقة : ابف سعد كثقو كاإلماـ أحمد كقاؿ العجمي      
ثقة حافظ ككثقو ابف : صاحب سنة، كقاؿ الدارقطني
.  (َٕ)ثقة حافظ: حباف كالخطيب البغدادم قاؿ

الييثـ ثقة حافظ إال أف عمماء الحديث كىمكه في ىذا 
اب كقفو عمى ابف عباس كما قاؿ الحديث فمعؿ الصك

. -كاهلل أعمـ-جميكر العمماء 

حديث من رواية جويبر عن الضحاك عن : خامساً 
و رضاع . "النزال بن سبرة عن عمي مرفوعًا وموقوفاً 

". بعد فصال
عف معمر عف جكيبر عف  (ُٕ)ركاه عبد الرازؽ      

ال " الضحاؾ بف مزاحـ عف النزاؿ عف عمي عف النبي 
". بعد فصاؿرضاع 
مف طريؽ ابف أبي السرة عف  (ِٕ)كأخرجو البييقي      

ال طالؽ إال بعد "عبد الرزاؽ أطكؿ مف ىذه الركاية بمفظ 

نكاح، كال عتؽ قبؿ ممؾ، كال رضاع بعد فصاؿ كال 
". كصاؿ في الصياـ كال صمت يـك إلى الميؿ

قاؿ سفياف : (ّٕ)كقاؿ البييقي قاؿ عبد الرزاؽ      
كيبر حدثنا بيذا الحديث كلـ يرفعو قاؿ إف ج: لمعمر

. معمر كحدثنا بو مراران كرفعو
 د بف سميماف ػحدثنا محـ (ْٕ)رانيػكأخرجو الطب      

الصكفي البغدادم بمصر حدثنا محمد بف عبيد بف ميمكف 
التباف المدني حدثني أبي عف محمد بف جعفر بف أبي 
يـ كثير عف مكسى بف عقبة عف أباف بف تغمب عف إبراه

قاؿ رسكؿ اهلل : النخعي عف عمقمة بف قيس عف عمي قاؿ
" :ال رضاع بعد فصاؿ، كال يتـ بعد حمـ ."

لـ يركه عف أباف إال مكسى بف عقبة كال عف       
مكسى إال محمد بف جعفر كال عف محمد بف جعفر إال 

بف اعبيد التباف، تفرد بو محمد بف سميماف عف محمد 
. عبيد

ـ يضعؼ ىذه الطريؽ كذكر طريقان ؿ (ٕٓ)الييثمي      
، كقاؿ فيو مطرؼ بف مازف كىك (ٕٔ)أخرل في األكسط

مطرؼ بف مازف الكناني ليس ثقة، بؿ : قمت. ضعيؼ
كذاب كقاؿ النسائي ليس بثقة كابف حباف : قاؿ ابف معيف

جكز الركاية عنو تكاف يحدث بما لـ يسمع، كال : قاؿ فيو
. (ٕٕ)إال لالعتبار

كيبر فيي ضعيفة جدان، قاؿ الحافظ أما ركاية ج      
. (ٖٕ)"ضعيؼ جدان " :ابف حجر

كىك جكيبر بف سعيد األزدم أبك القاسـ البمخي       
: نزيؿ الككفة، عمي بف المدني يضعفو جدان، ابف معيف

. متركؾ: ليس بشيء، النسائي كالدارقطني
ذاىب : ال يحمؿ حديثو الحاكـ: يحيى القطاف      
. (ٕٗ)الحديث
نا محمد بف الحسيف الحراني نا  (َٖ)ركل الدارقطنيك      

أحمد بف يحيى بف زىير نا عبد الرحمف سعيد أبك أمية نا 
عبد الرحمف بف القطامي نا أبك الميـز عف أبي ىريرة أف 

أف فالنا تزكج كقد : تفقاؿ امرأة جاءت إلى رسكؿ اهلل 
أرضعت الجارية : فكيؼ أرضعتيما؟ قالت: أرضعتيما قاؿ
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بنة ست سنيف كنصؼ كأرضعت الغالـ كىك ابف كىي ا
ثالث سنيف، فقاؿ اذىبي فقكلي لو فميضاجعيا ىنيئان مريئان، 

نما يحـر مف الرضاع ما في الميد ". ال رضاع بعد فطاـ كا 
ابف القطامي ضعيؼ، كأبك الميـز : قاؿ الدارقطني      
. متركؾ
 كجاء بإسناد آخر فيو عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ      

العدكم المدني ضعفو أحمد كالبخارم كأبك حاتـ كأبك 
: ليس بشيء كقاؿ ابف الجكزم :داكد كقاؿ ابف معيف
. (ُٖ)اجمعكا عمى تضعيفو

مف طريؽ حراـ بف : (ِٖ)كفي مسند الطيالسي      
عثماف عف جابر، كمف طريؽ اليماف أبي حذيفة عف 

. أبي عيسى عف جابر حديث طكيؿ
كحراـ بف عثماف، كالىما  بف مصعب ةفيو خارج      

، كىك مف (ّٖ)ضعيؼ كقاؿ ابف حجر في المطالب العالية
". ال رضاع بعد فطاـ"كركاية . زكائد الطيالسي كأبي يعمى

ليس : أعمت بحراـ بف عثماف قاؿ يحي بف معيف      
ليس بثقة، كقاؿ : ليس بثقة كقاؿ مالؾ: بشيء، كقاؿ مرة

كاف غاليان في : ترؾ الناس حديثو، ابف حباف: أحمد
: التشيع يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ، أحمد بف صالح

: ككاف يقكؿ اإلماـ الشافعي كابف معيف: متركؾ الحديث
راـ . (ْٖ)الركاية عف ًحراـ حى

كمف خالؿ البحث ظير أنو لـ تسمـ طريؽه؛ جميع       
الطرؽ ضعيفة، محمد بف سميماف بف ىشاـ بف سميماف 

أبك عمي النيسابكرم، ضعيؼ  الصكفي البغدادم قاؿ
. ال يجكز االحتجاج بو: منكر الحديث، كقاؿ ابف حباف

كقاؿ ابف عدم أحاديثو مسركقة مف قـك ثقات كيكصؿ       
 .(ٖٓ)ضعيؼ :األحاديث كقاؿ ابف حجر في التقريب

فكاف حجة لك سمـ، رجالو ثقات سكل محمد بف       
ع بعد ال رضا"سميماف بف ىشاـ، قاؿ القرافي حديث 

مف حديث أبي ىريرة كعمي كجابر ككميا " فطاـ
كعميو يككف الحديث غير صالح لالحتجاج  .(ٖٔ)ضعيفة

. -كاهلل أعمـ –

اآلثار الواردة في سن الرضاع 

كربما يككف حسنان لك سقنا بعض اآلثار الدالة       
 غر أك ػاع في الصػكالتي يستدؿ بيا مف يقكؿ بالرض

. رضاع الصغير
ار أنو سمع ابف عمر كقد سألو رجؿ مالؾ بف ديف .ُ

عف رضاع الكبير، فقاؿ ابف عمر قاؿ عمر بف 
، رجالو (ٕٖ)الخطاب إنما الرضاعة رضاعة الصغير

. ثقات
أخبرنا مالؾ عف عبد اهلل بف دينار قاؿ : الشافعي .ِ

نا معو عند دار القضاء أجاء رجؿ إلى ابف عمر ك
جاء : فسألو عف رضاعة الكبير، فقاؿ ابف عمر

كانت لي كليدة : إلى عمر بف الخطاب فقاؿرجؿ 
فكنت أطؤىا فعمدت امرأتي إلييا فأرضعتيا، 

دكنؾ فقد كاهلل أرضعتيا، فقاؿ : فدخمت عمييا فقالت
أكجعيا كأًت جاريتؾ فإنما الرضاع رضاعة : عمر

. (ٖٖ)الصغير
كمف طريؽ مالؾ عف نافع عف ابف عمر أنو كاف  .ّ

كال  ال رضاعة إال ما أرضع في الصغر: يقكؿ
، كىذه سمسمة الذىب كما يعرفيا (ٖٗ)رضاعة لكبير

. طمبة العمـ
عف يحيى بف  ةيفمعبد الرزاؽ عف سفياف بف ع .ْ

ال : سعيد األنصارم عف سعيد بف المسيب، قاؿ
، إسناده رجالو كميـ (َٗ)رضاع إال ما كاف في الميد
. ثقات كىك في غاية الصحة

حماد بف سممة عف ىشاـ بف عركة عف يحيى بف  .ٓ
الرحمف بف حاطب أف أـ سممة أـ المؤمنيف  عبد

 د ػبع لت ىؿ يحـر الرضاع ػرضي اهلل عنيا سئ

. (ُٗ)ال رضاع بعد فطاـ: الفطاـ فقالت      
بأسانيده آثاران دالة عمى  (ِٗ)كذكر اإلماـ الطبرم      
ال : عمقمة رأل امرأة ترضع بعد حكليف فقاؿ: ذلؾ

أك رضاع ما كاف مف سعكط : الشعبي يقكؿ. ترضعيو
. في الحكليف فإنو يحـر كما كاف بعد الحكليف لـ يحـر

 :المبحث الثاني
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األحاديث الواردة في رضاع الكبير 

حديث سيمة بنت سييؿ في رضاع سالـ كالذم       
أميات : "قيؿ فيو أنو جاء مجيء التكاتر فقد ركاه

المؤمنيف كسيمة بنت سييؿ مف المياجرات كزينت بنت 
. يبة النبيأـ سممة كىي رب

القاسـ بف محمد كعركة بف الزبير، : كمف التابعيف      
كحميد بف نافع، كركاه عف ىؤالء أيكب السختياني، سفياف 

بف عبينة، سفياف الثكرم كشعبة كمالؾ كابف جرير 
كشعيب بف أبي حمزة كيكنس بف يزيد كجعفر بف ربيعة 

. (ّٗ)كمعمر كسميماف بف بالؿ كغيرىـ
ىؤالء الجـ الغفير مف أصحاب كركاه عف       

الصحاح كالسنف كالذم سيظير الداللة عمى كتبيـ 
كمؤلفاتيـ في تخريج الحديث، كقد جاء الحديث بصيغ 

ماـ مالؾ كاف مف كألفاظ فييا تفاكت لكف سياؽ اإل
مالؾ عف ابف شياب : أجكدىا سياقان كأكفاىا كجاء فيو

الزبير  أنو سيئؿ عف رضاع الكبير فقاؿ أخبرني عركة بف
ككاف مف أصحاب  -(ْٗ)أف أبا حذيفة بف عتبة بف ربيعة

ككاف قد شيد بدران ككاف قد تبنى سالمان  رسكؿ اهلل 
مكلى أبي حذيفة كما تبنى  (ٓٗ)الذم كاف يقاؿ لو سالـ

زيد بف حارثة كأنكح أبك حذيفة سالمان كىك  رسكؿ اهلل 
عتبة يرل أنو ابنو أنكحو ابنة أخيو فاطمة بنت الكليد بف 

بف ربيعة كىي يكمئذو مف المياجرات األكؿ يكمئذو مف 
هلل في كتابو في زيد بف اأفضؿ أيامى قريش، فمما أنزؿ 

ـٍ ىيكى  اٍدعيكىيـٍ : حارثة ما أنزؿ فقاؿ  المَّنوً  ًعندى  أىٍقسىطي  آًلبىاًئًي

ـٍ ًفي آبىاءىيـٍ  تىٍعمىميكا لَّنـٍ  فىًإف الدِّيًف  فىًإٍخكىانيكي
ـٍ  مىكىاًليكي . [ٓآية : األحزاب]كى
رد كؿ تبني مف أكلئؾ إلى أبيو فإف لـ يعمـ أبكه رٌد       

كىي امرأة أبي  (ٔٗ)إلى مكاله فجاءت سيمة بنت سييؿ
 حذيفة كىي مف بني عامر بف لؤم إلى رسكؿ اهلل 

يا رسكؿ اهلل كٌنا نرل سالمان كلدان ككاف يدخؿ عمي : فقالت
ؿ فماذا ترل في  كليس لنا إال بيت كاحد (ٕٗ)كأنا فيضي

شأنو؟ فقاؿ أرضعيو خمس رضعات فيحـر بمبنيا ككانت 
تراه ابنان مف الرضاعة، فأخذت بذلؾ عائشة أـ المؤمنيف 

فيمف كانت تحب أف يدخؿ عمييا مف الرجاؿ، فكانت 
تأمر بنات أختيا أـ كمثـك بنت أبي بكر الصديؽ كبنات 
أخييا أف يرضعف مف أحبت أف يدخؿ عمييا مف الرجاؿ، 

أف يدخؿ عمييف بتمؾ الرضاعة  كأبى سائر أزكاج النبي 
أحد مف الناس، كقمف ال كاهلل ما نرل الذم أمر بو رسكؿ 

في  اهلل سيمة بنت سييؿ إال رخصة مف رسكؿ اهلل 
رضاعة سالـ كحده، كال كاهلل ال يدخؿ عمينا بيذه 

في رضاعة  الرضاعة أحد فعمى ىذا كاف أزكاج النبي 
. (ٖٗ)الكبير

كىك خبر في غاية الصحة كجاللة الركاة كثقتيـ       
بمغت طرؽ  (ٗٗ)كقد قاؿ ابف حـز كابف القيـ كالشككاني

ىذا الحديث نصاب التكاتر كتمقتو األمة بالقبكؿ ركاية 
ركاية أنيـ قالكا ىك مف المتكاتر كدراية فقد تمقكه : كدراية

بالقبكؿ جميكر مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ 
. كعمماء المسمميفكالتابعيف 

.  (ََُ)لكف الصكاب أنو مف المشيكر المستفيض      
أرضعيو خمس "كقد تعددت الركايات، ففي ركاية       

، كفي (َُُ)"أرضعيو تحرمي عميو"، كفي ركاية "رضعات
سيمة امرأة أبي حذيفة أف ترضع سالمان  أمر النبي "ركاية 

ضعتو فأرذىب غيرة أبي حذيفة، تيفة، حتى ذمكلى أبي ح
ككيؼ : أرضعيو، قالت"كفي ركاية  ؛(َُِ)"كىك رجؿ

قد عممت : ، كقاؿأرضعو كىك رجؿ، فتبسـ رسكؿ اهلل 
 .(َُّ)"أنو رجؿ كبير

كاستدؿ القائمكف برضاع الكبير بعمؿ عائشة رضي       
اهلل عنيا حيث كانت تأمر أخكاتيا كبنات أخييا أف يرضعف 

. (َُْ)مف أحبت أف يدخؿ عمييف مف الرجاؿ
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وقد أثار حديث سيمة لغطًا عند بعض 
المعاصرين الذين ذىبوا إلى تضعيفو واعتبروه افتراًء 
وىراًء إذ كيف يسمح لرجل قد بمغ برضاع امرأة، وىل 
يجوز في ىذا الزمان أن يرضع الكبير بقصد تحريمو 

. بالرضاع
 : المبحث الثالث

الدراسة التحليلية لألحاديث 

لفريقيف يقؼ الباحث عند بعد استعراض أدلة ا      
حديث رضاع الكبير ما المراد بو؟ ككيؼ يككف؟ 

 الجميكر عف ىذا  " (َُٓ)ريبػقاؿ في طرح التث      
الحديث بأنو خاص بسالـ كامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه 
كالـ أميات المؤمنيف سكل عائشة رضي اهلل عنيا، ما 

". نراه إال رخصة لسالـ خاصة
ليست تخمك قصة سالـ مف أف : "ذركقاؿ ابف المف      

تككف منسكخة أك خاصة ًلسالـ، ككذا حكى الخطابي 
عف عامة أىؿ العمـ، أنيـ حممكا األمر عمى ذلؾ إما 

ما عمى النسخ . (َُٔ)"عمى الخصكص كا 
بإرضاع الكبير كيؼ يككف؟  كقد استشكؿ أمره       

كخاصة كىك يتعارض مع كتاب اهلل باألمر بغض البصر 
كلما فيو مف التقاء البشرتيف كىك محـر "عكرات، كحفظ اؿ

قبؿ أف يستكمؿ الرضاع المعتبر كتصير محرمان لو؛ ألف 
القاعدة تحريـ اإلطالع عمى العكرة كال ييٍختىمؼ في أف ثدم 

الحرة عكرة ال يجكز اإلطالع عميو، كال يقاؿ يمكف أف 
 يرضع كال يطمع، ألنَّنا نقكؿ نفس التقاـ الثدم بالفـ إطالع

. (َُٕ)"فال يجكز
: كقد ذىب العمماء في قصة سالـ مذاىب      

النسخ : القول األول
: كأجابكا عف قصة سالـ بأجكبة"يقكؿ ابف حجر       

منيا أنو حكـ منسكخ، كبو جـز المحب الطبرم في 
أحكامو، كقرر بعضيـ بأف قصة سالـ كانت في أكائؿ 

مف ركاية  اليجرة، كاألحاديث الدالة عمى اعتبار الحكليف
. (َُٖ)"أحداث الصحابة فدؿ عمى تأخيرىا

 حديث سيمة كاف في أكؿ اليجرة عقب نزكؿ      
 ٍـٍ آًلبىاًئًيـ ، كىي نزلت أكؿ اليجرة، [ٓآية : األحزاب]اٍدعيكىي

أما األحاديث التي تشير إلى الحكليف أك الصغر، فيي 
ىريرة كابف عباس قدـ المدينة قبؿ  مركاية ابف عباس كأب

تح، كأبك ىريرة أسمـ عاـ فتح خيبر بال شؾ، كالىما الؼ
. (َُٗ)"قدـ المدينة بعد قصة سالـ في رضاعو

دعكل النسخ متكقفة عمى معرفة التاريخ، كليذا       
ال يحؿ ألحد أف يقكؿ في نص ثابتو ىذا "قاؿ ابف حـز 

. (َُُ)"منسكخ إال بنص ثابت مبيف غير محتمؿ
 رضاع  بأف أحاديث كقكليـ لالستدالؿ عمى النسخ      

ليس يقينان، فال  مف الركاة الصغير ممف تأخر إسالميـ
ف كاف  يمـز مف تأخر إسالـ الراكم تأخر ما يركيو، كا 

. يمكف االستئناس بو أحيانان 
كىك مستند ضعيؼ إذ ال : كليذا قاؿ ابف حجر      

يمـز مف تأخر إسالـ الراكم كال صغره أف ال يككف ما 
. (ُُُ)"ركاه متقدمان 

فقد يسمع الصحابي الصغير أك مف تأخر إسالمو       
. -كاهلل أعمـ–عف الصحابي الذم سمع الحديث متقدمان 

كيؼ أرضعو كىك : قكؿ سيمة لرسكؿ اهلل : قالكا      
. رجؿ؟ بياف جمي أنو بعد نزكؿ اآليات المذككرات

ربما يشعر بتقدـ الحكـ لكنو ال (: الباحث)قمت       
ألنو أمر مناقض  د يككف سؤاليا تعجبان يجـز بذلؾ، فؽ
عميو البشر فكيؼ يىٍرضع كبير مف ثدم  بؿلمفطرة كما جي 

أف اإلرضاع  ةأنثى فيك سؤاؿ فطرم جبمي تدرؾ الفطر
. -كاهلل أعمـ –لمصغير ال لمكبير

كلـ يأًت أحده . فمـ يتبيف المتقدـ كالمتأخر يقينان       
ف، كليذا قاؿ عمى النسخ بحجة كدليؿ سكل الدعكل كالظ

لك قمب أصحاب ىذا القكؿ عمييـ : (ُُِ)ابف القيـ
الدعكل كادعكا نسخ تمؾ األحاديث بحديث سيمة لكانت 

. نظير دعكاىـ
 لنسخ لمف كأجاب ابف القيـ في الرد عمى القكؿ با      
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ىريرة بعد قكلو سبحانو  مقاؿ ركاية ابف عباس كأب
:  ، فجكابو مف كجكه"ادعكىـ آلبائيـ"

بؿ لـ  أنيما لـ يصرحا بسماعو مف النبي  :األول
يسمع منو ابف عباس إال دكف العشريف حديثان كسائرىا 

. عف الصحابة
لـ تحتج كاحدة منيف، بؿ كال  أف نساء النبي  :الثاني
عمى عائشة رضي اهلل عنيا بذلؾ بؿ سمكف في  فغيره

. الحديث بتخصيصو بسالـ
ت ىذا، كىذا عائشة رضي اهلل عنيا نفسيا رك :الثالث

فمك كاف حديث سيمة منسكخان لكانت عائشة رضي اهلل 
عنيا قد أخذت كتركت الناسخ أك خفي عمييا تقدمو مع 

. ككنيا في الراكية لو، ككالىما ممتنع كفي غاية البعد
أف عائشة رضي اهلل عنيا ابتميت بالمسألة  :الرابع

ككانت تعمؿ كتناظر فكيؼ يككف حكمان منسكخان قد بطؿ 
ككنو مف الديف جممة كيخفى عمييا ذلؾ كيخفى عمى  مع

. ىػ.أ". فال تذكره ليا كاحدة منيف نساء النبي 
. كعميو يمتنع قكؿ القائميف بالنسخ      

الخصوص  : القول الثاني
ما نرل : "كاألصؿ فيو قكؿ أـ سممة كأزكاج النبي       

". ىذا إال رخصة أرخصيا رسكؿ اهلل لسالـ خاصة
كاحدان مف األمة بأمر أك  قالكا إذا أمر رسكؿ اهلل ك      

أباح لو شيئان أك نياه عف شيء، كليس في الشريعة ما 
ييعارضو، ثبت ذلؾ في حؽ غيره مف األمة، ما لـ ينص 
عمى تخصيصو، كأما إذا أمر الناس بأمرو كنياىـ عف 

شيء، ثـ أمر كاحدان مف األمة بخالؼ ما أمر بو الناس أك 
ا نياىـ عنو، فإف ذلؾ يككف خاصان بو كحده، كال أطمؽ لو ـ

باحتو  نقكؿ في ىذا المكضع أف أمره لمكاحد أمره لمجميع، كا 
لمكاحد إباحة لمجميع، ألف ذلؾ يؤدم إلى إسقاط األمر 

إنو خاص بذلؾ الكاحد : األكؿ كالنيي األكؿ، بؿ نقكؿ
لتتفؽ النصكص كتأتمؼ كال يعارض بعضيا بعضان، فحـر 

، كأباح رسكؿ اهلل اهلل أف ت  بدم المرأة زينتيا لغير محـر
لسيمة أف تبدم زينتيا لسالـ كىك غير محـر عند إبداء 

الزينة قطعان، فيككف ذلؾ رخصة لسالـ مستثناة مف عمـك 

التحريـ، كال نقكؿ أف حكميا عاـ فيبطؿ حكـ اآلية 
. (ُُّ)المحـر
النص الذم كرد جاء فيو بعض الركايات عف       
ما ندرم لعمو : "لنبي رضكاف اهلل عمييف، قمفنساء ا
، كىذا يفيد عدـ القطع بخصكصية سالـ، ثـ لك "رخصة

اإللحاؽ كنص عمى أنو  كاف خاصان بسالـ لقطع النبي 
في مناسبة ألحد الصحابة  ليس ألحد بعده، كما بيف 

الذيف ذبحكا قبؿ الصالة كأمره بإعادة الذبح، كىك أبك 
كال : "لو أف يذبح جذعتو ثـ قاؿ  بردة بف نيار، أىًذفى 

. (ُُْ)"تجزم عف أحد بعدؾ
أيف يقع ذبح جذعة أضحية مف ىذا الحكـ "ك      

العظيـ المتعمؽ بو حؿ الفرج كتحريمو كثبكت المحرمية 
كالخمكة بالمرأة كالسفر بيا، فمعمـك قطعان أف ىذا أكلى 

(. ُُٓ)"ببياف التخصيص لك كاف خاصان 

ـ كىك رضاع الكبير، بحرمة كتخصيص ىذا الحؾ      
بسالـ مكلى أبي حذيفة ىك قكؿ كثير مف أىؿ العمـ، 

يتعيف حمؿ خبر أبي حذيفة عمى أنو : "يقكؿ ابف قدامة
. (ُُٔ)"خاص لو دكف الناس

:  لكف دعكة االختصاص تحتاج إلى دليؿ      
كىذا فيو نظر ألنو "قاؿ ابف حجر في التخصيص       

ة في المشقة كاالحتجاج يقتضي إلحاؽ مف يساكم سيؿ
، (ُُٕ)بيا، فتنتفي الخصكصية كيثبت مذىب المخالؼ

لكف اإلماـ ابف حجر ألمح مف طرؼ خفي إلى أنيا قد 
". لكف يفيد االحتجاج"يحتج بيا عندما عقب بقكلو 

يرل اإلماـ الشافعي اختصاص الحكـ بسالـ       
حديث سالـ كقكؿ أـ سممة ىك لسالـ : (ُُٖ)كيقكؿ

كاف خاصان فالخاص مخرج مف العاـ، خاصة، فإذا 
ٍكلىٍيفً :كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ اهلل جؿ ثناؤه  ًلمىفٍ  كىاًممىٍيفً  حى

َّـن  أىف أىرىادى  اعىةى  ييًت فجعؿ الحكليف غاية كما جعؿ لو  الرَّنضى
غاية فالحكـ بعد مضي الغاية خالؼ الحكـ قبؿ الغاية 

بَّنٍصفى بً  كىاٍلميطىمَّنقىاتي : كقكلو تعالى  ثىالىثىةى  أىنفيًسًيفَّن يىتىرى

كىءو  ، فإذا مضت األقراء فحكميف بعد [ِِٖ: البقرة]قيري
". مضييا خالؼ حكميف فييا
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ال        كلما كاف األمر غير مبتكت كمقطكع فيو كا 
الحتج بو الذيف يحاجكف عائشة رضي اهلل عنيا بالجـز 
بأنو خاص، بؿ اعتبر ابف حـز سككت أـ سممة ينبئ 

أنو : لحؽ عندما قالت أـ سممة لعائشةعف رجكعيا إلى ا
الذم ما أحب أف يدخؿ  (ُُٗ)يدخؿ عميؾ الغالـ األيفع

فقالت عائشة أما لؾ في رسكؿ اهلل أسكة؟ : عمي، قاؿ
 .(َُِ)"الحديث...قاؿ إف امرأة أبي حذيفة قالت

فاعتبر سككت أـ سممة رجكعان إلى الحؽ كىك       
. عدـ التخصيص

لعمؿ باألحاديث كميا معان فريؽ يسعى ؿ :القول الثالث
بالقاعدة التي تقكؿ اإلعماؿ أكلى مف اإلىماؿ 

فذىب شيخ اإلسالـ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ       
كاإلماـ الشككاني فجعمكا حديث سيمة رخصة عامة لكؿ 
مف ىك في مثؿ حاليـ، شيخ اإلسالـ ابف تيمية ذىب 

كبيف  إلى التفريؽ بيف الرضاع الذم يقصد بو التغذية
: الرضاع الذم يقصد بو التحريـ بالرضاع، كلذلؾ قاؿ

إرضاع الكبير جائز إذا احتيج إلى جعمو ذا محـر كقد "
. (ُُِ)"يجكز لمحاجة ما ال يجكز لغيرىا

فمذىب شيخ اإلسالـ أف األصؿ في الرضاع       
المحـر إنما ىك رضاع الصغير فيما قبؿ الفطاـ، كأنو 

لمحاجة يككف رضاع الكبير محرمان إذا احتيج إلى جعمو 
. (ُِِ)ذا محـر
فيي رخصة عامة لكؿ مف ىك في مثؿ حاؿ       
      .فحيث النسخ ال يمكف إثباتو لعدـ العمـ بالتاريخ .سيمة

. لسالـ كحده ليس عمييا حيجة كال دليؿ كالخصكصية
فتككف خصكصية في مثؿ مف ىك في حاؿ سالـ،       

كأبك حذيفة كسيمة حيث يشؽ االحتجاب عنو كال 
. يستغنى عف دخكلو كالخمكة بو

كىذا أكلى مف : "كرجح ىذا المسمؾ ابف القيـ فقاؿ      
النسخ كدعكل الخصكصية لشخص بعينو، كأقرب إلى 

يع األحاديث مف الجانبيف كقكاعد الشرع تشيد العمؿ بجـ
. (ُِّ)"لو كاهلل المكفؽ

: كقد ذكر الشككاني ما ذىب إليو ابف تيمية ثـ قاؿ      
كالحاصؿ أنو خاص : "، كقاؿ(ُِْ)كىذا ىك الراجح عندم

يكقؼ عمى مف عرضت لو تمؾ الحاجة، كاحتاج أف يدخؿ 
في عمى امرأتو مف ال ييستغنى عف دخكلو بيتو كتردده 

حاجتو كمصالحو كمف رده بال برىاف فقد انتصب لمرد عمى 
كعمى الشريعة المطيرة كمف قصره عمى سالـ  رسكؿ اهلل 

فقط فقد جاء بما ال يعقؿ كال يكافؽ القكاعد المقررة في 
. (ُِٓ)"األصكؿ
فجعؿ ىذا الفريؽ رضاع الكبير رخصة لمحاجة       

غنى عف كالضركرة التي تفرض عمى بعض الناس كال يست
دخكؿ ىذا الرجؿ عمى المرأة كيشؽ احتجابيا عنو كحاؿ 

ىذا (: الباحث)قمت . سالـ مع مكاله كامرأة أبي حذيفة
الباب لك فتح فإنو سينفتح معو باب شر يتخذه بعض 

 عمى األجنبيات، ثـ أنو ليس ىناؾ األشرار حيمة لمدخكؿ
. -كاهلل أعمـ–ضابط لحد الحاجة كمقدار الضركرة 

ذا القكؿ يعتمد عمى فكرة أف الحديث مخصكص فو      
بمف حالو كحاؿ سالـ، كبعد تحريـ التبني لف يككف ىناؾ 

. -كاهلل أعمـ–مف يشبو حالو حاؿ سالـ 

وىنا تبرز مسألة أثارىا البعض حول كيف يحل : مسألة
! لمكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟

ضاع سيمة بإر كقد ذكرنا ما قيؿ عف إشكاؿ أمره       
ىك "ك" أنو ذك لحية"سالـ كىك كبير بؿ جاءت الركايات 

بمغ " "عقؿ ما يعقؿ الرجاؿ كعمـ ما يعمـ الرجاؿ" "رجؿ كبير
. (ُِٔ)"ما يبمغ الرجاؿ كعقؿ ما عقمكه

كقد ذكر في ىذا البحث كالـ القرافي في طرح       
ىكذا إرضاع "البر يقكؿ  التثريب كىا ىك ابف عبد
ف كيسقاه، كأما أف تمقمو المرأة ثدييا الكبير، تحمب لو المب

كما تصنع بالطفؿ فال ألف ذلؾ ال يحؿ عند جماعة 
. (ُِٕ)"العمماء
 كلـ ييًرٍد ضعي: " ؿ ابف قتيبة يقكؿػكىذا ما جع      

ثديؾ في فيو، كما يفعؿ باألطفاؿ، كلكف أراد احمبي لو مف 
 لبنؾ شيئان ثـ ادفعيو إليو ليشربو، ليس يجكز غير ىذا ألنو
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ال يحؿ لسالـ أف ينظر إلى ثدييا، إلى أف يقع الرضاع، 
. (ُِٖ)"فكيؼ يبيح ما ال يحؿ كما ال يؤمف معو مف الشيكة

كلعميا حمبتو ثـ شربو مف : قاؿ القاضي عياض      
. (ُِٗ)غير أف يمس ثدييا كال التقت بشرتاىما

كىك حسف : قاؿ النككم تعقيبان عمى ىذا الكالـ      
مسو لمحاجة كما خص بالرضاعة  كيحتمؿ أنو عفي عف

. (َُّ)مع الكبر
كلـ يستصكب ابف حـز ذلؾ كأجاز الرضاع مطمقان       

. (ُُّ)بمس الثدم كالتقامو
ككأف القائميف بأف ظاىر الحديث "كقاؿ الزرقاني       

أنو رضع مف ثدييا، لـ يقفكا في ذلؾ عمى شيء فقد 
 ركل ابف سعد عف الكاقدم عف محمد بف عبد اهلل ابف
أخي الزىرم عف أبيو قاؿ كانت سيمة تحمب في إناء 
، حتى مضت  قدر رضعتو، فيشربو سالـ في كؿ يـك
خمسة أياـ، فكاف بعد ذلؾ يدخؿ عمييا كىي حاسر، 

رخصة مف رسكؿ اهلل 
(ُِّ .)

، لكف : قمت       ـٍ ًم ما أحسنو في حسـ الخالؼ لك سى
محمد بف عمر بف كاقد األسمي الكاقدم قاؿ ابف : فيو
. (ُّّ)متركؾ مع سعو عممو: جرح

لكف كالـ النككم كابف حـز كالذم يمتقي مع مطمؽ       
معنى الرضاع لغة كاصطالحان الذم يقضي مص الثدم، 

أنو عيفى عف مسو لمحاجة، كما خص بالرضاعة مع 
. الكبر لو ما يؤيده

ككيؼ  فظاىر الحديث أف سيمة سألت النبي       
ألست "أك " قد عممت: "اؿكؽ أرضعو كىك كبير؟ فتبسـ 

كلـ يأمرىا بالحمب مع أنو مكضع بياف، " أعمـ أنو كبير
تأخير البياف عف مكضع الحاجة ال : كالقاعدة تقكؿ

. يجكز
كقد كجدت ركاية ربما تحسـ الخالؼ عند الطبراني       

. (ُّٔ)، كالصغير(ُّٓ)، كاألكسط(ُّْ)في الكبير
 م ثنا محمدالتستر  الرقاـ  بف أحمد حدثنا محمد       

بف معمر البحراني ثنا حباف بف ىالؿ ثنا كىيب بف ا

خالد عف عبد اهلل بف عثماف بف خثيـ عف القاسـ بف 
محمد عف سيمة بنت سييؿ أف سالمان مكلى أبي حذيفة 

فذكرت ذلؾ ( كقد كضعت ثيابيا)كاف يدخؿ عمييا 
. أمصيو تحرمي عميو: فقاؿ لرسكؿ اهلل 

رجاؿ أحمد رجاؿ الصحيح : قاؿ الحافظ الييثمي      
إال أف الجميع رككه عف القاسـ بف محمد عف سيمة فال 

 (ُّٕ)أدرم سمع منيا أـ ال؟
بعد ذكر رضع مف الثدم )كليذا قاؿ الكاندىمكم       

كىذا يقتضي مطمؽ الرضاع بمص ( كتبسـ النبي 
. (ُّٖ)الثدم فكأنو أباح ليا ذلؾ

نفكسيـ أنو أباح ليا ذلؾ لما تقرر في  فكأنو       
ابنيا، كىي أمو فقد تربى في حجرىا في زمف أبيح فيو 
التبني ككاف الكلد بالتبني كالكلد الصمبي في المعاممة 

تعامميا أنو كلدىما –كالمشاعر كالعكاطؼ كاألحاسيس 
. كاهلل أعمـ -كأنيما أبكيو فيك خاص ليذا المعنى

كال أعتقد أف ىذا يصمح لغير سيمة مع سالـ كال       
: لغير أبي حذيفة مع سالـ، قاؿ الشيخ عبد الرحمف البنا
فكأنو أباح ليا ذلؾ لما تقرر في نفسيا أنو ابنيا كىي 

. (ُّٗ)"أمو فيك خاص بيا ليذا المعنى

- رضي اهلل عنيا -في رواية عائشة : إشكالية
إنما " :كيؼ تركم عائشة رضي اهلل عنيا حديث      

الـ مكلى أبي كتحتج بقصة س" الرضاعة مف المجاعة
. حذيفة
إنما الرضاعة مف " لعميا فيمت مف قكلو : قيؿ      

اعتبار مقدار ما يسد الجكعة مف لبف " المجاعة
المرضعة لمف يرتضع منيا، كذلؾ أعـ مف أف يككف 
المرتضع صغيران أك كبيران فال يككف الحديث نصان في 

. (َُْ)منع اعتبار الكبير، قالو ابف حجر في الفتح
 إذا قيؿ المراد عدد الرضعات، فيذا بعيد ألف: قمت      

 الرضعات  عائشة رضي اهلل عنيا ىي التي ركت حديث عدد
 م تعممياالمحرمة كنسخيا إلى خمس رضعات كه

ثـ أف نص الحديث يشير إلى معنى اإلشباع كما       
أغنى مف الجكع كسد الحاجة لمطفؿ في المجاعة عندما 
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مو كيكتفي بو كيسد جكعة ق كطعاءى يككف الحميب غذا
. -كاهلل أعمـ –كىذا إشارة إلى زمف كسف 

كالفكر يقكد لمسألة ال نستطيع إثباتيا كىي أف       
قيؿ أكالن " إنما الرضاع مف المجاعة"يككف حديث 

أكالن ثـ جاءت قصة سالـ فاعتقدت  كسمعتو مف النبي 
أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا أف حديث سالـ ناسخ 

. -كاهلل أعمـ–األكؿ لمحديث 
  :المبحث الرابع

 كيف يفهم حديث رضاع الكبير

وىي الظروف التي قيل فييا )ظروف سالم : أووً 
. (الحديث
كاف ابنان ألبي حذيفة بالتبني كلـ يكف ليـ إال بيت       

كاحد، كىك مف أىؿ فارس، أعتقتو بثينة زكج أبي حذيفة 
ىـ مأكاه فكاف أبك حذيفة كأىمو ىـ أىؿ سالـ كبيت

كمسكنو، فمما حٌرـ اهلل التبني كاألبكة مف الطرفيف، كيأتي 
األمر بالحجاب، كسالـ ليس لو أحد كال أىؿ غير أبي 
حذيفة كزكجو سيمة، كال بيت غير بيتيـ، ثـ إف المشقة 

عمى سيمة في االحتجاب منو، كزاد  افكالحرج شديد
بني ألف اهلل أبطؿ الت" ًغيرىة كقعت ألبي حذيفة"األمر 

فكانت ىناؾ مرحمة انتقالية، ال بد مف : كأمر بالحجاب
النظر في الحاالت التي تحتاج إلى عالج خاص في 

. ىذه الفترة العارضة
فمما جاءت سيمة مستفتية كسائمة في ىذا الشأف،       

سالـ كلدم كاهلل أبطؿ التبني، كأيمرت بالحجاب، كأرل 
افع، كاف الكراىة في كجو أبي حذيفة مف دخكؿ شاب م

قبؿ فترة كلدان يرثو كيختمط بيـ كالكلد فرفعان لمحرج 
كعالجان ليذه الحالة التي لف يككف بعدىا مثميا فيي 

 مرتبطة بالتبني الذم كاف حالالن كحرمو اهلل، أجاز ليا 
. -كاهلل أعمـ–إرضاعو لمعالجة ىذه الحالة 

. رضاع سالم حالة نادرة لم تتكرر: ثانياً 
ر أف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ لـ الذم يظو      

يركا حديث سالـ كسيمة حكمان عامان كال قضية مطمقة 

رضي اهلل –لكؿ أحد، ال سيما كأف عمر بف الخطاب 
حكـ بخالفيا، فيي قضية عيف لـ تتكرر كقضايا  -عنو

. األعياف بمجردىا ال تككف حجة الحتماليا
ابة كلك كاف األمر عمى إطالقو لشاع بيف الصح      

الكراـ كمف بعدىـ كتعددت طرقو كركيت أخباره مع 
. مسيس الحاجة إليو

( رضاع الكبير)البر حديث عائشة  قاؿ ابف عبد      
ترؾ قديمان كلـ يعمؿ بو، يدؿ عميو ما قاؿ ابف أبي مميكو 
بعد أف سمع الحديث مف القاسـ حيث ذكر أنو مكث سنة 

: م القاسـ فقاؿ لوأك قريبان منيا ال يحدث بو رىبة لو ثـ لؽ
: لقد حدثتني حديثان ما حدثتو بعد فقاؿ ما ىك؟ فأخبره فقاؿ

. (ُُْ)حدث بو عني أف عائشة أخبرتنيو
لـ يأذف فيو لغير سيمة كال فعمو أحد في حياة       
كال بعده مع مسيس الحاجة مف الناس كميـ إلى  النبي 

. ذلؾ كلك كاف عامان لبادر إليو الكؿ
كما كاف مف خصكصية "الكاساني  كلذلؾ قاؿ      

بعض الناس لمعنى ال نعقمو ال يحتمؿ القياس، كال يترؾ 
. (ُِْ)"األصؿ المقرر في الشرع

كقاؿ بعض أىؿ العمـ بأف األصؿ أف الرضاع ال       
، فمما ثبتت ذلؾ في الصغر خكلؼ األصؿ بو،  يحـر
كبقي ما عداه عمى األصؿ، كقصة سالـ كاقعة عيف 

الخصكصية فيجب الكقكؼ عف  يطرقيا احتماؿ
. (ُّْ)االحتجاج بيا

كال شؾ أف األصؿ الذم تقرر شرعان أف صفات       
، ىي :  الرضاع الذم يحـر

كالصغير ىك الذم يدفع جكعو : دفعان لمجكع :أكالن 
. بالحميب

كالصغير أمعاؤه فقط ما تفتؽ : فاتقان لألمعاء: ثانيان 
الكبير  بالحميب ألنو مف ألطؼ األغذية أما أمعاء

. قة ال تحتاج إلى فتؽػفمنفت
لغة عند العرب تدؿ عمى الصغير قبؿ : في الثدم : ثالثان 

. الفطاـ
. كالفصاؿ كالفطاـ عاماف: قبؿ الفطاـ : رابعان 
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. ما ينبت المحـ كبنشز العظـ: خامسان 

التوجيو المقبول لمحديث : ثالثاً 
لـ يسمـ القكؿ بالنسخ كال بالخصكص، كسمـ لنا       

. قكؿ بأنو حكـ ارتفع لزكاؿ سببواؿ
سررت جدان لمعثكر –يقكؿ الماكردم كالمان نفيسان جيدان       
إف رضاع الكبير حـر عند جكاز "لعمو حؿ الخالؼ  -عميو
سالمان ككاف التبني مباحان،  تبني؛ ألف سيمة كأبا حذيفة تبنيااؿ

 ككانا يرياف أف سالمان كلدان، فمما حـر التبني كنزؿ الحجاب
بالرضاع عف تبنيو المباح ليعكد بو إلى التبني  حرمو 

 اٍدعيكىيـٍ : األكؿ، فمما نسخ اهلل تعالى حكـ التبني بقكلو

ـٍ ىيكى  ـٍ ًفي آبىاءىيـٍ  تىٍعمىميكا لَّنـٍ  فىًإف المَّنوً  ًعندى  أىٍقسىطي  آًلبىاًئًي  فىًإٍخكىانيكي

ـٍ  الدِّيفً  مىكىاًليكي لؽ بو مف ، سقط ما يتع[ٓآية : األحزاب] كى
رضاع الكبير ألف الحكـ إذا تعمؽ بسبب ثبت بكجكده 

كسقط بعدمو، فصار رضاع الكبير غير محـر لعدـ سببو 
ال لنسخو، كقد جاء الشرع بمثؿ ذلؾ في مكاضع منيا فسخ 

عند نفكرىـ مف العمرة في  الحج إلى العمرة أمر بو النبي 
مف أشير الحج، فأمرىـ بفسخ الحج بالعمرة كىذا أعظـ 

استئناؼ اإلحراـ بالعمرة كليزكؿ مف نفكسيـ ما استنكركه 
فال ينفركا منو، كىذا المعنى قد زاؿ الستقراره في النفكس 

. (ُْْ)"فزاؿ بو فسخ الحج، لك لـ يحكـ بقميمة ككثيرة
كعميو فإف مف قاؿ أف رضاع سالـ يشترؾ فيو        

مف كاف في ظرؼ سالـ، ىذا مسمؾ لف يستقيـ ألف 
ـ لف يتكرر، فقد ارتبط سالـ بالتبني كحرمتو ظرؼ ساؿ

بعد حمو، كىذا لف يقع بعد ثبكت حرمة التبني كاستحالة 
. قياـ حاؿ تشبو حاؿ سالـ كسيمة

كحتى يتأكد األمر أسكؽ ما ذكره ابف القيـ مف أف       
 ، أكثر أىؿ العمـ قدمكا أحاديث تكقيت الرضاع المحـر

: لكجكه بما قبؿ الفطاـ كبالصغر كبالحكليف
. كثرتيا كانفراد حديث سالـ: اولوأ

خال عائشة رضي اهلل  أف جميع أزكاج النبي : الثاني
. عنيا في شؽ المنع

. أنو أحكط: الثالث

أف رضاع الكبير ال ينبت لحمان كال ينشر عظمان : الرابع
. فال تحصؿ بو البعضية التي ىي سبب التحريـ

بسالـ كحده أنو يحتمؿ أف ىذا كاف مختصان : الخامس
. كليذا لـ تجيء إال في قصتو

دخؿ عمى عائشة كعندىا  أف رسكؿ اهلل : السادس
نو أخي إ :قاعد فاشتد ذلؾ عميو كغضب فقالترجؿ 
. (ُْٓ)"إنما الرضاعة مف المجاعة: "فقاؿ

. ًرض كىك عمؿ عائشة رضي اهلل عنياكيبقى ميعىا      
الديف  كرأيت بخط تاج"قاؿ ابف حجر كالكاندىمكم       

السبكي أنو رأل في مصنؼ أحمد بف خميؿ األندلسي أنو 
صح عنيا الفتيا بذلؾ، لكف لـ  قتكقؼ في أف عائشة كأف

. (ُْٔ)"ةيقع منيا إدخاؿ أحد مف األجانب بتمؾ الرضاع
ككاف الزىرم يقكؿ لـ تزؿ عائشة رضي اهلل عنيا       

تفتي بأنو ال يحـر الرضاع بعد الفصاؿ حتى ماتت، 
لقاسـ بف محمد كانت عائشة رضي اهلل عنيا كقاؿ ا

يدخؿ عمييا مف أرضعتو أخكاتيا كبنات أخييا كال يدخؿ 
عمييا مف أرضعتو نساء إخكانيا كاهلل سبحانو كتعالى 

. (ُْٕ)أعمـ
كأما عمؿ عائشة رضي اهلل عنيا "كقاؿ الكاساني       

فقد ركل عنيا ما يدؿ عمى رجكعيا فإنو يركل أنيا 
مف الرضاع إال ما أنبت المحـ كالدـ  ال يحـر: قالت

الرحمف بف أبي  كركم أنيا كانت تأمر بنت أخييا عبد
أف ترضع الصبياف حتى يدخمكا  -رضي اهلل عنيا –بكر

. (ُْٖ)"عمييا إذا صاركا رجاالن 
الذم " رضاع الكبير"عكدان عمى المسألة األصمية       

يظير أنو مف أجؿ رفع المشقة كمف أجؿ صفات كجدت 
سالـ كال كلف تكجد في غيره مف حؿ التبني ثـ  في

تحريمو كقع الترخص في الرضاعة بعد البمكغ لما تقرر 
في نفس سالـ كأمو سيمة كسالـ كأبيو أبي حذيفة، كال 

كاهلل – أعتقد أنو لك حدث مع غيره يذىب ما في نفسو
. -أعمـ

حيف أمر  كىذا يظير امتثاليـ ألمر رسكؿ اهلل       
ل يذىب ما في نفسو بعد نزكؿ الحجاب بإرضاعو حت
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بطاؿ التبني ثـ عاد البنكة في الرضاع ليسكف األىؿ  كا 
. كيطمئنكا كيرفع عنيـ الحرج كالمشقة

فقضية سالـ قضية عيف لـ تأًت في : "يقكؿ األيبي      
غيره كاحتفت بو قرينة التبني كصفات ال تكجد في 

. (ُْٗ)"غيره
عمى أف سالمان كاف فيذا يدؿ : "كقاؿ الكاساني      

مخصكصان بذلؾ كما كاف مف خصكصية بعض الناس 
لمعنى ال نعقمو ال يحتمؿ القياس كال نترؾ األصؿ 

. (َُٓ)"المقرر شرعان 
وختاماً 

فحديث سيمة مخصكص بمف حالو كحاؿ سالـ       
في التبني مكلى أبي حذيفة فمك أف أحدان تبنى شخصان 

ق عمى أىمو حتى كاف ىذا االبف مثؿ ابنو في دخكؿ
كبساطتيـ معو كاضطرت امرأتو أف ترضعو ليبقى عمى 

. ما ىك عميو مف الدخكؿ لقمنا بجكاز ذلؾ
، فالمسألة مرتبطة بحالة معينة،  لكف أبطؿ التبني كحـر

ال يبقى عمى حالو . كالمقيد ال يطمؽ إال بقرينة كا 
 :النتائج

: كصؿ البحث إلى النتائج التاليةت
سييؿ في رضاع الكبير  حديث سيمة بنت:   أووً 

حديث صحيح ركاية كدراية فيك مشيكر " سالـ"
. مستفيض

ال يحـر مف الرضاع إال ما فتؽ "حديث أـ سممة :   ثانياً 
ليس منقطعان " األمعاء في الثدم ككاف قبؿ فطاـ

ف فاطمة بنت المنذر صح سماعيا عف أـ سممة  كا 
ألنيا كانت عند كفاة أـ سممة أربعة عشرة عامان 

. حديث صحيحفاؿ
ال رضاع إال ما أنشز "حديث عبد اهلل بف مسعكد :   ثالثاً 

ضعفو البعض كصححو الشيخ " العظـ كأنبت المحـ
. شعيب كآخركف بمجمكع شكاىده

" ال رضاع إال في الحكليف"حديث ابف عباس  :رابعاً 
. الصكاب كقفو عمى ابف عباس

أك فصاؿ، طرقو " ال رضاع بعد فطاـ"حديث : خامساً 
. ىا ضعيفو كما قاؿ اإلماـ العراقيكؿ

حديث سيمة في رضاع سالـ حممو البعض : سادساً 
عمى النسخ أك الخصكصية كلـ يثبت ذلؾ بحجة 

. أك دليؿ
في رضاع سالـ ربما عفي عف مس الثدم كالتقاء : سابعاً 

. البشرة لما تقرر في نفكسيـ أنيا أمو كأنو ابنيا
لث الذم جمع بيف أجاب الباحث عمى الفريؽ الثا: ثامناً 

األدلة كأعمميا جميعان كالذم رأل أف رضاع الكبير 
جائز لمف ىك في حاؿ سالـ حيث يشؽ االحتجاب 

كال يستغني عف دخكلو، أنو ال يمكف أف تككف 
ىناؾ حالة تشبو حاؿ سالـ حيث كاف التبني 
مباحان ثـ حـر فيك سبب أباح الرضاع كيسقط 

مسألة مرتبطة  بعدمو كالتبني حـر إلى األبد، فيي
بحالة معينة، قضية عيف لـ تتكرر مع شديد 

. الحاجة إلييا
       .-كاهلل أعمـ–رضاع الكبير ال تقع بو حرمة : تاسعاً 
      

 :الهوامش
                                              

معجم مقاييس ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس، ( ُ)
، الطبعة األكلى، دار السالـ محمد عبد: ، تحقيؽالمغة

. ََْ، صِـ، جُُٗٗ/ىُُُْالجبؿ، بيركت، 
: ، تحقيؽتاج العروسالزبيدم، محمد مرتضى، 

ط، مطبعة حككمة الككيت، .عبدالعميـ الطحاكم، د
الجكىرم، إسماعيؿ . ٓ، صُِـ، جُْٖٗ/ىَُْْ

، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطا، الصحاحبف حماد، ا
 /ىَُْْييف، بيركت، الطبعة الثالثة، دار العمـ لممال

األزىرم، أبك منصكر . َُِِ، صّـ، جُْٖٗ
عبد السالـ : ، تحقيؽتيذيب المغةمحمد بف أحمد، 

ط، الدار المصرم لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة، .ىاركف، د
معجـ متف المغة، . ّْٕ، صُـ، جُْٔٗ/ىُّْٖ

 .ٖٗٓ، صِج
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ابف عابديف، حاشية ابف عابديف، الطبعة الميمنية، ( ِ)
، ٕكنياية المحتاج، ج. َّْ، صّت، ج.طنبكؿ، داس
 .ُِٕص

مغني المحتاج إلى معرفة معاني الشربيني، محمد، ( ّ)
ط، دار إحياء التراث العربي، بيركت، .، دالمنياج

 .ُْْ، صّت، ج.د

الشربيني، عماد : كقد سبؽ أف بحثيا بغير ىذا التفصيؿ( ْ)
، السنة النبوية في كتابات أعداء اإلسالمالسيد، 

 /ىُِّْالطبعة األكلى، دار اليقيف، المنصكرة، 
أحاديث الرضاع حجيتيا كالمرصفي، سعد، . ـََِِ
، الطبعة األكلى، مكتبة المنار اإلسالمية، وفقييا
 .ـُْٗٗ/ىُُْٓالككيت 

 الدر المنثور،السيكطي، جالؿ الديف بف عبد الرحمف، ( ٓ)
/ ىُُُْ)الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 

 .ُّٓ، صُ، ج(ـَُٗٗ

 جامع البيان في تأويل آي الطبرم، محمد بف جرير، ( ٔ)
، (ـُْٖٗ-ىَُْٓ)،ِ، دار الفكر، بيركت، جالقرآن
 .ْْٗ-ّْٗص

فتح الباري بشرح ابف حجر، أحمد بف عمي العسقالني، ( ٕ)
محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة : ، ترقيـصحيح البخاري

 /ىَُُْركت، األكلى، دار الكتب العممية، بي
النككم، محي (. َُِٓ) ُْٔ، صٗـ، جُٖٗٗ

المنياج شرح مسمم بن الديف يحيى بف شرؼ، 
، الطبعة األكلى، دار الثقافة العربية، بيركت، الحجاج
أبك داكد، سميماف . ّّ، صَُـ، جُِٗٗ/ ىُّْٕ

محمد محي : ، تحقيؽسنن أبي داودبف األشعث، ا
لتراث العربي، ط، دار إحياء ا. الديف عبد الحميد، د

النسائي، أبك عبدالرحمف (. َِٖٓ)ِِ، صِت، ج.د
ط، دار .ت، د.، دسنن النسائيأحمد بف شعيب، 
ابف ماجة، أبك عبداهلل . َُْ، صٔالجيؿ، بيركت، ج
محمد فؤاد : ، تحقيؽسنن ابن ماجومحمد بف يزيد، 
، ُت، ج.ط، المكتبة العممية، بيركت، د.عبد الباقي، د

مي، عبد اهلل بف عبد الرحمف، الدار(. ُّْٗ)ِٓٔص
ط، دار .، عناية محمد أحمد دىمف، دسنن الدارمي

، مسند أحمد، ُٖٓ، صِت، ج.إحياء السنة النبكية، د
 .ْٗ، صٔج

 

 .ُْٖ، صٗفتح البارم، ج( ٖ)

: تحقيؽ شرح السنة،البغكم، الحسيف بف مسعكد، ( ٗ)
شعيب األرناؤكط كآخر، الطبعة الثانية، المكتب 

 .ّٖ، صٗ، ج(ـُّٖٗ-ىَُّْ)يركت اإلسالمي، ب

 .ُْٖ، صٗفتح البارم، ج( َُ)

زاد المعاد في ابف القيـ، محمد بف أبي بكر الدمشقي، ( ُُ)
ؤكط، الطبعة اشعيب األرف: ، تحقيؽىدى خير العباد

 /ىَُْٕالرابعة عشر، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
 .َٖٓ، صٓـ، جُٖٔٗ

 .ٖٗٓ، صٓالمصدر السابؽ، ج( ُِ)

مشارق األنوار الفضؿ عياض اليجصي،  عياض، أبك( ُّ)
إبراىيـ شمس الديف، : ، تخريجعمى صحاح اآلثار

 /ىُِّْالطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .ْٕٔ، صُـ، جََِِ

، سنن الترمذيالترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى، ( ُْ)
ط، دار الكتب .محمد فؤاد عبد الباقي، د: تحقيؽ

 ْٖٓ، صّـ، جُٕٖٗ/ىَُْٖالعممية، بيركت، 
سنف ابف . َُُ، صٔسنف النسائي، ج(. ُُِٓ)

الدارقطني، عمي بف (. ُْٔٗ)ِِٔ، صُماجة، ج
ط، دار إحياء التراث العربي، .، دسنن الدارقطنيعمر، 
الحاكـ النيسابكرم، . ُِٕ، صْـ، جُّٗٗ /ىُُّْ

، دار الكتاب العربي، بيركت، المستدركأبك عبد اهلل، 
الفارسي، عالء الديف، . ُْٔ، صٕ، ج(ت.د)

الشيخ : ، تحقيؽاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان
شعيب األرنؤكط، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، 

شرح السنة . ّٖ، صَُـ، جُُٗٗ/ىُُِْبيركت، 
الصنعاني، عبد الرزاؽ بف . ْٖ، صٗ، ج(البغكم)

حبيب الرحمف األعظمي، .د: ، تحقيؽالمصنفىماـ، 
مكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، اؿ

زاد المعاد، . ِٖٓ، صْ، ج(ـُِٖٗ/ىَُّْ)بيركت
 .ٖٓٓ، صٓج

 .ّٖ، صَُاإلحساف في ترتيب صحيح ابف حباف، ج( ُٓ)

أرواء الغميل في تخريج األلباني، محمد ناصر الديف، ( ُٔ)
، الطبعة الثانية، المكتب أحاديث منار السبيل
 ُِِ، صٕـ، جُٖٓٗ/ىَُْٓاإلسالمي، بيركت، 

(َُِٓ.) 
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 .ٖٓٓ، صٓزاد المعاد، ج( ُٕ)

 .اليامش. المصدر السابؽ( ُٖ)

اإلصابة في ابف حجر، أحمد بف عمي العسقالني، ( ُٗ)
عادؿ أحمد كآخركف، الطبعة : ، تحقيؽتمييز الصحابة

 /ىُُْٓاألكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 
 (.َُِٓٔ) َْٕ، صٖـ، جُٓٗٗ

، لتيذيبتقريب اابف حجر، أحمد بف عمي العسقالني، ( َِ)
مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الثانية، دار : تحقيؽ

، ِـ، جُٓٗٗ /ىُُْٓالكتب العممية، بيركت، 
 (.ُٓٗٔ) ُُٕص

 .، اليامشٖٓٓ، صٓزاد المعاد، ج( ُِ)

كانظر ترجمتيا ابف حجر، أحمد بف عمي العسقالني، ( ِِ)
مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيؽتيذيب التيذيب

 /ىُُْٓالكتب العممية، بيركت،  الطبعة األكلى، دار
 (.ٖٗٔ) ْْْ، صُِـ، جُْٗٗ

 (.َُْٗ) ِٔٔ، صُسنف ابف ماجة، ج( ِّ)

مصباح الزجاجة في البكصيرم، أحمد بف أبي بكر، ( ِْ)
ط، .مكسى محمد كآخر، د: ، تحقيؽزوائد ابن ماجة

 .َُْ، صُت، ج.مطبعة حساف، القاىرة، د

 (.ّّٔٓ) ِِٔ، صُتقريب التيذيب، ج( ِٓ)

ىذا ما أشار إليو معظـ أىؿ العمـ مف المحدثيف كانظر  (ِٔ)
 .التيذيب كالتقريب كغيره

 .ِٖٓ، صِج( ِٕ)

، السنن الكبرىالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، ( ِٖ)
 .ْٓٓ، صٕت، ج.ط، دار الفكر، بيركت، د.د

 (.َُِٓ) ُِِ، صٕإركاء الغميؿ، ج( ِٗ)

 .ِٓ، صَُاإلحساف، ج( َّ)

 (.ُُِٓ) ُُٖ، صُتقريب التيذيب، ج( ُّ)

تحفة األحوذي بشرح المباركفكرم، محمد عبدالرحمف، ( ِّ)
، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، جامع الترمذي

 .ِّٔ، صْـ، جَُٗٗ/ىَُُْبيركت، 

، الطبعة الممخص الفقييآؿ فكزاف، صالح بف فكزاف،( ّّ)
ـ، ُْٗٗ /ىُُْٓاألكلى، دار ابف الجكزم، الدماـ، 

 .ّْٔ، صِج

 .ٕٔ، صُٓسمـ، بشرح النككم، جـ( ّْ)

 (.ِٗٓ) ِِٗ، صِسنف أبي داكد، ج( ّٓ)

 

 .ُْٔ، صٕالبييقي، السنف الكبرل، ج( ّٔ)

 .ُّٕ، صْسنف الدارقطني، ج( ّٕ)

 .ٖ، صٗشرح السنة، ج( ّٖ)

تمخيص الحبير ابف حجر، أحمد بف عمي العسقالني، ( ّٗ)
عبد اهلل : ، تصحيحفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 .ْ، صْت، ج.ط، دار المعرفة، بيركت، د.ىاشـ، د

عون العظيـ أبادم، أبك الطيب محمد شمس الحؽ،( َْ)
، الطبعة األكلى، دار الكتب المعبود شرح سنن أبي داود

 .ِْ، صٔـ، جَُٗٗ/ىَُُْالعممية، بيركت، 

 (.ُْْٖ) ْٕٔ، صِتقريب التيذيب، ج( ُْ)

 .ُْٔ، صٕ، ج(البييقي)السنف الكبرل ( ِْ)

 (.ُّٖٓٗ)ّْٔ، صٕج المصنؼ،( ّْ)

 (.ِّٖٓ) َٖٓ، صُتقريب التيذيب، ج( ْْ)

تيذيب الكمال في المزم، جماؿ الديف بف الحجاج، ( ْٓ)
بشار معركؼ، الطبعة .د: ، تحقيؽأسماء الرجال

ـ، ُِٗٗ/ىُُّْاألكلى، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
 (.ِّٖٖ) َْٖ-َُْ، صُٗج

، غرىالسنن الصالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، ( ْٔ)
/ ىُُْٓالطبعة األكلى، دار الجيؿ، بيركت، 

 .َُْ، صّـ، جُٓٗٗ

، تحرير تقريب التيذيبمعركؼ، بشار عكاد، كآخر، ( ْٕ)
 -ى ُُْٕ)الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، بيركت، 

 (.َِْٔ) ّّٓ، صّ، ج(ـُٕٗٗ

، سنن سعيد بن منصورمنصكر، سعيد المكي، ( ْٖ)
/ ىَُْٓ، بيركت، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية

 (.ٕٖٗ) ِْٓ-ِْْ، صُـ، جُٖٓٗ

 .صبتو في فمو( ْٗ)

 .صبتو في أنفو( َٓ)

 .ِِْ، صُسنف سعيد بف منصكر، ج( ُٓ)

، الطبعة تحقيق مسند اإلمام أحمدابف حنبؿ، أحمد، ( ِٓ)
( ـُٖٗٗ-ىُُْٗ)األكلى، مؤسسة الرسالة، بيركت، 

 .ُٖٖ-ُٖٔ، صٕج

خريج أحاديث اإلتحاف بتصالح، بدكم عبد الصمد، ( ّٓ)
الثانية، دار البحكث كالدراسات  الطبعةاإلشراف، 

حياء التراث، دبي ، (ـََُِ-ىُِِْ)، اإلسالمية كا 
 .ُْٓٔ، صّج
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أوجز قاؿ بمثؿ ىذا الكاندىمكم، محمد بف زكريا، ( ْٓ)
أيمف صالح، : ، تحقيؽالمسالك شرح الموطأ مالك

 /ىَُِْالطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .ُّٖ، صَُـ، جُٗٗٗ

، معالم السننالخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد، ( ٓٓ)
/ ىُُُْالطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 

 .ُٗٓ، صّـ، جُُٗٗ

 .ّٖ، صٗشرح السنة، ج( ٔٓ)

 .ّْ، صٔعكف المعبكد، ج( ٕٓ)

 .ِّْ، صُسنف سعيد بف منصكر، ج( ٖٓ)

 .ُْٕ، صْسنف الدارقطني، ج( ٗٓ)

 .ِْٔ، صٕ، ج(البييقي)برل السنف الؾ( َٔ)

 .ِْٔ، صٕ، ج(البييقي)السنف الكبرل ( ُٔ)

 (.َُِٗ) ََْ-ّٗٗ، صٖج( ِٔ)

 (.َُّّٗ) ْٓٔ، صٕج( ّٔ)

: ، تحقيؽالمصنفابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد، ( ْٔ)
عامر األعظمي، دكف طبعة، الدار السمفية، اليند، 

 .ْٓٓ-ْْٓ، صّ، ج(ت.د)

النفائس، بيركت،  ، دارالموطأاإلماـ مالؾ، ( ٓٔ)
 .َُْ، صُ، ج(ـُِٖٗ-ىَُِْ)

تنقيح الحنبمي، محمد بف أحمد بف عبد اليادم، ( ٔٔ)
، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيق أحاديث التعميق

 .ِْٗ، صّ، ج(ـُٖٗٗ-ىُُْٗ)

 .ْ، صْتمخيص الحبير، ج( ٕٔ)

نصب الراية ألحاديث الزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد، ( ٖٔ)
 الثالثة، دار إحياء التراث  ، الطبعةاليداية

 .ُِٖ، صّـ، جُٕٖٗ/ ىَُْٕالعربي، بيركت، 

 .ْٔٔ، صِالسيؿ الجرار، ج( ٗٔ)

، ابف سعد، َٖ-ٕٗ، صُُتيذيب التيذيب، ج( َٕ)
، دكف طبعة، دار صادر، بيركت، طبقات ابن سعد

أبك عبداهلل محمد بف : البخارم. َْٗ، صٕ، ج(ت.د)
ر الكتب العممية، ط، دا.، دالتاريخ الكبيرإسماعيؿ، 
الرازم، أبك محمد بف . ُِٔ، صٖت، ج.بيركت، د

، الطبعة الجرح والتعديلعبد الرحمف بف أبي حاتـ، 
األكلى، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر 

-ّٗٗ، صٖـ، جُّٓٗ/ىُِّٕأياد الركف، اليند، 

 

الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي، . ََْ
ط، دار الكتاب .، د(دينة السالمأو م)تاريخ بغداد 

سير . ٕٓ-ٔٓ، صُْت، ج.العربي، بيركت، د
الذىبي، محمد بف . ُّٔ، صَُإعالـ النبالء، ج

ط، دار .عزت عمي عضة، د: ، تحقيؽالكاشفأحمد، 
ابف . َِّ، صّت، ج.الكتب الحديثة، مصر، د

، لسان الميزانحجر، أحمد بف عمي العسقالني، 
جمس دائرة المعارؼ النظامية، الطبعة الثانية، مطبعة ـ

. ِِْ، صٕـ، جُُٕٗ /ىَُّٗحيد أباد الدكف، 
البسني، محمد . ّٗٔ-ّٓٔ، صَّتيذيب الكماؿ، ج

، تحقيؽ محمد شرؼ الديف، دكف الثقاتبف حباف، 
، ٗ، ج(ـُٕٓٗ-ىُّٓٗ)طبعة، دار الفكر، بيركت، 

، ميزان اوعتدالالذىبي، محمد بف أحمد، . ِّٔص
 .َِّ، صْت، ج.، بيركت، دط، دار المعرفة.د

 (.ُّٕٖٗ) ْْٔ، صٕالمصنؼ، ج( ُٕ)

 .ُْٔ، صٕ، ج(البييقي)السنف الكبرل ( ِٕ)

 .لـ أجد ىذا في نسخة المصنؼ( ّٕ)

المعجم في الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد، ( ْٕ)
، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، الصغير
 .ٖٗ، صِـ، جُّٖٗ/ ىَُّْ

، مجمع الزوائدم، نكر الديف عمي بف أبي بكر، الييثـ( ٕٓ)
/ ىَُِْالطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيركت، 

 .ِِٔ، صْـ، جُِٖٗ

المعجم الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد، ( ٕٔ)
أيمف شعباف كآخر، الطبعة األكلى، : ، تحقيؽاألوسط

، ٕـ، جُٔٗٗ /ىُُْٕدار الحديث، القاىرة، 
 (.ُّّٕ) ِٗٔص

التاريخ (. ُِْٓ)ُّْ، صٖالجرح كالتعديؿ، ج( ٕٕ)
بف اابف عدم، أبك أحمد عبد اهلل . ّٖٗ، صٕالكبير، ج

عادؿ : ، تحقيؽالكامل في الضعفاءعدم الجرجاني، 
أحمد، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 

ابف الجكزم، جماؿ . ِّّٕ، صٔـ، جُٕٗٗ/ىُُْٖ
بعة األكلى، دار الكتب ، الطالضعفاء والمتروكينالديف، 

. ُِٓ، صّ، ج(ـُٖٔٗ-ىَُْٔ)العممية، بيركت، 
 .ْٖ-ْٕ، صٔلساف الميزاف، ج

 (.ٖٗٗ)ُٖٔ، صُتقريب التيذيب، ج( ٖٕ)
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 (.َُْٔ)ُُّ، صِتيذيب التيذيب، ج( ٕٗ)

 .ُٕٓ، صْسنف الدارقطني، ج( َٖ)

تقريب (. ّٖٓ)ُٕٕ، صٔتيذيب التيذيب، ج( ُٖ)
 (.ُْٗ) َْٖ، صُالتيذيب، ج

 .ِّْمسند الطيالسي، ص( ِٖ)

: ، تحقيؽالمطالب العاليةابف حجر، أحمد بف عمي، ( ّٖ)
حبيب عبد الرحمف األعظمي، الطبعة األكلى، دار 

 .ٕٗ، صِ، ج(ـُّٗٗ-ىُُْْ)المعرفة، بيركت، 

تاريخ (. ِّْٖ)ُِّ-َِّ، صِلساف الميزاف، ج( ْٖ)
 .ُِٗ، صّنصب الراية، ج. ِٕٕ، صٖبغداد، ج

تقريب (. ُّْ) َِْ-َُِ، صٗج تيذيب التيذيب،( ٖٓ)
 (.َٓٗٓ) ِٖ، صِالتيذيب، ج

، دكف طرح التثريبالعرافي، زيد الديف عبد الرحيـ، ( ٖٔ)
، ٕ، ج(ت.د)طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

 .ُّٕص

، أبك محمد عمي بف أحمد، ( ٕٖ) ، المحمى باآلثارابف حـز
ط، دار الكتب .عبد الغفار البندارم، د. د: تحقيؽ

 .َِِ، صَُـ، جُٖٖٗ/ىَُْٖالعممية، بيركت، 

، دكف طبعة، دار األمالشافي، محمد بف إدريس، ( ٖٖ)
. ِٗ، صٓ، ج(ـَُٗٗ-ىَُُْ) الفكر، بيركت

 .ُْٔ، صٕالسنف الكبرل، ج

 .َِِ، صَُالمحمى، ج. َُْ، صُالمكطأ، ج( ٖٗ)

، ٕعبد الرزاؽ، المصنؼ، ج. َُْ، صُالمكطأ، ج( َٗ)
 .َِّ، صَُالمحمى، ج. ْٓٔص

 .َِّ، صَُالمحمى، ج( ُٗ)

 .ِْٗ، صِجامع البياف، ج( ِٗ)

، ٓكزاد المعاد، ج. َُِ، صَُالمحمى، ج( ّٗ)
 .ِٖٓص

أبك حذيفة بف عتبة بف ربيعة بف عبد الشمس بف عبد ( ْٗ)
لى المدينة، أسمـ : مناؼ القرشي ىاجر إلى الحبشة كا 

دار األرقـ، شيد المشاىد كميا  قبؿ دخكؿ رسكؿ اهلل 
، كقيًتؿ يـك اليمامة، كيًجدى ىك كسالـ اهلل  مع رسكؿ

الجزرم، أبك الحسيف . رأس أحدىما عند رجؿ اآلخر
ط، .، دأسد الغابة في معرفة الصحابةعمي بف محمد، 

، ٓـ، جُٖٗٗ /ىَُْٗدار الفكر، بيركت، 
ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ (. ََٖٓ)َّٕٕص

 

: قيؽ، تحاوستيعاب في معرفة األصحاببف عبد اهلل، 
عمي محمد معكض، الطبعة األكلى، دار الكتب 

، ْـ، جُٓٗٗ /ىُُْٓالعممية، بيركت، 
 (.َٕٔٗ) ْٕ، صٕاإلصابة، ج(. ِْْٗ)ُٕٗص

مف أىؿ فارس : سالـ بف معقؿ مكلى أبي حذيفة( ٓٗ)
أعتقتو زكج أبي حذيفة كأسميا بثينة، فكاف ينسب إليو 

كرة سالـ بف أبي حذيفة حتى نزلت اآليات مف س: فيقاؿ
ـٍ  (ٓ، ْ)األحزاب  ـٍ ذىًلكي ـٍ أىٍبنىاءكي عىؿى أىٍدًعيىاءكي مىا جى كى

ؽَّن كىىيكى يىٍيًدم السَّنًبيؿى  ـٍ كىالمَّنوي يىقيكؿي اٍلحى * قىٍكليكيـ ًبأىٍفكىاًىكي
ـٍ  ـٍ تىٍعمىميكا آبىاءىي ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعندى المَّنًو فىًإف لَّن ـٍ آًلبىاًئًي اٍدعيكىي

ـٍ ًفي ا ـٍ فىًإٍخكىانيكي مىكىاًليكي ، كاف مف أكثر الصحابة "لدِّيًف كى
قرانان، جاكز البمكغ في غزكة بدر فشيدىا ككاف يـؤ 

. المياجريف بقباء لما قدمكا مكة
معاذ ك بة مف أبي بف كعػخذكا القرآف مف أربع: "قاؿ 

ركاه " بف جبؿ كسالـ مكلى أبي حذيفة كابف مسعكد
سالـ مكلى البخارم في كتاب فضائؿ الصحابة مناقب 

أسد ((. ّٖٕٓ)، َُُ، صٕالفتح، ج)أبي حذيفة 
، ّ، االستيعاب، ج(ُِٖٗ) ُٓٓ، صِالغابة، ج

 (.َّٗٓ) ُّ-ُُص ،ّ، اإلصابة، ج(ٖٖٔ)ّٔص

سيمة بنت أبي سييؿ بف عمرك القرشية مف بني ( ٔٗ)
بف لؤم امرأة أبي حذيفة بف عتبة، ىاجرت اعامر 

يفة، كىي بشة، كلدت لو محمد بف أبي حذحمعو إلى اؿ
. التي أرضعت سالمان مكلى أبي حذيفة في ىذه القصة

االستيعاب، (. َُٖٕ) ُْٓ، صٔأسد الغابة، ج
 ُّٗ، صٖاإلصابة، ج(. ِّّْ) َِْ، صْج
(ُُِّٓ.) 

بضـ الفاء كالضاد مكشكفة الرأس كالصدر كقيؿ عمي ( ٕٗ)
ثكب كاحدو ال إزار تحتو كقيؿ متكشحة بثكب عمى 

قاؿ ابف عبد البر أصحيا  عاتقيا خالفت بيف طرفيو
الثاني ألف كشؼ الحرة الصدر ال يجكز عند محـر كال 

 ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل،. غيره
: ، تحقيؽالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

. ِٓٓ، صٖـ، جَُٖٗ/ىََُْط، .محمد الفالح، د
. مبتذلة في ثاب مينتي: كقاؿ الخطابي كابف األثير

كالنياية في غريب . َُٔ، صّمعالـ السنف، ج
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: فيضيالن  -كاهلل أعمـ-كالظاىر. ْٔٓ، صّالحديث، ج
 .أم مبتذلة في ثياب البيت كالمينة أم كيؼ أمكنيا

. ّّ-ُّ، صَُشرح النككم، ج: صحيح مسمـ، انظر( ٖٗ)
سنف النسائي، (. َُِٔ)ِِّ، صِسنف أبي دكاكد، ج

 ِٓٔ، صُكسنف ابف ماجة، ج. َُٓ، صٔج
مسند أحمد، المكتب اإلسالمي لمطباعة (. ُّْٗ)

الزرقاني، . ّٗ-ّٖ، صٔج( ط.د)، (ت.د)كالنشر، 
ط، دار .، دشرح الزرقاني عمى موطأ مالكمحمد، 

(. ُِّٓ) ِْٔ-ِّْ، صّت، ج.الفكر، بيركت، د
، ٕالصنعاني، المصنؼ، ج. ُٖٓ، صُالدارمي، ج

-ِٓ، صَُ، ج(اإلحساف)ابف حباف . ُْٔ-ْٖٓص
، ٕالبييقي، السنف الكبرل، ج(. ُِْٓ-ُِّْ) ِٕ
الطبراني، أبك . ِِٔ، صّالمستدرؾ، ج. ٕٔٓص

حمدم : ، تحقيؽالمعجم الكبيرالقاسـ سميماف بف أحمد، 
ت، .السمفي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، د

، ِْكج( ّٕٕٔ - ّٕٓٔ) ُٔ-َٔ، صٕج
 .ِٗٗص

، المحمي، ج( ٗٗ) قيـ، زاد ابف اؿ. ِِ، صَُابف حـز
نيل الشككاني، محمد بف عمي، . ِٖٓ، صٓالمعاد، ج

، ٔ، ج(ـُّٕٗ) ، دار الجيؿ، بيركت،األوطار
 .ُّْص

 الث في كؿ ػكاتر كركاه فكؽ ثػألنو لـ يبمغ حد الت( ََُ)
 .طبقة مف طبقاتو

 (.ُّٖٖٓ)عبد الرزاؽ، المصنؼ، ( َُُ)

 .َُٓ، صٔالنسائي، ج( َُِ)

أبك . ْٔ-ّٔص ،ٔ، النسائي، ج(َٖٖٓ)البخارم ( َُّ)
، ُابف ماجة، ج(. َُِٔ) ِِّ، صِداككد، ج

 (.ِِٕٓ)ُٖٓ، صُالدارمي، ج(. ُّْٗ) ِٓٔص

 .ِٔ، صَُابف حباف، اإلحساف، ج( َُْ)

طرح العراقي، زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف، ( َُٓ)
ط، دار إحياء التراث .، دالتثريب في شرح التقريب

 .ُّٗ، صٕـ، جُِٗٗ/ىُُّْالعربي، بيركت، 

 . ُّٖ، صٕالمصدر السابؽ، ج( َُٔ)

 .، بتصرؼُّٗ، صٕالمصدر السابؽ، ج( َُٕ)

 .ُْٗ، صٗفتح البارم، ج( َُٖ)

 .بتصرؼ ُٖٓ-َٖٓ، صٓزاد المعاد، ج( َُٗ)

 

 .ُُِ-َُِ، صَُالمحمى، ج( َُُ)

 .ُْٗ، صٗفتح البارم، ج( ُُُ)

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ، صٓزاد المعاد، ج( ُُِ)

 .ٖٖٓ-ٕٖٓ، صٓزاد المعاد، ج( ُُّ)

، َُفتح البارم، ج: بخارم انظرالحديث في اؿ( ُُْ)
 .ّص

 .ّٖٓ، صٓزاد المعاد، ج( ُُٓ)

، المغنيابف قدامة، مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل، ( ُُٔ)
ـ، ُْٖٗ/ىَُْْالطبعة األكلى، دار الفكر، بيركت، 

 .َِِ، صٗج

 .ُْٗ، صٗفتح البارم، ج( ُُٕ)

 .ِّّ، صٓاألـ، ج( ُُٖ)

، َُكم، جاأليفع مف شارؼ البمكغ، مسمـ، بشرح النك( ُُٗ)
 .ّّص

 .ُُِ-َُِ، صَُالمحمى، ج( َُِ)

، دكف طبعة، دار الرحمة، الفتاوىابف تيمية، أحمد، ( ُُِ)
 .َٔ-ٗٓ، صّْ، ج(ت .د)

 .المصدر السابؽ( ُِِ)

 .ّٗٓ، صٓزاد المعاد، ج( ُِّ)

 .ّّٓ، صٔنيؿ األكطار، ج( ُِْ)

 .ْٗٔ، صِالسيؿ الجرار، ج( ُِٓ)

نو، ىذه الصفات ذكرت في ركاية النسائي في سف( ُِٔ)
 .َُٓ، صٔج

 .ِٕٓ-ِٔٓ، صٖالتمييد، ج( ُِٕ)

، تأويل مختمف الحديثابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ، ( ُِٖ)
محمد محي الديف األصغر، الطبعة الثانية، : تحقيؽ

، ُ، ج(ـُٗٗٗ-ىُُْٗ)المكتب اإلسالمي، بيركت، 
 .ِٖٖ-ِٕٖص

 .ُّ، صَُالمنياج شرح مسمـ، ج( ُِٗ)

 .المصدر السابؽ( َُّ)

 .ُُُ، صَُجالمحمى، ( ُُّ)

 .ُِٔ، صّشرح الزرقاني عمى المكطأ، ج( ُِّ)

 (.ُٓٗٔ) ُُٕ، صِتقريب التيذيب، ج( ُّّ)

 (.ِْٕ)ِِٗ، صِْج( ُّْ)

 .ِٖٗ، صٕج( ُّٓ)

 .ْٔ، صِج( ُّٔ)
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 .ِّٔ-ُْٔ، صْمجمع الزكائد، ج( ُّٕ)

 .ّٕٕ، صَُأكجز المسالؾ، ج( ُّٖ)

الفتح الرباني ترتيب مسند الرحمف،  البنا، أحمد عبد( ُّٗ)
، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، مداإلمام أح

 .ُٖٓ، صُٓت، ج.د

 .ُْٖ، صٗفتح البارم، ج( َُْ)

 .َِٔ، صٖالتمييد، ج( ُُْ)

بدائع الصنائع في ترتيب الكاساني، عالء الديف، ( ُِْ)
، الطبعة الثانية، دار الكتب العممية بيركت، الشرائع
 .ٔ، صْـ، جُٖٔٗ/ ىَُْٔ

 .ُْٗ، صٗفتح البارم، ج( ُّْ)

الحاوي الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد، ( ُْْ)
، الطبعة الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي

  /ىُُْْ، بيركت،  ةػب العمميػاألكلى، دار الكت
 .ّٓٔ، صُُج ـ،ُْٗٗ

إعالم الموقعين ابف القيـ، محمد بف أبي بكر الدمشقي، ( ُْٓ)
ط، .طو عبد الرؤكؼ سعيد، د: ، مراجعةعن رب العالمين

 .ّْٕ، صْت، ج.ر الجيؿ، بيركت، ددا

 .ّٖٕ، صَُأكجز المسالؾ، ج( ُْٔ)

 ع ـة عن جميـكشف الغمالشعراني، عبد الكىاب، ( ُْٕ)
، ِت، ج.ط، المكتبة العممية، بيركت، د.، داألمة
 .ُْٕص

 .ٔ، صْبدائع الصنائع، ج( ُْٖ)

إكمال إكمال المعمم بشرح األبي، محمد بف خميفة، ( ُْٗ)
كلى، دار الكتب العممية، ، الطبعة األصحيح مسمم

 .ُّٔ، صٓـ، جُْٗٗ/ىُُْٓبيركت، 

 .ٔ، صْبدائع الصنائع، ج( َُٓ)


