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 ملخص

 
أمهية العلم يتعلق بأمهية متعلقه ، واملتعلق هنا حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وعزوه إىل مصادره األصلية 

رخاصة من يشتغل بالعلوم و مهيته ، األ هذه واحلكم عليه إن احتاج األمر إىل ذلك . وال يّشك أحد يف، 
حيتاج إىل قواعد وضوابط التخريج ، واجلرح علم بعلوم احلديث ، فهو  املشتغلونالشرعية وأرخص من ذلك 

نه ألمر يف غاية إها ، و حيكم على األحاديث مبا يناسبحىت يعزو األحاديث إىل مصادرها ، و  والتعديل ،
 . األمهية ، وكما هو معلوم  أن علم التخريج من رخصائص هذه األمة اإلسالمية

كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :" إمنا األعمال بالنيات   أنه ال يتحرك إال هلدف.ومن طبيعة الباحث  
منها : مجع ما تشتت و ،  البحث لذا كان البد علي من حتديد أهداف هذا (1)، وإمنا لكل امرئ ما نو. "

يف بطون الكتب املؤلفة ، وتقدميها لألمة اإلسالمية بصورة علمية نافعة ، ورخدمة كتاب املوطأ الذي تلقته 
هناك من يقدمه حىت على البخاري ، ألنه كتاب إمام من األئمة األربعة ، وقد يكون  إذ أناألمة بالقبول 

لذا  ب أكثر من غريه وذلك من رخالل الدروس والشروح ، هبذا الكتا ألتباعه أو بعض أتباعه اهتمام كبري
 حيث أن هناكاالنقطاع ، والوصل و أن يكون لديهم العلم مبا يف بعض األحاديث من  عليهم  البدكان 

اليت يراها بعض الناس أهنا من األحاديث املنقطعات وال يعمل هبا رغم أن يف هذا الكتاب من األحاديث 
تصلة يف غري املوطأ أو هلا شواهد أو متابعات تقويها وجتعلها قوية ، ومما جعلين أرختار هذا هلا أسانيد م
 وبيانأقوال العلماء يف األحاديث غري املتصلة يف مثل هذا الكتاب ،  يف ارختالفمن رأيت  املوضوع ما

ممن   دميا وحديثاقأحدا من الباحثني  منها ، ومل أر مجع ما تشتت يف الكتب، و العمل على حقيقة ذلك 
( ، كتابا فسماه )التقصي  ،َكَتَب فيهاملوضوع كتابا رخاصاً  إال فيما قيل عن ابن عبد الرب هذا كتب يف 

دلوي بهذه األقوال جعلين أفكر أن أدلو يف  رختالفاالوعلق عليها يف ضمن كتابيه التمهيد واالستذكار، و 
وصلى اهلل وسلم على  ،لبحث والوقوف على احلقيقة ل وإمنامع هؤالء اجلهابذة ليس للمقارنة و التنافس ، 

 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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ABSTRACT     
    Title of the research: connecting what is interrupted in the "Chapter of Prayer" in 

Motta' Malek "Book and commenting on it.  The importance of knowledge is related 

to the importance of the topic. The topic is the traditional sayings of the prophet 

Mohammad (Peace be upon him) mentioning the original resources, judging the 

correctness of these traditional sayings if needed. Nobody can doubt the importance 

of the topic, especially persons concerning with the religious knowledge. Persons 

concerning with the traditional sayings need rules and principles of explanation, 

verification to learn how to refer the traditional sayings to the sources, and how to 

judge on the traditional says .This matter is very important. It is known that the 

explanation is one of the traits of the Islamic nation.  

The nature of the researcher is to move towards the aim. As the prophet (Peace be 

upon him) said: The deeds are based on the intention and everybody has own 

intention. There are a lot of aims in this research  such as collecting what is spread in 

the  depth of the books and presenting them to the Islamic nation in the useful 

scientific form ,serving the Motta Book " which is accepted, and some persons who 

prefer the Motta' to Al- Bukhary because it is considered one of the Four Imams. His 

followers have great care for this book through the lessons and explanation. They 

must have knowledge of the interruption of the traditional sayings   . It is observed 

that the interrupted traditional sayings considered, although there are connected 

Sanad other than the Moatta' . They have witnessed. I chose this topic because there 

are differences in the sayings of the scholars concerning the connecting traditional 

sayings in this book, and showing the fact and collecting what is spread in the books. 

I haven't seen any researcher whether in the past or present wrote except the book of 

Ibn Abdel- Bar  as the book called (verifications ). He commented  in his book " the 

introduction   and studying " For these reasons , I will take part in the giants ,not  for 

comparison of competition but for researching the truth, peace be upon the Prophet 

Mohammad and his relatives and followers . 
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 وتقديرشكر 

 

اللهم لك احلمد كثريا طيبا مطيبا مباركا فيه كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ، لك احلمد محدا 
، لك احلمد باإلسالم ولك احلمد باإلميان ولك احلمد بالقرآن ولك احلمد  اولك الشكر شكرا شكر  امحد

 له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.باألهل واملال واملعافاة ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك 
ُنوَن َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَر. اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤمِ  يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تنـزيله: 

  (5) تـَْعَمُلونَ َدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ـــِم اْلَغْيِب َوالشَّهَ ــلَوَستـَُردُّوَن ِإىَل عَ 
 وبعد:

فإنين أمحد اهلل سبحانه وتعاىل وأشكره شكر الشاكرين على نعمه الكثرية اليت أنعم هبا على عباده.  
فأمحده وأشكره تبارك وتعاىل أن وفقين إىل إجناز هذه الدراسة وهي مثرة جهد كبري ما كانت لتتم لوال توفيق 

 اهلل سبحانه وتعاىل وهديه.
حممد بن رخليفة جامعة املدينة العاملية ممثلتا بسعادة الدكتور /  والتقدير والعرفان إىلمث الشكر  
 عبد املهدي حممود سعادة األستاذ املساعد الدكتور/ حممدأستاذي الفاضل املشرف على الرسالة و  التميمي

وجهده، على ، الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، والذي أعطى الباحث الكثري من وقته الثمني 
الرغم من مشاغله العلمية والعملية وفقه اهلل. كما أشكره على ما أسداه إيّل من نصح وتوجيهات وإرشاد 
وإشراف، حيث كان لذلك األثر الواضح يف إثراء هذه الرسالة وظهورها مبظهر الئق ومشرف إن شاء اهلل، 

 حيبه ويرضاه.فجزاه اهلل كل رخري وأدام عليه التوفيق والنجاح والسداد ملا 
سعادة  كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الكرام 
، وذلك حممد إبراهيم احللواين الدكتور/ االستاذ املساعد وسعادة ،  أشرف زاهرالدكتور/ املساعد األستاذ 

الوقت الذي أعطوه لفحص هذه الرسالة، لرحابة وسعة صدورهم. كما أشكرهم على جهودهم اليت بذلوها و 
كما ه ويرضاه وأن يسدد باخلري رخطاهم.داعيًا اهلل أن جيعل ذلك يف موازين أعماهلم، وأن يوفقهم ملا حيب

أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل كل من علمين حرفاً، وكل من وجهين إىل طريق العلم، داعيًا اهلل أن 
 أعماهلم.جيعل ذلك يف موازين 
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وأرخريًا أشكر كل من قدم إيّل توجيهًا أو نصحًا أو مساعدة ، داعيًا اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق      
 اجلميع ملا حيبه ويرضاه . واحلمد هلل رب العاملني،،،
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 والدي ووالديت حفظهما اهلل  أهدي هذا اجلهد وهذه الثمرة إىل أحب الناس إىل نفسي وقليب إىل

وأطال اهلل يف عمر يهما ومتعهما بالصحة والعافية، وأبقامها يل ذرخرًا يف هذه احلياة الدنيا .. اللهم 

 أمني ...

 ....ًكما أهديها إىل إرخويت وأرخوايت حفظهم اهلل مجيعا 
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  المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                    

،  ومن سّيئات أعمالنا، ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ونستغفره، ونستعينه ، حنمده ، إنَّ احلمد هلل     
وأشهد أن ال إله إالَّ اهلل وحده ال شريك له ،  ، ، ومن يضلل فال هادي له يهده اهلل فال مضّل له من

 ( آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ءأَيُـَّها الَِّذيَن ـــي)وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،  
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا وَ  أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي رَخَلَقُكْم ِمْن نـَْفس  ـــيَ )  (5) َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ  ِحَدة  َورَخَلَق ِمنـْ

َه َآَمُنوا اتَـُّقوا اللَّ ءأَيُـَّها الَِّذيَن ـــيَ  ) (2) (اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ 
اللََّه َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا  َلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطعِ ـــُيْصِلْح َلُكْم أَْعمَ    42َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا 

حممد صلى اهلل عليه نبيا أما بعد : فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ، ورخري اهلدي هدي (  (4) 45  َعِظيًما
اهلل أرسل فقد  وسلم ، وشر األمور حمدثاهتا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار .

ول للتشريع ، يف ، وأنزل عليه كتابه . وهو املصدر األ برسالة اإلسالم حممدا صلى اهلل عليه وسلمتعاىل 
اإلسالم ، ومعه السنة وهي املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي ، تبنّي أحكامه ، وتوضح جممله ، وختصص 

جهابذة األمة ، من الصحابة والتابعني  لذلك تصد.عمومه، وتقيد مطلقه ، وهي تطبيق عملي ألوامره ، 
أسسوا ف، املنقول عن الصادق املصدوق . در هم من الفقهاء واحملدثني واألصوليني حبفظ هذا املصيوتابع

السنة دارخلة و .  (4)(ِفظُونَ ــــــحلََ  ا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه ِإنَّا حَنُْن نـَزَّْلنَ ) بط حلفظها ، مصداقا لقوله تعاىل القواعد والضوا
َ لِلنَّاسِ )قال تعاىل  يف الذكر  وإين أشكر اهلل بأن وفقين وجعلين ممن يذب عن (1) (َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ

ما يتعلق خبدمة كتاب من كتب السنة وهو من أقدم الكتب فيسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم . ورخاصة 
رب يقدمونه على البخاري ومسلم . ورو. عن اإلمام الشافعي أفضلها وأصحها حىت إن علماء املغومن 

 وجدوقد  . (5)أصح من كتاب مالك" كتاب اهللرض كتاب بعد  رمحه اهلل أنه قال " ما ظهر على األ
 االنقطاعمالك ( رمحه اهلل من  الباحثون يف ) املوطأ ( أحاديث مل يتوفر فيها شروط القبول من طريق )

                                                           

 522( سورة آل عمران ، اآلية: 5)
 5( سورة النساء ، اآلية : 2)
 45-42( سورة االحزاب، اآلية: 4)
 9( سورة احلجر ، اآلية : 4)
 44سورة النحل ، اآلية : ( 1)
 .(4)ص للسيوطي، تنوير احلوالك شرح موطأ مالك أنظر :  (5)

5 

5 

5 

~ 

~ 

5 5 

 و 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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أغلب هذه األحاديث متصلة من طرق أرخر. أن ما فوق ذلك . ووجدوا  أوما بني مالك وشيورخه ،  سوءا
يف عدد هذه األحاديث ، فقال ابن  واارختلفو منها املنقطع ، واملرسل ، واملعضل . فغري طريق ) مالك ( 

حد وستون حديثا  أ" مما مل يسنده،  هفيه من قوله " بلغين " ومن قوله " عن الثقة عند عبد الرب : مجيع ما
وقال األهبري : "املرسل فيه مائتان واثنان وعشرون حديثا  (2)"..كلها مسندة من غري طريق مالك إال أربعة 

وهذا االرختالف .  (4)، وقال ابن حزم : " وفيه ثالمثائة ونيف مرسال " (4)، واملوقوف ستمائة وثالثة عشر "
لبحث والوقوف ل وإمنادلوي مع هؤالء اجلهابذة ليس للمقارنة و التنافس ، بأدلو األقوال جعلين أفكر أن يف 

)وصل املنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من  حبثي عنوانومن هذا املنطلق كان على احلقيقة . 
 موطأ مالك(.

 مشكلة البحث:
 هل بالغات املوطأ يف أبواب الصالة كلها صحيحة ؟

 املوطأ يف أبواب الصالة كلها متصلة من طريق مالك ؟هل بالغات 
 ؟ املوطآتيف التأليف يف هل يعد موطأ اإلمام مالك األول 

 هل قام أحد من العلماء السابقني بوصل املنقطع يف موطأ مالك ؟
 أسباب إختياري لهذا الموضوع:   

 هناك عدة أسباب جعلتين أرختار هذا املوضوع . وأمهها :
ارختالف أقوال العلماء يف األحاديث غري املتصلة يف مثل هذا الكتاب ، أود أن أعرف حقيقة ـ ملا رأيت 5

 ذلك .
 ـ تساؤالت وقعت قدمياً وحديثاً هل يف املوطأ حديث ضعيف أم ال .2
 ـ املشاورة من بعض طلبة العلم ، وزمالئي .4
كتابا رخاصاً  إال فيما قيل عن ابن   ـ ما رأيت أحدا من الباحثني والرسائل العلمية ممن كتب يف املوضوع4

 عبد الرب .
 ـ مجع ما تشتت يف الكتب .1

                                                           

 .(4املرجع السابق )ص (2)
 .(8املرجع السابق )ص (4)
 .(8املرجع السابق )ص (4)
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 أهداف البحث :
دف كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : " إمنا األعمال نسان العاقل إنه ال يتحرك إال هبمن طبيعة اإل

 بالنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نو. " وهنا عدة أهداف هلذا البحث ، منها :
 ما تشتت يف بطون الكتب املؤلفة . ـ مجع5
 ألمة اإلسالمية ، مثل هذه العلوم النافعة .لـ تقدمي 2
ـ رخدمة ملثل هذا الكتاب الذي تلقاه األمة بالقبول ورخاصة هناك ممن يقدمونه حىت على البخاري ، ألنه  4

ا الكتاب من الدروس كتاب إمام من األئمة األربعة . وقد يكون ألتباعه أو بعض أتباعه اهتمام كبري هلذ
 والشروح أكثر من غريه بدون العلم مبا يف بعض األحاديث من اإلنقطاع .

ـ توضيح بعض األحاديث اليت يراها بعض الناس أهنا من األحاديث املنقطعات وال يعمل هبا مع أهنا هلا 4
 . ةأسانيد املتصلة يف غري املوطأ أو هلا شواهد أو متابعات تقويها وجتعلها قوي

 ـ الوصول إىل الراجح من أقوال العلماء يف هذا األمر .1
 الدراسات السابقة :

احلقيقة ما وجدت من َكَتَب يف هذا املوضوع من الرسائل العلمية رسالة مستقلة . لكن من املتقدمني َكَتَب 
يف مصر . وكتب يف  جد هذا الكتاب حىت اآلن وقيل طبعفيه ابن عبد الرب كتابا فسماه ) التقصي ( ومل أ

 ضمن كتابيه التمهيد واالستذكار  فيما يتعلق باملوضوع .
 عالقة الموضوع بالدراسات السابقة :

 يف ضمن الكتب . ة، وأما الدراسات السابق ةـ رساليت رخاصة مستقل5
ـ ابن عبد الرب حدد األحاديث بواحد وستني حديثا بينما رخالفه العلماء يف ذلك ورساليت تشمل 2
 حاديث اليت قال فيها االمام مالك بلغين يف أبواب الصالة.األ

 : أهمية الموضوع 
، ه وسلم وعزوه إىل مصادره األصليةأمهية العلم يتعلق بأمهية املعلوم ، واملعلوم هنا حديث النيب صلى اهلل علي

إن احتاج إىل ذلك . وال يّشك أحد على أمهيته . رخاصة من يشتغل بالعلوم الشرعية وأرخص واحلكم عليه 
من ذلك ممن يشتغل بعلوم احلديث ، حيتاج إىل قواعد وضوابط التخريج ، واجلرح والتعديل . حىت يعلم  



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 4 - 
 

، مهيةيناسبها ، وهذا يف غاية األ كيف يعزي األحاديث إىل مصادرها ، وكيف حيكم على األحاديث مبا
 ومنها أن علم التخريج من رخصائص هذه األمة اإلسالمية .

 منهج البحث : 
 .انتهُج يف حبثي هذا املنهج االستقرائي والتحليلي

 تفصيلو ذلك يف النقاط التالية : 
 أواًل: ال أتعرض ألي حديث متصل ولو كان إسناده ضعيف .

 ثانياً: ال أتكلم باحلكم الفقهي يتعلق باألحاديث .
 .الصالة فقطالطهارة و األحاديث املنقطعة اليت قال فيها االمام مالك بلغين يف أبواب  أرخرجثالثاً : 
 عند ختريج احلديث أقدم أوال من وجدت احلديث عنده موصوال حىت ولو كان أقل مرتبة .رابعاً: 

 رخامساً: عند ترتيب ختريج احلديث أقدم أعلى مرتبة مث االقل فاألقل . 
تب اسم صاحب الكتاب مث اسم الكتاب مث الباب مث اجلزء مث الصفحة مث رقم احلديث مث طرق سادساً: اك

 احلديث مث منت احلديث إن أحتاج األمر لذلك .
 التتبع واإلستقراء لطرق وأسانيد احلديث من رخالل الكتب .سابعاً: 

 : ترمجة لرواة األحاديث ، وبيان مراتبهم على حسب ترتيب ابن حجر .ثامناً 
 احلكم على األسانيد مبا تستحق .تاسعاً: 

 : شرح األلفاظ الغريبة يف األحاديث.عاشراً 
 .احلادي عشر : ارتب فهرس احملتويات على حسب رقم الصفحة متسلسلة

 الثاين عشر : ارتب فهرس اآليات القرآنية على حسب ترتيب السور يف املصحف الشريف.
 الثالث عشر : ارتب فهرس األحاديث النبوية أجبدياً .  

 الرابع عشر : ارتب فهرس األعالم أجبدياً. 
 اخلامس عشر : ارتب فهرس املراجع أجبدياً.

 خطة البحث:
 .تشمل على مقدمة وَتهيد وثالثة فصول 

 التمهيد : 
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 فضل علم احلديث. 
  النشأة . وكتب التخريجتعريف علم التخريج ، وتاريخ نشأته ، وسبب هذه. 
  دور علم التخريج يف حفظ السنة ، رواية ، ودراية . ودوره يف تقرير قواعد عامة يف احلكم على

 احلديث .

 وفيه تسعه مباحث : رمحه اهللترمجة اإلمام مالك / الفصل األول
  .املبحث األول  : اسم مالك ولقبه وكنيته ونسبه

 .املبحث الثاين : مولده ونشأته
 .مام رحاالً أم مكث يف املدينة ومل خيرج منهاهل كان اإلاملبحث الثالث : 

 .املبحث الرابع : تعلمه وعلمه وأرخالقه
   .املبحث اخلامس : موقفه مع احلكام

  .املبحث السادس : ثناء العلماء عليه وبيان مرتبته يف العلم
  .املبحث السابع  : أهم شيورخه وتالميذه

 .املبحث الثامن  : آثار العلمية 
  .املبحث التاسع : وفاته رمحه اهلل

 / التعريف باملوطأ وجهود العلماء عليه وفيه سته مباحث : الفصل الثاني
 .املبحث األول  : سبب تأليف املوطأ
 .املبحث الثاين : أشهر روايات املوطأ
  .املبحث الثالث : أشهر شروح املوطأ

 .درجة أحاديث املوطأاملبحث الرابع : 
 .املبحث اخلامس : منهج اإلمام رمحه اهلل يف املوطأ

   .املبحث السادس: ابن عبد الرب وأعماله على املوطأ
 وفيه مبحثان: ختريج األحاديث املنقطعة يف كتايب الطهارة والصالة. / الفصل الثالث

 وفيه عشر مطالب: األحاديث املنقطعة يف كتاب الطهارةاملبحث األول / ختريج 
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 .املطلب األول: ختريج حديث باب العمل يف الوضوء
 .املطلب الثاين : ختريج حديث باب ترك الوضوء مما مست النار

 .املطلب الثالث: ختريج حديث باب جامع الوضوء
 .املطلب الرابع : ختريج حديث باب ما جاء يف املسح بالرأس واألذنني

  .ب ما جاء يف الرعافاملطلب اخلامس : ختريج حديث با
 .املطلب السادس : ختريج حديث باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته

  .املطلب السابع : ختريج حديث باب العمل يف غسل اجلنابة
 .املطلب الثامن : ختريج حديث باب ما حيل للرجل من امرأته وهي حائض

 .املطلب التاسع : ختريج حديث باب طهر احلائض
 .: ختريج حديث باب جامع احليضة املطلب العاشر

 :ثالثون مطلبالصالة وفيه  األحاديث املنقطعة يف كتاباملبحث الثاين / ختريج 
 .املطلب األول : ختريج حديث باب من أدرك ركعة من الصالة
  .املطلب الثاين : ختريج حديث باب ما جاء يف النداء للصالة

 .سلَّم من ركعتني ساهيااملطلب الثالث: ختريج حديث باب ما يفعل من 
 .املطلب الرابع : ختريج حديث باب العمل يف السهو

  .املطلب اخلامس : ختريج حديث باب ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب
 .املطلب السادس : ختريج حديث باب اهليئة ، وختطي الرقاب ، واستقبال اإلمام يوم اجلمعة

  .باب ما جاء يف صالة الليلاملطلب السابع : ختريج حديث 
 .املطلب الثامن : ختريج حديث باب األمر بالوتر 

 .املطلب التاسع : ختريج حديث باب الوتر بعد الفجر
 .املطلب العاشر : ختريج حديث باب ما جاء يف ركعيت الفجر

  .املطلب احلادي عشر: ختريج حديث باب ما جاء يف صالة القاعد يف النافلة
 . عشر : ختريج حديث باب الصالة الوسطىاملطلب الثاين

 .املطلب الثالث عشر : ختريج حديث باب الررخصة يف الصالة يف الثوب الواحد
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 .املطلب الرابع عشر : ختريج حديث باب الررخصة يف صالة املرأة يف الدرع واخِلمار
 .املطلب اخلامس عشر: ختريج حديث باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر والسفر

  .طلب السادس عشر: ختريج حديث باب ما جيب فيه قصر الصالةامل
 .املطلب السابع عشر : ختريج حديث باب التشديد يف أن مير أحٌد بني يدي املصلي

 .املرور بني يدي املصلييف املطلب الثامن عشر : ختريج حديث باب الررخصة 
 .املطلب التاسع عشر : ختريج حديث باب ُسرتة املصلي يف السفر

 .ملطلب العشرون : ختريج حديث باب مسح احَلْصباء يف الصالةا
 .املطلب احلادي والعشرون: ختريج حديث باب انتظار الصالة واملشي إليها

 .املطلب الثاين والعشرون: ختريج حديث باب ما يـَْفعُل من جاء واإلمام راكعٌ 
 .املطلب الثالث والعشرون : ختريج حديث باب جامع الصالة

 .لرابع والعشرون: ختريج حديث باب األمر بالصالة قبل اخلطبة يف العيدين وبعدمهااملطلب ا
 .املطلب اخلامس والعشرون : ختريج حديث باب ترك الصالة قبل العيدين وبعدمها

 .املطلب السادس والعشرون : ختريج حديث باب االستمطار بالنجوم
 .رخروج النساء إىل املساجد املطلب السابع والعشرون : ختريج حديث باب ما جاء يف

 .املطلب الثامن والعشرون: ختريج حديث باب ما جاء يف القرآن
 .املطلب التاسع والعشرون: ختريج ما جاء يف الدعاء

 .املطلب الثالثون : ختريج العمل يف الدعاء
 الفهارس :

  .ـ فهرس اآليات القرآنية5
  .ـ فهرس األحاديث2
 .ـ فهرس األعالم 4
  .ـ فهرس املصادر 4
  .ـ فهرس املوضوعات1
 .ـ اخلاَتة 6
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 التمهيد
 .فضل علم الحديث .1
  .تعريف علم التخريج , وتاريخ نشأته , وسبب هذه النشأة . وكتب التخريج .1
قواعد عامة في الحكم دور علم التخريج في حفظ السنة , رواية , ودراية . ودوره في تقرير  .4

 على الحديث .
 فضل علم الحديث: .2

 حيث أقيم بنيانه لغاية عظيمة وأغراض نبيلة منها:إن علم احلديث ذو أمهية بالغة 
. أنه مت بذلك العلم حفظ الدين اإلسالمي من التحريف والتبديل ، فقد نقلت األمة احلديث النبوي 5

ولوال هذا العلم اللتبس احلديث الصحيح بالضعيف و باألسانيد ، وميزت به الصحيح عن السقيم ، 
 املوضوع، والرختلط كالم الرسول بكالم غريه .

. أن هذا العلم وضح املنهجية اليت سلكها العلماء األولون إلثبات احلديث وتنقيته من الدرخيل مبا وضعوا 2
لمية الواضحة ، وإمنا كان من موازين منضبطة وما سلكوا من سبل جتمع بني املنهج السليم واألمانة الع

حرص العلماء على تقعيد القواعد اليت هبا يعرف احلديث املقبول من املردود ، أن احلديث يأيت يف املرتبة 
الثانية بعد القرآن ، وما ينسب إىل رسول اهلل ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ حيمل ــ عندما يكون مما حيتج به ــ 

صًا شرعيًا من السنة اليت هي بيان الكتاب ، ومن مث ال بد من عرض ماال طبيعة اإللزام والتكليف لكونه ن
بد منه من علم أصول احلديث بغية تكوين امللكة اليت هبا مييز الطالب الغث من الثمني ، ويعرف صحة ما 
هو منسوب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عدم صحته ، وذلك يف ضوء تلك القواعد الرائعة هلذا 

 لعلم . ا
ويف ذلك أيضا تصحيح لكثري من املفهومات اخلاطئة اليت يلصقها بعض املستشرقني أو املستغربني ) 

 املدلسني ( جزافاً يف طريق أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ويثريون الغبار هنا وهناك . 
يتساهل يف رواية احلديث  . أن قواعد هذا العلم جتنب العامل رخطر الوعيد العظيم الذي يقع على من4

وذلك بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املستفيض عنه : ) من حدث عين حبديث ير. أنه كذب فهو 
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وقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املتواتر : ) من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار  (5)أحد الكذابني(
)(2) . 
. أن هذا العلم قد أجد. فائدة عظيمة يف تنقية األذهان من اخلرافات ، وذلك أن اإلسرائيليني وغريهم 4

حاولوا نشر ما لديهم من األقاصيص واخلرافات الكاذبة واألباطيل ، وهذه األمور داء وبيل يفتك يف عضد 
ال َتيز احلق من الباطل وال تفرق  الشعوب وميزق األمم ، إذ جتعلها أوزاعا متفرقة هائمة على وجه البسيطة

بني الصواب واخلطأ ، فيسهل مقادها ويسلس لكل ناعق يدعو إىل اهلالك والرد. . فالعامل اإلسالمي 
حيث يقوم بذب الكذب عن احلديث يقوم بعمل ذي صبغة إنسانيه وأرخالقية ، فضال عن أداء الواجب 

 تسري يف احلياة مبنهج علمي وعقلي صحيح . الديين ، ألنه يريب بذلك عقول صحيحة تعقل وتفكر و 
. أن هذا العلم يفتح الطريق أمام الباحثني لتحقيق معاين املتون وإدراك مضموناهتا ، مث االطمئنان إىل 1

االستشهاد هبا يف كافة العلوم املختلفة ، إذ أن االطمئنان إىل صحة النص جيعل الطريق ميسرة يف أكثر 
وحسبنا مقولة فقهائنا األجالء : إذا صح احلديث فهو مذهيب واضربوا بقوله األحوال لالستشهاد به ، 

 عرض احلائط.
 تعريف علم التخريج, وتاريخ نشأته, وسبب هذه النشأة, وكتب التخريج: .1

 تعريف التخريج لغة:
التخريج يف أصل اللغة: اجتماع أمرين متضادين يف شيء واحد، قال يف القاموس: "وعام فيه ختريج: 
رِخْضٌب وجدب، وأرض خمرجة كمنقشة نبتها يف مكان دون مكان، ورخرج اللوح خترجيا: كتب بعضا وترك 

 .(5)بعضا. واخلرج: لونان يف بياض وسواد"
 التوجيه . -التدريب  -االستنباط  -ويطلق التخريج على عدة معان أشهرها : 

 التخريج عند احملدثني: يطلق التخريج عندهم على عدة معان: -
اإلرخراج ( أي إبراز احلديث للناس بذكر خمرجه ، أي رجال إسناده الذين  مرادف لـ) فيطلق على أنه - 5

 .(2)رخرج احلديث من طريقهم

                                                           
 (.48برقم ) (5/54) وابن ماجه يف سننه،  (2662) برقم (4/444) والرتمذي يف سننه، ( 924برقم ) (2/241أرخرجه أمحد يف مسنده )( 5)

(.4) ( برقم5/52) ومسلم يف صحيحه،  (5295وأطرافه برقم )( 524( برقم )5/44) أرخرجه البخاري يف صحيحه( 2)
 

 (.592-5/595)جمد الدين حممد  لفريوز آبادي، ل القاموس احمليط نظر :أ( 5)
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 . (4)ويطلق على معىن إرخراج األحاديث من بطون الكتب و روايتها - 2
يها، وذلك بذكر من و يطلق على معىن الداللة: أي الداللة على مصادر احلديث األصلية، و عزوها إل - 4

 .(4)رواه من املؤلفني
هو الداللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية اليت أرخرجته بسنده، مث بيان  والتخريج اصطالحا: -

 .(1)مرتبته عند احلاجة
 تاريخ نشأة هذا العلم, وأسباب نشأته:

ظرية كانت يف البداية كلمات التخريج كغريه من الفنون مر مبراحل متعددة وخمتلفة، فقواعده وأسسه الن
 ومجالً يف كتب علوم احلديث، ودواوين السنة وشروحها.

هـ( إمام علوم احلديث، وحمور املصنفني فيه، يبوب يف كتابه الكفاية أبواباً 464فهذا اخلطيب البغدادي )ت
 يقول فيها:

 .(5)باب يف جواز استثبات احلافظ ما شك فيه من كتاب غريه أو حفظه - 5
باب ذكر ما جيب ضبط واحتذاء األصل فيه وما ال جيب من ذلك. وقال فيه: الواجب على من منع  - 2

من الرواية على املعىن أن يقيد الكتاب ويضبطه، ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما يف أصله، إال اللحن احمليل 
 . (2)للمعىن، وما كان بسبيله

مسعت محاد بن سلمة رمحه اهلل يقول ألصحاب مث رو. عن أيب زرعة الدمشقي أنه مسع عفان يقول: 
. ورأيت عّفان حيض أصحاب احلديث على الضبط والتغيري، -يعين قيدوا واضبطوا –احلديث: وحيكم غرّيوا 

 ليصححوا ما أرخذوا عنه من احلديث.
 يعين معرفة األحاديث –هـ( يقول يف كتابه اإلملاع: وكل هذا 144)ت -رمحه اهلل –وهذا القاضي عياض 

إمنا يوصل إليه، ويعرف بالتطلب والرواية، والبحث والتنقري عنه، والتصحيح له. ورحم اهلل سلفنا  –النبوية 

                                                                                                                                                                                                
 (52)صلطحان ، حممود ،ل أصول التخريج ودراسة األسانيدأنظر : ( 2)

 ( .55)ص  املرجع السابق( 4)

 (55)ص  املرجع السابق( 4)

 . (52)ص  املرجع السابق( 1)

 (.256)ص  خلطيب البغدادي، ل الكفاية يف علم الروايةأنظر : ( 5)

 (.245)ص املرجع السابق ( 2)
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من األئمة املرضيني، واألعالم السابقني، والقدوة الصاحلني، من أهل احلديث وفقهائهم، قرناً بعد قرن، فلوال 
وحبثهم عن مشهوره وغريبه، وتنخيلهم  ه ونشره،اهتباهلم، وتوفرهم على مساعه ومحله، واحتساهبم يف إذاعت

 .(4)ثار، والرختلط األمر والنهي، وبطل االستنباط واالعتبارلصحيحه من سقيمه، لضاعت السنن واآل
وقال أيضاً: باب ضبط ارختالف الروايات والعمل يف ذلك. هذا مما يضطر إىل اتقانه ومعرفته وَتييزه، وإال 

ت، ومل حيل صاحبها بطائل، وأوىل ذلك أن يكون األم على رواية تسودت الصحف وارختلطت الروايا
: ومن الصواب أن ال يتساهل الناظر يف ذلك -إىل أن قال–خمتصة، مث ما كانت من زيادة أرخر. أحلقت 

إىل ختريج حديث، أو تصنيف كتاب فال يأيت به على رواية من يسنده  -إن أفلح–وال يهمله، فرمبا احتاج 
 .(5)بل بذلك فيكون من مجلة أصناف الكاذبنيإليه إن مل يهت

هـ( يف 646)ت -رمحه اهلل–مث رخصصوا له فصواًل وأبوابًا مستقلة يف كتب علوم احلديث، قال النووي 
 إرشاد طالب احلقائق:

فصل: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك، وتأهل له، فإنه كما قال اخلطيب: يثبت احلفظ 
ذ الطبع، ويكشف امللتبس، وجييد البيان، وحيصل مجيل الذكر، وخيلده إىل آرخر الدهر، ويزكي القلب ويشح

 .(2)وقل من ميهر يف علم احلديث، ويقف على غوامضه، ويستبني اخلفي من فوائده، إال من فعل ذلك
ذكر على مسائل الفقه، في وللعلماء يف تصنيف احلديث طريقان، أجودمها: تصنيفه على األبواب، وخترجيه 

 يف كل باب ما حضره فيه.
ما عنده من حديثه صحيحه  والطريق الثاين: تصنيفه على املسانيد، فيجمع يف مسند كل صحايب مجيع

 ومما يعتنون به يف التصنيف مجع الشيوخ، وجيمعون الرتاجم واألبواب. وضعيفه.
هـ( يف شرحه 826)ت ، واحلافظ العراقي (528)ص  هـ( يف مقدمته642ومبثل هذا كتب ابن الصالح )ت

 وغريهم. (424)ص  ، والسخاوي يف فتح املغيث (2/442) أللفيته
أما املمارسة العملية للتخريج، فقد ظهرت مبكرة، بيد أن التخريج واإلرخراج مر مبراحل خمتلفة ومتنوعة من 

 أبرزها:

                                                           
 (.6)ص  القاضي عياضأنظر : اإلملاع ،  (4)

 (.589)ص  القاضي عياضأنظر : اإلملاع ،  (5)

 (.5/124) لنووي، لإرشاد طالب احلقائق :  أنظر (2)
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مصار، ومن صدور منذ منتصف القرن الثاين بدأ احملدثون يف التفتيش عن األحاديث واآلثار يف األ -أ
أوائل من صنف: احلافظ عبد امللك بن عبد "الرجال، وترتيبها وإبرازها لألمة يف املصنفات واألجزاء، ومن 

هـ(، واإلمام عبد الرمحن بن عمرو 516هـ(، وسعيد بن أيب عروبة البصري )ت512العزيز بن جريج املكي )
هـ(، واإلمام سفيان بن 518يب ذئب املدين )تهـ(، وحممد بن عبدالرمحن ابن أ514األوزاعي الشامي )ت

هـ(، واإلمام 549هـ(، واإلمام مالك بن أنس األصبحي احلمريي املدين )ت565سعيد الثوري الكويف )ت
 .(5) "هـ( وغريهم585عبداهلل ابن املبارك املروزي اخلراساين )ت 

ا وتبويبها، فمنها املسانيد واجلوامع مث مل ينتصف القرن الثالث حىت كثرت دواوين السنة على ارختالف ترتيبه
 والسنن واملصنفات.

مع هناية القرن الثالث اجته املصنفون يف السنة إىل هنج جديد، وهو البحث والتفتيش عن طرق أرخر.  -ب
وذلك بغرض تعزيزها، واستكمال ما قد  -والصحيحني منها رخاصة–ألحاديث تلك املصنفات السابقة 
وكذلك وصل املعلق وكشف املبهم وبيان املهمل، فظهر ما يسمى يظن فيها من نقص أو رخلل، 

 ، ومن أبرزها:(2)باملستخرجات
هـ(، ومستخرج أيب بكر 442مستخرجات على الصحيحني: كمستخرج أيب نعيم األصبهاين )ت -5

 هـ(.444هـ(، ومستخرج أيب ذر اهلروي )ت461هـ(، ومستخرج أيب علي املاسرجسي )ت421الربقاين )ت
هـ(، ومستخرج أيب أمحد حممد 445مستخرجات على صحيح البخاري: كمستخرج اإلمساعيلي )ت -2

هـ(، ومستخرج أيب عبداهلل حممد بن أيب العباس بن أيب ذهل اهلروي 444بن أيب حامد الغطريفي )ت
 هـ(.456هـ(، ومستخرج أيب بكر بن مردويه األصبهاين )ت448)ت

هـ(، 456أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين )ت مستخرجات على صحيح مسلم: كمستخرج -4
هـ(، ومستخرج أيب الفضل أمحد ابن 286ومستخرج أيب بكر حممد بن حممد النيسابوري اإلسفراييين )ت

                                                           
 .(،5/444خلطيب، حممد عجاج )، لالسنة قبل التدوين أنظر :  (5)

و مسلم يف أإسناد املصنف مع إسناد البخاري  البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غري طريق البخاري أو مسلم فيجتمع من كتب احلديث مثل أن يأيت املصنف إىل كتاب هو املستخرج : (2)

 .شيخه أو من فوقه

 (.5/525)أبو الفضل زين الدين ،  لعراقي، لألفية العراقي  شرح التبصرة والتذكرة و . (5/229)أبو عبد اهلل بدر الدين  ، زركشي، للالح النكت على مقدمة ابن الص أنظر:
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هـ(، وغريها كثري، فقد ذكر الكتاين يف الرسالة املستطرفة اثين عشر 286سلمة النيسابوري البزار )ت
 مسلم.، كلها على صحيح (5)مستخرجاً 

هـ(، على أيب داود، ومستخرج 442مستخرجات على السنن: كمستخرج قاسم بن أصبغ القرطيب )ت -4
هـ( على الرتمذي. وهناك أيضًا مستخرج أيب نعيم على التوحيد البن رخزمية، 428أيب بكر بن منجويه )ت

 ومستخرج العراقي على املستدرك.
ة واألرخرية من التخريج، وذلك ببزوغ التخريج واشتهاره مع مطلع القرن اخلامس بدأت املرحلة الثالث -جـ

 –مبعىن العزو والداللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية، ومن أوائل من اشتهر عنه هذا االستعمال 
 -رمحه اهلل–، وتبعه على ذلك اإلمام البغوي (2)هـ(418)ت -رمحه اهلل –اإلمام البيهقي  - فيما أعلم

، ومع  هـ( كما يف كتابه "ذم اهلو."194كتابه )شرح السنة(، واإلمام ابن اجلوزي )تهـ( كما يف  156)ت
مبراحل حصل له فيها تنوع حسب حاجة الناس،  -حسب هذا االصطالح–ذلك فقد مر التخريج 

 واملستو. العلمي عامة، ومعرفتهم بالسنة رخاصة، وميكن أن أمجل هذه املراحل فيما يلي:
ىل مصدره فقط دون حتديد املوضع التفصيلي فيه وذلك بالعزو مثاًل إىل مرحلة عزو احلديث إ -5

الصحيحني أو السنن أو غريها. مثال ذلك قول اإلمام البيهقي يف سننه: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض، وقال: إن له دمسًا "رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 

. وقال أيضًا عن حديث عمر رضي اهلل عنه يف أمر (5)، ورواه مسلم من وجه آرخر عن األوزاعي عاصم
، وهكذا حديث أرسله مالك بن أنس يف املوطأ، فلم يذكر (2)النيب صلى اهلل عليه وسلم بغسل يوم اجلمعة

يف  -رمحه اهلل –عبد اهلل بن عمر يف إسناده، ووصله رخارج املوطأ، واملوصول صحيح. وكذلك فعل البغوي 
شرح السنة، فقال عن حديث أيب قتادة السلمي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

–"إذا درخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس" هذا حديث متفق على صحته، أرخرجه حممد 
                                                           

 (.26أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض )ص  ، لكتاين، ل الرسالة املستطرفة أنظر :( 5)

 (.5/514، مشس الدين ) لسفاريين، لكشف اللثام شرح عمدة األحكام   أنظر: (2)

 باب نسخ الوضوء مما مست النار،  كتاب احليض،   يف صحيحه ومسلم (255( برقم )5/12) باب هل ميضمض من اللنب ، كتاب الوضوء،  ي صحيحهف( انظر: البخاري 5)
 ، باب يف الوضوء من اللنب كتاب الطهارة ، يف سننه وأيب داود ، (89برقم ) (5/548) باب يف املضمضة من اللنب ،كتاب الطهارة ،   يف سننه والرتمذي ، (418برقم ) (5/244)
باب املضمضة من ،  كتاب الطهارة،  يف السنن الكرب. البيهقي ( ،584برقم ) (5/529) باب املضمضة من اللنب ، كتاب الطهارة  يف سننه ، ، والنسائي (596برقم ) (5/12)

 . (442( برقم )5/244) مما له دسومة شرب اللنب وغريه

 . (5/294) باب الداللة على أن الغسل يوم اجلمعة.. ، كتاب الطهارة ،البيهقي  و ، (5/525) باب العمل يف غسل اجلمعة،  كتاب اجلمعة،  االمام مالك موطأأنظر : ( 2)
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. (4)قتيبة، كلهم عن مالكعن عبد اهلل بن يوسف، وأرخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي، و  -يعين البخاري
وقال أيضاً: عن حديث كعب بن عجرة يف النهي عن تشبيك اليدين عند اخلروج إىل الصالة: رواه أبو 

 .(4)عن قتيبة عن الليث عن ابن عجالن عن سعيد املقربي، عن رجل عن كعب -يعين الرتمذي–عيسى 
والزكاة والصيام مثالً مع حتديد املوضوع  مرحلة عزو احلديث إىل مصدره، وإىل موضوع عام فيه كالصالة -2

، فمثاًل يسوق حديث ابن  ، وممن صنع ذلك اإلمام املزي يف مثل كتابه حتفة األشراف أحياناً  –اخلاص 
عباس رضي اهلل عنهما": بت عند رخاليت ميمونة فتحدث النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أهله ساعة مث رقد. 

التفسري، ويف األدب، ويف التوحيد، عن سعيد بن أيب مرمي، عن حممد بن احلديث، عزاه إىل: البخاري يف 
جعفر، عن شريك عن كريب عنه، وإىل مسلم يف الصالة، عن أيب بكر بن إسحاق الصغاين، عن ابن أيب 

 .(5)"، عن كريب، عنه رضي اهلل عنه مرمي، عن شريك
اه مثاًل يورد حديث النهي الوارد عن االنتفاع يف "نصب الراية" فرت  -رمحه اهلل–وهكذا يفعل اإلمام الزيلعي 

من امليتة بإهاب. ويقول: رواه أصحاب السنن األربعة من حديث احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن ابن أيب 
ليلى عن عبد اهلل بن عكيم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كتب إىل جهينة قبل موته بشهر: أن ال 

ال عصب"، انتهى. أرخرجه النسائي يف الذبائح، والباقون يف اللباس، وقال تنتفعوا من امليتة بإهاب و 
 . (2)الرتمذي: حديث حسن

ومن باب التيسري -مرحلة العزو إىل املصدر وإىل الكتاب والباب إن كان مبوباً، وزادوا على ذلك  -4
رخدمة السنة وتقريبها فصاروا يذكرون اجلزء والصفحة ورقم احلديث، وهذا إن شاء اهلل من مزيد  -والدقة

رخصوصاً إذا كان خترجيه -لعموم األمة وهذه املرحلة ظهرت حديثاً، وقلما جتد كتاباً خمرجاً يف العصر احلاضر 
 إال وكان كذلك، فلله احلمد واملنة. -موسعاً أو متوسطاً 

                                                           
برقم  (5/491كتاب صالة املسافرين وقصرها)يف صحيحه ،ومسلم  ، (444برقم) (5/96) باب إذا درخل املسجد فلريكع ركعتني ، كتاب الصالةيف صحيحه ، البخاري أنظر : (4)
 .(482برقم ) (2/461باب حتية املسجد) ،كتاب الصالة ،شرح السنة ، والبغوي يف  (454)

 (.486( برقم )2/494) باب ما جاء يف كراهية التشبيك بني األصابع يف الصالة ،كتاب الصالة   يف سننه ، انظر: الرتمذي (4)

، ، و كتاب التوحيد ( 6251( برقم )8/48)باب رفع البصر إىل السماء و ، كتاب األدبو  (4169( برقم )6/46) باب }إن يف رخلق السموات واألرض{ اآلية ،كتاب التفسري  ، يف صحيحه البخاري أنظر :( 5)

حتفة  (464برقم ) (5/142) باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه،  كتاب صالة املسافرين وقصرها  يف صحيحه ،، ومسلم  (4412( برقم )9/541)باب ما جاء يف ختليق السماوات واألرض وغريمها من اخلالئق/

 (.6411برقم ) (1/226) ،مسند عبد اهلل بن عباس ، األشراف 

ما باب يف  ، كتاب اللباس ، يف سننه أيب داود  (5429( برقم )4/244) جلود امليتة إذا دبغتباب ما جاء يف  ،كتاب اللباس   ،الرتمذي و (5/522) مجال الدين، زيلعي لل، نصب الراية : أنظر (2)

.(4249برقم )( 4/541باب ما يدبغ به جلود امليتة )،  والعترية كتاب الفرع، ، ، والنسائي  (4524( برقم )4/64)روي أن ال ينتفع بإهاب امليتة
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متعددة  اباً واملتأمل هلذه األطوار اليت حصلت لفن التخريج واملراحل اليت مر هبا، يدرك أن هناك أسب
 ساعدت يف حصول هذا التغري، وميكن إمجال هذه األسباب فيما يلي:

الضعف العلمي الذي أصاب األمة يف الفنون عمومًا ويف علم احلديث رخصوصاً، وأصبح هذا الضعف  -أ
يزداد كلما ابتعدنا عن العهد النبوي وطالت األسانيد، وتعددت الطرق وكثرت املصنفات، وتفرقت 

ناهجها، فكان األمر يف البداية ال حيتاج إال إىل ذكر منت احلديث أو طرفه، مث يعرف السامع  وارختلفت م
كيف يصل إىل إسناده وطرقه، وغالبًا ما يستطيع احلكم عليه، مث احتاج الناس إىل حتديد املصدر الذي 

دارخل املصدر بيسر أرخرج فيه هذا احلديث كالصحيحني والسنن مثاًل، وحينئذ يستطيع السامع الوصول إليه 
وسهولة؛ نظرًا لقوة املعرفة مبناهج هذه املصنفات وطرق ترتيبها، وقد رأينا آنفًا كيف كان العزو يف مرحلته 

 األوىل إىل املصدر وحسب، كما صنع البيهقي والبغوي وغريمها.
يق دائرة البحث مث فرت العزم وضعفت اهلمم، فأحتاج الناس إىل حتديد أدق ومزيد تفصيل يف العزو، حىت تض

والتفتيش والتحري، فاعتىن املخرجون بذكر عنوان الكتاب والباب، مث تزايدت احلاجة حىت زادوا على ذلك 
 بذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث.

التيسري على األمة بارختصار الطرق املوصلة إىل مواضع النصوص يف دواوين السنة، حىت يتم توفري  -ب
 مصاحل أرخر..الوقت واجلهد، ويصرف يف 

 االستفادة من جتارب اآلرخرين يف كيفية ضبط النصوص، والتعامل معها، والوصول إليها. -جـ
 أشهر كتب التخريج:

 فمن أشهر تلك الكتب: ، إن علماء احلديث صنفوا عشرات من كتب التخاريج
 .(هـ184ختريج أحاديث املهذب؛ أليب إسحاق الشريازي: تصنيف حممد بن موسى احلازمي ) -5
ختريج أحاديث املختصر الكبري؛ البن حاجب: تصنيف حممد بن أمحد عبد اهلادي املقدسي  -2

 هـ(.444)
 هـ(.462نصب الراية ألحاديث اهلداية؛ للمرغيناين: تصنيف عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ) -4
 ختريج أحاديث الكشاف؛ للزخمشري: تصنيف: للحافظ الزيلعي أيضا. -4
واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري للرافعي: تصنيف: عمر بن علي  البدر املنري يف ختريج األحاديث -1

 هـ(.824امللقن )
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املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األرخبار: تصنيف عبد الرحيم بن  -6
 هـ(.826احلسني العراقي )

 أيضا.ختريج األحاديث اليت يشري إليها الرتمذي يف كل باب: للحافظ العراقي  -4
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث شرح الوجيز الكبري؛ للرافعي: تصنيف أمحد بن علي بن حجر  -8

 العسقالين.
 الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية للحافظ ابن حجر أيضا. -9

 هـ(.5245حتفة الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي: تصنيف عبد الرؤوف بن علي املناوي ) -52
السنة, رواية ودراية, ودوره في تقرير قواعد عامة في الحكم  دور علم التخريج في حفظ .4

 على الحديث:

ليس علم التخريج أقل قدرًا من العلوم األرخر. اليت حفظ اهلل هبا سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وإذا 
 نشأت علوم عدة هلذا الغرض فإن علم التخريج يأيت يف مقدمة هذه العلوم.

م احلديث النبوي، وبدأت العناية بالعزو وطلب اإلسناد منذ العصور األوىل لقد ولد هذا العلم مع عل
للرواية، لكنه نشأ نشأة أي علم آرخر ينشأ ضعيفًا مث تتوارد عليه اجلهود وتكتنفه العناية حىت يقو. ويشتد 

لسادس عوده. ومادام قدمي النشأة فإنه تدرج يف مدارج الكمال حىت استو. على سوقه يف القرن اخلامس وا
هـ( وابن اجلوزي 184هـ( واحلازمي )ت418هـ( والبيهقي )ت464والسابع على يد اخلطيب البغدادي )ت

 هـ( وغريهم.194)ت
لكن العصر الذهيب هلذا العلم الذي آتى فيه أكله هو القرن الثامن اهلجري إذ ظهرت فيه جهود العلماء 

على يد علماء هذا القرن وأبرزهم: ابن عبد  أكثر مما سبق، وصار علمًا له شأن، وكثرت فيه املصنفات
هـ( 445هـ( وتاج الدين السبكي )ت462هـ( والزيلعي )ت412هـ( وابن الرتكماين )ت444اهلادي )ت

هـ( . وأكثر هؤالء العلماء 494هـ( والزركشي )ت441هـ( وعبد القادر القرشي )ت444وابن كثري )ت
 صنف أكثر من مصنف يف التخريج.

هد املبارك يف القرن التاسع الذي ظهرت فيه جهود عدد من العلماء كان أبرزهم: حممد بن واستمر هذا اجل
هـ( وابن مجاعة احلفيد 826هـ( والزين العراقي )ت824هـ( وابن امللقن )ت824إبراهيم املناوي )ت
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 هـ( . وكذلك األمر بالنسبة للقرن العاشر على849هـ( وابن قطلوبغا )ت812هـ( وابن حجر )ت859)ت
هـ( . مث القرن احلادي عشر وكان فيه: علي القاري 955هـ( والسيوطي )ت922يد: اإلمام السخاوي )ت

هـ( . وكذلك القرن الثاين عشر 5294هـ( وعبد القادر البغدادي )ت5245هـ( واملناوي )ت5254)ت
هـ( وأبو العالء العراقي 5541هـ( وابن مهات )ت5562فقد ألف يف التخريج: العجلوين )ت

 كتب التخريج إىل عصرنا احلاضر لكن الفضل كان للمتقدم.  توالتهـ( . مث 5584)ت
ونظرة عجلى إىل هذا القدر من املصنفات تشعر الناظر بأمهية هذا العلم ومد. عناية العلماء به ورعايتهم 

–له، يتجلى هذا األمر إذا أدركنا من العرض السابق للمصنفات أهنا تربو على مائة مصنف، وهذا العدد 
ض ذاته، ومما ال جدل فيه أن إن مل يزد فهو يساوي أي عدد من أعداد املصنفات اليت ألفت للغر  -والشك

هذا العدد كان مؤثراً تأثرياً بالغًا يف حفظ هذا العلم النبوي وصونه، يؤكد ذلك ويقرره استعراض بعض هذه 
 من رخالل املطالب الثالثة اآلتية:األمور 

 
 
 
 
 
 

 :دور علم التخريج في حفظ السُّنَّة روايةالمطلب األول : 
رن الثاين والثالث والرابع، وما وجد بعد ذلك إمنا هو قليل بالنسبة هلذه إن العصر الذهيب للرواية هو الق

. لكن الناظر يف كتب التخريج جيد كثريا منها حفل باألسانيد اليت ترو. هبا أحاديث كثرية، وهذه (5)القرون
 األسانيد ال ختلو من واحد من أحوال ثالثة:

الذي ذكره أو إىل أحد الكتب املعتمدة يف الرواية أن يروي املخرج احلديث بسنده إىل صاحب الكتاب  -5
يف ختارجيه اليت من أشهرها: تغليق التعليق،  -رمحه اهلل–أو أحد رجاله، كما هو صنيع احلافظ ابن حجر 

                                                           
 . وما بعدها(  424ص)أبو زهو ، حممد حممد ، احلديث واحملدثون  أنظر:(5)
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ونتائج األفكار. يقول يف مقدمة الكتاب األول: التزمت يف وصل هذا التعليق أن أسوق أحاديثه املرفوعة 
 .(2)(نادي إىل من علق عنه املصنف ال إىل غريهوآثاره املوقوفة بإس

أن خيرج املصنف من كتاب ويذكر إسناد صاحب الكتاب تاماً، وهذه الكتب منها املوجود بني أيدينا  -2
 ومنها املفقود.

 أن يذكر املخرج بعض إسناد الكتاب املخرج منه.
 .ريج رواية يف حفظ السنة النبويةوكل ذلك ينصب يف دور علم التخ

 :دور علم التخريج في حفظ السنة درايةالمطلب الثاني : 
علم التخريج ما هو إال تطبيق عملي لقواعد علم دراية احلديث، فقد وضع املتقدمون هذا العلم وقعدوه يف 

 مصنفات تبني حرصهم على صيانة احلديث النبوي من الوضع والكذب والضعف الذي قد يتطرق إليه.
عد على الروايات ونقدها نقدًا علميًا مبنيًا على هذه األسس العلمية، وذلك يف مث جاء من طبق هذه القوا

 مصنفات مجعت طرق األحاديث وأجرت عليها هذه القواعد وهي كتب التخريج.
وعند التأمل يف هذه املصنفات اليت عنيت بالتخريج جند قواعد علوم احلديث مبثوثة يف أطرافها، مما يعين أن 

كن أمرًا نظريًا يستعصي على التطبيق والعمل به، وهو يعين أيضًا أن علم التخريج حفظ هذه القواعد مل ت
 هذه القواعد من الضياع أو التهميش، وسواء كانت هذه القواعد يف األسانيد أو يف املتون.

 
 :علم التخريج في تقرير األحكام الحديثية ردو المطلب الثالث : 

األمسى من التخريج، فلم ينشأ هذا العلم وينُم وتؤلف فيه الكتب إن احلكم على األحاديث هو الغرض 
املستقلة الكثرية إال هلذا األمر. ومن املعلوم لد. أهل الفن أن احلكم على األحاديث إمنا هو شأن جهابذة 
 العلماء وكبارهم الذين أبلوا يف مجع احلديث وطلبه وتعلمه وحتقيقه بالء حسنا، وأفنوا فيه أعمارهم، حىت

صار احلديث النبوي خمتلطا بلحم أحدهم ودمه، لكثرة ممارسته له. واملخرج ال يشتغل هبذا العلم إال بعد أن 
حيصل أدواته من العلم الوافر واالطالع الواسع واملعرفة التامة وقبل هذا وذاك الورع واخلوف من اهلل جل 

 عكس.وعال أن يقول على النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله أو ال

                                                           
.(2/52) بن حجر  ، ال تغليق التعليق أنظر: ( 2)
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ولقد طََفَحْت كتب التخريج باحلكم على األحاديث صحة وضعفاً. بل بتقرير القواعد الالزمة هلذا األمر، 
واليت اعتمدها املخرجون واصطلحوا عليها حىت صارت قواعد عامة ال ينبغي خمالفتها أو االجتهاد يف 

 اإلتيان بأفضل منها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مباحث : ةوفيه تسع رحمه اهلل م مالك الفصل األول/ ترجمة اإلما
  .المبحث األول  : اسم مالك ولقبه وكنيته ونسبه

 .المبحث الثاني : مولده ونشأته
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 .المبحث الثالث : هل كان االمام رحاالً أم مكث في المدينة ولم يخرج منها
 .المبحث الرابع : تعلمه وعلمه وأخالقه

   .حث الخامس : موقفه مع الحكامبالم
  .المبحث السادس : ثناء العلماء عليه وبيان مرتبته في العلم

  .المبحث السابع  : أهم شيوخه وتالميذه
  .العلمية هالمبحث الثامن  : آثار 

 .المبحث التاسع : وفاته رحمه اهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفيه تسعة مباحث: رحمه اهللالفصل األول: ترجمة اإلمام مالك 
 ولقبه وكنيته ونسبه:المبحث األول: اسم مالك 

هو شيخ اإلسالم، حجة األمة، إمام دار اهلجرة، أبو عبد اهلل، مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن 
بن  –بغني معجمة مفتوحة بعدها مثناة حتتية ساكنة  –بن احلارث بن غيمان  –بفتح العني  –عمرو 
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بن عمرو بن احلارث، وهو ذو أصبح  – (5)خباء معجمة مضمومة ومثلثة مفتوحة، بصيغة التصغري –رخثيل 
بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو محري األصغر احلمريي، مث األصبحي، املدين، حليف 

وأمه: هي عالية بنت  بين تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أرخي طلحة بن عبيد اهلل أحد العشرة املبشرين.
 شريك األزدية.

 .(2)فع، وأويس، والربيع، والنضر، أوالد بين عامروأعمامه هم: أبو سهيل نا
قال ابن فرحون: "وأما أبو عامر فهو جد أيب مالك صحايب شهد املغازي كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 (4)"وسلم رخال بدرا
 المبحث الثاني: مولده ونشأته:

، عام موت أنس رخادم رسول – (4)وهو قول حيىي بن بكري –ولد اإلمام رمحه اهلل تعاىل سنة ثالث وتسعني 
 . (1)اهلل صلى اهلل عليه وسلم على األصح، ونشأ يف صون ورفاهية وجتمل

ُه مالك بن أيب عامر من كبار التابعني،  نشأ يف بيت اشتغل بعلم األثر، ويف بيئة كلها لألثر واحلديث، فجدُّ
ائشة أم املؤمنني، وقد رو. عنه رو. عن عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اهلل، وع

بنوه أنس أبو مالك اإلمام، وربيع، ونافع املكىن بأيب سهيل، ولكن يبدو أن أباه أنًسا مل يكن مشتغال 
باحلديث كثريا، ومهما يكن حاله من العلم ففي أعمامه وجدِّه غناء، ويكفي مقامهم يف العلم لتكون 

ه من قبل مالك من إرخوته أرخوه النضر، فقد كان مالزما للعلماء األسرة من األسر املشهورة بالعلم، ولقد اجت
 يتلقى عليهم.

، مث اجته إىل -كما هو الشأن يف أكثر األسر اإلسالمية   -حفظ اإلمام مالك القرآن الكرمي يف صدر حياته 
أن يذهب  حفظ احلديث، فوجد من بيئته حمرًِّضا، ومن املدينة ُموعزا وُمشجعا، ملَّا ذكر ألمه أنه يريد

                                                           
 .أن الدارقطين ضبطه باجليم املعجمة بدل اخلاء املعجمة واعلم(، 4/544( كذا ضبطه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة )5)

 (.5/558)لبسيت ،  عياض بن موسى ، ل ترتيب املدارك انظر: 

 (.25لدهلوي، عبدالعزيز بن ويل اهلل )ص ، ل بستان احملدثني و (،4/512) لذهيب، ل. سري أعالم النبالء  أنظر:(2)

 (.54)ص  بن فرحون، الالديباج املذهب أنظر: ( 4)

 (.2/525) لقطان، مناع بن رخليللتاريخ التشريع اإلسالمي ، أنظر :  (4)

 (.4/512) املرجع السابق انظر: سري أعالم النبالء (1)
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فيكتب العلم، ألبسته أحسن الثياب، وعمََّمته، مث قالت: "اذهب فاكتب اآلن"، وكانت تقول: "اذهب إىل 
 . (5) ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه"

العلم ، وهو ابن بضع عشرة سنة ، وتأهل للفتيا ، وجلس لإلفادة ، وله إحد. وعشرون سنة  مالك وطلب
وما  املنصور جعفر أيب طري ، وقصده طلبة العلم من اآلفاق يف آرخر دولة، وحدث عنه مجاعة وهو حي شاب 

 . (2)ت، وإىل أن ما الرشيد بعد ذلك ، وازدمحوا عليه يف رخالفة
الناس، والرد على أهل األهواء، وتأثر هبديه  جالس ابن هرمز سبع سنني يف بداية نشأته، أرخذ عنه ارختالف

ومسته، حىت قال: "مسعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العامل جلساءه قول: ال أدري، حىت يكون ذلك 
 . (4)" أصال يف أيديهم يفزعون إليه

 
الغرب  وقال عبد اهلل بن أمحد يف مسائله: مسعت أيب يقول: وقال عبد الرمحن بن مهدي سأل رجل من أهل

عم، فأبلغ من وراءك مالك بن أنس عن مسألة فقال: ال أدري فقال: يا أبا عبد اهلل تقول ال أدري؟ قال: ن
 . (5)"أين ال أدري

والزم نافعا موىل ابن عمر، وكان يقول: "كنت آيت نافعا نصف النهار وما تظلين الشجرة من الشمس، 
ُ رخروَجه، فإذا رخرج أَدُعُه ساعة كأين  مل أره، مث أتعرض له فأسلم عليه وأدعه، حىت إذا درخل أقول له:  َأحَتَنيَّ

 . (2)كيف قال ابن عمر يف كذا وكذا، فيجيبين، مث أحبس عنه، وكان فيه حدة"

وأرخذ عن اإلمام ابن شهاب الزهري، وروي عنه أنه قال: "شهدت العيد، فقلت: هذا يوم خيلو فيه ابن 
ى بابه، فسمعته يقول جلاريته: انظري َمن يف الباب. شهاب، فانصرفت من املصلى حىت جلست عل

فنظرت، فسمعتها تقول: موالك األشقر مالك. قال: أدرخليه. فدرخلت، فقال: ما أراك انصرفت بعد إىل 
منزلك! قلت: ال. قال: هل أكلت شيئا. قلت: ال . قال: اطعم. قلت: ال حاجة يل فيه. قال: فما تريد؟ 

فأرخرجت ألواحي فحدثين بأربعني حديثا. فقلت: زدين. قال: حسبك إن  قلت: حتدثين. قال يل: هات. 
                                                           

 (.551)ص  لقاضي عياضل ترتيب املدارك وتقريب املسالكأنظر:  (5)

  (.4/514) لذهيبلسري أعالم النبالء أنظر :  (2)

 .(2/528أنظر : إعالم املوقعني البن القيم ) (4)

 (.5/24إعالم املوقعني البن القيم )أنظر:  (5)

 (.54ص ) بن فرحون، الالديباج املذهب نظر: أ (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15337
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15337
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كنت رويت هذه األحاديث فأنت من احلفاظ. قلت: قد رويتها. فجبذ األلواح من يدي مث قال: َحدِّث. 
 .(3)"فحدثته هبا. فردها إيل وقال: قم فأنت من أوعية العلم

 المدينة ولم يخرج منها؟:المبحث الثالث: هل كان اإلمام رحاال أم مكث في 
مل تثبت مثة رحالت لإلمام مالك رضي اهلل عنه، ليس هتاونا منه يف ذلك، وال استخفافا هبا، بل ألجل 
وجود علماء أجالء يف املدينة املنورة، وكانت املدينة حينئذ مركز العلم والعلماء مما يستدعي من اإلمام مالك 

 ويقتصر عليهم دون غريهم.أن يبقى فيها ينهل من مناهل علمائها، 
، وكانت رحلته  ينهل من مناهل علمائهامل يكن رحاال بل مكث يف املدينة املنورة  اوعليه فإن اإلمام مالك

يأتونه يف موسم احلج أفواجا أفواجا من كل فج عميق ، فوقف  ج "وكان الناسإىل مكة املكرمة من أجل احل
لسائد فيها ، ومن مث جاء فقهه رخصبا يتسع يف أصوله ملختلف منهم على أحوال البالد املختلفة والعرف ا

 كما أن تالميذه الذين جاءوه من بالدهم، وتفقهوا  البيئات واألزمنة
ه يف مسائل شىت عرضت هلم يف و باملدينة على يديه، عادوا إىل بالدهم، فنشروا فيها فتاويه ومسائله وراسل

 .(5)"واقعة بالفعل، وتتصل مبصاحل الناس بالدهم، فاتسع مذهبه، وكثرت فروعه يف أمور
 المبحث الرابع: تعلمه وعلمه وأخالقه:

قال عبد العزيز بن عبد اهلل ،  كان مالك رمحه اهلل شديد التعظيم حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 "سئل مالك: أمسعت عن عمرو بن دينار. فقال: رأيته حيدث والناس قيام يكتبون، فكرهت أن أكتب

 . (2)حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا قائم"

وكما مل يدرخر جهدا يف حفظ احلديث وجمالسة العلماء، مل يدرخر ماال يف سبيل ذلك، حىت قال ابن 
 (3)القاسم: "أفضى مبالك طلب العلم إىل أن نقض سقف بيته، فباع رخشبه، مث مالت عليه الدنيا من بعد"

. 

                                                           
 (.49-48)ص أبو زهرة . حممد ، آراؤه الفقهية  –مالك حياته وعصره (و5/544عياض ) للقاضي ترتيب املداركأنظر:  (4)
 .( 44ص) ، احلسن بن علي جلوهريل  مسند موطأ اإلمام مالكأنظر : ( 5)

 ( 5/541)عياض بن موسى  ، للقاضي أنظر ترتيب املدارك (2)

 (.551)ص املرجع السابق انظر:  (4)
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ويف بعض  –ك لآلثار والفتيا اختذ له جملسا يف املسجد النبوي لتعليم الناس بعد أن اكتملت دراسة مال
ولقد قال رمحه اهلل يف هذا املقام، ويف بيان حاله عندما نزعت نفسه  -ِسنَّه يف السابعة عشرة  كانالروايات  

فيه "ليس كل من أحب أن جيلس يف املسجد للحديث والفتيا جلس حىت يشاور  :-إىل الدرس واإلفتاء
سبعون شيخا من أهل العلم أهل الصالح والفضل، فإن رأوه لذلك أهال جلس، وما جلست حىت شهد يل 

 . (4)أين موضع لذلك"

كان اإلمام رمحه اهلل يتزين جمللس احلديث، ويضفي عليه من اهليبة واجلاللة ما مل يكن لغريه، حىت قال 
،  مهيبا نبيال، ليس يف جملسه شيء من املراء واللغطالواقدي: "كان جملسه جملس وقار وعلم، وكان رجال 

 . (1)وال رفع صوت، وإذا سئل عن شيء فأجاب سائله مل يقل له من أين هذا"

وإلرخالصه يف طلب العلم التزم أمورا وابتعد عن أمور، فالتزم السنة واألمور الظاهرة الواضحة البينة، ولذلك  
ا بـَيـًِّنا، وإن كنت يف أمرين أنت منهما يف شك، فخذ بالذي كان يقول: "رخري األمور ما كان منها واضح

 . (2)هو أوثق"

والتزم اإلفتاء فيما يقع من املسائل دون أن يفرض رأيه، رخشية أن يضل وأن يبعد عن سنة رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وسلم.

فتاء، فإن املسارعة قد جتر إىل والتزم األناة يف اإلفتاء، وكان يفكر التفكري الطويل العميق، وال يسارع إىل اإل
اخلطأ، ويقول ابن القاسم تلميذه: "مسعت مالكا يقول: إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة، ما اتفق 

 . (3)يل فيها رأي إىل اآلن"

وكان يقول: "من أحب أن جييب عن مسألة فليعرض نفسه على اجلنة والنار، وكيف يكون رخالصه يف 
 . (4)اآلرخرة"

                                                           
 (.524)ص املرجع السابق انظر:  (4)

 (.2/54)عياض بن موسى  ، للقاضي ترتيب املداركأنظر :  (5)

 (.2/542) ملرجع السابقا أنظر:  (2)

 (.5/548) ملرجع السابقاأنظر : ( 4)
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سأله سائل مرة وقال: مسألة رخفيفة. فغضب وقال: مسألة رخفيفة سهلة!! ليس يف العلم شيء ولقد 
فالعلم كله ثقيل، ورخاصة ما يسأل (1)رخفيف، أما مسعت قول اهلل تعاىل: ) إنا سنلقي عليك قوال ثقيال ( 

 . (6)عنه يوم القيامة
اجتمع ملالك، رو. عنه رجالن حديثا وقال الدار قطين: ال أعلم أحدا ممن تقدم أو تأرخر اجتمع له ما 

واحدا، وبني وفاهتما حنو مائة وثالثني عاما، الزهري شيخه، تويف سنة مخس وعشرين ومائة، وأبو حذافة 
 .(5)السهمي تويف بعد اخلمسني واملائتني، رويا حديث الفريعة بنت مالك يف سكىن العدة

 المبحث الخامس: موقفه مع الحكام:
مام عن الثورات والتحريض عليها، واشتغاله بالعلم، نزلت به حمنة يف العصر العباسي يف ومع بُعِد هذا اإل

هـ(، وقد ضرب يف هذه احملنة بالسياط، ومدت يده حىت اخنلعت  546عهد أيب جعفر املنصور، سنة )
ا ، وأن مروجي الفنت اختذو (2)كتفاه، والسبب املشهور أنه كان حيدث حبديث: )ليس على مستكره طالق(

من هذا احلديث حجة لبطالن بيعة أيب جعفر املنصور، وأن هذا ذاع وشاع يف وقت رخروج حممد بن عبد 
اهلل بن احلسن النفس الزكية باملدينة، وأن املنصور هناه عن أن حيدث هبذا احلديث، مث دس إليه من يسأله 

بعض الروايات أن أبا جعفر  عنه، فحدث به على رؤوس الناس، فضربه وايل املدينة جعفر بن سليمان، ويف
 .بعد ذلك بأن ما وقع مل يكن بعلمهاملنصور اعتذر لإلمام مالك 

 المبحث السادس: ثناء العلماء عليه, وبيان مرتبته في العلم:
أثىن على اإلمام رخلق كثري جدا، ولو ألف يف ثناء العلماء عليه خلرج كتاب ضخم جدا.. وصدقوا وبروا 

 عتمد عليه ويقصد لألرخذ عنه، وإين يف هذه الرسالة سأذكر حملا من الثناء:فكان حقا إماما جليال ي

                                                                                                                                                                                                
 (.24)ص بن فرحون ال، انظر: الديباج املذهب  (4)

 .(1سورة املزمل )آية /( 1)

(.562)ص عياض بن موسى  للقاضي،  ترتيب املداركانظر : ( 6)
 

 (.52/562)أنظر : شرح الزرقاين   (5)
 .(4/569) : سري أعالم النبالء  للذهيب أنظر  (2)
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قال بعض علماء األثر: "كان إمام الناس بعد عمر زيد بن ثابت، وبعده عبد اهلل بن عمر، وأرخذ عن زيد 
واحد وعشرون رجال، مث صار علم هؤالء إىل ثالثة: ابن شهاب، وبكري بن عبد اهلل، وأيب الزناد، وصار 

 .(5)لم هؤالء كلهم إىل مالك بن أنس"ع

قال أبو يوسف صاحب أيب حنفية رمحهما اهلل تعاىل: "ما رأيت أعلم من ثالثة: مالك، وابن أيب ليلى، وأيب 
 .(2)حنيفة"

"أئمة احلديث الذين يقتد. هبم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك  وقال عبد الرمحن بن مهدي:
(3)بالشام، ومحاد بن زيد بالبصرة"باحلجاز، واألوزاعي 

. 

وقال سفيان بن عيينة: "ما حنن عند مالك! إمنا كنا نتبع آثار مالك، وننظر الشيخ إذا كتب عنه مالك كتبنا 
 .(4)عنه... وما أر. املدينة إال ستخرب بعد موت مالك بن أنس"

الك النجم، وإذا ذكر العلماء وقال الشافعي: "إذا جاءك األثر عن مالك فشد به... وإذا جاء اخلرب فم
فمالك النجم، ومل يبلغ أحد يف العلم مبلغ مالك حلفظه وإتقانه وصيانته، ومن أراد احلديث الصحيح فعليه 

 .(5)مبالك"

وقال أمحد بن حنبل: "مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام يف احلديث والفقه، وَمن مثل مالك! 
(6)"متبع آلثار من مضى مع عقل وأدب

 . 

                                                           

 (.68)ص ترتيب املدارك ، للقاضي عياض بن موسى ( انظر: 5)
 .(5/512) : املرجع السابقأنظر ( 2)
 .(5/514) : املرجع السابقأنظر ( 4)
 .(4/561و سري أعالم النبالء ، للذهيب ) (5/548) السابقاملرجع  :أنظر ( 4)
 .(5/549أنظر : ترتيب املدارك ، للقاضي عياض بن موسى )( 1)
 .(5/514) املرجع السابق أنظر :( 6)
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قال القاضي عياض رمحه اهلل: "عاش حنو تسعني سنة، كان فيها إماما يروي ويفيت، ويسمع قوله حنو سبعني 
سنة، تنتقل حاله كل حني زيادة يف اجلالل، ويتقدم يف كل يوم علوه يف الفضل والزعامة، حىت مات، وقد 

 .(5)انفرد منذ سنني، وحاز رياسة الدنيا والدين دون منازع"
الذهيب رمحه اهلل يف فضل مالك حتت حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ليضربن الناس أكباد  أطال

 .(2)اإلبل يف طلب العلم، فال جيدون عاملا أعلم من عامل املدينة"
ويرو. عن ابن عيينة قال: كنت أقول: هو سعيد بن املسيب، حىت قلت: كان يف زمانه حىت قال الذهيب: "

 ر، وسامل بن عبد اهلل، وغريمها، مث أصبحت اليوم أقول: إنه مالك، مل يبق له نظري باملدينة.سليمان بن يسا
 قال القاضي عياض: هذا هو الصحيح عن سفيان. رواه عنه ابن مهدي وابن معني، وذؤيب بن عمامة

يقول: وأظنه،  ، كلهم مسع سفيان يفسره مبالك، أووإسحاق بن أيب إسرائيل ،والزبري بن بكار ،وابن املديين
 . أو أحسبه، أو أراه، أو كانوا يرونه

 وذكر أبو املغرية املخزومي أن معناه: ما دام املسلمون يطلبون العلم ال جيدون أعلم من عامل باملدينة.
فيكون على هذا: سعيد بن املسيب، مث بعده من هو من شيوخ مالك، مث مالك، مث من قام بعده بعلمه، 

 وكان أعلم أصحابه.
زيد  وصاحبيه، -صلى اهلل عليه وسلم  -: كان عامل املدينة يف زمانه بعد رسول اهلل  –أي الذهيب  –لت ق

 ، مث ابن عمر، مث سعيد بن املسيب، مث الزهري، مث عبيد اهلل بن عمر، مث مالك.وعائشة ،بن ثابت
يينة إذا حدث هبذا يف قال الزبري بن بكار يف حديث: "ليضربن الناس أكباد اإلبل..." كان سفيان بن ع

حياة مالك، يقول: أراه مالكا، فأقام على ذلك زمانا مث رجع بعد، فقال: أراه عبد اهلل بن عبد العزيز 
 العمري الزاهد.

                                                           

 (.555)ص  ترتيب املدارك ، للقاضي عياض بن موسى( انظر: 5)
، كتاب النسائي يف السنن الكرب.و  (2682)( برقم 4/444)باب ما جاء يف عامل املدينة  بواب العلميف سننه ، أ ( أرخرجه الرتمذي2)

مسند أيب هريرة رضي اهلل ،   مسند املكثرين من الصحابةيف مسنده ، أمحد و  (4244)( برقم 4/264)فضل عامل أهل املدينة املناسك ، 
باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل احلجاز ب الصالة ، ، كتايف السنن الكرب. ، ، والبيهقي (4982) برقم (54/418) عنه

، وصححه (424) برقم (5/568) حديث عبد اهلل بن منرييف مستدركه ، كتاب العلم ، واحلاكم  (5852) برقم (5/164) وعملهم
 الزبري املكي .، والراجح احلديث ضعيف لعنعنة ابن جريج وأيب  احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب، وحسنه الرتمذي

(.وتعليقات احلسان على 5/82(، وضعفه األلباين يف مشكاة املصابيح )54/418أنظر : تعليق شعيب االرنوؤط على مسند أمحد )
 (.4444برقم ) (52/484( ويف سلسلة االحاديث الضعيفة )1/444صحيح ابن حبان )
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ومل يكن باملدينة عامل من بعد التابعني يشبه مالكا يف العلم والفقه، واجلاللة واحلفظ، فقد كان هبا بعد 
، والفقهاء السبعة والقاسم، وسامل، وعكرمة، ونافع، وطبقتهم، مث زيد بن الصحابة مثل سعيد بن املسيب

أسلم، وابن شهاب، وأيب الزناد، وحيىي بن سعيد، وصفوان بن سليم، وربيعة بن أيب عبد الرمحن، وطبقتهم، 
يح بن فلما تفانوا، اشتهر ذكر مالك هبا، وابن أيب ذئب، وعبد العزيز بن املاجشون، وسليمان بن بالل، وفل

سليمان، والدراوردي، وأقراهنم، فكان مالك هو املقدم فيهم على اإلطالق، والذي تضرب إليه آباط اإلبل 
 . (5)"من اآلفاق، رمحه اهلل تعاىل

 المبحث السابع: أهم شيوخه وتالميذه:
 شيوخه:

   حدث مالك رمحه اهلل عن رخلق كثري، سأسرد بعضهم هربا من التطويل:
 اهلل بن أيب طلحة.إسحاق بن عبد "  -5
 أيوب بن أيب َتيمة السختياين، عامل البصرة. -2
 .ربيعة الرأي -4
 عبد اهلل بن دينار. -4
 أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان. -1
 نافع؛ موىل ابن عمر. -6
 عبد الرمحن بن القاسم. -4
 صاحل بن كيسان. -8
 مُسَّي موىل أيب بكر. -9

 سامل أبو النضر. -52
 سعيد بن أيب سعيد. -55
 زيد بن رباح. -52

                                                           

 (516-4/511)، للذهيب عالم النبالء و سري أ (5/42) ترتيب املدارك ، للقاضي عياض بن موسى أنظر (5)



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 31 - 
 

 سحاق.سعيد بن إ -54
 محيد الطويل. -54
 .(1)" بيب بن عبد الرمحنح -51

 تالميذ اإلمام مالك:
تالميذ اإلمام كثريون، ولو اقتصرنا على رواة املوطأ فقط لكان ذلك كافيا يف بيان القاصدين له من أرجاء 

 العامل:
بن  ، ابن القاسم، حممد بن احلسن، الغاز ابن قيس، زياد شبطون، الشافعي، القعنيب، معن ابن وهب"

عيسى، عبد اهلل بن يوسف، حيىي بن حيىي التميمي، حيىي بن حيىي الليثي، حيىي بن بكري، مطرف بن عبد 
اهلل اليساري، عبد اهلل بن عبد احلكم، موسى بن طارق، أسد بن الفرات، وحممد بن املبارك الصوري، أبو 

 راين، حيىي بن صاحل الوحاظيمسهر الغساين، حبيب كاتب الليث، قرعوس بن العباس، أمحد بن منصور احل
، أبو مصعب الزهري، سويد بن  ، مصعب بن عبد اهلل الزبريي ، حيىي بن مضر، سعيد بن داود الزبريي

سعيد، سعيد ابن أيب مرمي، سعيد بن عفري، علي بن زياد التونسي، قتيبة بن سعيد الثقفي، عتيق بن يعقوب 
عيسى بن الطباع، رخالد بن نزار األيلي، إمساعيل بن أيب ، إسحاق بن  الزبريي، حممد بن شروس الصنعاين

أويس، وأرخوه أبو بكر، عيسى بن شجرة املغريب، بربر املغين والد الزبري بن بكار، أبو حذافة أمحد بن 
 . (5)"إمساعيل السهمي

 المبحث الثامن: آثاره العلمية: 
وكفى باملوطأ دليال وبرهانا على عظم قدر  مل يكن لإلمام مالك من املؤلفات اليت وصلت إلينا إال املوطأ،

ولكن  لك عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل.هذا اإلمام، حيث كان يعد أصح كتاب بعد كتاب اهلل، كما ورد ذ
ية، وفضل ألهل اإلسالم وفخر ، وإنشاؤه جيل الفضل والعلم على أثر عظيم من آثاره العلم جمالسه العلمية

 . هلم
 مالك فال عليه أن ال يكتب من احلرام واحلالل شيئا(. موطأ قال ابن وهب )من كتب

                                                           

 (.418-5/542)أبو عبد اهلل ،  ألندلسي، لأمساء شيوخ مالك بن أنس أنظر : ( 5)
 (4/542)، للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء ( 5)
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بن انس رضي اهلل عنه يف علمه وفقهه  اإلمام مالك ليست هذه النقول اليت أوردناها إال القليل مما قيل يف
وضبطه وعدالته وورعه وتقواه وحبه الشديد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس يف ما أوردناه يف ما خيص 

 اجلليل )املوطأ( وهو كتاب ذائع الذكر منتشر بني أيدي الناس. كتابه
اإلمام  ورفع ذكر كتابه اجلليل )املوطأ( وانتفع وال يزال الناس بعلم اإلمام مالك لقد رفع اهلل ذكر

وسريته وأرائه الصائبة وانتفعوا بكتابه )املوطأ( فتعددت رواياته وال تزال خترج الواحدة تلو األرخر.  مالك
لعلماء ينكبون على مر العصور حمققة مضبوطة تكمل ما سبق أن وصل منها إىل أيدي الناس وال يزال ا

ويؤلفون املطوالت يف بيان ما فيه من علم غزير وفهم مستنري وتوجه عملي ، على )املوطأ( يشرحون غريبه 
هذه الشروح من تطبيقي إىل ما دعا إليه اهلل عباده وما أرشدهم إليه رسوله الكرمي عليه الصالة والسالم و 

( وشرح الباجي وشرح الزرقاين وشرح السيوطي وغري هؤالء من العلماء اليت منها شرح ابن عبد الرب )التمهيد
األعالم الذين تورد كتب الرتاجم كرتتيب املدارك للقاضي عياض والديباج وغريمها عناوين هلا مل يصل إىل 

 .أيدي الناس إال النزر القليل منها

 المبحث التاسع: وفاته رحمه اهلل:
 .(5)عاش عيشة حافلة بنشر العلم والفضل يف الناس، سنة تسع وسبعني ومائةتويف رمحه اهلل تعاىل بعد أن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

 (.5/559) ، للقاضي عياض بن موسى ترتيب املدارك أنظر : ( 5)
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 الفصل الثاين / التعريف باملوطأ وجهود العلماء عليه وفيه سته مباحث :
 المبحث األول  : سبب تأليف الموطأ.
 المبحث الثاني : أشهر روايات الموطأ.
 المبحث الثالث : أشهر شروح الموطأ. 

 المبحث الرابع : درجة أحاديث الموطأ. 
 المبحث الخامس : منهج اإلمام رحمه اهلل في الموطأ.
 .  المبحث السادس: ابن عبد البر وأعماله على الموطأ
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 الفصل الثاني: التعريف بالموطأ وجهود العلماء عليه؛ وفيه ستة مباحث:
 المبحث األول: سبب تأليف الموطأ:

 للموطأ فقال: مالك عبد الرب سبب تأليف اإلمام ذكر ابن
ُلهم عليه، فما أحد اليوم أعلم  إن أبا جعفر املنصور قال لإلمام مالك:  يا مالك! اصنع للناس كتابا أمحِْ

 .(5)منك! فاستجاب اإلمام مالك لطلبه، ولكنه رفض أن يُلزِم الناس مجيعا به
 المبحث الثاني: أشهر روايات الموطأ:
 هـ(.244الرواية األوىل: رواية حيىي املصمودي )ت 

َقايا املصمودي بدأت من "وقوت الصالة".  وهو: أيب حممد حيىي بن حيىي بن وسالس بن مَشَْلل بن َمنـْ
مسع حيىي من مالك بن أنس املوطأ غري أبواب يف كتاب االعتكاف، شك يف مساعه هبا، وهي باب رخروج 

االعتكاف، وباب النكاح يف االعتكاف، فحدث هبا عن زياد بن عبد  املعتكف إىل العيد، وباب قضاء
 الرمحن.

 هـ(.594الرواية الثانية: رواية عبد اهلل بن وهب )ت 
 وهو: أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم الفهري موالهم املصري.

، أن رسول اهلل صلى أرخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنهبدأت روايته بـ: "
اهلل عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل، فإذا قالوا ال إله إال اهلل عصموا مين 

 دماءهم وأمواهلم وأنفسهم إال حبقها، وحساهبم على اهلل".
 هـ(.225الرواية الثالثة: عبد اهلل بن مسلمة القعنيب )ت 

وصل  ين، وسكن البصرة، وتويف مبكة.اهلل بن مسلمة بن قعنب احلارثي، أصله مد وهو: أبو عبد الرمحن عبد
القعنيب إىل مالك وكان حبيب آنذاك يقرأ على مالك والناس يسمعون، وكان القعنيب ال يرضى بقراءة حبيب 

 .(2)ذ عنه، ولزم مالكا عشرين سنة، وأرخ(5)لعدم تثبته فيما يقرأ، فما زال حىت قرأ لنفسه على مالك املوطأ
 هـ(.595الرواية الرابعة: رواية ابن القاسم )ت 

                                                           
 (.58 – 5/54عبد الرمحن بن حممد )، إلشبيلي ل تاريخ ابن رخلدون  و(، 5/568) ابن عبد الربل االستذكار أنظر : ( 5)

 (.5/415) لذهيب، ل تذكرة احلفاظ أنظر: ( 5)

 (.542)ص  البن فرحون،  الديباج املذهبأنظر: ( 2)
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هو: أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن القاسم بن رخالد بن جنادة املصري الُعَتِقي موالهم، موىل زيد بن احلارث 
، هو منسوب إىل العبيد الذين نزلوا من الطائف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فجعلهم أحرارا،  العتقي

كان عند ابن القاسم ثالث مائة جلد عن مالك . بهاء املذهب املالكي، وهو أول من دون املذهأشهر فق
 .(4)من املسائل وحنوها

 هـ(.598الرواية اخلامسة: رواية معن بن عيسى )ت 
هو: أبو حيىي معن بن عيسى بن دينار املدين القزاز، كان يبيع القز، األشجعي موىل أشجع، من كبار 

 . (4)ومتقنيهمأصحاب مالك 
كان ربيب مالك، وهو الذي قرأ عليه املوطأ للرشيد وابنيه األمني واملأمون، وكان أشد الناس مالزمة ملالك، 
مسع من مالك وكتب عنه، فلما كرب مالك كان يتكئ عليه عند رخروجه إىل املسجد، حىت قيل له: عصية 

 . (1)مالك
 (258نيسي )ت الرواية السادسة: رواية عبد اهلل بن يوسف الت

، رو.  (5)هو: أبو حممد عبد اهلل بن يوسف التنيسي، نسبة إىل تنيس املغرب، أصله من دمشق، نزل تنيس
 عنه البخاري الكثري.

 هـ(.245الرواية السابعة: رواية حيىي بن بكري )ت 
 هو: أبو زكريا حيىي بن عبد اهلل بن بكري املصري املخزومي موالهم.

 . (2)وأكثر عنهما، رو. عنه البخاري، ورو. مسلم عن رجل عنهصاحب مالكا والليث 
 هـ(.546الرواية الثامنة: رواية سعيد بن عفري )ت 

 هو: عامل الديار املصرية اإلمام أبو عثمان سعيد بن كثري بن عفري بن مسلم األنصاري موالهم.
 . (4)مسع مالكا والليث، ورو. عنه البخاري وطبقته

                                                           
 (.54/446)، للمزي  هذيب الكمالتأنظر: ( 4)

 (.444)ص البن فرحون ، والديباج املذهب  (52/212)البن حجر و هتذيب التهذيب ،  (5/424) ذهيب، لل تذكرة احلفاظ انظر:  (4)

 (.9/426) للذهيب (، وسري أعالم النبالء 444)ص   البن فرحون انظر: الديباج املذهب (1)

 (.6/86)البن حجر هتذيب التهذيب انظر:  (5)

 (.55/244) البن حجرهتذيب التهذيب  ( و2/8) ذهيب، لل انظر: تذكرة احلفاظ  (2)

 (.52/184)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 2/51) ذهيب، لل انظر: تذكرة احلفاظ  (4)
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 هـ(.242اية أيب مصعب الزهري )ت و الرواية التاسعة: ر 
هو: أبو مصعب أمحد بن أيب بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف الزهري 

 . (4)العويف شيخ أهل املدينة وقاضيهم وحمدثهم
 . (1)كان أهل املدينة يرون أهنم ال يزالون ظاهرين على أهل العراق ما دام هلم أبو مصعب الزهري

 هـ(.246الرواية العاشرة: رواية مصعب بن عبد اهلل الزبريي )ت 
هو: مصعب بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري بن العوام، أبو عبد اهلل القرشي 

 األسدي العالمة الصدوق اإلمام.
 ظريفا.كان عالمة قريش يف النسب والشعر واخلرب، شريفا معظما عند اخلاصة والعامة، شاعرا 

 هـ(.251الرواية احلادية عشر: رواية حممد بن املبارك الصوري )ت 
هو: حممد بن املبارك بن يعلى القرشي الصوري، أبو عبد اهلل القالنسي اإلمام العابد احلافظ احلجة الفقيه 

 مفيت دمشق.
 هـ(.256الرواية الثانية عشر: رواية سليمان بن برد )

 تجييب موالهم، أبو الربيع، كان من فقهاء مصر.هو: سليمان بن برد بن جنيح ال
 قال حممد بن احلكم: املوطأ الذي مسع ابن برد أصح موطأ.

 هـ(.226الرواية الثالثة عشر: رواية حيىي بن حيىي التميمي )ت 
 هو: حيىي بن حيىي بكر اإلمام احلافظ شيخ رخراسان، أبو زكريا التميمي املنقري النيسابوري.

 إمام عصره بال مدافعة.قال احلاكم: هو 
 وقال الذهلي: لو أشاء لقلت هو رأس احملدثني يف الصدق.

وعن أمحد بن حنبل رمحه اهلل: كان حيىي بن حيىي عندي إماما، ولو كانت عندي نقفة الرحلة لرحلت 
 .(5)إليه

 هـ(.219الرواية الرابعة عشر: رواية أيب حذافة السهمي )ت 
 .(2)، عاش بعد مالك مثانني عاما (5)ة السهمي، آرخر أصحاب مالك وفاةهو: أمحد بن إمساعيل، أبو حذاف
                                                           

 (.42)ص البن فرحون ( والديباج املذهب 55/446)للذهيب وسري أعالم النبالء  (2/66) ذهيب، لل تذكرة احلفاظ انظر: ( 4)

(.42 )ص البن فرحون( والديباج املذهب 5/152) للقاضي عياضانظر: ترتيب املدارك  (1)
 

 (.9/594) ابن أيب حامتل اجلرح والتعديل و (2/19)ابن العماد العكري لوشذرات الذهب (159-52/155)للذهيب وسري أعالم النبالء  (1-2/4) للذهيب انظر: تذكرة احلفاظ (5)



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 36 - 
 

 هـ(.242الرواية اخلامسة عشر: رواية سويد بن سعيد )ت 
 .(4)رو. عنه مسلم وابن ماجه ووثقاه . هو: أبو حممد سويد بن سعيد اهلروي احلدثاين

 . (4)قال ابن حجر عن أهل الشأن: كتبه صحاح، أما إذا حدث عن حفظه فال
 هـ(.589الرواية السادسة عشر: رواية حممد بن احلسن الشيباين )ت 

هو: أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين بالوالء، الفقيه احلنفي، طلب احلديث، ولقي مجاعة من 
األئمة األعالم، وحضر جملس أيب حنيفة سنتني، مث تفقه على أيب يوسف صاحب أيب حنيفة، كان من حبور 
العلم والفقه، قال عن نفسه: "أقمت على باب مالك ثالث سنني، ومسعت من لفظه أكثر من سبع مائة 
حديث"، قال الشافعي: "محلت عن حممد وقر بعري كتبا" وقال أيضا: "ما رأيت مسينا ذكيا إال حممد بن 

 . (1)احلسن"
 المبحث الثالث: أشهر شروح الموطأ:

 بول، وحديث وقدمي؛ فمنها:للموطأ شروح عدة، ما بني جيد ومق
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، وال شك أنه من أفضلها من الناحية احلديثية. -5
 . الرأي واآلثاراالستذكار ملذاهب فقها األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين -2

 إلمام أيب عمر ابن عبد الرب.لوكالمها 
 اهلل بن حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي( على موطأ اإلمام مالك.شرح الزرقاين )عبد  -4
 تنوير احلوالك شرح موطأ اإلمام مالك للسيوطي. -4
 هـ.444املنتقى شرح املوطأ أليب الوليد الباجي املتويف  -1
 املسو. شرح املوطأ لويل اهلل الدهلوي. -6
 : املصفى يف أحاديث املوطأوللعالمة الشاه ويل اهلل شرح أيضا باللغة الفارسية، أمساه -4

                                                                                                                                                                                                
 (.5/84) لذهيبلميزان االعتدال أنظر :  (5)

 (.4/514) لذهيبلسري أعالم النبالء أنظر :  (2)

 (.4/242) بن حجرالذيب هالت هتذيب( 4)

 (.4/244) أنظر : املرجع السابق (4)

 (.4/584) بن رخلكانالوفيات األعيان  و( 522-1/525)البن حجر  لسان امليزان :  أنظر (1)
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 هـ.144القبس شرح موطأ بن أنس أليب بكر بن العريب املتوىف  -8
 شرح اإلمام مال علي القاري. -9

 كتاب املشارق يف شرح الصحيحني واملوطأ للقاضي عياض. -52
 أوجز املسالك للشيخ زكريا الكاندهلوي. -55
 للكنوي.والتعليق املمجد على موطأ مالك برواية اإلمام حممد لعبد احلي ا -52
 كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ للطاهر ابن عاشور. -54

 المبحث الرابع: درجة أحاديث الموطأ:
كتاب املوطأ له مكانة عظيمة بني علماء احلديث، حىت كان يعد أصح كتاب بعد كتاب اهلل، مث ملا ألف 

 إىل قسمني:البخاري صحيحه احنطت درجة املوطأ نسبيا، وارختلف الناس 
 ، وهم األكثر، ملا يف املوطأ من بالغات وانقطاع. قسم ير. أن صحيح البخاري أفضل من املوطأ

 وقسم ير. أن اإلمام مالكا مل حيذف سند احلديث إال لثقته بالرواية.
 ومهما كان األمر فإن بالغات اإلمام مالك ال تعترب قدحا يف موطأه، ولكن منهج احملدثني يعده من الكتب

 اليت فيها أحاديث ضعاف وإن كانت يسرية جدا.
 المبحث الخامس: منهج اإلمام رحمه اهلل في الموطأ:

يعد املوطأ أول مؤلف ثابت النسبة من غري شك إىل مؤلفه، وهو اإلمام مالك رمحه اهلل، وهو يعد األول يف 
 التأليف يف الفقه واحلديث معاً 

أكثر مما يعتمدون على الكتاب، أما التدوين والتأليف احلق فقد ابتدأ فقد كان الناس يعتمدون على الذاكرة 
 باملوطأ، وقد كان عصر مالك يدعو إىل التأليف بسبب ظهور الفرق وأهل األهواء والوضاعني.

 وللموطأ مزايا منها:
 أنه تأليف إمام فقيه حمّدث جمتهد متبوع. -•
 إطباق العلماء على الثناء عليه وتبجيله. -•
 نه من مؤلفات منتصف القرن الثاين اهلجري، فهو سابق غري مسبوق مبثله.أ -•

 حمتوياته:
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 ما حواه املوطأ أقسام:
 أحاديث مروية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بأسانيد متصلة. -5
 أسانيد مرسلة.بأحاديث مروية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  -2
 أحاديث مروية بسند سقط منه راو. -4
ديث يبلغ يف سندها إىل ذكر الصحايب، وال يذكر فيها أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحا -4

 وهي املوقوفات.
 البالغات، وهي قول مالك: بلغين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:... -1
 أقوال فقهاء التابعني. -6
 .(5)إىل قواعد الشريعة ما استنبطه من الفقه املستند إىل العمل أو إىل القياس أو -4

وميكن أن يقال: إن كتاب املوطأ كتاب يف احلديث والفقه معا، وقد صنفه اإلمام على هنج الفقهاء، وإن 
 رخالفهم يف الرتتيب.

 المبحث السادس: ابن عبد البر وأعماله في الموطأ:
 ابن عبد البر:

بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  هو: اإلمام شيخ اإلسالم حافظ املغرب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل
النََّمري القرطيب، ولد سنة مثان وستني وثالث مائة يف ربيع اآلرخر، وطلب احلديث قبل مولد اخلطيب 

 .(2)بأعوام
وكان مع تقدُّمه يف علم األثر وبصره بالفقه واملعاين، له بسطة كبرية يف  د أهل الزمان يف احلفظ واإلتقان.وسا

جال عن وطنه فكان يف الغرب مدة، مث حتول إىل شرق األندلس فسكن دانية علم النسب واألرخبار. 
 وبلنسية وشاطبة وهبا توىف، وذكر غري واحد أّن أبا عمر ويَل قضاء أشبونة مدَّة.

رخلف بن القاسم، وعبد الوارث بن سفيان، وعبد اهلل بن حممد بن عبد املؤمن، وحممد بن عبد  شيوخه:
 بن حممد بن أسد اجلهين، وحيىي بن وجه اجلنة، وأمحد بن فتح الرسان، وسعيد امللك بن صيفون، وعبد اهلل

 بن نصر، واحلسني ابن يعقوب البجاين، وأيب عمر أمحد بن احلسور، وِعدَّة.

                                                           
 (.29ص ) بن عساكرالكشف املغطى أنظر :  ( 5)

 .(29/99للصفدي ) الوايف بالوفيات( و 4/254)للذهيب وتذكرة احلفاظ  (58/514أنظر : سري أعالم النبالء للذهيب )( 2)
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وأجاز له من مصر املسند أبو الفتح بن سيبخت، واحلافظ عبد الغين، ومن مّكة أبو القاسم عبيد اهلل ابن 
 .(5)السقطي
أبو العباس الدالئي، وأبو حممد بن أيب قحافة، وأبو احلسن ابن مفوز، وأبو علّي الغّساين، وأبو  تالميذه:

عبد اهلل احلميدي، وأبو حبر سفيان بن العاص، وحممد بن فتوح األنصاري، وأبو داود سليمان بن أيب 
 .(2)القاسم املقرئ، وآرخرون

 مناقبه:
 مثل أيب عمر يف احلديث. قال أبو الوليد الباجي: مل يكن باألندلس" 

 قال ابن سكرة مسعت أبا الوليد الباجي يقول: أبو عمر أحفظ أهل املغرب.
وقال ابن حزم: التمهيد لصاحبنا أيب عمر ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله أصاًل، فكيف أحسن 

 .(4)"  منه
واتِّباع، وكان أواًل ظاهريا أثرياً، مث صار مالكياً، مع قال الذهيب: وكان ديِّنًا صيِّنًا ثقًة حجًة صاحب سنة " 

 ميل  كثري  إىل فقه الشافعي.
وقال احلميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر عامل بالقراءات وباخلالف وبعلوم احلديث والرجال. قدمي 

 . (4)" السماع مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي رمحة اهلل عليه
 مصّنفاته:

 الذهيب: وله تواليف ال ِمثل هلا يف مجع معانيها، منها:قال احلافظ 
 "الكايف" على مذهب مالك مخسة عشر جملداً.

 ومنها كتاب "االستيعاب يف معرفة األصحاب" ليس ألحد  مثله.
 ومنها كتاب "جامع بيان العلم وفضله".

 وله كتاب "االكتفاء" يف قراءة نافع وأيب عمرو.
 وشعر. وكتاب "هبجة اجملالس" نوادر

                                                           
 .(29/99للصفدي ) الوايف بالوفيات( و 4/254للذهيب )تذكرة احلفاظ  :أنظر ( 5)

 (.52/59للذهيب ) تاريخ اإلسالمأنظر : ( 2)

 ( .4/254أنظر : تذكرة احلفاظ  للذهيب ) (4)

 (4/258السابق ) أنظر املرجع (4)
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 وله كتاب "التقّصي" حلديث املوطأ.
 وكتاب "اإلنباه عن قبائل الرواة".

 وكتاب "االنتقاء ملذاهب الثالثة العلماء" مالك وأيب حنيفة والشافعي.
 و"البيان يف تالوة القرآن".

 و"األجوبة املستوعبة".
 وكتاب "الكىن".

 وكتاب "املغازي".
 العجم".وكتاب "القصد واألمم يف أنساب العرب و 
 وكتاب "الشواهد يف إثبات رخرب الواحد".

 وكتاب "اإلنصاف يف أمساء اهلل تعاىل".
 وكتاب "الفرائض"، وغري ذلك.

 
 وفاته:

قال أبو داود املقرئ: مات أبو عمر ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآلرخر سنة ثالث وستني وأربع مائة، واستكمل 
جهود عظيمة مشكورة يف و والبن عبد الرب أعمال  .(5)تعاىلمخسًا وتسعني سنة ومخسة أعوام. رمحه اهلل 

 طأ، وله شرحان عليه سبق ذكرمها..املو 
اعتمد ابن عبد الرب منهجية مبتكرة يف التمهيد خمالفا بذلك منهجه يف  نهجه في كتاب التمهيد:م

 .كتاب التمهيد عن غريهَتيز  اليت مبوجبها و  .االستذكار
دون ما فيه من  اقتصر فيه على ما أورده مالك يف املوطأ من أحاديث الرسول و رتبه على األسانيد حيث 

آراء مالك ، وآثار الصحابة والتابعني مكث يف تصنيفه ثالثني عامًا ، ويف ذلك أنشد أبو عمر رمحه اهلل 
 يصُف هذا الديوان:

 مسري  فؤادي  مذ ثالثني   حجة     وَصيـَْقل  ذهين واملفرِّج عن مهِّي
 بسطُت  لكم  فيه   كالم نبيُِّكم     مبا  يف معانيه  من الفقه والعلم

                                                           
 (.4/5528) للذهيب( انظر: تذكرة احلفاظ 5)
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 وفيه من اآلداب ما يُهتد. به إىل   الرّب  والتقو. ويَنهى عن الظُّلم
 وكان الفراغ منه يف عقب شهر شعبان املكرم من سنة سبعني ومخسمائة.

لم وأودعه من نفائس العلوم والفنون ما يعَجز وفيه من اآلداب ما يُهتد. به إىل الرّب والتقو. وينهى عن الظ
 اللسان عن وصفه.

رتَّبه على األسانيد مرتبًا إياها على أمساء شيوخ مالك الذين رو. عنهم يف املوطأ وذكر ما رواه عن كل 
شيخ مرتباً إياه على حروف املعجم، ولذا يصعب الوقوف على األحاديث املرادة منه إال بعد معرفة الشيخ ، 

الشيوخ رتبهم على حروف اهلجاء على طريقة املغاربة ، وهي أيضا ختتلف عن ترتيب طريقة املشارقة ، مث 
على الشيوخ ، ولو كان مرتباً على األبواب على ترتيب مالك رمحه اهلل  افالصعوبة من جهتني: من كونه مرتب

 لكان أوىل ، لكن هذه وجهة نظر اإلمام ابن عبد الرب.
مرتبا على أمساء شيوخ اإلمام مالك كان من الصعب الوصول إىل أحاديث املوطأ املشروحة وملا كان التمهيد 

 فيه فضال عن الوصول إىل آراء فقهاء األمصار ، حبيث يصعب األمر على املتخصص فضال عن غريه.
لد فقد يذكر ابن عبد الرب املسألة يف مواضع عدة من الكتاب ، ويف بعض األحيان يذكرها مرات يف اجمل

ـ  422/ 59( . )  524/ 51( . ) 56/ 52( . ) 214/ 2الواحد ، فقد ذكر مثال تطيب احملرم يف : ) 
/ 54(. ) 549ـ  584/ 52( . ) 589/ 2( . ) 244،  242/ 5( وحكم إجابة الوليمة يف : )  429
555  ،554 . ) 

اديث املوطأ اليت تتكلم عن املسألة فإذا أراد الباحث االطالع على مسألة فقهية فعليه أن يكون ملمًَّا بأح
اليت يبحث عنها ، مث بعد ذلك يبحث عن مواضع األحاديث يف التمهيد ، وال يتمُّ له ذلك إال إذا عرف 

 شيخ اإلمام مالك يف احلديث الذي يبحث عنه .
األقل ،  وإذا كان احلديث يف املوطأ مذكورا من رواية شيخني فعليه أن يرجع إىل التمهيد يف موضعني على

وإذا كان للمسألة أكثر من حديث فعليه أن يرجع إىل كل األحاديث ، ويف ذلك مشقة ال ختفى ، وقد ال 
جيد مراده ؛ ألن املؤلف ال يتقيَّد بذكر األحكام الفقهية على ما ذكره اإلمام مالك يف ترامجه لألحاديث ، 

رخفية يف أي موضع ينشط فيه لسرد بل يتكلم عن فقه احلديث ، وعن داللته سواء كانت واضحة أو 
مذاهب الفقهاء وحججهم ، وقد يرتك ذلك يف بعض األحاديث اليت تبدو أهنا أقرب للمسألة الفقهية ، 

 وخيتار هلا موضعاً آرخر أقلَّ وضوحاً.
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فقد يظن البعض أن مسألة أفضل األضاحي مثال ذكرها املؤلف عندما شرح أحاديث كتاب الضحايا وهو 
 الذهن ، فإذا تتبع أحاديث كتاب الضحايا يف التمهيد فال جيد هلذه املسألة ذكرا ؛ ألن ظن متبادر إىل

من اغتسل »املؤلف ذكر أفضل الضحايا عندما شرح حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : 
عة الثانية فكأمنا قرب يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ، ومن راح يف السا

بقرة ، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ، 
ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ، فإذا رخرج اإلمام طويت الصحف وحضرت املالئكة 

اب اجلمعة : باب العمل يف غسل اجلمعة. ومل حيل . وقد ذكر مالك هذا احلديث يف كت(5)«يسمعون الذكر
ابن عبد الرب على هذا احلديث عندما تكلم على أحاديث الضحايا كما هي عادته ، واملؤلف معذور ؛ ألن 
طريقة عصره ال خترج عن ذلك ، باإلضافة إىل أنه يتعامل مع األسانيد اليت ال ينتظم فيها املوضوع الفقهي ، 

 ضوعات املذكورة يف املوطأ بسبب ترتيب أحاديث مالك على أمساء شيورخه.وال يتعامل مع املو 
هذا إذا كان البحث عن مسألة واحدة ، أما من يبحث عن موضوع كامل فعليه أن يقرأ التمهيد كله أو 
على األقل مطالعة كّل األحاديث اليت تتكّلم عن موضع البحث ممّا هو على شرط املؤلف يف التمهيد. 

( .  245،  286/ 4( . )  264ـ  241/ 2لذي مثلنا ملسألة منه سابقًا ذكره املؤلف يف : ) فاإلحرام ا
( .  515ـ  544،  524،  554ـ  529،  524/ 51( . ) 56/ 52( . ) 524،  19ـ  18/ 9)
 (514 ـ 512/ 25( . )  454،  429ـ  422/ 59( . ) 225/ 54)

شرحه على األحاديث املرفوعة ، ومل يتعرَّض للموقوفات وال  مّث رختم الكتاب بالكىن والبالغات واقتصر يف
 املقطوعات وال أقوال مالك.

وهو يرجِّح تبعًا للدليل ، ومن أظهر املسائل اليت رجحها املالكية تفضيل املدينة على مكة ، بينما جند ابن 
 عبد الرب رخرج بتفضيل مكة على املدينة رخالفا ملا يقوله إمامه.

 يف جملد واحد. -بد الرب تقاُصر اهلمم ارختصر كتابه يف خمتصر أمساه "جتريد التمهيد" وملا رأ. ابن ع
  

                                                           
وأرخرجه  ، (812) برقم (2/182( ، وأرخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اجلمعة باب الطيب والسواك يوم اجلمعة )885( برقم )2/4أرخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اجلمعة ، باب فضل اجلمعة )( 5)

  (. 415( برقم )5/96، وأرخرجه أيب داود يف سننه ،كتاب الطهارة ، باب يف الغسل يوم اجلمعة ) (499برقم ) (5/629الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب اجلمعة ، باب ما جاء يف التبكري إىل اجلمعة)
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 فائدة:
اإلمام ابن عبد الرب ُعين بشرح األحاديث املرفوعة يف هذا الكتاب )التمهيد(، وأبدع فيه ، وكّمله بكتاب 
آرخر أمساه " كتاب االستذكار يف بيان مذاهب فقهاء األمصار " أي من رخالل املوطأ شرح فيه األحاديث 

علم ، فاالستذكار جاء تكميالً املرفوعة واملوقوفات ، وأشار إىل أقوال مالك ، وأقوال غريه من أهل ال
، " التمهيد " ، هذه الصفة الغالبةللتمهيد الذي هو ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، معاين وأسانيد هذا 

وفيه كالم على فقه احلديث كثري، لكن الكالم على األحكام يف " االستذكار" أظهر ، ومها كتابان 
 متكامالن فلو مجع بينهم.

قد ألف كتابيه التمهيد واالستذكار يف وقت متقارب ، حيث يف  -رمحه اهلل  -بن عبد الرب ويبدو أن ا
االستذكار إحاالت على التمهيد ، ويف التمهيد إحاالت على االستذكار لكنها قليلة، فالتمهيد ميزته املعاين 

 واألسانيد وصبغته حديثية والكالم يف الفقه تبعاً.
األحاديث من حيث اتصال األسانيد واإلرسال واالنقطاع وأحوال الرواة، وقد والتمهيد أوىل عناية رخاصة ب

بذل أبو عمر بن عبد الرب جهدًا كبريًا يف وصل املنقطع ، وتقوية املتصل ، ومل يفته أن يتكلم على فقه 
األحاديث ، ومذاهب الصحابة والتابعني ، ورخاصة مذاهب فقهاء األمصار وأصحاب مالك، فهو كتاب 

 ديث مقارن.فقه ح
 شرحه بمقّدمة نفيسة قال فيها: -رحمه اهلل-استهّل ابن عبد البر 

" .. أما بعد : فإين رأيت كل َمن قصد إىل ختريج ما يف ) موطأ مالك بن أنس ( رمحه اهلل من حديث 
قصد بزعمه إىل املسند، وأضرب عن املنقطع واملرسل، وتأّملت ذلك  -صلى اهلل عليه وسلم  -سول اهلل ر 

يف كل ما انتهى إىل مما مجع يف سائر البلدان، وألف على ارختالف األزمان، فلم أر جامعيه وقفوا عند ما 
شرطوه، وال سلم هلم يف ذلك ما أّملوه، بل أدرخلوا من املنقطع شيئًا يف باب املتصل، وأتوا باملرسل مع 

مراسيل )املوطأ( قالوا : صحاح،  املسند، وكل من يتفّقه منهم ملالك وينتحله إذا سألت من شئت منهم عن
ال يسوغ ألحد  الطعن فيها، لثقة ناقليها، وأمانة مرسليها، وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها مجلة ينقضها 

 تفسريهم بإضراهبم عن املرسل واملقطوع.
، ويلزم به وأصل مذهب مالك رمحه اهلل والذي عليه مجاعة أصحابنا املالكيني أّن مرسل الثقة جتُب به احلجة

العمل، كما جيب باملسند سواء، وأمجع أهل العلم من أهل الفقه واألثر يف مجيع األمصار فيما علمت على 
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قبول رخرب الواحد العدل، وإجياب العمل به إذا ثبت، ومل ينسخه غريه من أثر أو إمجاع، على هذا مجيع 
رج وطوائف من أهل البدع، شرذمة ال تعد الفقهاء يف كل عصر من لدن الصحابة إىل يومنا هذا، إال اخلوا

 .(5)رخالفاً..."
 قلت: فتكّلم عن حجّية رخرب الواحد، وحجّية املرسل، ورخالف أهل العلم فيه، مع ذكر أقواهلم، مث قال:

، مث إين تأملت كتب املناظرين واملختلفني من املتفقهني وأصحاب  " .. قال أبو عمر : هذا أصل املذهب
، وال يقبل منه يف  ، فلم أر أحدًا منهم يقنع من رخصمه إذا احتج عليه مبرسل وغريهماألثر من أصحابنا 
 .(2)، واهلل املستعان " ، وكلهم عند حتصيل املناظرة يطالب رخصمه باالتصال يف األرخبار ذلك رخربا مقطوعاً 

 و هذا يدعونا إىل بيان الفرق بني املقطوع و املتصل :
 . (4)"باملوصول يسمىو  كان من على موقوفاً  أو كان مرفوعاً  إسناده اتصل ما" هو: املتصلف

 و هو على أنواع :  (5)" انقطاعه كان وجه أي على إسناده يتصل مل مافهو: " املنقطعأما 
 . (2)" ما حذف آرخر سنده تابعي، ولو صغري يف األصح أو صحايب مل ينص"ملرسل: اـ  5
 .(4)" فأكثر اثنان إسناده من سقط ما وهو ُمْعَضل فهو أعضله: يقولون الضاد بفتح وهو:"املعضلـ 2
 .(4)" كله أو فأكثر راو أوله من حذف ما. السقف أو اجلدار تعليق من": املعلقـ  4

 ، فقال: ؟ ، وهل يوجب العلم والعمل مجيعاً  مث ذكر اخلالف يف مسألة رخرب الواحد

                                                           

 (5/5الرب ) بن عبدال التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدأنظر : ( 5)

 (5/4) : املرجع السابقأنظر  (2)
( 64)ص لجعربيّ ل رسوم التحديث يف علوم احلديثو  (44)صلنووي ل أصول احلديث( التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف 4)
 .(42)صلذهيب لاملوقظة يف علم مصطلح احلديث و 
 لشافعيل املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبويو  (41)ص لنوويل( التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث 5)

 .(5/448)لشافعي لالنكت على مقدمة ابن الصالح و  (46)ص
بن حجر ال ح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثرنزهة النظر يف توضيو  (68)ص لجعربيّ ل ( رسوم التحديث يف علوم احلديث2)

 .(42)ص لشافعيلاملنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ( و 522)ص
النكت و ( 46)ص لنوويلريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث التق( و 15)صلدمشقيل( ارختصار علوم احلديث 4)

 .(5/426)لشافعي لعلى مقدمة ابن الصالح 
النكت على ( و 49)ص لشافعيل املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي( و 44)ص لجعربيّ ل ( رسوم التحديث يف علوم احلديث4)

 .(5/94) لشافعي لمقدمة ابن الصالح 
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يوجب العلم والعمل مجيعا، أم يوجب العمل " ... وارختلف أصحابنا وغريهم يف رخرب الواحد العدل، هل 
دون العلم، و الذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي ومجهور 
أهل الفقه و النظر، وال يوجب العلم عندهم إال ما شهد به على اهلل، وقطع العذر مبجيئه قطعا، وال 

 رخالف فيه.
ثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل مجيعا، منهم احلسني وقال قوم كثري من أهل األ

 منداذ أن هذا القول خيرج على مذهب مالك. الكرابيسي وغريه، وذكر ابن رخواز
قال أبو عمر : الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين واألربعة سواء، وعلى ذلك 

هم يدين خبرب الواحد العدل يف االعتقادات، ويعادي ويوايل عليها، وجيعلها أكثر أهل الفقه واألثر، وكل
 شرعا وديناً يف معتقده على ذلك مجاعة أهل السنة، وهلم يف األحكام ما ذكرنا، 

 . (5)وباهلل توفيقنا "
 مث ذكر منهجه يف الكتاب فقال:

 ر العلماء على ما وصفنا." وملا أمجع أصحابنا على ما ذكرنا يف املسند واملرسل، واتفق سائ
رأيُت أن أمجع يف كتايب هذا كل ما تضمَّنه ) موطأ مالك بن أنس ( رمحه اهلل يف رواية حيىي بن حيىي  -

، مسنده ومقطوعة ومرسلة، وكّل ما -صلى اهلل عليه وسلم  -الليثي األندلس عنه من حديث رسول اهلل 
 ميكن إضافته إليه صلوات اهلل وسالمه عليه.

 رتّبت ذلك مراتب:و  -
 قدمُت فيها املتصل. -
 مث ما جر. جمراه مما ارختلف يف اتصاله. -
 مث املنقطع واملرَسل. -
 وجعلُته على حروف املعجم يف أمساء شيوخ مالك رمحهم اهلل، ليكون أقرب للمتناول. -
 ووصلُت كل مقطوع جاء متصالً من غري رواية مالك. -
طريقه رمحة اهلل عليه، فيما بلغين علمه، وصحَّ برواييت مجعه لري. الناظر وكّل مرسل جاء مسندًا من غري  -

 يف كتابنا هذا موقع آثار ) املوطأ ( من االشتهار و الصِّحة.

                                                           

 (5/4الرب ) بن عبدال التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :أنظر  (5)
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 واعتمدُت يف ذلك على نقل األئمة، وما رواه ثقات هذه األمة. -
 مثله الفقهاء أولو األلباب. ثار وأحكامها املقصودة بظاهر اخلطاب، ما عوَّل علىوذكرُت من معاين اآل -
 وجلبُت من أقاويل العلماء يف تأويلها. -
 وناسخها ومنسورخها. -
 و أحكامها ومعانيها ما َيشتفي به القار.ء الطالب ويبّصره، وينبه العامل ويذكِّره. -
به فائدة وأتيُت من الشواهد على املعاين واإلسناد مبا حضرين من األثر ذكره، وصحبين حفظه، مما تعظم  -

 الكتاب.
 وأشرُت إىل شرح ما استعجم من األلفاظ مقتصراً على أقاويل أهل اللغة. -
 وذكرُت يف صدر الكتاب من األرخبار الدالة على البحث عن صحَّة النقل. -
 وموضع املتصل واملرسل. -
 .-رمحه اهلل-وِمن أرخبار مالك  -
يانة. -  وموضعه من اإلمامة يف علم الدِّ
 ي يف الرواية.من االنتقاد والتوقومكانُه  -
منهم واملخالفني، نـَُبذًا يستدّل هبا اللبيب على املراد، وتُغين  املؤلفنيومنزلة ) موطئه ( عند مجيع العلماء  -

 املقتصر عليها عن االزدياد.
 وأومأُت إىل ذكر بعض أحوال الرواة، وأنساهبم وأسناهنم ومنازهلم. -
فاته منهم، معتمدًا يف ذلك كلِّه على االرختصار، ضاربًا عن التطويل وذكرُت َمن حفظُت تاريخ و  -

 واإلكثار.
واهلل أسأله العون على ما يرضاه، ويزلف فيما قصدناه، فلم نصل إىل شيء مما ذكرناه إال بعونه وفضله، ال 

ما وهب لنا من  شريك له، فله احلمد كثريا دائمًا ،على ما أهلمنا من العناية خبري الكتب بعد كتابه، وعلى
 ، و ما توفيقي إال باهلل، وهو حسيب ونعم الوكيل.-صلى اهلل عليه وسلم  -التمّسك بسنة رسوله حممد 

 وإمنا اعتمدُت على رواية حيىي بن حيىي املذكورة رخاّصة: -
 ملوضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين، والفضل و العلم والفهم. -
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ثة عن شيورخهم وعلمائهم، إال أن يسقط من روايته حديٌث من أّمهات ولكثرة استعماهلم لروايته ورا -
أحاديث األحكام، أو حنوها، فأذكره من غري روايته إن شاء اهلل، فكل قوم ينبغي هلم امتثال طريق سلفهم 

 فيما سبق إليهم من اخلري، وسلوك منهاجهم فيما احتملوا عليه من الرب، وإن كان غريه مباحا مرغوباً فيه.
 والرواياُت يف مرفوعات )املوطأ( متقاربة يف النقص والزيادة. -
وأما ارختالُف روايته يف اإلسناد واإلرسال، والقطع واالتصال، فأرجوا أن تر. ما يكفي ويشفي يف كتابنا  -

 هذا، مما ال خيرجنا عن شرطنا إن شاء اهلل الرتباطه به، واهلل املستعان ".
 .-رمحه اهلل-بذلك انتهت مقّدمته للكتاب، وبيان منهجه فيه مث ذكر أسانيده إىل املوطأ، و 

 مث ذكر: باباً يف معرفة املرسل، واملسند، واملنقطع، واملتصل، واملوقوف، ومعىن التدليس.
 ذكر فيه مسائل مهمة مثل:

 مذاهب العلماء يف اإلسناد املعنعن. -
 .شروط أئمة احلديث والفقه فيمن يُقبل نقله، وحُيتج حبديثه -
 التحذير من الكذب يف احلديث. -
 حتريات علماء احلديث يف الرواية. -
 ومعىن حديث " حيمل هذا العلم من كل رخلف عدوله ". -

 .-رمحه اهلل-مث ذكر باباً يف : أرخبار اإلمام مالك 
 ألف يف أمساء شيوخ مالك. امث باب

 مث شرع يف شرح أحاديثهم.
 (5)وهكذا مشى يف باقي الكتاب.

 يف كتاب االستذكار:ومنهجه 
هذا الكتاب عبارة عن شرح ملوطأ اإلمام مالك، اهتم فيه بشرح احلديث دون التعرض لرتمجة الرجال إال 
بشكل خمتصر، وقد أضاف فيه إىل شرح املسند واملرسل شرح أقاويل الصحابة والتابعني أيًضا، وبنيَّ قول 

ء االمصار حىت جاء الكتاب مالك وما بىن عليه من أقاويل أهل املدينة وكذلك كل قول ذكره لسائر فقها
مستوعبا على شرط اإلجياز واالرختصار، وقد مجع يف كل باب جمموعة كبرية من اآلثار من غري إسناد، حميال 

                                                           

 (551 - 5/8بن عبدالرب )ال التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: أنظر ( 5)
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وقد أكثر من مناقشة اآلراء « التمهيد ملعرفة ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد»القارئ إىل كتابه 
 ىي بن حيىي الليثي ملوطأ اإلمام مالك.واالستدالالت، وجعل كتابه هذا على رواية حي
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 الفصل الثالث / تخريج األحاديث المنقطعة في كتابي الطهارة والصالة وفيه مبحثان:
 المبحث األول / تخريج األحاديث المنقطعة في كتاب الطهارة وفيه عشر مطالب:

 الوضوء.المطــــــــــــــلب األول: تخريج حديث باب العمل في 
 المطــــــــــــلب الثاني : تخريج حديث باب ترك الوضوء مما مست النار.

 المطـــــــــــلب الثالث: تخريج حديث باب جامع الوضوء.
 المطـــــــــــلب الرابع : تخريج حديث باب ما جاء في المسح بالرأس واألذنين.

 المطلب الخامس : تخريج حديث باب ما جاء في الرعاف. 
 المطلب السادس : تخريج حديث باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته.

 المطــــــلب السابع : تخريج حديث باب العمل في غسل الجنابة. 
 المطـــــــــلب الثامن : تخريج حديث باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.

 المطــــــــلب التاسع : تخريج حديث باب طهر الحائض.
 المطـــــــــلب العاشر : تخريج حديث باب جامع الحيضة.

 ا:ثالثون مطلبالمبحث الثاني / تخريج األحاديث المنقطعة في كتاب الصالة وفيه 
 المطــــــــــــلب األول : تخريج حديث باب من أدرك ركعة من الصالة.

 الة. المطــــــــــلب الثــاني : تخريج حديث باب ما جاء في النداء للص
 المطــــــــــلب الثالـث: تخريج حديث باب ما يفعل من سلَّم من ركعتين ساهيا.

 المطــــــــــــلب الرابـع : تخريج حديث باب العمل في السهو.
 المطلب الخامس : تخريج حديث باب ما جاء في اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطب. 

 تخطي الرقاب , واستقبال اإلمام يوم الجمعة.المطلب السادس :تخريج حديث باب الهيئة , و 
 المطلب السابع : تخريج حديث باب ما جاء في صالة الليل .

 المطلب الثامن : تخريج حديث باب األمر بالوتر. 
 المطلب التاسع : تخريج حديث باب الوتر بعد الفجر.

 المطلب العاشر : تخريج حديث باب ما جاء في ركعتي الفجر.
 ي عشر: تخريج حديث باب ما جاء في صالة القاعد في النافلة .المطلب الحاد
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 المطلب الثاني عشر : تخريج حديث باب الصالة الوسطى.
 المطلب الثالث عشر : تخريج حديث باب الرخصة في الصالة في الثوب الواحد.

 المطلب الرابع عشر : تخريج حديث باب الرخصة في صالة المرأة في الدرع والِخمار.
 لب الخامس عشر: تخريج حديث باب الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر.المط

 المطلب السادس عشر: تخريج حديث باب ما يجب فيه قصر الصالة. 
 المطلب السابع عشر : تخريج حديث باب التشديد في أن يمر أحٌد بين يدي المصلي.

 المرور بين يدي المصلي في المطلب الثامن عشر : تخريج حديث باب الرخصة
 المطلب التاسع عشر : تخريج حديث باب ُسترة المصلي في السفر.
 المطلب العشرون : تخريج حديث باب مسح الَحْصباء في الصالة.

 المطلب الحادي والعشرون: تخريج حديث باب انتظار الصالة والمشي إليها.
 ن جاء واإلمام راكٌع.المطلب الثاني والعشرون: تخريج حديث باب ما يـَْفعُل م

 المطلب الثالث والعشرون : تخريج حديث باب جامع الصالة.
 المطلب الرابع والعشرون: تخريج حديث باب األمر بالصالة قبل الخطبة في العيدين وبعدهما.

 المطلب الخامس والعشرون : تخريج حديث باب ترك الصالة قبل العيدين وبعدهما.
 تخريج حديث باب االستمطار بالنجوم.المطلب السادس والعشرون : 

 المطلب السابع والعشرون : تخريج حديث باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
 المطلب الثامن والعشرون: تخريج حديث باب ما جاء في القرآن.

 المطلب التاسع والعشرون: تخريج ما جاء في الدعاء.
 المطلب الثالثون : تخريج العمل في الدعاء.
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 وفيه عشر مطالب:تخريج األحاديث المنقطعة في كتاب الطهارة المبحث األول / 
 المطلب األول: تخريج حديث باب العمل في الوضوء.

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد الرمحن بن أيب بكر قد درخل على عائشة زوج  -46 (5)
فقالت له عائشة: يا  (1)النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم مات سعد بن أيب وقاص فدعا بوضوء

 (2)الوضوء، فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "ويل لألعقاب (2)عبدالرمحن أسبغ
 (3)من النار"

   : تخريجال
من ( 242برقم )(5/254كتاب الطهارة ،باب وجوب غسل الرجلني بكماهلما )رخرجه مسلم يف صحيحه  أ

،  (5)، ثالثتهم عن ابن وهب (6)وأمحد بن عيسى (1)وأيب الطاهر بن السرح (4) هارون بن سعيد األيلي طريق

                                                           
 ( بفتح الواو ، هو املاء الذي يتوضأ به .5)

 (4/121)إلفريقى حممد بن لأنظر : لسان العرب 

 .اإلسباغ أن يعم مجيع األعضاء باملاء حبيث جيري عليها( 2)

 (5/564) املغين البن قدامة أنظر :

 ( عظم مؤرخر القدم.2)

 (.2/654)حممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،إبراهيم مصطفى أنظر : املعجم الوسيط 

 (.12) ص ، وقوت الصالة ، باب العمل يف الوضوء أنظر : املوطأ ( 4)

 .ثالث ومثانون سنةهارون بن سعيد األيلي بفتح اهلمزة وسكون التحتانية السعدي موالهم أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل من العاشرة مات سنة ثالث ومخسني وله  (4)

هتذيب و  (5/429)أبو الفداء إمساعيل بن عمر  ،لبصري التكميل يف اجلرح والتعديل والضعفاء واجملاهيل ل و (52/529) غلطاي بن قليجملإكمال هتذيب الكمال ( 168تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 .(444/  9البن أيب حامت )  اجلرح والتعديلو ( 42/92)للمزي الكمال 

  .مخسنيبن السرح مبهمالت أبو الطاهر املصري ثقة من العاشرة مات سنة بن عبد اهلل بن عمرو أمحد بن عمرو  (1)

( 5/58)عبد الرمحن بن أمحد  ،صديفلل تاريخ ابن يونس املصري (،و2/26)تاج الدين عبد الوهاب  ،سبكي لطبقات الشافعية الكرب. ل( و84تقريب التهذيب البن حجر )ص  :أنظر

 (.5/451) للمزي وهتذيب الكمال

أمحد بن عيسى بن حسان املصري يعرف بابن التسرتي صدوق تكلم يف بعض مساعاته قال اخلطيب بال حجة من العاشرة مات سنة  (6)
 .ثالث وأربعني

( وإكمال هتذيب 5/64) البن حجر ( وهتذيب التهذيب5/425) للمزي هتذيب الكمال( و 84تقريب التهذيب البن حجر)ص انظر:  
 (.5/94) غلطاي بن قليجالكمال مل

بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو حممد املصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعني ومائة وله عبد اهلل  (5)
 اثنتان وسبعون سنة.
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،  (1)ورخرج أيضا عن حرملة . به عن عائشةموىل شداد  - (4)، عن سامل (4)عن أبيه، (2)عن خمرمة بن بكري
  به. -موىل شداد بن اهلاد  -، عن أيب عبد اهلل  (4)،عن حممد بن عبد الرمحن (6)عن ابن وهب، عن حيوة
،  (4)عن عكرمة بن عمار، (4)، كالمها عن عمر بن يونس (2)وأيب معن الرقاشي (5)ورخرج عن حممد بن حامت

                                                                                                                                                                                                

(، وهتذيب التهذيب 56/244) للمزي ( وهتذيب الكمال8/446)البن حبان الثقات و  (428)صتقريب التهذيب البن حجر  انظر:
 (.6/45)بن حجر ال
 خمرمة بن بكري بن عبد اهلل بن األشج أبو املسور املدين صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أمحد وابن معني وغريمها وقال ابن (2)

 املديين مسع من أبيه قليال من السابعة مات سنة تسع ومخسني.
( و 2/145)أكرم بن حممد  ،ألثري ل اة اإلمام ابن جرير الطربياملعجم الصغري لرو  (124تقريب التهذيب البن حجر )ص  انظر:

 (.52/42)البن حجر(، وهتذيب التهذيب 24/424)للمزي هتذيب الكمال 
بكري بن عبد اهلل بن األشج موىل بين خمزوم أبو عبد اهلل أو أبو يوسف املدين نزيل مصر ثقة من اخلامسة مات سنة عشرين وقيل  (4)

 بعدها.
(وسري اعالم 5/495) البن حجر (، وهتذيب التهذيب4/242) للمزي هتذيب الكمال(و 528ب التهذيب البن حجر )ص تقريانظر: 
 (.6/542)للذهيب  النبالء

سامل بن عبد اهلل النصري بالنون أبو عبد اهلل املدين ويقال له موىل النصريني وموىل مالك ابن أوس وموىل أوس وموىل دوس وموىل  (4)
 .املهري وموىل شداد والدوسي وسامل سبالن بفتح املهملة واملوحدة صدوق من الثالثة مات سنة عشر ومائة

وإكمال  (4/444) البن حجر  (، وهتذيب التهذيب52/514)للمزي  ب الكمالذي( وهت226قريب التهذيب البن حجر )انظر: ت 
 (.1/584) هتذيب الكمال

حرملة بن حيىي بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجييب املصري صاحب الشافعي صدوق من احلادية عشرة مات سنة ثالث أو أربع  (1)
 .وأربعني وكان مولده سنة ستني

( وإكمال 2/229( وهتذيب التهذيب البن حجر )1/148هتذيب الكمال للمزي )( و 516حجر )ص تقريب التهذيب البن انظر: 
 (.55/489)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 4/44) غلطاي بن قليجمل هتذيب الكمال

د من السابعة مات حيوة بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو ابن شريح ابن صفوان التجييب أبو زرعة املصري ثقة ثبت فقيه زاه (6)
 .سنة مثان وقيل تسع ومخسني

 (.4/69)البن حجرالتهذيب  ذيب(، وهت4/448)للمزي هتذيب الكمال  و( 581تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

قال عبد  ، ، تويف سنة بضع وثالثني ومائة.بن نوفل األسدي، أبو األسود املدين يتيم عروة حممد بن عبد الرمحن بن نوفل بن األسود (4)
 ؟ فقال: ثقة. بن أيب حامت: سئل أيب عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن فقال: ثقة. قيل له: يقوم مقام الزهري وهشام بن عروة الرمحن

 وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات". وقال النسائي: ثقة.
( وتذهيب الكمال 4/464( والثقات البن حبان )4/425) البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل6/292)للذهيب  أنظر : سري أعالم النبالء

 (21/641)للمزي 
 ن حامت بن ميمون البغدادي السمني صدوق رمبا وهم وكان فاضال من العاشرة مات سنة مخس أو ست وثالثني.ب( حممد 5)



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 53 - 
 

ورخرج عن سلمة بن  . به –موىل املهري  -عن سامل  ، (6)عن أيب سلمة،  (1)عن حيىي بن أيب كثري
 ،  (8)، عن احلسن بن أعني (4)شبيب

 ، عن سامل به. (2)اهللعن نعيم بن عبد ،ى (5)عن فليح بن سليمان
                                                                                                                                                                                                

( والثقات 9/525ر)( وهتذيب التهذيب البن حج21/22( وهتذيب الكمال للمزي )442انظر: تقريب التهذيب البن حجر )ص 
 (.9/86البن حبان )

 ( زيد بن يزيد الثقفي أبو معن الرقاشي البصري ثقة من احلادية عشرة.2)
( وهتذيب الكمال للمزي  54/564) لذهيب( وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ل221تقريب التهذيب البن حجر ) انظر:

 (.1/541) غلطاي بن قليجإكمال هتذيب الكمال ملو  (4/429( وهتذيب التهذيب البن حجر )52/559)
  ن يونس بن القاسم اليمامي ثقة من التاسعة مات سنة ست ومائتنيب( عمر 4)

( واجلرح والتعديل البن 8/441( والثقات البن حبان )25/144( وهتذيب الكمال للمزي )458انظر: تقريب التهذيب البن حجر ) 
 (. 6/542أيب حامت  )

ن عمار العجلي أبو عمار اليمامي أصله من البصرة صدوق يغلط ويف روايته عن حيىي ابن أيب كثري اضطراب ومل يكن له  ( عكرمة ب4)
 كتاب من اخلامسة مات قبيل الستني.

والثقات  (4/265(، وهتذيب التهذيب البن حجر )22/216( وهتذيب الكمال ملزي )496انظر: تقريب التهذيب البن حجر )ص 
 (.5/484)املعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير ( و1/244البن حبان )

 ( حىي بن أيب كثري الطائي موالهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من اخلامسة مات سنة اثنتني وثالثني وقيل قبل ذلك.1)
(وإكمال 55/268البن حجر )(وهتذيب التهذيب 45/124( وهتذيب الكمال للمزي )196انظر: تقريب التهذيب البن حجر)ص 

 (.4/225للعيين ) مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار( و 52/411) غلطاي بن قليجهتذيب الكمال مل
أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين قيل امسه عبد اهلل وقيل إمساعيل ثقة مكثر من الثالثه مات سنة أربع وتسعني أو هو: ( 6)

 مائة وكان مولده سنة بضع وعشرين.أربع و 
التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات  (، و44/442( وهتذيب الكمال للمزي )641انظر: تقريب التهذيب البن حجر )ص 

 (.4/222والضعفاء واجملاهيل للدمشقي أبو الفداء إمساعيل )
 كبار احلادية عشرة مات سنة بضع وأربعني.بن شبيب املسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة من   سلمة هو: ( 4)

(والثقات البن 4/546( وهتذيب التهذيب البن حجر )55/284( وهتذيب الكمال للمزي )244انظر: تقريب التهذيب البن حجر )
 (.6/52) غلطاي بن قليجوإكمال هتذيب الكمال مل (8/284حبان )

 .ىل جده صدوق من التاسعة مات سنة عشرة ومائتنيحلسن بن حممد بن أعني احلراين أبو علي وقد ينسب إا( 8)
وهتذيب الكمال للمزي  (52/544) صالح الدين، لصفدي ل الوايف بالوفيات( و 564تقريب التهذيب البن حجر )ص  انظر:

 (.8/545(والثقات البن حبان )2/454( وهتذيب التهذيب البن حجر )6/426)
أو األسلمى أبو حيىي املدين ويقال فليح لقب وامسه عبد امللك صدوق كثري اخلطأ من السابعة ( فليح بن سليمان بن أيب املغرية اخلزاعي 5)

 .مات سنة مثان وستني ومائة
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( من طريق 415(برقم)5/514وأرخرجه ابن ماجة ، كتاب أبواب الطهارة وسننها ،باب الغسل العراقيب )
القطان، حدثنا أبو حامت قال: حدثنا عبد املؤمن بن علي قال: حدثنا عبد السالم بن حرب، أيب احلسن 

( برقم 2/24 يف صحيح ابن ماجه )،به. وصححه االلباين عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
(415. ) 

 مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها،  مسند النساءوأرخرجه أمحد يف مسنده ، يف 
هاشم، قال: حدثنا أبو معاوية يعين شيبان، عن حيىي، عن سامل، ( من طريق 24156( برقم)45/62)

 ، به.أيب بكرموىل دوس، أنه مسع عائشة، تقول لعبد الرمحن بن 
( برقم 45/95) مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها،  مسند النساءوأرخرجه أيضا يف 

أبو املغرية، قال: حدثنا األوزاعي، وحدثين هبلول بن حكيم، عن األوزاعي، قال: ( من طريق 24144)
ل لعبد الرمحن بن أيب بكر: يا حدثين حيىي بن أيب كثري، قال: حدثين سامل الدوسي، قال: مسعت عائشة تقو 

 ، به . عبد الرمحن
حممد بن ( من طريق 5/541) من ارختالف احلديث من األصل العتيقوأرخرجه الشافعي يف مسنده ، باب 

إمساعيل بن أيب فديك، عن ابن أيب ذئب، عن عمران بن بشري بن حمرر، عن سامل سبالن، موىل النصريني 
صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة، وكانت خترج بأيب حىت يصلي هبا، قال: قال: رخرجنا مع عائشة زوج النيب 

 ، به . فأتى عبد الرمحن بن أيب بكر بوضوء فقالت عائشة
سفيان، عن ابن ( من طريق 5/541) من ارختالف احلديث من األصل العتيقوأرخرجه أيضا ، باب 

رضي اهلل عنها أهنا قالت لعبد الرمحن: أسبغ الوضوء يا عبد   عجالن، عن سعيد بن أيب سعيد، عن عائشة
 ،به. الرمحن

 األفراد عن عائشة،  مسند عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها وأرخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ،

                                                                                                                                                                                                

( والثقات 8/424(، وهتذيب التهذيب البن حجر )24/454( وهتذيب الكمال للمزي )448انظر: تقريب التهذيب البن حجر )
 (.4/415وسري أعالم النبالء للذهيب ) (4/424)
 .( نعيم بن عبد اهلل املدين موىل آل عمر يعرف باجملمر بسكون اجليم وضم امليم األوىل وكسر الثانية وكذا كان أبوه ثقة من الثالثة2)
( والوايف 52/461( وهتذيب التهذيب البن حجر )29/484( وهتذيب الكمال للمزي )161انظر: تقريب التهذيب البن حجر )ص  

 (. 1/224 أعالم النبالء للذهيب )( وسري24/98والوفيات )
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أبو داود قال: حدثنا ابن أيب ذئب، عن عمران بن بشري، عن سامل ( من طريق 5616( برقم )4/541) 
 به، قال: مسعت عائشة ، سبالن

( 5/48،كتاب الطهارة ، باب فرض الرجلني يف وضوء الصالة ) رجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثاروأرخ
أيب بكرة، عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب  طريق عن( 588برقم )

ْهرِي، به.
َ
لطهارة ، باب فرض الرجلني يف وضوء الصالة ، كتاب اوأرخرجه أيضا  سلمة، ثنا سامل موىل امل

بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن عجالن، عن املقربي، عن  أيب ( من طريق589( برقم ) 5/48)
 فذكر مثله.« . يا عبد الرمحن»أيب سلمة، أنه مسع عائشة رضي اهلل عنها تقول: 

احلديث منقطع يف املوطأ ولكنه متصل من طريق آرخر بإسناد صحيح ، أرخرجه مسلم وغريه من  احلكم :
 طرق متعددة . )واحلديث صحيح ( ألنه من حديث مسلم .

 
 المطلب الثاني : تخريج حديث باب ترك الوضوء مما مست النار.

ال يتوضآن  وحدثين عن مالك أنه بلغه أن علي بن أيب طالب وعبداهلل بن عباس كانا -18 (2)
 .(1)مما مست النار

 تخريج:ال
 هذا األثر منقطع يف املوطأ ولكن له شاهد من حديث جابر .

،  (82) برقم (5/541الطهارة ، باب يف ترك الوضوء مما غريت النار) ، أبوابالرتمذي يف سننه أرخرجه 
حممد بن عقيل، مسع جابرا، ابن أيب عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد اهلل بن من طريق 

قال: رخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا معه،  قال سفيان: وحدثنا حممد بن املنكدر، عن جابر
فدرخل على امرأة من األنصار، فذحبت له شاة، فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، مث توضأ للظهر 

 مث صلى العصر ومل يتوضأ. وصلى، مث انصرف، فأتته بعاللة من عاللة الشاة، فأكل،
من (،595) برقم (5/49أبو داود يف سننه  كتاب الطهارة ، باب يف ترك الوضوء مما مست النار ) وأرخرجه
إبراهيم بن احلسن اخلثعمي، حدثنا حجاج، قال: ابن جريج، أرخربين حممد بن املنكدر، قال: مسعت طريق 
 ، به . جابر

                                                           

(.62)ص ، وقوت الصالة ، باب ترك الوضوء مما مست النار أنظر املوطأ( 5)
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من  ، (489( برقم )5/564الطهارة وسننها ، باب الررخصة يف ذلك )كتاب  ابن ماجه يف سننه وأرخرجه 
حممد بن الصباح قال: أرخربنا سفيان بن عيينة، عن حممد بن املنكدر وعمرو بن دينار وعبد اهلل بن طريق 

 ، به . ، عن جابر بن عبد اهلل (5)حممد بن عقيل
ذكر رخرب قد يوهم غري املتبحر يف  ،كتاب الطهارة ، باب نواقض الوضوء ابن حبان يف صحيحه  أرخرجه و 

احلسن بن من طريق  )5542( برقم)4/451) صناعة العلم أنه ناسخ لألمر الذي ذكرناه أو مضاد له
سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: حدثنا عبد اهلل، عن معمر، قال: حدثنا حممد بن املنكدر عن 

اهلل بن حممد األزدي، قال: حدثنا إسحاق بن عبد من طريق  (5542) برقم (4/454)وأيضا  جابر
إبراهيم، قال: أرخربنا عبد الرزاق، قال: أرخربنا بن جريج، قال: حدثين حممد بن املنكدر مسع جابر بن عبد 

 . اهلل
 باب ترك الوضوء مما مست الناركتاب مجاع أبواب احلدث ،   الكرب.السنن البيهقي يف أرخرجه و 
أبو احلسني حممد بن الفضل القطان ببغداد من أصل كتابه، نا أبو من طريق  (459) (برقم5/249) 

جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب الطائي، ثنا أبو جدي علي بن حرب، ثنا سفيان بن 
 ، به. عيينة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر

بكار، حدثنا أبو  حممد بنمن طريق  (2298) برقم (4/41) مسند جابر، أبو يعلى يف مسنده أرخرجه و 
 .  به،  معشر، قال: سألت حممد بن املنكدر، عن الوضوء مما مست النار، فقال: حدثين جابر بن عبد اهلل

 باب من قال ال يتوضأ مما مست النار ، كتاب الطهارة ،أرخرجه عبد الرزاق يف املصنفو 
بن املنكدر قال: مسعت  معمر، وابن جريج، قاال: أرخربنا حممدمن طريق  (642-649) برقم (5/561) 

 ، به.  جابر بن عبد اهلل
احلكم : هذا األثر منقطع يف املوطأ متصل يف غريه وله شاهد مرفوع من طريق آرخر حىت ابن عباس الذي 

مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد  ، مسند بين هاشم رواه موقوفا رواه مرفوعا عند أمحد يف مسنده  ،
يعقوب، حدثنا أيب، عن حممد بن إسحاق، حدثنا حممد بن ( من طريق 2444( برقم ) 4/224) املطلب

                                                           

عبد اهلل بن حممد بن عقيل بن أيب طالب اهلامشي أبو حممد املدين أمه زينب بنت علي صدوق يف حديثه لني ويقال تغري بأرخرة من  (5)
 .الرابعة مات بعد األربعني

( واجلرح 6/54)البن حجر (  وهتذيب التهذيب 425)ص البن حجر (، وتقريب التهذيب 56/48) للمزي هتذيب الكمالانظر: 
  (.1/514والتعديل البن أيب حامت )
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عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة، أرخو بين عامر بن لؤي، قال: درخلت على ابن عباس بيت ميمونة 
زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، لغد يوم اجلمعة، قال: وكانت ميمونة قد أوصت له به، فكان إذا صلى 

، مث انصرف إليه، فجلس فيه للناس، قال: فسأله رجل، وأنا أمسع، عن الوضوء مما اجلمعة، بسط له فيه
مست النار من الطعام، قال: فرفع ابن عباس يده إىل عينيه، وقد كف بصره، فقال: بصر عيناي هاتان، " 
رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، توضأ لصالة الظهر يف بعض حجره، مث دعا بالل إىل الصالة، 
فنهض رخارجا، فلما وقف على باب احلجرة، لقيته هدية من رخبز وحلم بعث هبا إليه بعض أصحابه، قال: 
فرجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبن معه، ووضعت هلم يف احلجرة، قال: فأكل وأكلوا معه، قال: مث 

كان معه ماء، قال: مث هنض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبن معه إىل الصالة، وما مس وال أحد ممن  
، رواه أمحد وغريه وكان ابن عباس، إمنا عقل من أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، آرخره  صلى هبم "

بسند حسن )واحلديث حسن لذاته ( ألن حممد بن اسحاق صرح بالتحديث وباقي الرجال ثقات رجال 
 الشيخني .

( 4/42ري  كتاب األطعمة ، باب املنديل )واحلديث له شاهد آرخر من حديث جابر يف صحيح البخا 
إبراهيم بن املنذر، قال: حدثين حممد بن فليح، قال: حدثين أيب، عن سعيد بن ( ، من طريق 1414برقم )
ال، قد كنا »، عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما: أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال:  احلارث

وسلم ال جند مثل ذلك من الطعام إال قليال، فإذا حنن وجدناه مل يكن لنا مناديل زمان النيب صلى اهلل عليه 
 .«إال أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، مث نصلي وال نتوضأ

 المطلب الثالث: تخريج حديث باب جامع الوضوء.
حدثين عن مالك أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "استقيموا ولن  -42 (4)

 .(1)موا ورخري أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن"حتصوا، واعل
 تخريج:ال

 فرواه عنه: ثوبان موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عن روي هذا احلديث
 برقم (5/525،)باب احملافظة على الوضوء ، كتاب الطهارة وسننها ،ابن ماجه يف سننه عن ثوبان 

رجال   به عنه ، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، (2)( عن علي بن حممد244)

                                                           

 (.44) ص ، وقوت الصالة ، باب جامع الوضوء أنظر املوطأ ( 5)
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إسناده ثقات أثبات. إال فيه انقطاعا بني سامل وثوبان. ولكن أرخرجه الدارمي وابن حبان يف صحيحه من 
( برقم 5/96وصححه االلباين يف مشكاة املصابيح ،كتاب الطهارة ، الفصل الثاين ) طريق ثوبان متصال

باب احملافظة على الوضوء  ،كتاب الطهارة وسننها ، أيضا عن عبداهلل بن عمرووروي  . (292)
 ،  (4)عن املعتمر بن سليمان (4)(، عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب248) برقم (5/522)

 (248وصححه االلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ). عبداهلل بن عمرو ، (2)، عن جماهد (5)عن ليث
باب احملافظة على  ،كتاب الطهارة وسننها ،، رواه عنه ابن ماجه يف سننه  أمامة يرفعه كما روي عن أيب

  (4)عن حيىي بن أيوب (4)(، عن حممد بن حيىي عن ابن أيب مرمي249) برقم (5/522)الوضوء 
                                                                                                                                                                                                

 يف صدوق رمبا أرخطأ من العاشرة مات سنة مثان ومخسنيعلي بن حممد بن أيب اخلصيب بفتح املعجمة وكسر املهملة القرشي الكو  (2)
( واجلرح 4/449)البن حجر(، وهتذيب التهذيب 25/524)للمزي هتذيب الكمال ( و 421تقريب التهذيب البن حجر ) صنظر: أ

 (.8/441)البن حبان ( والثقات 6/222)البن أيب حامت والتعديل 
 .احلبييب أبو يعقوب البصري الشهيدي ثقة من العاشرة مات سنة سبع ومخسنيإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد  (4)

( والثقات 5/254)البن حجر (، وهتذيب التهذيب 2/465)للمزي هتذيب الكمال ( و 98تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال8/554البن حبان )

 (2/66 .) 
 .التيمي أبو حممد البصري يلقب الطفيل ثقة من كبار التاسعة مات سنة سبع ومثانني ]ومائة[ وقد جاوز الثمانني معتمر بن سليمان (4)

( 52/224) البن حجر  ( وهتذيب التهذيب28/212)للمزي هتذيب الكمال ( و 149تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 (. 8/444( وسري أعالم النبالء للذهيب)4/125والثقات البن حبان)

الليث بن أيب سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أمين وقيل أنس وقيل غري ذلك صدوق ارختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك ( 5)
 .من السادسة مات سنة مثان وأربعني

(واجلرح 8/461)البن حجر (، وهتذيب التهذيب 24/249)للمزي هتذيب الكمال ( و 464تقريب التهذيب البن حجر )انظر: 
  (.6/549)للذهيب وسري أعالم النبالء (4/544)البن أيب حامت والتعديل 

جماهد بن جرب بفتح اجليم وسكون املوحدة أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي ثقة إمام يف التفسري ويف العلم من الثالثة مات سنة ( 2)
 .نإحد. أو اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة وله ثالث ومثانو 

والثقات  (52/42)البن حجر  (، وهتذيب التهذيب 24/228) للمزي هتذيب الكمال( و 122تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 (. 55/46) غلطاي بن قليجمل (وإكمال هتذيب الكمال1/459البن حبان )

ثقة ثبت فقيه من كبار   ينسب إىل جد جدهوقد  سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل بن أيب مرمي اجلمحي بالوالء أبو حممد املصري ( 4)
  .العاشرة مات سنة أربع وعشرين وله مثانون سنة

( والثقات 4/54) البن حجر ، وهتذيب التهذيب (52/495)للمزي هتذيب الكمال ( و 244تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 (. 1/244) غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال5/582للعجلي )
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، ضعفه األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه رقم  ، به (6)، عن أيب حفص الدمشقي (1)عن إسحاق بن أسيد
، ولفظه: " استقيموا، ونعما إن استقمتم، ورخري أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال (249)

 مؤمن".
( 22448) برقم( 44/62) ومن حديث ثوبان ،تتمة مسند األنصار ،ورواه أيضا اإلمام أمحد يف مسنده 

 . (5)عن أيب معاوية
، ثالثتهم عن األعمش، عن سامل بن أيب  (2)( عن وكيع ويعلى22446) برقم( 44/552) ورو. أيضا
  اجلعد، به.

ذكر إثبات  –كتاب الطهارة ،ورواه عن ثوبان أيضا ابن حبان يف صحيحه بلفظ: سددوا وقاربوا.... 
وأيب  (4)، عن سريج بن يونس (4)( عن أيب يعلى5244 ) برقم (4/455) اإلميان للمحافظ على الوضوء

                                                                                                                                                                                                

 .حيىي بن أيوب الغافقي مبعجمة مث فاء وقاف أبو العباس املصري صدوق رمبا أرخطأ من السابعة مات سنة مثان وستني( 4)
( وإكمال 55/586)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 45/244)للمزيهتذيب الكمال ( و 188تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 (.9/524)البن أيب حامت  لتعديل( واجلرح وا52/284) غلطاي بن قليجمل هتذيب الكمال
إسحاق بن أسيد بالفتح األنصاري أبو عبد الرمحن اخلراساين كذا يقول فيه الليث ويقال أبو حممد املروزي نزيل مصر فيه ضعف من  (1)

 .الثامنة
والثقات  (5/224)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 2/452)للمزي هتذيب الكمال ( و 522تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 (.2/254)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 6/12) البن حبان
قال احلافظ أبو بكر البيهقي: أبو . أبو حفص الدمشقي جمهول من اخلامسة قيل هو عمر الدمشقي وقيل عثمان ابن أيب العاتكة (6)

 .مشقي الذي رو. عنه املصريونالد وقال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر: أظن أن أبا حفص هذا عمر .حفص هذا جمهول
(والتكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات 5/644( وتقريب التهذيب)52/46(، وهتذيب التهذيب )44/214انظر: هتذيب الكمال )

 (.4/515) والضعفاء واجملاهيل
قال عبد اهلل بن أمحد بن تويف سنة  َتيم، معاوية الضرير الكويف، موىل بين سعد بن زيد مناة بن ( حممد بن رخازم التميمي السعدي، أبو5)

حنبل: مسعت أيب يقول: كأن أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث األعمش يقول: قد صار حديث األعمش يف فمي علقما أو هو أمر من 
 العلقم لكثرة ما يردد عليه حديث األعمش.

 (.9/544التهذيب ) (، وهتذيب21/524وهتذيب الكمال ). (5/424للعجلي ) تاريخ الثقاتانظر: 
بن أيب أمية الكويف أبو يوسف الطنافسي ثقة إال يف حديثه عن الثوري ففيه لني من كبار التاسعة مات سنة بضع بن عبيد ( يعلى 2)

 ومائتني وله تسعون سنة.
( والثقات 55/422(، وهتذيب التهذيب البن حجر)42/489( وهتذيب الكمال للمزي )629انظر: تقريب التهذيب البن حجر )ص 

 (.9/424واجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (4/614البن حبان )
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حدثنا ابن ثوبان، حدثين حسان بن عطية، أن أبا كبشة السلويل  ، كالمها عن الوليد بن مسلم، (5)رخيثمة
 .به،  حدثه ، أنه مسع ثوبان

( عن حممد بن 685) برقم( 5/959)باب ما جاء يف الطهور  ،كتاب الطهارة ،الدارمي يف سننه وأرخرجه 
ورواه عن ثوبان .  به (6)، عن سامل بن أيب اجلعد (1)، واألعمش (4)، عن منصور (4)، عن سفيان (2)يوسف

                                                                                                                                                                                                

اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم، أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي، حمدث املوصل،  (4)
ومسع   من النسائي خبمس سنني، وأعلى إسنادا منه..ولد يف ثالث شوال، سنة عشر ومائتني، فهو أكرب  وصاحب "املسند" و"املعجم"

إمساعيل  من: أمحد بن حامت الطويل، وأمحد بن مجيل، وأمحد بن عيسى التسرتي، وأمحد بن إبراهيم املوصلي، وأمحد بن منيع، وأيب إبراهيم
قال السلمي:  .نة سبع وثالث مائةمات سو الرتمجاين، وإمساعيل بن عبد اهلل بن رخالد القرشي، وأيوب بن يونس البصري: عن وهيب، 

وأبو حامت حبان، والطرباين،  سألت الدارقطين عن أيب يعلى، فقال: ثقة، مأمون.حدث عنه: احلافظ أبو عبد الرمحن النسائي يف "الكىن"،
  وقال ابن عدي: ما مسعت مسندا على الوجه "إال مسند أيب يعلى.

 أبو يعلى اخلليلي،لقزويين لاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  و( 5/564ل بن هادي )مقب لوادعي ،ل رجال احلاكم يف املستدركأنظر: 
 .(55/524)للذهيب وسري أعالم النبالء ( 2/659)
 .سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي أبو احلارث مروذي األصل ثقة عابد من العاشرة مات سنة مخس وثالثني (4)

 للمزي هتذيب الكمال. و (5/224) عبد الرمحن بن أيب بكر،لسيوطي لطبقات احلفاظ  و (229تقريب التهذيب البن حجر )انظر: 
 بن حممدأكرم  ،ألثري ل املعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جريرو  (1/259) غلطاي بن قليجمل إكمال هتذيب الكمال(، و 52/225)
(5/589) . 
ثبت رو. عنه مسلم أكثر من ألف حديث من العاشرة مات سنة أربع ( زهري بن حرب بن شداد أبو رخثيمة النسائي نزيل بغداد ثقة 5)

 وثالثني وهو ابن أربع وسبعني.
وإكمال  (4/442)البن حجر يب التهذيب ذ(، وهت9/422) للمزي هتذيب الكمال( و 254تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 .(55/489( وسري أعالم النبالء للذهيب )1/84) غلطاي بن قليجهتذيب الكمال مل
( حممد بن يوسف بن واقد ابن عثمان الضيب موالهم الفريايب بكسر الفاء وسكون الراء بعدها حتتانية وبعد األلف موحدة نزيل قيسارية 2)

من ساحل الشام ثقة فاضل يقال أرخطأ يف شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق من التاسعة مات 
 .سنة اثنيت عشرة

وسري أعالم  (9/141)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت24/12) للمزي هتذيب الكمال( و 151تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 .(5/241( وتذكرة احلفاظ للذهيب )8/289النبالء للذهيب )

قال  هـ.565األول، تويف سنة ( هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهلل، الكويف، وقيل: إنه من ثور مهدان، والصحيح 4)
وقال شعبة، وسفيان بن  أمحد بن عبد اهلل العجلي: أحسن إسناد الكوفة: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل.

 .عيينة، وأبو عاصم النبيل، وحيىي بن معني، وغري واحد من العلماء: سفيان أمري املؤمنني يف احلديث
 غلطاي بن قليجوإكمال هتذيب الكمال مل(4/555)البن حجر يب التهذيب ذ(، وهت55/514)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 .(4/222( واجلرح والتعديل  البن أيب حامت )1/484)
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( برقم 5/122) باب ما جاء يف الطهور ،كتاب الطهارة ،بلفظ: سددوا وقاربوا  سننهيف  الدارميأيضا 
، عن  (4)عن حسان بن عطية ،  (4)، عن ابن ثوبان (2)عن الوليد بن مسلم ، (5)عن حيىي بن بشر (682)

 . به عنه ، (1)أيب كبشة السلويل
                                                                                                                                                                                                

( منصور بن املعتمر بن عبد اهلل السلمي أبو عتاب مبثناة ثقيلة مث موحدة الكويف ثقة ثبت وكان ال يدلس من طبقة األعمش مات سنة 4)
 تني وثالثني ومائة.اثن

 (28/146)للمزي هتذيب الكمال ( و 2/214( رجال صحيح مسلم البن منجويه )144تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 .(55/444) غلطاي بن قليجوإكمال هتذيب الكمال مل (52/452)البن حجر يب التهذيب ذوهت
ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من اخلامسة مات سنة  ( سليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو حممد الكويف األعمش1)

 سبع وأربعني أو مثان وكان مولده أول سنة إحد. وستني.
وتذكرة  (4/222)البن حجر يب التهذيب ذوهت (52/46)للمزي هتذيب الكمال ( و 214تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 .(2/825) أكرم بن حممد ،ألثري ل اإلمام ابن جريراملعجم الصغري لرواة ( و 5/556احلفاظ للذهيب )
( سامل بن أيب اجلعد رافع الغطفاين األشجعي موالهم الكويف ثقة وكان يرسل كثريا من الثالثة مات سنة سبع أو مثان وتسعني وقيل مائة 6)

 أو بعد ذلك ومل يثبت أنه جاوز املائة.
والثقات البن حبان (4/442)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت52/542) للمزي هتذيب الكمال( و 226تقريب التهذيب )ص انظر: 

 .(4/585( واجلرح والتعديل البن أيب حامت )4/421)

 هـ.242من العاشرة، تويف سنة ثقة ( حيىي بن بشر البلخي، أبو زكريا الفالس الزاهد. كان أحد عباد اهلل الصاحلني، 5)
 ذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"

 (55/589)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت45/244)للمزي ذيب الكمال ( وهت188تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 .(2/545والتكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل للدمشقي أبو الفداء )

دليس والتسوية من الثامنة مات آرخر سنة أربع أو أول سنة ( الوليد بن مسلم القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثري الت2)
 مخس وتسعني.

وإكمال  (55/515)البن حجر يب التهذيب ذوهت (45/86)للمزي هتذيب الكمال ( و 184تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 .(2/422( ورجال صحيح مسلم البن منجويه )52/212) غلطاي بن قليجهتذيب الكمال مل

محن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي الزاهد صدوق خيطىء ورمي بالقدر وتغري بأرخرة من السابعة مات سنة مخس ( عبد الر 4)
 وستني وهو ابن تسعني سنة.

وسري أعالم (6/512)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت54/52) للمزي هتذيب الكمال( و 444تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 .(2/544للعيين ) مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار (4/58النبالء للذهيب )

 ( حسان بن عطية احملاريب موالهم أبو بكر الدمشقي ثقة فقيه عابد من الرابعة مات بعد العشرين ومائة.4)
املعجم  و(2/215)البن حجريب التهذيب ذ(، وهت6/44)للمزي هتذيب الكمال  (581تقريب التهذيب البن حجر )ص  انظر:

 .(5/555لألثري ، أكرم بن حممد ) الصغري لرواة اإلمام ابن جرير
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عن  (448 ) رقمب( 5/225) ،كتاب الطهارة ،ثوبان أيضا  من طريقكما رواه احلاكم يف مستدركه 
 به ، عن األعمش (6)الشيباين بالكوفة، عن إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري، عن حممد بن عبيد

 ( عن أيب بكر بن بالويه، عن حممد بن أمحد بن النضر، 448 ) رقمب( 5/225)كما رو. 
 
 

 .، به، عن األعمش (2)، عن زائدة (5)وعن معاوية بن عمر 
 أسيد بن عاصم عنالعباس حممد بن يعقوب،  عن أيب( ، 449) رقمب( 5/225) كتاب الطهارة،ورو.  

 ، به، عن سفيان (4)احلسني بن حفص عن، (4)

                                                                                                                                                                                                

 ( أبو كبشة السلويل بفتح املهملة وختفيف الالم الشامي ثقة من الثانية.1)
( والوايف بالوفيات 1/164والثقات البن حبان ) (668 /5)البن حجر(، وتقريب التهذيب 44/251)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 .(5/244لصفدي صالح الدين )ل
 ( حممد بن عبيد بغري إضافة ابن أيب أمية الطنافسي الكويف األحدب ثقة حيفظ من احلادية عشرة مات سنة أربع ومائتني.6)

وإكمال  (9/424)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت26/14)للمزي هتذيب الكمال ( و 491تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 
 .(9/446( وسري أعالم النبالء للذهيب )52/264) غلطاي بن قليجهتذيب الكمال مل

( معاوية بن عمرو بن املهلب بن عمرو بن شبيب األزدي املعين، أبو عمرو البغدادي، أرخو الكرماين بن عمرو، كويف األصل، تويف سنة 5)
 وقال أبو حامت: ثقة. ، قال حنبل بن إسحاق، عن أمحد بن حنبل: صدوق ثقة هـ.254

(وسري أعالم النبالء 9/564والثقات البن حبان ) (52/251)البن حجر يب التهذيب ذ(، وهت28/224)للمزي ظر: هتذيب الكمال ان
 .(52/254للذهيب  )

 بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكويف ثقة ثبت صاحب سنة من السابعة مات سنة ستني وقيل بعدها.( زائدة 2)
وإكمال  (4/426)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت9/244)للمزي هتذيب الكمال ( و 254تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 .(5/98)للسيوطي  فاظوطبقات احل (1/28) غلطاي بن قليجملهتذيب الكمال 
،  واحلسني بن حفص ، سعيد بن عامر الضبعي مسع . ( الثقفي ، احلافظ احملدث اإلمام ، أبو احلسني ، كان أصغر من أرخيه حممد4)

،  وعبد الرمحن بن أيب حامت ، وأبو بكر بن أيب داود ، أبو علي أمحد بن حممد بن إبراهيم : حدث عنه . " وطبقتهم ، وصنف " املسند
 قلت : تويف سنة سبعني ومائتني . وهو يف عشر التسعني . ثقة رضي : ابن أيب حامت الق . وآرخرون

للصفدي ، صالح الدين  والوايف بالوفيات (52/45)للذهيب (وسري أعالم النبالء 2/458)امت البن أيب حأنظر : اجلرح والتعديل 
 .(5/241)ملقبل الوادعي  رجال احلاكم يف املستدركو  (9/511)
احلسني بن حفص بن الفضل بن حيىي اهلمداين بسكون امليم األصبهاين القاضي صدوق من كبار العاشرة مات سنة عشر أو إحد.  (4)

 .عشرة

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15994
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15994
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16328
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 به، عن رخالد بن حيىي،  (6)، عن أيب حيىي بن أيب مسرة(1)ن بن أيوبكما رو. عن احلسني بن احلس
، عن  (4)، عن حيىي بن حيىي (2)، عن جعفر بن حممد بن احلسني (5)كما رو. عن أيب الفضل بن إبراهيم  

 ، عن سفيان. (4)وكيع
 ورو. سفيان عن منصور، وأما األعمش ومنصور فرويا عن سامل بن أيب اجلعد، به.

                                                                                                                                                                                                

وسري  (2/444)البن حجر يب التهذيب ذ( وهت6/469)للمزي هتذيب الكمال ( و 566تقريب التمهذيب البن حجر ) ص انظر: 
 .(5/255)للعيين  مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار و (52/416)للذهيب  أعالم النبالء

ومسع من: أيب حامت  حلسن بن أيوب الطوسي ، من كبار أصحاب احلديثاإلمام احلافظ النحوي الثبت، أبو عبد اهلل، احلسني بن ا( 1)
، وكتب عنه "مسنده"، حدث عنه: أبو عبد اهلل احلاكم، قال ابن أيوب  الرازي والزمه مدة. ومسع: من أيب حيىي بن أيب مسرة احلافظ

تويف سنة أربعني وثالث  عنه: ابن مندة احلافظ. قلت: وممن يروي الطوسي: مسعت ابن أيب مسرة، يقول. أنا أفيت مبكة منذ سبعني سنة.
 مائة، وقد قارب التسعني.

 للسبكي  ( وطبقات الشافعية الكرب.51/418)للذهيب (وسري أعالم النبالء 5/459)ملقبل الوادعي  أنظر: رجال احلاكم يف املستدرك
 (.4/446)للذهيب ( وتاريخ االسالم 4/245)
 : وعنه . ، وعدة واحلميدي ، أبا عبد الرمحن املقرئ عمس . ىي ، عبد اهلل بن أمحد بن أيب مسرة ، املكياإلمام احملدث املسند أبو حي (6)

 . يف مجاد. األوىل سنة تسع وسبعني ومائتني مبكة تويف . وآرخرون ، أبو القاسم البغوي
 (.1/6)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 5/24)ملقبل الوادعي ( ورجال احلاكم يف املستدرك 52/642)للذهيب  أنظر: سري أعالم النبالء

احلسني بن حممد  مسع اإلمام السيد أبو الفضل ، حممد بن إبراهيم بن الفضل ، اهلامشي النيسابوري املزكي ، أحد أصحاب احلديث (5)
  مات يف شوال سنة سبع وأربعني وثالمثائة . وآرخرون وحيىي بن إبراهيم ، - وأثىن عليه - احلاكم : وعنه . رون، وآرخ القباين

 (.51/142)للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء 
ابن عبيد اهلل بن حممد بن طغان ، اإلمام الثبت اجملود أبو الفضل النيسابوري ، املشهور بالرتك. قال   جعفر بن حممد بن احلسني (2)

احلاكم : شيخ عشريته يف عصره ، من الثقات األثبات ، ومن كبار أصحاب حيىي بن حيىي ، وإسحاق بن راهويه ، قال احلاكم: ومسعت 
ن يعقوب غري مرة يقول : إذا وجدت احلديث عندي عن جعفر بن حممد ليحىي بن حيىي ، مل أبال أن ال أرخرجه عن أبا عبد اهلل حممد ب

 .تويف جعفر الرتك يوم السبت ، ودفن يوم األحد ثامن عشر شعبان ، سنة مخس وتسعني ومائتني  غريه .
 .(5/244)ملقبل الوادعي( ورجال احلاكم يف املستدرك 55/45)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 4/24البن نقطة )إكمال اإلكمال  أنظر :

 حيىي بن حيىي بن كثري الليثي موالهم القرطيب أبو حممد صدوق فقيه قليل احلديث وله أوهام من العاشرة مات سنة أربع وثالثني (4)
بن ال تاريخ علماء األندلس ( و6/544)بن رخلكان ال وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( و 198تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر: 

 .(159/ 52)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 2/546)الفرضي 
وكيع ابن اجلراح ابن مليح الرؤاسي بضم الراء ومهزة مث مهملة أبو سفيان الكويف ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات يف آرخر سنة  (4)

 .ةست و أو أول سنة سبع وتسعني ومائة وله سبعون سن
والثقات  (55/524) البن حجر ( وهتذيب التهذيب42/462)للمزي هتذيب الكمال ( و 185تقريب التهذيب البن حجر )ص انظر: 

 (. 52/221( وإكمال هتذيب الكمال)4/162البن حبان )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14171
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احلكم / احلديث متصل يف غري املوطأ وله طرق كثرية واحلديث صحيح بشواهده وصححه االلباين يف 

استقيموا ولن »ثوبان قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ( من طريق292املصابيح برقم )مشكاة 
يف صحيح اجلامع ، وأيضا « وال حيافظ على الوضوء إال مؤمنحتصوا واعلموا أن رخري أعمالكم الصالة 

 (.912( برقم )5/221الصغري وزياداته )
 
 
 

 المطلب الرابع : تخريج حديث باب ما جاء في المسح بالرأس واألذنين.
وحدثين حيىي عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبداهلل األنصاري سئل عن املسح على  -44 (4)

 .(1)العمامة، فقال: ال، حىت ميسح الشعر باملاء
  : تخريجال

( 5/546)باب ما جاء يف املسح على العمامة ، أبواب الطهارة ، رخرج هذا احلديث الرتمذي يف سننه 
عن أيب  ، (4)، عن عبد الرمحن بن إسحاق (4)، عن بشر بن املفضَّل(2)بن سعيد ( عن قتيبة522) برقم

                                                           

 (.44) ص ، وقوت الصالة ، باب ما جاء يف املسح بالرأس واألذنني أنظر املوطأ   (5)

مجيل بفتح اجليم بن طريف الثقفي أبو رجاء البغالين بفتح املوحدة وسكون املعجمة يقال امسه حيىي وقيل علي ثقة  قتيبة بن سعيد بن (2)
  .ثبت من العاشرة مات سنة أربعني عن تسعني سنة

( وهتذيب 24/124)للمزي ( وهتذيب الكمال 9/86)للذهيب  سري أعالم النبالء( 414تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر : 
 (.8/481)البن حجر التهذيب 

 .بن الحق الرقاشي بقاف ومعجمة أبو إمساعيل البصري ثقة ثبت عابد من الثامنة مات سنة ست أو سبع ومثاننيبن املفضل بشر  (4)
( والثقات 2/466)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 524/ 5)البن حجر (، وتقريب التهذيب 4/544)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (.6/94البن حبان)
 .عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث بن كنانة املدين نزيل البصرة ويقال له عباد صدوق رمي بالقدر من السادسة (4)

مغاين  (و6/544)البن حجر(وهتذيب التهذيب 446ص)البن حجر (، وتقريب التهذيب 56/159)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.2/542)للعيين  ار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثاراألرخي
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سح على اخلفني؟ عنه، بلفظ: " سألت جابر بن عبد اهلل عن امل ، (1)عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر
 «".املاء أمس الشعر»، وسألته عن املسح على العمامة؟ فقال: «السنة يا ابن أرخي»فقال: 

وأرخرجه البيهقي يف السنن الكرب. ، كتاب مجاع أبواب سنن الوضوء وفرضه ، باب إجياب املسح 
 بن الفضل أبو احلسني حممد بن احلسني( ، من طريق 284( برقم )5/525بالرأس وإن كان متعممًا )

القطان ببغداد، أنا عبد اهلل بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثين حممد بن املنهال، ثنا 
يزيد بن زريع، ثنا عبد الرمحن بن إسحاق، عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر، وأرخربنا أبو 

بن حبيب بن احلسن القزاز، ثنا  الفتح حممد بن عبد اهلل بن حممد بن جعفر القاضي بالري، ثنا أمحد
احلسن بن إمساعيل القاضي، ثنا حممد بن عمرو بن أيب مذعور، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرمحن بن 
إسحاق، ثنا أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر، قال: سألت جابر بن عبد اهلل عن املسح على 

 ، به.اخلفني، فقال
تاب الطهارة ، باب من كان ال ير. املسح عليها وميسح على رأسه أرخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  ك

، عن عباد بن إسحاق، عن أيب عبيدة بن حممد بن (245( برقم )5/24) إمساعيل بن عليةمن طريق 
 ، به .عمار بن ياسر، قال: سألت جابرا عن املسح على العمامة، فقال

برقم  (5/522صحيح سنن الرتمذي )اإلسناد متصل صحيح وصححه االلباين يف احلكم / وهذا 
(522.) 

 المطلب الخامس : تخريج حديث باب ما جاء في الرعاف. 
فيخرج فيغسل الدم،  (1)وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبداهلل بن عباس كان يرعف -89 (1)

 .(2)مث يرجع فيبين على ما قد صلى
 

                                                           

 .أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر أرخو سلمة وقيل هو هو مقبول من الرابعة (1)
واجلرح  (52/562) البن حجر وهتذيب التهذيب (616/ 5)البن حجر وتقريب التهذيب ( 44/65للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.9/421)البن أيب حامت  والتعديل
 .رخرج الدم من أنفه، أي  ويَرُعف ، َرْعًفا وُرعافًا ( يَرَعف5)

 (.9/524أنظر : لسان العرب لإلفريقي حممد بن مكرم )
 ( .82)ص وقوت الصالة ، باب ما جاء يف الرعاف  ،أنظر : املوطأ ( 2)



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 66 - 
 

 تخريج:ال
باب  ،كتاب الطهارة، أرخرجه مالك يف املوطأمل أقف على سند متصل إىل ابن عباس إال أنه له  شاهد ، 

نافع أن عبد اهلل بن عمر كان إذا رعف، انصرف  (من طريق552) ( برقم2/12) ما جاء يف الرعاف
  فتوضأ، مث رجع فبىن ومل يتكلم.

 ( من طريق224ص) الشافعي رضي اهلل عنهماومن كتاب ارختالف مالك و ،  الشافعي يف مسندهأرخرجه و 
 مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ مث رجع ومل يتكلم.

 (2/449) باب الرجل حيدث مث يرجع قبل أن يتكلم ، كتاب الصالة ، وأرخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
عبد اهلل بن عمر أنه كان يفيت  ابن جريج، قال ابن شهاب: عن سامل، عن، من طريق  (4655)برقم 

الرجل إذا رعف يف الصالة، أو ذرعه قيء، أو وجد مذيا أن ينصرف فيتوضأ، مث يتم ما بقي من صالته ما 
القيء والرعاف سواء، يتوضأ منهما »معمر، عن الزهري قال: ( من طريق 4655برقم )أيضا . و مل يتكلم "

 «وإن مل يتكلم
 بن عمر وإسناده صحيح الن رجاله ثقات .موقوف على عبد اهلل احلكم / 

 المطلب السادس : تخريج حديث باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته.
وحدثين عن مالك، أنه بلغه أن عبداهلل بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته  -524 (6)

 .(1)الوضوء
  تخريج:ال

 (5/544، )باب الوضوء من القبلة واللمس واملباشرة ، كتاب الطهارة ،أرخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
كالمها عن األعمش، عن   (4)وابن عيينة  (2)( من غري هذا اللفظ عن معمر122و 499 ) برقم

 ،  (4)إبراهيم

                                                           

 ( 88)صوقوت الصالة ، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته  ،أنظر : املوطأ ( 5)
بت واألعمش وعاصم بن أيب معمر بن راشد األزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثا (2)

 .وهشام ابن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع ومخسني وهو ابن مثان ومخسني سنة النجود
وإكمال  (52/244)البن حجر ( وهتذيب التهذيب145/ 5)البن حجر(، وتقريب التهذيب 28/424) للمزي انظر: هتذيب الكمال

 (. 55/422)  غلطاي بن قليجمل هتذيب التهذيب
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 .به ، عنه (5)عن أيب عبيدة
ولفظه  احلكم /هذا األثر وإن كان منقطعا يف املوطأ إال أنه جاء متصال من طريق عبد الرزاق يف مصنفه

وفيه انقطاع أيضا بني أيب  «يتوضأ الرجل من املباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته»
عبيدة عامر بن عبد اهلل بن مسعود وأبيه ، قال احلافظ  ابن حجر والراجح أنه ال يصح مساعه من 

 . وعليه يكون األثر منقطع . (2)أبيه
 

  العمل في غسل الجنابة.المطلب السابع : تخريج حديث باب 
وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم املؤمنني سئلت عن غسل املرأة من  -552 (4)

 .(5)رأسها بيديها (4)ات من املاء ولتضغثنعلى رأسها ثالث حف (3)اجلنابة، فقالت: لتحفن
 تخريج:ال

                                                                                                                                                                                                

سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف مث املكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغري حفظه بأرخرة وكان رمبا  (4)
لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس يف عمرو ابن دينار مات يف رجب سنة مثان وتسعني وله إحد. دلس 

 .وتسعون سنة
  (4/554)البن حجر ( وهتذيب التهذيب  241/ 5)البن حجر وتقريب التهذيب  (55/544للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

سنة ست  النخعي أبو عمران الكويف الفقيه ثقة إال أنه يرسل كثريا من اخلامسة مات دون املائة إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود (4)
 .وتسعني وهو ابن مخسني أوحنوها

 (.4/122)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 91)ص  البن حجر  وتقريب التهذيب( 2/244للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
مشهور بكنيته واألشهر أنه ال اسم له غريها ويقال امسه عامر كويف ثقة من كبار الثالثة والراجح أنه بن عبد اهلل بن مسعود  أبو عبيدة (5)

 .ال يصح مساعه من أبيه مات قبل املائة بعد سنة مثانني
وإكمال  (1/41)البن حجر  وهتذيب التهذيب (616)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (54/65للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.4/542) غلطاي بن قليجمل الكمالهتذيب 
 (.616تقريب التهذيب )ص  (2)

 ملء اليدين من املاء . وهي  بكسر الفاء لتحفن : (4)
  ( .228/ 2)عياض بن موسىألبو الفضل  مشارق األنوار على صحاح اآلثارأنظر : 

لضغث : معاجلة شعر الرأس باليد عند الغسل كأهنا ا : ابن األثري بإسكان الضاد وفتح الغني املعجمة من باب نفع ومثلثة ، قال  (4)
 . ختلط بعضه ببعض ليدرخل فيه الغسول واملاء

 (.2/564أنظر : لسان العرب لإلفريقي حممد بن مكرم )
 (.89)صوقوت الصالة ، باب العمل يف غسل اجلنابة  ،أنظر : املوطأ ( 1)
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( برقم 5/64) الغسلباب من بدأ بشق رأسه األمين يف أرخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الغسل ، 
رخالد بن حيىي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن احلسن بن مسلم ، عن صفية ( ، من طريق 244)

كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أرخذت بيديها ثالثا فوق رأسها، مث »بنت شيبة، عن عائشة، قالت: 
 .«تأرخذ بيدها على شقها األمين، وبيدها األرخر. على شقها األيسر

( برقم 5/66أيب داود يف سننه ، كتاب الطهارة ، باب يف املرأة هل تنقض شهرها عند الغسل ) وأرخرجه
عثمان بن أيب شيبة، حدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن احلسن ( ، من طريق 214)

  ، به . بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة
أرخرجه ابن رخزمية يف صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب الررخصة يف ترك املرأة نقض ضفائر رأسها يف 

عمران بن موسى القزاز، نا عبد الوارث يعين ( ، من طريق 244( برقم )5/524الغسل من اجلنابة )
عمار: نا ابن سعيد العنربي، وحدثنا أبو عمار احلسني بن حريث، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو 

إمساعيل بن إبراهيم، وقال الدورقي، نا ابن علية وهو إمساعيل بن إبراهيم مجيعا عن أيوب، عن أيب 
الزبري، عن عبيد بن عمري قال: بلغ عائشة أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص يأمر نساءه أن ينقضن 

 ، به.رءوسهن إذا اغتسلن من اجلنابة، فقالت
( من 5248) برقم( 5/242، )باب غسل النساء  ،كتاب الطهارة   ،يف مصنفه عبد الرزاق وأرخرجه 

، عن أيب هريرة، عنها.. ولفظه: " عن أيب  (5)طريق هشيم عن يزيد بن زادويه، عن أيب زرعة بن عمرو
وإن كانت »هريرة، أنه سأل عائشة رضي اهلل عنها عن املرأة إذا اغتسلت تنقض شعرها فقالت عائشة: 

 «.ة؟ إذا أفرغت على رأسها ثالثا فقد أجزأ ذلكقد أنفقت عليه أوقي
 األثر صحيح .ألنه من حديث البخاري. احلكم /

 
  

                                                           

قيل امسه هرم وقيل عمرو وقيل عبد اهلل وقيل عبد الرمحن وقيل جرير ثقة من  بن جرير بن عبد اهلل البجلي الكويفأبو زرعة بن عمرو  (5)
 .الثالثة

وسري  (52/99)البن حجر  وهتذيب التهذيب (645)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (44/424للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/8)للذهيب أعالم النبالء 
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 المطلب الثامن : تخريج حديث باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
وحدثين عن مالك أنه بلغه أن سامل بن عبداهلل وسليمان بن يسار سئال عن  -549 (8)

 .(2)تغتسل، فقاال: ال. حىت تغتسلأن احلائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل 
       تخريج:ال

باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل تغتسل  ،كتاب احليض ، أرخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
 عنهما به. (5)( عن مالك، عن عبد اهلل بن أيب بكر5244 ) برقم( 5/445)

احلكم / هذا االثر وإن كان منقطعا يف املوطأ إال أنه جاء متصل يف مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح 
 . وعليه يكون األثر صحيح .ألن رجاله ثقات.

 المطلب التاسع : تخريج حديث باب طهر الحائض.
مالك، عن عبد اهلل بن أيب بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت أنه وحدثين عن  -515 (9)

بلغها أن نساء كن يدعون باملصابيح من جوف الليل ينظرن إىل الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن، 
 (2)«ما كان النساء يصنعن هذا»وتقول: 

  : تخريجال
( 5/426باب الصفرة والكدرة يف غري أيام احليض، )،  كتاب احليض  يف صحيحه ،البخاري أرخرجه 

قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن حممد، عن أم عطية، من طريق  (426)برقم 
 «كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيئا»قالت: 
 (5/251)باب يف املرأة تر. الكدرة والصفرة بعد الطهر، ،  كتاب الطهارة  ، يف سننه أبو داودأرخرجه 

 .، به موسى بن إمساعيل، أرخربنا محاد، عن قتادة، عن أم اهلذيل، عن أم عطيةمن طريق ( 424) برقم 

                                                           

 ( .524)ص للرجل من امرأته وهي حائضما حيل وقوت الصالة ، باب  ،أنظر املوطأ  ( 2)
عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين القاضي ثقة من اخلامسة مات سنة مخس وثالثني وهو ابن سبعني  (5)

 .سنة
هتذيب  وإكمال (1/56والثقات البن حبان ) (294)ص  البن حجر  وتقريب التهذيب (54/449للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.4/269) غلطاي بن قليجملالكمال 
 (.524)ص  طهر احلائضوقوت الصالة ، باب  ،أنظر : املوطأ ( 2)
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( برقم 5/586، باب الصفرة والكدرة )واالستحاضة  ، كتاب احليض يف سننه أرخرجه النسائيو 
،  أم عطيةعمرو بن زرارة قال: أرخربنا إمساعيل، عن أيوب، عن حممد قال: قالت من طريق  (468)
 .به
باب ما جاء يف احلائض تر. بعد الطهر الصفرة والكدرة،  ، كتاب الطهارة  ، يف سننه ابن ماجةأرخرجه و 
حممد بن حيىي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، من طريق  (644) برقم (5/252)

 ، به .  عن ابن سريين، عن أم عطية
( 558) برقم(، 5/146) بيان علل أرخبار رويت يف الطهارة،  احلديثأرخرجه ابن أيب حامت يف علل 

عن أم بكر  (2)عن أيب سلمة عن حيىي بن أيب كثري (5)قال: سألت أيب عن حديث رواه شيبان النحوي
عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املستحاضة، فقال أىب: هو وهم، والصحيح: ما يقول 

 .الم فقاال: عن أم بكر، وقال احلسني املردودي عن أم أيب بكراألوزاعي ومعاوية ابن س
(، 899) برقم (5/644) كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد احليض  يف سننه ، الدارميأرخرجه 

ليس يف الرتية بعد الغسل إال »حجاج، حدثنا محاد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، قال: من طريق 
 «الطهور

 (5/444) كتاب احليض، باب الصفرة والكدرة ترامها بعد الطهر،  السنن الكرب.أرخرجه البيهقي يف 
وقال بعد أن أورده:  .، من طريق حبر السقاء عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكرته ( 5198برقم )

ورو. معناه عن عائشة بإسناد أمثل من هذا مث أرخرجه عن سليمان ابن موسى، عن عطاء عن عائشة 
  .(5199رقم )ب (5/499) به

                                                           

شيبان بن عبد الرمحن التميمي موالهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إىل حنوة بطن ( 5)
 . سنة أربع وستنيمن األزد ال إىل علم النحو من السابعة مات 

البن  وهتذيب التهذيب (52/444) أبو بكر أمحد بن علي ،لبغدادي لتاريخ بغداد ( 269تقريب التهذيب البن حجر )ص أنظر :
 (.4/429)للذهيب  األعالمو املشاهري  وفياتو تاريخ اإلسالم ( و 4/424) حجر 

بن يقظة بن مرة بن كعب. أرخو رسول اهلل من الرضاعة وابن عمته  بن هالل بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم سلمة بن عبد األسد أيب (2)
 .أم سلمة أم املؤمنني ألولني. وزوجوأحد السابقني ا عبد املطلب برة بنت

البن أيب حامت واجلرح والتعديل  (8/22) غلطاي بن قليجمل وإكمال هتذيب الكمال (5/512)للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء 
(1/524.) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
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( 5189( برقم )5/496باب الصفرة والكدرة يف أيام احليض حيض ) ، كتاب احليضوأرخرج أيضا ،  
أبو أمحد عبد اهلل بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي، ثنا حممد بن من طريق 

، وعلقه  ه موالة عائشةإبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكري ثنا مالك عن علقمة بن أيب علقمة عن أم
 ، باب إقبال احمليض وإدباره . ( كتاب احليض5/45البخاري )

أبو عبد اهلل احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن ( من طريق 5195برقم ) (5/494أيضا ) وأرخرج 
سليمان بن رخلف ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل عن عباد بن إسحاق عن عبد اهلل بن أيب بكر عن 

مرة عن عائشة أهنا كانت تنهى النساء أن ينظرن إىل أنفسهن ليال يف احليض وتقول: إهنا قد تكون ع
 . الصفرة والكدرة "

من  (5191برقم ) (5/498، ) باب الصفرة والكدرة ترامها بعد الطهر،  كتاب احليض،  وأرخرج أيضا
ثنا مسدد، أنا إمساعيل بن علية عن أبو عبد اهلل احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن  طريق

  أيوب عن حممد بن سريين عن أم عطية، قالت: " كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئا "
من  (5256)برقم ( 5/454) باب احلامل تر. الدم،  كتاب احليض  يف مصنفه ، أرخرجه عبد الرزاق

  ، به . عطيةعبد الرزاق قال: أرخربنا معمر، عن أيوب، عن ابن سريين، عن أم طريق 
احلكم / هذا األثر فيه انقطاع جلهالة ابنة زيد بن ثابت ال هنا غري معروفه إال أنه جاء عن طريق آرخر 

 باب الصفرة والكدرة يف أيام احليض حيض، كتاب احليض ، للبيهقي يف السنن الكرب. متصل 
ل ثنا أبو بكر حممد بن أبو أمحد عبد اهلل بن حممد بن احلسن العدمن طريق ( 5189( برقم )5/496)

بن أيب علقمة عن أمه اجعفر املزكي، ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكري ثنا مالك عن علقمة 
موالة عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أهنا قالت: " كان النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة فيها 

واحلديث حسن  حىت ترين القصة البيضاء "الكرسف فيه الصفرة من دم احليض فتقول: ال تعجلن 
 ، تكون تابعه البنة زيد بن ثابت. (5)مبجموع طرقه ، وام علقمة امسها مرجانه مقبولة من الثالثة

 
 

  

                                                           

 (. 414أنظر: تقريب التهذيب ) ص  (5)
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 المطلب العاشر : تخريج حديث باب جامع الحيضة.
حدثين حيىي، عن مالك أنه بلغه أن عائشة، زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم،  -514 (52)

 .(2)«تدع الصالة»يف املرأة احلامل تر. الدم: أهنا قالت: 
  : تخريجال

 البيهقي وغريه .لكنه جاء متصال عن عائشة رضي اهلل عنها عند يف املوطأ األثر منقطع 
احليض على باب ،  مجاع أبواب عدة املدرخول هبا،  كتاب العدد ،أرخرجه البيهقي يف السن الكرب. 

أبو عبد اهلل احلافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق قال: ورو. من طريق  (51429( برقم )4/694) احلمل
 عن عبد اهلل بن عمر، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة،  (5)كريا بن عديز عن  إسحاق

 .قالت: " إذا رأت احلامل الدم تكف عن الصالة "
اهلل صلى اهلل باب بيان مشكل ما روي عن رسول ، يف شرح مشكل اآلثار حتت  وأرخرجه الطحاوي

عليه وسلم من قوله لعبد اهلل بن عمر يف امرأته اليت كان طلقها وهي حائض أن يراجعها، فإذا طهرت، 
الربيع املرادي، حدثنا شعيب بن ( من طريق 4221رقم )( ب52/422) طلقها وهي طاهر أو حامل

، حدثنا أيب، وشعيب بن الليث، حدثنا الليث بن سعد وما قد حدثنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم
عائشة زوج النيب الليث، حدثنا الليث بن سعد، عن بكري بن عبد اهلل بن األشج،  عن أم علقمة موالة 

واألثر  صلى اهلل عليه وسلم أن عائشة رضي اهلل عنها سئلت عن احلامل تر. الدم؟ فقالت: ال تصلي "
 . .ألن رجاله ثقات صحيح

( برقم 5/616) باب يف احلبلى إذا رأت الدم، الطهارة كتاب يف   ،يف سننه  أرخرجه الدارميوله شاهد 
، عن احلامل تر.  حدثنا مالك بن أنس، قال: سألت الزهري .(2)عن طريق رخالد بن خملد( ،  965)

 «تدع الصالة»الدم، فقال: 
                                                           

 (.521)ص، وقوت الصالة ، باب طهر احلائض أنظر : املوطأ ( 2)

الصلت التيمي موالهم أبو حيىي الكويف نزيل بغداد وهو أرخو يوسف ثقة جليل حيفظ من كبار العاشرة مات سنة زكريا بن عدي بن  (5)
  .إحد. عشرة أو اثنيت عشرة ومائتني

( والثقات 4/445)البن حجر ص( وهتذيب التهذيب 256)البن حجر ( وتقريب التهذيب 8/442)للذهيب  أنظر : سري أعالم النبالء
 (.8/214) البن حبان

رخالد بن خملد القطواين بفتح القاف والطاء أبو اهليثم البجلي موالهم الكويف صدوق يتشيع وله أفراد من كبار العاشرة مات سنة  (2)
 اثالث عشرة وقيل بعده
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 (5229)( برقم 5/456، )احلامل تر. الدم ببا،  كتاب احليض،  وأرخرجه عبد الرزاق يف مصنفه
إذا رأت احلامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإهنا »قاال:  ن طريق معمر عن الزهري وقتادة ،م

 . « َتسك عن الصالة كما تصنع احلائض
   ،يف احلامل تر. الدم، أتصلي أم ال كتاب الصالة ، باب  ،يف مصنفه  ابن أيب شيبة أرخرجهو 
عن مالك بن أنس ، قال : سألت الزهري عن ، (5)ابن طريق زيد بن حبم (6528( برقم )2/252)

 احلامل تر. الدم ؟ قال : تكف عن الصالة.
 . رخالف هذا القول يف حديث آرخر عائشة رضي اهلل عنها وقد روي عن

( من طريق عطاء عن عائشة أهنا قالت : احلامل ال 849( برقم )5/424يف سننه )أرخرجه الدارقطين 
 حتيض تغتسل وتصلي .

 .مبجموع طرقه  / األثر صحيح .احلكم 
 كتاب الصالة وفيه ثالثون مطلب:تخريج األحاديث المنقطعة في  المبحث الثاني / 

 المطلب األول : تخريج حديث باب من أدرك ركعة من الصالة.
من »وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن عبد اهلل بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقوالن:  -54 (55)

 .(2)«السجدةأدرك الركعة فقد أدرك 
 : تخريجال

هذ األثر وإن كان منقطعا يف املوطأ إال أنه متصل عند عبد الرزاق يف مصنفه كتاب الصالة ، باب الرجل 
معمر، عن الزهري، أن زيد بن ثابت، وابن ( من طريق 4411) (2/248) يدرخل واالمام راكع كم يكرب،

وإن »أن يكرب تكبرية، وقد أدرك الركعة، قاال: عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إىل القوم وهم ركوع 
 إسناده صحيح ألن رجاله ثقات. « وجدهم سجودا سجد معهم ومل يعتد بذلك

                                                                                                                                                                                                

والثقات  (4/556)البن حجر (وهتذيب التهذيب 8/564)للمزي  هتذيب الكمال(و 592تقريب التهذيب البن حجر ) صأنظر : 
 (.4/414)البن أيب حامت واجلرح والتعديل  (8/224) حبان البن

زيد بن احلباب بضم املهملة وموحدتني أبو احلسني العكلي بضم املهملة وسكون الكاف أصله من رخراسان وكان بالكوفة ورحل يف  (5)
 .احلديث فأكثر منه وهو صدوق خيطىء يف حديث الثوري من التاسعة مات سنة ثالثني ثالث ومائتني

( 1/544) غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال222)صالبن حجروتقريب التهذيب  (52/42)للمزي أنظر :هتذيب الكمال 
 (.9/494)للذهيب  وسري أعالم النبالء

 (.42)ص  يف من  أدرك ركعة من الصالة، وقوت الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 2)
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وله شاهد أرخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة ،كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك ركعة 
 .( 116) برقم (5/556من العصر قبل الغروب )

 (5/424) باب من أدرك ركعة من الصبح ، كتاب املساجد ومواضع الصالةيحه ،  مسلم يف صحأرخرجه و  
 .( 564) برقم

 .( 154( برقم )5/214) من أدرك ركعتني من العصرباب  النسائي يف سننه ، كتاب املواقيت ،أرخرجه و  
 .( 9914(برقم)56/44) مسند أيب هريرة رضي اهلل عنه أمحد يف مسنده ،أرخرجه و 
ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصالة مل بان يف صحيحه ، كتاب مواقيت الصالة ، باب ابن حأرخرجه و 

 .(5484( برقم )4/412) تفته صالته
( برقم 2/44) باب من أدرك ركعة من صالة فقد أدركالدارمي يف سننه ، كتاب الصالة ، أرخرجه و  
(5218 ). 
 العصر باب آرخر وقت اجلواز لصالةالبيهقي يف السنن الكرب. ،كتاب مجاع أبواب املواقيت ، أرخرجه و  
 باب يف آرخر وقت صالة العصر( وأيب عوانة يف مستخرجه ، كتاب الصالة ، 5456( برقم )5/142)
 .( 5214( برقم )5/299)
( 499( برقم )2/248) باب من أدرك شيئا من الوقتالبغوي يف شرح السنة ،كتاب الصالة ، أرخرجه و 
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن األعرج حيدثونه، عن أيب كلهم من طريق .

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد »هريرة: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 .  «أدرك العصرأدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد 
 المطلب الثاني : تخريج حديث باب ما جاء في النداء للصالة. 

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن املؤذن جاء إىل عمر بن اخلطاب يؤذنه لصالة  -586 (52)
 .(1)«الصالة رخري من النوم، فأمره عمر أن جيعلها يف نداء الصبح»الصبح، فوجده نائما. فقال: 

 : تخريجال
  أرخرجهعند ابن أيب شيبه   األثر وإن كان منقطعا عند مالك يف املوطأ إال أنه جاء متصالهذا احلكم / 

 من كان يقول يف األذان : الصالة رخري من النوممصنفه ، كتاب األذن ، باب يف ابن أيب شيبه  

                                                           

 (522)ص جاء يف النداء للصالة ما، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)
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، عن رجل يقال له :  (2)، عن هشام بن عروة (5)عبدة بن سليمان( من طريق 2542( برقم )5/228)
مساعيل ، قال : جاء املؤذن يؤذن عمر بصالة الصبح ، فقال : الصالة رخري من النوم ، فأعجب به إ

 ألن رجاله ثقات واالثر صحيح . عمر ، وقال للمؤذن : أقرها يف أذانك
( 946( برقم )5/414) باب ذكر اإلقامة وارختالف الروايات فيهاالدارقطين ،كتاب الصالة ،  أرخرجهو 

، عن نافع ، (4) ، ثنا وكيع ، عن العمري (4)خملد ، ثنا حممد بن إمساعيل احلساينحممد بن من طريق 
عن نافع ، عن ابن عمر ، ،  (1)عن ابن عمر ، عن عمر. ووكيع ، عن سفيان ، عن حممد بن عجالن

عن عمر ، أنه قال ملؤذنه: " إذا بلغت حي على الفالح يف الفجر فقل: الصالة رخري من النوم الصالة 
 .  من النوم "رخري 

 
 

 المطلب الثالث: تخريج حديث باب ما يفعل من سلَّم من ركعتين ساهيا.
قال:  وحدثين عن مالك، عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة -249 (54)

بلغين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركع ركعتني من إحد. صاليت النهار: الظهر أو العصر. 

                                                           

 عبدة بن سليمان الكاليب أبو حممد الكويف يقال امسه عبد الرمحن ثقة ثبت من صغار الثامنة مات سنة سبع ومثانني( 5)
 (.4/245( وهتذيب التهذيب البن حجر )58/142( وهتذيب الكمال للمزي )469أنظر : تقريب التهذيب البن حجر )ص 

 .الزبري ابن العوام األسدي ثقة فقيه رمبا دلس من اخلامسة مات سنة مخس أو ست وأربعني وله سبع ومثانون سنة بنبن عروة  هشام( 2)
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال42/242( وهتذيب الكمال للمزي )144أنظر : تقريب التهذيب البن حجر )ص 

 (52/548.) 
 هـ.218من احلادية عشر، تويف سنة  صدوق أبو عبد اهلل الواسطي الضرير،احلساين،  حممد بن إمساعيل بن البخرتيهو:  (4)

والثقات  (9/16)البن حجر وهتذيب التهذيب  (468)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 24/445)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 .(9/558البن حبان )

 .ي املدين نزيل البصرة صدوق رمبا وهم من السابعةبن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر العمر  عثمان بن واقد (4)
وإكمال  (4/518)البن حجر وهتذيب التهذيب  (484)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (59/124)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 .(9/592) غلطاي بن قليجملهتذيب الكمال 
 .من اخلامسة مات سنة مثان وأربعني حممد بن عجالن املدين صدوق إال أنه ارختلطت عليه أحاديث أيب هريرة (1)

 غلطاي بن قليجمل وإكمال هتذيب الكمال (496)ص البن حجروتقريب التهذيب  (26/525)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 .(2/59)البن منجوية  ورجال صحيح مسلم (52/245) 
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قال له ذو الشمالني: أقصرت الصالة يا رسول اهلل أم نسيت؟ فقال له رسول اهلل فسلم من اثنتني. ف
، فقال ذو الشمالني: قد كان بعض ذلك «ما قصرت الصالة وما نسيت»صلى اهلل عليه وسلم: 

فقالوا: « أصدق ذو اليدين؟»يا رسول اهلل فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس فقال: 
 .(1)هلل فأمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بقي من الصالة مث سلمنعم يا رسول ا

 : تخريجال
باب ما يفعل من سلم هذا احلديث رواه مالك هنا منقطعا وعنده متصل يف رواية أرخر. كتاب الصالة ، 

عن أيوب بن أيب َتيمة السختياين، عن حممد بن ( ، من طريق 18( برقم )5/94) من ركعتني ساهيا
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انصرف من اثنتني. فقال له ذو اليدين: أقصرت   ، سريين، عن أيب هريرة

فقال  «أصدق ذو اليدين؟»فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  الصالة. أم نسيت  يا رسول اهلل.
سلم، مث كرب، فسجد مثل فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فصلى ركعتني أرخريني، مث  الناس: نعم.

داود بن وأيضا من طريق  سجوده أو أطول، مث رفع ، مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع.
 يف صحيحه ، أرخرجه البخاري،به .  احلصني، عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد؛ أنه قال: مسعت أبا هريرة

عبد اهلل من طريق  (454) برقم  (544/ 5)باب: هل يأرخذ اإلمام إذا شك بقول الناس، كتاب األذان: 
،  بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن أيوب بن أيب َتيمة السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة

  به . 
 ،والسجود له  باب السهو يف الصالة ومواضع السجود ، كتاب املساجد، يف صحيحه مسلمأرخرجه و 
سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن احلصني، عن أيب قتيبة بن من طريق  (99)برقم  (5/424)

 ، به. سفيان، موىل ابن أيب أمحد، أنه قال: مسعت أبا هريرة
 احلكم / احلديث متفق عليه .

 
  

                                                           

 (548)ص ما يفعل من سلم يف  ركعتني ساهيا ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 5)
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 حديث باب العمل في السهو. المطلب الرابع : تخريج
إين »وحدثين عن مالك أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  -264 (54)

 «.أو أنسى ألسن (1)ألنسى
 : تخريجال

قال ابن عبدالرب: " أما هذا احلديث هبذا اللفظ فال أعلمه يرو. عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بوجه 
من الوجوه مسندا وال مقطوعا من غري هذا الوجه واهلل أعلم وهو أحد األحاديث األربعة يف املوطأ اليت 

واهلل أعلم ومعناه صحيح يف األصول وقد مضت آثار يف باب نومه ال توجد يف غريه مسندة وال مرسلة 
عن الصالة تدل على هذا املعىن حنو قول صلى اهلل عليه وسلم إن اهلل قبض أرواحنا لتكون سنة ملن 
بعدكم، وقال صلى اهلل عليه وسلم إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون، وثبت صلى اهلل عليه وسلم معلما 

 .(2) وقد بلغ ما أمر به ومل يتوفاه اهلل حىت أكمل دينه سننا وفرائض واحلمد هلل" فما سن لنا اتبعناه
 احلكم / احلديث ضعيف .ال أصل له كما قال ابن عبد الرب.

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن رجال سأل القاسم بن حممد فقال: إين أهم يف  -261 (51)
التك. فإنه لن يذهب عنك، حىت صاليت. فيكثر ذلك علي. فقال القاسم بن حممد " امض يف ص

 .(3)تنصرف وأنت تقول: ما أَتمت صاليت"
 : تخريجال

مل أجد من رخرج هذا احلديث بلفظه ، ولكن املعىن الوارد يف احلديث يشهد له أحاديث صحيحة ، أرخرجه 
 (422/  5) يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب السهو يف الصالة والسجود لهه صحيحمسلم يف 

حممد بن أمحد بن أيب رخلف، حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بالل، ، من طريق  (145م )برق
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا، فليطرح الشك ولينب على ما استيقن، مث »

                                                           

 أَناِسيَّ. مَجََعتهُ  مث إنساناً  جعلته شئتَ  وإنْ . أَناِسي   واجلمع بالتحريك، أيضاً  وأََنِسي   إْنِسي   الواحد الَبَشر، :اإِلْنسُ  (5)
 (.24أنظر : خمتار الصحاح للرازي )ص

  ه(.5448 )2، ط اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون  . املغرب .الناشر: انيد(.24/441) البن عبد الربأنظر التمهيد  (2)
 ( .561)ص العمل يف السهو ، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 4)
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جدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته، وإن كان صلى إَتاما ألربع كانتا يسجد س
 .«ترغيما للشيطان

 باب إذا شك يف الثنتني والثالث من قال يلقي الشكيف كتاب الصالة ،  ،داود يف سننه  أرخرجه أبو
عجالن، عن زيد بن حممد بن العالء، حدثنا أبو رخالد، عن ابن من طريق ( 5224( برقم ) 5/269)

يف كتاب قال األلباين يف صحيح أيب داود  ،، به  أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري
 ( 949( برقم ) 4/585) باب إذا شك يف الثنتني والثالث من قال يلقي الشك، الصالة

 (.ووافقه الذهيب ، وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ، إسناده حسن صحيح )
باب ما جاء فيمن شك يف صالته فرجع ،  كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها ،أرخرجه ابن ماجه يف سننه 

أبو كريب قال: حدثنا أبو رخالد األمحر، عن ابن عجالن، من طريق  (5252( برقم )5/482) إىل اليقني
سنن ابن  صحيح، به . قال األلباين يف  عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري

 . )حسن صحيح(( 5252( برقم )4/252ماجه )
من  (55482( برقم )58/421) مسند أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، يف أرخرجه أمحد يف مسنده 

موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بالل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد طريق 
سلم، رجاله ثقات رجال الشيخني غري موسى بن داود: وهو إسناده صحيح على شرط م، به ،  اخلدري
 .. سليمان بن بالل: هو القرشي التيمي ، فمن رجال مسلم الضيب

 احلكم / األثر منقطع ولكن املعىن صحيح ، لوجوده يف صحيح مسلم .
 

 المطلب الخامس : تخريج حديث باب ما جاء في اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطب.
عن مالك أنه بلغه أن رجال عطس يوم اجلمعة واإلمام خيطب، فشمته  وحدثين -244 (56)

 .(1)«ال تعد»إنسان إىل جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن املسيب، فنهاه عن ذلك، وقال: 
 : تخريجال

ومل مل أجد من رخرج هذا احلديث بلفظه ، ولكن املعىن الوارد يف احلديث يشهد له أحاديث صحيحة 
 أقف على اسم السائل.

                                                           

 (.565)ص ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب ، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ  ( 5)
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 باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب،أرخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اجلمعة ، 
حيىي بن بكري، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: ( من طريق 944( برقم )2/54)

أرخربين سعيد بن املسيب، أن أبا هريرة، أرخربه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " إذا قلت 
 بك يوم اجلمعة: أنصت، واإلمام خيطب، فقد لغوت "لصاح

( برقم 2/184) باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبةوأرخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اجلمعة ، 
قتيبة بن سعيد، وحممد بن رمح بن املهاجر، قال ابن رمح: أرخربنا الليث، عن (، من طريق 815)

 ، به .  املسيب، أن أبا هريرةعقيل، عن ابن شهاب، أرخربين سعيد بن 
 مسند علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، مسند اخللفاء الراشدين وأرخرجه االمام أمحد يف مسنده ، 

علي بن إسحاق، أرخربنا عبد اهلل، أرخربنا احلجاج بن أرطاة، عن ( من طريق 459( برقم )2/524)
صه، فقد تكلم، "ومن قال: ... طالب، عطاء اخلراساين، أنه حدثه عن موىل امرأته، عن علي بن أيب

 . إسناده ضعيف جلهالة موىل امرأة عطاء .ومن تكلم فال مجعة له "
، باب ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب السهو ،كتاب  أرخرجه مالك يف املوطأ

  .، قال: ابن شهاب: فخروج اإلمام يقطع الصالة وكالمه يقطع الكالم( 444)( برقم 2/544)
وقبله وبعده -الكرب.، كتاب اجلمعة، باب الصالة يوم اجلمعة نصف النهار  السنن أرخرجه البيهقي يف

ثنا  (5)قال أرخربنا علي بن أمحد عبدان أنبأ أمحد بن عبيد،  (1684( برقم )4/244) حىت خيرج اإلمام
فزاري ثنا معمر عن احلسن بن علي السكري ثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهل ثنا مروان بن معاوية ال

عن ضمضم بن جوس عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "رخروج  حيىي بن أيب كثري
اإلمام يوم اجلمعة للصالة يعين قطع الصالة وكالمه يقطع الكالم" وهذا رخطأ فاحش فإمنا رواه عبد 

                                                           

لى املسند الذي يكثر أبو عالبصري، الصفار، مؤلف كتاب )السنن  اجملود، أبو احلسن، أمحد بن عبيد بن إمساعيلإلمام، احلافظ، ا( 5)
مسع: حممد بن إمساعيل الرتمذي، وأبا مسلم الكجي، وأبا بكر بن أيب الدنيا، وعلي بن احلسن بن ،  بكر البيهقي من خترجيه يف تواليفه

قال  وعلي بن أمحد بن عبدان، وطائفة. بن مجيع،وأبو احلسني  ، وابن أيب قماش، ورخلقا من هذه الطبقة، حدث عنه: الدارقطين، بيان
 ه(.412) مات سنة. اخلطيب: ثقة، ثبت

( وتاريخ االسالم 5/419)للسيوطي  ( وطبقات احلفاظ4/62)للذهيب ( وتذكرة احلفاظ 51/448)للذهيب  أنظر: سري أعالم النبالء
 .(4/925)للذهيب 
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وله غري مرفوع ، ورواه ابن أيب عن سعيد بن املسيب من ق (5)الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري
ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أيب مالك ورواه مالك فميز كالم الزهري من كالم ثعلبة وهو  (2)ذئب

 احملفوظ عند حممد بن حيىي الذهلي  .
باب جلوس ه ، كتاب اجلمعة ، صنفموأثر ابن املسيب الذي أشار إليه البيهقي رواه عبد الرزاق يف 

  .به ، معمر، عن الزهري، عن ابن املسيبمن طرق  (1415رقم )ب( 4/224) رج اإلمامالناس حني خي
 احلكم / وإن كان األثر فيه انقطاع بني مالك وابن املسيب إال أنه صحيح املعىن هبذه الشواهد .

 المطلب السادس : تخريج حديث باب الهيئة , وتخطي الرقاب , واستقبال اإلمام يوم الجمعة.
حدثين حيىي عن مالك، عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  -292 (54)

 .(3)«ما على أحدكم لو اختذ ثوبني جلمعته سو. ثويب مهنته»وسلم قال: 
 
 : تخريجال

 مسون ليحىي بن سعيداخلسادس و الديث وهذا احلديث وصله ابن عبد الرب يف التمهيد ، احل
وهذا احلديث يتصل من وجوه حسان عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من ( فقال 914( برقم )24/44)

حديث عائشة وغريها حدثين إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي قال حدثنا حممد بن العباس احلليب قال 
حدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن عبيد اهلل بن أرخي اإلمام قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال 

                                                           

بن احلارث بن زهرة بن كالب القرشي الزهري وكنيته أبو بكر الفقيه احلافظ متفق  حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب (5)
 .وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة مخس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتني على جاللته وإتقانه وثبته
( والثقات 9/441)بن حجر ال ( وهتذيب التهذيب126)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (26/459للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 .(1/449) البن حبان
املغرية بن احلارث بن أيب ذئب هشام القرشي العامري املدين  اإلمام الثبت العابد شيخ الوقت أبو احلارث حممد بن عبد الرمحن بن (2)

ابن  روي عنه.  العمري وصاحل موىل التوأمة ورخلق ونافع والزهري وشعبة بن دينار عكرمة حدث عن،  ، ولد سنة مثانني للهجرة الفقيه
كان ابن أيب  :أمحد بن حنبل والقعنيب وأسد بن موسى وأمحد بن يونس وعلي بن اجلعد ورخلق كثري، قال وأبو نعيم وحيىي القطان املبارك

 .أن مالكاً أشد تنقية للرجال منه إال مالك ، فقيل ألمحد: أرخلف مثله؟ قال: ال، وقال: كان أفضل منسعيد بن املسيب ذئب يشبه
 ( ورجال صحيح مسلم4/549)للذهيب  ( وسري أعالم النبالء21/642)للمزي ( وهتذيب الكمال 5/544)للذهيب أنظر: تذكرة احلفاظ 

  .(2/595) البن منجوية
 (.566)ص اهليئة، وختطي الرقاب، واستقبال اإلمام يوم اجلمعة املوطأ  ، كتاب الصالة ، بابأنظر : ( 4)
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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عمرة عن عائشة قالت إن الناس كانوا  عيد األموي عن حيىي بن سعيد األنصاري عنحدثنا حيىي بن س
عمال أنفسهم وكانت ثياهبم األنار قالت فكانوا يروحون هبيئتهم كما هي قالت فقال رسول اهلل صلى 

 . اهلل عليه وسلم لو اغتسلتم وما على أحدكم أن يتخذ ليوم اجلمعة ثوبني سو. ثويب مهنته
بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثين رخلف 

قال حدثنا حممد بن رخزمية البصري مبصر قال حدثنا حامت بن عبيد اهلل أبو عبيدة قال حدثنا مهدي بن 
ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما على 

 .وحسنه ابن عبد الرب. سو. ثويب مهنته جلمعته أو لعيده أن يكون له ثوبانأحدكم 
 برقم( 5/282)باب اللبس للجمعة  ،تفريع أبواب اجلمعة  ،كتاب الصالة ،رواه أبو داود يف سننه و 
 ،  (4)، وعمرو (2)، عن ابن وهب، عن يونس (5)أمحد بن صاحلمن طريق ( 5248)

وصححه األلباين يف  ، مرسال مبعناه. (2)عن حممد بن حيىي بن حبان ،(5)عن حيىي بن سعيد األنصاري
 ( .5248( برقم )5/2صحيح سنن أيب داود )

                                                           

أمحد بن صاحل املصري أبو جعفر ابن الطربي ثقة حافظ من العاشرة تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معني  (5)
الشمومي فظن النسائي أنه عىن ابن الطربي مات سنة مثان وأربعني وله مثان  تكذيبه وجزم ابن حبان بأنه إمنا تكلم يف أمحد ابن صاحل

 .وسبعون سنة
( واجلرح والتعديل 5/49)البن حجر وهتذيب التهذيب  (82)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (5/442للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.2/16)البن أيب حامت 
ح اهلمزة وسكون التحتانية بعدها الم أبو يزيد موىل آل أيب سفيان ثقة إال أن يف روايته عن بن يزيد بن أيب النجاد األيلي بفت نسيو  (2)

  الزهري ومها قليال ويف غري الزهري رخطأ من كبار السابعة مات سنة تسع ومخسني على الصحيح وقيل سنة ستني
( وتذكرة 6/294)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 654)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (42/115للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/522)للذهيب احلفاظ 
 .بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم املصري أبو أمية أيوب ثقة فقيه من السابعة مات قدميا قبل اخلمسني ومائةعمرو  (4)
 (.4/228ثقات البن حبان )( وال459)ص البن حجروتقريب التهذيب  (25/142للمزي )انظر: هتذيب الكمال  
 .بن قيس األنصاري املدين أبو سعيد القاضي ثقة ثبت من اخلامسة مات سنة أربع وأربعني أو بعدها ىي بن سعيدحي( 5)

( والثقات 55/225)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 195)ص البن حجروتقريب التهذيب ( 45/446للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/125) البن حبان

حممد بن حيىي بن حبان بفتح املهملة وتشديد املوحدة ابن منقذ األنصاري املدين ثقة فقيه من الرابعة مات سنة إحد. وعشرين وهو  (2)
 .ابن أربع وسبعني سنة
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  ،، عن ابن حبان (4)، عن موسى بن سعد (4)وأرخربين ابن أيب حبيب قال أبوداود: قال عمرو: 
قال أبو داود: ورواه  ، أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ذلك على املنرب. (1)عن ابن سالم
  ، عن حيىي بن أيوب، عن يزيد بن أيب حبيب، عن موسى بن سعد،  (4)، عن أبيه (6)وهب بن جرير

 ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. (5)عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم
/ 5)باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة  ،اب إقامة الصالة والسنة فيها كت،ابن ماجه يف سننه  وأرخرجه

حرملة بن حيىي عن عبد اهلل بن وهب عن عمرو بن احلارث، عن يزيد من طريق ( 5291) برقم( 448

                                                                                                                                                                                                

( والثقات 1/446)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب152)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 26/621)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/448حبان )البن 

يزيد بن أيب حبيب املصري أبو رجاء واسم أبيه سويد وارختلف يف والئه ثقة فقيه وكان يرسل من اخلامسة مات سنة مثان وعشرين وقد  (4)
 .قارب الثمانني

( واجلرح 55/458)البن حجر ( وهتذيب التهذيب622)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/522للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/264)البن أيب حامت والتعديل 

 .موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت األنصاري املدين مقبول من الرابعة (4)
( والثقات 52/441)البن حجر وهتذيب التهذيب (115)ص البن حجر(، وتقريب التهذيب 29/68)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (. 1/425البن حبان )
فيف اإلسرائيلي أبو يوسف حليف بين اخلزرج قيل كان امسه احلصني فسماه النيب صلى اهلل عليه وسلم عبد عبد اهلل بن سالم بالتخ (1)

 ـ. اهلل مشهور له أحاديث وفضل مات باملدينة سنة ثالث وأربعني
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال424)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (51/44)للمزي  انظر: هتذيب الكمال

 (.4/522) البن حجر ( واإلصابة يف َتييز الصحابة4/491) 
 .وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد اهلل األزدي البصري ثقة من التاسعة مات سنة ست ومائتني (6)

 غلطاي بن قليجمل( وإكمال هتذيب الكمال 181)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (45/525)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 ( .9/28)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 52/214) 
جرير ابن حازم ابن زيد ابن عبد اهلل األزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقة لكن يف حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث  (4)

  من حفظه وهو من السادسة مات سنة سبعني بعد ما ارختلط لكن مل حيدث يف حال ارختالطه
 (.6/544( والثقات البن حبان)548)ص  البن حجر ( وتقريب التهذيب4/124)للمزي ل انظر: هتذيب الكما

 .يوسف بن عبد اهلل بن سالم اإلسرائيلي املدين أبو يعقوب صحايب صغري وقد ذكره العجلي يف ثقات التابعني (5)
البن ( واجلرح والتعديل 446)4) حبان( والثقات البن 655)ص البن حجروتقريب التهذيب  (42/441انظر: هتذيب الكمال للمزي )

 (.9/221)أيب حامت 
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 . بن أيب حبيب، عن موسى بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبداهلل بن سالم، حنوه
 (.5291( برقم )4/91نن ابن ماجه )وصححه األلباين يف صحيح س

، عن حممد بن  (2)كما رو. عن أيب بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا شيخ لنا، عن عبد احلميد بن جعفر
 عن أبيه، مبعناه. حيىي بن حبان، عن يوسف بن عبداهلل بن سالم

باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،ابن ماجه يف سننه  وأيضا أرخرجه
، عن  (4)عن زهري ،  (4)حممد بن حيىي عن عمرو بن أيب سلمةمن طريق  (5296) برقم( 449/ 5)

 . ، عن عائشة، مبعناه،  (1)هشام بن عروة، عن أبيه
باب استحباب اختاذ املرء يف اجلمعة ، كتاب اجلمعة ،ابن رخزمية بالطريق نفسها يف صحيحه  أرخرجهو  

أبو طاهر، نا أبو بكر، نا حممد بن حيىي، نا من طريق  (5461)( برقم 2/814) ثيابا سو. ثويب املهنة
 .، عن أبيه، عن عائشة عمرو بن أيب سلمة، عن زهري، عن هشام بن عروة

                                                           

عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهلل بن احلكم بن رافع األنصاري صدوق رمي بالقدر ورمبا وهم من السادسة مات سنة ثالث  (2)
 .ومخسني

( والثقات 6/52)ن أيب حامت الب ( واجلرح والتعديل444)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 56/456)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/522البن حبان )

عمرو بن أيب سلمة التنيسي مبثناة ونون ثقيلة بعدها حتتانية مث مهملة أبو حفص الدمشقي موىل بين هاشم صدوق له أوهام من كبار  (4)
 .العاشرة مات سنة ثالث عشرة أو بعدها

( وسري أعالم النبالء 8/482( والثقات البن حبان )422)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 22/15للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (. 52/254)للذهيب 

حممد التميمي أبو املنذر اخلراساين سكن الشام مث احلجاز ]ثقة إال أن[ رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة فضعف بسببها  بنزهري  (4)
آرخر وقال أبو حامت حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة مات قال البخاري عن أمحد كأن زهريا الذي يروي عنه الشاميون 

 .سنة اثنتني وستني
( واملعجم 5/221)البن منجوية  ( ورجال صحيح مسلم254)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب9/454) للمزي انظر: هتذيب الكمال

 (. 5/541)لألثري أكرم حممد  جرير االمام ابنالصغري لرواة 
الزبري بن العوام بن رخويلد األسدي أبو عبد اهلل املدين ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات ]قبل املائة[ سنة أربع وتسعني على عروة بن  (1)

 .الصحيح ومولده يف أوائل رخالفة عثمان
 (.1/594( والثقات البن حبان) 489)ص البن حجروتقريب التهذيب ( 22/55للمزي )انظر: هتذيب الكمال 



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 84 - 
 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب "  ورو. ابن رخزمية أيضا من طريق حيىي بن سعيد عن رجل منهم
: "ما على -صلى اهلل عليه وسلم  -اجلمعة، فرأ. عليهم ثياب النمار، فقال رسول اهلل رخطب يوم 

 أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبني جلمعته سو. ثويب مهنته"
احلكم / احلديث وإن كان منقطعا يف املوطأ إال أنه متصل من طرق أرخر. واحلديث صحيح بشواهده ، 

( ويف التعليقات احلسان على صحيح 5489( برقم )5/448وصححه االلباين يف مشكاة املصابيح )
 (.1641( برقم )2/981( ويف صحيح اجلامع الصغري )2466( برقم )444/ 4ابن حبان )

 
 المطلب السابع : تخريج حديث باب ما جاء في صالة الليل. 

وحدثين عن مالك، عن إمساعيل بن أيب حكيم، أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل  -452 (58)
فقيل له: هذه احلوالء بنت تويت ال « من هذه؟»ه وسلم، مسع امرأة من الليل تصلي، فقال: علي

إن »تنام الليل، فكره ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حىت عرفت الكراهية يف وجهه، مث قال: 
 .(1)«اهلل تبارك وتعاىل ال ميل حىت َتلوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة

 
 : تخريجال

قال ابن عبد الرب: "هذا حديث منقطع من رواية امساعيل ابن أيب حكيم وقد يتصل معىن ولفظا عن 
، مث ذكر بسنده عن  (2)"النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث مالك وغريه من طرق صحاح ثابتة

 مالك فقال: "حدثناه عبد الرمحن بن حيىي قال حدثنا احلسن بن اخلضر قال حدثنا أمحد بن شعيب
قال حدثنا عبد امللك بن عبد احلميد قال حدثنا القعنيب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

 .(5) عائشة فذكره"

                                                           

 ( .544)ص ما جاء يف صالة الليل وطأ ، كتاب الصالة ، باباملأنظر : ( 5)
 (.5/595) البن عبد الرب التمهيدأنظر : ( 2)
 (.5/592) املرجع السابقالتمهيد أنظر :  (5)
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 برقم (5/54)باب أحب األعمال إىل اهلل أدومه  ،كتاب اإلميان ،البخاري يف صحيحه  وله شاهد عند
 ، عن عائشة، مبعناه. ربين أيبعن هشام، قال: أرخ ،(4)، عن حيىي (2)حممد بن املثىن من طريق( 44)

باب أمر من نعس يف صالته، أو ،  كتاب صالة املسافرين وقصرهاوأرخرجه مسلم يف صحيحه ،  
( من 481( برقم )5/142) استعجم عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقد، أو يقعد حىت يذهب عنه ذلك

عن هشام بن عروة، ح وحدثين زهري أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، قاال: حدثنا أبو أسامة، طريق 
 . مبعناه ، بن حرب، واللفظ له، حدثنا حيىي بن سعيد، عن هشام، قال: أرخربين أيب، عن عائشة

 
هذا حديث منقطع من رواية امساعيل ابن أيب حكيم وقد احلكم / كما قال ابن عبد الرب رمحه اهلل 

.  مالك وغريه من طرق صحاح ثابتة يتصل معىن ولفظا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث
 وعليه يكون احلديث صحيح . لوجوده يف البخاري ومسلم .

يكره النوم قبل العشاء، »وحدثين مالك أنه بلغه، أن سعيد بن املسيب كان يقول:  -452 (59)
 .(4)«واحلديث بعدها

 
 : تخريجال

وسلم وكان على ذكر من مل يسم قال ابن عبد الرب: "هذا وإن مل يكن فيه ذكر النيب صلى اهلل عليه 
فاعله فإنه مروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مشهور حمفوظ عند أهل احلديث من حديث أيب برزة 

 .(5)" األسلمي وغريه
                                                           

العاشرة وكان حممد بن املثىن بن عبيد العنزي بفتح النون والزاي أبو موسى البصري املعروف بالزمن مشهور بكنيته وبامسه ثقة ثبت من  (2)
 .هو وبندار فرسي رهان وماتا يف سنة واحدة أي سنة اثنتني ومخسني

والثقات  (52/524)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 121)ص البن حجروتقريب التهذيب  (26/419للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/555) البن حبان

املضمومة وسكون الواو مث معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء  حيىي بن سعيد (4)
 .حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة مثان وتسعني ]ومائة[ وله مثان وسبعون

 (.9/512)البن أيب حامت  ( واجلرح والتعديل195)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (45/429للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 .(541)صما جاء يف صالة الليل باب، كتاب الصالة ، نظر : املوطأ أ (4)
 (.24/251) املرجع السابقالتمهيد أنظر : ( 5)
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 فقد رواه البخاري يف صحيحه بطرق شىت عن أيب برزة.
من ( 199) برقم (5/524)باب ما يكره من السمر بعد العشاء  ،ذكر يف كتاب مواقيت الصالة 

 .، عنه مبعناه (4)، عن أيب املنهال (4)، عن عوف ، عن حيىي (2)مسدد طريق 
، عن  (1)( عن حممد بن سالم168) برقم (5/558)ما يكره من النوم قبل العشاء  : ورو. أيضا باب

 ،  (6)عبد الوهاب الثقفي
القراءة يف الفجر   باب كتاب األذان ،  كما رخرج يف . به، عن أيب املنهال،  (5)عن رخالد احلذاء

 .به، عن سيار بن سالمة،  (4)، عن شعبة (2)( عن آدم445) برقم( 5/514)

                                                           

مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري أبو احلسن ثقة حافظ يقال إنه أول من صنف املسند بالبصرة من العاشرة ( 2)
 .مات سنة مثان وعشرين

( والثقات 8/448)البن أيب حامت  ( واجلرح والتعديل128)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/444للمزي ) الكمالانظر: هتذيب 
 (.9/222البن حبان )

عوف بن أيب مجيلة بفتح اجليم األعرايب العبدي البصري ثقة رمي بالقدر وبالتشيع من السادسة مات سنة ست أو سبع وأربعني وله  (4)
 .ست ومثانون

( 2/99) البن منجويه ( ورجال صحيح مسلم444)ص البن حجروتقريب التهذيب  (22/444للمزي )هتذيب الكمال  انظر:
 (.8/566)البن حجر وهتذيب التهذيب

 هـ.529، ثقة ، من الرابعة، تويف سنة سيار بن سالمة الرياحي، أبو املنهال البصري، من بين رياح بن يربوع بن حنظلة (4)
( والثقات 4/292)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 265)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 52/428للمزي )ل انظر: هتذيب الكما

 (.4/441) البن حبان
حممد بن سالم بن الفرج السلمي موالهم البيكندي بكسر املوحدة وسكون التحتانية وفتح الكاف وسكون النون أبو جعفر خمتلف  (1)

 .ثبت من العاشرة مات سنة سبع وعشرين وله مخس وستونيف الم أبيه والراجح التخفيف ثقة 
 ( وتذكرة احلفاظ9/41( والثقات البن حبان )482)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 21/442)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (.2/9)للذهيب 
سنني من الثامنة مات سنة أربع وتسعني بن عبد اجمليد بن الصلت الثقفي أبو حممد البصري ثقة تغري قبل موته بثالث  عبد الوهاب (6)

 .عن حنو من مثانني سنة
 (.4/542) ( والثقات البن حبان468)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 58/124للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 هـ.542نة قة، من اخلامسة، تويف سث ، ، موىل قريش، وقيل: موىل بين جماشع ، أبو املنازل البصري رخالد بن مهران احلذاء (5)
( والثقات 4/522)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 595)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (8/544للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.214)/ البن حبان
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باب استحباب التبكري بالصبح ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ،  مسلم أيضا يف صحيحه وأرخرجه 
حبيب ( عن حيىي بن 644) برقم( 5/444) يف أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

، عن سويد بن  (6)وأرخرجه أيضا عن أيب كريب .به، عن شعبة،  (1)، عن رخالد بن احلارث(4)احلارثي
 ،  (4)عمرو الكليب

 ، عن سيار بن سالمة، عنه مبعناه. (5)عن محاد بن سلمة

                                                                                                                                                                                                

َتيم، ، ويقال: ناهية، بن شعيب اخلراساين املروذي، أبو احلسن العسقالين. موىل بين  آدم بن أيب إياس، وامسه عبد الرمحن بن حممد (2)
  هـ.225، ثقة، من التاسعة، تويف أو تيم، أصله من رخراسان
والثقات  (8/544( والثقات البن حبان )86)ص البنحجر وتقريب التهذيب  (2/425للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/254للعجلي)
 .من السابعة مات سنة ستنيشعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم أبو بسطام الواسطي مث البصري ثقة حافظ متقن  (4)

( والثقات 4/448)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب266)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (52/449للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.6/446) البن حبان

 ا، ثقة.هـ، وقيل: بعده248يف سنة ، من العاشرة، تو حيىي بن حبيب بن عريب احلارثي، وقيل: الشيباين، أبو زكريا البصري (4)
البن ( واجلرح والتعديل 9/261( والثقات البن حبان)189)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (45/262للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.9/544)أيب حامت 
 .رخالد بن احلارث بن عبيد ابن سليم اهلجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت من الثامنة مات سنة ست ومثانني  (1)

 (.6/264( والثقات البن حبان )584)ص  البن حجر وتقريب التهذيب( 8/41للمزي )ل انظر: هتذيب الكما
بن كريب اهلمداين أبو كريب الكويف مشهور بكنيته ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع وأربعني وهو ابن سبع بن العالء حممد  (6)

 .ومثانني سنة
( والثقات 9/481)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب122)ص حجر البوتقريب التهذيب  (26/244للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.9/521) البن حبان
سويد بن عمرو الكليب أبو الوليد الكويف العابد ثقة من كبار العاشرة مات سنة أربع أو ثالث ومائتني أفحش ابن حبان القول فيه ومل  (4)

 .يأت بدليل
( والثقات 4/244)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب262)ص البن حجر ب وتقريب التهذي (52/264للمزي  ) انظر: هتذيب الكمال

 (.5/444) للعجلي
 .محاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة ثقه عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بأرخرة من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني( 5)

البن ( واجلرح والتعديل 6/256) الثقات البن حبان( و 548)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (4/214للمزي ) انظر: هتذيب الكمال
 (.4/542)أيب حامت 



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 88 - 
 

احلكم / واألثر كما قال ابن عبد الرب رمحه اهلل ، وهو مروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بإسناد 
 صحيح .

صالة الليل والنهار »وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد اهلل بن عمر كان يقول:  -454 (22)
 .(2)«مثىن مثىن، يسلم من كل ركعتني

  : تخريجال
باب أن صالة الليل  ، أبواب الصالة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أرخرجه الرتمذي يف سننه 

حممد بن بشار عن عبد الرمحن بن مهدي عن  من طريق( 194) برقم( 5/444)والنهار مثىن مثىن 
 .به عن يعلى بن عطاء، عن علي األزدي، عن ابن عمر شعبة

 برقم (4/224)باب كيف صالة الليل ،كتاب قيام الليل وتطوع النهار  ،وأرخرجه النسائي يف سننه 
وصححه  بة.شععن حممد بن بشار، عن حممد بن جعفر، وعبد الرمحن، كالمها  من طريق ( 5666)

 (.5666( برقم )4/452األلباين يف صحيح سنن النسائي )
باب ما جاء يف صالة الليل والنهار  ، كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها، وأرخرجه ابن ماجه يف سننه 

 عن وكيع. (4)( عن علي بن حممد5422) برقم( 459/ 5) ،مثىن 
 ، كالمها عن حممد بن جعفر. (4)وأرخرج عن حممد بن بشار، وأيب بكر بن رخالد

 ورو. وكيع وجعفر عن شعبة.
،  (2)عن علي بن عبداهلل البارقي األزدي (5)مث رو. شعبة يف الطرق السابقة كلها عن يعلى بن عطاء

 (5422( برقم )4/422وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ) عن ابن عمر به.
                                                           

 (.546)صما جاء يف صالة الليلباب ، كتاب الصالة ، أنظر : املوطأ ( 2)
علي بن حممد بن إسحاق بن أيب شداد، ويقال: علي بن حممد بن أيب شداد، ويقال: علي بن حممد بن شرو.، ويقال: علي بن  (4)

 هـ.241أو  244العاشرة، تويف سنة  ثقة ، من حممد بن عبد الرمحن،
( وتذكرة 4/448)حجر البن  ( وهتذيب التهذيب421)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 25/522للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.2/21) للذهيب  احلفاظ
 .حممد بن رخالد بن كثري الباهلي أبو بكر البصري ثقة من العاشرة مات سنة أربعني على الصحيح (4)

البن  ( واجلرح والتعديل9/86) ( والثقات البن حبان444)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (21/569للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.5/441)أيب حامت 

 هـ، أو بعدها.522، تويف سنة  ، ثقة ، من الرابعةيعلى بن عطاء العامري القرشي (5)
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ذكر اخلرب الدال على أن األمر بأربع  ،النوافل  باب ،وأرخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب الصالة 
( 2482) برقم (6/245)ركعات يف عقب صالة اجلمعة إمنا أمر بذلك بتسليمتني ال بتسليمة واحدة 

عن يعلى بن  ، عن شعبة (4)، عن أبيه (4)احلسن بن سفيان، عن عبيد اهلل بن معاذ بن معاذ من طريق
 .به ء، مسع عليا البارقي، عن ابن عمرعطا

ذكر اخلرب الدال على أن أمر املصطفى صلى اهلل عليه  ،باب النوافل ، كتاب الصالة يف  أيضا أرخرجه و 
من ( 2484) برقم( 6/242)وسلم بالركعات األربع بعد اجلمعة أراد به بتسليمتني ال بتسليمة واحدة 

 ، ، عن حممد بن الوليد البسري، عن غندر(1)بتسرت أمحد بن حيىي بن زهري طريق
 .به عن يعلى بن عطاء، عن علي األزدي، عن ابن عمر عن شعبة

                                                                                                                                                                                                

( والثقات 55/424)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب629)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (42/494للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/612) البن حبان

 .، صدوق ، من الثالثة الوليد البارقي ن أيب، أبو عبد اهلل ب علي بن عبد اهلل األزدي (2)
( ورجال 4/418البن حجر )( وهتذيب التهذيب 424)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (25/42انظر: هتذيب الكمال للمزي )

 (.2/18صحيح مسلم البن منجويه )
أبو عمرو البصري، أرخو املثىن بن معاذ بن نصر بن حسان بن احلر بن مالك بن اخلشخاش العنربي، بن معاذ عبيد اهلل بن معاذ  (4)

  هـ.244، من العاشرة، تويف سنة  ثقة ،العنربي، وكان األكرب
  ( واجلرح والتعديل8/426) والثقات البن حبان (444)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (59/518انظر: هتذيب الكمال للمزي )

 (.1/441)البن أيب حامت 
ثقة، من التاسعة، تويف سنة  ،بن مالك بن اخلشخاش التميمي العنربي أبو املثىن البصري معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن احلر (4)

 .هـ596
( وسري 52/594)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب146)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (28/542للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.9/14)للذهيب  أعالم النبالء
  .أبو جعفر ، أمحد بن حيىي بن زهري التسرتي الزاهد اإلمام احلجة احملدث البارع ، علم احلفاظ ، شيخ اإلسالم  التُّْسرَتي (1)

دث عنه : أبو حامت بن حبان ، وأبو إسحاق بن محزة ، تويف أبو جعفر يف وح مسع أبا كريب حممد بن العالء ، وحممد بن حرب النشائي
 .وكان من أبناء الثمانني ئةعشر وثالث ما سنة

رجال احلاكم يف  ( و5/425( وطبقات احلفاظ للسيوطي)2/229)للذهيب  ( وتذكرة احلفاظ54/462)للذهيب  أنظر : سري أعالم النبالء
 .(5/228)ملقبل الوادعي  املستدرك
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 برقم( 2/954)باب صالة الليل والنهار مثىن مثىن  ،كتاب الصالة ،أرخرجه الدارمي مرفوعا يف سننه 
عن يعلى بن  ، عن شعبة (5)عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، عن وكيع، وغندر من طريق( 5499)

 .به ابن عمرعطاء، عن علي األزدي، عن 
( 2/284)باب صالة النافلة يف الليل والنهار ، كتاب الصالة ،وأرخرجه الدارقطين بطرق شىت يف سننه 

حممد بن  عن، (4)، عن حممد بن بشار(2)فرو. عن عبد اهلل بن سليمان بن األشعث،  (5146) برقم
،  الكي حممد بن سليمانورو. أيضا عن أيب علي امل . ، كالمها عن شعبة (1)، وعبد الرمحن(4)جعفر

، عن  ورو. عن عمر بن أمحد بن علي القطان،  عن بندار، عن عبد الرمحن بن مهدي، عن شعبة
كتاب الصالة ، ورو. الدارقطين بطريق أرخر.،  حممد بن الوليد ، عن حممد بن جعفر كالمها عن شعبة

                                                           

لتاسعة مات سنة ثالث أو أربع وتسعني حممد بن جعفر اهلذيل البصري املعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة من ا (5)
 .ومائة

( وسري أعالم 9/96)البن حجر  وهتذيب التهذيب (442)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (21/1للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/98)للذهيب  النبالء

 ، السجستاين ، صاحب التصانيفأبو بكر  اإلمام العالمة احلافظ ، شيخ بغداد : عبد اهلل بن سليمان بن األشعث أبو بكر (2)
رو.  ،مسع منه : حممد بن أسلم الطوسي  يف شعبان ، فأول شيخ ومائتني سنة مثان وثالثني ومات  ومائتني ثالثني ولد بسجستان يف سنة

رقطين، فقال: وثقه الدا .صنف "السنن" و "املصاحف" و "شريعة املقارئ"  . عن : أبيه ، وعمه ، وحممد بن بشار ، ونصر بن علي أبيه
 ثقة، إال أنه كثري اخلطأ يف الكالم على احلديث.

 (.9/445)للخطيب ( وتاريخ بغداد 54/225)للذهيب و سري أعالم النبالء  (2/444لذهيب )ل  ميزان االعتدال يف نقد الرجالأنظر : 
 .اثنتني ومخسني وله بضع ومثانون سنةحممد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة من العاشرة مات سنة  (4)

والثقات  (9/42)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب469)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/155للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/555) البن حبان

الث أو أربع وتسعني حممد بن جعفر اهلذيل البصري املعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ث (4)
وابن جريج ، وشعبة ، رو. عنه : علي بن املديين ،  عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند ،ورو. عن :  . بضع عشرة ومائة ولد سنة . ومائة

 .وابن راهويه وأبو بكر بن أيب شيبة ، وعمرو بن علي ، وحممد بن بشار  وأمحد بن حنبل ، وحيىي بن معني ،
البن  ( ورجال صحيح مسلم5/222)للذهيب ( وتذكرة احلفاظ 9/12والثقات البن حبان ) (424)صالبن حجر أنظر : تقريب هتذيب 

 .( 2/569)منجويه 
عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي موالهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال واحلديث قال ابن املديين ما  (1)

 .مثان وتسعني ومائةرأيت أعلم منه من التاسعة مات سنة 
والثقات  (6/249)البن حجر  وهتذيب التهذيب (415)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (54/442للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.8/444) البن حبان
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،  بن حممود بن املنذر األصم ( عن حممد5144) برقم( 2/289)باب صالة النافلة يف الليل والنهار ، 
،  ، عن عمرو بن احلارث (4)، عن الليث بن سعد (2)، عن داود بن منصور(5)عن يوسف بن حبر جببلة

 ، عنه به. (1)، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان (4)عن بكري بن األشج، عن عبد اهلل بن أيب سلمة
( 284) برقم (49)ص باب يف ركعات السنة  ،كتاب الصالة ى ،نتقاملوأرخرجه عنه ابن اجلارود يف 

عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد اهلل  ، عن شعبة (5)عن حممد بن حيىي، عن عمرو بن مرزوق
  .به البارقي، عن ابن عمر

                                                           

علي بن  مسع: قاضي محص، مث نزل جبلة.،  اإلمام، الرحال، أبو القاسم التميمي، البغدادي يوسف بن حبر بن عبد الرمحن التميمي (5)
وعنه: ابن صاعد، وحممد بن املسيب األرغياين، وحممد بن سليمان أرخو ،  عاصم، ويزيد بن هارون، وأبا النضر، وحجاج بن حممد

 وقال الدارقطين: ضعيف. قال ابن عدي: ليس هو بالقوي، وقال أبو أمحد احلاكم: ليس باملتني عندهم. رخيثمة، وابن أيب حامت، وآرخرون.
 بالقوي.وقال مرة: ليس 

( وسري 54/424) أبو بكر أمحد بن علي ،لبغدادي ل ( وتاريخ بغداد 5/499لوادعي )ملقبل ا تراجم رجال الدارقطين يف سننهأنظر : 
 .(54/522) للذهيب  أعالم النبالء

فسكنها فحصل حديثه داود بن منصور النسائي، أبو سليمان الثغري، سكن بغداد، مث ويل قضاء املصيصة، وانتقل عن بغداد إليه  (2)
 هـ.224قضاء من التاسعة، تويف سنة ، صدوق يهم كرهه أمحد للعند أهلها

البن ( واجلرح والتعديل 8/244( والثقات البن حبان )222)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (8/414للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/426)أيب حامت 

احلارث املصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات يف شعبان سنة مخس بن عبد الرمحن الفهمي أبو بن سعد الليث  (4)
  .وسبعني

والثقات  (4/549)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 464)ص البن حجر (، وتقريب التهذيب 24/211)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.2/242) للعجلي

، ثقة ، من الثالثة، تويف واسم أيب سلمة ميمون، ويقال: دينار موىل آل املنكدر، عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون القرشي التيمي، (4)
 هـ.526سنة 

والثقات  (1/244)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب426)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (51/11للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/19) البن حبان

 ه(. 522أو  95، ثقة ، من الثالثة تويف سنة)، موالهم، أبو عبد اهلل املدينالعامري حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القرشي (1)
( والثقات 9/294)البن حجر وهتذيب التهذيب  (492)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 21/196للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.1/469البن حبان )
 هـ.224ثقة، من التاسعة، تويف سنة ، موالهم، أبو عثمان البصري عمرو بن مرزوق الباهلي، يقال: (5)

 (.6/264)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 426)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (22/224للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
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( ويف صحيح 5/444احلكم / احلديث صحيح وصححه االلباين يف سلسلة االحاديث الصحيحة )
 ( . 4845( برقم)2/454اجلامع الصغري )

 المطلب الثامن : تخريج حديث باب األمر بالوتر .
وحدثين عن مالك أنه بلغه أن رجال سأل عبد اهلل بن عمر عن الوتر أواجب هو؟  -424 (25)

: قد أوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأوتر املسلمون، فجعل الرجل يردد فقال عبد اهلل بن عمر
 .(2)«أوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأوتر املسلمون»عليه وعبد اهلل بن عمر يقول: 

 : تخريجال
 ، (4)، عن ابن عون ( عن معاذ4844)برقم –أرخرجه أمحد يف مسنده مسند عبداهلل بن عمر 

قال معاذ: كان شعبة يقول: القري قال: قال رجل البن عمر: أرأيت  موىل لعبد القيس (4)عن مسلم
الوتر أسنة هو؟ قال: ما سنة " أوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأوتر املسلمون "، قال: ال أسنة 

 هو؟ قال: " مه، أو تعقل أوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأوتر املسلمون "
احلكم / هذا األثر وإن كان منقطعا يف املوطأ إال أنه متصل يف مسند االمام أمحد بإسناد صحيح، وقال 

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات ( 8/448شعيب األرنؤوط يف حتقيقه على مسند أمحد )
 .رجال الشيخني غري مسلم، وهو ابن خمراق العبدي القري، فمن رجال مسلم

من رخشي »ن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت تقول: وحدثين ع -424
 .(5)«أن ينام حىت يصبح، فليوتر قبل أن ينام. ومن رجا أن يستيقظ آرخر الليل فليؤرخر وتره

 : تخريجال
                                                           

 (.584)ص األمر  بالوترباب ، كتاب الصالة ، أنظر : املوطأ ( 2)

جده أرطبان موىل لعبد اهلل بن مغفل املزين، وقيل: موىل لعبد اهلل بن درة البصري. كان  عبد اهلل بن عون بن أرطبان املزين، أبو عون (4)
 هـ.512، ثقة ، من السادسة، تويف سنة بن سراق املزين

البن أيب  ( واجلرح والتعديل4/4) ( والثقات البن حبان454)ص البن حجروتقريب التهذيب  (51/494للمزي ) انظر: هتذيب الكمال
 (.1/542)حامت 

 . بن خمراق العبدي القري يكىن أبا األسود ويقال: امسه عبد اهلل بن خمراق صدوق من الرابعة مسلم (4)
( وإكمال 52/546)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 142)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/141للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.55/549) غلطاي بن قليجملهتذيب الكمال 
 (.584)صاألمر  بالوتر، كتاب الصالة ، باب : املوطأ  أنظر( 5)
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وعليه يكون األثر منقطع إال أن الدارقطين  عن عائشة إال مالك فيما اطلعتهمل يرو أحد هذا احلديث 
( فرواه عمرو بن أيب رزين عن الثوري عن االعمش عن أيب 4442( برقم )54/86رو. يف العلل )

سفيان عن جابر عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ... مث قال الدارقطين والصواب عن جابر 
 اهلل عليه وسلم  ال عن عائشة . وله شواهد مرفوعة عن النيب صلى

  من طريق األعمش عن سفيان عن جابر رضي اهلل عنه مرفوعا.
باب من رخاف أن ال يقوم من آرخر ،  كتاب صالة املسافرين وقصرها، وأرخرج مسلم يف صحيحه 

، وأيب  (4)، عن حفص (2)أيب بكر بن أيب شيبة من طريق( 411) برقم( 5/122) الليل فليوتر أوله
 ألعمش عن سفيان عنه مبعناه.اعن  كالمها معاوية

  ، عنه مبعناه.عن أيب الزبري سلمة بن شبيب، عن احلسن بن أعني، عن معقل بن عبيد اهلل من طريق
 برقم( 5/148) –باب ما جاء يف كراهية النوم قبل الوتر  ،الوتر  ، أبوابوأرخرج الرتمذي يف سننه 

(416)،  
 سفيان ، عنه مبعناه.األعمش عن عن  عن أيب معاوية (5)عن هناد

تر آرخر الليل و باب ما جاء يف ال ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،وأرخرج ابن ماجه يف سننه 
 (4)عن حيىي األشج بن عبدامللك بن أيب غنية،  (2)( عن عبد اهلل بن سعيد5584)برقم ( 5/441)

 ، عنه مبعناه.قال: حدثنا األعمش، عن أيب سفيان

                                                           

 ـ ه241ثقة ، من العاشرة، تويف سنة ،  عثمان بن رخواسيت العبسي عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن (2)
( 8/564) غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال422)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 56/44)للمزي نظر: هتذيب الكمال ا

 (.55/422)للبغدادي أبو بكروتاريخ بغداد 
أو  594، ثقة ، من الثامنة، توقي سنة ببغداد أيضا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ، أبو عمر الكويف، قاضيها، وويل القضاء (4)

 هـ.591
البن  ( واجلرح والتعديل6/222) ( والثقات البن حبان544)ص البن حجر  وتقريب التهذيب (4/16للمزي ) انظر: هتذيب الكمال

 (.4/581أيب حامت )
 هـ244، ثقة ، من العاشرة، تويف سنة  هناد بن السري بن مصعب بن أيب بكر الدارمي، أبو السري الكويف  (5)

( وإكمال هتذيب 9/246( والثقات البن حبان )144)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/455)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.52/568) غلطاي بن قليجمل الكمال

  هـ.214، ثقة ، من العاشرة، تويف سنة عبد اهلل بن سعيد بن حصني الكندي، أبو سعيد األشج الكويف (2)
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أيب  من طريق ( 54485) برقم( 22/248)مسند جابر بن عبداهلل ، وأرخرج اإلمام أمحد يف مسنده 
 ، عنه مبعناه. قاال: حدثنا األعمش، عن أيب سفيان ، وحممد بن عبيد معاوية

عن األعمش، عن  ، عن سفيان (4)عبد الرزاق من طريق( 51548)( برقم 24/462)وأرخرج كذلك 
  مبعناه.، عنه أيب سفيان

ذكر البيان بأن الصالة يف آرخر ، فصل يف قيام الليل  ،كتاب الصالة ،وأرخرجه ابن حبان يف صحيحه 
عبد اهلل بن حممد، عن  من طريق( 2161) برقم (6/424)الليل تكون حمضورة حبضرة املالئكة 

 ، عنه مبعناه.عن األعمش، عن أيب سفيان ، عن عيسى بن يونس (1)إسحاق بن إبراهيم
باب ذكر اخلرب  ،مجاع أبواب الوتر وما فيه من السنن  ،أرخرج ابن رخزمية يف صحيحه كتاب الصالة و 

املفسر للفظتني اجململتني اللتني ذكرهتما يف البابني املقدمني، والدليل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
آرخر الليل فيوتر آرخره. وأنه إمنا أمر  أمر بالوتر قبل النوم أرخذا بالوثيقة واحلزم، ختوفا أن ال يستيقظ املرء

بالوتر آرخر الليل من قوي على قيام آرخر الليل، مع الدليل على أن الوتر من آرخر الليل أفضل ملن قوي 
عيسى يعين ابن ، عن  علي بن رخشرمطريق ن م( 5286) برقم (2/546)على القيام آرخر الليل 

وأرخرج كذلك عن  هلل يعين ابن إدريس، عنه مبعناه.وأرخرج عن علي أيضا عن عبد ا يونس، عنه مبعناه.
 ، عنه مبعناه. ، عن أيب معاوية وأرخرج عن أيب موسى  ، عنه مبعناه. (2)، عن جرير (5)يوسف بن موسى

 ، عن حممد بن عبيد، عنه مبعناه. (4)وأرخرج عن يعقوب الدورقي
                                                                                                                                                                                                

( ورجال 52/582للذهيب ) ( وسري أعالم النبالء421)ص البن حجر(، وتقريب التهذيب 51/24)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.5/461)صحيح مسلم البن منجويه 

 سعة، تويف سنة بضع ومثانني ومائة صدوق ، من التاحيىي بن عبد امللك بن محيد ابن أيب غنية اخلزاعي، أبو زكريا الكويف،  (4)
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال194)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (45/446للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.2/411( والثقات للعجلي )52/444) 
 هـ.255، ثقة ، من التاسعة، تويف سنة د الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي، موالهم، اليماين، أبو بكر الصنعاينعب (4)

 .(8/452والثقات البن حبان ) (414)ص  البن حجر وتقريب التهذيب( 58/12للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
زي ثقة حافظ جمتهد قرين أمحد ابن حنبل ذكر أبو داود أنه تغري قبل إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي أبو حممد بن راهويه املرو  (1)

 .موته بيسري مات سنة مثان وثالثني وله اثنتان وسبعون
( والثقات البن 55/418للذهيب ) وسري أعالم النبالء (99)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 2/444)للمزي انظر: هتذيب الكمال  

 (.8/551ن )حبا
 .بن راشد القطان أبو يعقوب الكويف نزيل الري مث بغداد صدوق من العاشرة مات سنة ثالث ومخسنيبن موسى يوسف ( 5)
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يمان وهو األعمش، عن أيب عن سل (1)، عن أيب عوانة (4)وأرخرج عن أيب موسى، عن حيىي بن محاد
  ، عنه مبعناه.سفيان
 برقم (2/42) باب فضل صالة آرخر الليل على أوله ،كتاب الصالة ،عوانة يف املستخرج  أبو وأرخرج

 عنه مبعناه. قال: ثنا األعمش، عن أيب سفيان، عن أيب معاوية، ويعلى  (5)( عن علي بن حرب2222)
  . قال: ثنا األعمش مبثله (4)، عن حماضر (2)ورو. أيضا عن عباس

                                                                                                                                                                                                

 (. 652)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/461انظر: هتذيب الكمال للمزي )
 هـ.588، ثقة ،  تويف سنة اهلل الرازي، القاضي ( جرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب، أبو عبد2)

( والثقات 2/121)البن أيب حامت ( واجلرح والتعديل 549)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (4/142للمزي )ر: هتذيب الكمال انظ
 (.6/541البن حبان )

يعقوب بن إبراهيم بن كثري بن زيد بن أفلح ابن منصور بن مزاحم العبدي القيسي، موىل عبد القيس، أبو يوسف الدورقي أرخو أمحد  (4)
 هـ.212، ثقة ، من العاشرة، تويف سنة م، وكان األكرببن إبراهي

 (.55/485) البن حجر ( وهتذيب التهذيب624)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/455للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
لتاسعة، تويف سنة ، ثقة ، من احيىي بن محاد بن أيب زياد الشيباين، موالهم، أبو بكر، ويقال: أبو حممد، البصري، رخنت أيب عوانة (4)

 .هـ251
 ( وسري أعالم النبالء9/214( والثقات البن حبان )189)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (45/246للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.52/549) للذهيب
الكندي، ويقال: موىل أبيه الواسطي البزاز، موىل يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري، ويقال:  الوضاح بن عبد اهلل اليشكري، أبو عوانة (1)

 هـ. 546أو  541السابعة، تويف سنة  ، ثقة ، منعطاء بن يزيد
 غلطاي بن قليجمل وإكمال هتذيب الكمال (182)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/445للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/464) ( والثقات للعجلي52/254) 
صدوق ، من العاشرة، تويف سنة  ن مازن بن الغضوبة الطائي، أبو احلسن املوصلي،علي بن حرب بن حممد بن حرب بن حيان ب (5)

  هـ.261
( واجلرح والتعديل 8/445) ( والثقات البن حبان499)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 22/465)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 ( .6/584) البن أيب حامت
، ثقة ، من احلادية عشر، تويف عباس بن حممد بن حامت بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي، موىل بين هاشم، رخوارزمي االصل (2)

  هـ.245سنة 
 ( وسري أعالم النبالء8/154) ( والثقات البن حبان294)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (54/241للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.52/122) للذهيب 
  هـ.226، صدوق ، من التاسعة، تويف سنة اليامي، ويقال: السلويل، ويقال: السكوين، أبو املورع الكويف حماضر بن املورع اهلمداين (4)
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( عن علي بن 269) برقم( 5/44، )باب الوتر ،كتاب الصالة ،ابن اجلارود يف املنتقى  هأرخرجو 
 عنه مبا يف معناه. عن األعمش، عن أيب سفيان،  (1)، عن عيسى (4)رخشرم

 وروي هذا احلديث من طريق أيب الزبري عن جابر.. فممن رواه:
باب من رخاف أن ال يقوم من آرخر الليل فليوتر ،  املسافرين وقصرهاكتاب صالة ، مسلم يف صحيحه 

 سلمة بن شبيب، عن احلسن بن أعني، عن معقل بن عبيد اهلل من طريق( 411) برقم( 5/122) أوله
  ، عنه مبعناه.عن أيب الزبري

( 22/558) مسند جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه،  مسند املكثرين من الصحابة،  أمحد يف املسندو  
 رقم( ب22/464)، مبعناه. و عنه عن أيب الزبري (5)وكيع عن أيب ليلى من طريق (54224) رقمب
( برقم 24/44و) مبعناه. ،ه، حدثنا أبو الزبري، عن (2)حسن، حدثنا ابن هليعة( من طريق 54624)
  . عنه مبعناه عن أيب الزبري عن ابن هليعة، عن موسى (54441)
 باب فضل صالة آرخر الليل على أوله،  كتاب الصالة، أبو عوانة يف املستخرج أرخرج و 

                                                                                                                                                                                                

( 2/244)البن منجويه ( ورجال صحيح مسلم 125)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/218للمزي )انظر: هتذيب الكمال  
 (.55/89) ن قليجغلطاي بملوإكمال هتذيب الكمال 

، ثقة علي بن رخشرم بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد اهلل املروزي، أبو احلسن بن عم بشر احلايف، وقيل ابن أرخته (4)
 هـ، أو بعدها.214، من العاشرة، تويف سنة 
( إكمال هتذيب 8/445) ن حبان( والثقات الب425)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (22/425للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.9/451) غلطاي بن قليجملالكمال 
 هـ.595وقيل:  584ثقة ، من الثامنة، تويف سنة  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي، أبو عمرو، ويقال: أبو حممد الكويف، (1)

 ( وسري أعالم النبالء4/248حبان )( والثقات البن 445)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/62للمزي ) انظر: هتذيب الكمال
 (.8/489)للذهيب 

 .أبو ليلى اخلراساين جمهول من السادسة يقال هو عبد اهلل ابن ميسرة احلارثي (5)
( واجلرح والتعديل البن 669(، و)ص 426)ص البن حجروتقريب التهذيب  (44/242و) (56/596انظر: هتذيب الكمال للمزي )

 (.1/544أيب حامت )
بن هليعة بن عقبة احلضرمي أبو عبد الرمحن املصري القاضي صدوق من السابعة رخلط بعد احرتاق كتبه ورواية ابن املبارك اهلل عبد  (2)

 .وابن وهب عنه أعدل من غريمها وله يف مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعني وقد ناف على الثمانني
( وميزان 1/541( واجلرح والتعديل البن أيب حامت )459)ص البن حجر يب وتقريب التهذ (51/484للمزي ) انظر: هتذيب الكمال

 ( .2/441)للذهيب االعتدال 
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، عن احلسن بن  عن سلمة بن شبيبأمحد شعيب بن عمرو،  أيب من طريق، ( 2224) برقم( 2/42)
 ، عنه مبعناه. عن أيب الزبري (4)أعني، عن معقل بن عبيد اهلل

 مرفوعة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بإسناد صحيح .ثر إسناده منقطع ولكن له شواهد احلكم / األ
 المطلب التاسع : تخريج حديث باب الوتر بعد الفجر.

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد اهلل بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم  -445 (22)
 .(4)( أوتروا بعد الفجر) بن حممد وعبد اهلل بن عامر بن ربيعة، قد 

 : تخريجال
 مل أجد من وصله إال أن له شاهدا مرفوعا من حديث أيب سعيد اخلدري هذا األثر

( برقم 5/189) باب ما جاء يف الرجل ينام عن الوتر، أو ينساه،  أبواب الوتر أرخرجه الرتمذي يف سننه ، 
حممود بن غيالن، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، ( من طريق 461)

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من نام عن الوتر أو  عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدريعن 
 نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ.

( 5/421) باب من نام عن الوتر أو نسيه،  والسنة فيها كتاب إقامة الصالةوأرخرجه ابن ماجه يف سننه ،
بكر املديين، وسويد بن سعيد، قاال: حدثنا عبد الرمحن  أبو مصعب أمحد بن أيبمن طريق  (5588برقم )

بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ، كتاب  «من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح، أو ذكره»

 (.5249( برقم )5/499)الصالة ، باب الوتر 
 مسند أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، مسند املكثرين من الصحابة يف مسنده ،أمحد وأرخرجه 

سحاق، حدثنا عبد الرمحن يعين ابن زيد، عن أبيه، عن عطاء من طريق  ( 55491( برقم )54/481) 
بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " من نسي الوتر، أو نام عنها، 

                                                           

، صدوق خيطئ ، من العبسي، موالهم، احلراين املديربي، واملديرب بني حران والرها ، أبو عبد اهلل معقل بن عبيد اهلل اجلزري هو:  (4)
 هـ.266الثامنة، تويف سنة 

( واجلرح والتعديل 4/495( والثقات البن حبان )142)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (28/244للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.8/286البن أيب حامت )

 (.581ص) الوتر بعد الفجر، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ  (4)
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 -وإن يكن ضعيفا-، عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  حديث صحيحفليصلها إذا ذكرها، أو إذا أصبح " 
، فمن -وهو ابن عيسى املعروف بابن الطباع-ثقات رجال الشيخني غري إسحاق  ، وباقي رجاله متابع

 .  رجال مسلم
أبو النضر حممد بن حممد بن من طريق  (5524( برقم ) 5/444) كتاب الوتريف مستدركه ،  واحلاكم  

ان حممد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار، ثنا أبو غس
صحيح على شرط حديث ، به .  مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد

 .الشيخني، ومل خيرجاه
من طريق  (5644( برقم )2/449) من نام عن وتره أو نسيه ، كتاب الوتر ،يف سننه  الدارقطينأرخرجه و 

ن بن سعيد بن كثري بن دينار ، نا أبو حيىي بن صاعد ، ثنا حممد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا عثما
 ، به . غسان حممد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد

باب  ، مجاع أبواب صالة التطوع، وقيام شهر رمضان ،كتاب الصالة ،الكرب.  السنن البيهقي يفأرخرجه و 
أبو عبد اهلل احلافظ، أنبأ أبو النضر حممد ، من طريق  (4252( برقم )2/641) من قال: يصليه مىت ذكره

بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار، ثنا أبو غسان حممد 
 ، به . بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد

 (  ،418(برقم )5/246) حىت أصبحباب من نام عن وتره أو نسيه يف الصغر. كتاب الصالة: وأيضا  
 من الطريق نفسها .

احلكم / هذا األثر مل أجد من وصله إال أن له شاهدا مرفوعا من حديث أيب سعيد اخلدري بإسناد صحيح 
/ 2على شرط الشيخني كما قال احلاكم  ووافقه الذهيب وصححه االلباين يف صحيح اجلامع الصغري )

 (.6162( برقم )5554
 

 عاشر : تخريج حديث باب ما جاء في ركعتي الفجر.المطلب ال
فاتته ركعتا الفجر. فقضامها بعد »وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد اهلل بن عمر  -449 (24)

 .(1)«أن طلعت الشمس

                                                           

 (.584)ص ما جاء يف ركعيت الفجر، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)
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 : تخريجال
يف ،  كتاب صالةهذا االثر وإن كان منقطعا يف املوطأ إال أنه متصل عند ابن أيب شيبه يف مصنفه ،   

،  وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن نافع( من طريق 6126برقم )  (2/211) ، الفجر إذا فاتتهركعيت 
 أنه جاء إىل القوم وهم يف الصالة ، ومل يكن صلى الركعتني فدرخل معهم ، مث جلس يف ،عن ابن عمر 

( من طريق 6129بإسناد صحيح ألن رجاله ثقات  وأيضا برقم ) ، مصاله ، فلما أضحى قام فقضامها
 .  به ، وكيع، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية

كتاب إقامة الصالة والسنة ،ابن ماجه يف سننه أرخرجه  . مرفوعا عن أيب هريرة رضي اهلل عنه وله شاهد
 ( 5511) برقم( 5/461) ،باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر مىت يقضيهما  ، فيها

، عن  (4)، كالمها عن مروان بن معاوية (2)، ويعقوب بن محيد بن كاسب (5)عن عبد الرمحن بن إبراهيم
  ، عنه به. (1)، عن أيب حازم (4)يزيد بن كيسان

                                                           

( عبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي املعروف بدحيم، ابن اليتيم، موىل ال عثمان بن عفان، 5)
  هـ.241،  ثقة ، من العاشرة، تويف سنة  قاضي االردن وفلسطني
( وطبقات احلفاظ 8/485البن حبان )( والثقات 441)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 56/491)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/255للسيوطي )
أو  242، صدوق رمبا وهم ، من العاشرة، تويف سنة يعقوب بن محيد بن كاسب املدين، سكن مكة، وقد ينسب إىل جدههو:  (2)

 .هـ245
( وسري 55/484)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب624)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 42/458انظر: هتذيب الكمال للمزي  )

 (.55/518)للذهيب أعالم النبالء 
مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء بن رخارجة بن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو عبد اهلل الكويف، ابن عم أيب  (4)

 هـ594ة، تويف سنة ،  ثقة ، من الثامنإسحاق الفزاري. سكن مكة مث صار إىل دمشق فسكنها، ومات هبا، ويقال: مات مبكة
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال126)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/424للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.4/484( والثقات البن حبان )55/546) 
 .يزيد بن كيسان اليشكري أبو إمساعيل أو أبو منني بنونني مصغر الكويف صدوق خيطىء من السادسة (4)

 (.55/416)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 624)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/242للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 ، ثقة ، من الثالثة، مات على رأس املائة. سلمان أبو حازم األشجعي الكويف، موىل عزة األشجعيةهو:  (1)

( والثقات 4/542)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 246ص )البن حجر ( وتقريب التهذيب 55/219)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.5/598للعجلي )
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احلكم / أثر صحيح رجاله ثقات ، وله شاهد مرفوع من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه وصححه 
 (  .5511( برقم )4/511سنن ابن ماجه ) األلباين يف صحيح

 
 المطلب الحادي عشر: تخريج حديث باب ما جاء في صالة القاعد في النافلة. 

يصليان »وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبري، وسعيد بن املسيب، كانا  -466 (24)
 . (7)«(6)النافلة ومها حمتبيان

 : تخريج ال
 باب كيف يكون جلوسه إذا صلى قاعدا؟ -أرخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب الصالة 

أنه كان حيتيب يف آرخر »معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب: ( من طريق 4522( برقم )2/466)
معمر، عن الزهري قال: رأيت ابن  من طريق( 1115( برقم )214/ 4وأيضا ) «صالته يف التطوع

  .«حيتيب يوم اجلمعة إىل جنب املقصورة، واإلمام خيطب»املسيب 
( برقم 2/466احلكم / هذا األثر منقطع يف املوطأ إال أنه جاء متصال عند عبد الرزاق يف مصنفه )

( عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب وإسناده صحيح ألن 1115( برقم )4/214( و)4522)
 رجاله ثقات .وأما عن عروة بن الزبري فلم أقف عليه متصال .

 
 المطلب الثاني عشر : تخريج حديث باب الصالة الوسطى.

وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن علي بن أيب طالب وعبد اهلل بن عباس كانا  -442 (21)
 .(2)«صالة الصبح (1)الصالة الوسطى»يقوالن: 

                                                           

 .االحتباء يقال حل فالن حبوته وما حيتىب به من ثوب وغريه (6)
 (.5/514)حممد النجار، حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفى أنظر: املعجم الوسيط إل

 (.222)ص يف صالة القاعد يف النافلةما جاء كتاب الصالة ، باب ، أنظر : املوطأ ( 4)

املراد بالصالة الوسطى  القوم .  واسط فهو. املكان ووسط القوم، وسط :يقال .وسطه يف صار: وِسطَةً  َوْسطاً،(  َيِسطُهُ )  ِـ  الشيءَ ( 5)
األحزاب عن الصالة الوسطى  هنا صالة العصر وقد ثبت تفسريها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث قال يف غزوة اخلندق )شغلونا يعين

فّسر النيب عليه الصالة والسالم القرآن بشيء فإن تفسريه هو الواجب قبوله وال قول ألحد بعد قول الرسول صلى اهلل  صالة العصر( وإذا
 عليه وسلم والعلماء خمتلفون يف هذه املسألة ولكن الراجح هو ما ذكرنا لداللة السنة عليه.

 (.2/5245)حممد النجار، حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفى إلأنظر : املعجم الوسيط 
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 : تخريج ال
سليمان بن بالل عن ثور من طريق  (549برقم ) (2/91)تفسري القرآن من اجلامع أرخرجه ابن وهب يف 

هار، أنه كان يقول: الصالة الوسطى صالة الصبح، تصلى يف سواد الليل وبياض النعن ابن عباس  بن زيد
 ، وهذا االسناد صحيح لذاته ألن رجاله ثقات. وهي أكثر الصالة تفوت الناس

باب الصالة الوسطى أي الصلوات  ،كتاب الصالة ،الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  و أرخرجه
 ( 5222) برقم (5/545)

،  (4)عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي،  (2)عن رخالد بن رخداش املهليب ، (5)عن أمحد بن أيب عمران
اله كلهم ثقات إال ، وهذا االسناد حسن لذاته ألن رج، عنه به (1)، عن عكرمة (4)عن ثور بن زيد

قال:  بكرة  أيب( من طريق 5255( برقم )542/ 5رخالد بن رخداش فهو صدوق . وله طريق أيضا )

                                                                                                                                                                                                

 ( .222)ص الصالة الوسطىكتاب الصالة ، باب ، أنظر : املوطأ ( 2)
 . مصر موسى بن عيسى البغدادي ولد يف حدود املائتني وسكن -اإلمام ، العالمة ، شيخ احلنفية أبو جعفر ، أمحد بن أيب عمران  (5)

 الزمه . وحممد ، أيب يوسف ، وأصحاب وابن مساعة ، بشر وتفقه على ، وحممد بن عبد اهلل بن مساعة ، عاصم بن علي : عنوحدث 
أيب  يف زمانه ، أرخذ عن أصحاب مبصر كان شيخ أصحابنا : اإلمام أبو عبد اهلل الصيمري احلنفي ، وتفقه به ، قال أبو جعفر الطحاوي

  . وتويف يف احملرم ، سنة مثانني ومائتني . قلت : رو. شيئا كثريا من احلديث من حفظه . يوسف
 (5/49)للعيين  مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار ( و54/444)للذهيب أنظر:سري أعالم النبالء 

 .أبو اهليثم املهليب موالهم البصري صدوق خيطىء من العاشرة مات سنة أربع وعشرين رخالد بن رخداش (2)
( وهتذيب 5/586)البن منجويه ( ورجال صحيح مسلم 584)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (8/41للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.4/81)البن حجر  التهذيب
حممد اجلهين موالهم املدين صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطىء قال النسائي بن حممد بن عبيد الدراوردي أبو عبد العزيز  (4)

 .حديثه عن عبيد اهلل العمري منكر من الثامنة مات سنة ست أو سبع ومثانني
ورجال  (6/414)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 418)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (58/584للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (..429)5)بن منجويه ال صحيح مسلم
 .بن زيد الديلي بكسر املهملة بعدها حتتانية املدين ثقة من السادسة مات سنة مخس وثالثنيثور  (4)

 (.541)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (4/456للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة من الثالثة عكرمة أبو عبد اهلل موىل ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عامل بالتفسري مل يثبت  (1)

 .مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك
للصديف عبدالرمحن بن أمحد ( وتاريخ ابن يونس 494)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (22/264انظر: هتذيب الكمال للمزي )

 (.2/446)للعيين  مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار( و 2/549)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13234
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13234
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عوف ، عن أيب رجاء قال: " صليت رخلف ابن عباس رضي اهلل  ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد ، عن
وهذا االسناد صحيح لذاته  ، رجاله   «هذه الصالة الوسطى»عنهما الغداة فقنت قبل الركوع ، وقال: 
 كلهم ثقات وأبو بكرة وثقه ابن حبان .

حافظوا على الصلوات والصالة وعند سعيد بن منصور يف تفسريه من السنن  يف تفسري قوله تعاىل ) 
عكرمة، عن ، عن رخصيف، عن  عتاب( من طريق 422( برقم )956/ 4) (الوسطى وقوموا هلل قانتني

وله  .،هذا االسناد حسن لذاته ألن عتابا ورخصيفا صدوقان (  هي صالة الصبحابن عباس قال: )
إمساعيل القاضي ، قال: حدثنا ( من طريق 281-284/ 4طريق آرخر عند ابن عبد الرب يف التمهيد )

، وهذا االسناد حسن لغريه  به إبراهيم بن محزة قال: أرخربنا عبد العزيز بن حممد، عن ثور، عن عكرمة،
  .و عبد العزيز بن حممد ومها صدوقان  إبراهيم بن محزةقات إال رجاله ث

( 544( برقم )2/94أيضا ) تفسري القرآن من اجلامعاه ابن وهب يف علي رضي اهلل عنه فقد رو  أثرأما 
وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم أن علي بن أيب طالب كان يقول لصالة الوسطى: صالة من طريق مالك 

 وهذ األثر جاء بإسناد صحيح متصل يف غري املوطأ إال أن عليا قد تراجع عن ذلك  الصبح.
النسائي يف الكرب. والبيهقي كذلك وعبدالرزاق يف مصنفه والسراج يف مسنده ما يدل على أنه   أرخرجه
 اها صالة الصبح مث عدل عن رأيه..كان ير 

َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت  اهلل عز وجل: }باب تأويل قول  ،كتاب الصالة ،فأرخرج النسائي يف الكرب. 
( 418) برقم( 5/222){ وذكر االرختالف يف الصالة الوسطى والصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا لِّلِه قَانِِتنَي 

، عن  (4)، عن عاصم (2)سفيان عن، قال:  (5)، قال: أرخربنا حيىي بن آدم عن إسحاق بن إبراهيم

                                                           

، ثقة ، من التاسعة، تويف سنة أبو زكريا الكويف، موىل رخالد بن رخالد بن عقبة بن أيب معيط، حيىي بن آدم بن سليمان القرشي األموي (5)
 هـ.224

 (.9/212( والثقات البن حبان )184)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 45/588)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
مسروق الثوري أبو عبد اهلل الكويف ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان رمبا دلس  سفيان ابن سعيد ابن (2)

 .مات سنة إحد. وستني وله أربع وستون
( واجلرح 5/91( وطبقات احلفاظ للسيوطي )4/229)للذهيب سري أعالم النبالء ( و 244تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر :

 (4/222 حامت )والتعديل البن أيب
 هـ.528، صدوق ، من السادسة، تويف سنة  عاصم بن هبدلة، وهو ابن أيب النجود األسدي، موالهم، الكويف، أبو بكر املقرئ (4)
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النيب  لعبيدة سل عليا، عن صالة الوسطى، فسأله؟ فقال: كنا نراها الفجر فسمعت، قال: قلنا (4)زر
شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهلل قبورهم »صلى اهلل عليه وسلم، يقول يوم األحزاب: 

  .(221( برقم )5/444، بإسناد صحيح أرخرجه مسلم ) «وأجوافهم نارا
 من طريق( 146) برقم (589)ص ة الوسطى أهنا العصر باب يف صال، السراج يف مسنده وأرخرجه 

، بإسناد صحيح ألن  كالمها عن عبد الرمحن بن مهدي  (5)يعقوب بن إبراهيم وعبيد اهلل بن سعيد
 .رجاله ثقات 

 .، بإسناد صحيح ألن رجاله ثقات هناد بن السري عن وكيع مجيعا: عن سفيان بهأيضا من طريق و 
 (2592) برقم (5/146)باب الصالة الوسطى  –كتاب الصالة ،صنفه كما أرخرجه عبدالرزاق يف م
  عن الثوري، عن عاصم به.

 
 المطلب الثالث عشر : تخريج حديث باب الرخصة في الصالة في الثوب الواحد.

 .(2)«يصلي يف الثوب الواحد»وحدثين مالك أنه بلغه، أن جابر بن عبد اهلل كان  -444 (26)
 : تخريج ال

 برقم (5/82) باب عقد اإلزار على القفا يف الصالة ،كتاب الصالة ،البخاري يف صحيحه  أرخرجه
 ،  (4)( عن أمحد بن يونس412)

                                                                                                                                                                                                

( واجلرح والتعديل 4/216والثقات البن حبان ) (281)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 54/444)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.6/442)البن أيب حامت 

بن حباشة األسدي الكويف أبو مرمي ثقة جليل خمضرم من الثانية مات سنة إحد. أو اثنتني أو ثالث ومثانني وهو ابن بن حبيش زر  (4)
 سنةمائة وسبع وعشرين 

( وسري أعالم النبالء 4/269( والثقات البن حبان )251)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 9/441)للمزي انظر: هتذيب الكمال  
 (.4/566)للذهيب 

،  ثقة ، من العاشرة، تويف سنة سعيد بن حيىي بن برد اليشكري، موالهم، أبو قدامة السررخسي، نزيل نيسابور بن عبيد اهللهو:  (5)
 هـ.245

 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال52/552) للذهيب( وسري أعالم النبالء 445)ص البن حجر انظر: تقريب التهذيب 
(9/24.) 
 (.224)صالررخصة يف الصالة يف الثوب الواحدكتاب الصالة ، باب ، أنظر : املوطأ ( 2)
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 ، عن جابر به. (4)عن حممد بن املنكدر ، (2)، عن واقد بن حممد (5)عن عاصم بن حممد
، عن  (1) املوال، عن عبد الرمحن بن أيب (4)( عن مطرف أبو مصعب414) برقم( 5/82)وأرخرج أيضا 

 حممد بن املنكدر به.
، عن فليح  (6)( عن حيىي بن صاحل465) برقم (5/85) باب إذا كان الثوب ضيقا، وأرخرج أيضا يف 

 ،  (4)بن سليمان

                                                                                                                                                                                                

بن يونس بن عبد اهلل بن قيس التميمي الريبوعي الكويف ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة سبع وعشرين وهو محد بن عبد اهلل أ (4)
 ابن أربع وتسعني سنة 

( وطبقات 5/12)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 85)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (5/441للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.5/544) احلفاظ للسيوطي

 ثقة ، من السابعة، مل تذكر وفاته. ن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، العمري املدين،عاصم ب (5)
( وإكمال هتذيب 4/216) ( والثقات البن حبان286)ص البن حجروتقريب التهذيب  (54/142للمزي ) انظر: هتذيب الكمال

 (.4/525) غلطاي بن قليجملالكمال 
 من السادسة، مل تذكر وفاته.ثقة ، عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي العمري املدينواقد بن حممد بن زيد بن  (2)

( واجلرح والتعديل 4/162) ( والثقات البن حبان149)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/454للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/42البن أيب حامت )

عبد العز. بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، أبو  ر بنحممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلذي (4)
 هـ، أو بعدها.542ثقة ، من الثالثة، تويف سنة  عبد اهلل، ويقال: أبو بكر املدين،

 ( وسري أعالم النبالء1/412( والثقات البن حبان )128)ص  البن حجر وتقريب التهذيب (26/124للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/414)للذهيب 

 هـ.222ثقة ، من العاشرة، تويف سنة سليمان بن يسار اليساري اهلاليل،  مطرف بن عبد اهلل بن مطرف بن (4)
 لطاي بن قليجغمل ( وإكمال هتذيب الكمال144)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (28/42للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.52/541)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 55/242)  
 هـ.544صدوق رمبا أرخطأ، من السابعة، تويف سنة عبد الرمحن بن أيب املوال، وقيل: عبد الرمحن بن زيد بن أيب املوال،  (1)

( وإكمال 1/292أيب حامت ) ( واجلرح والتعديل البن415)ص البن حجر تقريب التهذيب  (54/446للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.8/248) غلطاي بن قليجملهتذيب الكمال 

 هـ.222، صدوق ، من التاسعة، تويف سنة حيىي بن صاحل الوحاظي، أبو زكريا، ويقال: أبو صاحل الشامي الدمشقي، ويقال: احلمصي (6)
( وإكمال هتذيب 9/262البن حبان )( والثقات 195)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (45/441للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.52/426) غلطاي بن قليجمل الكمال
 هـ . 568صدوق كثري اخلطأ ، من السابعة، تويف سنة   فليح بن سليمان بن أيب املغرية، وامسه رافع، ويقال: نافع، بن حنني اخلزاعي، (4)
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 ، عن جابر بن عبداهلل مبعناه. (5)عن سعيد بن احلارث
 وقصة أيب اليسرباب حديث جابر الطويل  ، كتاب الزهد والرقائق ،وأرخرجه مسلم يف صحيحه 

 كالمها  (4)، وحممد بن عباد (2)( عن هارون بن معروف4228-4226) برقم( 2424 -4/2424)
، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن  (1)عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة ، (4)عن حامت بن إمساعيل

 ، عنه به يف قصة طويلة ذكرها. (6)الصامت

                                                                                                                                                                                                

 ( وسري أعالم النبالء4/424والثقات البن حبان )( 448)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 24/454للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/415)للذهيب 

 ،  ثقة ، من الثالثة.سعيد بن احلارث بن أيب سعيد بن املعلى، ويقال: ابن أيب املعلى األنصاري، املدين، قاضي املدينة (5)
( وسري أعالم 4/52البن أيب حامت ) ( واجلرح والتعديل244)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 52/449)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 ( .564/ 1) للذهيب  النبالء
 هـ.245،  ثقة ، من العاشرة، تويف سنة ، أبو علي اخلزاز الضرير، نزيل بغداد هارون بن معروف املروزي (2)

 قليجغلطاي بن مل ( وإكمال هتذيب الكمال169)ص  البن حجر ( وتقريب التهذيب42/524)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.5/254( وطبقات احلفاظ للسيوطي )52/554) 
 هـ.244، صدوق يهم ، من العاشرة، تويف سنة املكي، سكن بغداد، ومات هبا حممد بن عباد بن الزبرقان (4)

( وتاريخ 9/244)البن حجر( وهتذيب التهذيب 486)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (21/441للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/922)ذهيب للاالسالم 

أو  586، صدوق يهم ، من الثامنة، تويف سنة حامت بن إمساعيل املدين، أبو إمساعيل موىل بين عبد املدان من بين احلارث بن كعب (4)
 هـ584

( واملعجم 2/528) البن حجر ( وهتذيب التهذيب544)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 1/584)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.5/94)لألثري أكرم حممد  اة اإلمام ابن جريرالصغري لرو 

 ، صدوق ، من السادسةيعقوب بن جماهد القرشي، أبوحرزة املدين القاص، موىل بين خمزوم، يقال: كنيته أبو يوسف، وأبو حزرة لقب (1)
 هـ أو بعدها.549، تويف سنة 

مغاين و  (55/494)البن حجر وهتذيب التهذيب  (628)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/465للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/218)للعيين  األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار

 .، ثقة من الرابعةاألنصاري، أبو الصامت املدين، أرخو حيىي بن الوليد، ويقال له: عبد اهلل أيضا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت (6)
( واجلرح والتعديل 1/544( والثقات البن حبان )292)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (54/598)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (.6/96البن أيب حامت )
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 (22/494)مسند جابر بن عبداهلل ،  ملكثرين من الصحابةمسند ا ،وأرخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 
 ، عن فليح، عن سعيد بن احلارث، به. (4)أيب عامر من طريق( 54158) برقم

، عن  (5)، عن عبد الرمحن بن الغسيل يونس من طريق( 54194) برقم( 22/444أيضا )وأرخرج 
 ، به. (2)شرحبيل أبو سعد

، عن عبد الرمحن  (4)أيب سعيد، موىل بين هاشم من طريق( 51562) برقم( 24/412أيضا ) ورخرج 
 .إسناده صحيح على شرط البخاري بن أيب املوال، عن حممد بن املنكدر، به.

( 5/449) ،باب الصالة يف الثوب الواحد  ،كتاب الصالة ،أرخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار و 
  ، (6)، عن ابن أيب ذئب (1)، عن أسد(4)ربيع املؤذن من طريق( 2242) برقم

                                                           

، ثقة ، من وقال أبو بكر بن منجويه: عبد امللك بن عمرو بن قيس، ، أبو عامر العقدي البصري عبد امللك بن عمرو القيسيهو:  (4)
 =هـ221هـ، أو 224تاسعة، تويف سنة ال
وإكمال  (6/429)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 464)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (58/464للمزي )انظر: هتذيب الكمال =

 (.8/424) غلطاي بن قليجمل  هتذيب الكمال
ه لني ، من ، صدوق فيعبد الرمحن بن سليمان بن عبد اهلل بن حنظلة األنصاري األوسي، أبو سليمان املدين املعروف بابن الغسيل (5)

  هـ.542، تويف سنة  السادسة
( واملعجم 6/58)البن حجر (  وهتذيب التهذيب 442)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (54/514للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/284)لألثري أكرم حممد  الصغري لرواة اإلمام ابن جرير
 هـ524صدوق ارختلط بأرخرة من الثالثة، تويف سنة ،  ، أبو سعد اخلطمي املدين موىل االنصار شرحبيل بن سعد (2)

( والثقات 4/422)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب261)ص البن حجروتقريب التهذيب  (52/454للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/461البن حبان )

، صدوق رمبا أرخطأ ، من التاسعة، عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبيد البصري، أبو سعيد، موىل بين هاشم، نزيل مكة، يلقب جردقة (4)
   هـ.594تويف سنة 

 (.6/229البن حجر )( وهتذيب التهذيب 444)ص  البن حجر  وتقريب التهذيب (54/254للمزي )أنظر : هتذيب الكمال 
سبعني وله ست  الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي أبو حممد املصري املؤذن صاحب الشافعي ثقة من احلادية عشرة مات سنة (4)

  وتسعون سنة
( وطبقات احلفاظ 52/184)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 9/84)للمزي  هتذيب الكمال( و 226تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر: 

 (5/216للسيوطي )
ن أسد بن موسى، أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم القرشي األموي املصري، والد سعيد اب (1)

 هـ.252،  صدوق ، من التاسعة، تويف سنة ويقال له: أسد السنة
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 مبعناه. عنه ، (2)، عن القعقاع بن حكيم (5)عن املقربي

 احلكم  / األثر صحيح ألن رجاله ثقات.
، عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  وحدثين عن مالك أنه بلغه -446 (24)

الثوب قصريا فليتزر  من مل جيد ثوبني فليصلي يف ثوب واحد، ملتحفا به. فإن كان»وسلم قال: 
 .(3)«به

 : تخريج ال
من  (465) برقم (5/85)باب إذا كان الثوب ضيقا  ، كتاب الصالة ،أرخرجه البخاري يف صحيحه 

 به. عنه ، حيىي بن صاحل، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن احلارث طريق
باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر  ، كتاب الزهد والرقائق  ، صحيحه يف أرخرج مسلم

قاال: حدثنا حامت بن  ، وحممد بن عباد هارون بن معروفمن طريق  (4252)( برقم 4/2421)
 . عنه به إمساعيل، عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت

                                                                                                                                                                                                

 ( وسري أعالم النبالء8/546( والثقات البن حبان)524)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (2/152للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.52/562) للذهيب 

 هـ.518ثقة ، من السابعة، تويف سنة ،  حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب (6)
( وطبقات 424/ 9)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 494)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (21/642للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/89احلفاظ للسيوطي)
ة من أهل املدينة، من بين ليث بن أبو سعد املدين، وكان أبوه أبو سعيد مكاتبا المرأ سعيد بن أيب سعيد، وامسه كيسان املقربي،هو: ( 5)

 هـ، 522، ثقة ، من الثالثة، تويف يف حدود بكر بن عبد مناة بن كنانة، واملقربي نسبة إىل مقربة باملدينة، كان جماورا هلا
( الثقات 4/48)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 246)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (52/466للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.4/284حبان )البن 
اع قال علي بن املديين: قلت ليحىي بن سعيد: مسي أثبت عندك أو القعقة ، من الرابعة. ،  ثقالقعقاع بن حكيم الكنائي املدينهو: ( 2)

 بن حكيم؟ قال: قعقاع أحب إيل.
( والثقات 8/484)ر البن حج( و هتذيب التهذيب 416)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (24/624للمزي )انظر: هتذيب الكمال  

 ( .1/424) بن البن حبان
 ( .224)صالررخصة يف الصالة يف الثوب الواحدكتاب الصالة ، باب ، أنظر : املوطأ ( 4)
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من طرق  (644( برقم )5/44) باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به ، الصالةسننه ،كتاب  وأبو داود يف
، عبادة بن الصامت ، عن عبادة بن الوليد بن عن حامت بن إمساعيل، عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة

 ( 644( برقم )2وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )ص  .عن جابر
 احلكم / احلديث صحيح .

 
 حديث باب الرخصة في صالة المرأة في الدرع والِخمار. المطلب الرابع عشر : تخريج

حدثين حيىي، عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت  -448 (28)
 .(3)«(2)واخلمار (1)تصلي يف الدرع»

 : تخريج ال
 مل أجد من وصله إال أن له شاهدا موقوفا على أم سلمة

( 649( برقم )5/544أرخرجه أبو داود يف سننه موقوفًا ، كتاب الصالة ، باب يف كم تصلي املرأة )
، عن مالك، عن حممد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أهنا سألت أم سلمة ماذا تصلي  القعنيبمن طريق 

وضعفه  «تصلي يف اخلمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها»فيه املرأة من الثياب فقالت: 
 (.649( برقم ) 2األلباين يف ضعيف سنن أيب داود )ص 

أما حديث عبد الرمحن ،  باب التأمني،  كتاب اإلمامة وصالة اجلماعةوأرخرجه احلاكم يف مستدركه ،  
أبو الوليد الفقيه، ثنا حممد بن نعيم، ثنا جماهد بن ( من طريق 951( برقم )5/482) بن مهدي

ا عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار، عن حممد بن زيد بن قنفذ، عن أبيه، موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثن
عن أم سلمة، أهنا سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم أتصلي املرأة يف درع، ومخار ليس عليها إزار؟ قال: 

                                                           

الزردية وهي قميص من حلقات من احلديد متشابكة يلبس وقاية من السالح )يذكر ويؤنث( وقميص املرأة وثوب صغري تلبسه (  5)
 . وقد يؤنثان( أدراع وأدرع ودروع اجلارية يف البيت )مذكران
 ( 282)صحممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفىأنظر : املعجم الوسيط إل

يغطى هبا رأسه ويديرها حتت ( اخلمار : كل ما سرت . ومنه مخار املرأة ، وهو ثوب تغطي به رأسها . ومنه العمامة ؛ ألن الرجل 2)
 .احلنك

 (.211)صحممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفىعجم الوسيط إلأنظر : امل
 ( .224)ص  الررخصة يف صالة املرأةيف الدرع واخلماركتاب الصالة ، باب ، أنظر : املوطأ ( 4)



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 119 - 
 

قال احلاكم: صحيح على شرط البخاري، مل خيرجاه  «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»
 هيب .ووافقه الذ

باب من زعم أن ،  مجاع أبواب لبس املصليوأرخرجه البيهقي يف السنن الكرب. ، كتاب الصالة ، 
أبو عبد اهلل احلافظ، وأبو ( ، 4215( برقم )2/429) الفخذ ليست بعورة وما قيل يف السرة والركبة

، ثنا  مد بن يعقوببكر بن احلسن القاضي وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قالوا: أنبأ أبو العباس حم
، عن حممد بن زيد بن  ، أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهلل ، ثنا عثمان بن عمر العباس بن حممد الدوري

( برقم  2ص  . وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود ) به ، عن أم سلمة املهاجر، عن أمه
(642.) 

 لحضر والسفر.المطلب الخامس عشر: تخريج حديث باب الجمع بين الصالتين في ا
وحدثين عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسني أنه كان يقول: كان رسول اهلل  -488 (29)

إذا أراد أن يسري يومه مجع بني الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسري ليله مجع »صلى اهلل عليه وسلم 
 .(1)«بني املغرب والعشاء

 : تخريج ال
 ( من طريق224( برقم )558الصالة )ص كتاب وصل هذا احلديث عبداهلل بن وهب يف اجلامع  

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ) ، عن علي بن حسني ، عن أيب بكر بن املنكدر (2)عمرو بن احلارث
 .(وسلم كان إذا أراد السفر يوماً، مجع بني الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة، مجع بني املغرب والعشاء

الصحابة فمستفيضة معلومة يف الصحيحني والسنن عن ابن  من وأما أحاديث مجع الصلوات عن غريه
 عباس ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك.. بل حىت يف املوطأ نفسه.

باب اجلمع يف السفر بني املغرب  ،أبواب تقصري الصالة،  معةكتاب اجليف صحيحه ،أرخرجه البخاري 
، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن  (5524برقم ) (2/46) احلسني املعلم، من طريق والعشاء

                                                           

 ( .228)ص اجلمع بني الصالتني يف احلضر والسفركتاب الصالة ، باب ، أنظر : املوطأ ( 5)
،  كان قارئا  ،بن عبادة بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املصري، مدين األصل، موىل قيس بن سعدعمرو  (2)

 هـ.512، ثقة ،  من السابعة، مات قبل فقيها، مفتيا
وإكمال  (6/449)للذهيب  ( وسري أعالم النبالء459)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 25/142) للمزي انظر: هتذيب الكمال

 (.52/544) غلطاي بن قليجمل هتذيب الكمال
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كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيمع بني صالة الظهر »رضي اهلل عنهما، قال:  ابن عباس
 «والعصر، إذا كان على ظهر سري وجيمع بني املغرب والعشاء

عن حسني، عن حيىي بن أيب كثري، عن حفص بن عبيد اهلل بن أنس، ن طريق م( 5528)برقم  وأيضا 
 .، به  أنس بن مالك

باب اجلمع بني الصالتني يف  ، كتاب صالة املسافرين وقصرهايف صحيحه ،أرخرجه مسلم و 
حيىي بن حبيب احلارثي، حدثنا رخالد يعين ابن احلارث، حدثنا من طريق  (15( برقم )5/492)احلضر

صلى اهلل عليه وسلم  أن رسول اهلل قرة، حدثنا أبو الزبري، حدثنا سعيد بن جبري، حدثنا ابن عباس
 .«مجع بني الصالة يف سفرة سافرها يف غزوة تبوك، فجمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء»
( برقم 5/692) باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني، ، أبواب السفر أرخرجه الرتمذي يف سننه و 
يب، عن أيب الطفيل، عن ، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حب قتيبة(، من طريق 114)

 .معاذ بن جبل
( برقم 2/1) باب اجلمع بني الصالتني،  تفريع صالة السفركتاب الصالة ، أرخرجه أبو داود يف سننه  و 
يزيد بن رخالد بن يزيد بن عبد اهلل بن موهب الرملي اهلمداين، حدثنا املفضل بن ( من طريق 5228)

 .أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ بن جبلفضالة، والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن 
 الوقت الذي جيمع فيه املسافر بني الظهر والعصرباب  ،  كتاب املواقيت، وأرخرجه النسائي يف سننه 

حممد بن سلمة واحلارث بن مسكني قراءة عليه وأنا أمسع واللفظ ، من طريق  (184) ( برقم5/281)
عن أيب الزبري املكي، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ له، عن ابن القاسم قال: حدثين مالك، 

 .بن جبل
باب اجلمع بني الصالتني يف ،  كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها، أرخرجه ابن ماجه يف سننه 

علي بن حممد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيب الزبري، من طريق  (5242( برقم )5/442)السفر
  عاذ بن جبلعن أيب الطفيل، عن م

 مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب،  ومن مسند بين هاشم، يف مسنده أمحد أرخرجه 
 .حممد بن فضيل، عن يزيد  ، عن عطاء، عن ابن عباس( من طريق 5844برقم ) (4/464)

 احلكم / احلديث صحيح لغريه بشواهده .
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 المطلب السادس عشر: تخريج حديث باب ما يجب فيه قصر الصالة. 
يقصر الصالة يف مثل ما »وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد اهلل بن عباس كان  -498 (42)

 .(1)«بني مكة والطائف، ويف مثل ما بني مكة وعسفان، ويف مثل ما بني مكة وجدة
 : تخريج ال

باب يف مسرية   ،كتاب صالة التطوع واإلمامة وأبواب متفرقة ، رخرج هذا األثر ابن أيب شيبة يف مصنفه
، عن ربيعة  (2)وكيع، عن هشام بن الغاز من طريق( 8548) برقم (2/222)كم يقصر الصالة 

 ، عن عطاء بن أيب رباح، به. (4)اجلرشي
من  (4296) برقم (2/124)باب يف كم يقصر الصالة  ،عبدالرزاق يف مصنفه كتاب الصالة وأرخرجه 

 عن ابن عباس. (1)عن عطاء (4)ابن جريج طريق
قال ، عن عطاء  (5)ابن عيينة، عن ابن دينار من طريق( 4294) برقم( 2/124)كما رخرج أيضا 

 " .سألت ابن عباس..
                                                           

 ( .255)ص ما جيب فيه قصر الصالة، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)
هشام بن الغاز بن ربيعة اجلرشي، أبو عبد اهلل، ويقال: أبو العباس الشامي الدمشقي، نزل بغداد، وكان على بيت املال أليب  (2)

 السابعة، تويف سنة بضع ومخسني ومائة.، ثقة ، من جعفر املنصور
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال4/169( والثقات البن حبان )42/218)للمزي أنظر : هتذيب الكمال 

 .(144وتقريب التهذيب البن حجر )ص (52/514)
كى ابن السكن أنه ربيعة بن الردم . بن عمرو ، وقيل : ابن الغاز . قال ابن عساكر : األول أصح ، وحاربيعة اجلرشي : هو  (4)

: ة . وقال ابن أيب حامت ، عن أبيهوأرخرجه ابن عبد الرب ، وابن منده ، وأبو نعيم ، ويكىن أبا الغاز ، وهو جد هشام بن الغاز بن ربيع
ورو. ابن السكن عن ربيعة  رو. له البخاري ، ، قال ' بعض الناس ': له صحبة . وذكره أبو ' زرعة الدمشقي ' يف التابعني 

 ، وكان من ' أصحاب النيب '' صلى اهلل عليه وآله وسلماجلرشي
 (.2/494) البن حجر ( واإلصابة يف َتيز الصحابة 4/442أنظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )

ثقة وكان يدلس ويرسل ، من مية بن رخالد، األموي، أبو الوليد وأبو رخالد املكي، موىل أ، عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي (4)
 هـ، أو بعدها.512السادسة، تويف سنة 

 (.4/94والثقات البن حبان ) (464)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (58/448للمزي ) انظر: هتذيب الكمال
بن اخلطاب على مكة، ويقال: موىل الفهري، أبو حممد املكي موىل آل أيب رخثيم، عامل عمر  عطاء بن أيب رباح، وامسه أسلم القرشي (1)

 هـ.554، ثقة لكنه كثري االرسال ، من الثالثة، تويف سنة بين مجح
( والثقات 4/599)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 495)ص البن حجر ( وتقريب التهذيب 22/69)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (.1/598البن حبان )
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احلكم / األثر صحيح لذاته  ألن رجاله كلهم ثقات وعبد امللك وإن كان يدلس إال أنه له متابع وعطاء 
 ان كثري االرسال إال أنه صرح بسماعه عن ابن عباس .بن أيب رباح وإن ك

 
 المطلب السابع عشر : تخريج حديث باب التشديد في أن يمر أحٌد بين يدي المصلي.

يكره أن مير بني أيدي »وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عبد اهلل بن عمر كان  -424 (45)
 .(2)«النساء، وهن يصلني

  : تخريج ال
متصال إىل عبد اهلل بن عمر، إال أنه جاء عن طريقه مرفوعا يف عموم الرجال هذا األثر مل أقف عليه 

 والنساء .
من طريق ( 126)برقم  (5/464باب منع املار بني يدي املصلي ) ، كتاب الصالةأرخرجه مسلم ،  

هارون بن عبد اهلل، وحممد بن رافع، قاال: حدثنا حممد بن إمساعيل ابن أيب فديك، عن الضحاك بن 
إذا كان »عثمان، عن صدقة بن يسار، عن عبد اهلل بن عمر، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 «أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه، فإن أىب فليقاتله، فإن معه القرين
برقم  ( 5/424باب إدرأ ما استطعت ) ، والسنة فيها، كتاب إقامة الصالة، ابن ماجة أرخرجه و 
هارون بن عبد اهلل احلمال، واحلسن بن داود املنكدري، قاال: حدثنا ابن أيب فديك، ريق ( من ط911)

 به . عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار، عن عبد اهلل بن عمر
 مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما،  مسند املكثرين من الصحابة، أمحد يف مسنده أرخرجه و  
حممد بن  إمساعيل بن أيب فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، يق ( ، من طر 1181برقم ) (9/456)

 به .  عن صدقة بن يسار، عن عبد اهلل بن عمر

                                                                                                                                                                                                

اجلمحي موىل موسى بن باذام موىل بين مجح، ويقال: موىل باذان موىل بين خمزوم، ويقال: كان  عمرو بن دينار املكي، أبو حممد األثرم (5)
 هـ.526بت ، من الرابعة، تويف سنة ، ثقة ثباذان عامل كسر. على اليمن

بن ( والثقات ال8/28) البن حجر ( وهتذيب التهذيب425)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (22/1للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/564حبان )

 (.225)صالتشديد يف أن مير أحد بني يدي املصلي، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 2)
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باب إمث ، كتاب الصالة ،   يف صحيحه البخاريوجاء عن غريه من الصحابة كأيب جهيم ، أرخرجه 
نا مالك، عن عبد اهلل بن يوسف، قال: أرخرب من طريق  (152) برقم (5/528املار بني يدي املصلي )

أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل، عن بسر بن سعيد، أن زيد بن رخالد، أرسله إىل أيب جهيم يسأله: 
ماذا مسع من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املار بني يدي املصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول اهلل 

يه، لكان أن يقف أربعني رخريا له من أن لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عل»صلى اهلل عليه وسلم: 
 .« مير بني يديه

برقم  ( 5/464باب منع املار بني يدي املصلي، ) ، كتاب الصالةيف صحيحه ،  مسلم أرخرجه و  
حيىي بن حيىي، قال: قرأت على مالك، عن أيب النضر، عن بسر بن سعيد، من طريق ( 124/ 265)

 به . جهيمأن زيد بن رخالد اجلهين، أرسله إىل أيب 
 (2/251التشديد يف أن مير أحد بني يدي املصلى، ) باب السهو ،كتاب وأرخرجه مالك يف املوطأ ،  

أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل، عن بسر بن سعيد؛ أن زيد بن رخالد من طريق ،  (126) برقم
 به.  اجلهين أرسله إىل أيب جهيم

أبو هريرة وزيد بن رخالد اخلدري وأيب زر الغفاري و  أيب سيعدويف الباب عن مجاعة من الصحابة منهم 
 .موقوفاً وغريهم مرفوعا و وعبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن مسعود 

 احلكم /احلديث صحيح ألنه من حديث مسلم.
 

 المرور بين يدي المصلي.في المطلب الثامن عشر : تخريج حديث باب الرخصة 
مير بني يدي بعض »أيب وقاص كان  وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن سعد بن -424 (42)

 .(1)«الصفوف، والصالة قائمة
  : تخريج ال

 .هذا األثر منقطع مل أجد من وصله إال أن له شاهدا من حيث ابن عباس 
أرخرجه ، و  (46( برقم )5/26) باب مىت يصح مساع الصيب،  العلم، كتاب  صحيحه يف البخاريأرخرجه 

كتاب يف  أرخرجه ، و  (494برقم )( 5/521) اإلمام سرتة من رخلفهالصالة: باب سرتة كتاب يف   أيضا

                                                           

 (.222)ص الررخصة يف املرور بني يدي املصلي، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)
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وضوء الصبيان ومىت جيب عليهم الغسل والطهور وحضورهم اجلماعة والعيدين واجلنائز  باب ، األذان
( برقم  58/ 4)  باب حج الصبيان ، جزاء الصيدكتاب يف   أرخرجهو  (865( برقم )5/545) وصفوفهم

 .  (4452برقم )( 1/548) باب حجة الوداع ، املغازي كتاب  يفأرخرجه ، و  (5814)
كلهم عن ، ، (214برقم )( 5/465) باب سرتة املصلي،  الصالةكتاب  صحيحه ، مسلم يفأرخرجه و 

أقبلت »قال :  ،، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن عبد اهلل بن عباس عن ابن شهاب مالكطريق 
قد ناهزت االحتالم، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي مبىن إىل غري راكبا على محار أتان، وأنا يومئذ 

 .« جدار، فمررت بني يدي بعض الصف، وأرسلت األتان ترتع، فدرخلت يف الصف، فلم ينكر ذلك علي
 احلكم / احلديث صحيح ألنه من حديث البخاري ومسلم.

ال يقطع الصالة شيء »وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن علي بن أيب طالب قال:  -428 (44)
 .(1)«مما مير بني يدي املصلي

     : تخريج ال
 الصالة شيء وادرؤوا ما استطعتمقال ال يقطع من  باب، كتاب الصالة ، يف مصنفه  أرخرجه ابن أيب شيبة

قتادة ، عن ابن املسيب ، عن علي عن  عبدة ووكيع ، عن سعيد ، ، من طريق (2925( برقم )5/282)
 .  اهلل عنهما قاال: ال يقطع الصالة شئ، وادرؤوا ما ستطعتمرضي  وعثمان

تفريع أبواب ،  كتاب الصالةوله شاهد آرخر من حديث أيب سعيد اخلدري أرخرجه أيب داود يف سننه  
حممد بن العالء، حدثنا ( من طريق 459( برقم )5/595) باب من قال: ال يقطع الصالة شيء، السرتة

 ويف إسناده جمالد وهو ضعيف.  عن أيب الوداك، عن أيب سعيد،  (5)أبو أسامة، عن جمالد
 الررخصة يف املرور بني يدي املصليمن أثر ابن عمر عند مالك يف املوطأ ، كتاب السهو ، باب  وله شاهد

، قال: ال ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهلل؛ أن عبد اهلل بن عمر من طريق  (144برقم ) ( 258/ 2 )
كتاب ، وهذا إسناد صحيح ووقفه البخاري يف صحيحه ،  ا مير بني يدي املصلييقطع الصالة شيء مم

إسحاق بن إبراهيم، من طريق  (151)( برقم 5/529)  باب من قال: ال يقطع الصالة شيء،  الصالة
قال: أرخربنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثين ابن أرخي ابن شهاب، أنه سأل عمه عن الصالة، 

                                                           

 (.222)صالررخصة يف املرور بني يدي املصلي ، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)

 .من السابعة ،ضعيف ،( عفري بالتصغري ابن معدان احلمصي املؤذن5)
 (.4/46واجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (494) ص البن حجر أنظر : تقريب التهذيب  
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فقال ال يقطعها شيء، أرخربين عروة بن الزبري، أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، يقطعها شيء 
لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإين ملعرتضة بينه وبني القبلة على »قالت: 

 .«فراش أهله
الة وأحكامه وارختالف الروايات صفة السهو يف الص باب ، كتاب الصالة ، يف سننه  وأرخرجه الدارقطين 

علي بن حرب ، ، من طريق (5484) برقم (596/ 2) يف ذلك وأنه ال يقطع الصالة شيء مير بني يديه
 األشيب ، حدثنا شعبة ، ثنا عبيد اهلل بن عمر ، عن سامل ، ونافع ، عن ابن عمر  (2)ثنا احلسن بن موسى

  به.
صفة السهو يف الصالة وأحكامه  باب كتاب الصالة ، وله شاهد من حديث أىب أمامة عند الدارقطين  

 .(5481)( برقم 2/591) وارختالف الروايات يف ذلك وأنه ال يقطع الصالة شيء مير بني يديه
ثنا  أمحد بن عبد الوهاب،كلهم من طريق ( 4688)( برقم 8/561)الكبري املعجم  الطرباين يفوأرخرجه  

أبو املغرية، ثنا عفري بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أيب أمامة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
  ضعيف.وهو  عفري بن معدان ويف إسناده  «ال يقطع الصالة شيء»

  وهذه الشواهد يشدُّ بعضها بعضاً، فيتقو. هبا احلديث.
 احلكم / احلديث حسن لغريه لتعدد طرقه .

 المطلب التاسع عشر : تخريج حديث باب ُسترة المصلي في السفر.
يسترت براحلته إذا »حدثين حيىي، عن مالك أنه بلغه أن عبد اهلل بن عمر كان  -442 (44)

 .(1)«صلى
 : تخريج ال

 البخاري وغريه . وإن كان منقطعا عند مالك يف املوطأ جاء متصال عندهذا األثر 

                                                           

، ثقة ، من التاسعة، تويف حلسن بن موسى األشيب، أبو علي البغدادي، قاضي طربستان، وويل القضاء باملوصل ومحص أيضاهو: ا (2)
  هـ. 252أو  229سنة 

( واجلرح والتعديل البن 8/542( والثقات البن حبان )564)ص البن حجروتقريب التهذيب ( 6/428للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.4/594أيب حامت )

 (.224)ص سرتة املصلي  يف السفر، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ  (5)
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( برقم 5/524) باب الصالة إىل الراحلة، والبعري والشجر والرحل،كتاب الصالة ، أرخرجه البخاري 
حممد بن أيب بكر املقدمي، حدثنا معتمر، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن (، من طريق 124)

، قلت: أفرأيت إذا هبت «كان يعرض راحلته، فيصلي إليها»عمر، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه 
وكان ابن عمر رضي « -أو قال مؤرخره  -كان يأرخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إىل آرخرته »الركاب؟ قال: 
 .اهلل عنه يفعله "

أمحد ن طريق  (244( برقم )5/419) باب سرتة املصليمسلم يف صحيحه  ،كتاب الصالة ، وأرخرجه 
 ، به. عمربن حنبل، حدثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن 

من ( 2244 ) برقم (2/52)باب قدر ما يسرت املصلي  ،كتاب الصالة ،عبدالرزاق يف مصنفه وأرخرجه 
 .به عنه ، (2)ابن جريج عن نافع طريق

 احلكم / احلديث صحيح .
 المطلب العشرون : تخريج حديث باب مسح الَحْصباء في الصالة.

مسح »بلغه أن أبا ذر كان يقول: وحدثين عن مالك، عن حيىي بن سعيد، أنه  -444 (41)
 .(1)«احلصباء مسحة واحدة، وتركها، رخري من محر النعم

 
 : تخريج ال

، أرخربنا عبد اهلل بن حممد  الرب: "حديث أيب ذر يف مسح احلصباء مرفوع صحيح حمفوظ قال ابن عبد
الزهري عن أيب عن  بن عبد املؤمن حدثنا حممد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان

األحوص شيخ من أهل املدينة أنه مسع أبا ذر يرويه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قام أحدكم 
 (2)"إىل الصالة فإن الرمحة تواجهه فال ميسح احلصى

 واحلديث رواه أصحاب السنن مرفوعا، هبذا املعىن عن أيب ذر.    

                                                           

 .عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلكنافع أبو عبد اهلل املدين موىل ابن  (2)
 (.52/452)البن حجر ( وهتذيب التهذيب119)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 29/298)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 (.224)ص مسح احلصباء يف الصالة، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)

 (.24/556)التمهيد أنظر : ( 2)
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 برقم( 5/489)ب ما جاء يف كراهية مسح احلصى با ،أبواب الصالة ، أرخرجه الرتمذي يف سننه 
عن الزهري، عن أيب  بن عيينة عن سفيان (4)سعيد بن عبد الرمحن املخزومي من طريق( 449)

 به.،  األحوص، عن أيب ذر
باب يف مسح احلصى  ،أبواب تفريع أبواب الركوع والسجود كتاب الصالة ، وأرخرجه أبو داود يف سننه  

عن الزهري، عن أيب األحوص، شيخ مسدد عن سفيان  من طريق( 941) برقم( 5/249)يف الصالة  
 به.من أهل املدينة، أنه مسع أبا ذر 

 (4/6)النهي عن مسح احلصى يف الصالة  ، بابكتاب السهو   ، وأرخرجه كذلك النسائي يف سننه
أيب عن الزهري، عن عن سفيان ،  (4)، واحلسني بن حريث ( عن قتيبة بن سعيد5595) برقم

 به.،  األحوص، عن أيب ذر
النهي عن  ، بابكتاب السهو وذكر ما ينقص الصالة، وما ال ينقصها ،الكرب. السنن وأرخرج يف 

قتيبة بن سعيد، واحلسني بن حريث، من طريق  (144)برقم  (5/588)مسح احلصى يف الصالة 
 ،وكذلك يف كتاب املساجد  ،، عن سفيان، عن الزهري، عن أيب األحوص، عن أيب ذر واللفظ له

 ( بالسند نفسه.5551) برقم( 4/46)النهي عن مسح احلصى يف الصالة 
باب مسح احلصى يف الصالة   ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،وأرخرج ابن ماجه يف سننه 

سفيان بن عيينة، عن عن  (2)وحممد بن الصباح (5)( عن هشام بن عمار5224) برقم( 5/428)
 . به، ن أيب األحوص الليثي، عن أيب ذرالزهري، ع

                                                           

 هـ.249ثقة ، من العاشرة، تويف سنة  ،( سعيد بن عبد الرمحن بن حسان، ويقال: سعيد بن عبد الرمحن بن أيب سعيد4)
( والثقات 4/11)البن حجر  ( وهتذيب التهذيب248)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (52/126للمزي ) انظر: هتذيب الكمال

 (.8/242) البن حبان
 .ث اخلزاعي موالهم أبو عمار املروزي ثقة من العاشرة مات سنة أربع وأربعنيحلسني بن حريا (4)

 .(55/422)للذهيب  وسري أعالم النبالء (566)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 6/418)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
من ثقة ، هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة بن أبان السلمي، ويقال: الظفري، أبو الوليد الدمشقي، رخطيب املسجد اجلامع هبا،  (5)

 .هـ241العاشرة، تويف سنة 
( وسري أعالم النبالء 9/244والثقات البن حبان) (144)ص البن حجروتقريب التهذيب  (42/242)للمزي انظر: هتذيب الكمال 

 .(55/422)للذهيب 
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 برقم (41/219) الغفاري رضي اهلل عنه حديث أيب ذر،  مسند األنصار، وأرخرجه أمحد يف مسنده 
 به. ، عن أيب األحوص، عن أيب ذر ، عن الزهري سفيانمن طريق ( 25442)

عن  (4)يونس عن ، عن عبداهلل بن وهب،  (4)( عن هارون25442)( برقم 41/265) وأرخرج برقم
قال: مسعت أبا األحوص، موىل بين ليث حيدثنا يف جملس ابن املسيب، وابن املسيب  ابن شهاب

، وهذا االسناد ضعيف ، ألن أبا االحوص جمهول احلال مل يرو عنه غري الزهري  جالس، أنه مسع أبا ذر
 ومل يوثقه إال ابن حبان . 
عن سفيان، عن ابن أيب ن طريق عبد الرزاق م (25446) برقم( 41/415أرخرجه أمحد يف مسنده )

احلديث ، وهذا االسناد صحيح ألن رجاله  ، عن أيب ذر.(4)عن عبدالرمحن،  (2)عن عيسى،  (5)ليلى
 ثقات.

                                                                                                                                                                                                

حممد بن الصباح بن سفيان بن أيب سفيان اجلرجرائي، أبو جعفر التاجر، موىل عمر بن عبد العزيز. وجرجرايا: بني واسط وبغداد،  (2)
 هـ.242من العاشرة، تويف سنة صدوق ، وكان ينزل املخرم، 

( وتاريخ 52/642)البن حجر  لتهذيب( وهتذيب ا484)ص البن حجروتقريب التهذيب  (21/484)للمزي انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/959)للذهيب االسالم 

 هـ.245، ثقة ، من العاشرة، تويف سنة هارون بن معروف املروزي، أبو علي اخلزاز الضرير، نزيل بغداد (4)
 غلطاي بن قليجمل ( وإكمال هتذيب الكمال169)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (42/524للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.5/254( وطبقات احلفاظ للسيوطي )52/554) 
يونس بن يزيد االيلى أبو يزيد القرشى رو. عن الزهري وعكرمة موىل ابن عباس ونافع موىل ابن عمر واىب عمر واىب الزناد رو. عنه  (4)

 .عبد اهلل بن املبارك وعبد اهلل بن وهب ووكيع 
( وتاريخ ابن 5/48( وطبقات احلفاظ للسيوطي)2/449ثقات للعجلي)( وال9/244أنظر : اجلرح والتعديل البن أيب حامت )

 .(2/265يونس)
، صدوق سيء احلفظ جدا ، من السابعة، حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري، أبو عبد الرمحن الكويف الفقيه قاضي الكوفة (5)

 هـ.548تويف سنة 
 ( وتاريخ االسالم4/196)للذهيب ( وميزان االعتدال 494)ص البن حجروتقريب التهذيب  (21/622للمزي )انظر: هتذيب الكمال 

 (.4/964) للذهيب
 من السادسة، مل تذكر وفاته.ثقة ، ، األنصاري الكويف، قاضي الكوفة عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى (2)

 (.449)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (22/642للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 هـ.84ثقة ، من الثانية، تويف سنة  ن بن أيب ليلى، وامسه يسار، ويقال: بالل، أبو عيسى الكويف،عبد الرمح (4)
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وهذا  ، عن أيب ذر. ، عن أبيه عن أرخيه، ، عن سفيان، عن ابن أيب ليلى  (4)ورو. أيضا عن مؤمل
يئ احلفظ ، وابن أيب ليلي وهو حممد بن عبد الرمحن االسناد ضعيف ألن فيه  مؤمل هو صدوق س

 سيئ احلفظ ولكنهما متابعان.
( برقم 49/ 2، ) باب مسح احلصاوله طريق آرخر عند عبد الرزاق يف مصنفه كتاب الصالة ، 

، إال أنه منقطع بني ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح قال: قال جماهد: قال أبو ذر( من طريق 4224)
 أحاديث أيب ذر الغفاري رضي اهلل عنهجماهد وأيب ذر. وقال أيب داود الطيالسي يف مسنده ، 

،  ، عن ابن أيب ليلى، عن أيب ذر ، عن جماهد قال سفيان، عن األعمش( 442( برقم )444/ 5) 
 احلديث ، ويف هذا بيان من سقط بني جماهد وأيب ذر وهو ابن أيب ليلي .

 احلكم / احلديث صحيح مبجموع طرقه .
 المطلب الحادي والعشرون: تخريج حديث باب انتظار الصالة والمشي إليها.

وحدثين عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب قال: يقال " ال خيرج أحد من  -446 (46)
 .(1)املسجد بعد النداء، إال أحد يريد الرجوع إليه، إال منافق"

 : تخريج ال
، فيما اطلعت عليه.. ولكنه ورد مسندا مرفوعا من  (2)املسيب بن أحد هذا احلديث عن سعيدمل خيرج 

 وأيب صاحل عن أيب هريرة، مبا يف معناه. طريق أيب الشعثاء
                                                                                                                                                                                                

( والثقات 6/262)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 449)ص البن حجر وتقريب التهذيب ( 54/442للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.1/522البن حبان )

مؤمل بن إمساعيل القرشي العدوي، أبو عبد الرمحن البصري، نزيل مكة، موىل آل عمر بن اخلطاب، وقيل موىل بين بكر بن عبد مناة  (4)
 هـ.226، صدوق ، من التاسعة، تويف سنة بن كنانة

( والثقات 52/482)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 111)ص البن حجر وتقريب التهذيب  (29/546للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/584البن حبان )

 (.229)ص انتظار  الصالة واملشي إليها، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 5)
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي أحد العلماء األثبات الفقهاء  (2)

وقد الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل وقال ابن املديين ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه مات بعد التسعني 
 .ناهز الثمانني 

( وإكمال هتذيب 4/244( والثقات البن حبان )4/84)البن حجر هتذيب التهذيب ( 245تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر : 
 .(1/415) غلطاي بن قليجملالكمال 
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 فرواية أيب الشعثاء عن أيب هريرة:
باب النهي عن اخلروج من املسجد إذا ،  كتاب املساجد ومواضع الصالة،مسلم يف صحيحه  ارخرجهأ
عن إبراهيم  (4)أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب األحوص من طريق ( 611) برقم( 5/414) ذن املؤذنأ

قال: كنا قعودا يف املسجد مع أيب هريرة، فأذن املؤذن، فقام رجل من  (1)عن أيب الشعثاء (4)بن املهاجر
هذا، فقد عصى أبا أما »املسجد ميشي فأتبعه أبو هريرة بصره حىت رخرج من املسجد، فقال أبو هريرة: 

 .«القاسم صلى اهلل عليه وسلم
باب ما جاء يف كراهية اخلروج من املسجد بعد األذان   ،أبواب الصالة ، الرتمذي يف سننه  وأرخرجه

 عن إبراهيم بن املهاجر، عن أيب الشعثاءهناد، عن وكيع عن سفيان  من طريق( 224) برقم( 5/249)
 به.، 
 برقم( 5/544) اب اخلروج من املسجد بعد األذان ب ،كتاب الصالة ، أبو داود يف سننه  رخرجهأو 
 به.،  عن أيب الشعثاء، عن سفيان، عن إبراهيم بن املهاجر (5)كثريبن   حممد من طريق( 146)

                                                           

  .سالم بن سليم احلنفي موالهم أبو األحوص الكويف ثقة متقن صاحب حديث من السابعة مات سنة تسع وسبعني (4)
 (.4/282وهتذيب التهذيب البن حجر) (265)ص البن حجر( وتقريب التهذيب 52/282)للمزي  انظر: هتذيب الكمال

 إبراهيم بن املهاجر بن جابر البجلى: أبو إسحاق الكوىف مسع طارق بن شهاب، وجماهد بن جرب، وإبراهيم بن يزيد النخعى، وآرخرين (4)
اهلل النخعى، واألعمش، وأبو األحوص سالم بن سليم احلنفى الكوىف، . رو. عنه الثور.، وشعبة، ومسعر ابن كدام، وشريك بن عبد 

له وابنه إمساعيل بن إبراهيم. قال البخار.، عن على بن املديىن: له حنو أربعني حديثًا. ذكره ابن اجلوز. ىف الضعفاء، ولكن مسلًما أرخرج 
 او..ىف صحيحة وىف الكمال: رو. له اجلماعة إال البخار.. قلت: ورو. له الطح

 (.5/46)البن منجويه ( ورجال صحيح مسلم 5/25)للعيين  مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار أنظر :
أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي البصري: أحد األعالم وصاحب ابن عباس رو. عنه قتادة وأيوب وعمرو بن دينار وطائفة، رو.  (1)

وقال عمرو بن دينار: ما  لبصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علما عما يف كتاب اهلل،عطاء عن بن عباس قال: لو أن أهل ا
 رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد. قال أمحد والفالس والبخاري مات سنة ثالث وتسعني. 

 (.5/551)منجويه  البن ( ورجال صحيح مسلم5/41) ( وطبقات احلفاظ للسيوطي5/14أنظر : تذكرة احلفاظ للذهيب )
 ، صدوق ، من التاسعة، تويف سنة.حممد بن كثري بن أيب عطاء الثقفي، موالهم، أبو يوسف الصنعاين، نزيل املصيصة (5)

 غلطاي بن قليج( وإكمال هتذيب التهذيب مل124)ص البن حجروتقريب التهذيب  (26/429للمزي )انظر: هتذيب الكمال 
 (.9/451)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 52/425) 
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 (2/29)باب التشديد يف اخلروج من املسجد بعد األذان  ،كتاب األذان ، النسائي يف سننه أرخرجه و 
حممد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أيب الشعثاء عن  من طريق( 684) برقم
 به.، أبيه 

التشديد يف اخلروج من املسجد  ،كتاب قيام الليل وتطوع النهار ،الكرب. السنن يف أرخرجه النسائي و 
 ( بالطريق السابقة.5619) برقم (2/214)بعد األذان 
، عن جعفر بن (2)أمحد بن عثمان بن حكيم طريق من( 5662) الكرب. أيضا برقمالسنن وأرخرج يف 

 ، (4)، عن أيب عميس(4)عون
 به.، ، عن أيب الشعثاء (5)صخرة عن أيب
باب إذا أذن وأنت يف املسجد فال خترج  ،كتاب األذان والسنة فيه   ه ،ابن ماجه يف سنن وأرخرجه

أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب األحوص، عن إبراهيم بن مهاجر عن من طريق ( 444) برقم (5/242)
 به.،   أيب الشعثاء 

باب الزجر عن اخلروج من املسجد بعد األذان وقبل  ،كتاب اإلمامة ،ابن رخزمية يف صحيحه  وأرخرجه
بندار، عن حممد بن جعفر. وعن عمرو بن علي، عن حيىي بن من طريق ( 5126) برقم (4/4)الصالة 

 به.، عن أيب الشعثاء  كالمها عن شعبة، عن إبراهيم بن مهاجرسعيد  

                                                           

 أمحد بن عثمان بن حكيم األودي أبو عبداهلل الكويف ثقة من احلادية عشرة مات سنة إحد. وستني وقيل قبلها.( 2)
البن  ( وتقريب التهذيب8/42والثقات البن حبان ) (5/65)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 5/424)للمزي أنظر : هتذيب الكمال 

 (82ص)حجر 
 بن عمرو بن حريث املخزومي صدوق من التاسعة مات سنة ست وقيل سبع ومائتني بن جعفر جعفر بن عون ( 4)

 (.545)ص البن حجر أنظر : تقريب التهذيب 
 مسعود اهلذيل املسعودي الكويف ، عبد اهلل بن -صلى اهلل عليه وسلم-عتبة بن عبد اهلل بن عتبة ابن صاحب رسول اهلل  ( أبو العميس4)

 .، ثقة ، من السابعة  احملدث املسعودي عبد الرمحنأرخو 
البن ( وتقريب التهذيب 4/269) ( والثقات البن حبان4/94)البن حجر ( وهتذيب التهذيب59/429)للمزي أنظر : هتذيب الكمال 

 .(5/665)حجر 
  وعشرين .بن شداد احملاريب أبو صخرة الكويف ثقة من اخلامسة مات سنة سبع ويقال سنة مثان جامع  (5)

( والثقات البن 2/16)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 4/486)للمزي ( وهتذيب الكمال 544)صالبن حجر أنظر :تقريب التهذيب 
 (.4/524) حبان
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باب ما جاء من  ،مجاع أبواب فضل اجلماعة، والعذر برتكها ، الكرب. السنن  البيهقي يف أرخرجه و 
، وأيب (2)أيب عبد اهلل احلافظ من طريق(4944) برقم( 4/49)التشديد يف ترك اجلماعة من غري عذر 

، عن أسيد بن عاصم، عن احلسني بن (4)العباس حممد بن يعقوب كالمها عن أيبسعيد بن أيب عمرو  
 به.،  عن سفيان، عن إبراهيم بن املهاجر عن أيب الشعثاء،  (4)حفص

، وأيب بكر بن  أيب عبد اهلل احلافظ، عن أيب بكر بن إسحاق من طريق( 4948) وأرخرج أيضا برقم
ى، عن احلميدي، عن سفيان، عن عمر بن سعيد بن ، كالمها عن بشر بن موس(5)سلمان الفقيهان
 به. عن أشعث بن سليم احملاريب، عن أبيهمسروق الثوري 

بيان إجياب إتيان اجلماعة والفريضة إذا نودي هبا بسكينة  ،كتاب الصالة ،وأبو عوانة يف مستخرجه 
أيب إمساعيل من طريق ( 5264) برقم (5/414)ووقار وحظر السعي إليها والنهي عنها يف بيته 

كالمها عن احلميدي عن سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق (2)الرتمذي، وبشر بن موسى بن عمرية 
 الثوري، عن أشعث بن أيب الشعثاء احملاريب، عن أبيه به.

                                                           

لث شهر يوم االثنني ثا مولده يف . اإلمام احلافظ ، ، صاحب التصانيف , حمـمد بن عبد اهلل بن حممد بن مَحَْدَويْه بن نـَُعْيم بن احلكم (2)
وقد استملى على أيب حامت بن حبان يف سنة أربع وثالثني وهو ابن ثالث عشرة  ر.بنيسابو  وثالث مائة ربيع األول ، سنة إحد. وعشرين

 .وتويف يف سنة ثالث وأربع مائة، سنة.وحلق األسانيد العالية خبراسان والعراق وما وراء النهر، ومسع من حنو ألفي شيخ، ينقصون أو يزيدون 
 ( ووفيات األعيان4/129)للبغدادي ( وتاريخ بغداد 4/562) ( وتذكرة احلفاظ للذهيب54/562)للذهيب  أنظر : سري أعالم النبالء

 (.4/282) بن رخلكانال
ولد احملدث  النيسابوري األصم أبو العباس األموي موالهم ، السناين املعقلي حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ، (4)

قال أبو عبد اهلل احلاكم : من أحسن الناس و كان أبوه من أصحاب إسحاق بن راهويه ، وعلي بن حجر ،  أيب الفضل الوراق احلافظ
وابنه أبو العباس األصم . ومات سنة  حامت ، وحممد بن القاسم العتكي ، خملد الثوري ، وعبد الرمحن بن أيب رخطا ، رو. عنه : حممد بن

 .ارحتل بابنه أيب العباس إىل اآلفاق  وقد . سبع وسبعني ومائتني
 (.454/ 2ورجال احلاكم يف املستدرك للوادعي ، مقبل ) (51/412)للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء 

احلسني ابن حفص ابن الفضل ابن حيىي اهلمداين بسكون امليم األصبهاين القاضي صدوق من كبار العاشرة مات سنة عشر أو  (4)
 . إحد. عشرة

 (.52/222)للصفدي ، ( والوايف بالوفيات52/416)للذهيب  ( وسري أعالم النبالء6/469)للمزي أنظر : هتذيب الكمال 

مسع أبا داود  ثالث ومخسني ومائتني ولد سنة . بن سلمان بن احلسن بن إسرائيل ، النجاد اإلمام احملدث أبو بكر أمحد النجاد (5)
 سنة مثان وأربعني وثالث مائة.. تويف  كثريا ي ، وبشر بن موسى ، ورخلقاوحممد بن إمساعيل الرتمذ السجستاين

 (.4/14( وتذكرة احلفاظ للذهيب )5/549)للوادعي ، مقبل  ( ورجال احلاكم يف املستدرك51/122)أنظر : وسري أعالم النبالء للذهيب 
 ، البغدادي.ولد: سنة تسعني ومائة.اإلمام، احلافظ، الثقة، املعمر هو بشر بن موسى بن صاحل بن شيخ بن عمرية األسدي (2)
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 : صاحل عن أيب هريرة.. فقد أرخرجهوأما من طريق أيب
( 1/455)ألعذار املبيحة فيها باب فرض اجلماعة وا، كتاب الصالة ،اإلمام ابن حبان يف صحيحه 

، (4)، عن أيب حفص األبار حامد بن حممد بن شعيب، عن سريج بن يونس من طريق( 2262) برقم
 ، (4)عن حممد بن جحادة

 به.(5)عن أيب صاحل 
 احلكم / احلديث صحيح ألنه من حديث مسلم.

 راكٌع.المطلب الثاني والعشرون: تخريج حديث باب ما يـَْفعُل من جاء واإلمام 
 .(3)«راكعا (2)يدب»وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن عبد اهلل بن مسعود كان  -411 (44)

                                                                                                                                                                                                

ومسع من: أيب نعيم، وسعيد بن منصور، واحلميدي، ورخلق كثري. حدث عنه: إمساعيل الصفار، وابن جنيح ، قال اخلطيب: كان ثقة، أمينا، 
 ربيع األول، سنة مثان ومثانني ومائتني. قال إمساعيل اخلطيب: مات ألربع بقني منو  عاقال، ركينا وقال الدارقطين: ثقة.

وتاريخ  (2/542) ( وتذكرة احلفاظ للذهيب54/412)للذهيب  ( وسري أعالم النبالء2/464)البن أيب حامت أنظر : اجلرح والتعديل  
 (6/424)للذهيب  االسالم

ر بن املعتمر وحيىي بن سعيد األنصاري رو. عن حممد بن جحادة ومنصو   عمر بن عبد الرمحن بن قيس الكويف أبو حفص األبار (4)
 .وقال بن أيب حامت سئل أيب وأبو زرعة عنه فقاال هو صدوق.  قال الدارقطين ثقة. وغريهم وعنه موسى بن إمساعيل 

 غلطاي بن قليجمل( وإكمال هتذيب الكمال 6/525( واجلرح والتعديل البن أيب حامت )4/444)البن حجر أنظر :هتذيب التهذيب 
(52/89) 
رو. عنه: ،  حممد بن جحادة األودي  ، رو. عن: أبان بن أيب عياش، وإمساعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي، وأنس بن مالك (4)

 .وعمر بن عبد الرمحن أبو حفص األبار إسرائيل بن يونس ، وابنه إمساعيل بن حممد بن جحادة، وأغلب بن َتيم
( واجلرح  والتعديل 4/424( والثقات البن حبان )9/92)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 24/141) للمزي أنظر: هتذيب الكمال 

 .(4/222البن أيب حامت )
أبو صاحل، موىل أم هانئ بنت أيب طالب.رو. عن: عبد اهلل بن عباس  ، وعكرمة موىل ابن عباس، وعلي بن أيب طالب، وأيب هريرة،  (5)

قال حيىي بن سعيد، عن سفيان، عن الكليب قال: قال أبو صاحل:   .ة ابن ابن أم هانئ وحممد بن جحادةجعد رو. عنه،  وموالته أم هانئ
 وقال العجلي: ثقة. وقال أبو أمحد احلاكم: ليس بالقوي عندهم. كل ما حدثتك كذب.
 بن قليج غلطايمل ( وإكمال هتذيب الكمال5/456)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 4/6)للمزي أنظر :هتذيب الكمال 

 (.2/445( واجلرح والتعديل البن أيب حامت )2/441) 
 .وَدبَّتْ . واألموات األحياء أكذبُ (:  وَدرَجَ  َدبَّ  َمنْ  أكذب هو: ) ويقال. رويداً  َمْشياً  مشى: وَدبيباً  َدبًّا، (2)

 (.268)صحممد النجار ، حامد عبد القادر ، أمحد الزيات  ،براهيم مصطفى أنظر : املعجم الوسيط إل
 (.244)صما يفعل من جاء واإلمام راكع، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 4)
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 : تخريج ال
 األثر منقطع عند مالك يف املوطأ إال أنه جاء متصال عند البيهقي وعبد الرزاق .

باب  من ركع دون الصف ويف ذلك  ،مجاع أبواب صفة الصالة ، أرخرجه البيهقي يف السنن الكرب. 
أيب نصر بن قتادة،  من طريق( 2184) برقم( 2/542)دليل على إدراك الركعة ولوال ذلك ملا تكلفوه 

(4)عن أيب الفضل بن مخريويه
  ، 

 عن أيب األحوص، عن منصور، عن زيد بن وهب به.،  (2)عن سعيد بن منصور ، (5)عن أمحد بن جندة
 ثقات. إسناده صحيح ألن رجاله

باب من درخل واإلمام راكع فركع قبل أن يصل إىل  ،كتاب الصالة ،أرخرجه عبدالرزاق يف مصنفه 
إسناده  ، به.(4)، عن زيد بن وهب(4)الثوري، عن منصور من طريق( 4485) برقم (2/284)الصف 

 صحيح ألن رجاله ثقات.

                                                           

ابن مخريويه حممد بن عبد اهلل بن حممد اهلروي الشيخ، اإلمام، احملدث، العدل، مسند هراة، أبو الفضل حممد بن عبد اهلل بن حممد  (4)
حدث عنه: أبو بكر  بن مخريويه بن سيار اهلروي.مسع: علي بن حممد اجلكاين، وأمحد بن جندة، وأمحد بن حممود بن مقاتل، ومجاعة.

 وثقه أبو بكر السمعاين.،  ضل عمر بن أيب سعد، وأبو ذر عبد بن أمحد، واحلسني بن علي الباشاينالربقاين، وأبو الف
 .(8/482)للذهيب ( وتاريخ االسالم 56/455)للذهيب أنظر :سري أعالم النبالء 

رحل، وجاور، ومسع من: سعيد بن منصور، وسعيد  حملدث، القدوة، أبو الفضل اهلرويأمحد بن جندة بن العريان أبو الفضل اهلروي ا (5)
 بن سليمان الواسطي، ومجاعة.حدث عنه: أبو إسحاق البزار، وأبو حممد املغفلي،. تويف هبراة، سنة ست وتسعني ومائتني، 

 (.6/898)للذهيب تاريخ االسالم و ( 54/145)للذهيب أنظر سري أعالم النبالء  
ان اخلراساين نزيل مكة ثقة مصنف وكان ال يرجع عما يف كتابه لشدة وثوقه به مات سنة سبع سعيد بن منصور ابن شعبة أبو عثم (2)

 .وعشرين وقيل بعدها من العاشرة
( 1/462) غلطاي بن قليجمل( وإكمال هتذيب الكمال 8/268( والثقات البن حبان )245البن حجر )ص التهذيب تقريبأنظر : 

 (52/186)للذهيب وسري أعالم النبالء 
منصور بن املعتمر بن عبد اهلل السلمي أبو عتاب مبثناة ثقيلة مث موحدة الكويف ثقة ثبت وكان ال يدلس من طبقة األعمش مات سنة  (4)

 .اثنتني وثالثني ومائة
 غلطاي بن قليجمل( وإكمال هتذيب الكمال 144ص)البن حجر التهذيب  وتقريب( 28/146)للمزي أنظر: هتذيب الكمال 

 (8/544جلرح والتعديل البن أيب حامت )( وا55/444)
زيد بن وهب اجلهين أبو سليمان الكويف خمضرم ثقة جليل مل يصب من قال يف حديثه رخلل ]من الثانية[ مات بعد الثمانني وقيل  (4)

 . سنة ست وتسعني
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إسناده صحيح ألن رجاله  معمر، عن قتادة به. من طريق( 4482وأرخرج أيضا قول ابن مسعود برقم )
 ثقات .

 احلكم / األثر صحيح .
 المطلب الثالث والعشرون : تخريج حديث باب جامع الصالة.

أول ما ينظر فيه من عمل »وحدثين عن مالك، عن حيىي بن سعيد، أنه قال: بلغين أن:  -482( 49
. وإن مل تقبل منه، مل ينظر يف شيء من العبد الصالة. فإن قبلت منه، نظر فيما بقي من عمله

  (1)«عمله
 : تخريج ال

هذا حديث روي مبعناه مسندا من طريق َتيم الداري وأيب هريرة رضي اهلل عنه، فأما من طريق َتيم فقد 
 أرخرجه:

كل صالة »باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:  ،أبواب تفريع استفتاح الصالة ، أبو داود يف سننه 
عن ، عن محاد (5)( عن موسى بن إمساعيل866) برقم (5/229)« ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه

 به.،  داود بن أيب هند، عن زرارة بن أوىف
عبد باب ما جاء يف أول ما حياسب به ال ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،وأرخرجه ابن ماجه يف سننه 

أمحد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سليمان بن حرب من طريق ( 5426) برقم( 5/418)الصالة 
 ، عنه به. قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن داود بن أيب هند، عن زرارة بن أوىف

احلسن بن حممد بن الصباح قال: حدثنا عفان قال: حدثنا محاد قال: أنبأنا محيد، عن طريق ن أيضا مو 
 به.، عنه  ن رجل، عن أيب هريرة، وداود بن أيب هند، عن زرارة بن أوىفاحلسن، ع

                                                                                                                                                                                                

( وتقريب 1/542) بن قليجغلطاي مل ( وإكمال هتذيب الكمال4/212( والثقات البن حبان )52/55)للمزي أنظر :هتذيب الكمال 
 .(221)صالبن حجر التهذيب 

 (.246)ص جامع الصالة، كتاب الصالة ، باب أنظر : املوطأ ( 1)

  موسى بن إمساعيل املنقري ثقة ثبت من صغار التاسعة مات سنة ثالث وعشرين . (5)
 (.149التهذيب البن حجر )ص( وتقريب 29/25(وهتذيب الكمال للمزي )52/462أنظر : سري أعالم النبالء للذهيب )
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( عن 56915) برقم( 28/512)حديث َتيم الداري  ، مسند الشامينيه ، سندموأرخرجه أمحد يف 
وهذا اإلسناد صحيح  به.، عنه  عن داود بن أيب هند، عن زرارة بن أوىفعفان، عن محاد بن سلمة 

 على شرط مسلم .
 برقم (2/814)باب أول ما حياسب به العبد يوم القيامة  ،كتاب الصالة ، الدارمي يف سننه وأرخرجه 

(2)( عن سليمان بن حرب5491)
 ، (4)عن محاد بن سلمة،  

  ، عنه به.(2)، عن زرارة بن أوىف(5)عن داود بن أيب هند
 وأما حديث أيب هريرة فقد روي مرفوعا وموقوفا..

باب ما جاء أن أول ما حياسب به يوم  ،أبواب الصالة ، من رخرجه مرفوعا الرتمذي يف سننه ن فم
عن سهل بن  (4)علي بن نصر بن علي اجلهضمي من طريق( 454) برقم( 5/141)القيامة الصالة 

 ، عنه به.(1)عن حريث بن قبيصة ، (4)محاد عن مهام، عن قتادة، عن احلسن

                                                           

  ( سليمان بن حرب األزدي ثقة إمام حافظ من التاسعة مات سنة أربع وعشرين وله مثانون سنة.2)
 ( .8/246( والثقات البن حبان )212( وتقريب التهذيب البن حجر )ص55/484أنظر : هتذيب الكمال للمزي )

 أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بأرخرة من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني د( محاد ابن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقه عاب4)
. 

 غلطاي بن قليجملوإكمال هتذيب الكمال  (4/542اجلرح والتعديل البن أيب حامت )و  (548تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر :
 .(4/444)للذهيب ( وسري أعالم النبالء 4/542)
 .موالهم أبو بكر أو أبو حممد البصري ثقة متقن كان يهم بأرخرة من اخلامسة مات سنة أربعني وقيل قبلهاداود بن أيب هند القشريي  (5)

( واجلرح والتعديل البن أيب حامت 6/248والثقات البن حبان ) (222وتقريب التهذيب )ص( 6/446)للذهيب أنظر سري أعالم النبالء 
(4/455). 
حلرشي مبهملة وراء مفتوحتني مث معجمة أبو حاجب البصري قاضيها ثقة عابد من الثالثة مات فجأة رارة بضم أوله بن أوىف العامري از  (2)

 .يف الصالة دون املائة سنة ثالث وتسعني
( والثقات البن 4/422)البن حجر  وهتذيب التهذيب( 251)البن حجر تقريب التهذيب ( 4/151)للذهيب  أنظر : سري أعالم النبالء

 .(4/266حبان )
 .علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي اجلهضمي حفيد الذي قبله ثقة حافظ من احلادية عشرة مات سنة مخسني ومائتني (4)

والثقات  (4/492)البن حجر ( وهتذيب التهذيب 426)صالبن حجر ( وتقريب التهذيب 25/519)للمزي أنظر :هتذيب الكمال 
 (.8/445البن حبان )
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من ( 461) برقم (5/242)باب احملاسبة على الصالة  ،تاب الصالة ك، وأرخرجه النسائي يف سننه 
، عن قتادة، عن احلسن، عن حريث بن قبيصة  أيب داود عن هارون بن إمساعيل اخلزاز عن مهام طريق
 به.عنه 

أيب العوام، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب رافع، عنه  من طريق( 466) برقم( 5/244)وأرخرج كذلك 
 به.

باب ما جاء يف أول ما حياسب به العبد  ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،وأرخرجه ابن ماجة يف سننه 
أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن بشار، كالمها عن يزيد  من طريق( 5421) برقم( 5/418)الصالة 

  به. ، عنه عن أنس بن حكيم الضيب،  (2)عن علي بن زيد،  (5)بن هارون، عن سفيان بن حسني
 (.5442( برقم )5/459احلكم/ احلديث صحيح ، وصححه االلباين يف مشكاة املصابيح )

 وممن أرخرجه موقوفا:

                                                                                                                                                                                                

بصري واسم أبيه يسار بالتحتانية واملهملة األنصاري موالهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثريا ويدلس احلسن بن أيب احلسن ال (4)
قال البزار كان يروي عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا ورخطبنا يعين قومه الذين حدثوا ورخطبوا بالبصرة هو رأس أهل الطبقة 

 .التسعنيالثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
( وتذكرة احلفاظ للذهيب 41وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص (562تقريب التهذيب )ص( و 4/164)للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء 

(5/14). 
 .سنة سبع وستني قبيصة بن حريث ويقال حريث بن قبيصة واألول أشهر األنصاري البصري صدوق من الثالثة مات قبل املائة (1)

للعيين ومغاين األرخبار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار  (414وتقريب التهذيب )ص( 24/441)للمزي أنظر :هتذيب الكمال 
(2/442). 
سفيان بن حسني بن حسن أبو حممد أو أبو احلسن الواسطي ثقة يف غري الزهري باتفاقهم من السابعة مات بالري مع املهدي وقيل ( 5)

 .يف أول رخالفة الرشيد
ملغلطاي بن قليج  وإكمال هتذيب الكمال (244)صالبن حجر وتقريب التهذيب ( 55/549)للمزي  أنظر : هتذيب الكمال

(1/485) 
زيد بن عبد اهلل بن زهري بن عبد اهلل بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو املعروف بعلي بن زيد بن جدعان علي بن ( 2)

 .رابعة مات سنة إحد. وثالثني وقيل قبلهاينسب أبوه إىل جد جده ضعيف من ال
وإكمال ( 425تقريب التهذيب البن حجر)ص( و 22/444)للمزي وهتذيب الكمال  (1/226)للذهيب سري أعالم النبالء أنظر: 

 .(9/424)ملغلطاي بن قليج  هتذيب الكمال
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كل »باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ، أبواب تفريع استفتاح الصالة ، أرخرجه أبوداود يف سننه 
، حدثنا  بن إبراهيم يعقوب من طريق( 864) برقم( 229)« صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه

  به.عنه ،  إمساعيل
 (51/299) مسند أيب هريرة رضي اهلل عنه،  مسند املكثرين من الصحابة،  همسندأرخرجه أمحد يف و 

 . إمساعيل، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن أنس بن حكيم الضيب، به من طريق( 9494) برقم
وهذا اإلسناد ضعيف جلهالة أنس بن حكيم الضيب ومل يوثقه إال ابن حبان . وال يضر ذلك ألن 

 احلديث ثابت كما تقدم .
 احلكم / احلديث صحيح مبجموع طرقه .

 ،ة التطوع واإلمامة وأبواب متفرقةكتاب صال،وأرخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف موقوفا عن َتيم الداري 
هشيم، عن داود بن  من طريق( 4811) برقم( 2/421)به العبد الصالة  من قال: أول ما حياسب

 عنه به.،  أيب هند، عن زرارة بن أوىف
 احلكم / وهذا األثر صحيح ألن رجاله ثقات.

 
وحدثين عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، أنه قال:   -482 (42)

بأربعني ليلة. فذكرت فضيلة األول عند رسول اهلل كان رجالن أرخوان. فهلك أحدمها قبل صاحبه 
قالوا: بلى. يا رسول اهلل، وكان ال بأس به. « أمل يكن اآلرخر مسلما؟»صلى اهلل عليه وسلم. فقال: 

إمنا مثل الصالة كمثل « وما يدريكم ما بلغت به صالته؟»فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
فيه كل يوم مخس مرات. فما ترون ذلك يبقي من درنه؟  عذب بباب أحدكم. يقتحم (1)هنر غمر

 .(2) «تهفإنكم ال تدرون ما بلغت به صال
 : تخريجال

قال ابن عبد الرب: "أما قصة األرخوين فليست حتفظ من حديث سعيد بن أيب وقاص إال يف مرسل 
ن ينبغي له أن مالك هذا وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه ال يوجد من حديث سعد البتة وما كا

                                                           

 .( غمر بفتح الغني أي كثري املاء متسع اجلري5)
 (.2/541للقاضي عياض ) اآلثار مشارق األنوار على صحاحأنظر: 

  (.244)ص جامع الصالة ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 2)
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ينكره ألن مراسيل مالك أصوهلا صحاح كلها وجائز أن يروي ذلك احلديث سعد وغريه وقد رواه ابن 
وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه مثل حديث مالك سواء وأظن مالكا 

فإن هذا حديث انفرد أرخذه من كتب بكري بن األشج وأرخربه به عنه خمرمة ابنه أو ابن وهب واهلل أعلم 
به ابن وهب مل يروه أحد غريه فيما قال مجاعة من العلماء باحلديث" وقال: "حتفظ قصة األرخوين من 
حديث طلحة بن عبيد اهلل ومن حديث أيب هريرة ومن حديث عبيد بن رخالد ومن حديث سعد هذا 

، وساق سنده من رواية مالك هذه ومرسل حديث مالك هذا أقو. من مسند بعض حديث هؤالء"
قائال: "قد رواه ابن وهب كما وصفنا عن خمرمة عن أبيه حدثناه عبد الرمحن بن مروان حدثنا احلسن بن 

بن داود حدثنا عباس بن حممد حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب قال أرخربين خمرمة ابن بكري  علي
عن أبيه عن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال مسعت سعدا وأناسا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

ل عليه وسلم يقولون كان رجالن على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرخوان وكان أحدمها أفض
من اآلرخر فتويف الذي هو أفضلهما مث عمر اآلرخر بعده أربعني ليلة مث تويف فذكر لرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فضيلة األول على اآلرخر فقال أو مل يكن يصلي فقالوا بلى وكان ال بأس به يا رسول اهلل 

ند ذلك إمنا الصالة كمثل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يدريكم ما بلغت به صالته مث قال ع
هنر غمر عذب بباب رجل يقتحم فيه كل يوم مخس مرات فماذا ترون ذلك يبقي من درنه إنكم ال 

 (5)تدرون ما بلغت به صالته تفرد به ابن وهب"
مسند أيب إسحاق سعد بن أيب وقاص ،  مسند باقي العشرة املبشرين باجلنة، وأرخرجه أمحد يف املسند 

حدثين هارون بن عبداهلل عن عبداهلل بن وهب  من طريق( 5144) برقم( 4/551)رضي اهلل عنه 
 . به ، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص ، عن أبيه خمرمة

باب يف فضائل الصلوات  ،كتاب الصالة ، ابن رخزمية يف صحيحه عن سعد بن أيب وقاص  وأرخرجه
عيسى بن إبراهيم الغافقي املصري، عن عبد اهلل بن وهب،  طريق نم( 452) برقم( 5/562)اخلمس 

 عن خمرمة، عن أبيه، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عنه به.

                                                           

 (.225-24/222)البن عبد الرب التمهيد  أنظر : (5)
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 برقم  ( 5/456)باب يف فضل الصلوات اخلمس  ،كتاب الطهارة ، وأرخرجه احلاكم يف املستدرك 
، عن أيب (2)مهران جعفر حممد بن صاحل بن هانئ عن حممد بن إمساعيل بن وأب من طريق( 458)

 الربيع ابن أرخي رشدين، وأيب الطاهر، كالمها عن عبد اهلل بن وهب، به.
ن بكري، فمن رجال ، رجاله ثقات رجال الشيخني غري خمرمة ب إسناده قوي على شرط مسلماحلكم / 

 ( .48/ 5، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ، وصححه االلباين يف إرواء الغليل ) مسلم، وهو صدوق
وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع يف  -484 (45)

عليك بسوق الدنيا. »املسجد، دعاه فسأله ما معك؟ وما تريد؟ فإن أرخربه أنه يريد أن يبيعه، قال: 
 .(1)«وإمنا هذا سوق اآلرخرة

 : تخريج ال
( مبا يدل أن مالكا مسع من عطاء بن يسار 445( برقم )466وجاء عند أيب داود يف كتابه الزهد )ص 

نا إمساعيل بن بشر بن منصور، قال: نا عبد الرمحن بن مهدي، عن مالك بن مباشرة ، قال أبو داود ، 
بني مالك  والذي يظهر أنه هناك واسطة ..."أنس، قال: رأ. عطاء بن يسار رجال يبيع يف املسجد

 وعطاء بن يسار فيكون منقطعا كاألول ، إال أن له شاهد من حديث أيب هريرة  
 (5425( برقم )622/ 2) باب النهي عن البيع يف املسجد ، البيوع أبواب يف سننه ،الرتمذي أرخرجه 

أرخربنا احلسن بن علي اخلالل، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد، قال: من طريق 
 .به  يزيد بن رخصيفة، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن أيب هريرة

النهي عن البيع والشراء يف املسجد وعن التحلق قبل سننه كتاب املساجد ، باب النسائي يف أرخرجه و  
حيىي بن سعيد، عن ابن عجالن، عن عمرو بن شعيب،  ( من طريق454) برقم (2/44) صالة اجلمعة

                                                           

هذا  ضعيف. مسعصدوق مشهور، ولكنه أسكت قبل موته بست سنني، فاآلرخذ عنه فيها  ( حممد بن إمساعيل بن مهران النيسابوري.2)
.حدث عنه : رفيقه  الكبري من : إسحاق بن راهويه ، وهشام بن عمار ، وحرملة بن حيىي ، وعيسى بن زغبة ، وطبقتهم ، ومجع وصنف

قال احلاكم : هو أحد أركان احلديث بنيسابور :   إبراهيم بن أيب طالب ، وأبو العباس السراج ، وابن الشرقي ، وأمحد بن علي الرازي ،
وقال احلاكم : مسعت ابنه أبا احلسن أمحد بن حممد يقول :   ة ، واشتهارا. وهو جموِّد عن املصريني والشاميني ، ثقة مأمون.كثرًة ، ورحل

  مرض أيب يف صفر ، سنة تسع ومثانني ومائتني ، فبقي يف مرضه إىل أن تويف يف ذي احلجة ، سنة مخس تسعني ومائتني .
 (.54/554 )للذهيب ( و سري أعالم النبالء 4/481)للذهيب أنظر:  ميزان االعتدال 

 (.248)ص جامع الصالة ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 5)
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أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة، وعن »ن جده عن أبيه، ع
 . «الشراء والبيع يف املسجد

،  مجاع أبواب الصالة بالنجاسة وموضع الصالة من مسجد وغريه، كتاب الصالة ،  البيهقيأرخرجه و 
،  (4441برقم ) (2/624) كراهية إنشاد الضالة يف املسجد، وغري ذلك مما ال يليق باملسجد  :باب

أبو احلسن علي بن حممد املقرئ، أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب من طرق 
، عن يزيد بن رخصيفة، عن حممد  القاضي، ثنا حممد بن أيب بكر، ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي

وأما ،  كتاب البيوع،  احلاكم، هبذا اإلسناد. وصححه  ، عن أيب هريرة بن عبد الرمحن بن ثوبان
 . ووافقه الذهيب( 2/16) حديث معمر بن راشد

من  (162( برقم )5/541) باب يف التجارات ، كتاب البيوع والتجارات،  يف املنتقىوابن اجلارود 
حممد بن حيىي، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا عبد العزيز بن حممد، قال: أرخربين يزيد بن رخصيفة، طريق 

 عنه به . د بن عبد الرمحن بن ثوبانعن حمم
( برقم 5/544) ، باب ما يقول إذا رأ. أحدا يبيع يف املسجد،  يف عمل اليوم والليلة وابن السين  
،  رخليفة، ثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب احلجيب، عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي( من طريق 514)

عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه قال: قال رسول  ،بن ثوبانعن يزيد بن رخصيفة، عن حممد بن عبد الرمحن 
 .اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " إذا رأيتم رجال يبيع يف املسجد، فقولوا: ال أربح اهلل جتارتك "

 (.144( برقم )5/562احلكم / احلديث صحيح ،وصححه االلباين يف صحيح اجلامع )
بىن رحبة يف ناحية املسجد،  وحدثين عن مالك أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب -484 (42)

، فليخرج إىل  ، أو يرفع صوته من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا»، وقال: (1)تسمى البطيحاء
 .(3)«(2)هذه الرحبة

 : تخريج ال
                                                           

 .( مصغر بضم الباء املوضع الذي بناه عمر إىل جانب املسجد املتحدثني وهي رحبة مرتفعة حنو الدراع5)
 (.5/551للقاضي عياض) مشارق األنوار على صحاح اآلثارأنظر : 

 .رحاب ورحب ،( األرض الواسعة ورحبة املكان ساحته ومتسعه 2)
 .(5/444)حممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفى أنظر : املعجم الوسيط إل

 (.248)ص جامع الصالة ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 4)
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 ،جامع الصالة  ،كتاب اجلمعة ،متصال يف املوطأ عن مالك  مصعب الزهري أيبجاء يف رواية 
ر، عن سامل بن عبداهلل عن عمر بن اخلطاب ضمالك عن أيب الن من طريق( 185) برقم( 5/226)

 .، به  رضي اهلل عنه
باب ما يستحب للقاضي من أن ال يكون ،  كتاب آداب القاضي،أرخرجه البيهقي يف السنن الكرب. 

أبو أمحد املهرجاين ، أنبأ أبو بكر بن  من طريق  (22266برقم ) (52/544) قضاؤه يف املسجد
، أنبأ حممد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، حدثين أبو النضر ، عن سامل بن عبد جعفر املزكي 

 واالثر صحيح .  . اهلل ، أن عمر بن اخلطاب 
أبواب البيوع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه ، وله شاهد من حديث أيب هريرة ، أرخرجه الرتمذي يف سننه 

احلسن بن علي اخلالل، ( من طريق 5425( برقم )2/622) باب النهي عن البيع يف املسجدم ، وسل
قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد، قال: أرخربنا يزيد بن رخصيفة، عن حممد بن عبد 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف   الرمحن بن ثوبان، عن أيب هريرة
 . أربح اهلل جتارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: ال رد اهلل عليك املسجد، فقولوا: ال

ذكر الزجر عن البيع والشراء يف املساجد إذ البيع ال ،كتاب الصالة ، صحيحه  ابن حبان يفأرخرجه و 
حممد بن إسحاق بن رخزمية قال حدثنا ( من طريق 5612برقم ) (4/128) يكاد خيلو من الرفث فيه

عن حممد  حيىي الذهلي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا الدراوردي قال أرخربين يزيد بن رخصيفةحممد بن 
 عن أيب هريرة بن عبد الرمحن بن ثوبان

باب األمر بالدعاء على املتبايعني يف املسجد أن ال تربح كتاب الصالة ، صحيحه  يف زمية رخوابن  
من  (5421برقم ) (52/244) «عاصيني بفعلهما وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا»جتارهتما 

، عن حممد بن  ، أرخربين يزيد بن رخصيفة ، نا عبد العزيز بن حممد حممد بن حيىي، ثنا النفيليطريق 
/ 1. وهذا اإلسناد صحيح ، وصححه االلباين يف إرواء الغليل ) ، عن أيب هريرة عبد الرمحن بن ثوبان

 (.5291( برقم )544
 ،كتاب الصالة   البغوي يف شرح السنةن حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أرخرجه وله شاهد آرخر م

أبو عثمان سعيد بن ، من طريق  (481) برقم (2/442،) باب كراهية البيع والشراء يف املسجد
إمساعيل الضيب، أنا أبو حممد عبد اجلبار بن حممد اجلراحي، حدثنا أبو العباس احملبويب، نا أبو عيسى 
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وهذا إسناده  . ، عن أبيه، عن جده ابن عجالن، عن عمرو بن شعيبالرتمذي، نا قتيبة، نا الليث، 
 حسن ، والضرب هذا معروف أنه حسن اإلسناد على الراجح .

باب ما يقول إذا مسع رجال ينشد ابن السين يف عمل اليوم والليلة وله شاهد من حديث ثوبان أرخرجه 
احلسني بن عبد اهلل القطان، ثنا عيسى بن هالل من طريق  (514) قمبر  (5/542) الشعر يف املسجد

  .احلمصي، ثنا حممد بن محري
، ثنا  أمحد بن النصر العسكريمن طريق  (5414( برقم )2/524)يف املعجم الكبري الطرباين وأرخرجه 

،  يفةيزيد بن رخص عباد بن كثري عن ، كلهم من طريق عيسى بن هالل احلمصي، ثنا حممد بن محري
قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه  عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده ثوبان

وسلم يقول: " من رأيتموه ينشد شعرا يف املسجد، فقولوا: فض اهلل فاك، ثالث مرات، ومن رأيتموه 
اع يف املسجد، فقولوا: ينشد ضالة يف املسجد، فقولوا: ال وجدهتا، ثالث مرات، ومن رأيتموه يبيع، ويبت

، وهذا إسناده ضعيف . قال  ال أربح اهلل جتارتك "، كذلك قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
( يف احلاشية ، عباد بن كثري ، 2/681) املناهيااللباين يف الثمر املستطاب ،كتاب الصالة ، باب 
  .ضعيف ، وعبد الرمحن بن ثوبان ، مل أجد من ترمجه 

 المطلب الرابع والعشرون: تخريج حديث باب األمر بالصالة قبل الخطبة في العيدين وبعدهما.
حدثين حيىي، عن مالك، عن ابن شهاب، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  -489 (44)

 .(1)«يصلي يوم الفطر ويوم األضحى قبل اخلطبة»
 : تخريج ال

ا ممل أجد من وصله عن ابن شهاب الزهري إال أنه جاء عن ابن أيب شيبه يف مصنفه ،كتاب الصيام ، 
( من طريق سفيان عنه بسند متصل إىل 9862( برقم )4/524) هني عنه يف صيام األضحى والفطر

زهر ، عن " أيب عبيد، موىل ابن أ ، عن الزهري سفيانعمر بن اخلطاب ، قال ابن أيب شيبه  حدثنا 
ألن رجاله ..." وهذا إسناده صحيح قال: شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة

  .ثقات 

                                                           

 (.212)ص بالصالة قبل اخلطبة يف العيدين وبعدمهااألمر  ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 5)
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، كتاب العيدين ، باب اخلروج وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري أرخرجه البخاري يف صحيحه 
بن جعفر، قال: سعيد بن أيب مرمي، قال: حدثنا حممد من طريق  (916برقم ) (2/54) إىل املصلى

كان رسول " أرخربين زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اهلل بن أيب سرح ، عن أيب سعيد اخلدري، قال: 
 " ....اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى، فأول شيء يبدأ به الصالة

ىي بن أيوب، وقتيبة، من طريق حي (889( برقم )2/621)يف صحيحه ، كتاب صالة العدين ومسلم  
وابن حجر، قالوا: حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد اهلل بن سعد، عن 

 ، به . أيب سعيد اخلدري
 احلكم / احلديث صحيح ألنه من حديث البخاري ومسلم.

 
 
 
 المطلب الخامس والعشرون : تخريج حديث باب ترك الصالة قبل العيدين وبعدهما. 
إىل املصلى، بعد  (1)يغدو »وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن املسيب كان  -498 (44)

 .(2)«أن يصلي الصبح، قبل طلوع الشمس
 : تخريجال

وهذا األثر منقطع ألين مل أجد الواسطة بني مالك وسعيد بن املسيب إال أنه جاء مرفوعا من حديث 
باب محل العنزة أو احلربة بني يدي اإلمام يوم ، اجلمعة كتاب   يف صحيحه ، البخاريابن عمر عند 

، قال: حدثنا أبو  إبراهيم بن املنذر احلزامي، قال: حدثنا الوليدمن طريق  )944) برقم )2/22( العيد
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يغدو إىل : » عمرو األوزاعي، قال: أرخربين نافع، عن ابن عمر، قال

 .  «حتمل، وتنصب باملصلى بني يديه، فيصلي إليهااملصلى والعنزة بني يديه 

                                                           

 .( غدوا: ذهب غدوة. وـ ذهب وانطلق. يقال: اغد عين. وـ عليه غدوا، وغدوا، وغدوة: بكر. ويقال: غدا5)
 .(2/646)حممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفى أنظر : املعجم الوسيط إل

 (.211)ص ترك الصالة قبل العيدين وبعدمها الصالة ، باب ، كتابأنظر : املوطأ ( 2)
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 باب ما جاء يف احلربة يوم العيدوأرخرجه ابن ماجه يف سننه ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، 
  .  هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس( من طريق 5424( برقم ) 5/454)

يد بن مسلم، قاال: حدثنا األوزاعي قال: أرخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: حدثنا الول من طريق وأيضا
 . عن ابن عمر.كلهم  نافع

 احلكم / احلديث صحيح ألنه من حديث البخاري .
 المطلب السادس والعشرون : تخريج حديث باب االستمطار بالنجوم.

إذا »وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقول:  -154 (41)
 .(2)«(1)حبرية مث تشاءمت، فتلك عني غديقةأنشأت 

 : تخريج ال
قال ابن عبدالرب: " هذا حديث ال أعرفه بوجه من الوجوه يف غري املوطأ إال ما ذكره الشافعي يف كتاب 
االستسقاء عن إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي عن إسحاق بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

استحالت شآمية فهو أمطر هلا، وابن أيب حيىي مطعون عليه مرتوك وإن كان فيه نبل  إذا نشأت حبرية مث
 . (4)ويقظة اهتم بالقدر والرفض وبالغ مالك رخري من حديثه واهلل أعلم"

 احلكم / كما قال ابن عبد الرب مل جيد من وصله . 
مطر الناس، " وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد  -158 (46)

 .(4){"َرمْحَة  َفاَل ممُِْسَك هَلَا َما يـَْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمنْ مطرنا بنوء الفتح مث يتلو هذه اآلية }
 : تخريج ال

هذا األثر إسناده منقطع مل أجد من وصله إال أنه له شاهد من حديث زيد بن رخالد اجلهين  أرخرجه 
من  (846برقم ) (5/569) يستقبل اإلمام الناس إذا سلم باب ، األذانكتاب يف صحيحه ،  البخاري 

عبد اهلل بن مسلمة، عن مالك، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن طريق 

                                                           

 .األرض ـ غدقا: ابتلت بالغدق.) غدقت ( األرض ـ غدقا: كثر فيها املاء. وـ املطر: كثر قطره. وـ العني: غزر( 5)
 .(2/646)حممد النجار ،حامد عبد القادر  ،أمحد الزيات  ،براهيم مصطفى أنظر : املعجم الوسيط إل

 (.264أنظر : املوطأ )ص( 2)
 (.24/444)البن عبد الرب التمهيد  أنظر: (4)
 (.264)ص االستمطار بالنجوم ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 4)
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مسعود، عن زيد بن رخالد اجلهين، أنه قال: صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الصبح 
الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال باحلديبية على إثر مساء كانت من 

ربكم؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: " أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل 
اهلل ورمحته، فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب ومؤمن 

 2باب قول اهلل تعاىل: "وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون")أيضا يف أبواب االستسقاء ، ، و بالكوكب "
إمساعيل، حدثين مالك، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد اهلل بن عبد من طريق  (5248) برقم (44/

  . ، به اهلل بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن رخالد اجلهين
( برقم 84/ 5) يان كفر من قال مطرنا بالنوء، باب ب كتاب اإلميانيف صحيحه ،   مسلمأرخرجه و 
حيىي بن حيىي، قال: قرأت على مالك، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل من طريق ( 45)

  .، به  بن عتبة، عن زيد بن رخالد اجلهين
من  (614برقم ) (268/ 2) ، باب االستمطار بالنجوم االستسقاء يف املوطأ ،كتابمالك وأرخرجه 

، به  صاحل بن كيسان، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن رخالد اجلهينطريق 
 احلكم / احلديث صحيح ألنه من حديث البخاري ومسلم..

 المطلب السابع والعشرون : تخريج حديث باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
عبد اهلل بن عمر أنه قال: قال رسول اهلل حدثين حيىي، عن مالك أنه بلغه، عن  -142 (44)

 .(2)«اهلل مساجد اهلل (1)ال َتنعوا إماء»صلى اهلل عليه وسلم: 
 : تخريج ال

باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء  ،كتاب اجلمعة ،أرخرجه البخاري يف صحيحه 
يوسف بن موسى، عن أيب أسامة، عن عبيد اهلل بن  من طريق( 922) برقم( 2/6)والصبيان وغريهم 

 ، عنه به. عمر، عن نافع
باب رخروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة، ، كتاب الصالة ، وأرخرجه مسلم يف صحيحه 

 ، (5)حممد بن عبد اهلل بن منري من طريق( 546) برقم( 5/424) وأهنا ال خترج مطيبة
                                                           

 .( أألمة: رخالف احلرة، واجلمع إماء وآم. وقال الشاعر: حمله سوء أهلك الدهر أهلها فلم يبق فيها غري آم رخوالف5)
 (.6/2245) لفارايبال ة وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغأنظر : 

 (.244)ص ما جاء يف رخروج النساء إىل املساجد ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 2)
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 به. عنه ،عن نافع  عبيد اهللعن عن أبيه، وابن إدريس، كالمها 
 برقم (5/511)باب ما جاء يف رخروج النساء إىل املساجد  ،كتاب الصالة ،وأرخرجه أبو داود يف سننه 

 به.عنه سليمان بن حرب، عن محاد، عن أيوب، عن نافع،  من طريق( 166)
 برقم (8/282)مسند عبداهلل بن عمر ،  الصحابةمسند املكثرين من ،  هسندموأرخرجه أمحد يف 

 به.، عنه  أرخربين نافعاهلل  ( عن حيىي عن عبيد4611)
عن  إبراهيم بن رخالد، عن رباح، عن معمر، عن أيوب من طريق( 4942) برقم( 8/126)وأرخرج 

 به. نافع ، عنه
أيضا من عنه به. و عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سامل، طريق ن م( 6484وأرخرج برقم )

 به.عن نافع ، عنه عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب طريق 
ذكر الزجر عن منع النساء عن إتيان املساجد للصالة  ،كتاب الصالة ،وأرخرجه ابن حبان يف صحيحه 

 ، (2)( عن أمحد بن علي بن املثىن، عن العباس بن الوليد النرسي2229) برقم (1/184)
 به.أرخربين نافع عنه بيد اهلل بن عمر، ، عن ع(5)عن حيىي القطان

باب يف النهي عن منع النساء إذا أردن اخلروج إىل ، كتاب الصالة ، هستخرجمأبو عوانة يف  هوأرخرج
 (5/491)املسجد، وعن إتياهنن املساجد متطيبات، والدليل على أن حضورهن اجلماعة على االرختيار 

 به.، عنه  الرزاق قال: أنبا معمر، عن الزهري، عن ساملالسلمي قال: ثنا عبد من طريق ( 5449) برقم

                                                                                                                                                                                                

حممد بن عبد اهلل بن منري اهلمداين بسكون امليم الكويف أبو عبد الرمحن لقبه درة العراق ثقة حافظ فاضل من العاشرة مات سنة أربع  (5)
 .وثالثني

( واجلرح 492ص)البن حجر يب التهذيب تقر ( و 21/166)للمزي ( وهتذيب الكمال 55/411)للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء 
 . (4/424والتعديل البن أيب حامت )

  .ثقة من العاشرة مات سنة مثان وثالثني، العباس بن الوليد بن نصر النرسي  (2)
( والوايف 55/24)للذهيب وسري أعالم النبالء ( 9/441البن حجر ) لسان امليزان ( و294تقريب التهذيب البن حجر )صأنظر : 
 (.56/442)للصفدي ، صالح الدين  بالوفيات

حيىي بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء املضمومة وسكون الواو مث معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن  (5)
 .اسعة مات سنة مثان وتسعني ومائة وله مثان وسبعونحافظ إمام قدوة من كبار الت

( وهتذيب 195)ص البن حجر  التهذيبوتقريب  (45/429)للمزي ( وهتذيب الكمال 9/541)للذهيب أنظر :سري أعالم النبالء 
 ( .55/256)البن حجر التهذيب 
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أبو داود السجزي قال: ثنا سليمان بن حرب قال: من طريق ( 5444) برقم( 5/496أيضا )وأرخرج 
 .، عنه به ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع

 احلكم /احلديث صحيح .
 صلى اهلل عليه وسلم وحدثين عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد، أن رسول اهلل -145 (48)

 .(2)«إذا شهدت إحداكن صالة العشاء، فال َتسن طيبا»قال: 
 : تخريج ال

عن زينب عن أيب هريرة و  (4)أصحاب احلديث موصوال من طريق بسر بن سعيدرواه هذا احلديث قد 
 امرأة عبداهلل بن مسعود، 

 :عن أيب هريرة  من رواهن فم
باب رخروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة، يف صحيحه ، كتاب الصالة ،  مسلم هأرخرج

، وإسحاق بن إبراهيم، قال حيىي:  من طريق حيىي بن حيىي (544) برقم (5/428) وأهنا ال خترج مطيبة
(5)، عن يزيد بن رخصيفة أرخربنا عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أيب فروة

عن بسر بن سعيد، عن  ، 
أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء »أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 «.اآلرخرة
 :زينب امرأة عبداهلل بن مسعود من رواه عن  نوم

النهي للمرأة أن تشهد الصالة إذا أصابت من البخور  ،كتاب الزينة  ه النسائي يف سننه ،أرخرج
، عن  (4)، عن معلى بن أسد (2)هالل بن العالء بن هالل من طريق( 1529) برقم (8/514)

                                                           

 (.244)ص ما جاء يف رخروج النساء إىل املساجد ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 2)

  .بسر بن سعيد املدين العابد موىل ابن احلضرمي ثقة جليل من الثانية مات سنة مائة (4)
( وهتذيب التهذيب 522)صالبن حجر ( وتقريب التهذيب 4/42)للمزي ( وهتذيب الكمال 4/194)للذهيب أنظر: سري أعالم النبالء 

 (.5/444)البن حجر
 .بن يزيد الكندي املدين وقد ينسب جلده ثقة من اخلامسةاهلل  بن عبديزيد بن عبد اهلل بن رخصيفة ( 5)

( وسري 9/244( واجلرح والتعديل البن أيب حامت )622ص)البن حجرالتهذيب  ( وتقريب42/542أنظر :هتذيب الكمال للمزي )
 (.6/298)للذهيب أعالم النبالء 

 .هالل بن العالء بن هالل بن عمر الباهلي موالهم أبو عمر الرقي صدوق من احلادية عشرة مات يف احملرم سنة مثانني  (2)
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عن بسر بن سعيد، عن زينب، امرأة  وهيب، عن حممد بن عجالن، عن يعقوب بن عبد اهلل بن األشج
إذا شهدت إحداكن صالة العشاء، فال َتس »عبد اهلل قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 .«طيبا
إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن ابن عجالن، عن بكري بن من طريق ( 1542) برقموأيضا 

 . عنه به عبد اهلل بن األشج
عن الليث، أمحد بن سعيد بن يعقوب احلمصي، عن عثمان بن سعيد،  من طريق( 1545) برقمأيضا و 

 .به عنه ، عن بكري بن األشج
، عن (5)علي، عن منصور بن أيب مزاحم، عن إبراهيم بن سعد( عن أيب بكر بن 1544) برقمأيضا و 

 به. عنه أبيه، عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن هشام، عن بكري،
 ( عن قتيبة، عن الليث، عن ابن أيب جعفر، عن بكري بن عبد اهلل بن األشج، به.1262) وأرخرج برقم

بن إبراهيم، عن جرير، عن ابن ق اإسح من طريق( 1262) برقم (8/589)الطيب باب  أيضا يفو 
 به. ، عنه قال: حدثين بكري بن عبد اهلل بن األشجعجالن،

أمحد بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أيب، عن من طريق ( 1265) وأرخرج برقم
 به. عنه ،صاحل، عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن هشام، عن بكري بن عبد اهلل بن األشج

 برقم (44/191)حديث زينب امرأة عبداهلل بن مسعود  ، مسند النساءه ، سندمأمحد يف وأرخرجه 
 ، عنه به. ، عن ابن عجالن، عن بكري بن عبد اهلل بن األشج حيىيمن طريق ( 24246)

                                                                                                                                                                                                

( وهتذيب 146البن حجر )ص ( وتقريب التهذيب 42/446)للمزي ( وهتذيب الكمال 54/429)أنظر : سري أعالم النبالء للذهيب 
 (.55/84التهذيب البن حجر )

د العمي  أبو اهليثم البصري أرخو هبز ثقة ثبت قال أبو حامت مل خيطىء إال يف حديث واحد من كبار العاشرة مات سنة معلى بن أس (4)
 .مثاين عشرة على الصحيح

( وهتذيب 28/282( وهتذيب الكمال للمزي )52/626)النبالء للذهيب  وسري أعالم(142أنظر :تقريب التهذيب البن حجر )ص 
 .(52/246التهذيب البن حجر )

بن عوف الزهري أبو إسحاق املدين نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بال قادح من الثامنة بن عبد الرمحن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم  (5)
 .مات سنة مخس ومثانني

البن ( والثقات 89ص)البن حجر يب التهذيب ( وتقر 2/88( وهتذيب الكمال للمزي )8/424) للذهيب أنظر : سري أعالم النبالء
 (.6/4حبان )
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يعقوب، وسعد، عن أبيهما، عن صاحل، عن حممد بن عبد اهلل بن  من طريق( 24244) برقم يضاوأ
 به.عنه ، عن بكري بن عبد اهلل بن األشج،  عمرو بن هشام

 (4/95)باب الزجر عن شهود املرأة املسجد متعطرة  ،كتاب اإلمامة ،ابن رخزمية يف صحيحه  هوأرخرج
حممد بن بشار، وحيىي بن حكيم كالمها عن حيىي بن سعيد، عن ابن عجالن،  من طريق( 5682) برقم

 به.، عنه  عن بكري بن عبد اهلل بن األشج
 احلكم / احلديث صحيح .

 المطلب الثامن والعشرون: تخريج حديث باب ما جاء في القرآن.
مكث على سورة البقرة، مثاين »وحدثين عن مالك أنه بلغه، أن عبد اهلل بن عمر  -146 (49)

  . (1)«سنني يتعلمها
 : تخريج ال

وهذا ( 444( برقم )2/22) باب ما جاء يف القرآنقال الزرقاين يف شرحه للموطأ ، كتاب القرآن ، 
أن  : (4)عن ميمون،  (2)، عن عبد اهلل بن جعفر، عن أيب املليح البالغ أرخرجه ابن سعد يف الطبقات

،  أربع سنني والذي وقفت عليه يف الطبقات الكرب. البن سعد  . ابن عمر تعلم البقرة يف مثان سنني
 عبد اهلل بن عمر،  ومن بين عدي بن كعب،  دراالطبقة الثانية من املهاجرين واألنصار ممن مل يشهد ب

عبد اهلل بن جعفر قال: حدثنا أبو املليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم سورة البقرة ( من طريق 4/524)
 . يف أربع سنني

 احلكم / وهذا اإلسناد صحيح ورجاله ثقات .
  

                                                           

 (.282)ص ما جاء يف القرآن ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ  (5)
 .احلسن بن عمر أو عمرو ابن حيىي الفزاري موالهم أبو املليح ثقة من الثامنة مات سنة إحد. ومثانني وقد جاوز التسعني (2)

 .(8/594(وسري أعالم النبالء )4/24والتعديل لنب أيب حامت )(واجلرح 2/429( وهتذيب التهذيب )562أنظر :تقريب التهذيب )ص 
 .ميمون بن مهران اجلزري أبو أيوب أصله كويف نزل الرقة ثقة فقيه وكان يرسل من الرابعة مات سنة سبع عشرة (4)

عالم النبالء ( وسري أ8/244( واجلرح والتعديل البن أيب حامت )52/492( وهتذيب التهذيب )116أنظر : تقريب التهذيب )ص 
(1/45.) 
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 التاسع والعشرون: تخريج ما جاء في الدعاء. المطلب
أنه بلغه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،عن حيىي بن سعيد مالك،وحدثين عن   -164 (12)

فالق اإلصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا،  اللهموسلم: كان يدعو، فيقول: "
 .(4)وبصري، وقويت يف سبيلك" ،من الفقر، وأمتعين بسمعي أغنيناقض عين الدين، و 

 :  تخريجال
من  باب ،  كتاب الدعاءوهذا األثر مل أجده متصال ، إال أن ابن أيب شيبة أرخرجه يف مصنفه مرسال ،  

حدثنا أبو رخالد ( فقال : 29824( برقم )52/228من حديث مسلم بن يسار ) كان يدعو بالغىن
لق حدثنا حيىي بن سعيد ، عن مسلم بن يسار كان من دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم : اللهم فا

اإلصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، اقض عين الدين واغنين من الفقر ومتعين 
وهذا اإلسناد ضعيف ألنه مرسل . وهذه املعاين صحيحه وبعضها  بسمعي وبصري وقويت يف سبيلك.

 هلا شواهد يف صحيح مسلم وغريه .
ستغفار، باب ما يقول عند النوم وأرخذ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال،  يف صحيحه مسلمأرخرجه 

قال: كان أبو   ، عن سهيل زهري بن حرب، حدثنا جريرمن طريق ،  (65)برقم  (4/2284)املضجع 
اللهم رب السماوات »صاحل يأمرنا، إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع على شقه األمين، مث يقول: 

ورب األرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق احلب والنو.، ومنزل التوراة واإلجنيل 
يس قبلك شيء، وأنت والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آرخذ بناصيته، اللهم أنت األول فل

اآلرخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض 
 . وكان يروي ذلك عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم« عنا الدين، وأغننا من الفقر

 برقم (452/ 4)م ، ، باب ما يقال عند النو يف سننه ، كتاب األدب ، أبواب النوم داود  وأرخرجه أبو
، حنوه عن  من طريق موسى بن إمساعيل، حدثنا وهيب، ح وحدثنا وهب بن بقية، عن رخالد (1215)

 ( .1215( برقم )2وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )ص  .، عن أيب هريرة سهيل، عن أبيه

                                                           

 (.292)ص ما جاء يف الدعاء ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ  (4)
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( 1/442) . إىل فراشهباب ما جاء يف الدعاء إذا أو  يف سننه ، أبواب الدعوات ،أرخرجه الرتمذي و 
عبد اهلل بن عبد الرمحن قال: أرخربنا عمرو بن عون قال: أرخربنا رخالد بن عبد من طريق  (4422برقم )

 . اهلل، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة
  احلكم / احلديث صحيح .

 .ءفي الدعا عملالثالثون : تخريج ال المطلب
 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو فيقول:  أنأنه بلغه،  مالك؛وحدثين عن  -182 (15)
إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب املساكني، وإذا أردت يف الناس فتنة ،  اللهم"

 .(1)فتوفين إليك غري مفتون"

 :  تخريجال
 باب ومن سورة ص،  أبواب تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  أرخرجه الرتمذي 

حممد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هانئ أبو هانئ اليشكري ، من طريق  (4241برقم ) (1/225)
قال: حدثنا جهضم بن عبد اهلل، عن حيىي بن أيب كثري، عن زيد بن سالم، عن أيب سالم، عن عبد 

 به .،  الرمحن بن عائش احلضرمي، أنه حدثه عن مالك بن خيامر السكسكي، عن معاذ بن جبل
( من طرق 14برقم )  (2/148)،  التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل هكتابابن رخزمية يف  أرخرجه و 

حممد بن حيىي، قال: ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين، وكان ثقة، قال: ثنا معمر، عن أيوب، عن أيب 
 ، به . قالبة، عن ابن عباس

( 5942( برقم )428/ 5) سبيح والذكركتاب الدعاء، والتكبري، والتهليل، والتواحلاكم يف مستدركه ،  
حممد بن صاحل بن هانئ، ثنا الفضيل بن حممد بن املسيب، ثنا أبو صاحل عبد اهلل بن صاحل، من طريق 

به ، قال احلاكم هذا  ثنا معاوية بن صاحل، عن أيب حيىي الكالعي، عن أيب سالم األسود، عن ثوبان
 حديث صحيح على شرط البخاري .

 (.19( برقم )44/ 5صحيح وصححه االلباين يف صحيح اجلامع الصغري ) احلكم / احلديث
    
 

                                                           

 (.299)ص ءيف الدعا عملال ، كتاب الصالة ، بابأنظر : املوطأ ( 5)
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 الخاتمة
 
 
الذي  حلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والشكر له سبحانه على توفيقه بأن يسر يل إَتام هذا املوضوع ا 

يل  فله املنة والفضل سبحانه أن يسركنت أَتىن دائمًا أن أقدم ولو شيئًا يسريًا خلدمة اإلسالم واملسلمني، 
إن نعم اهلل عظيمة، وفضله كبري، فنسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا إىل شكرها، والعمل  هذا حىت مت واحلمد هلل.

ا تـَْرَضاُه َوأَْدرِخْليِن َربِّ َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلًِ ]مبقتضاها 
.فأمحده سبحانه الذي أوجدنا من العدم، وأسبغ علينا وافر النعم وهدانا  (5) [ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاحِلِنَي 

من ضاللة، وبصرنا من عمى، وكسانا من عري، وأطعمنا من جوع، وسقانا من ظمأ، وجعلنا رخري أمة 
  البشري النذير حممد بن عبد اهلل صلوات ريب وسالمه عليه وبعد:أرخرجت للناس، وأصلي و أسلم على 

من رخالل ما مت عرضه يف هذا املوضوع وإَتامًا للفائدة أذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها من رخالل ف
 حبثي يف هذا املوضوع:

 نتائج عامة: ـأوالً 
من أبرز ما وقفت عليه يف هذا البحث أن علماء املغرب يقدمون موطأ مالك على البخاري  -5

عن   أحاديث مل يتوفر فيها شروط القبول. وأّما ما روي ) املوطأ ( يفألن  ومسلم، وهذا غري مقبول 
مالك، ما ظهر على األرض كتاب بعد كتاب اهلل أصح من كتاب " الشافعي رمحه اهلل أنه قال اإلمام

 قبل البخاري ومسلم.  الكتب املوجودة  حممول على
ارختلف الباحثون وقد  ) . واملعضل, واملرسل , املنقطع ) أحاديثعلى املوطأ وجود  كما لوحظ -2

( ومنها ما هو متصل يف كتب أرخر. يف غري )املوطأ(  املوطأ ) منها ما هو متصل يفف ، هايف عدد
 أحاديث.  أربعةبأهنا أعده بعضهم يث ، حقليل وعددها ومنها غري متصل 

مر قد هو الداللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية مث بيان مرتبته عند احلاجة، و : و التخريج  -4
كلمات ومجل   بادئ األمر عبارة عن يف  قواعده وأسسه النظرية ، حيث كانت  مبراحل متعددة وخمتلفة

منذ  عناية فائقة العلم وشروحها. فقد اعتىن العلماء هبذاودواوين السنة  ، كتب علوم احلديث يف
القرن  يفالعصر الذهيب هلذا العلم بيسّمى  إىل ماحىت وصل   العصور األوىل من منتصف القرن الثاين

                                                           

 (59:)آيةالنمل سورة ( 5)

~ ~ 
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للعلماء يف تصنيف  كما ال حظت أنفيه جهود العلماء أكثر مما سبق .   تظهر حيث الثامن اهلجري  
 ,وخترجيه على مسائل الفقه ,تصنيفه على األبواب :أحدمها ,ا طريقان، أجودهعديدة احلديث طرقا

فيجمع يف مسند كل صحايب مجيع ما ,تصنيفه على املسانيد  :والثاين .ا حضره فيهممفيذكر يف كل باب 
 عنده من حديثه .

 وأن هذا األمر من شأن جهابذة  ,هو الغرض األمسى من التخريج  : احلكم على األحاديث  -4
إال بعد أن حيصل أدواته من العلم الوافر و االطالع   أمره  العلماء، ليس من شأن طالب العلم يف بداية

فروض هو من على األمة و  اتالواسع واملعرفة . وأن البحث عن احلديث واحلكم عليه من أوجب الواجب
 اط واالعتبار.وبطل االستنب ، وارختلط األمر والنهي ، ثار. وإال ضاعت السنن واآل الكفاية

به حيفظ الدين من التحريف والتبديل .وفيه تنقية األذهان ف لقد الحظت أمهية هذا العلم : أمهية -1
من اخلرافات ، واألكاذيب واألباطيل. وأن الباحث يف هذا العلم مضطر إىل معرفة ارختالف الروايات ، 

 واتقانه ، وََتييزه.
  كبري يف وجود علماء أفذاذ ،  دورهلما سنة احلبيئة الو    تدينةامل  سرةاأل دور االسرة والبيئة : إن -6

حىت أصبح أهل العلم  مالزمف العلم منذ نعومة أظفارهطلب  يف  بادرحيث أنه .  كاإلمام مالك وغريه
 مرجعا قويا يف هذا اجملال، 

يف الفتو.  ة ، والشجاعةء، التخلق بأرخالق فاضلة ، كاحللم ، واألنا تهعلى أهل العلم وطلب ـ جيب4
 وتقرير األحكام. 

يبحثون بأي دليل يتعلقون به لرتويج  ومكان مروجي الفنت موجودون يف كل زمان كما الحظت أن -8
 رعية.الراعي و الالفنت واخلالف بني  بثالفنت، وشق عصا املسلمني ، و 

 الصاحل.السلف  هفعل هذ ماو   شرعي . بأن الثناء على العامل بعد موته مطلو  -9
. ومن ضمنهم اإلمام مالك ألف  اجة ماسةحلأن السلف ال يؤلفون إال بسبب إّما لسؤال وإّما  -52

ستة عشر رواية. وله شروح املوطأ بطلب أيب جعفر املنصور ، وأن للموطأ روايات كثرية أشهرها 
كتابيه :)التمهيد ملا يف فقد اعتىن العلماء هبذا الكتاب اعتناء شديدا ومن أمههم ابن عبد الرب يف   ،عدة

و)االستذكار ملذاهب فقها األمصار وعلماء األقطار يف ما تضمنه املوطأ ), املوطأ من املعاين واألسانيد
 .)من معاين الرأي واآلثار
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وأما كتب املسانيد  ,أنه ليس بأيدي الناس اليوم من مؤلفات األئمة األربعة يف احلديث إال املوطأ -55
مث نسبوها  ,هؤالء األئمة ، بل جاء بعدهم رجال قاموا جبمع مرويات, اليت عرفت فليست من مؤلفاهتم 

 إليهم .
 التوصيات : ثانيا ـ

 ـ االعتناء بتخريج األحاديث الضعيفة واملوضوعة واملنقطعة واملرسلة ، واالهتمام به  اهتماما كبريا.5
 أحاديث تعترب من املنقطعات تصلح أن تكون مشروع حبث .ـ ما زال يف موطأ مالك 2
يف كتب التفاسري وكتب الفقه ورخاصة كتب  ـ إنشاء مركز يهتم بتخريج االحاديث الضعيفة واملنقطعة 4

 .فقه احلنفية 
 ـ أال يتصد. لتخريج األحاديث إال أهل االرختصاص .4
عليهم والرتحم على من مات منهم ، وعدم ـ وجوب احرتام األئمة وإجالل العلماء من رخالل الثناء 1

 االعرتاض على أحكامهم احلديثية إال ببينة قوية يؤيدها أئمة آرخرون .
 وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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 القرآنية فهرس اآليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة اآلية الرقم
 56 522سورة آل عمران ، اآلية:  [ آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه ءأَيُـَّها الَِّذيَن ــي] 5
 56 5سورة النساء ، اآلية :  [ ِحَدة   وَ  أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي رَخَلَقُكْم ِمْن نـَْفس  ـــيَ   ] 2
 ر 521سورة التوبة : آية  ]ُنونَ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَر. اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤمِ  [ 4
 56 9سورة احلجر ، اآلية :  ]ِفظُونَ ــــــحلََ  ا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه ِإنَّا حَنُْن نـَزَّْلنَ  [ 4
َ لِلنَّاسِ  ] 1  56 44 سورة النحل ، اآلية :  [  َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
 544 59 ، اآلية : ملسورة الن [ َربِّ َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ  ] 6
 56 45-42سورة االحزاب، اآلية:  [ َه َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدااللَّ َآَمُنوا اتَـُّقوا ءأَيُـَّها الَِّذيَن ـــيَ  ] 4
 564 2 ، اآلية : فاطرسورة  [ َما يـَْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرمْحَة  َفاَل ممُِْسَك هَلَا  ] 8

5 

5 5 

 و 5

~ 

~ ~ 

5 
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف احلديث الرقم
 544 إذا أراد أن يسري يومه مجع بني الظهر والعصر 5
 564 إذا أنشأت حبرية مث تشاءمت 2
 564 إذا شهدت إحداكن صالة العشاء 4
 92 واعلموا ورخري أعمالكم الصالة استقيموا ولن حتصوا 4
 524 امض يف صالتك 1
 521 أن رجال عطس يوم اجلمعة واإلمام خيطب 6
 96  أن نساء كن يدعون باملصابيح  4
 524 إين ألنسى أو أنسى ألسن 8
 559 أوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأوتر املسلمون 9

 524 أوتروا بعد الفجر 52
 514 أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصالة 55
 525 الصالة رخري من النوم 52
 528 الصالة الوسطى صالة الصبح 54
 542 إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات اللهم 54
 542 فالق اإلصباح، وجاعل الليل سكنا اللهم 51
 546 واخلمار تصلي يف الدرع 56
 555 فقيل له: هذه احلوالء« من هذه؟»مسع امرأة من الليل تصلي، فقال:  54
 91 سئال عن احلائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر 58
 551 الليل والنهار مثىن مثىنصالة  59
 591 عليك بسوق الدنيا 22
 94 غسل املرأة من اجلنابة 25
 526 فاتته ركعتا الفجر 22
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 98 : أهنا تدع الصالة  يف املرأة احلامل تر. الدم 24 
 الصفحة طرف احلديث الرقم
 92 كان يرعف فيخرج فيغسل الدم 24
 561 اهلل ال َتنعوا إماء 21
 85 يتوضآن مما مست النار ال 26
 548 ال خيرج أحد من املسجد بعد النداء 24
 542 ال يقطع الصالة شيء 28
 524 ما على أحدكم لو اختذ ثوبني جلمعته 29
 524 ما قصرت الصالة وما نسيت 42
 564 َما يـَْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرمْحَة  َفاَل ممُِْسَك هَلَا 45
 541 مسحة واحدة مسح احلصباء 42
 95 املسح على العمامة 44
 542 مكث على سورة البقرة، مثاين سنني 44
 522 من أدرك الركعة 41
 522 من رخشي أن ينام حىت يصبح، فليوتر 46
 94 من قبلة الرجل امرأته الوضوء 44
 562 من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا 48
 541 واحدمن مل جيد ثوبني فليصلي يف ثوب  49
 514 وما يدريكم ما بلغت به صالته 42
 44 ويل لألعقاب من النار 45
 512 راكعا يدب 42
 544 يسترت براحلته 44
 545 يصلي يف الثوب الواحد 44
 562 يصلي يوم الفطر ويوم األضحى 41
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 524 يصليان النافلة ومها حمتبيان 46
 الصفحة طرف احلديث الرقم
 564 املصلى، بعد أن يصلي الصبحإىل  يغدو 44
 549 يقصر الصالة يف مثل ما بني مكة والطائف 48
 552 يكره النوم قبل العشاء 49
 542 يكره أن مير بني أيدي النساء 12
 545 مير بني يدي بعض الصفوف 15



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 151 - 
 

 فهرس األعالم

 الصفحة الراوي الرقم
 511 علي بن نصر بن علي 5
 511 احلسن بن أيب احلسن 2
 511 قبيصة بن حريث 4
 516 سفيان بن حسني بن حسن 4
 516 زيد بن عبد اهللعلي بن  1
 518 حممد بن إمساعيل بن مهران 6
 566 حممد بن عبد اهلل بن منري 4
 566 العباس بن الوليد 8
 564 حيىي بن سعيد بن فروخ 9

 564 بسر بن سعيد 52
 568 اهلل يزيد بن عبد 52
 568 معلى بن أسد 54
 569 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 54
 542 أيب املليح 51
 542 ميمون بن مهران 56
 512 أبو صاحل 54
 94 بن عبد اهلل أبو عبيدة 58
 95 أبو عبيدة بن حممد 59
 88 أبو كبشة السلويل 25
 524 أبو ليلى اخلراساين 22
 89 بن أيب مسرة عبد اهلل بن أمحدأبو حيي  24
 86 أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن 24
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 92 أيب الفضل بن إبراهيم 21 
 الصفحة الراوي الرقم
 542 أيب املليح 26
 94 سلمة بن عبد األسد أيب 24
 529 أمحد بن أيب عمران 28
 528 أمحد بن صاحل املصري 29
 545 محد بن عبد اهلل بن يونسأ 42
 526 عبيدأمحد بن  45
 549 أمحد بن عثمان بن حكيم 42
 44 أمحد بن عمرو بن عبد اهلل 44
 44 أمحد بن عيسى بن حسان 44
 514 أمحد بن جندة 41
 556  أمحد بن حيىي بن زهري التسرتي 46
 554 آدم بن أيب إياس 44
 525 إسحاق بن إبراهيم 48
 84 إسحاق بن إبراهيم بن حبيب 49
 81 إسحاق بن أسيد 42
 544 أسد بن موسى 45
 89 أسيد بن عاصم 42
 564 بسر بن سعيد 44
 95 بشر بن املفضل 44
 515 بشر بن موسى 41
 48 بكري بن عبد اهلل بن األشج 46
 512 جامع بن شداد احملاريب 44
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 529 جرير بن حازم 48 
 الصفحة الراوي الرقم
 522 جرير بن عبد احلميد 49
 549 بن جعفر بن عمرو جعفر بن عون 12
 92 جعفر بن حممد بن احلسني 15
 544 حامت بن إمساعيل املدين 12
 48 ن حرملةبحرملة بن حيىي  14
 88 حسان بن عطية 14
 511 احلسن بن أيب احلسن 11
 49 حلسن بن حممد بن أعنيا 16
 544 حلسن بن موسىا 14
 89 احلسني بن احلسن 18
 541 اخلزاعيحلسني بن حريث ا 19
 89 احلسني بن حفص بن الفضل 62
 512 احلسني بن حفص بن الفضل 65
 522 حفص بن غياث 62
 551 محاد بن سلمة 64
 514 محاد بن سلمة بن دينار 64
 48 ن شريح بن صفوانب حيوة 61
 49 حىي بن أيب كثري الطائي 66
 529 رخالد ابن رخداش 64
 554 رخالد بن احلارث 68
 99 بن خملد القطواين رخالد 69
 554 رخالد بن مهران احلذاء 42
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 511 داود بن أيب هند القشريي 45 
 الصفحة الراوي الرقم
 558 داود بن منصور 42
 544 الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار 44
 549 ربيعة اجلرشي 44
 89 زائدة بن قدامة الثقفي 41
 542 زر بن حبيش بن حباشة 46
 511 بن أوىف العامريرارة ز  44
 99 زكريا بن عدي بن الصلت 48
 84 زهري بن حرب بن شداد أبو رخثيمة 49
 552 حممد التميمي بنزهري  82
 522 زيد بن احلباب 85
 514 زيد بن وهب 82
 49 زيد بن يزيد الثقفي 84
 84 سامل بن أيب اجلعد 84
 48 سامل بن عبد اهلل النصري 81
 86 بن إبراهيمسريج بن يونس  86
 541 سعيد بن أيب سعيد 84
 544 سعيد بن احلارث 88
 81 سعيد بن احلكم بن حممد 89
 548 سعيد بن املسيب 92
 541 سعيد بن عبد الرمحن 95
 514 سعيد بن منصور 92
 516 سفيان بن حسني بن حسن 94
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 84 سفيان بن سعيد بن مسروق 94 
 الصفحة الراوي الرقم
 94 بن عيينة سفيان 91
 548 سالم بن سليم 96
 524 سلمان أبو حازم 94
 49 بن شبيب املسمعي سلمة  98
 514 سليمان بن حرب 99
 84 سليمان بن مهران 522
 554 سويد بن عمرو 525
 554 سيار بن سالمة 522
 544 شرحبيل بن سعد 524
 554 شعبة بن احلجاج 524
 94 شيبان بن عبد الرمحن 521
 542 عاصم بن هبدلة 526
 542 عاصم بن حممد بن زيد 524
 544 عبادة بن الوليد بن عبادة 528
 566 العباس بن الوليد 529
 524 عباس بن حممد 552
 552 عبد احلميد بن جعفر 555
 524 عبد الرمحن بن إبراهيم 552
 542 عبد الرمحن بن أيب املوال 554
 544 عبد الرمحن بن أيب ليلى 554
 95 عبد الرمحن بن إسحاق 551
 88 عبد الرمحن بن ثابت 556
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 544 عبد الرمحن بن سليمان 554 
 الصفحة الراوي الرقم
 544 عبد الرمحن بن عبد اهلل 558
 554 عبد الرمحن بن مهدي 559
 525 عبد الرزاق بن مهام 522
 529 عبد العزيز بن حممد 525
 524 عبد اهلل ابن هليعة 522
 96 عبد اهلل بن أيب بكر 524
 558 عبد اهلل بن أيب سلمة 524
 525 عبد اهلل بن سعيد 521
 529 عبد اهلل بن سالم 526
 559 عبد اهلل بن عون بن أرطبان 524
 522 عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم 528
 82 عبد اهلل بن حممد بن عقيل 529
 48 عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي 542
 549 عبد امللك بن عبد العزيز 545
 544 عبد امللك بن عمرو القيسي 542
 554 بن عبد اجمليد عبد الوهاب 544
 522 عبدة بن سليمان 544
 545 سعيد بن عبيد اهلل 541
 556 عبيد اهلل بن معاذ 546
 522 عثمان بن واقد 544
 552 عروة بن الزبري 548
 549 عطاء بن أيب رباح 549
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 544  عفري بن معدان 542 
 الصفحة الراوي الرقم
 529 عكرمة أبو عبد اهلل 545
 49 عكرمة بن عمار العجلي 542
 524 علي بن حرب بن حممد 544
 524 علي بن رخشرم 544
 516 زيد بن عبد اهللعلي بن  541
 556 علي بن عبد اهلل األزدي 546
 551 علي بن حممد 544
 84 أيب اخلصيبعلي بن حممد بن  548
 511 علي بن نصر بن علي 549
 515 عمر بن عبد الرمحن 512
 49 ن يونس بن القاسمبعمر  515
 552 عمرو بن أيب سلمة 512
 528 عمرو بن احلارث 514
 544 عمرو بن احلارث 514
 542 عمرو بن دينار املكي 511
 559 عمرو بن مرزوق الباهلي 516
 554 عوف بن أيب مجيلة 514
 544 عيسى بن عبد الرمحن 518
 524 عيسى بن يونس 519
 542 فليح بن سليمان 562
 82 فليح بن سليمان بن أيب املغرية 565
 511 قبيصة بن حريث 562
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 95 قتيبة بن سعيد 564
 الصفحة الراوي الرقم
 541 القعقاع بن حكيم 564
 81 الليث بن أيب سليم 561
 558 بن عبد الرمحنالليث بن سعد  566
 81 جماهد بن جرب 564
 524 حماضر بن املورع 568
 522 حممد بن إمساعيل 569
 518 حممد بن إمساعيل بن مهران 542
 546 حممد بن الصباح 545
 554 حممد بن العالء بن كريب 542
 552 حممد بن املثىن 544
 542 حممد بن املنكدر 544
 554 حممد بن بشار بن عثمان 541
 515 حممد بن جحادة 546
 554 حممد بن جعفر اهلذيل 544
 49 ن حامت بن ميمونبحممد  548
 86 حممد بن رخازم التميمي 549
 551 حممد بن رخالد 582
 554 حممد بن سالم 585
 544 حممد بن عباد بن الزبرقان 582
 558 حممد بن عبد الرمحن 584
 48 حممد بن عبد الرمحن بن نوفل 584
 512 حمـمد بن عبد اهلل بن حممد 581
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 566 حممد بن عبد اهلل بن منري 586 
 الصفحة الراوي الرقم
 88 حممد بن عبيد 584
 522 حممد بن عجالن 588
 549 حممد بن كثري بن أيب عطاء 589
 524 حممد بن مسلم بن عبيد اهلل 592
 529 حممد بن حيىي بن حبان 595
 512 بن يوسفحممد بن يعقوب  592
 84 حممد بن يوسف بن واقد 594
 48 خمرمة بن بكري بن عبد اهلل بن األشج 594
 524 مروان بن معاوية 591
 554 مسدد بن مسرهد 596
 559 مسلم ابن خمراق العبدي 594
 542 مطرف بن عبد اهلل 598
 556 معاذ بن معاذ بن نصر 599
 84 معتمر بن سليمان التيمي 222
 524 معقل بن عبيد اهلل 225
 568 معلى بن أسد 222
 94 معمر بن راشد 224
 84 منصور بن املعتمر 224
 514 منصور بن املعتمر 221
 514 موسى بن إمساعيل املنقري 226
 529 موسى بن سعد 224
 544 مؤمل بن إمساعيل 228
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 542 ميمون بن مهران 229 
 الصفحة الراوي الرقم
 544 عبد اهلل املدين نافع أبو 252
 82 نعيم بن عبد اهلل املدين 255
 44 هارون بن سعيد األيلي 252
 544 هارون بن معروف املروزي 254
 549 هشام بن الغاز بن ربيعة 254
 522 هشام بن عروة 251
 546 هشام بن عمار 256
 525 هناد بن السري 254
 542 واقد بن حممد بن زيد 258
 522 عبد اهلل الوضاح بن 259
 92 وكيع بن اجلراح 222
 88 الوليد بن مسلم 225
 529 وهب بن جرير 222
 542 حيىي بن آدم بن سليمان 224
 81 حيىي بن أيوب الغافقي 224
 88 حيىي بن بشر البلخي 221
 554 حيىي بن حبيب بن عريب 226
 522 حيىي بن محاد 224
 552 حيىي بن سعيد 228
 564 سعيد بن فروخحيىي بن  229
 529 بن قيس ىي بن سعيدحي 242
 542 حيىي بن صاحل الوحاظي 245
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 525 حيىي بن عبد امللك 242 
 الصفحة الراوي الرقم
 92 حيىي بن حيىي 244
 529 يزيد بن أيب حبيب 244
 568 يزيد بن عبد اهلل 241
 524 يزيد بن كيسان 246
 522 يعقوب بن إبراهيم 244
 524 يعقوب بن محيد 248
 544 يعقوب بن جماهد القرشي 249
 86 يعلى بن عبيد بن أيب أمية 242
 556 يعلى بن عطاء 245
 558 يوسف بن حبر بن عبد الرمحن 242
 552 يوسف بن عبد اهلل 244
 522 يوسف بن موسى بن راشد 244
 528 بن يزيد نسيو  241
 546 يونس بن يزيد 246
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 فهرس الكلمات

 الصفحة الكلمة الرقم
 524 االحتباء 5
 44 األعقاب 2
 561 إماء 4
 562 البطيحاء 4
 44 ضوءبوَ  1
 546 اخلمار 6
 546 الدرع 4
 562 الرحبة 8
 94 لضغثا 9

 564 غديقة 52
 514 غمر 55
 524 ألنسى 52
 94 لتحفن 54
 528 الوسطى 54
 512 يدب 51
 92 يرعف 56
 564 يغدو 54

 
 
 
 
 
 
 

  



 وصل المنقطع والتعليق عليه من كتاب أبواب الصالة من موطأ مالك      

- 162 - 
 

 فهرس المصادر والمراجع

 
 
 
 

 املرجع الرقم
 القرآن الكرمي  5

2  
 املعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير الطربي. أكرم بن حممد زيادة الفالوجي  ،ثري األ
الناشر: الدار األثرية، دار القاهرة . –. االردن تقدمي: علي حسن عبد احلميد األثري ،

 .ابن عفان

4  
م(. 928 -هـ456 )أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، سفراييين اإل

 )5.ط: دار املعرفة .بريوت حتقيق: أمين بن عارف الدمشقي. مستخرج أيب عوانة 
 (.م5998 -هـ5459

4  
-ه 549 .)أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو ، صبحياأل

بريوت  رواية حيي بن حيي الليثي .حتقيق :بشار عواد معروف.. ب كتاب املوطأم(.491
 .(م5996هـ ـ 5456 )5. ط: دار الغرب اإلسالمي

1  
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري ، فريقى اإل

 5454)4ط .: دار صادر بريوت . لسان العرب.  م(5455 -هـ455.) الرويفعى 
 م(.5994-هـ

6  
إرواء الغليل يف ختريج  .ـ(م5999-ه5422حممد ناصر الدين )املتوىف : ، لباين األ

 الناشر: املكتب اإلسالمي.بريوت .إشراف: زهري الشاويش.  أحاديث منار السبيل
 (.م5981 -هـ  5421 )2،ط

4  
أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم،  ،لبايناأل

الناشر: .  الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب. (م5999-هـ5422األشقودري )
 م( .2225-هـ 5422 )5، ط غراس للنشر والتوزيع

أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم،  ،لبايناأل  8
الناشر: املكتب .  صحيح اجلامع الصغري وزياداته. (م5999-هـ5422) . قودرياألش
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 املرجع الرقم
 .اإلسالمي

 

9  

-ه144 البسيت ،  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب ، أبو الفضل .)
 –م ( ، حتقيق: جلنة علمية. ترتيب املدارك. املغرب . الناشر: مطبعة فضالة 5549

 م(.5984-5961) 5احملمدية ، ط
 

52  
-ه144 .)عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب ، أبو الفضل ، سيت الب

 .5. طاملكتبة العتيقة ودار الرتاث . دار مشارق األنوار على صحاح اآلثارم( . 5549

55  
البسيت ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب ، أبو الفضل ، حتقيق: 

املكتبة العميقة ،  –القاهرة. الناشر: دار الرتاث  –السيد أمحد صقر . اإلملاع. تونس 
 م(.5942 -ه5489)5ط

52  

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، ، ُبسيت ال
حققه ورخرج  .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان م(. 961 -هـ 414) الدارمي

 -هـ  5428 )5.ط ؤسسة الرسالة: م. بريوت أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط
 (.م 5988

54  
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، ، ُبسيت ال

احملقق: . جملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيم(ـ. ا961 -هـ 414ت)  الدارمي
 م(.5946-هـ5496 )5ط .دار الوعي  حلب . .حممود إبراهيم زايد

54  
البسيت ، أبو حامت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي 

م(ـ. الثقات. اهلند. الناشر: دائرة املعارف العثمانية ، 961 -هـ 414الدارمي ، ت) 
 م(.5944 -ه5494)5ط

- ه444 )أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي مث الدمشقي  ،بصري ال  51
دراسة   اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل  .. التكميل يف(م5442
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 املرجع الرقم
الناشر: مركز النعمان . اليمن . وحتقيق: د. شادي بن حممد بن سامل آل نعمان

 2255 -هـ  5442 )5. ط للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة
 (.م

56  
 -هـ 429 .)اهلل، مشس الدين  حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل ، أبو عبد، بعلي ال

 -هـ 5424 )5ط .مكتبة السوادي للتوزيع  دار  .املطلع على ألفاظ املقنعم(. 5429
 (.م 2224

54  

-هـ464أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب )،بغدادي ال
الناشر: . بريوت . دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا .تاريخ بغداد . (م5245

-هـ 5454 )5، ط دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.  دار الكتب العلمية
 م(.5996

58  
م( . 5522-ه156)أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي ، البغوي

: املكتب . بريوتحممد زهري الشاويش-حتقيق: شعيب األرنؤوط. شرح السنة 
 (.م5984 -هـ 5424 )2ط .اإلسالمي

59  
 . أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر،  بيهقيال
: دار . بريوتاحملقق: حممد عبد القادر عطا .السنن الكرب. م(. 5266- هـ418 )

 (.م 2224 -هـ 5424 ) 4ط . الكتب العلمية

22  
 ) .بو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُْسَرْوِجردي اخلراساين، أ، بيهقي ال

حققه ورخرج أحاديثه وعلق عليه:  .األمساء والصفات للبيهقي .  م(5266- هـ418
 (.م 5994 -هـ  5454 )5ط . : مكتبة السوادي. جدةعبد اهلل بن حممد احلاشدي

25  

-هـ445حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، أبو عبد اهلل، ويل الدين، )، تربيزي ال
الناشر: . بريوت .احملقق: حممد ناصر الدين األلباين. مشكاة املصابيح. (م5442

 م(.5981 -ه5421)4،طاملكتب اإلسالمي 
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 املرجع الرقم

22  

- هـ249)حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ، أبو عيسى  ،رتمذي ال
. : دار الغرب اإلسالمي. بريوتاحملقق: بشار عواد معروف .سنن الرتمذي  م( .892

 (.م 5998 -ه5458ط)
 

24  
-هـ424أبو القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي )اجلرجاين ، 

. بريوت  احملقق: حتت مراقبة حممد عبد املعيد رخان . تاريخ جرجان .(م5246
 (.م 5984 -هـ  5424 )4طالناشر: عامل الكتب .

24  
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  ،ْستاين اجلِِّ 

.  احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد. سنن أيب داودم(.888-هـ241 )األزدي 
 .: املكتبة العصريةبريوت

21  

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن رخليل  )املتوىف:  جلعربيّ ا
، بريوت  احملقق: إبراهيم بن شريف امليلي،  علوم احلديث رسوم التحديث يف هـ(442

 ( م2222 -هـ 5425 )5ط لبنان  -الناشر: دار ابن حزم ، 
 

26  

اجلامع املسند  م( . )842 -ه216. ) حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري ،عفياجل
صحيح  .  (الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه

-ه5422) 5ط ،دار طوق النجاة  .احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر .البخاري 
 .ـم(2222

24  
.  (م842-هـ224أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين )، وزجاين اجل

دراسة وحتقيق: د سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز . التفسري من سنن سعيد بن منصور 
 (.م 5994 -هـ  5454 )5، ط لصميعي للنشر والتوزيعالناشر: دار ا. آل محيد

 .حتقيق : شريف املرسي. كتاب مسند موطأ اإلمام مالك  .وهري، احلسن بن علياجل  28
  .(م2255هـ ـ 5442 ) 5ط القاهرة : دار اآلفاق العربية ،
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 املرجع الرقم
 

29  

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي املصري ، جري احل
حتقيق: شعيب  . شرح مشكل اآلثارم(. 944- هـ425)املعروف بالطحاوي 

 (.م 5494 -ه 5451)5ط .  مؤسسة الرسالة .األرنؤوط
 

42  
أبو بكر عبد اهلل بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي األسدي احلميدي  ،ميدياحل

. : حسن سليم أسد الدَّارَاينّ .حتقيق : مسند احلميدي  م(.844 -هـ259)املكي 
 (.م 5996 -ه5456)5.ط: دار السقا، دمشق سوريا 

45  

اهلل، عالء  مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املصري احلكري ، أبو عبد ،نفي احل
احملقق: أبو عبد . إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (م5465- هـ462الدين )

الناشر: الفاروق احلديثة .القاهرة ، أبو حممد أسامة بن إبراهيم -الرمحن عادل بن حممد 
 (.م 2225 -   هـ 5422)5ط للطباعة والنشر

 

42  
 بن أمحد بن مهدي، ت:اخلطيب البغدادي، أبو بكر، أمحد بن علي بن ثابت 

م( ، الكفاية يف علم الرواية.حتقيق: أبو عبداهلل السورقي وإبراهيم 5242-هـ464) 
 م(.5988-ه5429محدي املدين. بريوت. الناشر: املكتبة العلمية، ط )

44  
اخلطيب، حممد عجاج بن حممد َتيم بن صاحل بن عبداهلل. السنة قبل التدوين. بريوت . 

 م(.5982 -ه5422)4للطباعة والنشر، طالناشر: دار الفكر 
 

44   
ابن رخلدون، أبو زيد، عبدالرمحن بن حممد بن حممد ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي، 

بريوت . الناشر:  ، م(، تاريخ ابن رخلدون حتقيق: رخليل شحادة5421-هـ828ت:) 
 م(.5428 -ه 5988) 2دار الفكر. ط

حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي ابن رخلكان، أبو العباس، مشس الدين أمحد بن   41
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بريوت  ،حتقيق: إحسان عباس.م( ، وفيات األعيان 5282 -هـ685اإلربلي، ت: )

 م(.5994-5992) 5.الناشر: دار صادر، ط

46  

أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن ، دارقطين ال
حققه وضبط نصه وعلق عليه:  .الدارقطينسنن . م(991- هـ481) دينار البغدادي

: بريوت .شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم
 (.م 2224 -هـ  5424 )5ط . مؤسسة الرسالة

44  

أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  ،دارقطين ال
حتقيق  . العلل الواردة يف األحاديث النبوية. ـم(991- هـ481) .دينار البغدادي 

 -هـ  5421 )5ط. : دار طيبةالرياض وختريج: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي.
 .(م 5981

48  

أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد ، ، دارمي ال
 .مسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي( م( . 869- ه211 )التميمي السمرقندي

اململكة العربية السعودية: دار املغين للنشر والتوزيع، . حتقيق: حسني سليم أسد الداراين
 (.م 2222 -هـ  5452 )5ط
 

49  
هـ( 444أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث )املتوىف: ، لدمشقي ا

الناشر: دار الكتب ، بريوت ،  أمحد حممد شاكر احملقق:،  ارختصار علوم احلديث
 2ط  ، العلمية

42  
بستان . دهلوي، عبدالعزيز بن ويل اهلل، باللغة الفارسية.. ترمجة: د. حممد أكرم الندويال

 .(م2222 -ه5422)5الناشر: دار الغرب اإلسالمي، ط . احملدثني
 

يـْنَـَوريُّ ال  45 بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم ،  دِّ
عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع  م( .944-ه464.)ابن السُّينِّ ببن بَُدْيح، ، املعروف 
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: دار القبلة للثقافة بريوت -.جدة احملقق: كوثر الربين. ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد
 اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن.

 

42  

-هـ448اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ) مشس الدين أبو عبد، ذهيبال
 حلب،  اعتىن به: عبد الفتاح أبو ُغّدة،  املوقظة يف علم مصطلح احلديث م(5444

 (.هـ 5452 )2طالناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية 
 

44  

-هـ448مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )، ذهيبال
احملقق: الدكتور بشار عّواد . األعالمو املشاهري  ووفياتخ اإلسالم تاريم( ،5444
 (.م 2224 -ه5424)5ط  ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي. بريوت . معروف

 

44  
-هـ 448الذهيب، أبو عبداهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز . .) 

. حتقيق: علي حممد البجاوي م(ـ، حتقيق: علي حممد البجاوي. ميزان االعتدال.5444
 م(.5964 -ه5482)5بريوت . الناشر: دار املعرفة، ط

41  
-هـ 448الذهيب، أبو عبداهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز .) 

 -ه5458)5م(. تذكرة احلفاظ. بريوت. الناشر: دار الكتب العلمية ، ط5444
 م(.5998

46  
هـ 448الذهيب، أبو عبداهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز، ت: .) 

احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب م( . سري أعالم النبالء . 5444-
 م(.5981 -ه5421)4. بريوت . الناشر: مؤسسة الرسالة ، طاألرناؤوط

44  
 )بن سعيد بن مسلم األنصاري الدواليبأبو ِبْشر حممد بن أمحد بن محاد ، رازي ال

: دار بريوت .احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب . الكىن واألمساءم( .922-هـ452
 (.م2222 -هـ 5425)5ط .ابن حزم 
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48  

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، ابن أيب ، رازي ال
حتقيق: فريق من الباحثني بإشراف  . بن أيب حامتالعلل ال. ـم(949-هـ424 )حامت 

مطابع  .وعناية د/ سعد بن عبد اهلل احلميد و د/ رخالد بن عبد الرمحن اجلريسي
 (.م 2226 -هـ  5424 )5. طاحلميضي 

49  

زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  الرازي ،
الناشر: املكتبة ، بريوت ،  احملقق: يوسف الشيخ حممد،  خمتار الصحاح،  هـ(666)

 (.م5999هـ / 5422) 1طالدار النموذجية،  -العصرية 
 

12  
الرازي ،ابن أيب حامت، أبو حممد، عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي 

م(ـ. اجلرح والتعديل. اهلند.  الناشر: دائرة املعارف 949-هـ424 احلنظلي ، ت: )
 م(.5912 -ه5445)5العثمانية ، ط

15  

(ـ ، 5452-ه5522الزرقاين، حممد بن عبدالباقي بن يوسف املصري األزهري.)
. القاهرة . حتقيق: طه عبد الرءوف سعد حتقيق: طه عبدالرؤوف سعد. شرح الزرقاين.

 (.م2224 -هـ 5424 )5الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، ط
 

النكت على ،هـ( 494) ،لدين حممد بن عبد اهلل بن هبادرأبو عبد اهلل بدر ا ،زركشيال  12
 (م5998 -هـ 5459)5ط الناشر: أضواء السلف . الرياض .مقدمة ابن الصالح

 آراؤه الفقهية .القاهرة . دار الفكر العريب . –أبو زهرة . حممد . مالك حياته وعصره   14
 م(.5946-ه5461)5ط

) 5واحملدثون. القاهرة . الناشر: دار الفكر العريب، طأبو زهو ، حممد حممد . احلديث   14
 م( ـ5918-ه5448

م( . 5465-ه462)مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد، زيلعي ال  11
احملقق: حممد  .نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي
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 (.م5994-هـ5458 )5. ط اإلسالميةدار القبلة للثقافة . جدة : عوامة 

16  
طبقات  (م5469- هـ445 )تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  ،سبكي ال

الناشر: هجر . القاهرة .  احملقق: حتت مراقبة حممد عبد املعيد رخان .الشافعية الكرب.
 م(.5992- هـ5454 )2، ط للطباعة والنشر والتوزيع

14  

بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  أبو داود سليمان ،سِِّجْستاينال
حتقيق: أبو َتيم ياسر بن .  الزهد أليب داود السجستاين. (م888-هـ241األزدي )

ابراهيم بن حممد، أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ 
 )5ط يع، الناشر: دار املشكاة للنشر والتوز .حلوان.  حممد عمرو بن عبد اللطيف

 (.م 5994 -هـ  5454

18  
السخاوي، أبو اخلري، مشس الدين حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان 

م( ، فتح املغيث. حتقيق: علي حسني علي. مصر الناشر: 5496-هـ922بن حممد .)
 م(.2224 -ه5424)5مكتبة السنة ، ط

19  
-هـ5588 )النابلسي احلنبلي، ت:سفاريين، مشس الدين حممد بن أمحد بن سامل ال

. بريوت . حتقيق: نور الدين طالب.، كشف اللثام شرح عمدة األحكامم(5444
 .5ط .الناشر: دار النوادر

62  
م(.تنوير احلوالك 5121-ه955السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين .)

 م(.5969–ه 5489شرح موطأ مالك .مصر .الناشر : املكتبة التجارية الكرب. ط ) 
  

 ( طبقات احلفاظم5121-هـ955عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )،سيوطي ال  65
 م(.5984-ه5424 )5، طالناشر: دار الكتب العلمية .بريوت .

62  
أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )املتوىف: ،  الشافعي 

 احملقق: د. زين العابدين بن حممد بال فريج،  هـ( النكت على مقدمة ابن الصالح494
 ( م5998 -هـ 5459 )5، ط الرياض –الناشر: أضواء السلف 
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64  

-ه824)ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد املصري ، شافعي ال
احملقق: .  واألثار الواقعة يف الشرح الكبري .البدر املنري يف ختريج األحاديثم(  .5425

الرياض: دار اهلجرة للنشر  .أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمالمصطفى 
 (.م2224-هـ5421 )5ط .والتوزيع 

64  
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب  ،شافعي ال

دار الكتب .بريوت :املسند م(. 859-هـ224)بن عبد مناف املطليب القرشي املكي
 م(.5982-هـ 5422 ط) العلمية،

61  
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب ، شافعي ال

. : دار املعرفة بريوت . األم. ـ م(859-هـ224) بن عبد مناف املطليب القرشي املكي
 (.م5992 - ه5452 ط)

66  
 بن مجاعة الكناين احلموي ا، بو عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل، أ لشافعيا

احملقق: د.  هـ( املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي444بدر الدين )املتوىف: 
 2ط الناشر: دار الفكر، دمشق ،  حميي الدين عبد الرمحن رمضان

64  
 55الشعكة ، مصطفى. إسالم بال مذاهب .  الناشر: الدار املصرية اللبنانية، ط

 م(.5996 -ه5456)

68  
م( . 811-هـ245)أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، شيباين ال

 . عادل مرشد، وآرخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط  .مسند اإلمام أمحد بن حنبل
 (.م 2225 -هـ  5425 )5ط ،مؤسسة الرسالة

69  
طبقات  .( م5284- ه446أبو اسحاق إبراهيم بن علي )املتوىف: ،شريازي ال

 -ه5489)5ط الناشر: دار الرائد العريب. بريوت . احملقق: إحسان عباس. هاءالفق
 م(.5942

تاريخ ابن ،  (م918-هـ444)عبد الرمحن بن أمحد بن يونس ، أبو سعيد  ،صديفال  42
-هـ 5425)5، ط الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت . يروت . يونس املصري
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 م(.2222

45  
الوايف . (م5464-هـ464أيبك بن عبد اهلل )صالح الدين رخليل بن ، صفدي ال

الناشر: دار إحياء الرتاث .بريوت . احملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،  بالوفيات
 (.م2222 -هـ5422)

42  

م(، 5241-هـ644ابن الصالح، أبو عمرو، تقي الدين عثمان بن عبدالرمحن، ت:) 
لناشر: دار الفكر ، حتقيق: نور الدين عرت. مقدمة ابن الصالح. سوريا . ا

 م(.5986 -ه5426ط)
 

44  
م( . 826-ه255)أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين، صنعاين ال

 م(.5982-هـ5424 )2ط -: اجمللس العلمياهلند . املصنف
 

44  
 )سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ،  الطرباين
احملقق: طارق بن عوض اهلل بن حممد ، عبد  .املعجم األوسطم( . 945- هـ462

  (م5981 -هـ 5421ط ): دار احلرمني  القاهرة .احملسن بن إبراهيم احلسيين

41  
  سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين،  الطرباين

دار . القاهرة :احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي .املعجم الكبريم(.945- هـ462 )
 .2. طمكتبة ابن تيمية 

الرياض .مكتبة املعارف للنشر  أصول التخريج ودراسة األسانيد.الطحان ، حممود .   46
 م(5996-ه5454)4والتوزيع ، ط

44  
ابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب بن عاصم النمري 

حتقيق: سامل حممد عطا، وحممد علي االستذكار. م(ـ، 5242-ه464 .)القرطيب
 م(.2222 -ه5422)5معوض. بريوت .الناشر: دار الكتب العلمية ، ط

أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن رخالد بن عبيد اهلل املعروف ، عتكي ال  48
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: . املدينة املنورة مسند البزار املنشور باسم البحر الزرخار.  ـم(921-ه292 )بالبزار

 (.م2229 -م5988 )5. طمكتبة العلوم واحلكم 
 

تاريخ  .(م841-هـ265أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صاحل الكوىف ) العجلي ،  49
 (.م5984-هـ5421 )5، ط الناشر: دار الباز.مكة املكرمة .الثقات

82  

الرمحن بن أيب بكر بن أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد العراقي، 
الناشر: دار الكتب  ألفية العراقي ، بريوت ، شرح التبصرة والتذكرة هـ(826إبراهيم )

 (.م 2222 -هـ  5424) 5ط .العلمية
 

85  
العراقي، أبو الفضل، زين الدين عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن 

. حتقيق: العريب الدائز الفرياطي. م(، التبصرة والتذكرة 5424-هـ826إبراهيم، ت:) 
 م(.2224-ه5428) 2الرياض. الناشر: مكتبة  دار املنهاج ، ط

82  
-هـ145ابن عساكر، أبو القاسم، ثقة الدين علي بن احلسن بن هبة اهلل، ت:)

م( ، كشف املغطى.حتقيق: حمب الدين أيب سعيد عمر العمري. بريوت . 5541
 5الناشر: دار الفكر ، ط

84  
-هـ812:)أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، ين عسقالال

حتقيق: أبو عاصم  . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريم( . 5448
 (.م5991-هـ5456 )5ط: مؤسسة قرطبة . مصرحسن بن عباس بن قطب

84  
-هـ812:)أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، عسقالين ال

احملقق : السيد عبد اهلل هاشم اليماين  .الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية.  م(5448
 .: دار املعرفة بريوت .املدين

-هـ812العسقالين ، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، ت: :)  81
) 5م(ـ. هتذيب التهذيب. اهلند. الناشر: مكتبة دائرة املعارف النظامية ، ط5448
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 م(.5928-هـ5426

86  
-هـ812العسقالين ، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، ت: :)

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد  م(. اإلصابة يف َتييز الصحابة .5448
 م(.5994-هـ5451) 5. بريوت. الناشر:  دار الكتب العلمية ، طمعوض

84  
-هـ812علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، ت: :)العسقالين ، أبو الفضل، أمحد بن 

م(، تغليق التعليق.حتقيق: سعيد عبدالرمحن موسى القزقي. بريوت. الناشر: 5448
 م(.5984-هـ5421)5دار عمان، ط –املكتب اإلسالمي 

88  
-هـ812العسقالين ، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، ت:)

اهلند. الناشر: املؤسسة  –: دائرة املعرف النظامية م(، لسان امليزان. حتقيق5448
 م(.5945-ه5492)2العلمية للمطبوعات، ط

89  
-هـ5289ابن العماد العكري، أبو الفالح، عبداحلي بن أمحد بن حممد احلنبلي، ت:) 

م(، شذرات الذهب. حتقيق: حممود األرناؤوط. دمشق .الناشر: دار ابن كثري، 5648
 م(.5986 -ه5426)5ط

92  
. معجم اللغة العربية املعاصرة  م(.2224-ه5424. ) أمحد خمتار عبد احلميد، عمر 

 (.م 2228 -هـ  5429 )5. طعامل الكتب  دار

95  

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر  ،عيىن ال
حتقيق:  . مغاين األرخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار (م5415-ه811الدين )

 5424 )5ط الناشر: دار الكتب العلمية.بريوت . حممد حسن حممد حسن إمساعيل
 (.م 2226 -هـ 

92  
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ، ابن قدامة 

،  هـ( املغين البن قدامة622املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري املقدسي )املتوىف: 
 .(م5968 -هـ 5488 )الناشر: مكتبة القاهرة

الصحاح تاج اللغة وصحاح  هـ(494أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )، فارايب ال  94
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 )4، طالناشر: دار العلم للماليني ، بريوت ،  حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار العربية

 (.م 5984 -  هـ 5424

94  
-هـ499بن حممد اليعمري، ت:) ابن فرحون، برهان الدين، إبراهيم بن علي 

يف معرفة أعيان  م(، حتقيق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور. الديباج املذهب5496
 . القاهرة .الناشر: دار الرتاث للطبع والنشر .علماء املذهب

91  
عبد اهلل بن حممد بن يوسف بن نصر األزدي، أبو الوليد، املعروف ، الفرضي ابن 

الناشر: مكتبة اخلاجني، .القاهرة.  تاريخ علماء األندلس. (م5252-هـ424)املتوىف: 
 (.م5988 -هـ  5428 )2ط

96  
م(، 5454-هـ854الفريوزآبادي، أبو طاهر، جمد الدين حممد بن يعقوب، ت:) 

حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة. القاموس احمليط .بريوت . الناشر: 
 م(.2221 -ه5421)8مؤسسة الرسالة، ط

94  
أبو يعلى اخلليلي، رخليل بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل )املتوىف: ،قزويين ال

احملقق: د. حممد سعيد عمر . اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث. (م5214-هـ446
 م(.5988-هـ5429 )5، طالناشر: مكتبة الرشد .الرياض .  إدريس

98  
م(. سنن ابن ماجه . 886-هـ244، ت:)  القزويين ، أبو عبداهلل، حممد بن يزيد

حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. القاهرة . الناشر: دار إحياء الكتب العربية، 
 م(.5912-ه5442ط)

م(. تاريخ التشريع اإلسالمي  . 5999-هـ5422القطان، مناع بن رخليل، ت:)  99
 م(.2225 -ه5425)1الناشر: مكتبة وهبة، ط

522  
بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي، ت:)  الكتاين، أبو عبداهلل، حممد

م(، الرسالة املستطرفة.حتقيق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي. بريوت 5926-ه5441
 م(.2222 -ه5422)6. الناشر: دار البشائر اإلسالمية، ط

ُمصنف م(. 849-ه 241)أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي  ،كويف ال  525
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 5.احملقيق : كمال يوسف احلوت . الرياض . مكتبة الرشد ط شيبة ابن أيب

 م (.5988-ه5429)
 

عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى ، أبو احلسن، الشهري ، ارديين امل  522
 . دار الفكر .اجلوهر النقي على سنن البيهقي م( .5449-ه412)بابن الرتكماين 

524  
بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب يوسف بن عبد الرمحن ، زي امل

احملقق: . هتذيب الكمال يف أمساء الرجالم( . 5445-هـ442) حممد القضاعي الكليب
 م(.5982 –ه 5422) 5ط .: مؤسسة الرسالة بريوت . د. بشار عواد معروف

524  
م( ، حتقيق: عبدالصمد 5445-هـ442املزي، يوسف بن عبدالرمحن أبو احلجاج . )

) 2شرف الدين. حتفة األشراف. بريوت .الناشر: املكتب اإلسالمي والدار القيمة، ط
 هـ(.5984

521  

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري ، صري امل
حققه وقدم له: )حممد  . شرح معاين اآلثارم(. 944-هـ425)املعروف بالطحاوي

عامل  : املنورةاملدينة .  احلق( من علماء األزهر الشريف حممد سيد جاد -زهري النجار 
 (.م 5994هـ،  5454 )5. طالكتب 

526  

رجال  (م5244-هـ428أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم، أبو بكر )، َمْنُجويَه ابن 
 )5ط بريوت –الناشر: دار املعرفة .بريوت . احملقق: عبد اهلل الليثي صحيح مسلم

 م(.5986-ه5424
 

524  
) أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، وصلي امل

: دار املأمون دمشق .احملقق: حسني سليم أسد .مسند أيب يعلىم( . 959-ه424
 م(.5984 – ه5424 )5ط .للرتاث 

م(. 951-هـ424ت:)  أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،نسائي ال  528
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مؤسسة الرسالة  . بريوتحققه ورخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب .السنن الكرب. 

 (.م 2225 -هـ  5425)5ط

529  
  م(.951-هـ424ت:)  أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،نسائيال

مكتب  .حلب.  حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة .السنن الصغر.  ،اجملتىب من السنن 
 م(.5986 – ه5426 )2ط .املطبوع اإلسالمية 

552  

م(، 951-هـ424النسائي، أبو عبدالرمحن، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، ت:) 
حتقيق: عبدالفتاج أبو غدة. سنن النسائي. الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية، 

 م(.5986 -ه5426:)2ط
 

555  

ن شجاع، أبو بكر، معني الدين، احلنبلي نقطة ، حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بابن 
( . إكمال اإلكمال البن نقطة . احملقق: د. عبد القيوم م5242-هـ629البغدادي )

 .(م5989-ه5452) 5عبد ريب النيب . مكة املكرمة . الناشر: جامعة أم القر. ، ط
 

552  
والتيسري ملعرفة التقريب  هـ(646أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف )املتوىف:   النووي 

،  تقدمي وحتقيق وتعليق: حممد عثمان اخلشت،  سنن البشري النذير يف أصول احلديث
 .(م 5981 -هـ  5421 )5ط الناشر: دار الكتاب العريببريوت ، 

554  
م( حتقيق: نور 5244-هـ646النووي، أبو زكريا، حيىي بن شرف الدمشقي، ت:) 

 م(.5992 -ه5452)4مكتبة املدنية، ط الدين عرت . إرشاد طالب احلقائق الناشر:

554  
أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران اخلراساين املعروف ، نيسابوري ال

.  : األستاذ إرشاد احلق األثري حققه .مسند السراج م( . 921-ه454)بالسَّرَّاج
 (.م 2222 -هـ  5424 . ط ): إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد باكستان 

أبو بكر حممد بن إسحاق بن رخزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي  ،نيسابوري ال  551
 بريوت. .احملقق: د. حممد مصطفى األعظمي .صحيح ابن رخزميةم( . 924-هـ455.)
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 .املكتب اإلسالمي 

556  

 أبو بكر حممد بن إسحاق بن رخزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي، نيسابوري ال
احملقق: عبد العزيز  .كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجال.م(924-هـ455)

 (.م5994 -هـ 5454 )1ط .مكتبة الرشد  الرياض:  .بن إبراهيم الشهوان
 

554  

أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن ،  نيسابوريال
املستدرك على  م( .5254-ه421.)احلكم الضيب الطهماين املعروف بابن البيع 

 )5. ط: دار الكتب العلمية .بريوت حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا .الصحيحني 
 م(.5992-هـ  5455

558  
املنتقى من .   م(959-ه424)أبو حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود، نيسابوري ال

 .: مؤسسة الكتاب الثقافية . بريوت احملقق: عبد اهلل عمر البارودي .السنن املسندة 
 م(.5988 –ه 5428 ) 5ط

559  
املسند الصحيح م(.844-هـ265)مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،نيسابوري ال

احملقق: حممد  (.املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .دار إحياء الرتاث العريب :  . بريوتفؤاد عبد الباقي

م( . 5424-ه824 )أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان، ي يثماهل  522
 . دار الكتب العلمية .احملقق: حممد عبد الرزاق محزة .موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان

525  
رجال . (م2225-هـ5422)مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة اهلمداين  الوادعي ،

 -هـ  5421 )2، ط مكتبة صنعاء األثريةالناشر: . اليمن. احلاكم يف املستدرك
 (.م 2224

522  
( تراجم م2225-هـ5422 مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة اهلمداين ) الوادعي،

.صنعاء.  الذين مل يرتجم هلم يف التقريب وال يف رجال احلاكم رجال الدارقطين يف سننه
 (.م5999هـ، 5422 )5، ط صنعاء –الناشر: دار اآلثار 
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556 
.  (م852-هـ594أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم املصري القرشي ) وهب ،ابن 

الناشر: دار الغرب  احملقق: ميكلوش موراين.تفسري القرآن من اجلامع البن وهب 
 (.م 2224 -ه5424)5، ط اإلسالمي

 


