
 

 
 

 
 ط"ختريج األحاديث واآلاثر اظتسندة يف كتاب "األوس

 من ابب ذكر ختليل أصابع اليدين والرجلُت :البن اظتنذر
 من كتاب صفة الوضوء حىت هناية كتاب اظتسح على اطتفُت

 
 

 لطفي عمر علي ابحشواف
 
 
 

 دكتوراه يف علـو اضتديث
 كلية العلـو اإلسالمية

 

 
 
 
 

ـ ٕٚٔٓ ىػ / ٖٛٗٔ



 

 أ 

 

 
 
 

 :" البن اظتنذريف كتاب "األوسطختريج األحاديث واآلاثر اظتسندة 
 من ابب ذكر ختليل أصابع اليدين والرجلُت من كتاب صفة الوضوء

 حىت هناية كتاب اظتسح على اطتفُت
 
 
 
 

 لطفي عمر علي ابحشواف
PHD141BF388 

 
 

  علـو اضتديث يفالدكتوراه حبث مقدـ لنيل درجة 
 العلـو اإلسالميةكلية 

 
 

 :اظتشرؼ
 أزتد مهدي العزيزالدكتور/ مهدي عبداظتشارؾ األستاذ 

 
 

 ـ ٕٚٔٓ يوليو ىػ / ٖٛٗٔ شواؿ



 

 ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 ج 

 

 عتماداال
 لطفي عمر علي ابحشواف :البحبث الطّ  عتمادامت 

 من اآلتية أشتاؤىم:
The thesis of  LUTFI OMAR ALI BA HASHWAN  has been approved 

By the following: 

 
 اظتشرؼ

 األستاذ اظتشارؾ الدكتور/ مهدي عبدالعزيز أزتد مهدي االسم :

 التوقيع:
 اظتشرؼ على التعديالت

 األستاذ اظتشارؾ الدكتور أشرؼ زاىر دمحم سويفي االسم :

  التوقيع:
 س القسم رئي

 ألستاذ اظتشارؾ الدكتور/ دمحم إبراىيم اضتلواينااالسم :

 التوقيع:
 عميد الكلية 

 السيد سيد أزتد دمحم ؾتم /األستاذ اظتشارؾ الدكتور االسم :

  التوقيع:
 عمادة الدراسات العليا

 علي عبدالعاطيأزتد  /ألستاذ اظتشارؾ الدكتورااالسم :

التوقيع:



 

 د 

 

 التحكيم
 

 التوقيع االسم عضو صتنة اظتناقشة

  دمحم ٪بما٤بشارؾ الدكتور السيد سيد أٞبد األستاذ   رئيس اصتلسة
اظتناقش اطتارجي 

 األّوؿ 
  الدكتور ايسر دمحم شحاتو دايباألستاذ 

اظتناقش اطتارجي 
 الثاين

  دمحم عمارعبا١بواد عبدا٤بقصود الدكتور األستاذ 
اظتناقش الداخلي 

 األّوؿ 
 سويفيأشرؼ زاىر دمحم ا٤بشارؾ الدكتور ألستاذ ا

 
 اظتناقش الداخلي

 الثاين
……………………………… ……………… 

  ا٤بشارؾ الدكتور دمحم ٧بمود عبدا٤بهدماألستاذ  ؽتثل الكلية 

 



 

 ه 

 

 إقرار

 ىذا أبف كأقر إليها، أشرت الٍب ا٤براجع من كاف ما إال كجهدم عملي من البحث ىذا أبف أقر
 مؤسسة أك جامعة، أم علمية درجة أم على للحصوؿ يقدـ كمل قبل، من قدـ ما بكاملو البحث

 .أخرل تعليمية أك يةتربو 
 

 لطفي عمر علي ابحشواف :اسم الباحث
 ...................... التوقيع :
 ...................... التاريخ :



 

 و 

 

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 

Name of student: LUTFI OMAR ALI BA HASHWAN   

Signature:         ……………………………………… 

Date:          ……………………………………… 



 

 ز 

 

 حقوؽ الطبع
 

 جامعة اظتدينة العاظتية
 الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غَت اظتنشورة إقرار حبقوؽ

 ػتفوظة © 2017حقوؽ الطبع 
 

 لطفي عمر علي ابحشواف
 

أصابع  البن اظتنذر: من ابب ذكر ختليل ختريج األحاديث واآلاثر اظتسندة يف كتاب "األوسط"
 من كتاب صفة الوضوء حىت هناية كتاب اظتسح على اطتفُت اليدين والرجلُت

 

ز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غّب ا٤بنشور ُب أٌم شكل أك صورة من دكف إذف ال ٯبو 
 مكتوب موقع من الباحث إالٌ ُب ا٢باالت اآلتية:

 ٲبكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. -ُ
ٰبق ١بامعة ا٤بدينة العا٤بية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٗبختلف الطرؽ كذلك ألغراض  -ِ

 ة، ال ألغراض ٘باريٌة أك تسوقٌية.تعليميٌ 
ٰبق ٤بكتبة جامعة ا٤بدينة العا٤بٌية ٗباليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غّب ا٤بنشور؛ إذا  -ّ

 طلبتها مكتبات ا١بامعات، كمراكز البحوث األخرل.
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 إىل طبلب العلم كركاد ا٤بعرفة....

 إىل الذين أفنوا جل عمرىم ُب خدمة سنة ا٤بصطفى ملسو هيلع هللا ىلص..
 إىل أشراؼ الناس .. الذين أخرب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أهنم كرثة األنبياء..

ا الكتاب ا٤بتواضع راجيان من هللا تعاىل أف ٲبىينَّ علينا كعليهم بشفاعة النيب صلى إىل ىؤالء أىدم ىذ
   هللا عليو كسلم كيوردان حوضو أنو ٠بيع ٦بيب...
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 الشكر 

: )) ال يىٍشكيري اَّللَّى مىٍن ال [. كقاؿ الرسوؿ ٕإبراىيم:  ] (ڦ ڦ ڄ ڄ) قاؿ هللا تعاىل: 
يىٍشكيري النَّاسى ((

٤با تضمنتو ىذه النصوص ا٤بباركة من إرشاد كتوجيو فإنِب أثِب ابلشكر  . امتثاالن (ُ)
على كل من أسهم ُب دفع عجلة ىذا البحث للوصوؿ بو إىل النور، كللرقي  -بعد شكر هللا -ا١بزيل

بو ُب سلم البحوث كالرسائل العلمية، سواء كاف برأم أك مشورة أك تصويب خطأ أك داللة على حق 
فضيلة الدكتور ا٤بشارؾ / مهدم عبد العزيز لي، كأخص ابلشكر أستاذان ا١بليل ُب كافة مراحل عم

الذم تفضل مشكوران بقبوؿ اإلشراؼ على الرسالة كمل يبخل عليَّ بنصحو كتوجيهو، كتسديد ما  أٞبد 
كاف فيها من نقص، مع حسن خلق، كسعة صدر، كبذؿ كقت، كتوجيو كإرشاد، دكف ضجر كال 

 ّب، كجعلو عوانن لطلبة العلم على إٛباـ ا٤بسّبة العلمية. ملل، فجزاه هللا كل خ
كيقف قلمي حائران عند تسطّب شكرم كجل تقديرم لوالدم العزيزين، كزكجٍب الغالية الذين  

مل يتوانوا ُب بذؿ التضحيات ا٤بتتالية، كا٤بساعدات ا٤بتوالية، لدعم مسّبٌب العلمية منذ الدراسة ا١بامعية 
 ات العليا، فأسأؿ هللا تعاىل أف ٯبزيهم عِب خّب ا١بزاء.كحٌب مرحلة الدراس

كال أنسى شكر رائسة جامعة ا٤بدينة العا٤بية كعمادة الدراسات العليا، كعمادة كلية العلـو  
اإلسبلمية، ككافة ا٤بنتسبْب إليهما، على إاتحة الفرصة يل، كقبويل طالبان من طبلب ا١بامعة، كتقدًن  

ر هللا يل إٛباـ الرسالة كمناقشتها، فجزاىم هللا خّبان، ككفقهم للمضي ُب كافة التسهيبلت، حٌب يس
 كآخر دعواان أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب،،، ،خدمة األمة
 

                                                 

جامع ، (، كالَبمذمُُْٖ( كتاب األدب ابب شكر ا٤بعركؼ رقم )ِٓٓ/ُ)ج ،ُط سنن أيب داود، ( أخرجو أبو داكدُ)
 مسند ،(، كأٞبدُٓٓٗن أحسن إليك رقم )ب ما جاء ُب الشكر ٤ب( كتاب الرب كالصلة ابِٗٗ/ُ)ج ،ُط الًتمذي

 بو.  ( كلهم من طريق الربيع بن مسلم عن دمحم بن زايد عن أيب ىريرة ْٕٓٗ/ رقم ِٕٓ/ِ)ج ،ُط أزتد
للمسند قاؿ عقبو: ) ىذا حديث حسن صحيح (، كصححو كذلك أٞبد شاكر ُب ٙبقيقو فصححو الَبمذم؛  ،إسناده صحيح 

 (.ُْٔبرقم ) ُط السلسلة الصحيحة ،(، كاأللباينْٕٓٗبرقم )
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 ملخص البحث 
، لكثرة اىتمامها بو ىذه األمة عن غّبىا من األمم األخرل أهنا عرفت أبمة اإلسنادإف ٩با امتازت  

إذ بو يفرؽ بْب األحاديث الصحيحة  اثبتان من أصوؿ منهجها القوًن، كعنايتها بو، حٌب اعتربتو أصبلن 
جزء يسّب من ٚبريج األحاديث كاآلاثر كالضعيفة، كاألخبار ا٤بقبولة كا٤برفوضة، كبْب يدم القارئ 

كتاب مهم كىو  ، األكسطكتاب نذر أقدمها ضمن مشركع خدمة  ا٤بسندة من كتاب األكسط البن ا٤ب
ؼ األحاديث ا٤برفوعة كا٤بوقوفة كا٤بقطوعة، ككلها مسندة عالية اإلسناد، كفيو من كمفيد جدان، فيو آال

فضيلة كقد اختارين  ،ٕبد ذاتوموسوعة كاملة  يعد ىذا ا٤بشركعك الطرؽ كاألخبار، ما ال ٘بده ُب غّبه. 
اب، ذا الكت٥بشركع خدمة ىذا ا٤بأشارؾ ُب  ، كيمهدم عبد العزيز أٞبداذ ا٤بشارؾ / الدكتور األست

ابب ذكر ٚبليل أصابع اليدين كالرجلْب من كتاب صفة الوضوء حٌب "من فاختار يل مائة حديث 
كقد  .ليكوف موضوع ٕبثي الستكماؿ متطلبات مرحلة الدكتوراه "هناية كتاب ا٤بسح على ا٣بفْب

، اؿ ابن ا٤بنذرا٤بسندة من ٝبيع ا٤بصادر، ٍب الكبلـ على رج حاكلت أف أخرج األحاديث كاآلاثر
ُب  يسبق إليو من قبلمل التخريج ٍب ا٢بكم على ا٢بديث صحة كضعفان، كىذا  توثيقان كتضعيفان،

أسأؿ هللا تعاىل أف ٙبظى ىذه الدراسة برضا ا٤بنشغلْب ٖبدمة السنة النبوية، كمن ك  الدارسات السابقة.
بفضل هللا ككرمو، كإف فإف أصبت فجهد ا٤بقل،  ىذاك  عاىل ابلقبوؿ إنو ا١بواد ا٤بأموؿ،هللا سبحانو كت

 إنو غفور رحيم. أخطأت فمن نفسي كتقصّبم، كأسأؿ هللا أف يعفو عِب 
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ABSTRACT 

 This nation has a feature that is not found in the other nations it is known as a predication 

nation , because it is careful and interested , until it considered it as a firmed base of right 

protocol , which uses to differ between the right and weak Hadith , also accept and rejected 

news and between the reader`s hands small part of predicated traces and Hadiths from " 

Alawsat book " for Ibnulmunther . I choose it within serving " Alawsat book " project , this 

book is very useful and important . It has thousand of elevated , arrested and truncated . 

Hadith and all of these Hadiths are high predicated . It has also ways by informing and by 

path and you will not find in others .This project is a perfect encyclopedia that is high 

predication , so the professor choose me / Mahdi Abdulaziz Ahmed  to participate in this 

project serving this book , he choose me one hundred Hadhis from " The chapter of Hands 

and feet infiltration mention from the book of Whudhu description until the end of wiping on 

sandals book " to be my topic to complete the last year of higher studies requirements . I tried 

to choose the traces and predicated Hadiths from all reference , then the speech by 

Ibnulmunther men , documentary and reduplication then judge on the righteous and weakness 

Hadiths , this choosing is not mentioned in the last studies . I ask Allah to make this study 

accepted to those people who are working to serve Sunnah , and from Allah accept and he is 

best generous , and this effort is from non perfect person , if I make a good behave that is 

grate from Allah , I ask him to forgive me he is worthy forgiver and merciful.                                                                                      
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 ٖ القسم األكؿ: التعريف أبيب بكر بن ا٤بنذر
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 َُ : صفاتو ا٣بلقية ا٤بطلب الثالث
 َُ كفاتو ا٤بطلب الرابع:
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 َٓ "اثن الوضوء ثبلاث ثبل" :حديثٚبريج 
 ٓٓ "ىكذا رأيت عليا توضأ" :حديثٚبريج 

 ٕٓ "ثبلاثن  رأيت ابن عمر توضأ ثبلاثن " :ٚبريج حديث
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 ظتقدمةا

إف ا٢بمد هلل ٫بمده، كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهده هللا  
لو، كأشهد أف دمحمان  ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك فبل مضل لو، كمن يضلل فبل

  .عبده كرسولو

 .[َُِآؿ عمراف: ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

  .[ُالنساء: ] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ 

  .[ُٕ-َٕاألحزاب: ] (﮻ ﮼ ﮽
  أما بعد: 
كشر األمور ٧بداثهتا، ككل ٧بدثة بدعة،  فإف أصدؽ ا٢بديث كبلـ هللا، كأحسن ا٥بدم ىدم دمحم  

  .ككل بدعة ضبللة، ككل ضبللة ُب النار
قاه عن خّب الربية، فهي خّب لتىو تعٌلم العلـو الشرعية، ا٤بإف خّب ما تصرؼ فيو األكقات كالقدرات،  

ـو كأزكاىا، كأهباىا كأحبلىا، كأدكمها نفعنا كصبلحنا، كال يراتب عاقل ُب أف مدارىا على كتاب العل
  .، أك أجنبية عنهما، كأف ابقي العلـو إما آالت لفهمهاهللا تعاىل، كسنة رسولو 

، كىدل كنور، كرٞبة كالسنة النبوية ىي األصل الثاين للتشريع، كىي كحي من هللا إىل نبيو  
 كاآلخرين، هبا ثبوت أكثر األحكاـ، كعليها مدار العلماء األعبلـ، ٤بْب، كحجة ابلغة على األكلْبللعا

 ككيف ال كىي القوؿ كالفعل من سيد األانـ ُب بياف ا٢ببلؿ كا٢براـ، اللذين عليهما مبُب اإلسبلـ.
فرعوىا حق رعايتها، ك٤با كاف للسنة ىذه ا٤بكانة العظيمة، عرؼ السلف الصاحل ٥با قدرىا كمكانتها،  

 كحفظوىا ُب الصدكر، كأكدعوىا سويداء القلوب، كدكنوىا ُب ا٤بصنفات كالكتب. 
ككاف من ٜبار تلك العناية الكبّبة كاالىتماـ العظيم، أف ذخرت ا٤بكتبة اإلسبلمية آبالؼ ا٤بصنفات  



  

٢ 
 

ستدركات، وامل، واملسانيد، واملصنفات، والسنن، احلديثية، فذخرت بكتب الصحاح، واجلوامع
   .واملستخرجات، والزائد، والشروح وغريها مما يطول ذكره

وطالب العلم خاصة، أن يهتموا ذه الثروة احلديثية، خدمة  ،وكان حق على أهل اإلسالم عامة 
حبًا للعلم والرتاث، ووفاًء ألولئك العلماء اجلهابذة، الذين أفنوا أعمارهم و  لكنوز هذه األمة احملمدية،

   .هايف تصنيف

بكر لإلمام أيب  )) األوسط(( كتاب كبرية،  أمهية   اعطاءهوال شك أن من هذه الكتب اليت جيب إ 
فهو من أجل الكتب يف بابه، وأعظمها فائدة، ملا  ) ٣١٨ت ( بن املنذر النيسابوري حممد بن إبراهيم

قدرًا كبريًا من اإلمام  فقد مجع فيهوفوائد فقهية غزيرة، وآثار فريدة،  ،حوى من روايات عزيزة
كما أنه يعد موسوعة علمية . عنهاوالفقه األحاديث واآلثار املسندة اليت ال غىن ألهل احلديث 

   .فقهية، خاصة فيما يتعلق بذكر مذاهب العلماء، ومواطن اتفاقهم واختالفهم

خدمة وع ، ألن أشارك يف مشر مهدي عبد العزيز أمحد/ وقد اختارين فضيلة الدكتور األستاذ املشارك  
وخترجياً حتقيقاً اجلزء املطبوع  "كتاب األوسطاألحاديث واآلثار املسندة من  حتقيق " وهو هذا الكتاب، 

باب ذكر ختليل أصابع اليدين "من علميًا مطوًال مل يسبق إليه من قبل، فاختار يل مائة حديث 
ال شك فيه أن أي طالب ومما  "والرجلني من كتاب صفة الوضوء حىت اية كتاب املسح على اخلفني

  .علم يدرك أمهية هذا املشروع

اديت، طمعًا ورغبًة وحباً ر إقع اختياري عليه مبحض فو  ،كان هذا دافعًا يل يف العمل يف هذا الكتابف 
  .للعلم

باب ذكر ختليل "من  هذا الكتاب النفيس، ما حدد يل منفاستخرت اهللا تعاىل أن أقوم باخراج  
لنيل درجة  " من كتاب صفة الوضوء حىت اية كتاب املسح على اخلفنيأصابع اليدين والرجلني

  . الدكتوراه يف الُسّنة وعلومها

  .يف إضافة مادة علمية جديدة -بفضل اهللا وتوفيقه-عسى أن يسهم هذا البحث  
  أهداف البحث

  :آمل من اهللا تعاىل أن أحقق من هذا البحث األهداف التالية     
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ألوسط البن املنذر، واملسامهة بشيء، للوصول به إىل متام الكمال، وذلك خدمة كتاب ا: األول
واآلثار املسندة من مجيع املصادر، مث الكالم على رجال ابن املنذر، توثيقاً بتخريج األحاديث 

     .مث احلكم على احلديث صحة وضعفاً . وتضعيفاً 

لم احلديث الشريف يفتح على الطالب الرغبة يف العمل يف جمال التحقيق، فإن االشتغال بع: الثاين
آفاقًا واسعة من املعرفة، فهو حيتاج إىل دراسة األسانيد، والنظر فيها، ليتحقق من اتصال أسانيدها أو 

إن شاء  - انقطاعها، وهذا كله مينح الطالب معرفة ودراية، وتسهل له سبل البحث يف مستقبل أيامه
   .اهللا

  :أسباب اختيارالموضوع

على غريه من الكتب املؤلفة يف نفس املوضوع، مما أكسبه  اً متقدم تتأتى من كونه كتابأمهية ال - ١
  .أمهية ومرجعية على غريه من الكتب

  .والراسخني فيه وحفاظه، كونه من علماء هذا الفن،والفقهية،   ،مكانة مصنفه احلديثية - ٢

  . الفائدةجه حمققاً ومدروساً لتعميم اضرورة نشر الرتاث اإلسالمي وإخر  - ٣

  :الدراسات السابقة والرسائل العلمية 

كمركز امللك فيصل للبحوث   -بعد االستقراء والتتبع، واالطالع على فهارس بعض املكتبات 
، بغية التأكد من عدم تسجيل هذا املوضوع، أو وجود وغريها من املراكز -والدراسات اإلسالمية

  :وجود دراستني هلذا الكتاب تبني يل ؤالوالس دراسة علمية سابقة له، ومن خالل االطالع

دات، ة جملتمن الكتاب فجاء يف س ق جزأً حيث حقالدكتور صغري بن أمحد حنيف ا قام  :ىاألول
  .طبعتها دار طيبة يف الرياض

، طبعتها دار الفالح يف اً فجاء يف مخسة عشر جملد ،قام جمموعة من العلماء بتحقيق الكتاب: الثانية
  .مصر

 اً جهد وبذلتبدراسة وحتقيق للكتاب وإخراجه للقراء بوجه مجيل،  ه الثلة من العلماءقامت هذف 
ارتضى أن  ، فقدخاصة حتقيق الدكتور حنيف، لألحاديث فيها قصور مال أن خترجيهإ، عليه اً مشكور 

يعزو األحاديث إىل مواضعها يف كتب احلديث املختلفة فقط، دون الكالم عن األسانيد، فضًال عن 
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   .م على احلديث صحة وضعفاً احلك

يف مقدمة الكتاب أنه توسع قدر احلاجة يف األحاديث اليت احملقق قد أشار فطبعة دار الفالح  أماو  
أنه مل  رية جداً، فذكرثأما بقية األحاديث وهي ك. علق عليها املؤلف أو أعلها أو تكلم على رواا

، مع عزو احلديث إىل فى بضبط النص فقطاكت املصادر، إمنايشرتط استقصاء التخريج من مجيع 
   .مواضعه يف كتب احلديث، دون الكالم عن األسانيد، فضًال عن احلكم على احلديث صحة وضعفاً 

من مجيع املصادر، مث الكالم على املسندة واآلثار ديث احأما دراستنا هذه، فهي تعتين بتخريج األ 
على احلديث صحة وضعفاً، وهذا األمر غري موجود يف مث احلكم . رجال ابن املنذر، توثيقًا وتضعيفاً 

  .الدارسات السابقة

  : أسئلة البحث

 : هذه أسئلة أطرحها بني يدي القارئ لعل وعسى أن جيد القارئ اجلواب عنها يف ثنايا هذا البحث 

 ما هي األسباب الدافعة للقيام مبثل هذه البحوث ؟ - ١

 ملنذر، والقيام بتخريج األحاديث واآلثار املسندة فيه ؟وماذا يعين دراسة كتاب األوسط البن ا - ٢

 هل سيسهم هذا البحث يف خدمة هذا الكتاب، والوصول به إىل متام الكمال ؟و  - ٣

هل سيساعد هذا البحث يف تذليل بعض الصعاب اليت تعرتض طالب احلديث يف اإلفادة من  و  - ٤
 كتاب األوسط ؟  

 ث آفاقاً واسعة من املعرفة يف علم احلديث ؟هل ستفتح هذه الدراسة على الباحو  - ٥

 وما مدى االستفادة من دراسة األسانيد والنظر فيها ؟ - ٦

 وما هي املثالب واملشكالت اليت سيجدها الباحث يف مثل هذه الدراسات ؟ - ٧

   .هذه األسئلة وغريها آمل من اهللا تعاىل أن جيد القارئ اجلواب عنها من خالل قراءته هلذا البحث 

  : منهج البحث

  :تناول ثالثة جوانب وهي ، منهجاً األوسطكتاب أحاديث  اتـبعت يف منهج البحث لدراسـة ختريج  

  .ختريج احلديث وعزوه إىل مصادره األصلية: أوالً 
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  .ترمجة رجال احلديث: ثانياً 

  .احلكم على اإلسناد وبيان درجة احلديث من حيث القبول أو الرد: ثالثاً 

  :يث وعزوه إلى مصادره األصليةتخريج الحد: أوالً 

ختريج احلديث خترجيًا موسعًا من مجيع ما وقفت عليه من كتب السنة، واملعاجم، واملسانيد، على  -أ 
  .قدر االستطاعة على طريقة املتابعات

إذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها، فإين أكتفي مبن أخرجه من طريقهما، وذلك  -ب 
   .ال إن كان يف ذكر غريمها فائدة فأوردها ألجلهاجتنباً لإلطالة، إ

ذكر مصادر التخريج مرتبة على حسب وفاة مؤلفيها، ما عدا الكتب الستة فقد قدمتها على  -ج 
وقد ذكرت رقم اجلزء والصفحة، مث عنوان الكتاب ورقم الباب وعنوانه مث رقم . بقية كتب السنة

  .احلديث، تسهيالً على القاريء

بتخريج احلديث مراعيًا فيه تعدد الطرق، إن وجدُت يف ذكرها فائدة، فإن ذكر طرق  القيام -د 
احلديث منهج مفيد يف التخريج، برَع فيه املتقدمون من احملدثني، حيث اهتموا بذكر طرق احلديث مث 

  .ما يتفرع عنها، مث سلك املتأخرون طريق االختصار

  :ما يليهذا وتتلخص فوائد هذا املنهج يف التخريج في 

 -أيضاً  - فإن خمرج احلديث من طريقني متقاربني يف الرجال يعطيه قوة، وهذا: معرفة املخرج -١ 
  .يؤدي إىل تقارب ألفاظ املنت، وسالمته

  .لفاظ الزائدة يف بعض طرق احلديث، والغري موجودة يف الطرق األخرىمعرفة األ: بيان الزوائد -٢ 

ال سيما من كان حمتاجًا إىل متابعة،   ،رق نعرف املتابعات للرواةبإيراد هذه الط: ذكر املتابعات -٣ 
كمن كان ضعفه لسوء حفظه، أو اختالطه، أو تدليسه، أو جهالته، وهذا يعضد من شأن هذا 

  .احلديث

وهذه الطريقة وإن كان فيها شيء من الطول إال أا مفيدة للقارىء، حيث : جودة الرتتيب -٤ 
   .احلديث مرتبة على الرواةميكنه بسهوله معرفة طرق 
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اعتناء بذكر كل طرق احلديث املوجودة يف   -أيضاً  -ويف هذا: االهتمام ببيان طرق احلديث -٥ 
  .كتب السنة، وذكر أسانيدها، بدون امهال ألي مصدر للحديث

   :ترجمة رجال اإلسناد: ثانياً 

وكنيته ولقبه، مكتفياً يف الغالب  أذكر اسم الراويف، توثيق أو تضعيف راو ما اتفق األئمة على إذا -أ 
   .ببعض علماء اجلرح والتعديل ومبا قاله الذهيب يف الكاشف، وابن حجر يف التقريب جتنباً لإلطالة

، مث أقوال علماء اجلرح -أيضاً  - أذكر اسم الراوي وكنيته ولقبهإن كان الراوي خمتلفًا فيه، ف -ب 
مث أنقل يف احلكم . ة من حيث جرحهم وتعديلهم للراوييف احلكم على الروا عليهمد موالتعديل املعت

عليه خالصة ما توصل إليه العلماء املتأخرون من املوازنة بني كالم املتقدمني، مث أعطي خالصة ما 
  .توصلت إليه يف احلكم املناسب على الراوي

ما إىل ذلك ، أو إرسال، أو جهالة، و علة أخرى كانقطاعراو ضعيف، أو إن كان اإلسناد فيه  -ج 
  .من علل، وشذوذ، فأبني ذلك، وإن احتاج األمر إىل بسط بسطته بسطاً غري ممل

   .وذلك بالرجوع إىل مشاهري كتب الرتاجم، كل ترمجة ملن مت النقل عنه  وأعزو، أوثق الرتاجم -د 

  : الحكم على اإلسناد وبيان درجة الحديث من حيث القبول أو الرد: ثالثاً 

يـث بناًء على ما توصلت إليه من نتائج لدراسة األسانيد وعلل احلديث على احلد حكمأ -أ 
إسناده : "ويلقبه مبا يليق به درجة بكلمة خمتصرة، أصدر و وأبدأ بإسناد ابن املنذر، . تصحيحاً وتضعيفاً 

  ".إسناده ضعيف جداً " أو " إسناده ضعيف"أو " إسناده حسن"أو " صحيح

" ضعيفاً "ذه الدرجة، وإن كان ما نزل به إسناد احلديث إىل ه فأبني" حسناً "إن كان احلديث  -ب 
سبب الضعف، من إرسال أو انقطاع، أو جهالة، أو سوء حفظ، وما إىل ذلك من علة أو  أبنيف

  .شذوذ

، ه بأقوال أئمة احلديث، مثل اإلمام أمحد، والبخاري، والرتمذي، واحلاكم، وابن عبد الربمث أتبع -ج 
  . وذلك للتثبت والتأكد من صحة احلكم على احلديث وابن حجر، والذهيب، واهليثمي،

  .أشري إىل بعض الشواهد واملتابعات اليت يتقوى ا احلديث، إذا دعت احلاجة إليه -د 
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  البحث صعوباتو  اكلشم

ال شك أن أي حبث يقوم على دراسة األحاديث النبوية، واآلثار املسندة، والتدقيق يف أسانيدها      
  :عليها لن خيلو من بعض اإلشكاالت والصعوبات، ولعل أبرزهاواحلكم 

إن دراسة األحاديث واحلكم عليها يعتمد على شقني، األسانيد واملتون اليت كثرياً ما تكون صعبة  - ١
للغاية، وذلك لوجود رواة أمت أمسائهم، أو لوجود تشابة بني أمساء الرواة، األمر الذي كان يستغرق  

  .يف التعرف على هوية وشخصية الراوي، قبل حتديد حاله من حيث اجلرح والتعديل كثرياً من الوقت

االختالف الكبري بني علماء اجلرح والتعديل يف احلكم على راو ما من الرواة يف سلسلة السند،  - ٢
األمر الذي يستدعي املزيد من البحث والدراسة، وذلك بالرجوع إىل كتب الرتاجم وحصر أقوال أئمة 

ح والتعديل يف هذا الراوي، وحتديد من روى عنه قبل وبعد االختالط، إذا كان اختالطه هو سبب اجلر 
اختالفهم، وبيان إذا كان اجلرح مفسرًا أو غري مفسر، أو مؤثر أم غري مؤثر، سيما وأن علماء اجلرح 

ادح، ال سيما والتعديل مل يكن بينهم اتفاق على مراتب اجلرح والتعديل، وما هو قادح وما هو غري ق
  .ما يندرج حتت بند خورام املروءة

تفرد ابن املنذر ببعض اآلثار اليت مل يشاركه فيها غريه، وهذه وإن كانت مزية من مزايا كتاب  - ٣
  .األوسط، إال أنه أخذ مين وقتاً ليس باليسري، يف التفتيش والتنقيب والبحث عنها

التوفيق بني عملي ودراسيت، ولكن الثقة باهللا من املشاكل اليت واجهتين ضيق الوقت، وصعوبة  - ٤
  . تعاىل واهلمة العالية، واإلرادة القوية تذلل كل الصعاب، وتكشف كل هم

هذا وأمحد اهللا عز وجل على ما من به علي من إمتام هذه الرسالة وأشكر له فضله وإنعامه، فله  
أله أن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي، نافعاً يل احلمد أوالً وآخراً، وأبرأ من احلول والقوة إال به، وأس

أن يعفو عما وقع يل فيه من خطأ وتقصري، فإن النقص من طبيعة  وألميت، كما أسأله جل وعال
البشر، وحسيب أين بذلت وسعي، فما كان فيه من صواب فمن توفيق اهللا عز وجل، وما كان غري 

وأن ل، وأسأله أن يوفقين للسداد ويهديين ُسبل الرشاد، ذلك فاستغفر اهللا منه وهو حسيب ونعم الوكي
والسنة، وأن حيشرنا حتت لواء من بعث خبري ملة، وأن يعلي درجاتنا  جيعلنا من زمرة أهل احلديث

   .ومشاخينا يف غرفات اجلنة، اللهم آمني



  

٨ 
 

  ألولم اــــــالقس

  

   التعريف بأبي بكر ابن المنذر وكتابه،

  :وسيشتمل على فصلين

  .ترجمة أبي بكر ابن المنذر: لفصل األولا

  .التعريف بكتاب األوسط: الفصل الثاني

  

  

  الفصل األول

  ترجمة أبي بكر ابن المنذر،

  :وفيه مبحثان 

  :حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب : المبحث األول
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   ولقبه وكنيته اسمه ونسبه :المطلب األول

، وكل من ترجم له، مل يثبت له من نسبه إال نذر النيسابوريحممد بن إبراهيم بن امل :اسمه ونسبه
، فيكون امسه حممد بن إبراهيم )١(االسم املذكور، وذكر عريب بن سعد القرطيب أن جده هو اجلارود

نسبة إىل نيسابور، وهي مدينة عرقية، ذات حضارة قدمية، وفضائل . بن املنذر بن اجلارود النيسابوري
، ينتمي إليها كثري من )ه٣١(ون يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان سنة جسيمة، فتحها املسلم

: ، قال السمعايناخلََلف عياًال علی جهودهم العلمية الذين كان علماءاحملدثني والعلماء اجلهابذة، 
للخريات خبراسان، واملنتسب إليها مجاعة ال حيصون، وقد مجع احلاكم  مجعهاأوهي أحسن مدينة و   (

  . )٢() حممد بن عبد اهللا احلافظ البيع تاريخ علمائها يف مثان جملدات ضخمة أبو عبد اهللا

      .ابن املنذر وقد اشتهر ذا اللقب، حىت طغى على امسه وكنيته :لقبه

، وال أدري هل هو اسم أكرب أوالده أو أحدهم؟ فإن كتب الرتاجم مل تذكر لنا بكر أيبيكىن ب :كنيته
  . شيئاً عن ذلك

  مولده ونشأته: انيالمطلب الث

: حيث قال مل يفصح أحد ممن ترجم له عن تاريخ حمدد ملولده، غري ما ذكره اإلمام الذهيب :مولده
هـ، فهي السنة ٢٤١ ولد ابن املنذر يف حدود سنةأي  .)٣() ن حنبلأمحد بولد يف حدود موت   (

حتديد  هيبدو أن، و )٤(هـ وبه قطع الزركلي يف كتابه األعالم٢٤٢اليت تويف فيها أمحد، وقيل ولد سنة 
  . ولعله اقتبسه من كالم الذهيب السابقأو احتياطي، ، تقرييب

ول نشأة ابن املنذر، فال جند أي تفصيل عن والدته، مل تذكر لنا كتب الرتاجم قدرًا كافيًا ح :نشأته
يف كتب الرتاجم فلن جتد  هدَت حبثاً تجافإذا  ، ينل حقه من الرتمجةوأسرته، ونشأته، فابن املنذر مل

                                                 

 ).١٠٩ص( ١ط صلة تاريخ الطبريعريب،  )١(

 .)٤/١٧٨ج(١ط تهذيب األسماء واللغاتالنووي، : ، وينظر)٥١٠٩رقم/ ١٣/٢٣٤ج( ٢ط األنسابالسمعاين،  )٢(

 ). ٢٧٥رقم / ١٤/٤٩٠ج(٢ط سير أعال النبالءالذهيب،  )٣(

  ).٥/٢٩٤ج( ١٥ط األعالمالزركلي،  )٤(



  

١٠ 
 

مع أن مرتمجيه أثنوا عليه خري  ،ال تتعدى الصفحتني يف كتاب ،وجدت أكرب ترمجة لهشيئًا يذكر، و 
  .، وأطال الكالم فيهفلم يكن لديهم من ترجم له سابقاً  ،إال أم معذورون ،الثناء

  صفاته اْلُخْلِقية: المطلب الثالث

لقد اتصف ابن املنذر بصفات عديدة، إضافة إىل أعلى صفة وأمجل مزية حيوزها اإلنسان وهي صفة  
 وغريها من عراض عما سواه،اإلقبال على اهللا، و اإلو العلم، فاشتهر بالورع، والزهد، والصدق، 

 كان إماماً ،  أحد أعالم هذه األمة وأحبارها: ( الصفات اليت يطول ذكرها، قال تاج الدين السبكي
أحد أئمة اإلسالم، امع على  : (وقال حممد بن عبد الرمحن البهنسي )١() ورعاً  حافظاً  جمتهداً 

عرفته بواجبه إمامته، وجاللته، ووفور علمه، وزهادته، وعظيم ورعه، وأدبه، وحفظه لكتاب ربه، وم
   ،)٢()وندبه 

  وفاته: رابعالمطلب ال

  .اتفق مجيع من ترجم له، على أن وفاته كانت مبكة 

تاج أبو إسحاق الشريازي، و : ، وبه قال)هـ ٣١٠(أو ) هــ ٣٠٩(سنة : واختلفوا يف سنة وفاته، فقيل 
ذا نظر، فإن أبا الوليد ويف ه. )٣(وعفيف الدين اليافعي وأبو العباس بن خلكان، ،الدين ابن الساعي

بن امسع مبكة من و ثنيت عشرة وثالمثائة ارحل سنة الليثي  ذكر أن حممد بن عبد اهللا ابن الفرضي
وما ذكره الشيخ أبو  : (قال ست عشرة وثالمثائة، سنةوحكى الذهيب أن ابن عمار لقيه . )٤(املنذر

ست عشرة وثالمثائة، وأرخ  يف سنة إسحاق من وفاته فهو على التوهم، وإال فقد مسع منه ابن عمار

                                                 

 ).١١٨رقم/ ٣/١٠٢ج( ٢ط طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  )١(

 ).١/٦٤٦ج( ١ط الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعيالبهنسي،  )٢(

ابن خلكان، ، )٩١ص( ١ط الدر الثمين في أسماء المصنفينابن الساعي، ، )١٠٨ص( ١ط طبقات الفقهاءالشيرازي،  )٣(
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث اليافعي، ، و )٥٨٠رقم/٤/٢٠٧ج( ١ط وفيات األعيان

 ).٢/١٩٦ج( ١ط الزمان

 ).١٢٥٣رقم/ ٢/٦١ج( ٢ط تاريخ علماء األندلس ،ابن الفرضي )٤(
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  .)١() اإلمام أبو احلسن بن قطان الفاسي وفاته يف سنة مثاين عشرة

   .)٢(، والزركلي يف األعالمالقسنطيينابن منقذ : ومال إليه) هـ ٣١٩(إنه تويف سنة : وقيل 

سعد القرطيب،  عريب بن: ، وبه قال مجع ممن ترجم البن املنذر منهم)هــ ٣١٨(إنه تويف سنة : وقيل 
وابن القطان الفاسي، وابن األثري، واعتمده الذهيب، وعليه سار كل من جاء بعده، ممن ترجم البن 

  .)٣(صالح الدين الصفدي، والسيوطيتاج الدين السبكي، و املنذر، ك

وهو أقدم من أرخ ملوت ابن املنذر، بل -وهذا القول هو األصوب، ومما يؤيده، أن عريب بن سعد  
، أعتمد هذا القول، وحدد تاريخ وفاته بالسنة والشهر واليوم، مما يدل -ود يف طبقة تالميذههو معد

  .على تيقنه من ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).٢٧٥رقم/ ١٤/٤٩٠ج( ٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )١(

 ).٣١٩رقم/٢٠٥ص( ١ط الوفياتابن رافع،  )٢(

الذهيب، ، )٣٩رقم / ٥/٦٤٠ج( ١ط بيان الوهم واإليهامابن القطان، ، و )١٠٩ص(١ط اريخ الطبريصلة تعريب،  )٣(
 ،)١١٨رقم / ٣/١٠٣ج( ٢ط طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، ، و )٣٨٦رقم / ٢٣/٥٦٨ج( ١ط وتاريخ اإلسالم

 .)٧٤٦م رق/٣٣٠ص( ١ط طبقات الحفاظالسيوطي، ، و )٢١٢رقم / ١/٢٥٠ج( ١ط والوافي بالوفيات الصفدي،
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  :ة مطالبتحياته العلمية، وفيه س: المبحث الثاني

  . والرحلة إليه طلبه للعلم: المطلب األول

   .مكانته العلمية: المطلب الثاني

  .فقهي وعقيدتهمذهبه ال: المطلب الثالث

   .شيوخه وتالميذه: المطلب الرابع

   .ثناء العلماء عليه: المطلب الخامس

  .مؤلفاته: المطلب السادس



  

١٣  
 

   والرحلة إليه طلبه للعلم: المطلب األول

، ؟ كيفية طلب ابن املنذر للعلم منذ صغره، وعلى يد من طلبهمل نظفر بشيء من كتب الرتاجم عن   
يه للعلم يف بلده نيسابور، حيث كتب احلديث، وأخذه عن علماء بلده أوالً، لكن املعتاد أنه بدأ تلق

جريًا على سنة احملدثني، الذين كان أحدهم جيمع احلديث عن شيوخ بلده أوًال، مث يرحل إىل ما شاء 
  .أخذ العلم عنهميو  لينال ما مل جيده عند علماء بلده،و  للقاء العلماء، من بلدان املسلمني

وغريه من  ،إمامها ومفتيها احلافظ حممد بن حيىي الذهليمن  نيسابور يف ر مسع احلديثفابن املنذ 
  .علينا واعلماء بلده الذين خفي

صاحب الشافعي  ، والتقى بالربيع بن سليمانطلبا للحديث والفقهمصر  رحل ابن املنذر إىلمث  
تيّسرت البن و  ،مصر ا يفليت صنفها كتب الشافعي  فوقف علىوراوي كتب األمهات عنه، ، وتلميذه

اإلمام حممد : ء عصره بأقوال الصحابة والتابعنيأعلم فقهاعامل الديار املصرية، و املنذر التلمذة على يد 
  .بن عبد اهللا بن احلكم

وهذا  ،)١() حدثنا كثري بن شهاب، ببغداد( : قالحيث ارحتل إىل بغداد فسمع من علمائها،  مث 
نسيه، وال " تارخيه"ومل يذكره احلاكم يف : ( ما ذكر الذهيب حينما قاليدل على أنه دخل بغداد، ال ك

  . )٢() ، فإنه ما دخلها"تاريخ دمشق"، وال "تاريخ بغداد"هو يف 

، وطاب له املقام يف مكة ،حمدثها حممد بن إمساعيل الصائغمن ومسع مكة  ل ابن املنذر إىلحتر مث ا 
  .احلرم املكي حىت صار شيخ ،وارتفع مقامه ،فصنف ودرس وأفىت وعال أمرهواستقر ا، 

  ةمكانته العلمي: المطلب الثاني

ومما يدل على مكانته أقوال علماء عصره، ومن جاء مكانة علمية كبرية،  اإلمام ابن املنذر ذاكان  
إماماً ، فقد كان حبر من حبور العلم، مع الفهم، والفقه، واالتقان، وحسن التأليففقد كان بعدهم، 

تصدى للفتيا  طلق،ّتفسري، وحمّدثًا ثقًة، إىل جانب كونه فقيهًا جمتهدًا بلغ درجة االجتهاد امليف ال
                                                 

 ). ٢٣٣٣رقم/ ٤/٣٩١ج( ١ط األوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن املنذر،  )١(

 ). ١٤/٤٩١ج( ٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٢(



  

١٤  
 

ومل يزل يف االشتغال حىت اشتهر وارتفع صيته  مبكة، والتدريس ونفع الناس، حىت صار فخر علمائها،
وكان على ، امثله كتبًا مل يصنف أحدٌ   هم،اختالفبيان مذاهب العلماء و يف  وولع بالتأليف، فصنف

، وغاية يف معرفة آثار الصحابة يف الفقة، وآراء التابعني معرفة صحيح احلديث وضعيفه اية يف
فال يتقيد يف االختيار، بل يدور مع  ،وله اختيار، مع عرض أدلتهم واملوازنة بينها ،ئمة اتهديناألو 

  .الدليل حيث دار

  :مذهبه الفقهيعقيدته و : المطلب الثالث

سليم العقيدة، مل يتأثر بأهل البدع واألهواء، ويشذ بذلك عن أهل السنة  كان ابن املنذر :عقيدته
فتقدميه للسنة، يف ترجيحاته، واعتماده على أقوال الصحابة يف بيان الراجح من األقوال، واجلماعة، 

بأيدينا مل تنص  بيد أن املراجع اليتيدل داللة واضحة على تبنيه ملنهجهم يف االعتقاد، والثناء عليهم، 
إذ مل يعرف عنه أا مل تذكر عقيدة ابن املنذر،  على هذا األمر، بل مل تتعرض لذلك مطلقاً، وذلك

عقائدهم، وإذا كان هذا حال عامة فطرهم، ونقاء أن األصل يف املسلمني صفاء سوء املعتقد، مث 
  .املسلمني، فعلمائهم أوىل ذا الشرف وأجدر

و إسحاق الشريازي، والنووي، وتاج الدين السبكي من أصحاب الشافعي، عده أب :مذهبه الفقهي
 ،ابن املنذر أنه قرأ كتب الشافعي يف مصر، فهو يعترب منسوبًا للشافعي من ناحية الدراسةوقد صرح 
كأئمة -  من اتباع الدليل ،فابن املنذر بال ريب يسري على طريقة أصحاب احلديث واألثر ،أما االتباع
مث له من التحقيق ما ال يدانا فيه، وهو : ( قال النووي ؛معنيذهب مل عصبدون الت ،-املذاهب

وال يلتزم التقيد ىف  ،...اعتماده ما دلت عليه السنة الصحيحة عموًما أو خصوًصا بال معارض
  . )١(.. )د بعينه، وال يتعصب ألحدحاالختيار مبذهب أ

قاصر يف التمكن من العلم، كأكثر علماء زماننا، ما يتقيد مبذهب واحد إال من هو : ( وقال الذهيب 
أو من هو متعصب، وهذا اإلمام فهو من محلة احلجة، جار يف مضمار ابن جرير، وابن سريج، وتلك 

   .)٢() احللبة، رمحهم اهللا
                                                 

 ). ٣٠١رقم/ ٢/١٩٦ج( ١ط تهذيب األسماء واللغاتالنووي،  )١(

  ).٢٧٥رقم/ ١٤/٤٩١ج( ٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٢(
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  شيوخه وتالميذه : المطلب الرابع

، من األئمة كثري ل ومسع منحتر ا، مث ببلدهعلماء احلديث  على أيديتلقى ابن املنذر العلم  
الوافدين على مكة للحج  ، وقد هيأت له سكناه مبكة السماع من كثري من علماء املسلمني،واألعالم

بَرِي، وأبالرتم اإلمام :والعمرة، ومن أشهر شيوخه وٍاسحاق الد ،والرّبيع بن  وذي ،حامت الرّازي
 مساعيل الّصائغ، وعلّي بن عبد العزيز البغوي سليمان، وحمّمد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وحمّمد بن إ

  .وعدة يطول ذكرهم

  :تالميُذه

، وأبو : ، من أشهرهمشيوخ عدة من ابن املنذرعلى تتلمذ   ابن حّبان البسيت، وحمّمد بن أمحد البلخي
، وأبو بكر ابن املقرئ ْيِثيوحمّمد بن عبد اهللا بن حيىي الل ، بن عثمان  وسعيد ،بكر اخلّالل احلنبلي

 مياطيوحمّمد بن حيىي بن َعّمار الد ، وغريهم كثري األندلسي.  

  ثناء العلماء عليه: خامسالمطلب ال

كانت البن املنذر مكانة عظيمة بني العلماء، فقد أثىن عليه األئمة ثناًء كبرياً، وأفاضوا يف مدحه،  
ها، وخدمته العلمية اجلليلة اليت قدمها وسطروا يف كتبهم مكانته اليت وصل إلي، وتقدميه على أقرانه

  :والذكر احلسن ،وأنا أنقل لك هنا باقة من الثناء العطرللعلم وأهله، 

صنف يف اختالف العلماء كتبًا مل يصنف أحد مثلها، واحتاج إىل  (  :قال أبو إسحاق الشريازيف 
  .)١() وال أعلم عن من أخذ الفقه ،كتبه املوافق واملخالف

  .)٢() فقيه، حمدث، ثقة، وال يلتفت إىل كالم العقيلي فيه( : قطانوقال ابن ال 

ووفور علمه،  مع على إمامته، وجاللته،ا، اإلمام املشهور، أحد أئمة اإلسالم : (قال النوويو  
اع واخلالف، وبيان اإلمج ، وله املصنفات املهمة النافعة يفعلمى احلديث والفقه ومجعه بني التمكن يف

                                                 

 ).١٠٨ص( ١ط الفقهاءطبقات الشريازي، ) ١(

 ).٣٩رقم/ ٥/٦٤٠ج( ١ط بيان الوهم واإليهامابن القطان، ) ٢(
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  . )١() ....ماءمذاهب العل

ومن كتبه املشهورة يف اختالف العلماء .... مطلعاً  كان فقيها عاملاً ( : قال أبو العباس ابن خلكانو  
وهو كتاب كبري يدل على كثرة وقوفه على مذاهب األئمة، وهم من أحسن " كتاب االشراف " 

  .)٢() الكتب وأنفعها وأمتعها

  مؤلفاته: المطلب السادس

قائمًة طويلًة من املؤلفات مل يعثر على معظمها حىت اآلن، ولعل  املنذر،ون البن لقد ذكر املرتمج 
ممّا كَتَبه متداَول بني أهل العلم، يـَُقدرون الزمان، والبعض اآلخر  بعضها يكون قد ضاع يف حوادث

ؤلفات وسأكتفي هنا بذكر أمساء هذه امل، وعلمه، وجودة تأليفه، وتصنيفه ابن املنذرمن خالهلا 
   :)٣(فقط

خمتصر كتاب السنن  -٤ .ختالفالسنن واإلمجاع واإل -٣ .املبسوط - ٢ .تفسري القرآن الكرمي - ١
اختالف  - ٧ .اإلشراف -٦ .ختالفالسنن واإلمجاع واإل يفاألوسط  - ٥ .واإلمجاع واإلختالف

 -١١ .ريتشريف الغين على الفق -١٠ .إثبات القياس -٩ .اإلمجاع - ٨ .اإلقناع -٧ .العلماء
  .رحلة اإلمام الشافعي إىل املدينة املنورة -١٢ .جامع األذكار

                                                 

 ). ٣٠١رقم/ ٢/١٩٦ج( ١ط تهذيب األسماء واللغاتالنووي، ) ١(

تذكرة الذهيب، : ، ومن أراد االستزادة فلينظر)٥٨٠رقم/ ٤/٢٠٧ج( ١ط وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، ) ٢(
 ١ط مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، واليافعي، )٧٧٥رقم/ ٣/٥ج( ١ط الحفاظ

 ١ط طبقات الشافعية، وابن قاضي، )١١٨رقم/ ٣/١٠٢ج( ٢ط طبقات الشافعية الكبرىوالسبكي،  ،)٢/١٩٦ج(
 . )٢/٦١٨ج( ١ط الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةوابن القيم،  ،)٤٤رقم/ ١/٩٨ج(

بتحقيق الدكتور أيب محاد صغري بن أمحد ) ٣٩-١/١٩ج( األوسطمن أراد االستزادة والتفصيل فلريجع إىل مقدمة كتاب  )٣(
، فقد بتحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين) ٣٠-٢٢ص( اإلقناع البن المنذرحنيف، وكذا مقدمة كتاب 

 . استوعبا كتب ابن املنذر



  

 

  

  الفصل الثاني

  :التعريف بكتاب األوسط، وفيه مبحثان 

   .أهمية كتاب األوسط البن المنذر :المبحث األول

  .في كتابه ابن المنذرمالمح منهج : المبحث الثاني

  أهمية كتاب األوسط البن المنذر، : المبحث األول

  :وفيه خمسة مطالب

  .توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب األول

  .اسم الكتاب :المطلب الثاني

  .موضوع الكتاب وعدد ما فيه: لثثاالمطلب ال

  .المكانة العلمية لكتاب األوسط: رابعالمطلب ال

  .ميزة األوسط بين كتب الحديث والفقه: خامسالمطلب ال
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  .اب إلى مؤلفهتوثيق نسبة الكت: ولالمطلب األ

ال يتطرق أدىن شك أو خالف بني املؤرخني واحملقيني يف ثبوت نسبة الكتاب إىل ابن املنذر، وقد  
  :ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه من خالل عدة أمور؛ من أمهها

 :قال" باب إباحة اإلفراد واإلقران والتمتع"ذكره مؤلفه يف عدة مواضع من كتابه اإلشراف، ففي  - ١
  .)١() ويف هذا الباب كالم كثري وقد بينته يف املختصر الكبري، وكتاب األوسط( 

، وأبو الفداء ابن كثري، والسبكي ،النووي: ؛ منهمله عدد ممن ترجم  املؤلفنص على نسبته إىل - ٢
 حيثاحلاج خليفة ذكره أصحاب كتب الفهارس، كو ، مشس الدين الداووديو  وابن قاضي شهبة،

  .)٢(وغريهم، ) عزيز الوجود، مخسة عشر جملداً : يف حنو، اب كبريوهو كت: ( قال

تتابع العلماء على االستفادة منه، والعزو إليه يف مؤلفام، فاطلع عليه ابن حجر، وابن القيم،  - ٣
ونقال منه يف عدة مواضع من كتبهما، وروى ابن حزم عن أمحد بن الليث األنسري والقاضي أيب بكر 

هذا   ( :قاال لهمحن بن واقد أنه محل إليه كتاب األوسط البن املنذر فلما طالعاه حيىي بن عبد الر 
وحنن ليس يف  :وزادين ابن واقد أن قال :قال ،كتاب من مل يكن عنده يف بيته مل يشم رائحة العلم

  . )٣() بيوتنا فلم نشم رائحة العلم

   اسم الكتاب: لثانيالمطلب ا

" املختصر الكبري" وهو خمتصر من كتابه "واإلمجاع واإلختالف األوسط يف السنن"هو  الكتباسم  
: قال الذهيب ،يف اختالف العلماء ونقل مذاهبهمالفقهية، يعد من أكرب كتبه الذي " املبسوط" أو

                                                 

 ).٣/١٩٩ج( ١ط اإلشراف على مذاهب العلماء، ابن املنذر) ١(

/ ٣/١٠٢ج(٢ط طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، ، و )٣٠١رقم/ ٢/١٩٦ج(١ط تهذيب األسماء واللغاتالنووي، ) ٢(
/ ١/٦٨ج(١ط طبقات الشافعية، بن قاضي شهبةا، و )٢١٦ص( ١ط طبقات الشافعيينابن كثري، ، و )١١٨رقم
شف الظنون عن أسامي الكتب ك ،حاجي خليفةو ، )٤٢٤رقم/ ٢/٥٦ج( ١ط ينطبقات المفسر  ،الداوودي، و )٤٤رقم

 ).١/٢٠١ج( ١ط والفنون

 ).٥/١٢٩ج(١ط اإلحكام في أصول األحكامابن حزم،  )٣(
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   .)١() مل يصنف مثله  (

ه  أن لمن كتابه، يف أكثر من موضع  بن املنذركل ما ذكره األن  بذلك،  كان العلماء مل جيزموا  وإن 
  .، ومل يفصح عن اسم كتابه الذي اختصر منه األوسطاختصر منه كتابه األوسط اً كبري   اً كتاب

يف ذكر الوضوء - أنه اختصره من كتاب له، ومل يصرح بامسه، فقال صرح ففي مواضع عدة من كتابه  
 ،ال يثبت ،واحتج بعضهم حبديث روي عن ابن عباس: ( -، يف معرض ذكر أقوال األئمةمن النوم

  .)٢()  وقد ذكرته وعلله يف الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ،ن حديث أيب خالد الداالينم

، يف معرض ذكر يف ذكر دم االستحاضة–أنه اختصره من خمتصر له، فقال  ،رىوصرح يف مواضع أخ 
ا اآلثار اليت رويت يف هذ ،وقد ذكرت يف املختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه( : -أقوال األئمة

  .)٣() فمن أراد أخذ معرفة ذلك نظر يف ذلك الكتاب إن شاء اهللا ،الباب وعللها

، لتصريح املصنف يف أكثر من موضع ختصر من كتابه السنن واإلمجاع واإلختالفمبوليس هو  
وقد روينا  : (-"ويوضئه املد ،يغسله الصاع من املاء ����النِيب أن "عقب حديث سفينة - بذلك، فقال

وقد ذكرا يف كتاب السنن، ويف الكتاب الذي اختصرت منه  سوى هذا اخلرب، الباب أخباراً يف هذا 
  .)٤() هذا الكتاب

   وعدد ما فيهموضوع الكتاب : ثالثالمطلب ال

أبرز وأوسع املصنفات الفقهية واحلديثية، يف نقل  من ليه عنوانه، فهوموضوع هذا الكتاب يدل ع 
فقد سلك مؤلفه مسلكًا رائعًا يف عرض املسائل الفقهية، هم، واختالفمذاهب علماء األمصار، 
واألدلة اليت قامت عليها، ليتسىن له النظر فيها، والرتجيح بينها، ومل يفته ، املتعلقة باألحكام الشرعية

أن يرسم يف سلك طريق العلم والعلماء أدب املناظرة، والزاوية اليت ينظر منها إىل اخلالف بني العلماء، 
أدب يف نقدهم، وتوجيه كالم بعضهم يف بعض، وهو بذلك يعد منهجًا متكامًال لتكوين الطالب والت

                                                 

 ).٧٧٥رقم/٣/٥ج(١ط تذكرة الحفاظالذهيب، ) ١(

 ).١/١٤٩ج(١ط األوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن املنذر، ) ٢(

 ).١/١٦٤ج( نفس المصدر )٣(

 ).١/٣٦٠ج( نفس المصدر )٤(



  

٢٠  
 

   .والعامل

وآثار موقوفة  ،وهي تتنوع بني أحاديث مرفوعة)  ٩٧٠٠(بني دفتيه ما يقرب من مؤلفه مجع وقد  
   .، مل يلتزم يف إيرادها الصحةعلى الصحابة والتابعني

  .لمية لكتاب األوسطالمكانة الع: المطلب الرابع

يعترب كتاب األوسط من أجود املصنفات، ولذا حظي الكتاب مبكانة كبرية عند العلماء، وتبدو  
  :القيمة العلمية هلذا الكتاب من خالل النقاط التالية

يعد الكتاب من أمهات كتب السنة، إذ حوى بني دفتيه قدرًا كبريًا من األحاديث املرفوعة،  - ١
  .ة واملقطوعةواآلثار املوقوف

توثيق ما ينقله عن العلماء، إما بذكر ما ينقله عن اإلمام بإسناد إليه، أو بنقل من كتبه، أو  - ٢
  .بواسطه تالميذه

يعد الكتاب موسوعة علمية فقهية حديثية، خاصة فيما يتعلق بذكر مذاهب العلماء، ومواطن  - ٣
هو املرجوع إليه يف نقل و : ( النووي اتفاقهم واختالفهم، وقد صرح بذلك كثري من العلماء، قال

  . )١() املذاهب باتفاق الفرق

   .اعتناؤه بأقوال بعض األئمة الذين اندثرت مذاهبهم، كاألوزاعي وأيب ثور وغريهم - ٤

  زة األوسط بين كتب الحديث والفقهمي: المطلب الخامس

  : به كتاب األوسط هو ما امتاز ولعل أبرزامتاز الكتاب بعدة مزايا، قل أن جتتمع يف غريه،  

متيز الكتاب بعدم امليل إىل عامل دون آخر، فهو ال يتعصب ملذهب دون مذهب، وإمنا يرجح ما  - ١
  .، مثله مثل أئمة املذاهب متاماً للدليل، فيقول به، ويدور معه اً يراه موافق

  .سعة الرواية، فقد انفرد بذكر آثار رمبا ال جتدها عند غريه - ٢

   .صحة وضعفاً، بل وعلى الرجال جرحاً وتعديالً اديث حكمه على األح - ٣
                                                 

 ).١/٤٣٦ج(١ط شرح المهذبالمجموع النووي، ) ١(



  

٢١  
 

 

  

  

  

 في كتابه،  بن المنذرمالمح منهج ا : المبحث الثاني

  :مطالب ثالثةوفيه 

  .منهجه العام في الكتاب: المطلب األول

  غرض ابن المنذر من تأليفه الكتاب : المطلب الثاني

   .موارد ابن المنذر في هذا الكتاب :المطلب الثالث



  

٢٢  
 

  .منهجه العام في الكتاب: مطلب األولال

لقد سلك ابن املنذر يف  ،أن حيدد معامل املنهج الذي سار عليه ،يستطيع املطالع هلذا السفر اجلليل 
، فقهية حتت عدة كتب كتابه  رتبفهذا الكتاب مسلك األئمة احملدثني يف عرض وتقرير املسائل، 

للمسائل داخل الكتاب الواحد؛ بل كان يذكر  لكنه مل يبوب على عادة من يؤلف يف علم الفقه،
اشتمل كل كتاب على عدة عناوين، حتت كل ، فعناوين ويسوق حتتها املسائل اليت يريد احلديث عنها

عنوان جمموعة من املسائل، وقد أتت مادة الكتاب مرتبة على األبواب الفقهية، فبدأ املؤلف بكتاب 
بكتاب املياه، مث كتاب آداب الوضوء وهكذا حىت ختم ذكر فرض الطهارة، مث تال ذلك  الطهارة،

  .بكتاب الغصب

من النصوص، على كثرا البالغة، قد اعتىن املؤلف بأن يرتبها يف   اً وقد حشد املصنف يف كتابه كثري  
  .كل كتاب، فيقدم املرفوع، مث املوقوف مث املقطوع

 -أيضاً -بإسناد  الصحابة والتابعني ، مث يتبعها بأقوالبأسانيده وهو يف الغالب يسوق األحاديث 
، مع ذكر أقوال األئمة األربعة وأصحام، مث يناقش هذه األقوال، ويقدم من هذه املتصل إىل قائله

   .األقوال من معه الدليل، من غري تعصب، وال حتامل على أحد

كذا، أو  ���� ثبت عن النيب: وكان من طريقته يف الكتاب أنه إن كان يف املسألة حديث صحيح قال 
. كذا ����روينا، أو يروى عن النيب : وإن كان فيها حديث ضعيف قال. بصيغة اجلزم ،صح عنه كذا

  .)١() وهذا األدب الذى سلكه هو طريق حذاق احملدثني: ( قال النووي .بصيغة التمريض

دار ة جملدات، طبعتها توقد قام الدكتور صغري بن أمحد حنيف بتحقيق جزء من الكتاب فجاء يف س 
طيبة يف الرياض، مث قام جمموعة من العلماء بتحقيق الكتاب فجاء يف مخسة عشر جملد، طبعتها دار 

كتاب الزكاة والصيام واحلج "وهو متضمن  اً الفالح يف مصر، وال زال اجلزء الثاين من الكتاب مفقود
   ".وبعض أبواب اجلهاد

  

                                                 

 ).٢/١٩٧ج(٢ط تهذيب األسماء واللغاتالنووي، ) ١(



  

٢٣  
 

  .غرض ابن المنذر من تأليفه الكتاب: ثانيالمطلب ال

أن كتاب سابقًا ذكرنا  غري أننا يبدأ املؤلف كتابه مبقدمة يوضح فيها سبب تأليفه للكتاب، مل 
غرض من تأليف الملختصر الكبري، أو املبسوط، فاخمتصرًا من ، رمبا كان له األوسط خمتصر من كتابٍ 

  :وهذا ظاهر من خالل عرض النقاط التالية تصار،األوسط هو اإلخ

  .ب جيد أن ابن املنذر يورد األحاديث واآلثار وأقوال أهل العلم دون توسعيتبني للمطالع للكتا - ١

قب كل حديث صحة التأصيل والتفصيل والرد على كل قول، واالستدالل لكل قول، وتع - ٢
  .يف كثري من املواضع ، واإلحالة إىل الكتاب الذي اختصره منهوضعفاً، بشكل ميسر

  .يل، وأحياناً يعلل بدون توسعكثري ما يذكر املؤلف رأيه بدون تعل  - ٣

  .مجاالً يذكر نصوص العلماء إ - ٤

  :موارد ابن المنذر في هذا الكتاب: المطلب الثالث

اعتمد ابن املنذر يف تأليف كتاب األوسط على علماء احلديث على اختالف طبقام، ومل يكن  
أخر عن املتقدم، ويقتبس بذلك بدعاً، فذلك كان دأب املنصفني يف هذا الفن منذ القدم، يأخذ املت
  :أو ينقل عنه، ولقد تنوعت موارد ابن املنذر يف األوسط، ولعل أبرزها أمران

شفهي تلقاه من أفواه مشاخيه بالسماع املتصل، فقد مسع من عدد من أكابر العلماء يف بلده، : األول
  . ويف البلدان اليت رحل إليها

أو  )٢(، أو املكاتبة)١(جازةاا، أو حتملها بطريق اإلأصحمن  املصنفات اليت تلقاه بالسماع: الثاين
                                                 

السخاوي، : ينظر. لفظاً أو خطاً  بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته تلميذهأن يأذن الشيخ ل: وهي. هي اإلذن بالرواية: اإلجازة) ١(
 ).٢/٣٨٩ج( ١ط ألفية الحديث فتح المغيث بشرح

أو بشيء منها، لتلميذه احلاضر أو الغائب عنه ويرسله إليه مع من يثق به، سواء   مروياته أو مؤلفاتهأن يكتب الشيخ : املكاتبة) ٢(
، والسيوطي، )٢/٤٩٧ج( ١ط فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، : ينظر. كتب بنفسه، أو أمر غريه بكتابته

 ).١/٦٦٢ج( ١ط في شرح تقريب النواوي اويتدريب الر 

    
 



  

٢٤  
 

وقد صرح ابن املنذر يف ثنايا كتابه ببعض الكتب اليت تلقى منها، ومن أشهر املصنفات . )١(الوجادة
  :منها ابن املنذر كتابه األوسط اليت استقى

يف  –يث قال كتب الشافعية اليت مسعها مبصر، من تالميذ اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، ح 
اليت قرأناها على  ،ومل أجد هذه املسألة يف كتبه املصرية: ( -مسألة وضوء الرجل إذا قبل أمه أو ابنته

ولو  ،مل يذكر أنه مسعه منه ،ألن الذي حكاه ؟ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم ال ،الربيع
  .)٢() ل العلم أوىل بهلكان قوله الذي يوافق فيه املدين والكويف وسائر أه ،ثبت ذلك عنه

  

                                                 

، ولكن مل يسمع منه ذلك الذي وجده خبطه ،هي أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ومل يلقه: الوجادة) ١(
تدريب ، والسيوطي، )٢/٥٢٠ج( ١ط فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، : ينظر .أو مسع منه عدا ما وجده

 ).١/٦٧٠ج( ١ط رح تقريب النواويفي ش الراوي

 ).١/١٢٨ج( ١ط في السنن واإلجماع واالختالفاألوسط ابن املنذر، ) ٢(



  

 

  

  

  القسم الثاني

  التخريج والدراسة

  باب ذكر تخليل أصابع اليدين"من 

  والرجلين من كتاب صفة الوضوء

  حتى نهاية كتاب المسح 

  "على الخفين

  

  كتاب صفة الوضوء

  تخريج أحاديث

  باب ذكر تخليل أصابع اليدين

  والرجلين

   



  

٢٦  
 

 حدثني سليم بن يحيي ثنا موسي بن سدأ ثنا يمانسل بن الربيع حدثنا :قال ابن المنذر) ١(
 اهللا رسول يا :قلت :قال ���� لقيط بيهأ عن صبره بن لقيط بن عاصم عن كثير بن سماعيلإ
  .)١()) َأْسِبِغ اْلُوُضوَء َوَخلْل بـَْيَن اْألََصاِبعِ  (( :قال ؟الوضوء عن خبرنيأ

   :بيان تراجم رواة الحديث

صاحب  املؤذن ياملصر  حممد أبو موالهم ياملراد اجلبار عبد نبهو ا :الربيع بن سليمان - ١
  . )هـ ٢٧٠ت(  الشافعي وناقل علمه

روى عن أسد بن موسى، وابن وهب، وعبد اهللا بن يوسف التنيسي وغريهم وعنه أبو داود،  
  .والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة وابن املنذر وغريهم

صدوق، : سم، وابن أيب حامت، واخلليلي، زاد ابن أيب حامتبن القاوثقه أبو سعيد بن يونس، ومسلمة  
  .)٢(متفق عليه، وذكره ابن حبان يف الثقات: وزاد اخلليلي

  . )٤()ثقة : ( وقال ابن حجر. )٣()الفقيه احلافظ : ( قال الذهيب 

  . ثقة فقيه، وكان من كبار علماء مصر وحمدثيها أن الربيعَ  :الخالصة

   .)هـ٢١٢ ت( السنة أسد ،ياملصر  ياألمو  يالقرش الوليد بن إبراهيم بنهو ا :أسد بن موسى - ٢

روى عن إسرائيل بن يونس، ومحاد بن زيد، وابن هليعة، وحيىي بن سليم، وعنه الربيع بن سليمان،  
  .وأمحد بن صاحل املصري، وهشام بن عمار وغريهم

 منكرة بأحاديث حدث: ( ن يونسزاد اب، والبزار، يونس، وابن قانع، والعجلي، والنسائيابن وثقه  
                                                 

 ).٤٠٥(كتاب صفة الوضوء باب ذكر ختليل أصابع اليدين والرجلني رقم ) ١/٤٠٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

، )١٣٢٢٠رقم / ٨/٢٤٠ج(١ط الثقات ابن حبان،، و )٤٣٧٦رقم / ٣/٤٢٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٧٩رقم / ١/٤٢٩ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، و 

 ).١٩٥٦رقم / ٣/٧١ج(١طتهذيب التهذيب ابن حجر، ، و )١٨٦٤رقم / ٩/٨٧ج(٦ط

 ).١٥٣٤رقم / ١/٣٩٢ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٣(

 ).١٩٠٤رقم / ٣٢٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٢٧  
 

 خرياً  كان يصنف مل لو( : ، وزاد النسائي) صاحب سنة( : زاد العجلي، و ) غريه من اآلفة وأحسب
 به واحتج. ) مشهور احلديث (: وقال البخاري، به استشهدو . وذكره ابن حبان يف الثقات. ) له

  .)١() صاحل( : وقال اخلليلي .داود وأبو النسائي

: عبد احلق وقال .) ضعيف( : ، ويف موضع آخر قال) احلديث منكر( : حزم، فقال وضعفه ابن 
  .)٢() ال حيتج به عندهم  (

  .)٣() نصب وفيه يغرب صدوق( : حجر ابنقال  

صدوق، واألصل يف حديثه احلسن، إال إذا تبني ألهل العلم غري ذلك، وذلك  اً أن أسد :الخالصة
ته، أنزلت من درجته، وكان احلمل فيه عليه أحياناً، هلذا قال أنه روى أحاديث منكرة يف بعض مصنفا

ومن هنا محل عليه ابن حزم وضعف حديثه، وآزره يف ذلك . ) له خرياً  كان يصنف مل لو ( :النسائي
بقول ابن يونس السابق فيه، غري أن مذهب ابن حزم يف عدم االحتجاج بأسد مطلقًا فيه نظر، 

 وثقه صدوٌق، أسدٌ : ( دمني، ورتضوا حديثه، قال ابن عبد اهلاديخاصة وقد وثقه كثري من املتق
  . )٤() فيه حزم ابن كالم إىل إلتفات والوغريه،  الَنسائي

... احلديث منكر: فقال الصيد كتاب يف ذكره حزم ابن أن إال ،بأساً  به علمت ما: ( وقال الذهيب 
  .)٥() مردود تضعيف وهذا

  .)هـ١٩٣ ت( اخلراز احلذاء ياملك حممد أبو ،يائفالط القرشىهو  :مسلي بن يحيي - ٣

                                                 

ابن حبان، ، و )٧٩رقم / ١/٢٢١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )١٦٤٥رقم / ٢/٤٩ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )١(
، )١٠٢رقم / ١/٢٦٤ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، ، و )١٢٦١٦رقم / ٨/١٣٦ج(١ط الثقات

 في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ، و )٤٠٠رقم / ٢/٥١٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و 
 ). ٤٣٢رقم / ١/٢٧٦ج( ١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٨١٥رقم / ١/٢٠٧ج(١ط

 ). ٤٣٢رقم / ١/٢٧٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢/٩٠ج(١ط المحلى ابن حزم، )٢(

 ).٤٠٣رقم / ١٣٤ص(١ط ريب التهذيبتقابن حجر،  )٣(

 ). ١/٣٣٤ج(١ط تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقالذهيب،  )٤(

 ).١/٢٠٧ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(



  

٢٨  
 

روى عنه إمساعيل بن كثري، وعبد امللك بن جريج، وموسى بن عقبة، وعنه أمحد بن حنبل، وأسد بن  
  . موسى، ووكيع بن اجلراح وغريهم

روى له البخاري حديثاً . خيطئ: وثقه ابن سعد، وحيىي، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
   .)١(واحداً، وأخرج له الباقون واحتجوا به

أمحد، وأبو حامت، والنسائي، والدواليب، ويعقوب بن سفيان، والدار قطين، : وتكلم فيه ولني روايته 
   .)٢(وأبو أمحد احلاكم والبيهقي

  .)٤() احلفظ ءيس صدوق (: حجر ابنوقال . )٣()صدوق عند اجلميع : ( قال ابن القطان الفاسي 

 أجل منو  ،يف حفظه شيء ولكن الصدق، أهل من وهوأن حيىي بن سليم رجل صاحل،  :الخالصة
  : وميكن تقسيم حديثه إىل أقسام من تكلم، فيه تكلم ذلك

   .)٥(أذا حدث عنه احلميدي فهو صحيح احلديث قاله البخاري :األول

 بن يعقوب لقاإذا حدث من كتابه فهو حسن احلديث، وذلك أنه كان ضابطًا لكتابه،  :الثاني
   .)٦() وتنكر فتعرف حفظاً  حدث وإذا حسن، فحديثه كتابه من حدث إذا(  :سفيان

، إال احلسن-أيضاً -وكذا إذا حدث من حفظه عن غري عبيد اهللا بن عمر، فاألصل يف هذا القسم  

                                                 

ابن و  ،)١٦٣٠٢رقم / ٩/١٩١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و  ،)٥/٥٠٠ج(١ط طبقات ابن سعدابن سعد،  )١(
  .)١١٧٣١رقم / ٧/٦١٥ج(١ط الثقاتحبان 

رقم / ٩/١٩١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٣٥٠رقم / ٢/٤٨٠ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )٢(
السنن الكربى البيهقي، و  ،)٢١١٥رقم / ٩/٦٢ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )١٦٣٠٢

هدي ابن حجر، ، و )٦٨٤١رقم / ٣١/٣٦٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٩/٤٢٩ج(١ط
  ).٤٥١ص(١ط مقدمة فتح الباري الساري

 ). ٢/٣٥٥ج(١ط هم واإليهامو بيان الابن القطان،  )٣(

  ). ٧٦١٣رقم / ١٠٥٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(
 ).٩/٢٤٤ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٥(

 ).٩/٢٤٣ج( نفس المصدر )٦(



  

٢٩  
 

  . إذا تبني غريه

أحاديث منكرة  دت لهجِ أن حيدث عن عبيد اهللا بن عمر، فهو ضعيف الرواية عنه، وقد وُ  :الثالث
  . )١() فيها يهم اهللا عبيد عن أحاديث يروي: ( عنه، قال البخاري

  .)٢() عمر بن اهللا عبيد عن احلديث منكر هوو  : (قال النسائيو 

 أن والتحقيق : (وكل من تكلم فيه من األئمة، إمنا ألجل روايته عن عبيد اهللا بن عمر، قال ابن حجر
  . )٣() خاصة عمر بن اهللا عبيد نع روايته يف وقع إمنا فيه الكالم

  . شيئاً  عمر بن اهللا عبيد عن روايته منولذلك مل خيرج له الشيخان  

  .ياملك هاشم أبو ياحلجاز هو  :كثير بن سماعيلإ - ٤

روى عن سعيد بن جبري، وعاصم بن لقيط، وجماهد بن جرب، وعنه سفيان الثوري، وعبد امللك بن  
  .جريج، وحيىي بن سليم وغريهم

وذكره ابن . سفيان بن ويعقوب ،شيبة بن يعقوبوثقه أمحد، وابن سعد، والنسائي، والعجلي، و  
  . )٤(روى له البخاري يف األدب، وأخرج حديثه أصحاب السنن. حبان يف الثقات

  .)٥()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .ثقة أن إمساعيلَ  :الخالصة

                                                 

 .)٩/٦٠٣ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )١(

 ). ٣١/٣٦٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(

 ).٤/٤١٨ج(١ط مقدمة فتح الباريفتح الباري ابن حجر،  )٣(

، )٥/٤٨٥ج( ١ط طبقات ابن سعدابن سعد، ، و )٢٢٧رقم / ٢٣٣ص(١ط سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدابن حنبل،  )٤(
، )٦٥٨٤رقم / ٦/٢٨ج(١طالثقات ابن حبان، ، و )٦٥٦رقم  /٢/١٣٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و 
/ ١٤٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٤٧٣رقم / ٣/١٨٢ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، و 

 ).٤٧٨رقم 

 ).٤٧٨رقم / ١٤٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٣٠  
 

  .ياحلجاز  يالعقيلهو  :صبره بن لقيط بن عاصم - ٥

  . عن أبيه لقيط، وعنه إمساعيل بن كثريروى  

روى له البخاري يف األدب، وأخرج حديثه . وثقه العجلي، والنسائي وذكره ابن حبان يف الثقات 
  .)١()ثقة : ( قال ابن حجر. أصحاب السنن

  .ثقة بن لقيط أن عاصم :الخالصة

  .هو لقيط بن عامر بن صربة أبو زرين العقيلي :أبيه - ٦

  . )٢(����فد بين املنتفق إىل رسول اهللا وهو وا ،صحايب 

   الحديثتخريج 

، )١٤٢(كتاب الطهارة باب يف االستنثار رقم ) ١/٣٥ج(أبو داود  -أيضاً -احلديث أخرجه  
رقم  للصائم االستنشاق مبالغة كراهية يف جاء ماكتاب الصوم باب ) ٣/١٥٥ج(والرتمذي 

، وابن ماجه )٨٧(رقم  االستنشاق يف ةاملبالغ بابكتاب الطهارة ) ١/٦٦ج(، والنسائي )٧٨٨(
) ١/٤٢ج(، والشافعي يف األم )٤٤٦(كتاب الطهارة وسننها باب ختليل األصابع رقم ) ١/١٥٣ج(

 ختليل يفكتاب الطهارة ) ١/١١ج(كتاب الطهارة باب غسل الرجلني، وابن أيب شيبة يف مصنفه 
 وضوء صفة بكتاب الطهارة با) ١/٧٥ج(، وابن اجلارود يف املنتقى )٨٤(رقم  الوضوء يف األصابع

 باملبالغة األمر بابكتاب الطهارة ) ١/٧٨ج(، وابن خزمية )٨٠(رقم  به أمر ما وصفة ���� اهللا رسول
كتاب ) ٣/٣٦٨ج(، وابن حبان )١٥٠(رقم  صائم غري مفطراً  املتوضىء كان إذا االستنشاق يف

) ١/٢٣٤ج(، واحلاكم يف املستدر )١٠٨٧(رقم  الوضوء يف األصابع بتخليل األمر ذكرالطهارة باب 
ارة باب ختليل كتاب الطه) ١/١٢٣ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٥٣٦(كتاب الطهارة رقم 

                                                 

تهذيب املزي، ، و )٤٦٤٣رقم / ٥/٢٣٤ج(١ط اتالثقوابن حبان، ، )٨١٦رقم / ٢/٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
رقم / ٤٧٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٣٠٢٥رقم / ١٣/٥٣٩ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

٣٠٩٣.( 

 أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثري، ، و )٢٢٣١رقم / ٦٣٩ص(١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب،  )٢(
 ).٤٥٤٠رقم / ٤/٤٩٠ج(١ط
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 لقيط بن عاصم عن كثري بن إمساعيل عن سليم بن حيىيعن ق كلهم من طر   )٣٥٩(األصابع رقم 
   .به أبيه عن صربة بن

  :عدة من الرواة وهمل، بل تابعه حيىي بن سليم مل ينفرد باحلديث عن إمساعيو  

كتاب الطهارة باب غسل الرجلني رقم ) ١/٢٦ج(عند عبد الرزاق يف مصنفه  :الثوريسفيان  - ١
كتاب ) ١/٢٣٣ج(، واحلاكم يف املستدرك )١٦٤٩٥رقم / ٤/٣٣ج(، وأمحد يف املسند )٧٩(

 يكون أن إال ستنشاقاال ىف املبالغة بابكتاب الطهارة ) ١/٨٣ج(، والبيهقي )٥٣٣(الطهارة رقم 
  . به إمساعيل عن الثوريكلهم من طريق ) ٢٢٨(رقم  صائماً 

كتاب الطهارة باب غسل الرجلني ) ١/٢٦ج(عند عبد الرزاق يف مصنفه  :بن جريجعبد امللك  - ٢
كتاب ) ١/١٧٩ج(، والدارمي )١٦٤٩٨رقم / ٤/٣٣ج(، ومن طريقه أمحد يف املسند )٨٠٩(رقم 

، )٥٣٤(كتاب الطهارة رقم ) ١/٢٣٤ج(ابع، واحلاكم يف املستدرك الصالة باب ختليل األص
كتاب الطهارة باب تأكيد املضمضة واالستنشاق رقم ) ١/٨٦ج(والبيهقي يف السنن الكربى 

  . به كثري بن إمساعيل حدثنا :قال جريج ابنعن كلهم ،  )٢٣٥(

 عنمن طريقه ) ١٤٣٨رقم / ٢/٦٧٧ج(عند الطيالسي يف مسنده  :احلسن بن أيب جعفر - ٣
  .به كثري بن إمساعيل

من ) ٥٣٥(كتاب الطهارة رقم   )١/٢٣٤ج(عند احلاكم يف املستدرك  :داود بن عبد الرمحن - ٤
   .عن إمساعيل بن كثري بهطريقه 

   الحكم على الحديث

بل ذا اإلسناد، مل ينفرد لكنه  .فيه حيىي بن سليم، وهو حسن احلديثألن إسناده حسن، احلديث  
سفيان الثوري، وابن جريج، واحلسن بن أيب جعفر، وداود بن عبد الرمحن كلهم عن إمساعيل  :تابعه

  .بن كثري

، ولذلك صححه مجاعة من العلماء الصحيح لغريهدرجة إسناد احلديث إىل رتقى ذه املتابعات يو 



  

٣٢  
 

  ، )١(الرتمذي، وابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم، والبغوي: منهم

هذا  : (� ، وقال ابن حجر يف ترمجة لقيط)٤(، وابن املقلن)٣(قطان الفاسي، وابن ال)٢(والنووي
  . )٥()  احلديث صحيح

 ما مجلة يف وهي ،خيرجاه ومل صحيح حديث هذا: ( -معلًال عدم اخرج الشيخني له-وقال احلاكم  
 ،النوع هذا ببعض مجيعاً  احتجا وقد ،الواحد غري عنه يروي ال الذي الصحايب عن أعرضا أما :قلنا
 غري بعينه احلديث هذا عنه روى ،املكيني كبار من فإنه ،القاري كثري بن إمساعيل هاشم أبو فأما

ووافقه . )٦() وغريهم سليم بن وحيىي ،العطار الرمحن عبد بن وداود ،جريج ابن :منهم مجاعة ،الثوري
  . الذهيب

، وحممد )٩(األرنؤوط شعيب، و )٨(، وأبو إسحاق احلويين)٧(وصححه من العلماء املعاصرين األلباين 
  . )١٠(مصطفى األعظمي

                                                 

 ).١/٤١٧ج(٢ط شرح السنةالبغوي،  )١(

 ).١/٣٩٣ج(١ط شرح المهذبالمجموع النووي،  )٢(

  ).٥/٥٩٢ج(١ط بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامابن القطان،  )٣(
 ).٢٩رقم / ٢/١٢٨ج(١ط البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيرابن امللقن،  )٤(

 ). ٧٥٤٨رقم / ٦/٧ج(١ط صابة في تمييز الصحابةاإلابن حجر،  )٥(

 ).١/٢٣٤ج(١ط على الصحيحينالمستدرك احلاكم،  )٦(

 ).١٣٠(رقم  ١ط صحيح سنن أبي داوداأللباين،  )٧(

 ).٨٠رقم / ١/٨٠ج(١ط عون المكدود بتخريج منتقى ابن الجاروداحلويين،  )٨(

 .حقيقهبت) ١٠٥٤رقم / ٣/٣٣٣ج(١ط صحيح ابن حبانابن حبان،  )٩(

 .بتحقيقه) ١٥٠رقم / ١/٧٨ج(٣ط صحيح ابن خزيمةابن خزمية،  )١٠(



  

٣٣  
 

  الوضوء مرة مرةباب ذكر : تخريج أحاديث

 عن سلمأ بن زيد حدثني سفيان عن اهللا عبد ثنا الحسن بن علي حدثنا: ابن المنذرقال ) ٢(
ا ِبَماٍء فـَتَـَوضأَ ، َفَدعَ ����َأَال ُأْخِبرُُكْم ِبُوُضوِء َرُسوِل اِهللا  ( :قال ���� عباس ابن عن يسار بن عطاء

   .)١() َمرًة َمرةً 

  :بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ ٢١٥ت ( يروز مَ ـال الرمحن عبد أبو ،يدِ بْ العَ  ارينَ دِ  بن قيْ قِ شَ  بنُ هو ا :نسَ الحَ  ي بنُ لِ عَ  - ١

  .روى عن ابن عيينة، وإسرائيل بن يونس، وابن املبارك، وعنه ابن املنذر وغريهم 

وكان عاملًا بابن  شقيق، ابن من أفضل كان خراسان من علينا قدم أحداً  أعلم ما( : قال ابن معني 
  .)٢(أخرج له اجلماعةو  وذكره ابن حبان يف الثقات،. ) املبارك

   .)٣() حافظ ثقة( : وقال ابن حجر. ) املبارك ابن كتب حفاظ من كانثقة  ( : قال الذهيب 

  .األئمة خبراسان كان من كبارأن علي بن احلسن ثقة،   :الخالصة

  .) ه١٨١ت ( ياملروز  عبدالرمحن أبو ييممِ الت  يلظَ ن حَ ـال حاضِ وَ  بن كارَ بَ مُ ـال بنُ ا هو :اهللاِ  دُ بْ عَ  - ٢

وعنه أمحد بن . روى عن أيوب السختياين، وابن أيب عروبة، وخالد احلذا، وسفيان الثوري وغريهم 
  . احلسن وغريهممنيع البغوي، ومحاد بن سلمة، وابن مهدي، وعلي بن 

 سقطاً  أقل أحد كان ما.. ؛منه للعلم أطلب املبارك ابن زمان ىف يكن مل( : حنبل بن أمحد قال 
ثقة، وكان عاملاً  تثبتاً سمكان كيسًا ( : معني ابن وقال، ) حافظاً  حديث صاحب رجالً  كانو  ..منه

  .)٤()ثقة إمام : ( وقال أبو حامت .)صحيح احلديث 

                                                 

 ).٤٠٦(كتاب صفة الوضوء باب ذكر الوضوء مرة مرة رقم ) ١/٤٠٧ج(١ط األوسطابن املنذر، ) ١(

 ).٤٠٤٢رقم / ٢٠/٣٧١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٤٤٣١رقم / ٨/٤٦٠ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٢(

 ).٤٧٤٠رقم / ٦٨٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٣٨٩٥رقم / ٢/٣٧ج(١ط الكاشفالذهيب،  )٣(

 ).٣٥٢٠رقم / ١٦/٥ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨١٧٢رقم / ٥/٢٢٢ج(١ط الجرح والتعديل ابن أيب حامت، )٤(



  

٣٤  
 

   .)١() اخلري خصال فيه مجعت جماهد، جواد عامل فقيه ثبت ثقة( : وقال ابن حجر 

  . ، وحديثه حجة باإلمجاعاإلسالم وحفاظ األعالم األئمة أحدأن ابن املبارك  :الخالصة

  .)هـ ١٦١ت ( يرِ وْ زة أبو عبد اهللا الثـ مْ َـ وق بن حرُ سْ يد بن مَ عِ سَ  هو ابنُ  :انيَ فْ سُ  - ٣

أيب ثابت، وزيد بن أسلم، وعاصم األحول، وعنه زائدة بن  روى عن أسامة بن زيد، وحبيب بن 
  . قدامة، وعبد اهللا بن املبارك، وعبدة بن سليمان وغريهم

 :وقال النسائي، ) إسحاق وأتقن أصحاب أيب ،مام أهل العراقإفقيه حافظ زاهد : ( قال أبو حامت 
ن اهللا ممن جعله للمتقني وهو أحد األئمة الذين أرجو أن يكو  ،هو أجل من أن يقال فيه ثقة( 

مشائله يف الصالح  ،وإتقاناً  وحفظاً  وورعاً  فقهاً  ،من سادات أهل زمانة: ( وقال ابن حبان).   إماماً 
  .)٢() غراق يف ذكرهاوالورع أشهر من أن حيتاج إىل اإل

  .)٣() وكان رمبا دلس ،إمام حجة ،فقيه عابد ،ثقة حافظ: ( وقال ابن حجر 

  .)٤(رمبا دلس عن الضعفاء، وقد وصفه بذلك حيىي، والنسائيعيب عليه التدليس و  

  .إمام من أئمة املسلمني، جممع على توثيقه، وحفظه أن سفيانَ  :الخالصة

، )٥(ما أقل تدليسه: أما ما قيل يف تدليسه، فإنه كان قليل التدليس يف جنب ما روى، قال البخاري 
ئمة تدليسه وأخرجوا له الصحيح إلمامته وقلة وعده ابن حجر يف املرتبة الثانية ممن احتمل األ

، وهذا النوع األصل يف روايته القبول، حىت يتبني ألهل العلم االنقطاع أو التدليس، مهما  )٦(تدليسه
                                                 

 ).٣٥٩٥رقم / ٥٤٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

املزي، ، و )٨٢٩٧رقم / ٦/٤٠١ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٠٧٧رقم / ٤/٩٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ).٢٤٠٧رقم / ١١/١٥٤ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمال

   ).٢٤٥٨رقم / ٣٩٤ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر،  )٣(
تعريف أهل التقديس بمراتب ابن حجر، ، و )٢٤٩رقم / ١٨٦ص(٢ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )٤(

 ). ١٨رقم / ٥٠ص(١ط وصوفين بالتدليسالم

 ).١/٣٥ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب،  )٥(

  ).١٨رقم / ٥٠ص(١ط تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر،  )٦(



  

٣٥  
 

  . كانت الصيغة اليت أتى ا

  .)هـ ١٣٦ت ( اخلطاب بن عمر موىل ،املدين أسامة أبو ،يالعدو  يالقرشهو  :ملَ سْ د بن أَ يْ زَ  - ٤

ن أنس بن مالك، وعبد اهللا بن عمر، وعطاء بن يسار، وعنه جرير بن حازم، والثوري، روى ع 
  . والضحاك بن عثمان وغريهم

 الفقه أهل من ( :يعقوب زاد ، والنسائي، ويعقوب بن شيبة،وأبو حامت ،وأبو زرعة ،أمحدوثقه  
  .)٢() يرسل وكان عامل، ثقة( : حجر ابنوقال . )١() موالعل

  . يداً ثقةأن ز  :الخالصة

  .)هـ ٩٤ت ( ميمونة موىل يندَ مَ ـال حممد أبو يلَال هِ ـالهو  :ارسَ يَ  بن اءطَ عَ  - ٥

روى عن جابر بن عبد اهللا، وابن عباس، وموالته ميمونة وغريهم وعنه زيد بن أسلم، وعمرو بن  
  .دينار، وحممد بن يوسف الكندي وغريهم

  . )٣(وذكره ابن حبان يف الثقات. قةث: قال ابن معني، وأبو زرعة، والعجلي، والنسائي 

  .)٤()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  .)هـ ٦٨ت ( ياهلامش أبو العباس يالقرش هاشم بن املطلب عبد نهو اب :عبد اهللا بن عباس - ٦

تويف النيب فحنكه بريقه ودعا له، و  ���� ، فأيت به النيببأربع سنني ����ولد قبل هجرة النيب صحايب،  
حرب األمة هو فهمه، و  كان يسمى احلرب والبحر لكثرة علمه، وحدة  ،نةبن أربع عشرة ساوهو  ����

                                                 

/ ٣/٤٩٨ج(١ط الجرح والتعديل ابن أيب حامت،، و )٨٥٦رقم / ١/٤٠٩ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، : ينظر )١(
 ).٢٠٨٨رقم / ١٠/١٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٤٨٠٤رقم 

  ).٢١٢٩رقم / ٣٥٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
، )١٢٤٥رقم / ٢/١٣٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )١١١١٧رقم / ٦/٤٣٨ج(١ط الجرح والتعديل ابن أيب حامت، )٣(

رقم / ٢٠/١٢٥ج( ٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٤٥٢٥رقم / ٥/١٩٩ج(١ط لثقاتاابن حبان، و 
٣٩٤٦ .( 

 ).٤٦٣٨رقم / ٦٧٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٣٦  
 

  .)١(مات سنة مثان وستني بالطائف، ترمجان القرآنو وفقيهها، 

  تخريج الحديث

، )١٥٧(كتاب الطهارة باب الوضوء مرة مرة رقم ) ١/٤٣ج(البخاري  - أيضاً -احلديث أخرجه  
كتاب ) ١/٦٠ج(، والرتمذي )١٣٨(رة مرة رقم كتاب الطهارة باب الوضوء م) ١/٣٤ج(وأبو داود 

 بابكتاب الطهارة ) ١/٦٢ج(، والنسائي )٤٢(الطهارة باب ما جاء يف الوضوء مرة مرة رقم 
كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف الوضوء ) ١/١٤٣ج(، وابن ماجه )٨٠(رقم  مرة مرة الوضوء

لطهارة باب التسمية على الوضوء، وأمحد كتاب ا) ١/٤٧ج(، والشافعي يف األم )٤١١(مرة مرة رقم 
كتاب الطهارة باب الوضوء مرة مرة، ) ١/١٧٧ج(، والدارمي )٢٠٧٢رقم / ١/٢٣٣ج(يف املسند 

 بابكتاب الطهارة ) ١/٧٠ج(، وابن اجلارود يف املنتقى )٥٢٧٥رقم / ٢/٢١٠ج(والبزار يف مسنده 
 بابكتاب الطهارة ) ١/٨٨ج(زمية ، وابن خ)٦٩(رقم  به أمر ما وصفة ���� اهللا رسول وضوء صفة
 أن للمرء اإلباحة ذكركتاب الطهارة ) ٣/٣٧٤ج(، وابن حبان )١٧١(رقم  مرة مرة الوضوء إباحة
) ١/١٢٩ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )١٠٩٥(رقم  أسبغ إذا مرة مرة على الوضوء يف يقتصر

كتاب ) ١/٤٤٢ج(السنة ، والبغوي يف شرح )٣٧٧(كتاب الطهارة باب الوضوء مرة مرة رقم 
سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عن ق كلهم من طر ) ٢٢٦(وء مرة مرة رقم الطهارة باب الوض

  .به � عطاء بن يسار عن ابن عباس

  . )لكل عضو ( :زاد البيهقي، ) توضأ غرفة غرفة( : إال أن ابن ماجه والبيهقي أخرجاه بلفظ 

من طريق داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بلفظ ابن  )٢٥٧٩رقم / ٢/٢١٠ج(وكذا أخرجه البزار  
  . ماجه

 املضمضة بني املرء مجع إباحة ذكركتاب الطهارة باب ) ٣/٣٥٧ج(ابن حبان  -أيضاً -وأخرجه  
 املضمضة بني اجلمع بابكتاب الطهارة ) ١/٨٤ج(، والبيهقي )١٠٧٦(رقم  وضوئه يف واالستنشاق

                                                 

/ ٣/٢٩١ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري، ، و )١٦٩٤رقم / ٣/١٦٩٩ج(١ط معرفة الصحابةابن مندة،  )١(
 اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، و )٦١٧٨رقم / ١٧/١٢١ج(١ط الوافي بالوفياتدي، الصف، و )٣٠٣٧رقم 

 ).٤٧٧٢رقم / ٤/٩٠ج(١ط



  

٣٧  
 

 بني ومجع(  :وزادا أسلم بن زيد عن حممد بن زيزالع عبدمن طريق ) ٢٣١(رقم  واالستنشاق
  . ) واالستنشاق املضمضة

كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، واللفظ له، ) ١/٤٧ج(وأخرجه الشافعي يف األم  
كتاب ) ١/٧٧ج(وابن خزمية  ،)١٠١(رقم  األذنني مسح بابكتاب الطهارة ) ١/٧٣ج(والنسائي 
، والبيهقي )١٤٨(رقم  مرة مرة والوضوء واحدة غرفة من واالستنشاق املضمضمة إباحة بابالطهارة 

من كلهم ) ٣٤٥(رقم  نصباً  وأرجلكم قرأ من قراءة بابكتاب الطهارة ) ١/١١٨ج(يف الكربى 
 يده فأدخل ���� اهللا رسول توضأ  ( :قال � عباس بنا عن يسار بن عطاء عن أسلم بنا زيد يقطر 
 يديه على وصب ،مرة وجهه على فصب يده أدخل مث ،حدةوا مرة ومتضمض فاستنشق ،اإلناء يف
   .) واحدة مرة وأذنيه برأسه ومسح ،مرة

، وحممد بن عجالن، وورقاء بن عمر حممد بن العزيز عبد: ذا اللفظ عن زيد بن أسلم أخرجه 
  . اليشكري

  الحكم على الحديث

يف صحيحه  جه البخاري أخر احلديث ، و نيرجال الصحيحكلهم ثقات، إسناده صحيح، فإن رجاله  
  .كما سبق

  :فائدة

، أنه خالف يف الوضوء ����وثبت عنه ، رة ومرتني مرتني وثالثاً ثالثاً أنه توضأ مرة م ����ثبت عن النيب  
يف جواز ذلك بشرط وال خالف بني أهل العلم  ،يف بعضها مرتنياء ثالثًا و فتوضأ يف بعض األعض

: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: ( قال الرتمذي .اإلسباغ، فإذا حصل اإلسباغ مبرة كان كافياً 
: وقال ابن املنذر .)١() أن الوضوء جيزئ مرة مرة، ومرتني أفضل، وأفضله ثالث، وليس بعده شيء

  .)٢( ) أن ذلك جيزيه ،أمجع أهل العلم ال اختالف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء  (

                                                 

 ).١/٦٣ج(٢ط جامع الترمذيالرتمذي،  )١(

 ).١/٤٠٧ج(١ط األوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن املنذر،  )٢(



  

٣٨  
 

  مرتين مرتين باب ذكر الوضوء: تخريج أحاديث

 الرحمن عبد عن حباب بن زيد عن بكر بوأ ثنا قتيبه بن سماعيلإ حدثنا: قال ابن المنذر) ٣(
 :قال ���� هريره بيأ عن عرجاأل الرحمن عبد عن الهاشمي الفضل بن اهللا عبد حدثني ثوبان بن
)   ِبيتـَْينِ  ����رَأَْيُت النتـَْيِن َمرأَ َمر١() تـََوض(.   

  :واة الحديثبيان تراجم ر 

  . )هـ٢٨٣ت( )٢(الُبْشَتِنَقاِين  يرِ وْ ابُـ سَ يْ النـ  يعقوب أبو عبدالرمحن ابنهو  :بةيْ تَـ يل بن قُـ اعِ مَ سْ إِ  - ١

 بن ويزيد حيىي، بن حيىي: من مسعوذكر أنه . ) احلجة احملدث، القدوة، االمام، ( :ترمجه الذهيب فقال 
   .وطبقتهم والقواريري، شيبة، أيب بنوا حنبل، بن وأمحد الفراء، صاحل

 وحممد السراج، العباس وأبو الشرقي، بن حامد وأبو خزمية، وابن طالب، أيب بن إبراهيم: عنه حدثو  
  .)٣(كثري وخلق هانئ، بن صاحل بن

   .)٤() وورعه وزهده لسمته السلف يذكر رآه إذا اإلنسان كان( : الضبعي وقال 

  .اً ثقة وكان زاهداً ورع إن إمساعيلَ  :الخالصة

  .)ه٢٣٥ت( ويفالكُ  ةبَ يْ شَ  أيب بنُ ا يسِ بْ العَ  مانثْ عُ  بن إبراهيم بن حممد بن اهللا عبدهو  :ركْ بَ  وبُ أَ  - ٢

روى عن إمساعيل بن عياش، وحفص بن غياث، وزيد بن احلباب، وعنه الشيخان، وأمحد بن حنبل،  
  .وإمساعيل بن قتيبة وغريهم

وذكره ابن . ) ثبت( : وزاد ابن قانع .) حافظ( : يالعجل زادوثقه أبو حامت، والعجلي، وابن قانع،  
                                                 

معجم . من قرى نيسابور وأحد متنزهاا، بينهما فرسخ: كسر النون، وقافبالضم مث السكون، وفتح التاء املثناة، و  :ُبْشَتِنَقانِ  )١(
  .)١/٤٢٥ج(٢البلدان ط

  ).٤٠٧(كتاب صفة الوضوء ذكر الوضوء مرتني مرتني رقم ) ١/٤٠٧ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )٢(
  ).١٦٠رقم / ١٣/٣٤٤ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٣(
رقم / ١/٢٨٠ج(١ط طبقات الحنابلةابن أيب يعلى، : ، وينظر ترمجته)١٥١رقم / ٢١/١٢٧ج(١ط تاريخ اإلسالمالذهيب،  )٤(

 ). ١٧٥٥رقم / ٩/١١٦ج( ١ط الوافي بالوفياتالصفدي، ، و )١/٣٣٦ج(٢طمعجم البلدان احلموي، ، و )١١٩
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 أهل أحفظ وكان وذاكر، وصنف ومجع كتب ممن ،ديناً  حافظاً  متقناً  كان: ( حبان يف الثقات وقال
  . )١(روى له اجلماعة إال الرتمذي).  للمقاطيع زمانه

   .)٣()ثقة حافظ صاحب تصانيف : ( وقال ابن حجر. )٢()احلافظ : ( قال الذهيب

  .أن أبا بكر بن أيب شيبة ثقة ثبت :الخالصة

  .)هـ ٢٠٣ت ( الكويف يلِ كْ العُ  ْني سَ حُ ـال أبو ،يميمالت  اني الر  بنُ هو ا :اببَ حُ ال بنُ  ديْ زَ  - ٣

روى عن أسامة بن زيد، وسالم بن مسكني، وابن ثوبان، وعنه أمحد بن حرب، وزهري بن حرب،  
  .وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم

: ري، والدار قطين، وزاد املصريقه ابن معني، وعلي بن املديين، والعجلي، وأمحد بن صاحل املصوث 
وكان معروفًا باحلديث صدوقاً، إال أنه كان يأنف أن خيرج كتابه، فكان ميلي من حفظه فرمبا وهم   (

 وأما هري،املشا عن روى إذا حديثه يعترب خيطىء،: ( وذكره ابن حبان يف الثقات وقال). يف شيء 
  ). املناكري ففيها ااهيل عن روايته

 كان ولكن صاحل، بن معاوية عن األلفاظ يضبط كان: ( صدوق، وزاد أمحد: وقال أمحد وأبو حامت 
  . ) صاحل( : وقال ابن قانع. ) صاحل( : وزاد أبو حامت .) اخلطأ كثري

  ). بأس به يكن ومل ،الثوري حديث يقلب كان : (معني بن حيىيوقال  

  .)٤(مسلم وأصحاب السنن واحتجوا بهو ، اإلمام خلف القراءة جزء يف البخاريأخرج له  

                                                 

ملزي، ا، و )١٣٨٥٩رقم /٨/٣٥٨ج(١طالثقات ابن حامت، ، و )٨٠٧١رقم/٥/١٩٦ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٣٦٧٠رقم / ٤/٤٦٤ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٥٢٦رقم / ١٦/٣٤ج(٦ط تهذيب الكمال

 ). ٢٩٤٧رقم / ١/٥٩٢ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٢(

 ). ٣٦٠٠رقم / ٥٤٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

ابن ، و )٤٨٣١رقم/٣/٥٠٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥٢٦رقم /١/٣٧٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٤(
املزي، ، و )٣٩١رقم / ٩٢ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني، ، و )١٣٢٧٧رقم / ٨/٢٥٠ج(١ط الثقاتحبان، 

 ).٢١٩٥رقم / ٣/٢١٩ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢٠٩٥رقم / ١٠/٤٠ج(٦ط تهذيب الكمال



  

٤٠  
 

 حديث ىف خيطىء صدوق: ( وقال ابن حجر. )١() يهم قد بأس، به يكن مل احلافظ: ( قال الذهيب 
  . )٢()ي الثور 

احلًا رحاالً، أن زيدًا صدوق، وقع له بعض الوهم يف روايته عن الثوري، وكان فاضًال ص :الخالصة
واألصل يف حديثه احلسن، إال إذا ظهر لعلماء احلديث غري ذلك، وأما كالم حيىي يف روايته عن 
الثوري خاصة، فقد ساق له ابن عدي أحاديث عن الثوري، وأقر بوجود بعض الوهم يف بعض 

 ،صدقه يف يشك ال ممن ،الكوفة مشايخ ثباتأ من: ( مروياته، ال كلها، مث خلص إىل القول أنه
 تلك بعض تشبه أحاديث الثوري عن له إمنا ،مقلوبة الثوري عن أحاديثه أن معني بنا قاله والذي

 الثوري غري وعن الثوري عن والباقي ،يرفعه وال يرفعه وبعضه اإلسناد بذلك يستغرب ،األحاديث
  .)٣() كلها مستقيمة

  .)هـ١٦٥ ت( يقِ شْ مَ الد  اهللا عبد أبو يسِ نْ العَ  بانوْ ثَـ  بن ابتثَ  بنُ هو ا :انبَ وْ ثَـ  بن منحَ الر  دُ بْ عَ  - ٤

روى عن أبان بن أيب عياش، ومحيد الطويل، وعبد اهللا بن الفضل، وعنه بشر بن املفضل، وزيد بن  
  .احلباب، والوليد بن مسلم وغريهم

  : فيه آراءالعلم ألهل  

 من ءيش يشوبه: أبو حامت فقد وثقه أبو حامت، ودحيم، وابن حبان، والفالس، زاد: التوثيق :األول
   .احلديث مستقيم وهو حياته، آخر ىف عقله وتغري القدر،

حيىي بن معني، وأبو : االعتبار حبديثه يف املتابعات، مع عدم االحتجاج به إذا انفرد، قاله :الثاني
 على حديثه ويكتب ،صاحلاً  رجالً كان .. .له أحاديث صاحلة: ( داود، والنسائي، وقال ابن عدي

  ). فهضع

أمحد، وحيىي يف موضع آخر، وأبو زرعة الرازي، والعجلي، والنسائي يف : من ضعفه وهم :الثالث

                                                 

 ).١٧٢٩رقم / ١/٤١٥ج(١ط فة من له رواية في الكتب الستةالكاشف في معر الذهيب،  )١(

 ).٢١٣٦رقم / ٣٥١ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر،  )٢(

 ).٧٠٧رقم / ٤/١٦٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٣(



  

٤١  
 

  .موضع، وابن خراش

  . )١(ماجه ابنو  النسائيو  الرتمذيو  داود أبوو  ،املفرد األدب يف لبخاريوأخرج له ا 

  .)٢() بأخرة وتغري بالقدر ورمى ،ءيخيط صدوق( : حجر ابنوقال 

، فال ابن ثوبان حسن احلديث ما مل خيالف، أو يتفرد، وأما وصف أيب حامت له بالتغيريأن  :الخالصة
، مما يدل على أن ) مستقيم احلديث( : ن أبا حامت وصفه بذلك مث قال فيهيضره هذا التغري شيئاً، فإ
  .التغري مل خيدش يف حديثه

  .املدين ياهلامش يرشالق يعةبِ رَ  بن اسب العَ  بنهو ا :لضْ الفَ  بنُ  اهللاِ  دُ بْ عَ  - ٥

روى عن أنس بن مالك، وعبد الرمحن بن هرمز، ونافع بن جبري، وعنه صاحل بن كيسان، وابن  
   .ثوبان، وابن إسحاق، والزهري وغريهم

قطين، والدار ي، والنسائوعلي بن املديين، والعجلي، وابن الربقي،  حامت، وأبو معني، بن حيىيوثقه  
  . )٤() ثقة : (وقال ابن حجر. )٣(واحتجوا به اجلماعة لهوأخرج  .وذكره ابن حبان يف الثقات

  .أن عبد اهللا بن الفضل ثقة، لتوثيق األئمة له :الخالصة

  .)هـ ١١٧ت ( املدين داود أبو األعرج زمُ رْ هُ  بن منَـ حالر  دبْ عَ هو  :جرَ عْ األَ  منحَ الر  دبْ عَ  - ٦

هريرة، وعنه أيوب السختياين، وزيد بن أسلم،  روى عن أسيد بن رافع، ومعاوية بن أيب سفيان، وأيب 
                                                 

، )٨٣٦٥رقم / ٥/٢٧٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٠٢٤رقم / ٢/٧٣ج(١ط الثقاتمعرفة العجلي،  )١(
 في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١١٠٩رقم / ٥/٤٦٠ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالبن عدي، او 

ابن حجر، و ، )٤٨٢٨رقم/ ٢/٥٥١ج( ١ط ميزان االعتدال في نقد الرجالوالذهيب، ، )٣٧٧٥رقم / ١٧/١٢ج(٦ط
 ).٣٩٢٧رقم / ٥/٦٢ج(١ط تهذيب التهذيب

 ). ٣٨٤٤ رقم/ ٥٧٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن ، و )٧٩٦٨رقم / ٥/١٦٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٩٤٨رقم / ٢/٥١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٣(
في  تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٩/٧٢ج(١ط التمهيدابن عبد الرب، ، و )٣٧٣٨رقم / ٥/٣٨ج(١ط الثقاتحبان، 

 .)٣٦٢٣ رقم /٤/٤٣٤ج(١ط التهذيبتهذيب ابن حجر، ، و )٣٤٨٣ رقم /١٥/٤٣٢ج(١ط أسماء الرجال

 ). ٣٥٥٧رقم / ٥٣٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٤٢  
 

  .واألعمش، وعبد اهللا بن الفضل وغريهم

: وقال النووي .وثقه ابن سعد، وعلي بن املديين، والعجلي، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  . )١() اتفقوا على توثيقه  (

  .)٢() عامل ثبت ثقة( : حجر ابنوقال 

  . اتفق األئمة على توثيقه ثقة، أن األعرجَ  :الخالصة

ي سِ وْ الد  رخْ صَ  بن الرمحن عبد :وأشهرها ،كثرياً  اختالفاً  أبيه واسم امسه ىف اختلف :رةيْ رَ و هُ بُ أَ  - ٧
رغبة يف العلم، راضياً  ����النيب  لزممث  ،ـه ٧ سنة فأسلم خبيرب، ���� اهللا ورسول املدينة قدم ،اليماين

   .)٣(، مات سنة سبع ومخسنيله ورواية ،لحديثل حفظاً  الصحابة أكثر كانبشبع بطنه، و 

  الحديثتخريج 

، )١٣٦(كتاب الطهارة باب الوضوء مرتني رقم ) ١/٣٤ج(أبو داود  -أيضاً –احلديث أخرجه  
، وابن أيب شيبة )٤٣(رقم  مرتني مرتني الوضوء يف جاء ما ابكتاب الطهارة ب) ١/٦٢ج(والرتمذي 

، وأمحد يف املسند )٨١(رقم  مرة هو كم الوضوء يف كتاب الطهارات باب) ١/١١ج(يف مصنفه 
، وابن حبان يف )١٢٥رقم / ١/٨٨ج(، والطرباين يف مسند الشاميني )٨٧٤٧رقم / ٢/٣٦٤ج(

 مرتني على الوضوء عدد من يقتصر أن للمرء اإلباحة ذكركتاب الطهارة باب ) ٣/٣٧٣ج(صحيحه 
واحلاكم ) ٣٠٦(ة باب تثليث املسح رقم كتاب الطهار ) ١/٦٨ج(، والدارقطين )١٠٩٤(رقم  مرتني

كتاب ) ١/١٢٩ج(، البيهقي يف الكربى )٥٣٤(كتاب الطهارة رقم   ١/٢٣٧٩ج(يف املستدرك 
 الرمحن عبد عنزيد بن احلباب عن ق كلهم من طر ) ٣٧٦(رقم  مرتني مرتني الوضوء بابالطهارة 

                                                 

 الثقاتابن حبان، ، و )١٠٨٥رقم/٢/٨٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٢٨٣ج(١ط الكبرىطبقات ابن سعد،  )١(
هذيب الكمال تاملزي، و ). ٣٦٣رقم / ٤٢٢ص(١ط واللغاتتهذيب األسماء النووي، ، و )٤٠٧٨رقم / ٥/١٠٧ج(١ط

 .)٣٩٨٣رقم / ١٧/٤٦٧ج(٦طفي الرجال 

 ).٤٠٦٠رقم / ٦٠٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

رقم / ٨٦٢ص(١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب، ، و )٢/٣٦٢ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
  ).١١٧٩رقم / ٧/١٩٩ج(١ط اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، و )٣١٨٣



  

٤٣  
 

  .به � ريرةه أيب عن األعرج الرمحن عبد عن الفضل بن اهللا عبد عن وبانث بن

، وابن اجلارود يف )٨٨٥٠رقم / ٢/٤٦٩ج( هبن احلباب متابع عند البزار يف مسندوقد وجد لزيد  
كالمها ) ٧١(رقم  به أمر ما وصفة ���� اهللا رسول وضوء صفة بابكتاب الطهارة ) ١/٧١ج(املنتقى 

  . به ثابت بن الرمحن عبد حدثنا مسلم بن صاحل بن اهللا عبدمن طريق 

  . ) مثىن مثىن يتوضأ ( :ابن اجلارودإال أن لفظ 

   الحكم على الحديث

، صحيح لغريه احلديث لكن. ابن ثوبان ومها صدوقانفيه زيد بن احلباب و  إسناده حسن،احلديث  
   :ألمرين

 إال ثوبان بنا عن يروه مل: ( فرد باحلديث عن ابن ثوبان، كما قال الطرباين عقبهمل ين اً زيدأن : األول
  .وابن اجلارود عند البزار )١(-وهو ثقة- بل تابعه عبد اهللا بن صاحل بن مسلم ). باحلبا بن زيد

 مرتني الوضوء بابكتاب الطهارة ) ١/٤٣ج(له شاهد عند البخاري يف صحيحه أن احلديث : الثاين
كتاب ) ١/٨٧ج(، وابن خزمية )١٦٥٧٨رقم / ٤/٤٢ج(، وأمحد يف املسند )١٥٨(رقم  مرتني

كتاب الطهارة باب ) ١/٦٨ج(، الدارقطين )١٧٠(رقم  مرتني مرتني الوضوء إباحة بابالطهارة 
 مرتني الوضوء بابكتاب الطهارة ) ١/١٢٨ج(، والبيهقي يف الكربى )٣٠٧(تثليث املسح رقم 

كتاب الطهارة باب الوضوء مرتني مرتني ) ١/٤٤٣ج(والبغوي يف شرح السنة ، )٣٧٥(رقم  مرتني
 عباد عن حزم بن عمرو بن بكر أيب بن اهللا عبد عن سليمان بن حفليكلهم من طريق ) ٢٢٧(رقم 
  .مرفوعاً به زيد بن اهللا عبد عن متيم بن

 ابن حديث من إال نعرفه ال ،غريب حسن حديثهذا : ( عقبه قالفصححه الرتمذي،  ولذلك
  ).  صحيح حسن سنادإ وهو الفضل نب اهللا عبد عن ثوبان

 ومل مسلم شرط على صحيح حديث هذا: ( عقبه قال احلاكمو ابن حبان، ابن خزمية و وكذا صححه  
  .ومل يتعقبه الذهيب ).  خيرجاه

                                                 

 ).٤٣١٠رقم/ ٥١٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(



  

٤٤  
 

  ثالثاً  باب ذكر الوضوء ثالثاً : تخريج أحاديث

 فليح بن محمد ثنا المنذر بن براهيمإ ثنا سماعيلإ بن محمد حدثنا: ابن المنذرقال ) ٤(
 عثمان نأ ���� ثابت بن زيد عن ثابت بن زيد بن خارجه عن الحارث بن سعيد عن بيأ حدثني

  .)١() يـَتَـَوضأُ  ����َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا  ( :وقال .ثالثاً  ثالثاً  أتوض ����ابن عفان 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .)ه٢٧٦ت ( غائِ الص ب البغدادي املكي املعروف جعفر أبو سامل بنهو ا :اعيلمَ سْ د بن إِ م حَ مُ  - ١

وزهري بن حرب، والضحاك بن خملد، وإبراهيم بن املنذر وغريهم، وعنه ابن روى عن أمحد بن حنبل،  
  . النذر، وأبو العباس السكري، وموسى بن هارون وغريهم

  .)٢(وذكره بن حبان يف الثقات. قال أبو حامت صدوق 

  .)٤()صدوق : ( وقال ابن حجر. )٣() الثقة احملدث، مام،اإل: ( قال الذهيب 

  .قةأن الصائغ ث :الخالصة

  .) ه٢٣٦ ت( املدين إسحاق أبو ياألسد يالقرش اهللا عبد بنهو ا :إبراهيم بن المنذر - ٢

روى عن ابن عيينة، وابن وهب، وحممد بن فليح وغريهم، وعنه بقي بن خملد، ويعقوب بن سفيان،  
  .وحممد بن إمساعيل وغريهم

 حنبل بن أمحد أن بلغين( : يساجال زكريا قالوثقه ابن معني، وابن وضاح، والدارقطين، واخلطيب، و  
، حديثه من وانتقى ،البخاري اعتمدهو . ) عنده مناكري( : وقال الساجي. ) ويذمه فيه يتكلم كان

                                                 

 ).٤٠٨(كتاب صفة الوضوء باب ذكر الوضوء ثالثاً ثالثاً رقم ) ١/٤٠٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

، )١٥٦٠٢رقم /٩/١٣٣ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٢٦٢٨رقم / ٧/٢٥٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ). ٥٠٦٣رقم / ٢٤/٤٧٥ج( ٦ط ء الرجالفي أسما تهذيب الكمالاملزي، و 

 ).٩٥رقم / ١٣/١٦١ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٣(

 ).٥٧٦٨رقم / ٨٢٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٤٥  
 

   .)١(وابن ماجه ،والنسائي ،وأخرج له الرتمذي

صدوق تكلم فيه أمحد ألجل  : (وقال ابن حجر. )٢()صدوق أحد العلماء : ( قال الذهيب 
  . )٣() القرآن

ط يف صدوق، وأما كالم أمحد فيه، فلكونه دخل على ابن أيب دواد، وخل  أن إبراهيمَ  :صةالخال
 عرفأ  ( :الرازي حامت وأب قالالقرآن، أي جممج يف اجلواب، خوفاً على نفسه، وأخذا بالتقية،  مسألة

 حىت لسوج ،له يأذن فلم عليه فاستأذن ،حنبل بن محدأ إىل جاء ،القرآن يف خلط نهأ الإ ،باحلديث
  . )٤() السالم عليه يرد فلم عليه فسلم خرج

 نأ الإ ،حديثه يف يوجد ما فقل ،املناكري ماأ: ( وأما كالم الساجي فيه، فقد تعقبه اخلطيب فقال 
  . )٥() احملدثني عند مبشهور ليس ومن اهولني عن يكون

  .)هـ ١٩٧ت ( يناملد اهللا عبد أبو ،ياألسلم سليمان بنهو ا :حيْ لَ د بن فُـ م حَ مُ  - ٣

روى عن عبد الرمحن بن حرملة، وابن أيب ذئب، وأبيه فليح، وعنه إبراهيم بن املنذر، وحممد بن  
  .حسن بن زبالة وغريهم

 ما( : وقال أبو حامت. ) ليس بثقة( : وقال ابن معني. وثقه الدار قطين، وذكره ابن حبان يف الثقات 
واحتج به . )٧(بخاري نسخة عن أبيه توبع على أكثرهاله ال أخرج. )٦() يالقو  بذاك ليس بأس، به

                                                 

املزي، ، و )١٢٣٠٣قم/٨/٧٣ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٤٥٠رقم /٢/٨٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٣٨٨ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر، ، و )٢٤٩ رقم /٢/٢٠٧ج(٦ط تهذيب الكمال

 ).٢٠٨رقم / ١/٢٢٥ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٢(

 ).٢٥٥رقم / ١١٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 .)٤٥٠رقم / ٢/٨٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٤(

 ).٣٢٣٥رقم / ٦/١٧٩ج(١ط تاريخ بغداداخلطيب،  )٥(

املزي، ، و )١٠٨٢٥رقم / ٧/٤٤٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٣٥٧٦ر/ ٨/٧٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٦(
  ).٥٥٤٩رقم / ٢٦/٢٩٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ).٤٤١ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )٧(



  

٤٦  
 

  .النسائي وابن ماجه

   .)١() صدوق : (وقال ابن حجر). ثقة : ( وقال الذهيب 

  . أن ابن فليح صدوق :الخالصة

 امسه ويقال ،املدين حيىي أبوويقال األسلمي  ي،اعزَ خُ ـال ريةغِ مُ ـال أيب بنليمان ح بن سُ يْ لَ هو فُـ  :أبيه - ٤
  .)هـ ١٦٨ت( لقب وفليح لكامل عبد

بن اروى عن زيد بن أسلم، عبد الرمحن بن القاسم، وسعيد بن احلارث وغريهم، وعنه سعيد  
  .منصور، وعبد اهللا بن وهب، وابنه حممد وغريهم

: وقال ابن عدي. ضعفه ابن معني، وابن املديين، وأبو حامت، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي 
: وقال الدارقطين .) به بأس ال عندى وهو الكثري، عنه وروى صحاحه، ىف يالبخار  اعتمده  (
   .) ويهم ،الصدق أهل من هو( : الساجى وقال. ) خيتلفون فيه، وليس بأس به  (

قال . واحداً  حديثاً  مسلم له وروى ،السنن وأصحاب البخاري به احتجذكره ابن حبان يف الثقات، و  
  .)٢() أمره يإتفاق الشيخني عليه يقو ( : احلاكم

   .)٣() اخلطأ كثري صدوق: ( وقال ابن حجر 

أن فليحًا فيه ضعف، وحديثه يصلح يف االعتبار والشواهد، ويتسامح يف حديثه إذا كان  :الخالصة
  .يأت بشيء مل يتابعه عليه غريهفرد، أو لرتهيب، وفضائل األعمال، ما مل ينيف الرتغيب وا

عليه اإلخراج عنه، وقد اعتذر له األئمة، بأن البخاري انتقى من  أما رواية البخاري له، فإنه مما عيب 
                                                 

رقم / ٨٨٩ص(١ط تقريب التهذيبوابن حجر،  ).٣١٢رقم / ١٦٨ص(١ط موثقذكر من تكلم فيه وهو الذهيب،  )١(
٦٢٦٨.( 

سؤاالت محمد بن أبي شيبة لعلي بن ابن املديين، رواية الدوري، و ) ٧٦٦رقم / ٣/١٧١ج(١ط تاريخ ابن معينابن معني،  )٢(
الجرح  حامت، ابن أيب، و )٤٨٦رقم /١٨٩ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي، ، و )١٣٧رقم/١١٧ص(١طالمديني 
ابن ، و )١٥٧٥رقم / ٧/١٤٤ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )١٢٠٢٣رقم / ٧/١١٣ج(١ط والتعديل
 ).٤٧٧٥رقم /٢٣/٣١٧ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٠٢٨٢رقم /٧/٣٢٤ج(١ط الثقاتحبان، 

 ).٥٤٧٨رقم / ٧٨٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

٤٧  
 

، فالراوي ومل خيرج لُه الضعيفحديثه، وأخذ ما صلح منه، وما وافق الثقات فيه، وعلم أن له أصًال، 
قال قد تتبع ابن عدي أحاديثه فو ، فيأخُذ ا أهل احلديث ،قد حيدث بأحاديث صاحلةالضعيف 

يروي عن الشيوخ من أهل املدينة أحاديث مستقيمة  أحاديث صاحلة، لفليح : (حاله ملخصاً 
   .من هذا القسمالبخاري صحيح وال شك أن ما يف . )١() وغرائب

: فضائل، واملواعظ، قال ابن حجرأضف إىل هذا أن البخاري، إمنا أخرج له أكثر األحاديث يف ال 
 أكثرها ،أحاديث له أخرج وإمنا ،وأضراما عيينة وابن مالك على اعتماده البخاري عليه يعتمد مل  (

  . )٢() الرقاق يف وبعضها املناقب يف

، فحديثه يف الصحيح من ميكن الطعن فيها الو  ،ما هي صاحلة فليح ى من أحاديثقنتاالبخاري ف 
  .واهللا أعلم. رتبة حسن، وأما ما كان خارج الصحيح ففيه نظر

  .)ه١٢٠ت( ، قاضي املدينةاملدين يار صَ نْ األَ  ىل عَ مُ ـال بنُ  يدعِ سَ  أيب بنُ هو ا :ثارِ الحَ  يد بنُ عِ سَ  - ٥

روى عن جابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن حنني، وخارجة بن زيد وغريهم، وعنه زيد بن أيب أنيسة،  
  . وعمارة بن غزية، وفليح وغريهم

روى له  .) مشهور( : ، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال ابن معنيسفيان بن يعقوبوثقه  
  .)٣() ثقة( : وقال ابن حجر. ) جممع على االحتجاج به ( :وقال الذهيب. اجلماعة

   .أن سعيداً ثقة :الخالصة

  .مات سنة مائة وقيل قبلها املدين زيد أبو ،يالنجار  ياألنصار هو  :تابِ د بن ثَ يْ ة بن زَ جَ ارِ خَ  - ٦

وغريهم، وعنه  الساعدي سعد نب وسهل ،ثابت بن زيد وأبيه ،حارثة بن زيد بن أسامة عن روى 

                                                 

  ).٧/١٤٤ج(١ط فاء الرجالالكامل في ضعابن عدي،  )١(
 ). ٤٣٥ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )٢(

رقم / ١٠/٣٧٩ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٢٩١٢رقم / ٤/٢٨٢ج(١ط تاقثالابن حبان،  )٣(
رقم / ٣/٣٠٨ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٦٠رقم / ٥/١٦٤ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب، ، و )٢٢٤٧
 ).٢٢٩٣رقم / ٣٧٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٢٣٥٤



  

٤٨  
 

  .سامل بن عبد اهللا، وسعيد بن يسار، وعبد اهللا بن ذكوان وغريهم

  .)١(وأخرج حديثه اجلماعة. وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٢()ثقة فقيه : ( وقال ابن حجر ،)ثقة إمام : ( قال الذهيب 

   .السبعة املدينة اءفقه منأن خارجة ثقة ثبت، وهو  :الخالصة

   .)هـ ٥٨ت( املدين سعيد أبو ،يالنجار  ياألنصار  زيد بن الضحاك بنهو ا: ابتَـ د بن ثيْ زَ  - ٧

املدينة وهو ابن إحدى عشرة فأجازه عام  ����قدم النيب كان من كتاب الوحي، صحايب مشهور،   
  .)٣(أيب بكر، و ����ل رسو الأحد الذين مجعوا القرآن على عهد ، و فقهاء الصحابةكان من و  اخلندق،

  .ياألمو  شي أبو عمروالقر  ةي مَ أُ  بن اصالعَ  أيب بن انف عَ  بنهو ا :انمَ ثْ عُ  - ٨

، وهو ثالث اخللفاء النورين يذب: فلقب ،���� اهللا رسول ابنيت وتزوج اهلجرتني، وهاجر قدمياً  أسلم 
 جتهيزه سالماإل يف أعماله أعظم ومن، شريفاً  غنياً  وكانالراشدين، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة، 

 وأمت ،)٧(ِإْفرِيِقيةو  )٦(اإلْسَكْنَدرِيةو  )٥(ِإْرِميِنَيةُ و  )٤(يجانبِ رَ ذْ أَ  أيامه يف افتتحت، و مباله العسرة جيش نصف
                                                 

 الثقاتابن حبان، ، و )٣٨٥رقم / ١/٣٣٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٢٦٢ج( ١ط الكبرىطبقات ابن سعد،  )١(
 ).١٥٨٩رقم / ٨/٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٢٥٤٥رقم / ٤/٢١١ج(١ط

 ).١٦١٩رقم / ٢٨٣ص(١ط تقريب التهذيب، وابن حجر، )١٣٠٠رقم / ١/٣٦١ج(١ط الكاشف الذهيب، )٢(

 في تمييز الصحابة اإلصابةابن حجر، ، و )٨٠٥رقم / ٢٤٥ص(١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب،  )٣(
 ).٢٨٧٤رقم / ٣/٢٢ج(١ط

، )١/١٢٨ج(٢ط معجم البلداناحلموي، . ةا مدن كثرية وقرى وجبال وأار كثري  ،رانأناحية واسعة بني قهستان و  )٤(
  .)١/٢٨٤ج( ١ط آثار البالد وأخبار العبادوالقزويين، 

معجم احلموي، . مسيت بذلك كون األمن فيهاعلى حدود أذربيجان،  القوقازبالد غري ساحلي يقع يف عظيم بلد جبلي  )٥(
  .)١/١٤١ج( ١ط المواضعمعجم ما استعجم من أسماء البالد و ، واألندلسي، )١/١٥٩ج(٢ط البلدان

، وهي عاصمة مصر قدمياً، ينسب إليهاو بناها ذو القرنني اإلسكندر  ،بلدة على طرف حبر املغرب من آخر حد ديار مصر )٦(
  .)١/١٨٢ج(٢ط معجم البلدان، احلموي، )١/٥٨ج(١ط اللباب في تهذيب األنساباجلزري، . وأكرب مدا

 معجم البلداناحلموي، . قبالة جزيرة صقلية، وينتهي آخرها إىل قبالة جزيرة األندلس كبرية معروفة من بالد املغرب  مملكة )٧(
  .)١/٢٢٨ج(٢ط



  

٤٩  
 

  .)١(استشهد يف ذي احلجة بعد عيد األضحى سنة مخس وثالثني، القرآن مجع

  الحديثتخريج 

، )٢٥(رقم  ثالثاً  ثالثاً  الوضوء يفباب ) ٣٦ص(العلل الكبري الرتمذي يف  - أيضاً –احلديث أخرجه  
كالمها من طريق حممد بن املثىن نا عثمان بن عمر نا فليح بن ) ٢/٧/٣٤٣ج(والبزار يف مسنده 

  .سليمان عن سعيد بن احلارث به

  .أن حممد بن فليح وجد له متابع، حيث تابعه عثمان بن عمر عن أبيه فليح به: فهذا السند فيه 

  الحديثالحكم على 

إسناده ضعيف، فيه فليح بن سليمان، وهو ضعيف، وقد سبق أن روايته يف الصحيح حسنة، أما 
  ).   الوجه هذا من غريب هو(  :الرتمذي عقبه قالخارج الصحيح ففيها لني، ولذلك 

لى لكنه مل ينفرد مبعىن هذا احلديث، بل وجد للحديث طرق عدة عن عثمان، وشواهد كثري، تدل ع
  .صحة هذا احلديث

 .) حسن حديث هو :فقال احلديث هذا عن حممداً  سألت( : حسنه البخاري، قال الرتمذيولذلك 
ولعل البخاري قصد أنه . ) الوجه هذا من غريب هو(  :قالهذا التحسني ف لكن الرتمذي مل يرتض

  . حسن مبجموع طرقه إىل عثمان

 عن ثابت، بن زيد روى نعلم وال اإلسناد، سنح حديث هذا( : قالوكذا حسن إسناده البزار،  
   .) اإلسناد هذا إال ثابت بن زيد عن إسناد، له وال ،احلديث هذا إال مسنداً  حديثاً  عثمان

كتاب الطهارة باب فضل ) ١/٢٠٧ج(واحلديث بنحوه يف الصحيح عن عثمان، أخرجه مسلم  
 الوضوءكتاب الطهارة باب ) ١/٩ج(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )٢٣٠(الوضوء والصالة عقبه رقم 

كتاب ) ١/٦٢ج(، والدارقطين )٤٠٤رقم / ١/٥٨ج(، وأمحد يف املسند )٦٢(رقم  مرة هو كم
، )٢٨١(رقم  الوضوء أول ما والبداءة واالستنشاق املضمضة على احلث يف روي ماالطهارة باب 

                                                 

 في تمييز الصحابة اإلصابة ابن حجر،، و )١٨٧٨رقم / ٥٤٤ص(١ط في معرفة األصحاب االستيعابابن عبد الرب،  )١(
 )٥٤٤٠رقم / ٤/٢٢٣ج(١ط



  

٥٠  
 

كتاب ) ١/١٢٧ج(ى والبيهقي يف السنن الكرب ) ٦٥٧رقم / ١/٢٠٣ج(وأبو عوانة يف مسنده 
 أيب عن النضر أيب عن سفيان عن وكيعكلهم من طريق ) ٣٧١(الطهارة باب الوضوء ثالثاً ثالثاُ رقم 

  ). ثالثاً  ثالثاً  توضأ مث ���� اهللا رسول وضوء أريكم أال: ( فقال باملقاعد توضأ � عثمان أن أنس

كتاب ) ١/٦٢ج(ين ، ومن طريق الدارقط)٤٨٨،٤٨٧رقم / ١/٦٨ج(وأخرجه أمحد يف املسند  
، )٢٨٠(رقم  الوضوء أول ما والبداءة واالستنشاق املضمضة على احلث يف روي ماالطهارة باب 

من كلهم ) ٣٧٢(كتاب الطهارة باب الوضوء ثالثًا ثالثُا رقم ) ١/١٢٧ج(والبيهقي يف الكربى 
   .عن بسر بن سعيد عن عثمان مبثله طريق سفيان عن سامل أيب النضر

حممد بن عبد اهللا األشجعي، وعبد اهللا بن الوليد، واحلسني بن حفص، و : ذا عن سفيانهك أخرجه 
  .موسى بن مسعود الفريايب، وأبو حذيفةيوسف 

 .) وكيع قال ما الصواب الفريايب، فيه وهم( : زرعة أبو قالرواية وكيع،  بو زرعة،وأ ،ورجح أبو حامت 
 عثمان عن أنس وأبو أنس، بن مالك بن أنس جد أنس وأبو أصح، وكيع حديث ( :أبوحامت قالو 

  .)١() مرسل عثمان عن سعيد بن وبسر متصل،

من طريق الوليد بن مسلم، ) ٤١٣(كتاب الطهارة وسننها رقم ) ١/١٤٤ج(وأخرجه ابن ماجه  
من طريق موسى ) ٣٩٤رقم / ٢/٥٢ج(والبزار يف مسنده ) ٨١رقم / ٨٠ص(الطيالسي يف مسنده و 

 مرة مرة للصالة الوضوءكتاب الطهارة باب ) ١/٢٩ج( شرح معاين اآلثار بن داود، والطحاوي يف
 أيب بن عبدة عن ثوبان بن الرمحن عبدمن طريق علي بن اجلعد، كلهم عن ) ١١٩(رقم  ثالثاً  وثالثاً 
 هكذا(  :وقاال ثالثاً  ثالثاً  توضيارضي اهللا عنهما  وعثمان علياً  رأيت :قال سلمة بن شقيق عن لبابة
  . ) يتوضأ ���� اهللا رسول رأينا

   ."علياً رضي اهللا عنه"إال أن الطيالسي مل يذكر  

لكنه صحيح مبجموع وحديثه من قسم احلسن، ، صدوق عبد الرمحن بن ثوبانفإن  إسناده حسن،و  
ومعناه يف الصحيح من  وهذا حديث إسناده صحيح، : (صححه مغلطاي، فقال طرقه، ولذلك

                                                 

  ).١٤٣رقم / ١/٦١٢ج(١ط الحديثعلل ابن أيب حامت،  )١(



  

٥١  
 

  .)١() حديث عثمان

طرق أخرى عن عثمان، وله شواهد كثرية، أعرضت عن ذكرها خشية اإلطاله، وحديث  واحلديث له 
  .الوضوء عن عثمان ثابت يف الصحيحني وغريمها مطوالً وخمتصراً 

 ةقرظ عن الشعبي عن شعثأ عن خالد بوأ ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا: ابن المنذرقال ) ٥(
  .)٢() ا َثَالثًا، َوثِْنَتاِن ُتْجزِيَانِ اْلُوُضوُء َثَالثً  ( :يقول ���� عمرسمعت : قال

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  السلمي يعقوب أبو عبدالرمحن بنبن قتيبة اهو  :إسماعيل - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٣٨ص(تقدم  شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو : أبو بكر - ٢

  .)هـ ١٩٠ت ( ياجلعفر  الكويف األمحر خالد أبو ،ان اَألْزِدي ُسَلْيَماُن بُن َحي هو : أبو خالد - ٣

روى عن أسامة بن زيد، وأشعث بن سوار، ومحيد الطويل، وعنه أمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب  
  .شيبة، وحممد بن إسحاق، وهناد السري وغريهم

لرفاعي، وذكره ابن حبان وثقه ابن معني، وعلي بن املديين، وابن سعد، والعجلي، وأبو هشام حممد ا 
   .يف الثقات

. )  بأس به ليس( : ، وقال يف آخر، والنسائي) صدوق ليس حبجة( : وقال ابن معني يف موضع 
   .)٣(أخرج له أصحاب الكتب الستة واحتجوا به

  . )٥()صدوق خيطئ : ( وقال ابن حجر. )٤()صدوق إمام : ( قال الذهيب 
                                                 

   ).١/٢٧٨ج(١ط شرح سنن ابن ماجهمغلطاي،  )١(
  ).٤٠٩(كتاب صفة الوضوء باب ذكر الوضوء ثالثاً ثالثاً رقم ) ١/٤٠٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(
 الثقاتابن حبان، ، و )٦٦٣رقم / ١/٤٢٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٩١ج( ١ط لكبرىطبقات اابن سعد،  )٣(

 ).٢٥٠٤رقم / ١١/٣٩٤ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨٢٦٦رقم / ٦/٣٩٥ج(١ط

 ).٢٠٨٠رقم / ١/٤٥٨ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٤(

 ).٢٥٦٢رقم / ٤٠٦ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر،  )٥(



  

٥٢  
 

ثه أنه حسن، وقع له بعض اخلطأ بسبب سؤ حفظه، لكن ما أن أبا خالد األصل يف حدي :الخالصة
بعد أن ذكر األحاديث -وقع فيه مل ينزله عن درجة احلسن، لذلك احتج به اجلماعة، وقال ابن عدي 

 ،بيان إىل فيه وحيتاج ،كالم فيه مما ذكرت ما غري له أعلم ما صاحلة، أحاديث له( : - اليت أخطأ فيها
الرجل من رجال الكتب الستة، وهو  : (وقال الذهيب ،)١() وخيطىء غلطفي حفظه سوء من أيت وإمنا

   .)٢()يهم كغريه 

  .)هـ ١٣٦ت ( اشق النـ  ياجِ الس  قرَ فْـ األَ  ويفالكُ  ارج الن  يدنْ الكِ ار و هو ابن سَ : ثعَ شْ أَ  - ٤

بن  وعنه شعبة والثوري وهشيم وحفص ،روى عن احلسن البصري والشعيب وعدي بن ثابت وعكرمة 
    .وغريهم غياث وبشري بن ميمون وأبو خالد األمحر

: وقال ابن حبان ضعفه أمحد، وابن معني، وأبو زرعة، وابن سعد، والعجلي، والنسائي، والدارقطين، 
  ). الوهم كثري اخلطأ فاحش  (

 حديثه، يكتب اجلملة ويف خيالفونه، ذكرت ما بعض ويف مشاخيه، عن روايات له( : عدى بنا قالو  
أخرج له مسلم يف  .) وخيالف اإلسناد، ىف خيلط األحايني يف إمنا ،منكراً  متناً  يرويه فيما أجد ملو 

  . )٣(املتابعات، واحتج به أصحاب السنن

  .)٤()ضعيف : ( وقال ابن حجر 

  . ضعيف احلديث، يكتب حديثه لالعتبار أن أشعثَ  :الخالصة

٥ -  بِ عْ الش ْعِيب ال َعاِمُر بُن َشرَاِحْيلَ  هو: يهـ ١٠٦ت ( الكويف عمرو أبو ش(.  

روى عن عبادة بن الصامت، وأيب موسى األشعري، وقرظة بن كعب، وعنه سليمان بن مهران، وداود 

                                                 

 ).٧٥٠رقم / ٤/٢٧٨ج(١ط لكامل في ضعفاء الرجالاابن عدي،  )١(

 ).٣٤٤٣رقم / ٢/٢٠٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال ، الذهيب )٢(

المجروحين من المحدثين والضعفاء  ابن حبان،، و )١٩٨رقم / ١/٣٧١ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٣(
  ).٥٢٤رقم / ٣/٢٦٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٠٣رقم / ١/١٩٣ج(١ط والمتروكين

 ).٥٢٨رقم / ١٤٩ص(١ط قريب التهذيبتابن حجر،  )٤(



  

٥٣  
 

  . بن أيب هند، وأشعث بن سوار وغريهم

 لقد (: عمر ابن قال، ف)١(وثقه ابن معني، وأبو زرعة، وابن حبان، وأثىن عليه األئمة ثناء كبرياً  
 احللم، عظيم العلم، كبري واهللا كان: ( وقال احلسن .) ا وأعلم هلا، أحفظ فلهو قوم،ال شهدت

  .)٢() مبكان اإلسالم من السلم، قدمي

  .)٣() فاضل فقيه مشهور ثقة( : حجر ابنوقال  

  . أن الشعيب إمام فاضل ثقة :الخالصة

  . املدين عمرو أبو ،يجِ رَ زْ خَ ـال يار صَ نْ األَ  ةبَ لَ عْ ثَـ  بن بعْ كَ  بنهو ا:  ةظْ رَ قَـ  - ٦

وما بعدها من املشاهد، مث فتح اهللا على يديه الري يف زمن عمر سنة ثالث  شهد أحداً صحايب  
يف دار ابتناها  ة عليتويف يف خالف، وعشرين، وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إىل الكوفة

  .)٤(يف حدود اخلمسني بالكوفة

   .يالعدو أبو حفص  يالقرش لعزىا عبد بن نفيل بن اخلطاب بنهو ا :عمر - ٧

 اهللا رسول قبل املدينة إىل وهاجر مبكة، أسلم، املؤمنني أمريثاين اخللفاء الراشدين، وأول من لقب ب 
، وأحد ����ويعد من كبار أصحاب رسول اهللا  .���� اهللا رسول مع كلها واملشاهد ،بدراً  وشهد ،����

 عشر اخلالفة ويلالعشرة املبشرين باجلنة، وهو أحد  أشهر األشخاص والقادة يف التاريخ اإلسالمي،
 سن ىف سنة وستني ثالث ابن وهو ،احلجة ذى من بقني ألربع األربعاء يوم وقتل أشهر، ومخسة سنني
  .)٥(بكر أىب وسن ،���� النىب

                                                 

  ).١١٠رقم/ ٥/٦٥ج(١ط تهذيبتهذيب الابن حجر، ، و )٤٤٨٧رقم / ٥/١٨٥ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(
  .)٣٠٤٣رقم / ١٤/٢٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(
  ).٣١٠٩رقم / ٤٧٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(
 ).٤٢٩١رقم / ٤/٣٨٠ج(١ط أسد الغابةابن األثري، ، و )٢١٦٠رقم / ٦٢١ص(١ط االستيعابابن عبد الرب،  )٤(

/ ٣/٦٤٢ج( ١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري، ، و )٣رقم / ٢٣ص(١ط مشاهير علماء األمصارابن حبان،  )٥(
 ).٣رقم / ٢/٣٩٧ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب، ، )٣٨٢٤رقم 



  

٥٤  
 

  الحديثتخريج 

 كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/١٠ج(ابن أيب شيبة يف مصنف  - أيضاً –هذا األثر أخرجه  
  .أخرج من طريقهإمنا واملصنف . خالد عن أشعث به حدثنا أبو: قال) ٦٨(رقم  مرة هو

ابن وهذا اإلسناد مل ينفرد به أشعث بن سوار، بل وجد له متابع، حيث تابعه بيان بن بشر، عند  
 حدثنا: قال )٦٧(رقم  مرة هو كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/١٠ج(يف مصنفه أيب شيبة 

   .)مرتني فغسل فتوضأ ار،رَ صِ  إىل عمر شيعنا( : قال قرظة عن الشعيب عنبن بشر  انبي عن عيينة ابن

  الحكم على الحديث

بن بشر  بيانأشعث توبع، تابعه لكن  إسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف احلديث، 
د اآلخر اإلسناكان إن  ، و لغريه ، فأرتقى إسناد احلديث إىل درجة احلسن)١(األمحسي وهو ثقة ثبت

  .رجاله ثقات رجال الصحيحنيوذلك أن البن أيب شيبة صحيح لذاته، 

  : منهاإىل عمر  طرق أخرى -أيضاً -وجدت له  األثروهذا 

) ١٣٦(رقم  غسلة من الوضوء كمكتاب الوضؤ باب  ) ١/٤٣ج(عبد الرزاق يف مصنفه  أخرجما  
 اهللا رضي اخلطاب بن عمر رأى هأن  : (يزيد بن األسود عن إبراهيم عن األعمش عن معمر عن: قال
  . ) مرتني مرتني يتوضأ عنه

  .رجاله ثقات رجال الصحيحنيوهذا إسناده صحيح، فإن  

 مرة هو كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/١٠ج( يف مصنفه -أيضاً  -ابن أيب شيبة وأخرجه 
 جتزئان، ثنتان الوضوء : (بلفظ � عمر عن احلسن عن هشام عن خالد أبو حدثنا: قال )٦٩(رقم 

   .) أفضل وثالث

 بقيتا لسنتني باملدينةولد احلسن : ( واألثر رجاله ثقات، غري أن احلسن مل يدرك عمر، قال ابن سعد 
  .فهو منقطع. )٢() اخلطاب بن عمر خالفة من

                                                 

 ).٧٩٧رقم/١٨٠ص(١ط التقريبابن حجر، ، )٧٩٢رقم/ ٤/٣٠٣ج( ٦ط ء الرجالتهذيب الكمال في أسمااملزي،  )١(

 ).٧/١٥٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(



  

٥٥  
 

َمِن رَأَْيُت َعْبَد الرحْ  ( :قال يزيد عن جرير ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا: المنذرقال ابن ) ٦(
َح ـِه َثَالثًا َثَالثًا، َوَمسَ ـُه َوِذرَاَعيْ ـرًة َأْو َمرتـَْيِن َوَغَسَل َوْجهَ ـَوضَأ َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق مَ ـَلى تَ ـْبَن أَِبي لَيْ 

 ����ا ـَذا رَأَْيُت َعِلي َهكَ  (: الَ ـ، ثُم قَ ) ْم َأرَُه َخلَل ِلْحَيَتهُ ـِبَرْأِسِه َوَغَسَل رِْجَلْيِه َثَالثًا َثَالثًا، َولَ 
  .)١()  تـََوضأَ 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  السلمي يعقوب أبو الرمحن عبدقتيبة بن  ابنهو  :إسماعيل - ١

  .أنه ثقة حافظ )٣٨ص( تقدم شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو : أبو بكر - ٢

  .)هـ ١٨٨ت ( يالقاض الكويف يالراز  اهللا عبد أبو يب الض  طرَ قَـ  بن يدمِ حَ ـال دبْ عَ  بنُ هو ا :ريْ رِ جَ  - ٣

وثقه أبو حامت، وابن سعد، والعجلي، والنسائي، وأبو أمحد احلاكم، وابن شاهني، وذكره ابن حبان  
 يف نسب (: قال البيهقي .) ثقته على جممع( : ، واخلليليالاللكائي القاسم أبو وقاليف الثقات، 

  .)٢(أخرج له اجلماعة، واحتجوا به).  احلفظ سوء إىل عمره آخر

   .)٣() حفظه من يهم عمره آخر ىف كان: قيل ،الكتاب صحيح ثقة( : حجر ابنوقال  

ثقة ثبت، أما كونه ساء حفظه يف آخر عمره، فال يضر هذا التغري يف حديثه،  اً أن جرير  :الخالصة
ومن كان كذلك له أحاديث منكرة، ، وال يوجد ه كان يسري، والوهم اليسري ال يضر الراوي شيئاً فإن

   .دل على أن اختالطه ليس بضار يف حديثه

  .)هـ ١٣٦ت ( الكويف اهللا عبد أبو موالهم، ياِمش هَ ـالي شِ رَ القُ  اديَ زِ  أيب بنُ هو ا :ديْ زِ يَ  - ٤

                                                 

 ).٤١٠(كتاب صفة الوضوء باب ذكر الوضوء ثالثاً ثالثاً رقم ) ١/٤٠٨ج(١ط األوسطابن املنذر، ) ١(

ابن أيب حامت، ، و )٢١٥رقم / ١/٢٦٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٣٨١ج( ١ط لكبرىطبقات اابن سعد،  )٢(
تاريخ ابن شاهني، ، و )٧٠٩٢رقم / ٦/١٤٥ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٠٨٠رقم / ٢/٤٣٨(١ط الجرح والتعديل

، )٢٦٥رقم / ٢/٥٦٨ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، ، و )١٧٣رقم / ٥٦ص(١ط أسماء الثقات
 ).٩١٨رقم / ٤/٥٤٠ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمال، املزيو ، )٦/١٤٣ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي، و 

 ).٩٢٤رقم / ١٩٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

٥٦  
 

 روى عن إبراهيم النخعي، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وأيب صاحل السمان، وعنه إمساعيل بن أيب 
  .خالد، وشعبة، والسفيانان، وجرير بن عبد احلميد وغريهم

 من: ( ، وقال ابن عدي)١(تكلم يف أمحد، وابن معني، وابن املبارك، وأبو زرعة، وأبو حامت، والنسائي 
ضعيف ؛ خيرج عنه ىف الصحيح ال (: وقال الدارقطىن).  حديثه يكتب ضعفه ومع ،الكوفة أهل شيعة

  . أخرج له مسلم مقروناً، واحتج به أصحاب السننو  )٢() لقن ذا، ويلقن إخيطىء كثرياً 

 كرب ضعيف  (: حجر ابنوقال . )٣() يرتك مل احلفظ ردئ ،صدوق مهِ فَ  عامل شيعي: ( قال الذهيب 
   .)٤() شيعياً  وكان يتلقن، وصار فتغري

ًا بغريه، يكتب ضعيف، ولذلك مل حيتج به الشيخان، وإمنا أخرج له مسلم مقرون اً أن يزيد :الخالصة
  .حديثه لالعتبار

  .)هـ ٨٣ت ( الكويف املدين عيسى أبو ،يسِ وْ األَ  يار صَ نْ األَ هو  :ىلَ يْـ لَ  بيأ بنُ  منحَ الر  دُ بْ عَ  - ٥

روى عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وسعد بن أيب وقاص، وعنه األعمش، وعامر  
  .الشعيب، ويزيد بن أيب زياد وغريهم

والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، واحتجوا وثقه ابن معني،  
  . )٦()ثقة : ( وقال ابن حجر. )٥(به

  .أن ابن أيب ليلى ثقة :الخالصة

                                                 

رقم / ٩/٣٢٦ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و  ،)١٩٩٣رقم / ٤/٣٧٩ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )١(
 ).٦٩٩١ رقم /٣٢/١٣٥ج( ٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و  ،)١٦٧٦٩

 ).٥٦٤رقم/١٤٥ص( سؤاالت البرقانيالدارقطين، ، و )٢١٦٨رقم /٩/١٦٣ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(

 ).٦٣٠٥رقم / ٢/٣٨٢ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٣(

 ).٧٧٦٨رقم / ١٠٧٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

تهذيب املزي، ، و )٤٠٤٥رقم / ٥/١٠٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٠٧٢رقم / ٢/٨٦ج(١ط لثقاتمعرفة االعجلي،  )٥(
 ).٣٩٤٣رقم / ١٧/٣٧٢ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 ). ٤٠١٩رقم / ٥٩٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

٥٧  
 

  الحديثتخريج 

رقم  مرة هو كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/١٠ج(ابن أيب شيبة  -أيضاً -احلديث أخرجه  
  .وقد أخرجه املصنف من طريقه .جرير به حدثنا: قال) ٧١(

  الحكم على الحديث

إسناده ضعيف، فيه يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف احلديث، لكن احلديث ثابت عن علي أنه توضوء  
  :، منهامرتني مرتني، وثالثاً ثالتاً بطرق كثرية إليه

) ٥٥(قم ر  مرة هو كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/٨ج( -أيضاً – أخرجه ابن أيب شيبةما 
كتاب الوضوء باب الوضوء للصالة ) ١/٢٩ج(والطحاوي يف شرح معاين اآلثار  ،شريك حدثنا: قال
بنحوه مث  علي عن خري عبد عن علقمة بن خالدزائدة بن قدامة كالمها عن  من طريق) ١١٧(رقم 

  .����رفعه إىل النيب 

  . صدوق احلديث وهذا إسناد حسن، فإن رجاله ثقات غري خالد بن علقمة أيب حية، فهو 

) ١٢٠(رقم  غسلة من الوضوء كمباب   كتاب الوضوء) ١/٣٨ج(رزاق يف مصنفه وأخرجه عبد ال 
 )٥٤(رقم  مرة هو كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/٨ج(، وابن أيب شيبة الثوري أنا: قال
لوضوء كتاب الوضوء باب ا) ١/٢٩ج(األحوص، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار  أبو حدثنا: قال

 علي عن قيس بن حية أيب عن إسحاق أيبإسرائيل، كلهم عن  من طريق) ١١٨(للصالة رقم 
   .بنحوه

، لكنه يصلح لالعتبار، أضف أن )١(واحلديث رجاله ثقات، إال أبا حية بن قيس الوادعي فهو مقبول 
  .)٢(علماء احلديث تساحموا يف جهالة التابعني

 عن اهللا عبيد بن الحسن عن فضيل ابن ثنا بكر بوأ ثنا لسماعيإ حدثنا: المنذرقال ابن ) ٧(

                                                 

 ).٣٥٢رقم /١٢/٨١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، : ينظر) ١(

مل يات جمهوهلم مبا : ثانياً . إذا مل تك علة يف اإلسناد غري هذا: بشروط هيل كبار التابعنيتسامح بعض العلماء يف جما) ٢(
 . من حبثنا هذا ) ٣٢١ص: (مع العلم أن هذه القاعدة ليس حمل اتفاق بني العلماء ينظر. يستنكر



  

٥٨  
 

  .)١() ثُم َمَسَح ِبَرْأِسِه َوُأُذنـَْيهِ  ،تـََوضأَ َثَالثًا َثَالثًا ���� رَأَْيُت اْبَن ُعَمرَ  ( :قال صباح بن مسلم

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  السلمي يعقوب أبو الرمحن عبدقتيبة بن  ابنهو  :إسماعيل - ١

  .أنه ثقة حافظ )٣٨ص( تقدم شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو : أبو بكر - ٢

  .)ه١٩٥ت( الكويف الرمحن عبد أبو موالهم يب الض  انوَ زْ غَ  بن ليْ ضَ فُ  بن دم حَ ُـ مهو  :ليْ ضَ فُ  نُ ابْ  - ٣

، وعنه أمحد بن حنبل، وابن روى عن احلسن بن عبيد اهللا، وداود بن عبد اهللا األودي، وأبيه فضيل 
   .راهويه، والثوري، وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم

 يف ثبتاً وكان  : (وثقه ابن معني، وابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وزاد ابن معني 
 عن منحرفاً  كان نهأ إال ،احلديث يف ثبتاً  كان: ( وقال الدارقطين ،) حديثه سقط أقل وما ،احلديث

  .)٢() مانعث

. )  العلم أهل من صدوق(  :زرعة أبو وقال. ) كان يتشيع، وكان حسن احلديث( : قال أمحدو  
  .، وأخرج حديثه اجلماعة)٣(وذكره ابن شاهني يف تارخيه. ) ال بأس به( : وقال النسائي

  . )٤()صدوق عارف رمي بالتشيع : ( وقال ابن حجر ،)ثقة شيعي : ( قال الذهيب 

حممد بن فضيل ثقة، حمتج به يف الصحيحني، وأما من أنزله عن هذه الدرجة، فألجل أن  :الخالصة
 أبو حدثنا :األبار علي بن أمحد قال وقد ،لتشيعه توقف من فيه توقف إمنا: ( التشيع، قال ابن حجر

                                                 

 ).٤١١(كتاب صفة الوضوء باب ذكر الوضوء ثالثاً ثالثاً رقم ) ١/٤٠٩ج(١ط األوسطابن املنذر، ) ١(

ابن أيب حامت، ، و )١٦٣٥رقم / ٢/٢٥٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٨٩ج( ١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
تهذيب ابن حجر، و ، )٣/١٩٤ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي، ، و )١٣٥٧٠رقم / ٨/٦٨ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٦٤٨٠رقم / ٧/٣٨١ج(١ط التهذيب

رقم / ٢٠٨ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني، ، و )١٣٥٧٠رقم / ٨/٦٨ج(١ط تعديلالجرح والابن أيب حامت،  )٣(
 . )٥٥٤٨رقم / ٢٦/٢٩٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال و ، )١٢٥٦

تقريب التهذيب ابن حجر، ، و )٥١١٥رقم / ٢/٢١١ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٤(
 ). ٦٢٦٧رقم / ٨٨٩ص(١ط



  

٥٩  
 

 عليه ورأيت :قال ،عليه يرتحم ال من اهللا رحم وال ،عثمان اهللا رحم :يقول فضيل بنا مسعت هاشم
   .أي أنه رجع عن تشيعه. )١() واجلماعة السنة أهل رآثا

  .)هـ١٣٩ت ( الكويف عروة أبو يخعالن  وةرْ عُ  بنهو ا :د اهللايْ بَـ ن بن عُ سَ الحَ  - ٤

روى عن إبراهيم النخعي، وشقيق بن سلمة، ومسلم بن صبيح، وعنه جرير بن عبد احلميد، وحفص  
  . بن غياث، وعبد الواحد بن زياد وغريهم

وأخرج حديثه اجلماعة . بن معني، وأبو حامت، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقاتوثقه ا 
  . )٢(سوى البخاري

  .)٤()ثقة فاضل : ( وقال ابن حجر. )٣()ثقة : ( قال الذهيب 

  .ثقة أن احلسنَ  :الخالصة

  .)ه١٠٠ت( نيتهبك مشهور العطار الكويف حىالض  أبو موالهم اهلمداينهو  :حيْ بَـ سلم بن صُ مُ  - ٥

عنه األعمش ومنصور بن و روى عن النعمان بن بشري وابن عباس وابن عمر ومسروق بن األجدع  
   .واحلسن بن عبيد اهللا وغريهم املعتمر وسعيد بن مسروق وعطاء بن السائب

وأخرج . وثقه ابن معني، وأبو زرعة، وابن سعد، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات
  . )٥(أصحاب الكتب الستة، واحتجوا به حديثه

  .)٦()ثقة : ( قال ابن حجرو  
                                                 

 ).٤٤١ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )١(

ابن حبان، ، و )٢٩٨رقم / ١/٢٩٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٤٨ج( ١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
 ).١٢٤٢رقم / ٦/١٩٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٧١٥٨رقم / ٦/١٦٠ج(١ط الثقات

 ).١٠٤١رقم / ١/٣٢٧ج(١ط عرفة من له رواية في الكتب الستةالكاشف في مالذهيب،  )٣(

 ).١٢٦٤رقم / ٢٣٩ص( ١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

املزي، ، و )٥٣٥٢رقم / ٥/٣٩١ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٧٢٠رقم / ٢/٢٧٨ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، : ينظر )٥(
 ).٥٩٣١قم / ٢٧/٥٢٠ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ).٦٦٧٦رقم / ٩٣٩ص(١ط تقريب التهذيب، ابن حجر) ٦(



  

٦٠  
 

  .أن مسلم بن صبيح ثقة :الخالصة

  الحديثتخريج 

 كم الوضوء يفكتاب الطهارة باب ) ١/١٠ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  -أيضاً -احلديث أخرجه  
  . ابن فضيل به حدثنا: قال) ٧٠(رقم  مرة هو

  الحكم على الحديث

فإن رجاله ثقات رجال الصحيحني، غري شيخ املصنف فليس من رجاهلما لكنه ثقة، ، حإسناده صحي
وإمنا أخرجه ابن املنذر  رجاله ثقات رجال الصحيح،وقد أخرجه ابن أيب شيبة عن حممد بن فضيل، و 

  . من طريقه

 عن كهيل بن سلمه عن الثوري عن الرزاق عبد نع سحاقإ حدثنا: ابن المنذرقال ) ٨(
  .)١() َوِمَرارًا َثَالثًا ،ِمَرارًا َمرتـَْينِ  ���� ُكْنُت ُأَوضي اْبَن ُعَمرَ  (: لقا مجاهد

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٨٥ت ( عايننْ ي اليماين الص رِ بَ اد أبو يعقوب الد ب بن إبراهيم بن عَ هو ا :إسحاق - ١

وأبو عبد  ،وأبو بكر بن املنذر ،عنه حممد بن إمساعيل الفارسي حدث عن عبد الرزاق بن مهام، روى 
  .اهللا حممد بن بشر اهلروي وغريهم

إمنا قيل  ،ما رأيت فيه خالف ،صدوق :فقال ،عن إسحاق الدبري الدارقطين سألت: ( قال احلاكم 
  .)٢() أي واهللا :قال؟ يدخل يف الصحيح :قلت ،مل يكن من رجال هذا الشأن

، الطرباينأبو بكر بن املنذر، و وأكثر عنه ه العقيلي، وصحح روايتأبو عوانة يف صحيحه،  هاحتج بو  
  .)٣() صدوق حمتج به يف الصحيح: ( وقال الذهيب

                                                 

 ).٤١٢(كتاب صفة الوضوء باب ذكر الوضوء ثالثاً ثالثاً رقم ) ١/٤٠٩ج(١ط األوسط ابن املنذر،) ١(

 ).٦٢رقم / ١٠٥ص(١ط سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدار قطين، ) ٢(

 ).١٣٥رقم / ٦/٧١٤ج(١ط تاريخ اإلسالمالذهيب، ) ٣(



  

٦١  
 

وأدخله يف الصحيح  ،وكان العقيلي يصحح روايته ،كان ال بأس به: قال مسلمة: ( وقال ابن حجر 
  .)١() الذي ألفه

، قال ابن وهو صغري جداً  ،ندهأحضره أبوه عحني  هاستصغر فيحدث مبناكري عن عبد الرزاق، فقد  
   .)٢() حدث عنه حبديث منكر (: عدي

حدث ا عن عبد الرزاق املناكري اليت أن الدبري صدوق، وحديثه من قسم احلسن، وأما  :الخالصة
 هألن الدبري مسع من، ليست منه، وإمنا هي من عبد الرزاق، رواها إسحاق عنه كما مسعها منهف

قد وجدت فيما روي عن الطرباين عن إسحاق بن  : (، قال ابن الصالحزاقعبد الر  وقد تغري ه،بأخر 
، فأحلت أمرها على ذلك، فإن مساع الدبري أحاديث استنكرا جداً  إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق

   .)٣() منه متأخر جداً 

إال أنه  ،واملناكري اليت تقع يف حديث عبد الرزاق فال يلحق الدبري منه تبعة: ( وقال ابن حجر 
  .)٤() صحف أو حرف

من طريق ابن أنعم اإلفريقي حيتمل مثله،  واحداً  ساق له حديثاً  : (وتعقب الذهيب ابن عدي، فقال 
  .)٥() فأين األحاديث الذي ادعى أا له مناكري

  .)هـ٢١١ت( الصنعاين بكر أبو اينمَ اليَ  موالهم يريَِ مْ احلِ  نافع بن امَمه  بنهو ا :عبد الرزاق - ٢

، وابن جريج ومعمر، والثوري، وعنه سفيان بن عيينة، شام بن حسان، وعبيد اهللا بن عمروى عن هر  
  .وأمحد بن حنبل، وابن معني، وابن راهويه وغريهم

 وكان: ( وثقه أبو داود، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، والدراقطين، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال 

                                                 

 ).١٠٨٤رقم/ ١/٣٤٩ج(١ط لسان الميزانبن حجر، ا) ١(

 ).١٧٧رقم / ١/٥٦٠ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ) ٢(

 ).٤٩٨ص(١ط مقدمة ابن الصالحابن حجر، ) ٣(

 ).١٠٨٤رقم/ ١/٣٤٩ج(١ط لسان الميزانابن حجر، ) ٤(

 ).١٣٥رقم / ٦/٧١٤ج(١ط تاريخ اإلسالمالذهيب، ) ٥(



  

٦٢  
 

   .)١() فيه تشيع على ،حفظه من حدث إذا ،خيطىء ممن وكان ،وذاكر وحفظ وصنف مجع ممن

 :زرعة أبو قالو  .) ال: قال ؟ الرزاق عبد من حديثاً  أحسن أحداً  رأيت( : حنبل بن ألمحدقيل  
شهد بسعة علمه القريب والبعيد، وأثنوا عليه، وأخرج و  .)٢() حديثه ثبت من أحد الرزاق عبد  (

  . حديثه اجلماعة، واحتجوا به

أتينا عبد الرزاق قبل املئتني وهو ( : قال أمحد بن حنبلخر عمره، فرمبا اختلط عليه حديثه، تغري يف آ 
فيه ( : قال النسائىو . )٣() ومن مسع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع ،البصر صحيح

  . )٤() كتب عنه أحاديث مناكري  ،نظر، ملن كتب عنه بآخره

 يعم شهري مصنف حافظ ثقة( : حجر ابنوقال  ). انيفالتص صنف األعالم أحد( : الذهيبقال  
  . )٥() يتشيع وكان فتغري، عمره آخر ىف

فكان يلقن فيتلقن، فوقعت له  ،أن عبد الرزاق إمام ثقة، وأما كونه اختلط يف آخره عمره :الخالصة
- الذهيب بعض املناكري، فهذا ال حيط من مرتبته، ألن ما وقع فيه قليل، غمرت يف سعة روايته، قال 

 سائر بل مسلم، عليه العباس وافق ما هذا : (-مستنكرًا تكذيب العباس بن عبد العظيم لعبد الرزاق
: وقال ابن العماد .)٦() روى ما سعة يف املعدودة املناكري تلك يف إال ،به حيتجون العلم وأئمة احلفاظ

  .)٧() علمه سعة يف مغمورة أوهام وله ،اليمن إىل إليه األئمة رحل( 

ما رواه من ، و أن العلماء قد فرّقوا بني ما رواه قبل املائتنيو خاصة فهذا التغري ال يؤثر يف ضبطه،  
                                                 

رقم / ٦/٥٣٨ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، و  ،)١٠٩٧رقم / ٢/٩٣ج(١ط تمعرفة الثقاالعجلي،  )١(
/ ٦/٣١٠ج(١ط لتهذيبتهذيب اابن حجر، ، و )١٤١٤٦رقم / ٨/٤١٢ج(١ط الثقاتابن حبان، و  ،)١٤٦٣

  ).٦١١رقم
  ).٣٤١٥رقم / ١٨/٥٢ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي،  )٢(
  ).٥٠٤٤رقم/ ٢/٦٠٩ج(١ط قد الرجالميزان االعتدال في نالذهيب،  )٣(
  ).٦١١رقم/ ٦/٣١٠ج(١ط لتهذيبتهذيب اابن حجر،  )٤(
 ).٤٠٩٢رقم / ٦٠٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٣٣٦٢رقم / ١/٦٥١ج(١طالكاشف الذهيب،  )٥(

 ).٥٠٤٤رقم / ٢/٦٠٩ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٦(

 ).٢/٢٦ج(١ط شذرات الذهبابن العماد،  )٧(



  

٦٣  
 

   .، بشهادة اإلمام أمحد، فيبقى أن عبد الرزاق حديثه حجة مطلقاً حفظه بعد املائتني

  . أنه إمام ثقة) ٣٤ص(هو سفيان بن سعيد الثوري تقدم : الثوري - ٣

   .)هـ١٢١ت( )١(التـْنِعي  الكويف حيىي أبو ياحلضرم حصني بنهو ا :ليْ هَ مة بن كُ لَ سَ  - ٤

روى عن سعيد بن جبري، وعطاء بن أيب رباح، وعكرمة، وجماهد، وعنه الثوري، وسليمان األعمش،  
  .وشعبة، ومسعر بن كدام وغريهم

  . )٢(وثقه ابن معني، وأبو زرعة، وأبو حامت، ويعقوب بن شيبة، والنسائي وغريهم 

  .)٣()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  .أن ابن كهيل ثقة :الخالصة

  .)ه١٠٢ت(  املكي أبو احلجاج املخزومي موىل السائب بن أيب السائبْرب بن جَ هو ا :اهدجَ مُ  - ٥

عنه أيوب السختياين و روى عن علي وسعد بن أيب وقاص والعبادلة األربعة ورافع بن خديج وعائشة  
  .وسلمة بن كهيل وغريهمي وعطاء وعكرمة وأبو إسحاق السبيع

 ،ورعاً  ،عابداً  ،وكان فقيهاً : ( وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، وابن حبان وزاد 
  . )٤() كثري احلديث  ،عاملاً  ،وكان فقيهاً : ( ، وزاد ابن سعد) متقناً 

ثقة إمام   : (حجروقال ابن . )٥() واالحتجاج به ،وأمجعت األمة على إمامة جماهد: ( وقال الذهيب 
                                                 

بكسر التاء ثالث احلروف وسكون النون ويف آخرها العني، هذه النسبة إىل بين تنع وهم بطن من مهذان أكثرهم نزلوا : التنعي )١(
 معجم البلداناحلموي، : ينظر. ، وقيل بطن من حضرموت وا مسيت قرية حبضرموت عند وادي برهوتالكوفة

 ).١/٢٢٤ج(ط .د نسابواللباب في تهذيب األ، )٢/٤٩ج(١ط

 ٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٥٨٦١رقم / ٤/١٦٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ).٢٤٦٧رقم / ١١/٣١٣ج(

 ).٢٥٢١رقم / ٤٠٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

ابن أيب حامت، ، و )١٦٨٦رقم / ٢/٢٦٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٤٦٦ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(
  ).٥٤٩٣رقم / ٥/٤١٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٤٦٩رقم / ٨/٣٦٧ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٧٠٧٢رقم / ٣/٤٤٠ج(١ط  في نقد الرجال ميزان اإلعتدالالذهيب،  )٥(



  

٦٤  
 

  .)١() يف التفسري ويف العلم

  .إن جماهداً ثقة إمام يف التفسري، أمجعت األمة على توثيقه :الخالصة

  الحديثتخريج 

 من الوضوء كمكتاب الوضؤ باب  ) ١/٤٣ج(عبد الرزاق يف مصنفه  -أيضاً - احلديث أخرجه  
  .عن الثوري به :قال )١٣٧( رقم غسلة

   الحكم على الحديث

وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال شيخ املصنف الدبري إسحاق ده حسن، فيه إسنا 
  . الصحيحني

عن سلمة بن   عن الثوري،أخرجه عبد الرزاق فإن  بدون طريق املصنف،صحيح ه إسناداحلديث و  
نف أخرجه املصإمنا و ، رجال الشيخني رجاله ثقاتفإن صحيح،  إسنادهذا و  .كهيل عن جماهد به

   .من طريقه

......  

  

  

  

  

  

  

...  

                                                 

 ). ٦٥٢٣رقم / ٩٢١ص( ١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(



  

٦٥  
 

  على الترغيب في الوضوءثالثاً ثالثاً  الخبر الدال باب ذكر:تخريج أحاديث

 قعنب ابن مسلمه بن سماعيلإ ثنا ميسره بيأ بن حمدأ بن اهللا عبد حدثنا: قال ابن المنذر) ٩(
 عبيد عن قره بن معاويه عن الحواري بن زيد عن عراده بن اهللا عبد ثنا مسلمه بن اهللا عبد خوأ

َهَذا  (( :فقال ،مره مره أفتوض ،بوضوء دعا ���� اهللا رسول نأ ���� كعب بن بيأ عن عمير بن
ثُم تـََوضَأ َمرتـَْيِن َمرتـَْيِن، ثُم  )) َلْم يـَْقَبِل اُهللا َلُه َصَالة ،َوِظيَفُة اْلُوُضوِء، ُوُضوٌء َمْن َلْم يـَتَـَوضْأ ِبهِ 

: ثُم تـََوضَأ َثَالثًا َثَالثًا ثُم قَالَ  )) ِبِه َجَعَل اُهللا َلُه ِكْفَلْيِن ِمْن رَْحَمِتهِ َهَذا ُوُضوٌء َمْن تـََوضَأ   ((: قَالَ 
  .)١()) َهَذا ُوُضوِئي َوُوُضوُء اْألَْنِبَياِء قـَْبِلي ((

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .)ه٢٧٩ت( ياملك حيىي أبو سرةيْ مَ  أىب بن احلارث بن زكريا بنا هو :مدحْ أَ  بنُ  اهللاِ  دُ بْ عَ  - ١

وإمساعيل بن مسلمة، وعنه املصنف، وأبو القاسم  ميان، بن وعثمان املقرئ، الرمحن عبد أيبروى عن  
  . البغوي، ويعقوب بن يوسف، وأبو حممد الفاكهي وغريهم

وترجم له . )٢(وذكره ابن حبان يف الثقات .) الصدق وحمله مبكة عنه كتبت: ( قال ابن أيب حامت 
   .)٣()احملدث املسند : ( الالذهيب فق

  .وكان مفيت مكة يف زمانه. أن ابن أيب ميسرة صدوق :الخالصة

  .)ه٢٠٩ت ( املدين بشر أبو ،يِـ بنَ عْ القَ  يثارِ حَ ـال بنَ عْ قَـ  بنُ هو ا :مهلَ سْ مَ  بنُ  ليْ اعِ مَ سْ إِ  - ٢

، وعنه الربيع روى عن إدريس اخلوالين، وشعبة بن احلجاج، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا بن عرادة 
  .بن سليمان، وعبد اهللا بن أمحد، وأبو زرعة الرازي وغريهم

وقال ابن . ) صدوق( : وقال أبو حامت. وثقه أبو عبد اهللا احلاكم، وذكره ابن حبان يف الثقات 

                                                 

 ).٤١٣(رقم  الرتغيب يف الوضوء ثالثاً  اخلرب الدال على وضوء بابكتاب صفة ال) ١/٤٠٩ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 .)١٣٩٢٣رقم / ٨/٣٦٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧٣٦٢رقم / ٥/٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، : ينظر )٢(

 ).٢٥٢رقم / ١٢/٦٣٢ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٣(



  

٦٦  
 

  .)١() خيطىء صدوق: ( حجر

ة، أنه وقع له صدوق، وحديثه األصل فيه احلسن، والذي أنزله إىل هذه الدرج أن إمساعيلَ  :الخالصة
 أيب قول من املوطأ يف هو وإمنا فوهم، فرفعه الوليمة طعام يف حديثاً  ذكربعض الوهم، من ذلك أنه 

  . )٢() رفعه يف ووهم مالك عن القعنيب، مسلمة بن إمساعيل رفعه: ( قال الدارقطين .هريرة

  .) صدوق خيطئ( : جعل ابن حجر يقول فيه ولعل هذا الوهم وغريه 

  .يالبصر  شيبان أبو ،يوسدُ الس  اينبَ يْ الش  انبَ يْ شَ  بنا هو :ادهرَ عَ  بن اهللا عبد - ٣

 وأزهر ،احلضرمي إسحاق بن محدأ عنهو  ،العمي وزيد ،هند أيب بن وداود ،رافع بن إمساعيل عن روى 
  .وغريهم مسلمة بن وإمساعيل ،الرقاشي مروان بن

 عامة: ( ، وقال ابن عدي) منكر احلديث( : ضعفه ابن معني، وأبو داود، والنسائي، وقال البخاري 
  .)٣() عليه يتابع ال يرويه ما

  .)٥()ضعيف : ( ، وقال ابن حجر)٤()واه : ( قال الذهيب 

  .أن عبد اهللا بن عرادة ضعيف جداً، وحديثه ال يصلح يف املتابعات :الخالصة

  .يالبصر  يم العَ  يوارِ احلَ  أبو هو :ي ارِ وَ الحَ  بن ديْ زَ  - ٤

عن أسامة بن زيد، وسفيان الثوري، ومعاوية بن قرة، وعنه أمحد بن حنبل، وعبد اهللا بن وهب، روى  
                                                 

املزي، ، و )١٢٤٠٥رقم / ٨/٩٦ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٦٨٠رقم  /٢/١٣٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
رقم / ١٤٤ص(١ط تقريب التهذيب، ابن حجر، )٤٩٠رقم / ٣/٢٠٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

٤٩٦.( 

 ).١٦٦٩رقم / ٩/١١٦ج(١ط العلل الدارقطين، )٢(

ابن ، و )٢٧رقم / ١٤١ص(١ط عفاء والمتروكينالضالنسائي، ، و )٥٢٥رقم / ٥/١٦٦ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(
/ ٥/١٦٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٠٠٩رقم / ٥/٣٣٠ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالعدي، 

 ). ٣٤٢٤رقم / ١٥/٢٩٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٧٩٥٣رقم 

  ).٢٨٥٥رقم / ١/٥٧٤ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٤(
 ).٣٤٩٩رقم / ٥٢٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٦٧  
 

  . وعبد اهللا بن عامر بن عرادة وغريهم

والعجلي، وأبو داود، والنسائي،  وابن املديين، ، وابن معني، وأبو زرعة، وأبو حامت،ابن سعدضعفه  
يروي : ( وقال ابن حبان).  يثهم على ضعفهو من مجلة الضعفاء ويكتب حد: ( وقال ابن عدي

وهو عندي ال جيوز .. حىت سبق إىل القلب أنه املتعمد هلا ،ال أصل هلا ،عن أنس أشياء موضوعة
  .)١() لالعتبار الإاالحتجاج خبربه وال كتابة حديثه 

  .)٢()ضعيف : ( ، وقال ابن حجر)فيه ضعف : ( قال الذهيب 

روايته عن  ديث، لكن حديثه يصلح يف الشوهد واملتابعات، عداأن زيد العمي ضعيف احل :الخالصة
أنس، فهي شديدة الضعف، وال تنجرب باملتابعات، إال إذا تبني أن اخلطأ من غريه، كما بني ذلك ابن 

   .عدي يف ترمجته

  .)هـ ١١٣ت ( يالبصر  إياس أبو ،املزين هالل بن اسي إِ  بنا هو: هر قُـ  بن عاويهمُ  - ٥

بن مالك، واألغر املزين، وابن عباس، وعبيد بن عمري، وعنه ثابت البناين، وزيد  روى عن أنس 
  . العمي، وإمساعيل بن كثري وغريهم

، الثقات كتاب ىف حبان ابن وذكره .يوالنسائوابن سعد، والعجلي،  حامت، وأبو معني، بن حيىيوثقه  
   .)٣(أخرج حديثه اجلماعة). كان من عقالء الناس : ( وقال

                                                 

سؤاالت أبو داود، ، و )٥٢٧رقم / ١/٣٧٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٤٠ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
رقم  /٢/٧٤ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي، ، و )٧٦٠-٧١١رقم / ١/٣٨٠ج(١ط أبي عبيد اآلجري ألبي داود

 الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )٤٨٢٨رقم / ٣/٥٠٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥١٩
 تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني، ، و )٣٦٩رقم / ١/٣٠٩ج(١ط المجروحينابن حبان، ، و )٦٩٩رقم / ٤/١٤٧ج(١ط
 ). ٢١٠٢رقم / ١٠/٥٦ج(٦طفي أسماء الرجال تهذيب الكمال املزي، ، و )٣٨٦رقم / ٩١ص(١ط

 تقريب التهذيبابن حجر، ، و )١٧٣٢رقم / ١/٤١٦ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٢(
  ).٢١٤٣رقم / ٣٥٢ص(١ط

ابن أيب حامت، ، و )١٧٤٨رقم / ٢/٢٨٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٢١ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(
تهذيب املزي، ، و )٥٤٦٣رقم / ٥/٤١٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٥٠٤١رقم / ٨/٤٣٤ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٦٠٦٥رقم / ٢٨/٢١٠ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 



  

٦٨  
 

  .)١() ثقة عامل : (ل ابن حجرقاو 

  .ثقة أن معاويةَ  :الخالصة

  .)ه٧٤ت ( ياملك عاصم أبو ،ياجلندع مث يالليث سعد بن قتادة بنهو  :ريْ مَ عُ  بن ديْ بَـ عُ  - ٦

بن  عطاءوأيب بن كعب، وعنه  االشعري موسى يبأو  طالب يبأ بن وعلي اخلطاب بن عمر عن روى 
  .ن قرة وغريهم، ومعاوية بمليكة ايب وابن أيب رباح،

قال . )٢(، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج له اجلماعةزرعة وأبو، معني بن حيىيوثقه  
  .)٣() ثقته على جممع( : حجر ابن

   .أن عبيد بن عمري ثقة :الخالصة

  . املدين املنذر أبو ياخلزرج ياألنصار  يدبَ عُ  بن سيْ قَـ هو ابن  :بعْ كَ  بنُ  ي َـ بأُ  - ٧

 مر اهللا صفيهقد أو ، ، وكان أقرأهم لكتاب اهللا تعاىل����كتاب الوحي لرسول اهللا  كان من  صحايب 
، وعد من فقهاء الصحابة، وأنشط له ه،وكد حلفظأالقرآن ليكون  صلوات اهللا عليه أن يقرأ على أيب

   .)٤(مات باملدينة يف خالفة عمر

  الحديثتخريج 

اب الطهارة وسننها باب ما جاء يف الوضوء مرة كت) ١/١٤٥ج(ابن ماجه  - أيضاً -احلديث أخرجه  
، والدارقطين يف )٨٥٨رقم / ٢/٢٨٨ج(، والعقيلي يف الضعفاء الكبري )٤٢٠(ومرتني وثالثًا رقم 

كلهم من طريق إمساعيل ) ٢٥٩(رقم  ���� اهللا رسول وضوء بابكتاب الطهارة ) ١/٥٨ج(السنن 

                                                 

  ).٦٨١٧رقم / ٩٥٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(
، )٩٢٣٠رقم / ٥/٤٧٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١١٨٥رقم / ٢/١١٨ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٢(

 ).٣٧٣٠رقم / ١٩/٢٢٣ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٤٢١٢رقم / ٥/١٣٢ج(١طالثقات ابن حبان، و 

 ).٤٤١٦رقم / ٦٥١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

، )٣٤رقم / ١/١٦٨ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري، ، و )٣/٤٩٨ج(١طالطبقات الكبرى ابن حجر،  )٤(
  ).٢٩١رقم / ٦/١٢١ج(١ط لوفياتالوافي باالصفدي، و 



  

٦٩  
 

  .بن مسلمة ثنا عبد اهللا بن عرادة به

  ديثالحكم على الح

  : فيه إسناده ضعيف جداً، لوجود ثالث علل 

   .عبد اهللا بن عرادة وهو ضعيف جداً : األوىل

يف إسناده زيد العمي ضعيف، : ( قال البوصريي. ضعيف -أيضاً - زيد العمي وهو شيخه : الثانية
  . )١()وكذا الراوي عنه 

 عبد ورواه: (  يتابع، قال الدارقطينوهو مع ضعفه ملالتفرد، فقد تفرد ابن عرادة ذا الطريق، : الثالثة 
 يـَُتابع ومل. كعب بن أيب عن عمري، بن ُعَبيد عن قرة، بن معاوية عن العمي، زيد عن عرادة، بن اهللا

   .)٢() عليه

   :وقد ورد احلديث بعدة أوجة، ال خيلو وجة منها من ضعف، منها 

الكامل يف ضعفاء الرجال  ، وابن عدي يف)٢٠٣٦رقم / ٣/٤٣٣ج(ما أخرجه الطيالسي : األول
 ����كتاب الطهارة باب وضوء رسول اهللا ) ١/٥٧ج(، والدارقطين يف السنن )٧٦٦رقم / ٤/٣٠٦ج(

والبيهقي يف السنن ) ٥٣٤(كتاب الطهارة رقم ) ١/٢٣٧ج(، واحلاكم يف املستدرك )٢٥٥(رقم 
من طريق كلهم ) ٣٨٠(كتاب الطهارة باب فضل التكرار يف الوضوء رقم ) ١/١٣٠ج(الكربى 

  .مرفوعاً بنحوه عمر ابن عن قرة بن معاوية عن العمي زيد عن الطويل سالم

: ، وقال النسائي) تركوه( : وفيه سالم بن سليم الطويل وهو مرتوك احلديث، قال أبو حامت والبخاري 
  . )٣() مرتوك( 

 بن معاوية : (زرعةسمع من ابن عمر، قال أبو اإلنقطاع، فمعاوية بن قرة مل ي: وفيه علة أخرى وهي 

                                                 

 ).١/٦٢ج(٢ط مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،البوصريي )١(

 ).١٣/٢٢٦ج(١ط العللالدارقطين،  )٢(

رقم / ٤/٢٤١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢٣٧رقم / ١١٣ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي،  )٣(
 ).٢٦٥٤رقم / ١٢/٢٧٧ج(١ط الفي أسماء الرجتهذيب الكمال املزي، ، و )٦٢٤١



  

٧٠  
 

  . فيكون اإلسناد منقطع. )١() عمر ابن يلحق مل قرة

  .ه احلاكم، ورمز له باإلرسالولذلك حكم عليه باإلرسال الدارقطين، واستشهد ب 

 عن: قال من قول والصواب: ( إال أا هي احملفوظة، قال الدارقطين ،وهذه الطريق مع ضعفها 
واحملفوظ رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، وهي منقطعة، وتفرد  : (وقال ابن حجر .) قرة بن معاوية

  .)٢()ا عنه زيد العمي 

كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف الوضوء ) ١/١٤٥ج(ابن ماجه  -أيضاً -أخرجه ما : الثاين
، والعقيلي يف )٥٥٩٨رقم / ٩/٤٤٨ج(، وأبو يعلى يف مسنده )٤١٩(مرة ومرتني وثالثًا رقم 

، )٦٢٨٨رقم / ٦/٣١٤ج(، والطرباين يف املعجم األوسط )٨٥٨رقم / ٢٨٨/ ٢ج(الكبري  الضعفاء
 عن العمي زيد بن ميالرح عبد، كلهم من طريق )٧٨١رقم / ١٥٠/ ٢ج(وابن حبان يف اروحني 

   .نحوهب ���� النيب عن عمر ابن عن قرة بن معاوية عن أبيه

  .عن جده عن معاوية بن قرة عن أبيه: إال أن الطرباين قال 

 ركتُ  (: حامت أبو وقال .) احلديث ضعيف ،يواه( : زرعة أبو قالوعبد الرحيم مرتوك احلديث،  
: وقال البخاري والنسائي .) بالطامات عنه حيدث أباه يفسد كان احلديث، منكر حديثه،

  . )٣()  مرتوك  (

يف السنن  ، ومن طريق الدارقطين)٥٧٣٥رقم / ٢/٩٩ج(أخرجه أمحد يف مسنده ما : الثالث
 أخربنا عامر بن أسود من طريق) ٢٥٨(رقم  ���� اهللا رسول وضوء بابكتاب الطهارة ) ١/٥٨ج(

  .بنحوه � عمر ابن عن نافع عن العمي زيد عن إسرائيلأبو 

: ضعيف احلديث، ضعفه ابن معني، والنسائي، وقال أمحدوهو وفيه أبو إسرائيل إمساعيل بن خليفة  
                                                 

 ).١/٥٥١ج(١ط لحديثعلل اابن أيب حامت،  )١(

 ).٨١رقم / ١/٨٢ج(١ط تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  )٢(

، )٣٦٨رقم / ١٥١ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي، ، و )٢٣٥رقم / ٤٦١ص(١ط الضعفاء والمتروكينالبخاري،  )٣(
 في أسماء الرجال  تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨٩٣٧رقم / ٥/٤٠١ج(١ط الجرح والتعديل ابن أيب حامت،و 

 ).٣٤٠٦رقم / ١٨/٣٤ج(٦ط



  

٧١  
 

 حيتج ال أغاليط، وله اللقاء، جيد احلديث، حسن( : حامت أبو وقال ،) أحاديث ىف الناس خالف( 
   .)١() احلفظ ءيس وهو حديثه، ويكتب حبديثه،

 زيد عن املالئي، أبوإسرائيل ورواه: ( خالف الناس فيه، قال الدارقطين، ومما هطيلاغأ ولعل هذا من 
  .)٢() قرة بن معاوية عن: لقا من قول والصواب، فيه َووِهم ُعَمر، ابن عن نافع، عن العمي،

رقم  ���� اهللا رسول وضوء بابكتاب الطهارة ) ١/٥٧ج(أخرجه الدارقطين يف السنن ما : الرابع
كتاب الطهارة باب فضل التكرار يف الوضوء رقم ) ١/١٣٠ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٢٥٧(
 ابن عن دينار بن هللا عبد عن ميسرة بن حفص حدثنا واضح بن املسيب، كالمها من طريق )٣٧٩(

  .� عمر

 به تفرد  : (ارقطينوفيه املسيب بن واضح وهو ضعيف، ومع ضعفه فقد انفرد ذا الطريق، قال الد 
  ).  ضعيف واملسيب ،ميسرة بن حفص عن واضح بن املسيب

   .)  يبالقو  وليس ،واضح بن املسيب به يتفرد ،الوجه هذا من احلديث وهذا: ( وقال البيهقي 

 هو  : (قال ابن حجرو . )٣()وهذا الطريق من أحسن طرق هذا احلديث : ( د احلق اإلشبيليقال عبو  
  .)٤() إسناده عليه انقلب ولكن ،حفظه املسيب كان لو قال كما

وروي  : (يث ال يصح أصالً، قال البيهقيكل هذه الطرق ضعيفة، ومل يصح منها طريق، وهو حدف 
 هذه مجيع من يصح ال ،مبرة ضعيف حديث وهو: ( لقنوقال ابن امل. )٥()من أوجه كلها ضعيفة 

  . )٦() الطرق

                                                 

رقم / ٢/١٠٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  ، و)٢٥٣٨رقم / ٢/٣٤٨ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )١(
 ). ٤٧٥رقم / ١/٣٠٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٥٥٩

   ).١٣/٢٢٦ج(١ط العلل الدار قطين، )٢(
 ).١/١٨٣ج(١ط األحكام الوسطى من حديث النبي صلى اهللا عليه وسلمابن اخلراط،  )٣(

 ).١/٨٢ج(١ط تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  )٤(

 ).١/٢٩٩ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي،  )٥(

 ).٣٠رقم / ٢/١٣١ج(١ط يج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخر ابن امللقن،  )٦(



  

٧٢  
 

  .) ���� النيب عن احلديث هذا يصح وال : (وقد ضعفه أئمة احلديث، فقال أبو حامت 

: العقيلي بسنده طريقني، مث قالوساق ).  واه حديث عندي هو( : فقالعنه،  زرعة أبو وسئل 
   .لبيهقيوضعفه الدارقطين، وا).  نظر فيه كالمهاو   (

" قبلي األنبياء ووضوء وضوئي هذا: "حديث: ( ونقل اإلمجاع ابن عبد الرب على ضعفه، فقال 
 احلواري بن زيد على يدور فإمنا... .مبثله حيتج وال ،صحيح وجه من جييئ ال ،ضعيف حديث
 دوق ،به حيتج ممن وال ،بثقة ليس ضعيف وهو ،به انفرد وهو ،زيد بن الرحيم عبد والد ،العمي

 زيد بوهأو  الرحيم وعبد ،له أصل ال حديث وهو: "مث قال -مث ذكر اخلالف-. أيضاً  فيه عليه اختلف
 أهل يشتغل وليس.... واملنت اإلسناد يف منكر كله هذا: مث ساق احلديث بسنده مث قال". مرتوكان

   .)١() تركهما على أمجعوا وقد وأبيه ،العمي زيد بن الرحيم عبد حديث مبثل بالنقل العلم

هذا احلديث ذا اإلسناد ال يعرف إال من جهة ابن احلواري، وهو ضعيف : ( وقال أبو بكر احلازمي 
  .)٣() مداره على زيد العمي وهو واه: ( وقال الذهيب يف اخلالصة. )٢()احلديث 

  

  
  

  

  

  

  

                                                 

 ).٢٦٠-٢٠/٢٥٩ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب،  )١(

 ).٢/١٣٨ج(١ط البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيرابن امللقن،  )٢(

 ). ١/٢٣٧ج(١ط ى الصحيحينعلالمستدرك احلاكم،  )٣(



  

٧٣  
 

  ����رجلكمأو  ����:العلم في قــراءة قوله تعالى باب ذكر اختــــالف أهل: تخريج أحاديث

 عن خالد عن المبارك ابن ثنا شيبه بيأ بن بكر بوأ ثنا قتيبه بن سماعيلإ: المنذرقال ابن  )١٠(
يـَْعِني رََجَع اْألَْمُر ِإَلى اْلُغْسلِ  IOHقـََرَأ  ���� عباس ابن عن عكرمه

)١(.  

    :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة )٣٨ص(تقدم  النيسابوري يعقوب أبو عبدالرمحن ابنهو  :إسماعيل بن قتيبة - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٣٨ص(ي تقدم العبس حممد بن اهللا عبدهو  :أبو بكر بن أبي شيبة - ٢

  .أنه إمام ثقة) ٣٣ص(ي تقدم التميم ياحلنظلاملبارك  بنهو عبد اهللا  :ابن المبارك - ٣

  .)هـ١٤١ت ( يالبصر  ازلنَ الـمُ  أبو ،)٢(اءذ احلَ  انرَ هْ مَ  بنهو ا :خالد - ٤

ري، وأنس بن سريين، وعكرمة، وأيب رجاء العطاردي، وعنه إمساعيل بن علية، روى عن احلسن البص 
  .والثوري، واألعمش، وابن املبارك وغريهم

 عليه جيرتئ ال مهيباً  رجالً وكان : ( ، والعجلي، وزاد ابن سعدئيابن معني، والنساابن سعد، و وثقه  
فنسب  ،كان جيلس إىل احلذائيني( :وقال ، وذكره ابن حبان يف الثقات) احلديث كثري وكان ،أحد

  . )٣(أخرج له اجلماعة، )إليهم ومل يكن حبذاء 

  .)٥() يرسل ثقة: ( وقال ابن حجر. )٤()احلافظ ثقة إمام : ( قال الذهيب 

   .أن خالد احلذاء ثقة :الخالصة

                                                 

 ).٤١٤(رقم  }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله  كتاب صفة الوضوء باب) ١/٤١٠ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )١(

إمنا كان يقول احذوا على هذا النحو فلقب باحلذاء ومل يكن حيذ : مل يكن حذاء وإمنا كان جيلس عندهم فنسب إليهم، وقيل )٢(
 ).٦/٢٥٣ج(١ط الثقاتن حبان، اب: ينظر. قط

 الثقاتابن حبان، ، و )٤٠٠رقم / ١/٣٣٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٥٩ج(١طالطبقات الكبرى ابن سعد،  )٣(
 ).١٦٥٥رقم / ٨/١٧٧ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٧٦٠٧رقم / ٦/٢٥٣ج(١ط

 ).١٣٥٦رقم / ١/٣٦٩ج(١ط ب الستةالكاشف في معرفة من له رواية في الكتالذهيب،  )٤(

 ).١٦٩٠رقم / ٢٩٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٧٤  
 

  .)ه١٠٤ت( اهلامشى القرشى املدين اهللا عبد أبو، عباس بن اهللا عبد موىلهو  :رمةكْ عِ  - ٥

روى عن جابر بن عبد اهللا، واحلسن بن علي، ومواله ابن عباس، وعنه إبراهيم النخعي، وإمساعيل  
   .بن أيب خالد، وخالد احلذاء وغريهم

، والبخاري، والعجلي، والنسائي، ، وابن معنيوأمحد بن حنبلتياين، وابن أيب ذئب، وثقه أيوب السخ 
   .)١()والفقه  كان من علماء الناس يف زمانه بالقرآنو ( : وأبو حامت، وذكره ابن حبان يف الثقات، وزاد

هذا البحر  : (ووصفه غري واحد باحلفظ وسعة العلم، واإلمامة يف الدين، قال جابر بن زيد 
  . )٢()عكرمة عندنا إمام الدنيا : ( ، وقال إسحاق بن راهويه) فسألوه

. مقرونًا بغريه، وحديثه يف الكتب الستةوقد أخرج له البخاري واعتمده، وأما مسلم فروى له قليًال  
  . )٣() ليس أحد من أصحابنا إال احتج بعكرمة: ( قال البخاري

  .)٤(وحكى ابن مندة، وابن نصر املروزي إمجاع أهل العلم باحلديث على االحتجاج حبديثه 

 عامل ثبت قةث  : (وقال ابن حجر. )٥()تكلم فيه لرأيه ال حلفظه  ،أحد أوعية العلم: ( وقال الذهيب 
  )٦(). بدعة عنه تثبت وال عمر ابن عن تكذيبه يثبت مل بالتفسري،

   .إن عكرمة ثقة حجة، أمجع األئمة على االحتجاج به :الخالصة

  . أنه صحايب) ٣٥ص(هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي تقدم : ابن عباس - ٦
                                                 

رقم / ٧/٤٩ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري، ، و )٣٥٧رقم / ١١٧ص(١ط تاريخ ابن معين رواية الدارميابن معني،  )١(
رقم / ٧/١٠ج(١ط لالجرح والتعديابن أيب حامت، ، و )١٢٧٢رقم / ٢/١٤٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٢١٨
، )١٤١٣رقم / ٣/٣٧٣ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي، ، و )٤٦٣٤رقم / ٥/٢٢٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣٢

 ). ٤٠٠٩رقم / ٢٠/٢٦٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و 

 ). ٤٨١٢رقم / ٥/٦٣٠ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ). ٢١٨رقم  /٧/٤٩ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(

 ). ٤٨١٢رقم / ٥/٦٣٠ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٤(

  ).٥٧١٦رقم / ٣/٩٣ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(

 ). ٤٧٠٧رقم / ٦٨٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

٧٥  
 

  الحديثتخريج 

: يقول كان منكتاب الطهارة باب ) ١/٢٠ج(مصنفه  ابن أيب شيبة يف -أيضاً –احلديث أخرجه  
رقم / ١٠/٥٥ج(ابن املبارك، والطربي يف التفسري  حدثنا: قال) ١٩٤(رقم  قدميك اغسل

) ١/٣٩ج(والطحاوي يف شرح معاين اآلثار  األعلى، عبد بن الوهاب عبدمن طريق ) ١١٤٥٩
  ،ث بن سعيد ووهيب بن خالدمن طريق عبد الوار ) ٢٠٣(كتاب الطهارة باب فرض الرجلني رقم 

  .حلذاء بهكلهم خالد ا

  الحكم على الحديث

، لكنه رجاله ثقات رجال الصحيحني غري شيخ املصنف، فليس من رجاهلماإسناده صحيح، فإن  
  .ثقة كما سبق

 ابنعبد اهللا  عن عكرمه عن خالد ثنا هشيم ثنا سعيد ثنا محمد حدثنا: ابن المنذرقال ) ١١(
   .)١(فذكره ���� عباس

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٩١ت ( ائغ املكيهو ابن علي بن زيد أبو عبد اهللا الص  :محمد - ١

روى عن سعيد بن منصور السنن، وحممد بن معاوية النيسابوري، وعنه دعلج السجزي، وسليمان بن  
   .أمحد الطرباين، والقاضي أبو أمحد الغسال، وابن املنذر وغريهم

، مسع من عدة، احملدث اإلمام الثقة( : ، وقال الذهيب)٢(، وذكره ابن حبان يف الثقاتوثقه الدارقطين 
  .)٣() مع الصدق والفهم، وسعة الرواية

  .أن حممد بن علي ثقة :الخالصة
                                                 

 ). ٤١٥(رقم  }وأرجلكم{ه اختالف أهل العلم يف قراءة قول كتاب صفة الوضوء باب) ١/٤١١ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

رقم / ٩/١٥٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٥رقم / ٧٣ص(١ط سؤاالت حمزة بن علي السهمي للدارقطنيالدارقطين،  )٢(
 .)٨٨رقم / ٨٨ص(١ط التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدابن نقطة، ، و )١٥٧٢٤

 ).١٣/٤٢٨ج(٢ط سير اعالم النبالءالذهيب،  )٣(



  

٧٦  
 

  .)هـ٢٢٧ت( ياملروز  عثمان أبو ،اخلراساين شعبة بن منصورهو ابن  :سعيد - ٢

د، وهشيم بن بشري، وعنه مسلم بن احلجاج، وأبو روى عن إمساعيل بن علية، وجرير بن عبد احلمي 
  . داود، وحممد بن علي بن زيد وغريهم

 ممن األثبات املتقنني من( : حامت أبو زادوثقه أبو حامت، وحممد بن منري، وابن سعد، وابن خراش، و  
  .)١()ثقة متفق عليه : ( وقال اخلليلي .) وصنف مجع

 ىف عما يرجع ال وكان مصنف، ثقة( : حجر ابن وقال ،) السنن مصنف احلافظ،( : الذهيبقال  
  . )٢() به وثوقه لشدة كتابه

   .أن سعيد بن منصور ثقة حافظ :الخالصة

  .)ه١٨٣ت( يالواسط مازِ خَ  أىب بن عاويةمُ  أبو السلمى دينار بن القاسم بن ريشِ بَ  بنا :ميْ شَ هُ  - ٣

ن سعد، وعنه احلسن بن عرفة، وسعيد روى عن أيوب السختياين، وخالد احلذاء، وشعبة، والليث ب 
  .بن منصور، والثوري، وابن املبارك وغريهم

وثقه أمحد، وأبو حامت، وابن سعد، والعجلي، وأثىن عليه األئمة، ووصفه آخرون باحلفظ واإلتقان،  
 عبد قالو  .) هشيماً  يعين ؟ الواسطى ذاك إال احلديث حيسن أحد بالعراق وهل: ( فقال مالك

 غري من( : املبارك ابنوقال ). ي الثور  سفيان من للحديث أحفظ هشيم كان ( :مهدى بن الرمحن
 إال هشيم من أحفظ رأيت ما( : هارون بن يزيدوقال  .) هشيم حفظ يغري فلم ،حفظه الدهر
  .)٣(أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة .) اهللا شاء إن الثورى سفيان

                                                 

اخلليلي، ، و )٥٤٠٣رقم/٤/٦٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥/٥٠٢ج(١ط قات الكبرىالطبابن سعد،  )١(
 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٦٠رقم / ١/٢٣١ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديث

 ). ٢٣٦١رقم / ١١/٧٧ج(٦ط

 تقريب التهذيب، وابن حجر، )١٩٦٢رقم / ١/٤٤٥ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة الذهيب، )٢(
 ).٢٤١٢رقم / ٣٨٩ص(١ط

الجرح ابن أيب حامت، ، و )١٩١٢رقم / ٢/٣٣٤ج(معرفة الثقات العجلي، ، و )٧/٣١٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
 ).٦٥٩٥رقم /٣٠/٢٧٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٦١٤١رقم/٩/١٤١ج(١ط والتعديل
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أمحد، وابن : ، وصفه بذلك مجع من العلماء منهمعيب عليه التدليس، بل عد من املكثرين منه 
  .)١(سعد، والعجلي، والنسائي، وابن حبان

 التدليس كثري ثبت ثقة( : حجر بنوقال ا .)٢() مدلس ثقة، إمام بغداد، حافظ( : الذهيب قال 
   .)٣()ي اخلف واإلرسال

ذا صرح بالسماع، ثقة حافظ، لكنه مدلس مكثر منه، فحديثه حجة إ بن بشري أن هشيم :الخالصة
 كثري ثقة كان: ( ، وقال ابن سعد)٤()ثقة إذا مل يدلس : ( قال أمحد. أما إذا عنعن فال يقبل

 يســـفل ،ربناـأخ هــفي لـيق مل اـوم ،ةـحج وــفه ،ربناــأخ هــحديث يف الـق ماـف ،كثرياً  دلســي ثبتاً  ،ديثــاحل
  .)٥() بشيء

ن املدلسني، ممن أكثر من التدليس، فلم حيتج األئمة من وعده ابن حجر يف الطبقة الثالثة م 
  )٦(.أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع

  .أنه ثقة) ٧٣ص(ي تقدم البصر  املنازل أبو احلذاء، مهران بنهو ا :خالد - ٤

  .أنه ثقة حجة) ٧٤ص(تقدم  املدين اهللا عبد أبو عباس بن اهللا عبد موىلهو : عكرمه - ٥

   .أنه صحايب) ٣٥ص(بد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي تقدم هو ع :عباس ابن - ٦

  الحديثتخريج 

، ومن طريقه الطحاوي يف شرح )٧١٥رقم / ٤/١٤٤٠ج(احلديث أخرجه سعيد بن منصور يف سننه 

                                                 

ابن حبان، ، و )١٩١٢رقم / ٢/٣٣٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٣١٣ج(١ط الطبقات الكبرىسعد،  ابن )١(
 ).١١٦٠٢رقم / ٧/٥٨٧ج(١ط الثقات

 ).٥٩٧٩رقم / ٢/٣٣٨ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٢(

 ).٧٣٦٢رقم / ١٠٢٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

َردبن ابن اا )٤(  ).١١٠٦رقم / ١٦٥ص(١ط بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، ملِبـْ

 ). ٧/٣١٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٥(

 ).٤٥رقم / ٧٣ص(١ط تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر،  )٦(
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، والبيهقي يف السنن الكربى )٢٠٥(كتاب الطهارة باب فرض الرجلني رقم ) ١/٤٠ج(معاين اآلثار 
  .كلهم من طريق هشيم به) ٣٢٩(رقم " وأرجلكم" قرأ من قراءةهارة باب كتاب الط) ١/١١٥ج(

  الحكم على الحديث

إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيحني، غري حممد بن علي شيخ املصنف، فليس من  
وهشيم وإن كان من املدلسني، إال أنه صرح بالسماع من خالد احلذاء، لكنه ثقة، رجال الصحيحني، 

ولو جاءت  ،حممولة على اإلتصالالتدليس، يضاف أن رواية سعيد بن منصور عنه  فانتفت علة
هو أضبط الناس أللفاظ هشيم، وهو الذي ميز للناس ما  ( : قال الطحاوي، بصيغة حمتملة للسماع

  . )١() يدلس به من غريه ،كان هشيم

 ثنا قريش مولي مدمح بوأ ثنا هشيم ثنا سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا: لمنذرقال ابن ا )١٢(
   .)٢() أَنُه َكاَن يـَْقَرُأَها َكَذِلكَ  ( :���� علي عن الربيع بن عباد

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٧٥ص(هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ املكي تقدم  :علي بن محمد - ١

  .ظأنه ثقة حاف) ٧٦ص(ي ثقدم املروز  عثمان أبو اخلراساين منصورهو ابن  :سعيد - ٢

  .أنه ثقة مدلس) ٧٦ص(ي تقدم الواسط معاوية أبو القاسم بن بشري بنا :هشيم - ٣

   :قريش مولي محمد بوأ - ٤

 من أدرى فال ،األعمش هو حممد أبو يكن مل إن: ( وقال ابن حبان. ) جمهول( : قال أبو حامت 
   .)٣()جمهول : ( ، وقال الذهيب) هو

                                                 

  ).١/٣٨٧ج(١ط شرح معاني اآلثارالطحاوي،  )١(
  ). ٤١٦( رقم }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله  كتاب صفة الوضوء باب) ١/٤١١ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(
، )٤٢٧٤رقم /٥/١٤٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٧٨١٨رقم/٩/٤٧٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(

 ١ط الضعفاءالمغني في الذهيب، ، و )١٠٥٧١رقم /٤/٥٧٠ج(١ط في نقد الرجال ميزان االعتدالالذهيب، و 
 ).٧٧٠٧رقم/٢/٨٠٦ج(
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  .أن أبا حممد جمهول :الخالصة

  . )١(ةلَ ـيْـ خنَُ من أئمة هو  :يعبِ الر  بن ادب عَ  - ٥

وذكره . روى عن علي بن أيب طالب، وعنه أبو حممد موىل قريش، ذكره ابن حبان يف الثقات 
   .)٢(البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً 

فيه تساهل يف توثيق جمهول، وأما توثيق ابن حبان له، فهذا مما نقم عليه، فكان  اً أن عباد :الخالصة
عرف، وذلك أن األصل يف الراوي عنده العدالة، ااهيل، فيذكر الرجل يف كتابه الثقات، مع أنه ال يُ 
 يبني مل إذا ،عدل فهو ،جيرح يعلم مل فمن: ( واجلرح طارئ، وقد صرح بذلك يف املقدمة، بقوله

 األشياء من بالظاهر احلكم لفواك وإمنا، عنهم غاب ما معرفة الناس من الناس يكلف مل إذ ،ضده
  . )٣() عنهم املغيب غري

ومن هنا وثق كثري من ااهيل، مما جعل العلماء ينتقدوه على على املنهج، الذي شذ فيه، قال ابن  
 ،للرجل مبجرد ذكره يف هذا الكتاب وينبغي أن ينتبه هلذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان: ( عبد اهلادي

   .)٤() يقمن أدىن درجات التوث

كان  وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان، من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه،: ( وقال ابن حجر 
   .)٥() على العدالة إىل أن يتبني َجرُحه، مذهٌب عجيب، واجلمهور على خالفه

   .ياهلامش احلسن أبو يالقرش هاشم بن املطلب عبد بن طالب أىب بنا هو :يعل - ٦

 أول وهو وصهره، ���� النيب عم وابن املبشرين، العشرة وأحد ،نيالراشد اخللفاء ابعر و  املؤمنني، أمري 
                                                 

معجم احلموي،  موضع قرب الكوفة على طريق الشام،: ، وقيلملدينة على مخسة أميالاسم عني قرب ا :خنيلة تصغري خنلة )١(
 .)٥/٢٧٨ج(٢ط البلدان

ن اب، و )٩٦٥٤رقم / ٦/٩٧ج(١ط الجرح والتعديلابن حجر، ، و )١٦٠٣رقم / ٦/٣٥ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٢(
 ).٤٢٧٤رقم / ٥/١٤٢ج(١ط الثقاتحبان، 

 ).١/١٣ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٣(

 ). ١٠٤ص(١ط الصارم المنكي في الرد على السبكيابن عبد اهلادي،  )٤(

 ).١/٢٠٨ج(١ط لسان الميزانابن حجر،  )٥(
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 رسول مع املشاهد ومجيع، وأحداً  بدراً  وشهد ،املدينة إىل هاجر. العلماء كثرأ قول على إسالماً  الناس
 وستون ثالث ولهعلى يد عبد الرمحن بن ملجم،  أربعني سنة رمضان يف قتل تبوك؛ إال ���� اهللا

  .)١(سنة

  الحديثتخريج  

، ومن طريقه البيهقي )٧١٦رقم / ٤/١٤٤٢ج(سعيد بن منصور يف سننه  - أيضاً -احلديث أخرجه  
 من طريق) ٣٣٠(كتاب الطهارة باب قراءة من قرأ وأرجلكم رقم ) ١/١١٥ج(يف السنن الكربى 

  .هشيم به

  الحكم على الحديث

  .بن الربيع ومها جمهوالن إسناده ضعيف جداً، فيه أبو حممد موىل قريش، وعباد 

  :له طرق أخرى، ال خيلو طريق منها من ضعف شديد منهااحلديث و  

 بنا حسني حدثنا وكيع ابن حدثنا: قال) ١١٤٥٨رقم / ١٠/٥٤ج(يف تفسريه أخرجه الطربي ما  
   :فيه علتانو  .) "كموأرجلَ " :قرأ أنه علي عن يل تبِ ثْ أُ (  :قال شيبان عن علي

 كان: ( ، لينه أبو حامت، وأبو زرعة، والنسائي، وقال ابن حجروكيع ضعيف سفيان بن: ألوىلا 
  .)٢() حديثه فسقط يقبل فلم فنصح حديثه من ليس ما عليه فأدخل بوراقه، ابتلى أنه إال ،صدوقاً 

االنقطاع، فشيبان بن عبد الرمحن النحوي مل يدرك زمن علي، بل مل يرو عن أحد من : الثانية 
   .دود يف أتباع التابعنيالصحابة، فهو مع

من طريق حفص بن سليمان ) ١١٤٥٨رقم / ١٠/٥٤ج(يف تفسريه  - أيضاً -وأخرجه الطربي  
 اهللا رضوان واحلسني احلسن علي  قرأ( : قال الرمحن عبد أيب عن كليب بن عامر عن الغاضري

                                                 

 تمييز الصحابة فياإلصابة ابن حجر، ، و )٣٧٨٩رقم / ٤/٨٧ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري،  )١(
 ).٥٦٨٢رقم / ٤/٢٦٩ج(١ط

رقم / ٤/٢١٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢٨٩رقم / ١٢٥ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي،  )٢(
 ).٢٤٦٩رقم / ٣٩٥ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر، ، و )٦١١٠
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 - الناس بني يقضي وكان- ذلك عنه اهللا رضى علي فسمع "الكعبني إىل وأرجلكم" :فقرآ عليهما،
  .الكالم من واملؤخر املقدم من هذا ). "وأرجلكم" :فقال

وفيه حفص بن سليمان األسدي وهو مرتوك احلديث، قاله أمحد بن حنبل، والبخاري، ومسلم،  
   .)١(والنسائي وغريهم

  . سانيد شديدرجة احلسن لغريه، ألن ضعف هذه األذه الطرق إىل د فال ينجرب أثر علي 

 الكوفي الحسن بوأ خبرنيأ هشيم ثنا سعيد ثنا سعيد ثنا محمد حدثنا: المنذرن قال اب )١٣(
   .)٢() أَنُه َكاَن يـَْقَرُأَها َهَكَذا ( ���� مسعود ابن عن ناجيه بني من رجل عن

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه ثقة) ٧٥ص(هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ املكي تقدم  :محمد - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٧٦ص(ي ثقدم املروز  عثمان أبو اخلراساين منصورن هو اب :سعيد - ٢

  .أنه ثقة مدلس) ٧٦ص(ي تقدم الواسط معاوية أبو القاسم بن بشري بنا :هشيم - ٣

  .يالقرش الز الغَ  اهللا عبد بن يعطِ مُ هو  :يوفِ ن الكُ سَ و الحَ بُ أَ  - ٤

   .)٣() ليس به بأس( : والنسائيوقال أبو زرعة . يف الثقات ه ابن معني، وذكره ابن حبانوثق 

  .)٤() صدوق( : قال ابن حجرو  

  .أن أبا احلسن صدوق :الخالصة

  .مبهم ال يدرى من هو :يةاجِ رجل من بني نَ  - ٥

                                                 

رقم / ٤٢٣ص(١ط لضعفاء والمتروكيناالبخاري، ، و )٢٦٩٨رقم /٢/٣٨٠ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، : ينظر )١(
 ). ١٣٩٠رقم / ٧/١٠ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٣٤قم ر / ٨٢ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي، ، و )٧٣

 ). ٤١٧(رقم  }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله كتاب صفة الوضوء باب ) ١/٤١١ج(١ط ألوسطاابن املنذر، ) ٢(

 .)٦٠١٤رقم / ٢٨/٩٣ج(٦ط تهذيب الكمال، واملزي، )١١٢٥٨رقم/ ٧/٥١٨ج( ١ط الثقاتابن حبان،  )٣(

 ).٦٧٦٥رقم / ٩٤٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(
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  .اهلذيلأبو عبد الرمحن  حبيب بن غافل بن مسعود بن اهللا عبدهو  :ابن مسعود - ٦

 وهاجر ،قدمياً  مبكة أسلم ،الصحابة من العلماء كبار ومن األولني، السابقني منصحايب جليل،  
، مبكة بالقرآن جهر من أول وهووالزمه،  ،���� اهللا رسول مع كلها واملشاهد بدراً  وشهد اهلجرتني،

 رسول خادم وكانوميشي أمامه، ويسرته إذا اغتسل،  إياها،، يلبسه ���� اهللا رسول نعل صاحب كانو 
  . )١(مات سنة اثنني وثالثني ���� اهللا

   الحديثتخريج 

، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )١١٤٦١رقم / ١٠/٥٥ج(أخرجه الطربي يف تفسريه احلديث  
) ١/١١٥ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٢٠٢(كتاب الطهارة باب فرض الرجلني رقم ) ١/٣٩ج(

 عاصم عن الربيع بن قيسكلهم من طريق ) ٣٣١(رقم " وأرجلكم"كتاب الطهارة باب قراءة من قرأ 
 رجع( : قال "الكعبني إىل وأرجلكم" يقرأ كان أنه � مسعود بن اهللا عبد عن حبيش بن زر عن

  .) الغسل إىل األمر

ويف سنده قيس بن الربيع األسدي، فيه لني، فقد ضعفه وكيع، وأمحد، وابن معني، وأبو حامت، وابن  
 القدماء رواية من بيعالر  بن قيس أخبار ترب س قد: ( املديين، والنسائي، والدارقطين، وقال ابن حبان

 بابن وامتحن ،حفظه ساء كرب فلما ،اً بشا كان حيث ،مأموناً  صدوقاً  فرأيته وتتبعتها ،واملتأخرين
 ،حديثه صحيح على املناكري غالب فلما بابنه منه ثقة فيه فيجيب احلديث عليه يدخل فكان ،سوء
  .)٢()  االحتجاج عند جمانبته استحق يتميز ومل

  .حديثه، ويعترب به يف املتابعاتومثل هذا ينجرب  

) ٥٩(كتاب الطهارة باب غسل القدمني رقم ) ١/٢٠ج(عبد الرزاق يف مصنفه  - أيضاً -وأخرجه  
عن معمر عن قتادة عن ابن مسعود ) ٩٢١٠رقم / ٩/٢٤٦ج(ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري 

                                                 

 في تمييز الصحابة اإلصابةابن حجر، ، و )١٣٩١رقم / ٤٠٧ص(١ط في معرفة األصحاباالستيعاب ابن عبد الرب،  )١(
 ).٤٩٤٥رقم / ٤/١٢٩ج(١ط

من المحدثين والضعفاء  المجروحينابن حبان، ، و )١٢٠٩٧رقم / ٧/١٢٨ج(١ط والتعديل الجرحابن أيب حامت،  )٢(
 ).٤٩٠٣رقم / ٢٤/٢٥ج(٦ط أسماء الرجال فيتهذيب الكمال املزي، ، و )٨٨٤رقم / ٢/٢٢٠ج(١ط والمتروكين



  

٨٣  
 

  .به

يسمع من ابن مسعود، قال أمحد  وهذا اإلسناده رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن قتادة مل 
وقتادة مل يسمع من ابن : ( وقال اهليثمي. )١()مل يسمع من صحايب غري أنس بن مالك : ( واحلاكم
  . )٢()مسعود 

  الحكم على الحديث

لغريه مبجموع طرقه، احلديث حسن إسناد إسناده ضعيف، فيه رجل مبهم ال يدرى من هو، لكن  
  .ا إىل درجة احلسن لغريه يرتقيو  يعترب بعضها ببعض،ديث اليت سقناها للحوجه فهذه األ

أَنُه َكاَن  ( ���� نسأ عن حميد عن هشيم ثنا عبيد بوأ ثنا علي حدثنا: ابن المنذرقال ) ١٤(
  .)٣() َعَلى اْلَخْفضِ  ��������مْ مْ كُ كُ لِ لِ جُ جُ رْ رْ أَ أَ وَ وَ �������� يـَْقَرُأَها

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٨٦ت ( البغوي احلسن أبو سابور نب املرزبان بنهو ابن عبد العزيز  :علي - ١

روى عن صاحبه أيب عبيد القاسم بن سالم، وأيب نعيم، وحجاج بن املنهال، وعنه دعلج السجزي،  
   .وابن أخيه أيب القاسم عبد اهللا بن حممد، وابن املنذر وغريهم

: ات، وقال الذهيبصدوق، وذكره ابن حبان يف الثق: ثقة مأمون، وقال ابن أيب حامت: قال الدارقطين 
  .)٤()احلافظ الصدوق ( 

   .أن علي بن عبد العزيز ثقة :الخالصة

                                                 

  ).٥٧٠٦رقم / ٦/٤٨٢ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )١(

  ).١/٢٣٩ج(١ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي،  )٢(
 ). ٤١٨(رقم  }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله  كتاب صفة الوضوء باب) ١/٤١٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(

رقم / ٦/٢٥٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢٠٨رقم / ١٥ص(١ط سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطين،  )٤(
 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ابن نقطة، و )١٤٥٢٤رقم / ٨/٤٧٧ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٠٣٢٦

 ).٦٤٩رقم / ٢/١٤٧ج(١ط تذكرة الحفاظالذهيب، ، و )٥٤٤رقم / ٤٠٨ص(١ط
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  .)هـ٢٢٤ت ( املشهور اإلمام يالقاض الفقيه ياهلرو  البغدادى مال سَ  بن ماسِ القَ  :ديْ بَـ عُ  بوأ - ٢

روى عن هشيم، وحفص بن غياث، وابن مهدي، وابن عيينة، وعنه علي بن عبد العزيز، وسعيد بن  
  .رمي، وأمحد بن يوسف التغليب وغريهمأيب م

قال . إمام جبل: مأمون، وزاد الدارقطين: وثقه ابن معني، وأبو داود، والدارقطين، وزاد أبو داود 
  .)١(متفق على إتقانه: احلاكم

  . )٣()ثقة فاضل : ( وقال ابن حجر. )٢()ثقة عالمة : ( قال الذهيب 

   .مجع وصنف أن أبا عبيد ثقة فقيه، وكان ممن :الخالصة

   .ثقة مدلسأنه ) ٧٦ص( تقدمي أبو معاوية الواسطهو ابن بشري بن القاسم  :هشيم - ٣

  .)هـ١٤٢ت( ياخلزاع دةيْ بَـ عُ  أبو ي،البصر  ليْ وِ الط  ديْ مَ ُـ ح أيب بنُ هو ا :ديْ مَ حُ  - ٤

روى عن أنس بن مالك، وبكر بن عبد اهللا املزين، واحلسن البصري، وعنه جرير بن حازم،  
   .يانان، وابن جريج وغريهموالسف

. رمبا دلس: وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معني، وأبو حامت، والنسائي، وابن خراش، زاد ابن سعد 
وقد أخرج له . وذكره ابن حبان يف الثقات وومسه بالتدليس أيضاً، وكذا وصفه بالتدليس النسائي

  . )٤(أصحاب الكتب الستة، وروى عنه األئمة، واحتجوا به

   .)٥() األمراء أمر من شىء ىف لدخوله زائدة وعابه ،مدلس ثقة: ( قال ابن حجر 
                                                 

 رقم /٢٤٩ص(١ط سؤاالت السجزياحلاكم، ، و )٢٨٥رقم /٢٣ص(١ط سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطين،  )١(
 تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٤٧٩٢رقم / ٢٣/٣٥٤ج(٦ط لفي أسماء الرجا تهذيب الكمالاملزي، ، و )٣٣٨

 ).٥٦٥٠رقم / ٦/٤٤٤ج(١ط

 ).٤٥١١رقم / ٢/١٢٨ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٢(

  ).٥٤٩٧رقم / ٧٩١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(
ابن ، و )٣٢٥٤رقم / ٣/٢٣٦ج(١ط والتعديلالجرح ابن أيب حامت، ، و )٧/٢٥٢ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٤(

 ).١٦٠٢رقم / ٢/٤٥١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢٢١٧رقم / ٤/١٤٨ج(١ط الثقات حبان،

 ).١٥٥٣رقم / ٢٧٤ص(١ط تقريب التهذيب، ابن حجر )٥(
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 على وأمجعوا  : (ثقة، وحديثه حجة باإلمجاع إذا صرح بالسماع، قال الذهيب اً أن محيد :الخالصة
   .)١() مسعت: قال إذا حبميد االحتجاج

وال يعرف له تدليس إال ، وذلك ألن تدليسه خاص بأنس، -أيضاً - أما إذا عنعن فحديثه حجة  
باحلديث  فرمبا حدث ،كثرياً   نس أيضاً أومسع من ثابت عن  ،وقد مسع من أنس أحاديث كثريةعنه، 

 يروي ما عامة( : سلمة بن محاد قال. ورمبا ذكره ،سنادمن اإل ورمبا أسقط ثابتاً  ،وقد مسعه من أنس
  . )٢() ثابت من مسعه إمنا منه، يسمعه مل أنس عن محيد

 ثبته أو ،ثابت من مسعها والباقي ،حديثاً  وعشرين أربعة إال أنس من محيد يسمع مل(  :شعبة الوق 
  .)٣() ثابت فيها

صرح وهو ثابت، وثابت ثقة،  ،فروايته عن أنس مقبولة على اإلطالق؛ ألن الواسطة معلومةومن هنا  
تبني قد ،مراسيل يكون نأ تقدير فعلى : (م، قال أبو سعيد العالئيغري واحد من أهل العل ذا 

   .)٤() به حمتج ثقة وهو فيها الواسطة

  . املدين محزة أبو ،ياألنصار  النجار بن النضر بن مالك بنهو ا :نسأَ  - ٥

 والفتح، احلديبية، ���� اهللا رسول مع شهد، بذلك ويفتخر به يتسمى كان،  ���� اهللا رسول خادم 
ويعد أنس ثالث أكثر ، )٥("وولده ماله أكثر اللهم": ، فقال����، دعا له النيب وخيرب والطائف، وحنيناً 

 من بالبصرة تويف من آخر وهو، وتسعني إحدى سنة تويف، ����الصحابة رواية ألحاديث النيب 
على فرسخني من البصرة  بالطف بقصره موته وكان ، سنة اثنتني وتسعني، وقد جاوز املائة،الصحابة

                                                 

 ).٢٣٢٠رقم / ١/٦١٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )١(

 ).٣٢٨رقم / ١/٢٦٦ج(١طالضعفاء الكبير العقيلي،  )٢(

 ).٤٣٢رقم / ٣/٦٧ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٣(

 ).١٤٤رقم / ١٦٨ص(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )٤(

، ومسلم )٦١١٩(كتاب الدعوات باب دعوة النيب خلادمه بطول العمر وكثرة املال رقم   )٣/٤٦١ج(أخرجه البخاري  )٥(
 .)٢٤٨٠(فضائل الصحابة باب فضائل أنس رقم  كتاب  )٤/١٩٢٨ج(
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  .)١(هناك ودفن

  الحديثتخريج 

   .هشيم به حدثنا: قال) ٧١٨رقم / ٤/١٤٤٤ج( تفسريهعيد بن منصور يف احلديث أخرجه س 

كتاب الطهارة باب يف املسح على القدمني رقم ) ١/١٩ج(وأخرجه ابن أيب شيبه يف مصنفه  
   .)  بلهما قدميه مسح إذا أنس وكان( : ابن علية عن محيد بلفظ حدثنا: قال) ١٨١(

 بن بشرمن طريق ) ١١٤٧٥رقم / ١٠/٥٨ج(البيان  وأخرجه الطربي مطوًال وفيه قصة يف جامع 
 إن محزة أبا يا: عنده وحنن � ألنس أنس بن موسى قال قال، محيد حدثنا :قاال علية ابنو  املفضل
 وامسحوا وأيديكم وجوهكم اغسلوا :فقال الطهور فذكر معه، وحنن باألهواز خطبنا احلجاج

 بطوما فاغسلوا قدميه، من خبثه إىل أقرب آدم ابن من شيء ليس وإنه وأرجلكم، برءوسكم
�I�N�M:اهللا قال احلجاج، وكذب اهللا صدق( : � أنس فقال. وعراقيبهما وظهورمها

OH بلهما قدميه مسح إذا أنس وكان: قال (.  

) ٣٣٩(كتاب الطهارة باب من قرأ وأرجلكم رقم ) ١/١١٧ج(وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى  
  .عن عبد الوهاب بن عطاء عن محيد بنحو لفظ الطربيمن طريق حيىي بن أيب طالب 

  الحكم على الحديث

يف بالسماع من أنس  إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات، ومحيد مدلس خاصة عن أنس، لكنه صرح 
ولذا صحح إسناده ابن كثري يف  يئه من طريق آخر مصرحًا فيه بالسماع، العلة فزالت .رواية الطربي

  .)٢(تفسريه

 بنا خبرنيأ :قال جريح ابن عن الرزاق عبد خبرناأ :قال سحاقإحدثنا : ابن المنذرل قا) ١٥(
 ���� رَأَْيُت ُعْثَمانَ  ( :يقول عثمان مولي حمران سمع نهأ الجندعي يزيد بن عطاء عن شهاب

                                                 

، )٢٥٨رقم / ١/٢٩٤ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري، ، و )٧/١٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )١(
 ).٢٧٥رقم / ١/٧١ج(١ط في تمييز الصحابةاإلصابة ابن حجر، و 

 ).٢/٢٧ج(١ط تفسير القرآن العظيمابن كثري،  )٢(
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َض َثَالثًا، َوَغَسَل َوْجَهُه تـََوضَأ َوَأْهَراَق َعَلى َيَدْيِه اْلَماَء َثَالَث َمراٍت، َواْستَـْنَشَق َثَالثًا، َوَمْضمَ 
ِسِه، ثُم َثَالثًا، َوَغَسَل َيَدُه اْلُيْمَنى ِإَلى اْلِمْرَفِق َثَالثًا، َوَغَسَل َيَدُه اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ثُم َمَسَح ِبَرأْ 

تـََوضَأ َنْحَو  ����ُت َرُسوَل اِهللا رَأَيْ : َغَسَل َقَدَمُه اْلُيْمَنى َثَالثًا، ثُم اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ثُم قَالَ 
َمْن تـََوضَأ ِمْثَل ُوُضوِئي َهَذا ثُم قَاَم فـَرََكَع رَْكَعتَـْيِن َلْم ُيَحدْث ِفيِهَما  ((: ُوُضوِئي َهَذا، ثُم قَالَ 

َم ِمْن َذْنِبهِ  ١()) نـَْفَسُه َغَفَر اهللاُ َلُه َما تـََقد(.  

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه صدوق) ٦٠ص( تقدم الصنعاينأبو يعقوب بن عباد  إبراهيم بنهو ا :حاقسإ - ١

  .أنه إمام ثقة) ٦١ص( تقدم أبو بكر الصنعاين يبن مهام احلمري هو ا :الرزاق عبد - ٢

  .)ه، ١٥٠ت( ي األموي موالهمالقرشهو عبد امللك بن عبد العزيز أبو الوليد  :جيْ رَ جُ  نُ ابْ  - ٣

وعبد اهللا بن أيب مليكة، وابن شهاب، وعنه عبد الرزاق، وابن علية،  روى عن صاحل بن كيسان، 
  .حفص بن غياث وغريهم

وكان من فقهاء أهل   : (وذكره ابن حبان يف الثقات، وزاد ،والعجلي، وحيىي بن معني، وثقه ابن سعد 
ديث بن جريج ثبت صحيح احلا ( :محد بن حنبلأقال و  ). وكان يدلس ،ومتقنيهم ،وقرائهم ،احلجاز

  .)٢() تقنهأال إمل حيدث بشيء 

   .، والسننديناساملويف  ،وافرة يف الكتب الستة هوروايتواحتج به اجلماعة،  

: وقال ابن حجر ،) وهو يف نفسه جممع على ثقته ،يدلس ،أحد األعالم الثقات: ( قال الذهيب 
  . )٣() وكان يدلس ويرسل ،فاضل ،فقيه ،ثقة  (

                                                 

 ). ٤١٩(رقم  }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله كتاب صفة الوضوء باب ) ١/٤١٢ج(١ط األوسط، ابن املنذر) ١(

، واملزي، )٩١٥٦رقم/ ٧/٩٣ج( ١طالثقات ، وابن حبان، )١٠٣٣رقم/ ١/٣١٠ج( ١ط معرفة الثقات،العجلي،  )٢(
 . )٣٥٣٩رقم / ١٨/٣٣٨ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمال

 ).٤٢٢١رقم / ٦٢٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٥٢٢٧رقم / ٢/٦٥٩ج(١ط ان االعتدالميز الذهيب،  )٣(
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  . )١(اء اخلراساين، وابن معني يف الزهري خاصةوضعفه حيىي القطان يف عط 

، )) قال(( و ،))  عن  (( ةبلفظإن ابن جريج يف نفسه ثقة، حافظ، فقيه، لكنه يدلس  :الخالصة
  : وميكن تقسيم حديثه إىل أربعة أقسام ،)) خربتأُ (( و

 ، وصرح فيه، أو عمرو بن ديناربن أيب رباح، أو نافععطاء  شيخهما حدث من كتابه، وكان  :األول
  .بالسماع، فهذا يف أعلى درجات الصحة، فابن جريج عد من أوثق الناس يف هؤالء الثالثة

  .غري أنه دون األول -أيضاً  -ما رواه عن غري هؤالء الثالثة وصرح فيه بالسماع فصحيح :الثاني

إذا تبني لنا  إال -أيضاً  - ما رواه عن الزهري، أو عطاء اخلراساين، وصرح بالسماع فصحيح :الثالث
  . خطؤه بالنظر واالستقراء فريد

وأما تضعيف ابن القطان وابن معني له يف هذين خاصة، فذلك ألن ابن جريج تلقى عنهما باملناولة  
 :حيىي بن سعيدهما، قال ومن مث دخل عليه الداخل يف رواياته عن ،يتوسع يف ذلككان و واإلجازة، 

كله   ،ال شيء :قال ؟نه يقول أخربينإ :هل ليق، عيفبن جريج عن عطاء اخلراساين ضاحديث   (
  . )٢() إمنا هو كتاب دفعه إليه ،ضعيف

 من مسعت ما: جريج ابن قال: ( وصرح ابن جريج بأنه مل يسمع من الزهري، قال ابن أيب حامت 
  . )٣() يل جازهأو  فكتبته جزأ الزهري عطاينأ مناإ ،شيئاً  الزهري

  . ة فريد مطلقاً؛ ألنه وسم بالتدليس، وكان يدلس عن اروحنيما رواه بصيغة العنعن :الرابع

وقد وصفه أكثر النقاد بذلك، وصفه أمحد بن حنبل، وحيىي القطان، والنسائي، وابن حبان،  
 قال. والدارقطين، وعدوا تدليسه أسوأ التدليس؛ ألنه كان ال يدلس إال عن ضعيف، أو مرتوك

 من مسعه فيما إال يدلس ال ،التدليس وحش فإنه -ابن جريجيعين  -تدليسه يتجنب : (الدارقطين

                                                 

  ).٤٣١٧رقم / ٥/٣٠٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٤٩ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب،  )١(
 ).٤٣١٧رقم / ٥/٣٠٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).١٦٨٧رقم / ٥/٤٢٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(



  

٨٩  
 

  .)١() عبيدة بن وموسى ،حيىي أيب بن إبراهيم مثل ،جمروح

   .)٢(وعده ابن حجر يف الطبقة الثالثة، ممن ال حيتج األئمة بأحاديثهم إال إذا صرحوا بالسماع 

  .)هـ ١٢٥ت(املدين أبو بكر ري هْ رشي الز هو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا القُ  :ابهَ شِ  نُ بْ ا - ٤

روى عن خارجة بن زيد، وابن املسيب، وعطاء بن يزيد، وعنه أيوب السختياين، وابن عيينة، ومالك  
  . بن أنس وابن جريج وغريهم

 ،فقيهاً  ،والرواية ،والعلم ،وكان كثري احلديث: ( وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، زاد ابن سعد 
 ملتون األخبار وكان فقيهاً  وأحسنهم سياقاً  ،وكان من أحفظ أهل زمانه: ( حبان ، وزاد ابن) جامعاً 
ووصفه باحلفظ، واإلتقان، والعلم غري واحد منهم أيوب، وحيىي القطان، والثوري، وقال . )٣() فاضالً 
  . )٤(بن شهاب وماله يف الدنيا نظريا يبق: مالك

على جاللته  الفقيه احلافظ متفق : (جروقال ابن ح. )٥()احلافظ احلجة : ( وقال الذهيب 
  . )٦() وإتقانه

 ؛مرسل الزهري شر من مرسل غريه(  :قال حيىي بن سعيدعيب عيله كثرة اإلرسال عن الضعفاء،  
: وقال الشافعي).  وإمنا يرتك من ال يستجيز أن يسميه ،وكلما قدر أن يسمى مسي ،ألنه حافظ

وممن أنكر ).  نا جنده يروي عن سليمان بن أرقموذلك أ ،إرسال الزهري عندنا ليس بشيء  (

                                                 

/ ٥/٣٠٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، : وينظر). ٢٦٥رقم / ١٧٤ص(١ط سؤاالت الحاكم للدارقطنيالدارقطين،  )١(
 ).٤٣١٧رقم 

  ).٨٣رقم / ٤١ص(١ط تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر،  )٢(
ابن ، و )١٦٤٥رقم / ٢/٢٥٣ج(١ط عرفة الثقاتمالعجلي، اجلزء املتمم، و ) ١٥٧ص(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(

 ).٥١٦٢رقم / ٥/٣٤٩ج(١طالثقات حبان، 

/ ٢٦/٤٣٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٣١٨رقم / ٨/٨٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٤(
 ).٦٥٤٨رقم / ٧/٤٢٠ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  ، و)٥٦٠٦رقم 

 ).٨١٧١رقم / ٤/٤٠ج(١ط في نقد الرجالتدال ميزان االعالذهيب،  )٥(

  ).٦٣٣٦رقم / ٨٩٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

٩٠  
 

  . )١(مرسالته ابن معني، وأمحد بن صاحل املصري

 ،ألنه يكون قد سقط منه اثنان ؛مراسيل الزهري كاملعضل : (وجعله الذهيب نوعًا من اإلعضال، قال 
   .)٢() وال يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحايب فقط

أما مراسيله فال حيتج ا؛ ألنه . ل، متفق على جاللته وحفظهإن الزهري إمام ثقة فاض :الخالصة
  .يرسل عن الضعفاء

  .)هـ١٠٧ت ( املدين حممد أبو يثيْ الل  :يعِ دَ نْ الجُ  يزيد بن اءطَ عَ  - ٥

روى محران بن أبان، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، وعنه ذكوان السمان، وسليمان بن عطاء، وابن  
  .شهاب الزهري وغريهم

. )٣(قه علي بن املديين، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج حديثه اجلماعةوث 
  .)٤()ثقة : ( قال ابن حجر

      .أن عطاء ثقة :الخالصة

  .)ه، ٧٥ت( عفان بن عثمان موىل املدين يالنمر  خالد بن انبَ أَ  بنهو ا :ثمانعُ  ليوَ مَ  انرَ مْ حُ  - ٦

أيب سفيان، وعنه شقيق بن سلمة، وعطاء بن يزيد، وأبو سلمة بن  روى عن عثمان، ومعاوية بن 
  .عبد الرمحن وغريهم

وذكره ابن حبان يف الثقات، وروى له أصحاب . من تابعي أهل املدينة وحمدثيهم: قال ابن معني 

                                                 

ابن رجب، ، و )٤٢٥ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب، ، و )١/٢١٤ج(١ط مقدمة الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٢٣٠ص(١ط شرح علل الترمذي

 ).٥/٣٣٩ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٢(

املزي، ، و )٤٥٢٦رقم / ٥/٢٠٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٢٤٤رقم / ٢/١٣٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، : ينظر )٣(
 ). ٣٩٤٥رقم / ٢٠/١٢٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ).٤٦٣٧رقم / ٦٧٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٩١  
 

  .)١(الكتب الستة

  .)٢() به حيتجون همأر  مل(  :سعد ابن قال 

   .)٤()ثقة : ( ن حجروقال اب. )٣()هو ثبت : ( قال الذهيبو  

ثقة، أما كالم ابن سعد فيه فلم يلتفت األئمة إليه، بل تعقبوه يف ذلك، قال  أن محرانَ  :الخالصة
  .)٥() فيه يؤثر ال مبا فيه تكلم: ( احلاكم

  .أنه صحايب) ٤٨ص(تقدم  ياألمو شي القر  العاص أىب بن عفان بنهو ا :ثمانعُ  - ٧

  الحديثتخريج 

، ومسلم )١٥٩(رقم  ثالثاً  ثالثاً  الوضوء بابكتاب الطهارة ) ١/٤٣ج(ي احلديث أخرجه البخار  
كتاب ) ١/٢٦ج(، وأبو داود )٢٢٦(كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله رقم ) ١/٢٠٤ج(

 بأي بابكتاب الطهارة ) ١/٦٥ج(، والنسائي )١٠٦(رقم  ����الطهارة باب صفة وضوء النيب 
 يكفر ما بابكتاب الطهارة ) ١/٤٥ج(يف مصنفه  ، وعبد الرزاق)٨٥(رقم  يتمضمض اليدين
) ١/٣٤٠ج(، وابن حبان )٤١٨رقم / ١/٥٩ج(، وأمحد يف مسنده )١٣٩(رقم  والصالة الوضوء

، )١٠٥٨(رقم  الناتئ العظم هو الكعب أن زعم من قول املدحض اخلرب ذكركتاب الطهارة باب 
، والبيهقي يف السنن )٢٦٧(رقم  ����كتاب الطهارة باب وضوء رسول اهللا ) ١/٥٩ج(والدارقطين 

 واالستنشاق للمضمضة ا والغرف اإلناء ىف اليمني إدخال بابكتاب الطهارة ) ١/٧٩ج(الكربى 
  .به عثمان موىل أبان بن محران عن الليثى يزيد بن عطاء عن الزهرىكلهم من طريق ) ٢١٧(رقم 

، والبزار يف )٦٤٣٣(الدنيا رقم كتاب الرقاق باب ما حيذر من زهرة ) ٧/٢٤٩ج(وأخرجه البخاري  

                                                 

 ).١٤٩٦رقم/٧/٣٠١ج(٦ط في أسماء الرجاليب الكمال تهذاملزي، ، و )٢٣٧١رقم/٤/١٧٩ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(

 ).٥/٢٨٣(٦ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(

 ). ٣١رقم / ٨٨ص(١ط الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهمالرواة الذهيب،  )٣(

 ).١٥٢١رقم / ٢٧٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ).٣١رقم / ٨٨ص(١ط ردهم الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجبالذهيب،  )٥(



  

٩٢  
 

 عبد بن معاذ أخربين إبراهيم بن حممد عن حيىيكالمها من طريق ) ٤٣٦رقم / ٢/٨٤ج(مسنده 
) ٢٨٥(كتاب الطهارة وسننها باب ثواب الطهور رقم ) ١/١٠٥ج(ابن ماجه و ، محران أن الرمحن

اإلحسان باب ذكر كتاب الرب و ) ٢/٧٥ج(، وابن حبان )٤٧٨رقم / ١/٦٧ج(وأمحد يف املسند 
 بن حممد، من طريق األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن )٣٦٠(الزجر عن االغرتار بالفضائل رقم 

: ���� اهللا رسول قال: خمتصرًا بنحوه وزادوا عثمان موىل محران حدثين سلمة بن قيشق حدثين إبراهيم
  . أي ذه الفضائل عن االجتهاد يف اخلريات". تغرتوا وال"

  الحديثالحكم على 

، رجاله ثقات رجال الصحيحنيوبقية  فيه إسحاق الدبري شيخ املصنف وهو صدوق،، إسناده حسن
  .وهو يف الصحيحني كما مر معناإسناده صحيح من طريق طريق املصنف، لكن 

 َأن أََنًسا  ( بيهأ عن عدي بيأ بن محمد ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا: ابن المنذرقال ) ١٦(
  .)١() ، َكاَن يـَْغِسُل َيَدْيِه َورِْجَلْيِه َحتى َيِسيلَ ����ابن مالك 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص( تقدم السلمي يعقوب أبو عبدالرمحن بنوهو ابن قتيبة  :سماعيلإ - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٣٨ص(  تقدمالكويف شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٢

  .)هـ١٩٤ت( يالبصر  عمرو أبو موالهم مىلَ الس  إبراهيم بنهو ا :يدِ عَ  بيأ بن حمدمُ  - ٣

روى عن إمساعيل بن مسلم، سعيد بن أيب عروبة، وأبيه إبراهيم، وعنه أمحد بن حنبل، وأبو بكر بن  
  .أيب شيبة، وعمر بن شبة وغريهم

  .)٢(ى له اجلماعةوثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، ورو  
                                                 

  ). ٤٢٠(رقم  }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله  كتاب صفة الوضوء باب) ١/٤١٤ج( األوسطابن املنذر،  )١(
ابن أيب حامت، ، و )١٦٢٨رقم / ٢/٢٤٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٩٢ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(

املزي، ، و )١٠٨٢٣رقم / ٧/٤٤٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٢٦٠٢ رقم/ ٧/٢٥٥ج(١ط الجرح والتعديل
  ).٥٠٢٩رقم / ٢٤/٣٢١ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 



  

٩٣  
 

  .)١()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .ثقة اً أن حممد :الخالصة

ميد، فمحمد بن أيب عدي ال تعرف له رواية عن أبيه، ُـ مل أجد ترمجة له، ولعل الصواب ح :بيهأ - ٤
 فهي عن محيد، واملصنف إمنا أخرج احلديث إمنا يروي عن محيد، ومما يؤكد هذا رواية ابن أيب شيبة،

   .من طريقه

  .أنه ثقة ثبت) ٨٢ص( ميد هو الطويل تقدمت ترمجتهُـ وح 

  .أنه صحايب )٨٣ص( ابن مالك صحايب تقدمهو : نسأَ  - ٥

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب من يقول اغسل قدميك ) ١/٣٠٢ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
  .به أنساً  أن محيد عن عدي أيب بن حممد حدثنا: قال) ١٨٧(رقم 

  الحكم على الحديث

إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الصحيحني، إال شيخ املصنف فليس من رجال  
وأما أنأنة محيد عن أنس فمقبولة على اإلطالق، ألن الواسطة معلومة وهو ثابت كما  .الصحيحني

  . تقرير ذلك يف ترمجته سبق

 عن المبارك ابن عن سليمان بن سلمه ثنا النجار ابن عن وحدثونا: قال ابن المنذر) ١٧(
نـََزَل ِجْبرِيُل بِاْلَمْسِح َوَسن  ( :���� عمر ابن سمعت :قال بدر بن اهللا عبد عن عامر بن محمد
 ِبي٢() َغْسَل اْلَقَدَمْينِ  ����الن(.  

   :بيان تراجم رواة الحديث

  . هو حممد بن علي بن سفيان الصنعاين النجار :جارالن  ابن - ١

                                                 

 ).٥٧٣٣رقم / ٨٢٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

  ). ٤٢١(رقم  }وأرجلكم{اختالف أهل العلم يف قراءة قوله كتاب صفة الوضوء باب ) ١/٤١٤ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

٩٤  
 

  .اً وال تعديًال، ومل أجد من ترجم لهمل أجد فيه جرح 

  .)هـ٢٠٣ت ( املؤدب ليمانسُ  أبو يز وَ رْ مَ ـالهو  :يمانلَ سُ  بن ةمَ لَ سَ  - ٢

  . روى عن ابن املبارك، وأيب محزة السكري، وعنه إسحاق بن راهويه، وعلي بن خشرم وغريهم 

أصحاب ابن املبارك،  كان من جلة  : (وقال أبو حامت. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  .)١()وأخرج حديثه الشيخان والنسائي 

  .)٢()ثقة حافظ : ( وقال ابن حجر). ثقة حافظ : ( قال الذهيب 

  .أن سلمة ثقة :الخالصة

  .أنه إمام حافظ) ٣٣ص(تقدم  يالتميم ياحلنظل املبارك بن اهللا عبدهو  :المبارك ابن - ٣

  .يلِ مْ الر  ابب خَ  بن يدشِ رَ  بنهو ا :امرعَ  بن حمدمُ  - ٤

 يف أر مل : (واضطرب كالم ابن حبان فيه، فذكره يف الثقات وقال. روى عن ابن عيينة، ومالك 
 عن ويروىيقلب األخبار،  : (، وقال يف اروحني) واحداً  حديثاً  ال، إشيء منه القلب يف مما حديثه
  . )٣() أحاديثهم من ليس ما الثقات

   .)٤()  جمهول: ( وقال اخلطيب 

   .أن ابن عامر جمهول :الخالصة

  .ياليمام يالسحيم ياحلنف مشر بن احلارث بن رةْـ يمَ عُ  بنهو ا :ردْ بَ  بنُ  اهللا دبْ عَ  - ٥

                                                 

 ،)١٣٤٧٩رقم / ٨/٢٧٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٥٨٣٥رقم / ٤/١٥٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٢٤٥٢رقم / ١١/٢٨٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و 

 ب التهذيبتقريابن حجر،  ، و)٢٠٣٣رقم / ١/٤٥٣ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٢(
 ).٢٥٠٦رقم / ٤٠٠ص(١ط

 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن حبان، ، و )١٥٣٨٣رقم / ٩/٩٦ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٣(
 ،)١٠٠٦رقم / ٢/٣٢٢ج(١ط

 ).٧٧٢١رقم / ٣/٥٨٨ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٤(



  

٩٥  
 

روى عنه طلق بن علي، وابن عمر، وابن عباس، وقيس بن طلق وعنه أيوب بن عتبة، وعمر بن  
  . جابر، ومالز بن عمرو وغريهم

  .)١(الثقات كتاب ىف حبان ابن وذكره، زرعة وأبو ،معني بن حيىيوثقه العجلي، و  

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن عبد اهللا ثقة :الخالصة

 نشأ. املدين ياملك الرمحن عبد أبو يوِ دَ العَ  يشِ رَ القُ  ابط خَ ـال بن عمر بن اهللا عبدهو  :رمَ عُ  نُ ابْ  - ٦
 مع املشاهد من بعدها وما خلندقا وشهد أحد، يوم أيبه، استصغر مع املدينة إىل وهاجر االسالم، يف

  .)٣(مات سنة ثالث وسبعني الصحابة من املكثرين أحد هوو  ،���� اهللا رسول

  الحديثتخريج 

وهذا األثر مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  
   .بقية كتب أصحاب السنة

  الحكم على الحديث

  :، فيه ثالث عللإسناده ضعيف جداً  

  .منقطاع بني املصنف وابن النجار، فأخرب املصنف أن هناك من أخربوه، دون أن يسميهاال :األولى

  .ابن النجار، ما وجدت فيه جرحاً وال تعديالً  :الثانية

  . حممد بن عامر جمهول احلديث :الثالثة
                                                 

ابن ، و )٧٣٩٠رقم / ٥/١٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و ، )٨٥٦رقم / ٢/٢١ج(١ط الثقاتمعرفة العجلي،  )١(
  ).٣١٧٥رقم / ١٤/٣٢٤ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٣٦١٢رقم/٥/١٦ج(١ط الثقات حبان،

 ).٣٢٤٠رقم / ٤٩٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

، )١٤٣٥رقم / ٤١٩ص(١ط ب في معرفة األصحاباالستيعاابن عبد الرب، ، و )٤/١٤٢ج( الطقبات الكبرىابن سعد، ) ٣(
رقم / ٤/١٠٧ج(١ط في تمييز الصحابةاإلصابة ابن حجر،  ، و)١٧رقم / ١/٣٧ج(١ط تذكرة الحفاظالذهيب، و 

٤٨٢٥.(  



  

٩٦  
 

   :فائدة

 يثبت عنه، ومل غسل رجليهن يكاأنه  ، ����األحاديث الصحيحة املستفيضة يف صفة وضوئه جاءت  
من بينهم أئمة  ،الذي اعتمده كافة فقهاء األمصاروهذا وهو املبني ألمر اهللا، خالف هذا،  ����

الرمحن بن  قال عبدبل حكى بعض العلماء اإلمجاع على وجوب غسل القدمني،  ،املذاهب األربعة
رأينا األعضاء : ( ل الطحاويوقا .)١() على غسل القدمني ����أمجع أصحاب رسول اهللا ( : أيب ليلى

الوجه، واليدان، والرجالن، والرأس، فكان الوجه يغسل كله، : اليت قد اتفقوا على فرضيتها يف الوضوء
فقد أمجع املسلمون على وجوب غسل : ( قال النوويو . )٢() وكذلك اليدان، وكذلك الرجالن

  .)٣() ومل خيالف يف ذلك من يعتد به ،الرجلني

 قالعن بعض الصحابة أنه كان ميسح على الرجلني، فقد ثبت عنه الرجوع عن ذلك، وأما ما ثبت  
ومل يثبت عن أحد من الصحابة خالف ذلك، إال عن علي وابن عباس وأنس، وقد ( : ابن حجر

على غسل  ����أمجع أصحاب رسول اهللا : ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبدالرمحن بن أيب ليلى
  .)٤() القدمني

    

  

  

  

  

  

                                                 

 ).١/٢٦٦ج(١ط فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  )١(

 ).١/٣٣ج(١ط شرح معاني اآلثارالطحاوي،  )٢(

 ).١/٤١٧ج(١ط المهذب المجموع شرحالنووي،  )٣(

 ).١/٢٦٦ج(١ط فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  )٤(



  

٩٧  
 

  في التمسح بالمنديل بعدالوضوء والغسل اختالف أهل العلمباب ذكر  :خريج أحاديثت

 نهأ ةبكر  بيأ بن اهللا عبيد عن حماد ثنا حجاج ثنا العزيز عبد بن علي: المنذرقال ابن ) ١٨(
  .)١() َيْمَسُح َوْجَهُه بِاْلِمْنِديِل بـَْعَد اْلُوُضوءِ  ���� أَنُه رََأى أََنَس ْبَن َماِلكٍ   (

    :يان تراجم رواة الحديثب

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنا هو :العزيز عبد بن علي - ١

   .)هـ٢١٦ت( يالبصر  يلمالس  حمدُـ م أبو ياطِ مَ ـنْ األَ  الهَ نْـ مِ ـال نُ بْ هو ا :اجج حَ  - ٢

ر، واجلوزجاين روى عن جرير بن حازم، واحلمادين، وشعبة، وعنه عبد بن محيد، وعمرو بن منصو  
  . وعلي بن عبد العزيز وغريهم

  .)٢(وثقه ابن سعد، وأمحد، وأبو حامت، والعجلي، والنسائي، وابن قانع، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٤()ثقة فاضل : ( ، وقال ابن حجر)٣()ثقة ورع ذا سنة وفضل : ( قال الذهيب 

  .ثقة بن املنهال أن حجاج :الخالصة

  .)هـ١٩٧ت ( األزرق يالبصر  إمساعيل أبو ،يمِ ضَ هْ جَ ـال يداألزْ  همرْ دِ د بن يْ زَ  نبْ هو ا :ادم حَ  - ٣

روى عن أيوب السختياين، وداود بن أيب هند، وعبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس، وعنه السفيانان،  
  .وحجاج بن املنهال، وشيبان بن فروخ وغريهم

ة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأثىن حج ثبت: يعقوب بن شيبة، وزاد األولوثقه ابن سعد، و  
                                                 

كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوضوء ) ١/٤١٥ج(١طسط ألواابن املنذر،  )١(
 ). ٤٢٢(والغسل رقم 

ابن أيب حامت، ، و )٢٦٩رقم / ١/٢٨٦ج(١ط اتمعرفة الثقالعجلي، ، و )٧/٣٠١ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
تهذيب املزي، ، و )١٢٩٨٨رقم / ٨/٢٠٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣٠٠٤رقم / ٣/١٧٩ج(١ط الجرح والتعديل

 ).١١٢٨رقم / ٥/٤٥٧ج(١ط في أسماء الرجالالكمال 

 ).٩٤٣رقم / ١/٣١٣ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٣(

 ).١١٤٦رقم / ٢٢٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٩٨  
 

 قال، و )  زيد بن محاد من أحفظ احلديث يكتب مل أحداً  رأيت ما: ( مهدي ابن قالاألئمة عليه، 
، ) عليه متفق ثقة( : ياخلليل وقال ،) واإلسالم الدين أهل من املسلمني، أئمة من هو: ( أمحد

  .)١(وأخرج له اجلماعة، واحتجوا به

  . )٢() فقيه ثبت ثقة (: حجر بنل ااق 

  .ثقة حافظ، متفق على توثيقه اً أن محاد :الخالصة

  .يالبصر  معاذ أبو ،ياألنصار  مالك بن أنس بنهو ا :بكر بيأ بن اهللا يدبِ عُ  - ٤

   .روى عن أنس بن مالك، وأبيه، وعنه احلمادين، وشعبة بن احلجاج، وغريهم 

واحتج به . ي، وذكره ابن حبان يف الثقاتالنسائو  داود، وأبو معني، بن حيىيو  ،حنبل بن أمحدوثقه  
  .)٤()ثقة : ( وقال ابن حجر .)٣(اجلماعة، وأخرجوا حديثه

  .أن عبيد اهللا ثقة :الخالصة

  الحديثتخريج 

موسى بن إمساعيل عن  حدثنا: قال) ٩٣رقم / ٢٥٨ص(األثرم يف سننه  -أيضاً -احلديث أخرجه  
  . محاد عن عبيد اهللا بن أيب بكرة به

رقم  الوضوء بعد املنديل يفكتاب الطهارة باب ) ٢/١٥٢ج(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه و  
  .) ويديه وجهه وميسح يتوضأ كان أنه ( أنس عن زيقرُ  عن ليث عن علية ابن حدثنا: قال) ١٥٩٢(

  الحكم على الحديث

إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الصحيحني، إال شيخ املصنف، فليس من رجال  
                                                 

ابن حبان، ، و )٢٩١٠رقم / ٣/١٥١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٧/٢٨٦ج(١ط لكبرىطبقات اابن سعد،  )١(
 ). ١٤٨١رقم / ٧/٢٣٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٧٤٣٥رقم/٦/٢١٧ج(١ط الثقات

 ).١٥٠٦رقم / ٢٦٨ص(١ط بتقريب التهذيابن حجر،  )٢(

 ).٣٦٢٣رقم / ١٩/١٥ج(١ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٣٨٧٧رقم / ٥/٦٥ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٣(

 ).٤٣٠٧رقم / ٦٣٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٩٩  
 

   .الصحيحني، لكنه ثقة مأمون

 الثقفي يعلي بن عمر ثنا معاويه بوأ ثنا سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا: المنذرقال ابن ) ١٩(
أَنُه َكاَن َيْمَسُح َوْجَهُه بِاْلِمْنِديِل بـَْعَد  (: ���� بن علي الحسين عن الحسين مولي سعيد بيأ عن

  .)١() اْلُوُضوءِ 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٧٥ص(هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ تقدم  :علي بن محمد - ١

   .أنه ثقة متفق) ٧٦ص(هو ابن منصور بن شعبة اخلرساين تقدم  :سعيد - ٢

  . )ه١٩٥ت ( يررِ عاوية الض أبو مُ  همي التميمي موالعدِ الس  مازِ حممد بن خَ هو  :اويهعَ مُ  بوأ - ٣

عمش، وعبيد اهللا بن عمر العمري وعمر بن عبد اهللا، وعنه روى عن إمساعيل بن أيب خالد، واأل 
  . أمحد بن حنبل، وأسد بن موسى، وسعيد بن منصور وغريهم

، يف الثقات ابن حبانذكره وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، والدار قطين، و  
   .)٣(لكتب الستةوأخرج له اجلماعة وحديثه يف ا .)٢() متقناً  وكان حافظاً   : (وزاد

أبو (  :محدُتكلم يف حديثه يف غري األعمش، وخاصة يف عبيد اهللا بن عمر، وهشام بن عروة، قال أ 
أبو معاوية  ( :بن معني، وقال ا)٤()  جيداً  ال حيفظها حفظاً  ،حديث األعمش مضطربيف غري معاوية 

 أبو قال، و )٥()  اديث مناكريوروى أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر أح ،ثبت من جرير يف األعمشأ
                                                 

وء كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوض) ١/٤١٦ج(١ط األوسطابن املنذر، ) ١(
 ).٤٢٣(والغسل رقم 

ابن حبان، ، و )١٥٨٩رقم / ٢/٢٣٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٩٢ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
في تهذيب الكمال املزي، ، و )١/١٣٣ج(١ط سنن الدارقطنيالدارقطين، ، و )١٠٨٣٠رقم / ٧/٤٤٢ج(١ط الثقات

 ).٥١٧٣رقم / ٢٥/١٢٣ج(٦طأسماء الرجال 

 ).٦٠٥٦رقم/٧/١٢٧ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٥١٧٣رقم/٢٥/١٢٣ج(٦ط هذيب الكمالتاملزي،  )٣(

 ).٧٢٦رقم / ١/٣٧٨ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )٤(

 ).٢٦٢٥رقم / ٣/٥٣٧ج(١ط تاريخ ابن معين رواية الدوريابن معني،  )٥(



  

١٠٠  
 

   .)١() عروة بن هشام على خيطئ ،خطؤه كثر االعمش حديث جاز إذا معاوية أبو (: داود

أبو داود، وأبو زرعة، والعجلي، : وَتكلم فيه آخرون من أجل القول باإلرجاء والغلو فيه، منهم 
  .)٢() بالكوفة املرجئة رئيس معاوية أبو( : داود وأبويعقوب بن شيبة، وابن حبان، حىت قال 

  .)٣(ووصفه يعقوب بن شيبة، وابن سعد، والدارقطين بالتدليس 

ثقة أحفظ الناس  : (وقال ابن حجر. )٤() ثبت يف األعمش وكان مرجئاً  ،احلافظ: ( قال الذهيب 
   .)٥() رمي باإلرجاء ،وقد يهم يف حديث غريه ،األعمشث حلدي

  :سيم حديثه إىل قسمنيأن أبا معاوية ثقة، وميكن تق :الخالصة

إذا حدث عن األعمش، فيكون حديثه صحيح؛ ألنه عد من أوثق الناس يف األعمش، ومل  :األول
  .)٦(حيتج به البخاري إال يف األعمش

إذا حدث عن غري األعمش، فقد حصل له خطأ ووهم، وخاصة يف حديثه عن عبيد اهللا بن  :الثاني
الة حسن، إال إذا تبني لنا بالدليل أنه وقع يف خطأ، وأما عمر، وهشام بن عروة، فحديثه يف هذه احل

مما . وللبخاري عدة أحاديث عنه عن هشام بن عروة. خطئه فهو خطأ نسيب بالنسبة حلديثه اآلخر
  . يدل على قبول حديثه، من غري طريق األعمش، وإن وجدت هلا متابعات عنده

عة، واملبتدع تقبل روايته ما مل يتهم باستحالل أما أنه كان يرى اإلرجاء، فهذه على فرض ثبوا بد 
الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن الراوي إذا كان صادقاً، مأموناً، معتقدًا حرمة الكذب، قبلت روايته، ال 

                                                 

 ).٣٥٢ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب،  ،محدأ قاله همثلو ) ٤٦٦ رقم /١/٢٩٥ج(١ط سؤاالت اآلجريأبو داود،  )١(

املزي، ، و )١٠٨٣٠رقم / ٧/٤٤٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٤٩٩رقم / ١/٣٠٤ج(١ط سؤاالت اآلجريأبو داود،  )٢(
 ). ٤٣٨ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر، ، و )٦٠٥٦رقم / ٧/١٢٧ج(٦ط تهذيب التهذيب

 التبيين ألسماء المدلسينالسيوطي، ، و )٦٧٨رقم / ٢٦٣ص(١ط م المراسيلجامع التحصيل في أحكاالعالئي،  )٣(
  ).٢٨رقم / ٥٧ص(١ط تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر، ، و )٦٦رقم / ١٧٨ص(١ط

 ).٤٨١٦رقم / ٢/١٦٧ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٤(

 ). ٥٨٧٨رقم / ٨٤٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(

 ).٤٣٨ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر، ، و )٤٥٠ص(١ط الترمذي شرح عللابن رجب،  )٦(



  

١٠١  
 

  . )١(سيما إذا مل يكن داعية إىل رأيه

ممن احتمل أما تدليسه فيظهر أنه مل يؤثر على حديثه لقلته، ولذلك ذكره احلافظ يف املرتبة الثانية  
   .)٢(األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح لقلة تدليسه

   .ي الكويفالثقف مرة بن يعلى بن اهللا عبد بن عمر :يلَ عْ يَـ  بن مرعُ  - ٤

روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبري، واملنهال بن عمرو، وعنه أبو معاوية، وجرير بن عبد  
  .احلميد، والثوري وغريهم

 منكر: حامت أبو زاد .ي والدار قطينوالنسائ حامت، وأبو معني، بن حيىيو  حنبل، بن أمحدضعفه  
   .)٣(احلديث

  .)٤()ضعيف : ( قال ابن حجرو  

  .أن عمر بن يعلى ضعيف احلديث، متفق على ضعفه :الخالصة

مل أجد من ترمجه، وال من ذكره جبرح وال تعديل، وقد ذكره ابن منده  .الحسين ىمول سعيد وبأ - ٥
  .)٥(، ومل يذكره جبرح وال تعديلاألصبهاين

 ،���� اهللا رسول سبط ،املدين اهللا عبد أبو اهلامشى القرشى طالب أىب بن على بنا هو :الحسين - ٦
قتل رضي اهللا عنه يوم ، اجلنة أهل شباب يسيد أحد، و ����وكان أشبههم به . الدنيا من ورحيانته

  .)٦(يقال له كربالءمبوضع  اجلمعة لعشر خلت من احملرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستني

                                                 

 ).٩٢ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب، ، و )١٤٨ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب،  )١(

 ).٢٨م رق/ ٥٧ص(١ط تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر،  )٢(

 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٩٨٨٨رقم / ٦/١٤٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(
 ). ٥٠٩١رقم / ٦/٧٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٤٢٧٠رقم / ٢١/٤١٧ج(٦ط

 ).٤٩٦٧رقم / ٧٢٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ).٣٢٢٠رقم / ٣٦٤ص(١ط فتح الباب في الكنى واأللقابابن مندة،  )٥(

 ).١٧١٩رقم /٢/١٤ج(١ط اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، و )٢٢١رقم/٣/٦٨ج(١ط الثقات ابن حبان، )٦(



  

١٠٢  
 

  الحديثتخريج 

معاوية بن حدثنا : قال) ٩٤رقم / ٢٥٨ص(أبو بكر بن األثرم يف سننه  -أيضاً -احلديث أخرجه  
 ،أرسل أيب موالة لنا إىل احلسن بن علي(  :جابر قال عمرو حدثنا زاِئدة عن ِإمساعيل عن حِكيم بن

  ). يتوضأ ُمث مسح وجههُ  رأتهف

  لحديثالحكم على ا

  :إسناده ضعيف، به علتان 

  .عمر بن يعلى ضعيف احلديث :األولى

  .موىل احلسني ال يعرف، ومل أجد من ذكره جبرح وال تعديل :الثانية

، وبقية غري معروفة، وال يدرى من هي ، وهيموالة جابرنجرب برواية ابن األثرم، ألن فيها م األثر غريو  
  .ثقات ابن األثرم رجال

: قال عبيد بن ثابت عن مسعر ثنا معاويه بوأ ثنا سعيد ثنا محمد حدثنا: المنذرقال ابن ) ٢٠(
  .)١() وََكاَن َلُه ُصْحَبٌة، يَْمَسُح بِاْلِمْنِديلِ  ���� رَأَْيُت َبِشيَر ْبَن أَِبي َمْسُعودٍ  (

    :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٧٥ص(هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ تقدم  :محمد - ١

   .أنه ثقة متقن) ٧٦ص(شعبة اخلرساين تقدم هو ابن منصور بن  :سعيد - ٢

  .أنه ثقة) ٩٩ص( تقدمالسعدي التميمي  حممد بن خازمهو  :معاويه بوأ - ٣

  .)هـ١٥٣ت( الكويف سلمة أبو ،يالعامر  اهلاليل عبيدة بن ْري هَ ظُ  بن امدَ كِ  بنهو ا :رعَ سْ مِ  - ٤

د، واألعمش، وعنه ابن املبارك، وعبد اهللا بن منري، وأبو روى عن حبيب بن أيب ثابت، وثابت بن عبي 
  .معاوية وغريهم

                                                 

كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوضوء ) ١/٤١٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(
 ). ٤٢٤(والغسل رقم 



  

١٠٣  
 

وثقه عبد الرمحن بن مهدي، والعجلي، وأمحد، وابن معني، وأبو زرعة، وكان شعبة يسميه باملصف  
  . )١(لقوة حفظه

 ،إسناداً  وأعلى ،حديثاً  وأجود ،أتقن مسعر : (وسئل أبو حامت عن مسعر وسفيان الثوري، فقال 
  . وأخرج له اجلماعة، واحتجوا به .)٢() زيد بن محاد من أتقن ومسعر

  .)٣()ثقة ثبت فاضل : ( قال ابن حجرو  

  .ثقة حافظ، متفق على توثيقه اً أن مسعر  :الخالصة

   .ثابت بن زيد موىل ،الكويف ياألنصار هو  :بيدعُ  بن تابِ ثَ  - ٥

مسعود، وعنه مسعر بن كدام، والثوري، روى عن أنس بن مالك، والرباء بن عازب، وبشري بن أيب  
  .واألعمش وغريهم

. )٤(وثقه ابن سعد، وأمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  .أخرج له البخاري يف األدب املفرد، واحتج به الباقون

  .)٥()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .ثقة بن عبيد أن ثابت :الخالصة

  .املدين ياألنصار  يالبدر  عمرو بن قبةعُ  :مسعود بيأ بن يرشِ بَ  - ٦

 ومسلم، ،يالبخار ذكره يف التابعني  وكذا. وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات من التابعني 

                                                 

 ).٥٩٠٦رقم / ٢٧/٤٦١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٧١٠رقم / ٢/٢٧٤ج(١ط الثقات معرفةالعجلي،  )١(

 ).١٤٩٩٢رقم / ٨/٤٢١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(

 ).٦٦٤٩رقم / ٩٣٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

ابن ، و )١٨٣١رقم / ٢/٣٨٠ج(١ط لتعديلوا الجرحابن أيب حامت، ، و )٦/٢٩٤ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٤(
 ). ٨٢٢رقم/٤/٣٦٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٩٦٧رقم/٤/٩١ج(١ط الثقات حبان،

 ).٨٢٩رقم / ١٨٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

١٠٤  
 

  .)١(وقيل إن له صحبة. واحتج به أصحاب الكتب الستة إال الرتمذي .الرازى حامت وأبو

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب يف املناديل بعد ) ٢/١٥١ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  -اً أيض- احلديث أخرجه  
 مسعركالمها من طريق ) ٩٥رقم / ٢٥٩ص(، وأبو بكر بن األثرم يف سننه )١٥٨٧(الوضوء رقم 

   .) باملنديل يتمسح مسعود أيب بن ريبش رأيت( : قال عبيد بن ثابت عن

  .، ولعله خطأ"دبشري بن أيب سعي" :إال أن ابن أيب شيبة قال 

   الحكم على الحديث

صحيح، فإن رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، عدا شيخ املصنف فليس من رجال  إسناده
  .الصحيح

َأن   (: ةبنان عن غراب مأ عن وكيع ناأ يحيي بن يحيي حديث ومن: ابن المنذرقال  -)٢١(
  .)٢() تـََوضأَ َفَمَسَح َوْجَهُه بِاْلِمْنِديلِ  ���� ُعْثَمانَ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

 بين موىل ،يالنيسابور  زكريا أبو ياحلنظل يالتميم الرمحن عبد بن بكر بنهو ا :ىيحْ يَ  بن ييحْ يَ  - ١
  .)هـ ٢٢٦ت( حنظلة

  . روى عن ابن علية، واحلمادين، ووكيع، وعنه البخاري، ومسلم، واملصنف وغريهم 

: راهويه بن إسحاق قالو . كره ابن حبان يف الثقاتوذ . وثقه أمحد، وأبو زرعة، والنسائي، وزاد ثبت 
 من إمام صاحل، رجل حيىي( : سعيد بن قتيبة قالو  .) نفسه مثل حيىي رأى وال ،حيىي مثل رأيت ما( 

                                                 

ابن حجر، ، و )١٨٦٨رقم / ٤/٧٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٦٣رقم / ١/٢٤٨ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
 ).٧٦٥رقم / ١/٤٨٦ج(١ط تهذيبتهذيب ال

كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوضوء ) ١/٤١٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(
 ). ٤٢٥(والغسل رقم 



  

١٠٥  
 

  .)١(روى له البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي .) املسلمني أئمة

  .)٢() إمام ثبت ثقة (: حجر ابنقال و  

  .م حافظأن حيىي ثقة إما :الخالصة

   .)هـ١٩٧ت( الكويف سفيان أبو ،ياسِ ؤَ الر  يحلِ مَ  بن احر احلَ  بنهو ا :عيْ كِ وَ  - ٢

مسع من هشام بن عروة، واألعمش، وابن جريج، وزكريا بن أيب زائدة، وعنه سفيان الثوري، وابن  
  .املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي بن حيىي وغريهم

: وأبو حامت، وابن سعد، والعجلي، وابن حبان، واخلليلي، زاد اخلليلي وثقه ابن معني، وابن املديين، 
 حافظ رمبا خيطيء يف ألوف يف أحاديث ،عارف باحلديث ،خمرج يف الصحيحني ،متفق عليه ،إمام  (

   .)٣() قليلة

وكيع، وال  ما رأيت أوعى للعلم من : (ووصفه آخرون باحلفظ، واإلتقان، واإلمامة، منهم أمحد، قال 
  . )٤() كثرياً   ، كان أحفظ من عبد الرمحن بن مهدي، كثرياً كان حافظاً  فظ منه،أح

   .)٥() ثقة حافظ عابد: ( قال ابن حجرو  

  . ثقة ثبت حافظ، اتفق العلماء على توثيقه وإمامته اً أن وكيع :الخالصة

  .غراب أم طلحة :غراب مأ - ٣
                                                 

 في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٦٤٧٨رقم / ٩/٢٤٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٦٩٤٣قم ر / ٣٢/٣١ج(٦ط

 ).٧٧١٨رقم / ١٠٦٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن أيب حامت، ، و )١٩٣٨رقم / ٢/٣٤١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٩٤ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
اإلرشاد اخلليلي، ، و )١١٤٨٢رقم / ٧/٥٦٢ج(١ط الثقات، ابن حبان، و )١٦٨رقم / ٩/٤٨ج(١ط الجرح والتعديل

/ ٣٠/٤٦٢ج(٦ط في أسماء الرجال الكمالتهذيب املزي، ، و )٢٦٦رقم / ٢/٥٧٠ج(١ط رفة علماء الحديثفي مع
 ).٦٦٩٥رقم 

َرد احلنبلي )٤(  ).١١٢٠رقم / ٤٤٨ص(١ط فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم بحر الدم، ابن ابن املِبـْ

 ).٧٤٦٤رقم / ١٠٣٧ص (١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

١٠٦  
 

    .روت عن نباتة، وعقيلة، وعنها مروان بن معاوية، ووكيع 

  .)١()ال يعرف حاهلا : ( ذكرها ابن حبان يف الثقات، وقال ابن حجر 

  . أن أم غراب جمهولة، غري معروف حاهلا :الخالصة

 روت عفان، بن عثمان زوجة ،الفزارى حصن بن عيينة بنت البنني مأ موالة ويقال نباتة، :ةبنان - ٤
ف، وابن حجر يف التعجيل، ومل يذكرا أوردها الدارقطين يف املؤتل. وروت عن عثمان. غراب مأ عنها

  . )٢( فيها جرحاً وال تعديالً 

  .أن بنانة ال يعرف حاهلا :الخالصة

   .أنه صحايب) ٤٨ص( ي تقدماألمو  يالقرش العاص أىب بن عفان بنا :عثمان - ٥

   الحديثتخريج 

 :قالت ةبنان عن غراب أم عن ربيعة بن حممدعن ) ٣/٥٩ج(ابن سعد يف الطبقات  -أيضاً - أخرجه  
  .) الوضوء بعد يتنشف عثمان كان( 

كتاب الطهارة باب يف املناديل بعد الوضوء رقم ) ٢/١٥٠ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  وأخرجه 
 أن عثمان؛ امرأة البنني ألم خادم بنانة حدثتين( : قالت غراب أم عن وكيع حدثنا: قال) ١٥٨٥(

  .) باملنديل وجهه فمسح توضأ عثمان

   ديثالحكم على الح

  .إسناده ضعيف بسبب جهالة أم غراب وبنانة، فإما ال يعرف حاهلما 

 عن عطاء عن منصور عن ةعيين ابن عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا: ابن المنذرقال  -)٢٢(
                                                 

رقم / ١٣٦٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٨٩٢٨رقم / ١٠/٤٨٧ج(١ط تهذيب التهذيب ابن حجر، )١(
٨٧٣٠.( 

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في ابن ماكوال، ، )١/٣٧ج(١ط المؤتلف والمختلفالدارقطين،  )٢(
/ ٦٣٥ص(١ط األئمة األربعة بزوائد رجال تعجيل المنفعةابن حجر، ، و )١/٣٦٠ج(١ط األسماء والكنى واألنساب

 ).١٦٢٨رقم 



  

١٠٧  
 

  .)١() ِإَذا تـََوضْأَت َفَال ُتَمْنِدلْ  ( :قال ���� جابر

  :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(عباد أبو يعقوب الصنعاين تقدم بن  إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه إمام ثقة) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو احلمريى مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .)هـ١٩٨ت( يل أبو حممد الكويف املكيَال ان اهلِ رَ مْ نة بن أيب عِ يْ يَـ بن عُ ان يَ فْ سُ  هو :ةنيْ يَـ عُ  ابن - ٣

احل بن كيسان، وابن املعتمر، وعنه عبد الرزاق، وابن روى عن زائدة بن قدامة، واألعمش، وص 
  . املبارك، وابن مهدي وغريهم

وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معني، وأبو حامت، وابن خراش، وابن حبان، والاللكائي، قال  
  .)٢()مستغن عن التزكية، لتثبته وإتقانه   : (وقال الاللكائي ،) مدافعة بال ،عليه متفق إمام: ( اخلليلي

بن سعيد القطان احيىي  تمسع :بن عمار املوصليوقد تغري حفظه يف آخر عمره واختلط، قال ا 
فمن مسع منه يف هذه السنة وبعدها  ،أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعني(  :يقول

  .)٣() فسماعه ال شيء

  .)٤(وكان رمبا دلس، فقد وصفه النسائي وغريه بذلك 

 عن لكن دلس رمبا وكان بأخرة حفظه تغري أنه إال حجة إمام فقيه حافظ ثقة (: حجر ابنوقال  
  .)٥() الثقات

                                                 

كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوضوء ) ١/٤١٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(
 ). ٤٢٦(والغسل رقم 

، ابن أيب حامت، و )٦٣١رقم / ١/٤١٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٤٩٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
رقم / ١١/١٧٧ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٩٧٣رقم / ٤/٢١١ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٢٥٢٥رقم / ٣/٤٠٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢٤١٣

 . )١٩رقم / ٤٥ص(١ط كتاب المختلطينالعالئي، : ، وينظر)٤٠١ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب،  )٣(

 ).١٩رقم / ٥٠ص(١ط لتقديس بمراتب الموصوفين بالتدليستعريف اهل اابن حجر،  )٤(

 ).٢٤٦٤رقم / ٣٩٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

١٠٨  
 

  .وحديثه حجة وحفظه، ن ابن عيينة إمام ثقة جممع على إمامتهأ :الخالصة

القطان مات ابن ألن  ،منه وعدها غلطاً  ،بن عمارامقالة  الذهيب استبعد ختالطه، فقدأما بالنسبة ال 
فمىت متكن حيىي بن  ،ووقت حتدثهم عن أخبار احلجاز ،وقت قدوم احلاج ،وتسعني سنة مثان صفر يف

فلعله بلغه  :مث قال ،واملوت قد نزل به، سعيد من أن يسمع اختالط سفيان مث يشهد عليه بذلك
  .)١(ذلك يف أثناء سنة سبع وتسعني

ذا الذي ال يتجه غريه ألن وه..) فلعله بلغه ذلك: ( وقد تعقب احلافظ كالم الذهيب، فقال بعد قوله 
وما املانع أن يكون حيىي بن سعيد مسعه من مجاعة ممن حج يف تلك  ،ثبات املتقننيبن عمار من األا

  .)٢()، واعتمد قوهلم السنة

فقد ذكر الذهيب وابن حجر أنه متعنت وخاصة يف . فالرواية ثابتة عنه، غري أا حتمل على تشدده 
  . )٣(األقران

يف تدليسه، فقد احتمل األئمة تدليسه؛ ألنه كان ال يدلس إال عن ثقة، ونقل ابن وأما ما قيل  
وذكر الذهيب وابن . عبدالرب عن أهل احلديث، أم كانوا يقبلونه؛ ألنه كان ال يدلس إال عن ثقة
  .)٤(حجر مثله، وادعى ابن حبان بأن هذا ليس يف الدنيا، إال لسفيان بن عيينة وحده

  .)ه١٣٢ت ( الكويف ابت عَ  أبو يالسلم ربيعة بن اهللا عبد بن مرتَ عْ الـمُ  بناهو  :ورصُ نْ مَ  - ٤

روى عن احلسن البصري، وعطاء بن أيب رباح، وعامر الشعيب، وعنه جرير بن عبد احلميد، ومحاد بن  
  .زيد، وابن عيينة وغريهم

بن حبان يف الثقات، ثبت يف احلديث، وذكره ا: وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو حامت، وزاد العجلي 
                                                 

 ).٣٣٢٧رقم / ٢/١٧٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )١(

 ).٢٥٢٥رقم / ٣/٤٠٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٢(

 مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر، ، و )٣٣٢٧رقم / ٢/١٧٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٣(
 ).٤٢٤ص(١ط

 مقدمة صحيح ابن حبانابن حبان، ، و )١/٣١ج(١ط لما في الموطأ من المعاني واألسانيد التمهيدابن عبد الرب،  )٤(
 ).١/١٦١ج(١ط
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أخرج حديثه . )١(ووصفه غري واحد من العلماء باحلفظ واإلتقان، وأنه أثبت أهل الكوفة يف زمنه
  . أصحاب الكتب الستة

  .)٢()ثقة ثبت وكان ال يدلس : ( وقال ابن حجر 

  .كان أثبت أهل الكوفة. أن منصور ثقة حافظ :الخالصة

  .)هـ١١٤ت( ري املكيهْ شي الفِ رَ موىل آل أيب خثيم القُ  أبو حممد احبَ رَ  أىب بنهو ا :اءطَ عَ  - ٥

روى عن جابر، وأوس بن الصامت، وعبد اهللا بن الزبري، وعنه أسامة بن زيد، ومنصور بن املعتمر،  
  .وأبو الزبري املكي وغريهم

من وكان  : (كره ابن حبان يف الثقات، وزادوثقه ابن سعد، والعجلي، وحيىي بن معني، وأبو زرعة، وذ  
  . )٣() مل يكن له فراش إال املسجد احلرام إىل أن مات ،وفضالً  ،وورعاً  ،وعلماً  ،فقهاً  ،سادات التابعني

رسال، وُعدت مرسالته من أضعف املرسالت؛ ألنه كان يأخذ من كل ضرب، عيب عليه كثرة اإل 
  .)٤() حدن، وعطاء، كانا يأخذان عن كل أليس يف املرسالت أضغف من مرسل احلس: ( قال أمحد

: وقال ابن حجر. )٥() وكان حجة، يف زمانه وإتقاناً  ،وعمالً  ،سيد التابعني علماً : ( وقال الذهيب 
  .)٦() ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال  (

                                                 

ابن حبان، ، و )١٧٩٥رقم / ٢/٢٩٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٣٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ).٦٢٠١رقم / ٢٨/٥٤٦ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١١٠١١رقم / ٧/٤٧٣ج(١ط الثقات

 ). ٦٩٥٦رقم / ٩٧٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن أيب حامت، ، و )١٢٣٦رقم / ٢/١٣٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٤٦٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
 ).٤٥٢٤رقم / ٥/١٩٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٨٣٩رقم / ٦/٤٢٦ج(١ط لجرح والتعديلا

ضعف  -أيضاً  -، وذكر الذهيب أن حيىي القطان)٥٦٤٠رقم / ٣/٧٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٤(
 .مرسالت عطاء، لنفس العلة

 ).٥٦٤٠ رقم/ ٣/٧٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(

رقم / ٥/٥٦٧ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، : ، وينظر)٤٦٢٣رقم / ٦٧٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(
٤٧٢٧ .( 



  

١١٠  
 

ثقة التفاق األئمة على توثيقه، وكان كثري اإلرسال، فال حيتج مبا  بن أيب رباح ن عطاءأ :الخالصة
  . )١(الضعفاء، ويتسامح يف ذلكأرسله؛ ألنه كان يرسل عن 

  .املدين اهللا عبد أبو ياألنصار  حرام بن عمرو بن اهللا عبد بنهو ا :جابر - ٦

اظ حفكان من   .منعه أبوه وأحداً  بدراً  إال كلها املشاهد وشهد وكان أصغرهم يومئذ، العقبة شهد 
 ليلة ���� اهللا رسول هل تغفرأسوكان مفيت املدينة يف زمانه، ، ���� احلديث، ومن املكثرين عن رسول اهللا

، باملدينة ���� النىب أصحاب من مات من آخر وكان، وستني مثان سنة مات. ةمر  وعشرين مخساً  البعري
  .)٢(من أهل العقبة

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح باملنديل ) ١/١٨٢ج(عبد الرزاق يف مصنف  - أيضاً –احلديث أخرجه  
كتاب الطهارة باب من كره املنديل رقم ) ٢/١٥٣ج(صنفه ، وابن أيب شيبة يف م)٧٠٨(رقم 

كتاب الطهارة باب التمسح باملنديل رقم ) ١/٢٨٥ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )١٦٠٣(
  . كلهم من طريق ابن عيينة عن منصور به) ٨٧٦(

  .غري البيهقي فقد أدخل بني منصور وعطاء هالل بن يساف 

   الحكم على الحديث

رجاله ثقات رجال  يه إسحاق الدبري شيخ املصنف وهو صدوق، وبقيةف، إسناده حسن 
  .طريق عبد الرزاق وابن أيب شيبة ، منلكن اإلسناد صحيح من غري طريق املصنف .الصحيحني

 :قال ةحمز  بيأ عن ةعوان بوأ ثنا الجمحي ثنا محمد بن يحيي حدثنا: المنذرقال ابن  -)٢٣(
   .)٣() ثُم يـَُقوُم ِإَلى الصَالِة َوَلْم َأرَُه َيَمس َمْنِديًال  ،ضأُ يـَتَـوَ  ���� رَأَْيُت اْبَن َعباسٍ  (

                                                 

 ).١/٣٠ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب،  )١(

 .)٦٤٧ رقم /١/٣٠٧ج(١ط حابةفي معرفة الصأسد الغابة ابن األثري، ، و )٢/٥٣٩ج(١ط معرفة الصحابةأبو نعيم،  )٢(

كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوضوء ) ١/٤١٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(
 ). ٤٢٧(والغسل رقم 



  

١١١  
 

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .)١(يارِ ـجَ ال املدين ياحلجاز  انرَ هْ مَ  بن اهللا عبد بنهو ا :محمد بن يحيي - ١

كار، وسهل بن روى عن زكريا بن منظور، وسعيد اجلمحي، وعبد العزيز الدراوردي، وعنه الزبري بن ب 
  .عاصم، واملصنف وغريهم

 أبو وقال. يتكلمون فيه: وقال البخاري. يغرب: وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال 
  .)٢(بأس حبديثه ليس :عدى بن أمحد

   .)٤() خيطىء صدوق (: حجر ابنوقال . )٣()ي بالقو  ليس( : الذهيب قال 

حسن، وقع له بعض اخلطأ يف بعض حديثه بينها العلماء يف أنه  هأن حيىي األصل يف حديث :الخالصة
   .مظاا

  .)هـ١٧٦ت( املدين اهللا عبد أبو يالقرش اهللا عبد بن الرمحن عبد بن سعيدهو  :يحِ مَ الجُ  - ٢

حدث عن سلمة بن دينار، وعبد الرمحن بن القاسم، وأبو عوانة، وعنه الليث بن سعد، وابن وهب،  
  .وحيىي بن حممد، وغريهم

 يف البخاريوأخرج له . اهللا عبد أبو واحلاكم هارون، بن وموسىوثقه العجلي، وابن منري، وابن معني،  
  . )٥(والباقون سوى الرتمذي ،العباد أفعال خلق

                                                 

 انمعجم البلداحلموي، . مدينة على الساحل بقرب من حبر القلزم، واجلار مرفأ السفن: نسبة إىل اجلار وهي: اجلاري )١(
  ).٢/٩٢ج(١ط

/ ٩/٢٥٩ج(الثقات /٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٩٩٥رقم / ٢/٣٥٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٢(
في تهذيب الكمال املزي، ، و )٢١٢٣رقم / ٩/٧٤ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )١٦٣٢٠رقم 

 ). ٦٩١٣رقم / ٣١/٥٢٢ج( ١ط أسماء الرجال

 ).٦٢٤٠رقم / ٢/٣٧٥ج(١ط اشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالكالذهيب،  )٣(

 ).٧٦٨٨رقم / ١٠٦٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ).٢٤٢٤رقم / ٣/٣٤٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٦٠٥رقم / ١/٤٠١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٥(
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  . )١(وتكلم فيه أمحد، ويعقوب بن سفيان، وأبو حامت، والساجي، والنسائي 

 وإمنا ،مستقيمة أا وأرجو ،حسان غرائب أحاديث له: ( وذكر له ابن عدي بعض الغرائب، مث قال 
  . )٢() تعمد عن ال مرسالً  ويوصل ،موقوفاً  يرفع الشيء بعد الشيء يف عندي يهم

 أشياء الثقات من وغريه عمرو بن اهللا عبيد عن يروى: ( وأفحش فيه القول ابن حبان، فقال 
  .)٣() هلا املعتمد كان أنه يسمعها من إىل يتخايل ،موضوعة

  .)٤() تضعيفه ىف حبان ابن وأفرط أوهام، له صدوق (: حجر بناوقال  

صدوق، وأما من تكلم فيه، فألجل بعض الوهم الذي وقع فيه، وإن كان هذا  اً أن سعيد :الخالصة
 فإنه ،حبان ابن وأما : (ال حيط من درجة حديثه، وأما كالم ابن حبان فيه فرده العلماء، قال الذهيب

  .)٥() موضوعة أشياء الثقات نع روى :فقال ،قصاب خساف

  .)هـ١٦٧ت( بكنيته مشهور ازز البَـ  طىاسِ الوَ  عوانة أبو ىرِ كُ شْ اليَ  اهللا عبد بن احض الوَ  :ةانَ وَ عَ  بوأ - ٣

 ،مهدي وابن ،شعبة وعنه .وخلق عطاء أىب بن عمران ،الزبري وأيب ،املنكدر وابن ،األعمش عن روى 
   .غريهمو  ، واجلمحياملبارك وابن

ثبت صاحل احلفظ، صحيح ( : ، وقال يعقوب بن شيبةوأمحد، وابن معني، والعجليه ابن سعد، وثق 
   .)٦(، وذكره ابن حبان يف الثقات، احتج به اجلماعة وأخرجوا حديثه) الكتاب

                                                 

 ).٢٣١٢م رق/ ١٠/٥٢٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )١(

 ).٨٢٤رقم / ٤/٤٥٤ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(

 ).٣٩٣رقم / ١/٤٠٥ج(١ط المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن حبان،  )٣(

 ).٢٣٦٣رقم / ٣٨٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ).٣٢٢٧رقم / ١٤٨/ ٢ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(

ابن أيب حامت، ، و )١٩٣٧رقم / ٢/٣٤٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٨٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٦(
تهذيب املزي، ، و )١١٤٨٣رقم / ٧/٥٦٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٥٨٢٨رقم / ٩/٥١ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٧٦٨٨رقم /٩/١٣١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٦٦٨٨رقم/٣٠/٤٤١ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 
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  .)٢()ثقة ثبت : ( وقال ابن حجر. )١()احلافظ، ثقة متقن لكتابه : ( قال الذهيب  

  :حديثه على قسمنين أبا عوانه ثقة، و أ :الخالصة

: أثبت الرواة لكتبهم، قال أمحدأن حيدث من كتابه فهو يف أعلى درجات الصحة، فهو من  - ١
  .) وهم رمبا كتابه غري من حدث وإذا أثبت، فهو كتابه من عوانة أبو حدث إذا  (

  . )٣() ثقة صدوق، وهو ،كثرياً  غلط حفظه من حدث وإذا صحيحة، كتبه( : حامت أبو وقال 

، لكنه دون األول، فقد وقع له بعض الوهم يف - أيضاً –ن حيدث من حفظه، فهو صحيح أ - ٢
   .حفظه، وهو خطأ نسيب مقارنة بكتابه

   .يطاسِ الوَ  ابص القَ  موالهم، ياألسد اءطَ عَ  أيب بن انرَ مْ عِ  :ةز مْ حَ  بيأ - ٤

ري، وشعبة، حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وحممد بن احلنفية، وأبيه، وعنه سفيان الثو  
   .واليشكري وغريهم

 ،اليدين رفع جزء يف البخاريواحتج به . وثقه ابن منري، ابن معني، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  . مسلمو 

  . تكلم فيه أمحد، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو داود، والنسائي 

   .)٤()صدوق له أوهام : ( قال ابن حجرو  

  .من قسم احلسنأن أبا محزة صدوق وحديثه  :الخالصة

  الحديثتخريج 

هذا األثر مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  

                                                 

 ).٦٠٤٩رقم / ٢/٣٤٩ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )١(

 ).٧٤٥٧رقم / ١٠٣٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).١٥٨٢٨رقم / ٩/٥١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(

 ).٥١٩٨رقم / ٧٥١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(
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  .بقية كتب أصحاب السنة

   الحكم على الحديث

   .سنمن قسم احلمحزة، وحديث هؤالء  وإسناده حسن، يف سنده حيىي بن حممد، واجلمحي، وأب

 ظبيان بيأ عن قابوس عن الثوري عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا: ذرأبو المنقال  -)٢٤(
ِفي اْلُغْسِل ِمَن أَنُه َكرَِه َأْن َيْمَسَح، بِاْلِمْنِديِل ِمَن اْلُوُضوِء َوَلْم َيْكَرْه َهَذا  (: ���� عباس ابن عن

  .)١() اْلَجَنابَةِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(د الدبري الصنعاين تقدم بن عبا إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه إمام ثقة )٦١ص(  تقدمالصنعاين بكر أبو ياحلمري  مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .أنه إمام حجة) ٣٤ص( تقدم الكويف اهللا عبد أبو سعيد بنهو سفيان  :الثوري - ٣

  .الكويف ِيب ـنْ ـجَ ال انيَ بْـ ظِ  أىب بنهو ا :وسابُ قَ  - ٤

  .عنه جرير بن عبد احلميد، والثوري، وزهري بن معاوية وغريهمروى عن أبيه، و  

: الدارقطىنضعفه ابن سعد، وأمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو حامت، والنسائي، والساجي، وقال  
  . ) يرتك ال ولكن ضعيف،  (

 وأسند املراسيل رفع فرمبا له، أصل ال مبا أبيه عن ينفرد احلفظ، ءيرد كان: ( وقال ابن حبان 
   .)٢() املوقوف

                                                 

  )٤٢٨( لتمسح باملنديل بعد الوضوءاختالف أهل العلم يف ا كتاب صفة الوضوء باب )١/٤١٨ج(١ط األوسطاملنذر،  ابن) ١(

، )١٣٠٨رقم / ٢٧٤/ ٣ج(١ط تاريخ ابن معين رواية الدوريابن معني، ، و )٦/٣٣٩ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
، )١٢٣٥٢رقم /٧/١٩٥ج(١ط الجرح والتعديلمت، ابن أيب حا، و )١٤٩٣رقم/٢/٢٠٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و 
 للدارقطني سؤالت البرقانيالدارقطين، ، و )١٥٨٩ رقم /٧/١٧٢ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، و 

 ).٨٨٥ رقم /٢/٢١٥ج(١ط المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن حبان، ، و )٤١٨ رقم /٥٨(١ط



  

١١٥  
 

  . )١() لني فيه: ( وقال ابن حجر 

وقد تكلم فيه لسوء حفظه، وعلى هذا أكثر األئمة،  ،فيه ضعف بن أيب ظبيان أن قابوس :الخالصة
  .وحديثه يقبل يف الشواهد واملتابعات، أما إذا انفرد فال

  .)هـ٩٨ت ( الكويف يبنْ ـجَ ال انيَ بْـ ظِ  أبو عمرو بن بدُ نْ جُ  بن ْني صَ حُ هو : بيهأ - ٥

ابن عباس، وابن عمر، وجرير بن عبد اهللا، وعنه ابنه قابوس، واألعمش، ومساك بن حرب  روى عن 
  . وغريهم

، وذكره ابن حبان يف والدارقطين والنسائى، زرعة، وأبو ،يالعجلو  ه ابن سعد، وابن معني،ثقو  
  . )٢(الثقات

  .)٣()ثقة : ( وقال الذهيب وابن حجر 

  .بيان ثقة، وثقه من سبق من األئمةأن أبا ظ :الخالصة

  .أنه صحايب) ٣٥ص(هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي تقدم  :ابن عباس - ٦

   الحديثتخريج 

 باملنديل املسح بابكتاب الطهارة ) ١/١٨٢ج(عبد الرزاق يف مصنفه  -أيضاً - احلديث أخرجه  
تاب الطهارة باب من كره املناديل رقم ك) ٢/١٥٣ج(عن الثوري، وابن أيب شيبة  :قال) ٧٠٩(رقم 

: ، ولفظ ابن أيب شيبة� عباس ابن عن أبيه عن قابوسعن  جرير كالمها حدثنا: قال) ١٦٠٤(
  .) الصالة طهور من يتمسح وال اجلنابة، طهور من يتمسحأنه كان   (

                                                 

    ).٥٤٨٠رقم / ٧٨٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

الجرح ابن سعد، ، و )٣١٦رقم / ١/٣٠٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٢٢٤ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
ابن ، و )١١٩رقم / ٢٦ص(١ط للدارقطنيوسؤالت البرقاني الدارقطين، ، )٣١١٧رقم / ٣/٢٠٤ج(١ط والتعديل
رقم / ٦/٥١٤ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال تهذيب املزي، ، و )٢٢٥٦ رقم /٤/١٥٦ج(١ط الثقاتحبان، 
١٣٥٥.( 

/ ٢٥٣ص( ١طتقريب التهذيب ابن حجر، ، و )١٠٣٣٧رقم / ٤/٥٤٢ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٣(
 ).١٣٧٥رقم 



  

١١٦  
 

   الحكم على الحديث

  .احلديث عليه، ومدار إسناده ضعيف، فيه قابوس بن أيب ظبيان وهو ضعيف احلديث 

 محمد عن ىليل بيأ ابن عن وكيع ثنا راهويه بن سحاقإ عن حدثونا: قال ابن المنذر -)٢٥(
 :قال ���� سعد بن قيس عن شرحبيل بن عمرو بن محمد عن زراره بن سعدأ بن الرحمن عبد بن
)   ِبيَناُه ِبمِ  ،فَاْغَتَسلَ  ،فـََوَضْعَنا َلُه ُغْسًال  ����أَتَانَا الن َفَكأَني  ،فَاْلَتَحَف ِبَها ،)١(ْلَحَفٍة َوْرِسيةٍ ثُم أَتـَيـْ

    .)٣() )٢(أَْنظُُر ِإَلى أَثَِر اْلَوْرِس َعَلى ُعَكِنهِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .)ه،٢٣٨ت ( يزِ وَ رْ ـمَ ال حممد أبو يلظَ نْ احلَ  خملد بن إبراهيم بنهو ا :هيْ وَ اهْ رَ  بن اقحَ سْ إِ  - ١

، وسليمان بن حرب، وعبد الرزاق، وعنه أمحد بن سعيد الدارمي، وحممد روى عن إمساعيل بن علية 
  . بن نصر املروزي، ويعقوب بن يوسف الشيباين وغريهم

 من إمام عندنا  ( إسحاق: وقال .) نظرياً  بالعراق إلسحاق أعرف وال أعلم ال( : حنبل بن أمحدقال  
 ىف كان إسحاق أن لو واهللا( : خزمية بنوقال ا).  مأمون ثقة(  :النسائىوقال  .) املسلمني أئمة

  .)٤(روى له اجلماعة سوى ابن ماجه .) وفقهه وعلمه حبفظه له ألقروا ،التابعني

  . )٥() جمتهد حافظ ثقة( : حجر ابن، وقال ) خراسان عامل اإلمام( : الذهيب قال 

                                                 

  ه فقد الَتَحْفت بهاللباس الذي فوق سائر اللباس من ِدثار الربد وحنوه ؛ وكل شيء تغطيت بمجع َمَالِحف، وهو : ِمْلَحفة) ١(
    .مادة حلف )٥/٤٠٠٨ج(١ط لسان العربابن منظور، 

 . )٥/١٧٣ج(١ط النهاية في غريب الحديثابن األثري، . املصبوغة به :واْلَوْرِسيةُ نبت أصفر يصبغ به، : اْلَوْرسُ  :َوْرِسية

 .)٦/٢١٦٥ج(١ط الصحاحاجلوهري، . مجع عكنة، وهو الطي يف البطن من السمن :الُعَكُن واَألْعكان )٢(

كتاب صفة الوضوء باب ذكر اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل بعد الوضوء ) ١/٤١٨ج(١ط األوسطابن املنذر، ) ٣(
 ). ٤٢٩(والغسل رقم 

 ، )٣٣٢رقم / ٢/٣٧٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ) ٤(

تقريب التهذيب ابن حجر، ، و )٢٧٦رقم / ١/٢٣٣ج(١ط لستةالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب االذهيب، ) ٥(
 ).٣٣٤رقم / ١٢٦ص(١ط



  

١١٧  
 

   .أن إسحاق أمجع األئمة على ثقته وحفظه وإمامته :الخالصة

  .أنه إمام ثقة) ١٠٥ص( تقدم الكويف سفيان أبو يالرؤاس اجلراح بنهو ا :وكيع - ٢

  .)هـ١٤٨ت( الفقيه الكويف الرمحن عبد أبو ياألنصار  الرمحن عبد بن حممدهو  :ىليل بيأ ابن - ٣

 ،جريج وابن ،وشعبة ،الثوري سفيان عنهوحممد بن عبد الرمحن بن أسعد، و  ،ونافع ،الشعيب عن روى 
  .وغريهم ووكيع ،زائدة اىب وابن

 أسوأ أحداً  رأيت ما( : شعبةضعفه حيىي بن سعيد، وأمحد بن حنبل، وابن معني، والنسائي، وقال  
 فساء بالقضاء شغل احلفظ، ءيس كان الصدق، حمله( : حامت أبو وقال .) ليلى أىب ابن من حفظاً 

 وقال).  به جحيت وال حديثه يكتب اخلطأ، كثرة عليه ينكر إمنا ،الكذب من بشىء يتهم ال حفظه،
   .)١(أخرج له أصحاب الكتب األربعة .) الوهم كثري احلفظ، ءيرد كان( : الدارقطين

   .)٢() جداً  احلفظ ءيس صدوق (: حجر ابن قال 

أن ابن أيب ليلى لني احلديث، كان سيء احلفظ، كثري الوهم، يكتب حديثه لالعتبار، وقد  :الخالصة
 سوء مع وهو: ( ر عليه، أيت من سوء حفظه، مث قالأقر ابن عدي بسوء حفظه، وأن الذي أنك

  . )٣() حديثه يكتب ،حفظه

  .)هـ١٢٤ت( املدين ياألنصار هو  :هارَ رَ زَ  بن سعدأ بن الرحمن عبد بن محمد - ٤

روى عن سامل بن عبد اهللا، وعبد الرمحن بن هرمز، وحممد بن شراحيل، وعنه أمسة بن زيد، وابن  
  .عيينة، وابن أيب ليلى وغريهم

                                                 

رقم / ٧/٤٣٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥٢٥رقم / ٢٠٥ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي،  )١(
 تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٥٤٠٦رقم / ٢٥/٦٢٢ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٣٢٨٢

 ).٦٣٢٦رقم / ٧/٢٨٤ج(١ط

 ).٦١٢١رقم / ٨٧١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).١٦٦٣رقم / ٧/٣٨٨ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٣(



  

١١٨  
 

  .)١(وثقه ابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حنب يف الثقات، وروى له اجلماعة 

   .)٢()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  .أن حممد بن عبد الرمحن ثقة :الخالصة

  .شرحبيل بن عمرو بن محمد - ٥

  .روى عن قيس بن سعد، وعنه حممد بن عبد الرمحن بن سعد 

  .)٣(جلرح، ومل يذكراه جبرح وال تعديلذكره البخاري التاريخ، وابن أيب حامت يف ا 

  .)٤()جمهول : ( قال ابن حجر 

  . أن حممد بن عمرو جمهول، ال يعرف حاله :الخالصة

  .املدين اهللا عبد أبو ياخلزرج ياألنصار  ادةبَ عُ  بنهو ا :دعْ سَ  نُ بْ  سيْ قَـ  - ٦

 يف واملكيدة ،ئبالصا الرأي ذوي من وكان ،وكرمائهم العرب دهاة وأحد ،الصحابة فضالء من كان 
   .سادم بيت ومن مدافع غري ،قومه شريف وكان ،والشجاعة النجدة مع احلرب

 مبنزلة ���� النيب يدي بني كان أنه )٥(البخاري ويف أموره، ويلي ���� النيب مع نصاراأل راية حيمل وكان 
  .)٦(، مات سنة ستني تقريباً مرياأل من الشرط

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املنديل بعد الوضوء وبعد ) ١/١٥٨ج(ابن ماجه  -أيضاً -احلديث أخرجه  
                                                 

 تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٥٣٩٩رقم / ٢٥/٦٠٩ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي،  )١(
 ).٦٣١٩ رقم/ ٧/٢٨٠ج(١ط

 ).٦١١٤رقم / ٨٦٩ص(١ط التهذيبتقريب ابن حجر،  )٢(

 ).١٣٠٨٤رقم / ٧/٣٧٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣٢٧رقم / ١/١١٣ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(

 ).٥٩٩٤رقم / ٨٥٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 .)٦٨٩٤(رقم كتاب األحكام باب احلاكم حيكم بالقتل على من وجب عليه   )٣/٦٣٦ج(أخرجه البخاري  )٥(

 ).٤٣٥٤رقم  /٤/٤٠٤ج(١ط أسد الغابةابن األثري، ، و )٢١٠٢ رقم /٦٠٨ص(١ط االستيعاب ابن عبد الرب، )٦(



  

١١٩  
 

كتاب اللباس باب يف الثياب الصفر للرجال رقم ) ١٢/٤٧٩ج(، وابن أيب شيبة )٤٦٦(الغسل رقم 
رقم / ٩/١٩٦ج(، والبزار يف مسنده )٢٤٣٤٥رقم / ٧/٦ج(، وأمحد يف مسنده )٢٥٢٥٦(

، والطرباين يف املعجم الكبري )١٤٣٥رقم / ٣/٢٥ج(، وأبو يعلى املوصلي يف مسنده )٣٧٤٤
  . وكيع عن ابن أيب ليلى به من طريق، كلهم )٨٨٩رقم / ١٨/٣٤٩ج(

 اليوم عمل، وأبو بكر بن السين يف )٣٢٤رقم / ٢٨٣ص(وأخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة  
ل مما رواه عيسى بن يونس عن ابن أيب ليلى بأطو  من طريقكالمها ) ٦٦٣رقم / ٤٠٢ص( والليلة
  . املؤلف

   الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف، فيه علتان 

  .ابن أيب ليلى وهو ضعيف :األولى

  . جهالة حممد بن عمرو بن شراحبيل :الثانية

مشريًا إىل أنه من  ،األحكام خالصةوذكره النووي يف . )١()مل يصح إسناده : ( قال البخاري 
   .)٢(ستحباب ترك التنشيفاألحاديث الضعيفة، اليت وردت يف باب ا

 بابكتاب األدب ) ٢/٣٤٧ج(أخرجه أبو داود ، واحلديث وجد له طريق آخر إىل قيس بن سعد 
رقم / ٢٨٣ص(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )٥١٨٥(رقم  االستئذان ىف الرجل يسلم مرة كم

) ١/٢٨٦ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )١٥٥٥٥رقم / ٣/٤٣١ج(، وأمحد يف املسند )٣٢٥
 ياألوزاع حدثنا مسلم بن الوليدكلهم من طريق ) ٨٨١(كتاب الطهارة باب التمسح باملنديل رقم 

 بن قيس عن زرارة بن أسعد بن الرمحن عبد بن حممد حدثين :يقول كثري أىب بن حيىي مسعت قال
 سعد له رفأم ���� اهللا رسول معه فانصرف ..منزلنا ىف ���� اهللا رسول زارنا(  :مطوًال وفيه � سعد

  ).  ا فاشتمل ورس أو بزعفران مصبوغة ملحفة ناوله مث فاغتسل بغسل

                                                 

 ).٣٢٧رقم / ١/١١٣ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )١(

 ).٢٣٥(رقم  ترك التنشيف من ماء الوضوءباب استحباب ) ١/١٢٤ج(١ط مهمات السنن خالصة األحكام فيالنووي،  )٢(



  

١٢٠  
 

فإن إسناده منقطع، رجال الصحيحني، وقد صرح الوليد بالسماع، لكن وهذا اإلسناد رجال ثقات  
: يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن مل يسمع من قيس بن سعد، قال املزي الرمحن عبد بن حممد

  ).   وبني قيس بن سعد رجالً الصحيح أن بينه   (

 فيه وصرح الصحيح رجال داود أيب إسناد ورجال ،وإرساله وصله يف واختلف: ( قال ابن حجر 
   .)١() الضعيف فصل يف اخلالصة يف النووي فذكره ذلك ومع .أعلم واهللا بالسماع الوليد

سائي يف كتابه عمل ذكر بعض أوجه االختالف اإلمام النتلف يف إسناده على األوزاعي، و وقد اخ 
  .اليوم والليلة، وهذه علة أخرى يف احلديث

 عن غياث بن حفص ثنا العطاردي الجبار عبد بن حمدأ حدثنا: قال ابن المنذر -)٢٦( 
ُوِضَع  ( :قالترضي اهللا عنها  ةميمون عن ���� عباس ابن عن كريب عن سالم عن عمشاأل

 ِبيا فـََرَغ نَاَولْ  ،ُغْسًال  ����لِلنُفُض بَِيَدْيهِ فـََلم َلْم يَْأُخْذُه َوَجَعَل يـَنـْ    .)٢() ُتُه َمْنِديًال، فـَ

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .)ه٢٧٥ت ( الكويف عمر أبو يدِ ارِ طَ العُ  يالتميم حممد بنهو ا :الجبار عبد بن حمدأ - ١

 أىب بن بكر أبو عنه، و غياث بن وحفص ،عياش بن بكر وأىب ،األودي إدريس بن اهللا عبد عنروى  
  .وغريهم داود أىب بن بكر وأبو ،البغوي القاسم وأبو ،الدنيا

ال بأس  : (اهللا احلاكم، وقال الدارقطين تكلم فيه أبو حامت، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأبو عبد 
 إمناو  ،منكر حديث له يعرف وال. .ضعفه، على جممعني العراق أهل رأيت  (: يعد بنا قالو ).  به

  .)٣() عنهم حيدث من يلق مل أنه ،ضعفوه

 سبيل عن به يعدل أن جيب شيئاً  حديثه يف أر مل ،خالف رمبا: ( وذكره ابن حبان الثقات، وقال 

                                                 

 ).١١٢رقم / ١/٩٩ج(١ط في تخريج أحاديث الرافعي الكبير تلخيص الحبيرابن حجر،  )١(

 ). ٤٣٠(اختالف أهل العلم يف التمسح باملنديل رقم  كتاب صفة الوضوء باب) ١/٤١٩ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )٢(

رقم / ١/٣١٣ج(١ط الرجال الكامل في ضعفاءابن عدي، ، و )٩٩رقم / ٢/٢٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(
 ).٦٥رقم / ١/٣٧٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٣٠



  

١٢١  
 

   )١(). اروحني سنن إىل العدول

  .)٢() صحيح للسرية ومساعه ،ضعيف: ( قال ابن حجر 

 كان املتابعات،أن أمحد بن عبد اجلبار ضعيف احلديث، يكتب حديثه يف الشواهد و  :الخالصة
، وقد أثبت له السماع منه أبو كريب حممد بن إسحاق بن حممد مغازي بكري بن يونس عن عنده

  . )٣(العالء، وهلذا صحح مساعه لسرية ابن إسحاق ابن حجر

  .)هـ١٩٤ت ( الكويف عمر أبو يالنخع اويةعَ مُ  بن قلْ طَ  بنا هو :اثيَ غِ  بنُ  صفْ حَ  - ٢

ن األعمش، والثوري، وعنه أمحد بن حنبل، وأمحد بن عبد اجلبار، روى عن خالد احلذاء، وسليما 
  .وزهري بن حرب وغريهم

وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معني، والنسائي، وابن خراش، وذكره ابن حبان يف الثقات، وزاد ابن  
  . )٤(أخرج له اجلماعة. مأمون فقيه: مأمون ثبت، وزاد العجلي: سعد

  .)٥() اآلخر ىف قليالً  حفظه تغري ،هفقي ثقة: ( ابن حجرقال  

ثقة، وخاصة إذا حدث من كتابه، فهذا القسم عد يف أعلى درجات الصحة،  اً أن حفص :الخالصة
لكن إذا حدث من حفظه، وخاصة بعد أن ويل القضاء، فقد حصل له بعض الوهم، إال أنه ال يؤثر، 

 أبو قالو ).  حفظه بعض ويتقى به،كتا من حدث إذا ثبت ثقة( : شيبة بن يعقوبقال . ألنه نادر
  . )٦() صاحل فهو كتابه من عنه كتب فمن استقضى، ما بعد حفظه ساء( : زرعة

                                                 

 ).١٢١٧٨رقم / ٨/٤٥ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(

 ).٦٤رقم / ٩٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٢٠٠٤رقم / ٤/٢٦٢ج(١ط تاريخ بغداداخلطيب،  )٣(

ابن حبان، ، و )٣٣١رقم / ١/٣١٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٨٩ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد، : ينظر )٤(
  ). ١٤١٥رقم / ٧/٥٦ج(٦ط الرجال في أسماء تهذيب الكمالاملزي، ، و )٧٣٦٤رقم / ٦/٢٠٠ج(١ط الثقات

  ).١٤٣٩رقم / ٢٦٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(
 ).١٤٨٧رقم / ٢/٣٧٩ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

١٢٢  
 

  .)هـ١٤٧ت ( ان األسدي الكاهلي أبو حممد الكويفرَ هْ مان بن مِ يْ لَ هو سُ  :شمَ عْ األَ  - ٣

ن حازم، روى عن إمساعيل بن أيب خالد، وذكوان السمان، وسامل بن أيب اجلعد، وعنه جرير ب 
  .وحفص بن غياث، والسفيانان وغريهم

: حبان، وزاد العجلي، والنسائي وثقه العجلي، وابن معني، وأبو حامت، وأبو زرعة، والنسائي، وابن 
  ).وكان مدلساً : ( ، وزاد ابن حبان)ثبت   (

 ىف أحد اينشف ما(  :شعبة قالأثىن عليه األئمة، ووصفوه باحلفظ واالتقان، وبالغوا يف توثيقه، حىت  
  . )١()وكان يسميه باملصحف  .األعمش شفاين ما ،احلديث

 عارف حافظ ثقة (: حجر ابن، وقال )٢() الضعفاء حجة حافظ لكن يدلس عن: ( قال الذهيب 
  .)٣()، مات سنة سبع وأربعني ومائة يدلس لكنه ورع بالقراءات،

  .)٤(حبان وغريهم به نقم عليه التدليس، واشتهر به، وصفه أمحد، والداقطين، وابن 

ثقة حافظ، وإمنا نقموا عليه التدليس، فإذا صرح بالسماع فحديثه حجة  إن األعمشَ  :الخالصة
   :باالتفاق، وإذا عنعن فتقسم روايته إىل ثالثة أقسام

إذا كان الراوي عنه حيىي القطان، أو شعبة، أو سفيان الثوري، فروايته عنه حممولة على  :األول
كفيتكم : ( م أوثق الناس فيه، وأخرب حبديثه، وقد صرح شعبة بشيء من ذلك، قالاالتصال؛ أل
   .)٥()األعمش، وأيب إسحاق السبيعي، وقتادة : تدليس ثالثة

                                                 

ابن ، و )٦٣٠رقم / ٤/١٣٩ج(١ط الجرح والتعديل، ابن أيب حامت، و )٦٧٦رقم / ١/٤٣٢ج(١ط معرفة الثقات، العجلي )١(
رقم / ١٢/٧٦ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٣٠١٤رقم / ٤/٣٠٢ج(١ط الثقاتحبان، 
 ).٣٥١٧رقم / ٢/٢٢٤ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ، و )٢٥٧٠

 ).٤١رقم / ١٠٥ص(١ط الرواة الثقات المتلكم فيهم بما ال يوجب، الذهيب) ٢(

 ).٢٦٣٠رقم / ٤١٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ، و )٢٥٨رقم/١٨٨ص(١ط في أحكام المراسيل جامع التحصيلالعالئي، ) ٤(
 ). ٢٢رقم / ٥٣ص(١ط اتب الموصوفين بالتدليستعريف أهل التقديس بمر ابن حجر، ، و )٣٥١٧رقم/٢/٢٢٤ج(١ط

 ).٨٩ص( طبقات المدلسين وابن حجر، ،)٢٠٥ رقم /١/١٥٢ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي، ) ٥(



  

١٢٣  
 

إذا كانت روايته عن أحد شيوخه الذين أكثر عنهم، كإبراهيم النخعي، وأيب وائل، فروايته عن  :الثاني
تطرق إليه  "عن"ومىت قال  ،كالم فال "حدثنا"فمىت قال : ( قال الذهيب. هؤالء حممولة على االتصال

فإن  ؛وأيب صاحل السمان ،وابن أيب وائل، كإبراهيم  :حتمال التدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهما
  .)١() تصالايته عن هذا الصنف حممولة على االرو 

حكاه ابن . مل تُقبل روايتهإذا كانت روايته عمن مل يكثر عنهم، فهنا إذا مل يصرح بالتحديث  :الثالث
ألنه اذا وقف أحال  ؛وقالوا ال يقبل تدليس األعمش  : (عبد الرب عن مجاعة علماء احلديث، قال

  . )٢() ثقةعلى غري  :ء يعنونيملعلى غري 

أما العالئي وابن حجر فجعاله يف الطبقة الثانية من املدلسني، ممن احتمل األئمة تدليسه، وأخرجوا  
إلمامته، وقلة تدليسه يف جنب ما روى، وعلى هذا فحديثه معترب وإن وقع منه  له يف الصحيح

   .)٣(التدليس، وهذا أقرب للصواب

  .)هـ٩٨ت ( الكويف موالهم ياألشجع الغطفاين رافع: دعْ اجلَ  أيب بنِ هو ا :المسَ  - ٤

ينار، روى عن أنس بن مالك، وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وكريب، وعنه األعمش، وعمرو بن د 
  .وقتادة بن عدامة وغريهم

ي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج والنسائ زرعة، أبوو  معني، بن حيىيوثقه ابن سعد، والعجلي، و  
   .)٤(له اجلماعة

  .)٥()ثقة، وكان يرسل كثرياً : ( وقال ابن حجر 

                                                 

 ).٣٥١٧رقم / ٢/٢٢٤ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ) ١(

 ).١/٣٠ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب، ) ٢(

تعريف أهل التقديس بمراتب ابن حجر، ، و )٢٥٨رقم / ١٨٨ص(١ط في أحكام المراسيلجامع التحصيل العالئي، ) ٣(
  ).٢٢رقم / ٥٣ص(١طالموصوفين بالتدليس 

 الثقاتابن حبان، ، و )٥٣٨رقم / ١/٣٨٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٢٩١ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٤(
 ). ٢٢٤٤رقم / ٣/٢٤٤ج(٦ط تهذيب التهذيباملزي، ، و )٣٠٢٨ رقم/ ٤/٣٠٥ج(١ط

 ).٢١٨٣رقم / ٣٥٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

١٢٤  
 

  .أن سامل بن أيب اجلعد ثقة :الخالصة

  .)هـ٩٨ت ( عباس بن اهللا عبد موىل موالهم ىاهلامش القرشى سلممُ  أىب بنا :يبرِ كُ  - ٥

روى عن أمسة بن زيد، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمر، وعنه بكري بن عبد اهللا، وسامل بن عبد اهللا،  
  .وحممد بن شهاب وغريهم

وثقه ابن سعد، وابن معني، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، أخرج له أصحاب الكتب  
  . )١(الستة، واحتجوا به

   .)٢()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  .أن كريب موىل ابن عباس ثقة :الخالصة

   .أنه صحايب) ٣٥ص(هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب تقدم  :عباس ابن - ٦

، فسماهل برة امسها كان: قيل املؤمنني أم اهلاللية، العامريةبن حزن  احلارث بنتهي  :ةونمُ يْ مَ  - ٧
 رسول تزوجها امرأة آخربع يف عمرة القضاء وهي س سنة ���� اهللا رسول اتزوجهميمونة،  ����رسول اهللا 

 كان الذى املوضع وهو سرف يفسنة إحدى ومخسني،  وتوفيت، زوجاته من مات من وآخر ���� اهللا
  .)٣(به ودفنت مكة، قرب ���� بالنيب زواجها فيه

   الحديثتخريج 

رقم  اجلنابة يف ستنشاقواال املضمضة بابكتاب الغسل ) ١/٦١ج(احلديث أخرجه البخاري  
، وأبو داود )٣١٧(كتاب احليض باب صفة غسل اجلنابة رقم ) ١/٢٥٤ج(، ومسلم )٢٥٩(
كتاب ) ١/١٧٣ج(، والرتمذي )٢٤٥(كتاب الطهارة باب الغسل من اجلنابة رقم ) ١/٦٤ج(

                                                 

ابن ، و )١٢٥٠٠ رقم /٧/٢٢٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥/٢٩٣ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
رقم  /٢٤/١٧٢ج(٦ط أسماء الرجال فيتهذيب الكمال املزي، ، و )٥١٢٤ رقم /٥/٣٣٩ج(١ط الثقاتحبان، 
٤٩٧٠.( 

 ).٥٦٧٣رقم / ٨١١ص(١ط تهذيب التقريبابن حجر،  )٢(

 .)٧٣٠٥رقم / ٧/٢٦٢ج(١ط أسد الغابةابن األثري، ، و )١٣٢/ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(



  

١٢٥  
 

 بباكتاب الطهارة ) ١/١٣٧ج(، والنسائي )١٠٣(الطهارة باب ما جاء يف الغسل من اجلنابة رقم 
كتاب الطهارة ) ١/١٥٨ج(، وابن ماجه )٢٥٣(رقم  فيه يغتسل الذي املكان غري يف الرجلني غسل

 عن سامل حدثين األعمشكلهم من طريق ) ٤٦٧(وسننها باب املنديل بعد الوضوء وبعد الغسل رقم 
 منت يف بعض على يزيد وبعضهمبأطول مما رواه املصنف،  ميمونة حدثتنا عباس ابن عن كريب

  .يثاحلد

فاملصنف اكتفى بالشاهد من احلديث، بينما أورده اجلماعة بطوله، فميمونة حكت يف هذا احلديث  
  .الوضوء بأكمله

   الحكم على الحديث

، وهو ضعيف احلديث، لكن شيخ املصنف إسناده ضعيف، فيه أمحد بن عبد اجلبار العطاردي 
ونس، وعبد اهللا بن داود، ووكيع احلديث أخرجه اجلماعة، من طريق حفص بن غياث، وعيسى بن ي

  .العطارديأمحد شيخ املصنف عن األعمش، من غري طريق 

  فائدة

ونقل  : (قال النووي: ىلأن اخلالف يف مسألة التنشيف دائر بني الكراهة واجلواز وخالف األو  اعلم 
  .)١() احملاملي اإلمجاع على أنه ال حيرم، وإمنا اخلالف يف الكراهة واهللا أعلم

استدل بعضهم : ( وكفانا ابن حجر يف الرد على من قال خبالفه، فقال ور العلماء على اجلواز،ومجه 
على كراهة التنشيف بعد الغسل، وال حجة فيه؛ ألا واقعة حال ، فناولته ثوبًا فلم يأخذه: بقوهلا

بل ألمر يتطرق إليها االحتمال، فيجوز أن يكون عدم األخذ ألمر آخر ال يتعلق بكراهة التنشيف؛ 
حيتمل تركه الثوب إلبقاء بركة : قال املهلب. يتعلق باخلرقة، أو لكونه كان مستعجًال، أو غري ذلك

املاء، أو للتواضع، أو لشيء رآه يف الثوب من حرير أو وسخ، وقال أيًضا عن ابن دقيق العيد بأن 
       .)٢() للتنشيف؛ ألن كال منهما إزالةنفضه املاء بيديه يدل على أن ال كراهة 

                                                 

 ).١/٤٨٢ج(١ط المجموع شرح المهذبالنووي،  )١(

 ).١/٣٦٣ج(١ط فتح الباريابن حجر،  )٢(



  

١٢٦  
 

  والغسل تفريق الوضوءباب ذكر : تخريج أحاديث

تـََوضأَ  ���� َأن اْبَن ُعَمرَ  ( نافع عن مالك ناأ الشافعي ناأ الربيع خبرناأ: المنذرقال ابن ) ٢٧(
َهاَفَدَخَل اْلَمْسجِ  ،ثُم ُدِعَي ِلَجَنازَةٍ  ،َوَمَسَح ِبَرْأِسهِ  ،فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهِ  ،بِالسوقِ   ،َد لُِيَصلَي َعَليـْ

َها ،َفَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ    .)١() ثُم َصلى َعَليـْ

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٢٦ص(ي تقدم املراد اجلبار عبد بنهو ابن سليمان ا: الربيع - ١

٢ -  حَ ـمُ هو  :يعِ افِ الش لـمُ ا يشرَ القُ  العباس بن إدريس بن دم إمام مصر نزيل ياملك اهللا عبد أبو ليبط 
  .)هـ٢٠٤ت ( دهره وفريد عصره

مسع من مسلم بن خالد، وابن عيينة، ومالك بن أنس، وإمساعيل بن علية، وعنه عبد اهللا بن الزبري  
  . احلميدي، والقاسم بن سالم، وأمحد بن حنبل، والربيع بن سليمان وغريهم

رياً، فأثنوا على علمه وفقهه ورجاحة عقله، حىت أثىن عليه األئمة الذين عاصروه وجاءوا بعده ثناء كب 
مناقبه كثريه، وفضائله ال حتصى، . ����ذكر بعض العلماء أنه أحاط بكل السنن الواردة عن رسول اهللا 

  .)٢(وقد مجعها أكثر من عامل يف كتاب، وهو أجل من أن يقال يف حقه ثقة

 له ،الظريف واخللق ،املنيف الشرف ذو العامل العامل الكامل ماماإل: ( قال أبو نعيم األصفهاين 
 شرقاً  علمه املنتشر املعضالت عن وأفصح ،املشكالت أوضح ،الظلم يف الضياء وهو ،والكرم السخاء

 املهاجرون عليه اجتمع مبا واملقتدي واآلثار لسنن املتبع وحبراً  براً  مذهبه املستفيض وغرباً 
  . )٣() واألنصار

  .)ه١٧٩ت( املدين اهللا عبد أبو ياحلمري  يحِ بَ صْ األَ  عامر أيب بن كمال بن سنَ أَ  بنهو ا :الكمَ  - ٣

حيىي األنصاري، والشافعي، مسع من نافع، وسعيد املقربي، وحممد بن املنكدر، والزهري، وعنه  
                                                 

 ).٤٣١(كتاب صفة الوضوء باب ذكر تفريق الوضوء والغسل رقم ) ١/٤٢١ج(١ط األوسط املنذر،ابن ) ١(

 .١ط مناقب الشافعي البيهقي ،١ط آداب الشافعي ومناقبه ابن أيب حامت )٢(

 ).٩/٦٣ج(١ط حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم،  )٣(



  

١٢٧  
 

  .واألوزاعي، والثوري، وخلق كثري

لدين والفضل والنسك، ، وهو أول من انتقى الرجال باملدينة، وكان إمام يف الفقه وااهلجرة دار مامواإل 
  .)١() التابعني بعد خلقه على تعاىل اهللا حجة مالك( : يلشافعل ااوبه خترج الشافعي، ق

 على آمن وال أوثق وال منه، أجل وال مالك، من أنبل التابعني بعد يعند ما( : يالنسائ وقال 
  .)٢() الكرمي عبد إال مرتوك عن حدث علمناه ما الضعفاء، عن رواية أقل وال منه، احلديث

  .بالتصنيف أفردت وقد استيعاا، كنمي ال ،جداً  كثرية ومناقبه 

  . )هـ١١٧ت( يالقرش اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد موىل املدين اهللا عبد أبوهو  :عافِ نَ  - ٤

روى عن عبد اهللا بن عمر، وأبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وعنه مالك، وأيوب السختياين، والليث  
  . همبن سعد وغري 

وذكره ابن حبان . نبيل: وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معني، وابن خراش والنسائي، زاد ابن خراش 
  .)٣(وأخرج حديثه اجلماعة. يف الثقات، وابن شاهني يف تارخيه

  .)٤() رواه ما مجيع ىف خطأ له يعرف وال عليه، متفق العلم يف إمام: ( قال اخلليلي 

   .)٥() مشهور فقيه ثبت ثقة( : حجر ابنوقال  

  .أن نافع ثقة حافظ، متفق عليه، وكان من علماء وفقهاء املدينة :الخالصة

  .أنه صحايب )٩٥ص( تقدم يالقرش اخلطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  :رابن عم - ٥

                                                 

  ).٥٧٢٨رقم / ٢٧/٩١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٠٩٢٢رقم / ٧/٤٥٩ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(
 ).٦٦٨٥رقم / ٨/٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٢(

، )١٥٣٧٦رقم / ٨/٥١٦ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥٢رقم / ١٤٢ص(١ط لكبرىطبقات االابن سعد، ) ٣(
، )١٤٦٩رقم / ٢٤٠ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني، ، و )٥٧٥٧رقم / ٥/٤٦٧ج(١ط الثقاتابن حبان، و 
 ). ٦٣٧٣رقم / ٢٩/٢٩٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و 

 ).٣٢رقم / ١/٢٠٥ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، ) ٤(

  ). ٧١٣٦رقم / ٩٩٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

١٢٨  
 

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب ما جاء يف املسح على اخلفني رقم ) ٥٣ص(يف املوطأ  احلديث أخرجه مالك 
كتاب الطهارة باب مجاع املسح على اخلفني، ) ١/٤٧ج(، ومن طريقه الشافعي يف األم )٧٣(

 عن) ٧٤٢(كتاب الطهارة باب متابعة الوضوء رقم ) ١/٣١١ج(والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار 
  .به � نافع عن ابن عمر

يغة التمريض، كتاب الطهارة باب تفريق الغسل والوضوء، بص) ١/٦١ج(أخرجه البخاري معلقًا و  
  ). وضوءه جف ما بعد قدميه غسل أنه عمر ابن عن ذكرويُ : ( بلفظ

   الحكم على الحديث

إسناده صحيح، فهو مسلسل باألئمة الثقات، فالشافعي عن مالك عن نافع، عد من أجل  
  .)١(األسانيد، ومسيت بسلسلة الذهب

توضأ  � ثبت أن ابن عمرو : ( واحلديث صحح إسناده مجاعة من العلماء، قال ابن املنذر 
   .)٢()  بالسوق

، والقسطالين يف شرحه لصحيح )٤(، وابن األثري اجلزري)٣(البيهقي -أيضاً –وصحح إسناده  
   .، وغريهم)٥(البخاري

 لو ذكرهالبخاري الذي يفيد التمريض، فبصيغة اهول، " ويُذكر: "قولهبوأما تعليق البخاري له  
أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا منها، فكيف  د عَ  بصيغة اجلزم لكان أوىل، فإنه

 ألجل ،املعلوم صيغة على عمر ابن وذكر قال ولو: ( يورده بصيغة التمريض، قال بدر الدين العيين

                                                 

 ).١/١٤١ج(١ط النكت على ابن الصالحابن حجر،  )١(

 ).١/٤٢٠ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(

 ).١/١٣٦ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )٣(

 ).١/٢٠٤ج(١ط الشافي في شرح مسند الشافعيابن األثري،  )٤(

 ).١/٣٢٣ج(١ط إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطالين،  )٥(



  

١٢٩  
 

  ���� .)١()البيهقي  ووصله بذلك جزم ألنه ،أوىل لكان التصحيح

   

                                                 

 ).٣/٢١٠ج(١ط عمدة القارئ شرح صحيح البخاريالعيين،  )١(



  

١٣٠  
 

  في الوضوءبعضها على بعض  باب ذكر تقديم األعضاء:تخريج أحاديث

 سليمان بن معتمر ثنا يبهش بيأ بن بكر بوأ ثنا قتيبه بن سماعيلإ حدثنا: قال ابن المنذر) ٢٨(
َما أُبَاِلي ِإَذا أَْتَمْمُت ُوُضوِئي بَِأي  ( :���� علي قال :قال هند بن ومر ع بن اهللا عبد عن عوف عن

  .)١() َأْعَضاِئي َبَدْأتُ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .ثقة أنه) ٣٨ص( تقدم النيسابوري يعقوب أبو الرمحن عبد ابنهو  :يل بن قتيبةإسماع - ١

  .ثقة أنه) ٣٨ص(  تقدمالكويف يالعبس حممد بن اهللا عبدهو  :يبهش بيأ بن بكر بوأ - ٢

  .)هـ١٨٧ت ( فيلالط  يلقب يالبصر  حممد أبو ييمالت  انخَ رْ طَ  بنهو ا :انمَ يْ لَ سُ  بن مرتَ عْ مُ  - ٣

األحول، وعبد الرزاق الصنعاين، وعوف األعرايب، وعنه أمحد بن حنبل، وابن أيب روى عن عاصم  
  . شيبة، وعفان بن مسلم وغريهم

  . )٢(وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معني، وأبو حامت، وذكره ابن حبان يف الثقات 

   .)٣()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  . ر ثقةأن املعتم :الخالصة

   .)ه١٤٧ت( باألعرايب املعروف يالبصر  سهل أبو ياهلجر  يالعبد لةيْ مِ َـ ج أيب بنهو ا :فوْ عَ  - ٤

روى عن أنس بن سريين، واحلسن البصري، وشهر بن حوشب، وعبد اهللا بن عمرو، وعنه إمساعيل  
  .بن علية، والثوري، ومعتمر بن سليمان وغريهم

                                                 

 ).٤٣٢(تقدمي األعضاء بعضها على بعض يف الوضوء رقم  صفة الوضوء بابكتاب ) ١/٤٢٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

ابن أيب حامت، ، و )١٧٥٥رقم / ٢/٢٨٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٩٠ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
املزي، ، و )١١٢٧٥رقم / ٧/٥٢١ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٥١٥٢رقم / ٨/٤٦٠ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٦٠٨٠رقم / ٢/٢٥٠ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال تهذيب 

 ).٦٨٣٣رقم / ٩٥٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

١٣١  
 

، وذكره ابن حبان يف ) ثبت( : بن معني، والنسائي، وزادبن حنبل، وحيىي  ابن سعد، وأمحدوثقه  
  . )١(الثقات

  .)٢() شيطاناً  رافضياً  قدرياً  عوف كان لقد: ( بندار قالو  

  .)٣()ثقة رمي بالقدر والتشيع : ( قال ابن حجرو  

ثقة، لتوثيق هؤالء األئمة له، أما أنه كانه قدرياً رافضياً، فهذه بدعة، واملبتدع تقبل  اً أن عوف :الخالصة
استحالل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن الراوي إذا كان صادقاً، مأموناً، معتقداً حرمة روايته ما مل يتهم ب

  . )٤(الكذب، قبلت روايته، ال سيما إذا مل يكن داعية إىل رأيه

  .الكويف ياجلمل ياملرادهو  :دنْ هِ  بن ومر ع بن اهللا عبد - ٥

  .روى عن علي بن أيب طايل، وعنه عوف بن أيب مجيلة 

وذكره البخاري يف التاريخ وابن أيب . )٥(، وذكره ابن حبان يف الثقات)ليس بالقوي  : (قال الدارقطين 
   .)٦(حامت يف اجلرح، ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً 

  .)٧()صدوق مل يثبت مساعة من علي : ( قال ابن حجرو  

  .أن عبد اهللا بن عمرو فيه لني :الخالصة

  .أنه صحايب) ٧٩ص(ي تقدم هلامشا املطلب عبد بن طالب أىب بنهو ا :علي - ٥

                                                 

ابن ، )١١٦١٥رقم / ٧/٢١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣/٤٩٢ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ). ٤٥٤٥رقم / ٢٢/٤٣٧ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٠١٤٨رقم / ٧/٢٩٦ج(١ط الثقاتحبان، 

 ).٦٥٣٠رقم / ٣/٣٠٥ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٢(

 ). ٥٢٥٠رقم / ٧٥٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٩٢ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب، ، و )١٤٨ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب،  )٤(

 ). ٤٤٨٦رقم / ٢/٤٦٩ج(١ط في نقد الرجاليزان االعتدال مالذهيب، ، و )٣٦٣٩رقم /٥/٢١ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٥(

 ).٧٨٧٥رقم / ٥/١٤٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٤٦٨رقم / ٥/١٥٤ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٦(

 ).٣٥٣٠رقم / ٥٣١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٧(



  

١٣٢  
 

   الحديثتخريج 

 وتقدمي الوضوء يف الذراعني غسل باب) ٣٥٣ص(احلديث أخرجه القاسم بن سالم يف كتاب الطهور 
، ومن )٢١٤رقم / ١/٢٠٥ج(، وأمحد يف العلل ومعرفة الرجال )٣٢٤(رقم  األخرى قبل أحدمها

 اهللا عبد بن حممد، كلهم عن )٣٨٩رقم / ١٠٩ص(طريقه عبد الرمحن بن أيب حامت يف املراسيل 
  .به عوف حدثنا: قال األنصاري

 قبل برجليه يبدأ يتوضأ الرجل يفكتاب الطهارة باب ) ١/٣٧٠ج(وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
 جواز يف روي ماكتاب الطهارة باب ) ١/٦٤ج(ومن طريقه الدارقطين يف سننه ) ٤٢١(رقم  يديه

كتاب الطهارة مسألة ) ١/٤٩٢ج(، والبيهقي يف اخلالفيات )٢٨٩(قم ر  اليسرى اليد غسل تقدمي
   .عتمر عن عوف بهامل من طريق) ٢٨٨(رقم  ١١

   الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف، فيه علتان 

  .عبد اهللا بن عمرو فيه لني :األولى

عد أن ساق ب-: أمحد اإلمام قالاالنقطاع، فعبد اهللا بن عمرو مل يسمع من علي شيئاً،  :الثانية
   .)١()ي عل من اهللا عبد يسمع ومل: عوف قال(  - احلديث

 احلديث وضعفوا: ( وقال ابن عبد الرب. )٢()وهذا منقطع : ( -بعد أن ساق احلديث-وقال البيهقي  
 ،اجلملي عمرو بن اهللا عبد به انفرد علي حديث ألن ،يصح ال منقطع هذا :وقالوا ،علي عن املذكور

   .)٤()فيه انقطاع : ( وقال ابن حجر. )٣()  علي من يسمع ومل

وقد توبع عبد اهللا بن عمرو بن هند يف علي متابعة تامة، تابعه زياد موىل بين خمزوم، أخرجه ابن أيب 

                                                 

 )٢١٤رقم / ١/٢٠٥ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )١(

 ).١/٤٩٣ج(١ط الخالفياتالبيهقي،  )٢(

 ).٢/٦١ج(١ط االستذكارابن عبد الرب،  )٣(

 ).١/٨٨ج(١ط تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  )٤(



  

١٣٣  
 

رقم  يديه قبل برجليه يبدأ يتوضأ الرجل يفكتاب الطهارة باب ) ١/٣٧٠ج(يف مصنفه  شيبة
 تقدمي جواز يف روي ماكتاب الطهارة باب ) ١/٦٤ج(، ومن طريقه الدارقطين يف سننه )٤٢٢(

كتاب الطهارة ) ١/٤٩٤ج(، والبيهقي يف اخلالفيات )٢٩١(رقم  اليمىن على اليسرى اليد غسل
 ما( : علي قال: قال زياد عن خالد أيب بن إمساعيل عن حفص من طريق) ٢٩٠(رقم  ١١مسألة 

   .) توضأت إذا اليمني، قبل بالشمال بدأت لو أبايل

  . )١(، وذكره ابن حبان يف الثقات)ال شيء : ( موىل بين خمزوم فيه مقال، قال ابن معنيزياد  غري أن 

 فسره ما هذا ىف أطلق مبا مراده يكون أن وحيتمل: ( وهذه الرواية مفسرة للرواية السابقة، قال البيهقي 
 -أي رواية عوف-مث هو مطلق   : (وقال. )٢() منقطع أنه على أعلم واهللا غياث بن حفص رواية ىف

   .)٣() مث ساق رواية حفص. وأظنه أراد

 عن جريح ابن عن غياث بن حفص ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا: المنذرقال ابن ) ٢٩(
ْبَل َيَدْيَك ِفي  (: ���� اهللا عبد قال :قال مجاهد عن حولاأل سليمان َال بَْأَس َأْن تـَْبَدَأ ِبرِْجَلْيَك قـَ
   .)٤() اْلُوُضوءِ 

  : راجم رواة الحديثبيان ت

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  النيسابوري السلمي عبدالرمحن ابنهو ابن قتيبة : إسماعيل - ١

  .أنه ثقة) ٣٨ص(العبسي تقدم  شيبة أيب بنا حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٢

   .ثقةأنه ) ٢١ص( تقدم الكويف عمر أبو يالنخع طلق بنا هو :غياث بن حفص - ٣

  .أنه ثقة مدلس) ٨٧ص(ي تقدم القرشد امللك بن عبد العزيز هو عب :جريح ابن - ٤

  .األحول ياملك اهللا عبد: قيل مسلم أيب بنهو ا :لوَ حْ األَ  ليمانسُ  - ٥
                                                 

 ).٢٩٧٣رقم / ٢/٩٥ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ، و )٢٨١٠رقم /٤/٢٥٩ج(١ط الثقات ابن حبان، )١(

 ).١/١٤٠ج(١ط نن الكبرىالسالبيهقي،  )٢(

 ).١/٤٩٣ج(١ط الخالفيات البيهقي، )٣(

 ).٤٣٣رقم / ١/٤٢٢ج(١ط األوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن املنذر،  )٤(



  

١٣٤  
 

روى عن سعيد بن جبري، وعطاء بن أيب رباح وجماهد بن جرب، وعنه ابن عيينة وشعبة، وعبد امللك  
  .بن جريج وغريهم

. وذكره ابن حبان يف الثقات .والنسائى داود، وأبو حامت، وأبوالعجلي، وأمحد، و  ثقه سفيان،و  
  . )١(وأخرج له اجلماعة

  .)٢()ثقة ثقة قاله أمحد : ( قال ابن حجر 

  .أن سليمان األحول ثقة :الخالصة

  .أنه ثقة) ٦٣ص(تقدم بن جرب املكي أبو احلجاج املخزومي هو ا :مجاهد - ٦

 . أنه صحايب) ٨٢ص( تقدم اهلذيلالرمحن  أبو عبد غافل بن مسعود بنهو ا :اهللا عبد - ٧

   الحديثتخريج 

 يبدأ يتوضأ الرجل يفكتاب الطهارة باب ) ١/٣٧٠ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
 ماكتاب الطهارة باب ) ١/٦٤ج(، ومن طريقه الدارقطين يف السنن )٤٢١(رقم  يديه قبل برجليه
، والبيهقي يف اخلالفيات )٢٩٢(رقم  اليمىن على اليسرى اليد غسل تقدمي جواز يف روي

  .به جريح ابن عن غياث بن حفصكلهم عن ) ٢٨٥(رقم  ١١كتاب الطهارة مسألة ) ١/٤٩٠ج(

   الحكم على الحديث

، قال مسعود بنا من يسمع ملثقات، لكنه منقطع، جماهد كلهم رجاله  إسناده ضعيف، فإن  
وجهة إرساله أن جماهداً  : (يهقي مفسراً كالم الدارقطينوقال الب). هذا مرسل وال يثبت : ( الدارقطين

  .)٣() مل يسمع من عبد اهللا بن مسعود، فالرواية املشهورة عن عبد اهللا يف اليمني والشمال

 من يسمع مل وجماهد ،مسعود بنا عن جماهد يرويه إمنا مسعود بنا وحديث: ( وقال ابن عبد الرب 
                                                 

ابن و  ،)٥٧٣٩رقم /٤/١٣٦ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٦٧٣رقم/١/٤٣٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
 ).٢٦٨٣رقم / ٣/٥٠٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٨١٩٤ رقم/ ٦/٣٨١ج(١ط الثقاتحبان، 

 ).٢٦٢٣رقم / ٤١٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).١/٤٩٠ج(١ط الخالفياتالبيهقي،  )٣(



  

١٣٥  
 

  .)١() حجة به جتب ال احلديث من واملنقطع ،مسعود بنا

   .)٢()جماهد عن ابن مسعود ومل يسمع منه : ( وقال ابن حجر 

أخرجه القاسم بن سالم يف كتاب الطهور ، إىل ابن مسعود ه طريق آخرلكن احلديث وجد ل
، والدارقطين يف )٣٢٦(رقم  األخرى قبل أحدمها وتقدمي الوضوء يف الذراعني غسل باب) ٣٥٣ص(

رقم  اليمىن على اليسرى اليد غسل تقدمي جواز يف روي مالطهارة باب كتاب ا) ١/٦٤ج(السنن 
من ) ٢٨٧(رقم  ١١كتاب الطهارة مسألة ) ١/٤٩١ج(، ومن طريق والبيهقي يف اخلالفيات )٢٩٣(

 اهللا عبد عن العبيدين أيب عن كهيل بن عن سلمة حدثين املسعودي الرمحن عبدأخربنا  هشيم طريق
   ). بأس ال :فقال مبياسره فبدأ توضأ جلر  عن سئل نهأ ( :مسعود بن

فمن مسع واحلديث رجاله ثقات، إال عبد الرمحن املسعودي، فإنه صدوق اختلط ببغداد قبل موته،  
مساع وكيع من  : (ه ببغداد فليس بشيء، قال أمحدمنه بالكوفة والبصرة فسماعه صحيح، ومن مسع من

 بالكوفة منه مسعومن  ،ببغدادا اختلط املسعودي املسعودي بالكوفة قدمي، وأبو نعيم أيضاً، وإمن
  .)٣() فسماعه البصرة،و 

وقد ذكر علماء احلديث الرواة الذين رووا عنه قبل االختالط، وبعده، ومل يذكروا هشيماً، وعد ابن  
، فعلى هذا يكون هشيم من كبار )٤(حجر هشيم واملسعودي يف طبقة واحدة، وهي الطبقة السابعة

ثرن الدارقطين صحح إسناد هذا األذا فاألقرب أنه مسع منه قبل االختالط، خاصة وأتالميذه، و.  

يرتقي به إىل درجة ، و باإلسناد اآلخرويعتضد يتقوى إن أحدمها ف ،النظر إىل جمموع هذين الطريقنيبو 
  .، خاصة وأن الضعف فيهما ليس بشديداحلسن لغريه

  

                                                 

 ).٢/٦٢ج(١طاالستذكار ابن عبد الرب،  )١(

 ).١٠/٤٥٥ج(١ط إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةابن حجر،  )٢(

  ).٣٨٧٢رقم / ١٧/٢١٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال ي، املز  )٣(
  ).٤٣٠رقم/ ٦/٢١١ج(١ط التهذيبتهذيب ابن حجر، : ينظر )٤(



  

١٣٦  
 

  كتاب المسح على الخفين:تخريج أحاديث

 عن الحارث بن عمرو خبرنيأ وهب ابن ناأ اهللا عبد بن محمد خبرناأ :المنذرقال ابن  -)٣٠(
أَنُه  ( :���� اهللا رسول عن ���� وقاص بيأ بن سعد عن ���� عمر ابن عن ةسلم أبي عن النضر بيأ

   .)١() َمَسَح َعَلى اْلُخفْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٦٨ت( الفقيه اهللا عبد أبو ياملصر  نيعْ أَ  نب احلكم عبد بنهو ا :اهللا عبد بن محمد - ١

روى عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، وابن وهب، والشافعي، وعنه أبو بكر بن املنذر، وابن أيب  
  .حامت، وحممد بن إسحاق بن خزمية وغريهم

دوق، ص: وثقه النسائي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، ومسلمة، وسعيد بن عثمان، وزاد ابن أيب حامت 
  .)٢(وذكره ابن حبان يف الثقات

 حممد من والتابعني الصحابة بأقاويل أعرف ،اإلسالم فقهاء ىف رأيت ما( : خزمية بن بكر أبو وقال 
   .)٣() أحداً  به يعدلون ال مصر أهل كان( : الصديفيونس  قالو ).  اهللا عبد بن

  .)٤()ثقة : ( قال ابن حجرو  

   .يه عصره، وإليه انتهت الرئاسة يف العلم مبصرأن حممداً ثقة، وكان فق :الخالصة

  .)ه١٩٧ت ( ياملصر  حممد أبو موالهم يالقرش مسلم بن وهب بن اهللا عبدهو  :بهْ وَ  ابن - ٢

روى عن ابن هليعة، وعمر بن احلارث، وعبد امللك بن جريج، وعنه أمحد بن صاحل املصري، وعبد  
  .الرمحن بن مهدي، وحممد بن عبد اهللا وغريهم

                                                 

 ).٤٣٤(كتاب املسح عل اخلفني رقم ) ١/٤٢٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

، )١٥٥٩٤رقم / ٩/١٣٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٣١٧٣رقم / ٧/٤٠١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ). ٦٢٧٢رقم / ٧/٢٤٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، و 

 ). ٥٣٥٤رقم / ٢٥/٤٩٧ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٣(

 ).٦٠٦٦رقم / ٨٦٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،   )٤(



  

١٣٧  
 

 بنا قالو ، )  وأثبته حديثه أصح ما: ( ثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو زرعة، وقال أمحدو  
 على يدور البالد، تلك واىل وما ومصر احلجاز وحديث ثقام، ومن الناس، أجلة من كان ( :يعد

، واحتجوا أخرج له أصحاب الكتب الستة. )٢()ثقة متفق عليه : ( وقال اخلليلي. )١() وهب ابن رواية
  . به

  .)٣()ثقة حافظ عابد : ( وقال ابن حجر 

  .أن ابن وهب ثقة ثبت، مجع بني الفقه واحلديث والعبادة :الخالصة

  .)هـ١٤٨ت( ياملصر  أمية أبو موالهم ياألنصار  يعقوب بنهو ا :الحارث بن عمرو - ٣

والليث بن  هللا بن وهب،روى عن سامل أيب النضر، وبكري بن عبد اهللا، وعمرو بن دينار، وعنه عبد ا 
  .سعد، وصاحل بن كيسان وغريهم

الناس  أحفظ كان (: حامت أبو قال، )٤(وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي 
، روى له )٦()ثقة متفق عليه   (وقال اخلليلي  .)٥() زمانه ىف احلفظ ىف نظري له يكن ومل ،زمانه يف

   .اجلماعة

   .)٧()ثقة فقيه حافظ (  :قال ابن حجرو  

                                                 

ابن أيب حامت، و ، )٩٩٠رقم / ٢/٦٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٥١٨ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ).١٠١٣رقم / ٥/٣٣٦ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، )٨٢١٣رقم / ٥/٢٣٤ج(١ط الجرح والتعديل

 .)٣٦٤٥رقم / ١٦/٢٧٧ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و 

 ).٩٧رقم / ١/٢٥٥ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي،  )٢(

  ).٣٧١٨رقم / ٥٥٦(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(
تهذيب املزي، ، و )١٣٧١رقم / ٢/١٧٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٥١٥ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٤(

  ).٤٣٤١رقم / ٢١/٥٧٠ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 ). ١٠٥٠٢رقم / ٦/٢٩٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٥(

 ).١٧٠رقم / ١/٤٠٣ج(١ط الحديث اإلرشاد في معرفة علماءاخلليلي،  )٦(

 ).٥٠٣٩رقم / ٧٣٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٧(



  

١٣٨  
 

  . ومفتيها وحمدثها، املصرية الديار عاملأن عمرو بن احلارث ثقة حافظ، وكان  :الخالصة

   .)هـ١٢٩ت( املدين النضر أبو يالتيم يالقرش ميةأُ  أيب بن سامل :رضْ الن  بيأَ  - ٤

الثوري، وعمرو  روى عن سعيد بن املسيب، ونافع موىل ابن عمر، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، وعنه 
  .بن احلارث، والليث بن سعد، ومالك وغريهم

  . )١(وثقه ابن عيينة، وابن سعد، وابن املديين، وأمحد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي 

  .)٢() ثبت ثقة أنه على أمجعوا( : الرب عبد ابن وقال 

   .أن أبا النضر ثقة متفق على توثيقه :الخالصة

  .)هـ٩٤ت ( املدين يالزهر  يالقرش عوف بن الرمحن عبد بنهو ا :ةلمسَ  بيأَ  - ٥

، وعنه سامل أيب النضر، ����روى عن أنس بن مالك، وابن عمر، وابن عباس، وثوبان موىل رسول اهللا  
  .سعيد املقربي، سليمان األحول وغريهم

كان من سادات : لوقا. وذكره ابن حبان يف الثقات. وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة وزاد إمام 
  .)٣(وأخرج له اجلماعة، واحتجوا به. قريش

  .)٤()ثقة مكثر : ( قال ابن حجر 

   .أن أبا سلمة ثقة :الخالصة

   .أنه صحايب) ٩٥ص(هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب تقدم  :عمر ابن - ٦

                                                 

الجرح ابن أيب حامت، ، و )٥٤٦رقم /١/٣٨٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٨٩ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 .)٢١٤١رقم /١٠/١٢٧ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٥٨٩٨ رقم /٤/١٧١ج(١ط والتعديل

 ). ٢٢٤٣رقم / ٣/٢٤٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن أيب حامت، ، و )٢١٦٣رقم / ٢/٤٠٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٩/١٦٠ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(
تهذيب املزي، ، و )٣٥٥٩رقم / ٥/١ج(١طالثقات ابن حبان، ، و )٧٧٦٣رقم / ٥/١١٣ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٧٤٠٩رقم / ٣٣/٣٧٠ج(٦طفي أسماء الرجال  الكمال

  ).٨٢٠٣رقم / ١١٥٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

١٣٩  
 

  .الزهر إسحاق أبو يالقرش مناف عبد بن وهيب بن مالك :وقاص بيأ بن سعد - ٧

 ،���� اهللا رسول مع كلها واملشاهد بدراً  وشهد ،���� اهللا رسول قبل املدينة إىل وهاجر اً قدمي أسلم 
  .اهللا سبيل ىف بسهم رمى من أولوهو  ،باجلنة هلم املهشود العشرة أحد وهووكان جماب الدعوة، 

 عمر عينهم الذين الستة أحدهو و  ،)١(كسرى ومدائنافتتح العراق، وكان له فتح القادسية،  
  .)٢(، وهو آخر العشرة وفاةسنة مخس ومخسني مات بالعقيق ،للخالفة

  الحديث تخريج 

، والنسائي )٢٠٢(كتاب الوضوء باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٥١ج(احلديث أخرجه البخاري  
رقم / ١/١٥ج(، وأمحد يف مسنده )١٢١(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨٧ج(

، والبيهقي يف )١٨٢(تاب الوضوء باب املسح على اخلفني رقم ك) ١/٩٢ج(، وابن خزمية )٨٨
كلهم ) ١٢٧٤(رقم  اخلفني على املسح ىف الرخصة بابكتاب الطهارة ) ١/٤٠٥ج(السنن الكربى 

  .من طريق ابن وهب عن عمرو بن احلارث به

 إذا ،نعم :فقال ،ذلك عن � عمر سأل � عمر بن اهللا عبد وأن : (زاد البخاري وأمحد والبيهقي 
   ). غريه عنه تسأل فال ،شيئاً  ���� اهللا رسول عن � سعد حدثك

  الحكم على الحديث 

  .إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات، رجال الشيخني غري شيخ املصنف، فليس من رجال الصحيحني 

 بن القاسم عن شعبه عن يحيي ثنا مسدد ثنا محمد بن يحيي حدثنا :المنذرقال ابن  -)٣١(
 ،الخفين علي المسح عنرضي اهللا عنها  ةعائش لتاس :قال هاني نب شريح عن ةمخيمر 

                                                 

إا من بناء كسرى اخلري : كانت سبع مدن من بناء األكاسرة على طرف دجلة، وقيلمجع مدينة، وإمنا مسيت بذلك ألا   )١(
فلما افتتح املسلمون بالد الفرس واختطت خلطاب، زمن عمر بن ا سكنها هو وملوك بين ساسان بعده إىل. أنوشروان

 . )١/٤٥٣ج(١ط آثار البالد وأخبار العبادالقزويين، . البصرة والكوفة انتقل الناس إليهما

 في معرفة الصحابة أسد الغابةابن األثري، ، و )٨٩١رقم / ٢٧٥ص(١ط في معرفة األصحاباالستيعاب ابن عبد الرب،  )٢(
 ).٣١٨٧رقم / ٣٨٣ج(١ط في تمييز الصحابةاإلصابة  ابن حجر،، و )٢/٢٠٣٨ج(١ط



  

١٤٠  
 

 :���� النبي قال :فقال ،���� علياً  لتأفس، ���� النبي مع يسافر كان نهإف ،���� علياً  سل :فقالت
َلةٌ  ((   .)١()) لِْلُمَساِفِر َثَالُث أَياٍم، َولِْلُمِقيِم يـَْوٌم َولَيـْ

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٦٧ت ( يور ابُ سَ يْ النَـ  زكريا أبو يلِ هْ الذ  بن عبد اهللا حيىي بنا هو :محمد بن يحيي - ١

روى عن مسدد، وأيب الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، وعنه حممد بن إسحاق بن خزمية، وابن  
  .املنذر، وابن ماجه وغريهم

 ال - لقب حيىي - حيكان مثل رأيت ما(  :األخرم بن اهللا عبد وأبوقال . صدوق: قال ابن أيب حامت 
 املطوعة وأمري إمامها، وابن والرئاسة، الفتوى يف نيسابور إمام هو( : احلاكم قالو  .)٢() قاتله اهللا رحم

  .)٣() مدافعة بال خبراسان

  .)٤()ثقة حافظ : ( قال ابن حجر). حافظ كأبيه : ( قال الذهيب 

  .إمامهم وابن بنيسابور، احلديث أهل إماموكان  أن حيىي بن حممد ثقة، :الخالصة

  .)هـ٢٢٨ت ( يالبصر  احلسن أبو ُمَسْرَهِد بِن ُمَسْرَبٍل اَألَسِدي بنُ ا هو :دد سَ مُ  - ٢

روى عن إمساعيل بن علية، وحيىي القطان، ومحاد بن زيد، وعنه أبو حامت وأبو زرعة الرازيان، وحيىي  
  .بن حممد الذهلي وغريهم

أخرج له . وذكره ابن حبان يف الثقات. ائي، وابن قانعوثقه ابن معني، والعجلي، وأبو حامت، والنس 
   .)٥(البخاري، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي

                                                 

 ). ٤٣٥(كتاب املسح عل اخلفني رقم ) ١/٤٢٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ).٦٩١٦رقم / ٣١/٥٢٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(

  ).١٠٥رقم / ١٢/٢٨٥ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٣(

 ).٧٦٩١رقم / ١٠٦٦ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر، ، و )٩٦٢٤رقم / ٤/٤٠٧ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب،  )٤(

، )١٥٣٠٥ رقم /٨/٥٠٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٧٠٨ رقم /٢/٢٧٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٥(
 ).٥٨٩٩رقم  /٢٧/٤٤٣ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٦٠٠١ رقم /٩/٢٠٠ج(١ط الثقاتابن حبان، و 



  

١٤١  
 

  .)١()ثقة حافظ : ( قال ابن حجرو  

  .أن مسدداً ثقة حجة، وهو أول من صنف املسند بالبصرة :الخالصة

   .)هـ١٩٨ت ( ألحولان التميمي أبو سعيد البصري اط عيد بن فروخ القَ سَ  هو ابنُ : ىيَ حْ يَ  - ٣

مسع من سليمان التيمي، وشعبة، ومحيد الطويل، وهشام بن عروة، وعنه أمحد بن حنبل، وحيىي بن   
  .معني، ومسدد، وعلي الفالس وخلق كثري

. )٢()حافظ  : (وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حامت، زاد أبو حامت وأبو زرعة 
  . )٣() حجة رفيعاً  ناً مأمو  : (وزاد ابن سعد

ممن مهد ألهل  ،وقرائهم ،كان من سادات أهل البصرة: ( وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
  . )٤() وحثهم على تتبع العلل لآلثار ،احلديث طرق األخبار

  . )٥() ثقة متقن حافظ إمام قدوة  : (قال ابن حجر 

  .ظه وجاللته، متفق على حفإن حيىي القطان إمام ثقة، ثبت :الخالصة

  .)هـ١٦٠ت ( يالواسط امطَ سْ بِ  أبو اَألْزِدي  موالهم الَعَتِكي  بُن اَحلجاِج بِن الَوْردِ  ا هو :ةبَ عْ شُ  - ٤

روى عن محيد الطويل، وزكريا بن أيب قدامة، والثوري، وعنه وكيع، وحيىي القطان، وعبد اهللا األودي  
  .وغريهم

ديث، ورأس علماء الرجال والعلل، أجل من أن يقال يف حقه ثقة، إمام النقاد، وأمري املؤمنني يف احل 

                                                 

 ).٦٦٤٢رقم / ٩٣٥(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

رقم / ٢/٣٥٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )١٠٥رقم / ٦٤ص(١ط تاريخ ابن معين رواية الدارميابن معني، ) ٢(
 ). ٦٢٤رقم / ٩/١٨٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٩٧٨

، )١٠٥رقم / ٦٤ص(١ط ابن معين رواية الدارميتاريخ ابن معني، ، و )٧/٢٩٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد، ) ٣(
 ، )٦٢٤رقم / ٩/١٨٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٩٧٨رقم / ٢/٣٥٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و 

 ).١٢٧٨رقم / ١٦١ص(١ط مشاهير علماء األمصارابن حبان، ) ٤(

 ).٧٦٠٧رقم / ١٠٥٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

١٤٢  
 

 .) حظ هذا من له قسم ،منه حديثاً  أحسن وال احلديث، ىف مثله شعبة زمن ىف يكن مل: ( قال أمحد
 أهل من رجل عليكم يقدم اآلن( : أيوب قالو ).  احلديث ىف املؤمنني أمري هو( : يالثور وقال 
  .)١() عنه خذواف احلديث يف فارس هو ،واسط

  .)٢()  متقن حافظ ثقة: ( قال ابن حجرو  

  .أن شعبة بن احلجاج إمام حافظ ثبت :الخالصة

  .)هـ١٠٠ت ( الكويف ايندَ مْ هَ لـا روةعُ  أبوهو  :ةر مِ يْ خَ مُ  بنُ  ماسِ القَ  - ٥

روى عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وشريح بن هابئ، وعبد اهللا بن عكيم، وعنه سلمة بن   
  .لضحاك بن عبد الرمحن، واألوزاعي وغريهمكهيل، وا

. ، وذكره ابن حبان يف الثقاتخراش وابن، حامت وأبو والعجلي، معني، بن حيىيوثقه ابن سعد، و  
  .)٣(وأخرج له البخاري تعليقاً، واحتج به الباقون

   .)٤()ثقة فاضل : ( قال ابن حجرو  

  .أن القاسم بن خميمرة ثقة :الخالصة

  .)هـ٩٨ت( الكويف دامقْ مِ لـا أبو يجِ حَ ذْ لـمَ ا ياحلارث يكَِ  بن يزيد بنهو ا :ئانِ هَ  بنُ  حيْ رَ شُ  - ٦

روى عن سعد بن أيب وقاص، وأيب هريرة وعائشة، وعنه املقدام ابنه، والقاسم بن خميمرة، وعامر  
  .الشعيب وغريهم

                                                 

 تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢٧٣٩رقم / ١٢/٤٧٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال  املزي،: ينظر )١(
 ).٢٨٦٧رقم / ٣/٦٢٨ج(١ط

 ).٢٨٠٥رقم / ٤٣٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن أيب حامت، ، و )١٥٠١رقم / ٢/٢١١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٠٣ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(
تهذيب املزي، ، و )٤٩٧٧رقم / ٥/٣٠٧ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٢٢٢٨رقم / ٧/١٦١ج(١ط ديلالجرح والتع

 ). ٤٨٢٥رقم / ٢٣/٤٤٢ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 ). ٥٥٣٠رقم ة/ ٧٩٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

١٤٣  
 

 كان : (عدد ابن سوثقه ابن سعد، وأمحد، وابن معني، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وزا 
أخرج له  .) بكرة أىب بن اهللا عبيد مع بسجستان وقتل...املشاهد، معه شهدو  يعل أصحاب من

  .)١(البخاري يف األدب املفرد والباقون

  .)٣()خمضرم ثقة : ( ، وقال ابن حجر)٢()ثقة عابد : ( قال الذهيبو  

  .أن شريح بن هانئ ثقة :الخالصة

  .اهللا عبد أم املؤمنني أم التيمية الصديق بكر أىب بنتهي  :ةشَ ائِ عَ  - ٧

. وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي ابنة مثاين عشرة باملدينة ا وبىن، مبكة ���� اهللا رسول تزوجها 
 النساء، مجيع وعلم ،���� النىب أزواج مجيع علم إىل هاعلم مجع لووكانت أفقه وأعلم نساء الصحابة، 

معاوية بن أيب سفيان، وتوفيت مثان، وقيل سبع ومخسني ، بقيت إىل خالفة أفضل عائشة علم لكان
  .)٤(وقد قاربت السبعني، وأوصت أن تدفن يف البقيع

  الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب التوقيت يف املسح على اخلفني رقم ) ١/٢٣٢ج(احلديث أخرجه مسلم  
رقم  للمقيم اخلفني على املسح يف التوقيت بابكتاب االطهارة ) ١/٨٤ج(، والنسائي )٢٧٦(
كتاب الطهارة باب كم ميسح على اخلفني رقم ) ١/٢٠٣ج(وعبد الرزاق يف مصنفه ) ١٢٨(
رقم / ١/٢١٩ج(، وأبو عوانة يف مسنده )١٢٤٥رقم / ١/١٤٦ج(، وأمحد يف مسنده )٧٨٩(

  . به خميمرة بن القاسم عن عتيبة بن احلكم عن قيس بن عمرو عن الثوريكلهم من طريق ) ٧١٩

    ."عائشة"النسائي ومل يذكر  

                                                 

ابن حبان، ، و )٦٥٧٨رقم / ٤/٣٠٦ج(١طاجلرح والتعديل ابن أيب حامت، ، و )٦/١٢٨ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ).٢٧٢٩ رقم /١٢/٤٥٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٣٣٠٥رقم  /٤/٣٥٣ج(١طالثقات 

 .)٢٢٦٩قم ر / ١/٤٨٤ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب، ) ٢(

 ).٢٧٩٣رقم / ٤٣٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ) ٣(

 .)٣٣٨٧رقم/٩١٨ص(١ط في معرفة األصحاباالستيعاب ابن عبد الرب، ، و )٨/٥٨ج(١ط لكبرىت اطبقاالابن سعد،  )٤(



  

١٤٤  
 

، )٩٠٦رقم / ١/١١٣ج(وأمحد يف مسنده ) ١٢٩(، والنسائي برقم )٢٧٦(وأخرجه مسلم برقم  
، )١٨٧٨(كتاب الطهارة باب يف املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٤٤(وابن أيب شيبة يف مصنفه 

 على املسح توقيت ذكر بابكتاب الوضوء ) ١/٩٨ج(، وابن خزمية )٩٠٦رقم / ١/١١٣ج(وأمحد 
من طريق كلهم ) ٧٢٢رقم / ١/٢٢٠ج(وأبو عوانة يف مسنده  ،)١٩٤(رقم  واملسافر للمقيم اخلفني

  .به خميمرة بن القاسم عن احلكم عن األعمش عن معاوية أيب

 للمقيم املسح يف التوقيت يف جاء ما بابكتاب الطهارة وسننها ) ١/١٨٣ج(وأخرجه ابن ماجه  
د يف مسنده ، وأمح)٩٣رقم / ١/٩١ج(يالسي يف مسنده ، أبو داود الط)٥٥٢(رقم  واملسافر

  .شعبة عن احلكم بهطريق ن كالمها م) ١١١٩رقم / ١/١٣٤ج(

كتاب الطهارة باب ) ٤/١٦٠ج(، وابن حبان )٩٦٦رقم / ١/١٢٠ج(وأخرجه أمحد يف مسنده  
/ ١/٢٢٠ج(سنده انة يف م، وأبو عو )١٣٣١(رقم  بلياليها به أراد ويوماً  ثالثاً  ���� قوله بأن البيان ذكر
  .حيىي القطان عن شعبة حدثين احلكم عن القاسم بهطريق ن م) ٧٢٤رقم 

 واملسافر للمقيم اخلفني على املسح توقيت ذكر بابكتاب الوضوء ) ١/٩٨ج(وأخرجه ابن خزمية  
 أراد ويوماً  ثالثاً  ���� قوله بأن البيان ذكركتاب الطهارة باب ) ٤/١٦٠ج(، وابن حبان )١٩٥(رقم 

 عن احلكم عن أيب نا غنية أيب بن محيد بن امللك عبد بن حيىيكالمها عن ) ١٣٣١(رقم  اليهابلي به
  .به علي عن هاين بن شريح عن خميمرة بن القاسم

  الحكم على الحديث

إسناد املصنف فيه سقط واضح، ولعله من الطباعة، فكل أصحاب شعبة رووه عن شعبة عن احلكم  
 أحد من أصحاب شعبة احلديث بإسقاط احلكم بني شعبة والقاسم،بن عتيبة عن القاسم، ومل يسق 

مث إن شعبة مل يسمع شيئًا من القاسم، ومل يعد أحد  والروايات اليت سقناها آنفًا تدل على ذلك،
 -أيضاً -ومما يدل على ذلك . فبان أنه خطأ من النساخ، أو من الطباعة. شعبة من تالميذ القاسم

  .من طريق شعبة عن احلكم عن القاسم بن خميمرة به) ٤٤٠(م أن املصنف ساق احلديث برق

 - حيىي بن حممد-ني، إال شيخ املصنف واحلديث إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات، رجال الصحيح 
  .فليس من رجاهلما



  

١٤٥  
 

 عن يحيي ثنا بانأ ثنا براهيمإ بن مسلم ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :ابن المنذرقال  -)٣٢(
َيْمَسُح  ����أَنُه أَْبَصَر النِبي  ( حدثه ���� باهأ نأ الضمري ةميأ بن عمرو بن رجعف عن سلمه بيأ

  .)١() َعَلى اْلُخفْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي سابور بن املرزبان بنهو ا: العزيز عبد بن علي - ١

  .)هـ٢٢٢( يالبصر  عمرو أبو والهمم ييدِ اهِ رَ الفَ  يدِ زْ األَ  :اهيمرَ بْـ إِ  بن لمسْ مُ  - ٢

روى عن أبان بن يزيد، وجرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، وعنه علي بن عبد العزيز، وحممد بن  
  .بشار، وحممد بن حيىي الذهلي وغريهم

: وزاد أبو حامت. ) مأمون( : وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، زاد ابن معني 
أخرج له أصحاب الكتب ، )كان من املتقنني : ( حبان يف الثقات، وقال ذكره ابنو . ) صدوق  (

  . )٢(الستة

  .)٣()ثقة مأمون : ( قال ابن حجرو 

  . أن مسلم بن إبراهيم ثقة :الخالصة

   .)هـ١٦٠ت ( يالبصر أبو يزيد  ارط العَ  يزيد بنا هو :انبَ أَ  - ٣

، وعنه ابن املبارك، وعفان بن مسلم، روى عن احلسن البصري، وعمرو بن دينار، وحيىي بن أيب كثري 
  .ومسلم بن إبراهيم وغريهم

 له روى. ) املشايخ كل ىف ثبت( : وثقه ابن معني، وابن املديين، والعجلي، والنسائي، وقال أمحد 
                                                 

 ).٤٣٦(كتاب املسح عل اخلفني رقم ) ١/٤٢٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

ابن أيب حامت، ، و )١٧١٥ رقم /٢/٢٧٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٣٠٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
تهذيب املزي، و ، )١٥٧٥٣رقم /٩/١٥٧ج(١ط الثقاتابن حبان، و  ،)١٤٠٩٥ رقم /٨/٢٠٧ج(١ط ديلالجرح والتع

 ).٥٩١٦رقم  /٢٧/٤٨٧ج(٦ط في أسماء الرجال الكمال

 ).٦٦٦٠رقم / ٩٣٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

١٤٦  
 

  . )١(ماجة بن إال اجلماعة

  . )٢() الصدق أهل من نهأ رجواأ: ( وقال ابن عدي 

ولوال أن ابن عدي وابن اجلوزي ذكرا أبان بن ... .ثقة حجة،بل هو : ( فقال ه الذهيب،وقد تعقب 
  .)٣()يزيد ملا أورته أصالً 

  .)٤()ثقة له أفراد : ( قال ابن حجرو  

  .أن أبان بن يزيد ثقة، قد احتج به صاحبا الصحيح :الخالصة

  .)هـ١٣٢ت ( ياليمام نصر أبو موالهم يائالط  ريثِ كَ  أيب بنُ هو ا :ىيحْ يَ  - ٤

سائب بن يزيد، وعطاء بن أيب رباح، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، وعنه أبان بن يزيد، روى عن ال 
  .وأيوب السختياين، وحسني املعلم وغريهم

 إمنا الناس، أثبت من : (وقال أمحد .) كثري أىب بن حيىي مثل األرض وجه على يبق ما( : بأيو قال  
 ال ،جداً  احلديث نقي بخ بخ ،مأمون ثقة : (-أيضاً -وقال  .)٥() سعيد بن وحيىي ،يالزهر  مع يعد

  .)٦() شيئاً  حديثه يف جند نكاد

: ذكره ابن حبان يف الثقات وقالو  .) ثقة عن إال حيدث ال إمام( : حامت أبو وقالالعجلي،  ثقةوو  
  . )٧() يدلس وكان  (

                                                 

ابن أيب ، و )١٨رقم / ١/١٩٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و  ،)٥٠رقم / ٧١ص(١ط سؤاالت ابن أبي شيبةابن املديين،  )١(
 ).١٥٤ رقم /١/١٢٥ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )١٠٩٨ رقم /٢/٢٢٦ج(١ط الجرح والتعديلحامت، 

 ).٢٠٨رقم / ١/٣٩٠ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(

 ).٢٠رقم / ١/١٦ج(١ط في نقد الرجال ميزان االعتدالالذهيب،  )٣(

 ).١٤٤رقم / ١٠٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ).٦٩٠٧رقم / ٣١/٥٠٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٥(

 ).٤٤٦رقم / ٣٢٤ص(١ط سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ابن حنبل، )٦(

، )١٦٢٥٤رقم / ٩/١٧٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٩٩٤رقم / ٢/٣٥٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٧(
 ).١١٦١٨رقم / ٧/٥٩١ج(١ط الثقاتبان، ابن حو 



  

١٤٧  
 

  .)١(النسائي، والعقيلي، واملزي -أيضاً -وقد وصفه بالتدليس  

 كثري أىب بن حيىي مرسالت (: سعيد بن حيىي قالأبو حامت، و : رسال منهمووصفه آخرون بكثرة اإل 
   .)٢() الريح شبه

  .)٣() ويرسل يدلس لكنه ،ثبت ثقة: ( وقال ابن حجر 

أن حيىي ثقة حافظ، عد من نظراء الزهري وحيىي بن سعيد، أما كونه مدلس، فهذا نادر  :الخالصة
قة الثانية من املدلسني، أي ممن احتمل األئمة تدليسهم منه، ولذلك عده العالئي وابن حجر يف الطب

  . )٤(روى ما جنب يف تدليسه وقلة المامته الصحيح يفوأخرجوا له 

وقد عرف عن حيىي كثرة اإلرسال اخلفي، ال كثرة التدليس، فاألوائل كثريًا ما يطلقون التدليس بل  
  . )٥(واالنقطاع، ويريدون به اإلرسال

 ومل ،عنه دلس فقد ،أنس عن روى فكلما ،يدلسكان   : (لتدليس، مث قال عقبهفابن حبان وصفه با 
  .رسال اخلفيا يثبت أن مراده هنا بالتدليس االوهذ).  شيئاً  صحايب من وال ،أنس من يسمع

وقد أخرج له الشيخان وأكثروا الرواية عنه، وأخرجوا له أحاديث بصيغة العنعنة، وعرف عن الشيخني  
عرف بالتدليس، وكوما مل يتحرا رواية حيىي فدل على ندرة تدليسة يف جنب  حتريهما مساع من

  .ماروى

أما كونه يكثر اإلرسال، فهذا ليس بعيب يف الراوي، ومن الذي مل يرسل، فما من إمام إال وقد  

                                                 

/ ٣١/٥٠٤ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٢٠٥١رقم / ٤/٤٢٣ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )١(
 ). ٦٣رقم / ٣٦ج(١ط اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليستعريف ابن حجر، ، و )٦٩٠٧رقم 

 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٦٢٥٤رقم / ٩/١٧٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ).٦٩٠٧رقم / ٣١/٥٠٤ج(٦ط

 ).٧٦٨٢رقم / ١٠٦٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٦٣رقم / ٣٦ج(١ط طبقات المدلسينابن حجر، ، و )١١٣ص(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )٤(

 شرح علل الترمذيابن رجب، : ينظر. مل يثبت له السماع واللقاء منه ما مل يسمعهوهو أن حيدث عمن : اإلرسال اخلفي )٥(
 ).٤٣ص(يف توضيح ١ط نزهة النظر نخبة الفكرابن حجر، ، و )٢٦٨ص(١ط



  

١٤٨  
 

  .أرسل

  .أنه ثقة) ١٣٨ص( تقدم املدين يالقرش عوف بن الرمحن عبد بنهو ا :ةسلم بيأ - ٥

   .)هـ٩٦ت( المدني الضمري ةميأ بن روعم بن جعفر - ٦

روى عن أبيه عمرو أمية، وأنس بن مالك، ومسلم بن األجدع، وعنه أبو قالبة عبد اهللا بن زيد،  
  .وابن شهاب، وأبو سلمة بن عبد الرمحن وغريهم

وثقه حممد بن عمر الواقدي، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج له اجلماعة إال ابن  
  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو . )١(ماجه

  .أن جعفراً ثقة :الخالصة

  .يالضمر  أمية أبو إياس بن اهللا عبد بن خويلد بن أمية بن عمرو :أباه - ٧

 له شجاعاً  رجالً  وكان أحد، عن املشركون انصرف حني أسلم مث ،املشركني مع وأحداً  بدراً  شهد 
  .)٣(أموره ىف يبعثه ���� اهللا رسول كانو ، معونة بئر مسلماً  عمرو شهده مشهد أول، و إقدام

   الحديثتخريج 

، من طريق )٢٠٤(كتاب الوضوء باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٥١ج(احلديث أخرجه البخاري  
كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨١ج(شيبان وحرب بن شداد وأبان، والنسائي 

وعبد الرزاق يف ، من طريق حرب، )١٣٥٠رقم / ٢/٥٨٣ج(، والطيالسي يف مسنده )١١٩(
وابن أيب عن معمر، : قال) ٧٤٦(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩١ج(مصنفه 
، وأمحد يف املسند )١٨٨٦(كتاب الطهارة باب يف املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٥٠ج(شيبة 

  . كلهم عن حيىي به  ،، من طريق شيبان)١٧٣٧٨رقم / ٤/١٤٠ج(
                                                 

تهذيب املزي، ، و )٢٠٢٠رقم / ٤/١٠٤ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٢٤رقم / ١/٢٧٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
 ).٩٤٦رقم / ٥/٦٧ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 ). ٩٥٤رقم / ٢٠٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٥٧٦٠رقم / ٤/٢٨٥ج(١ط اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، و )٤/٢٤٨ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(



  

١٤٩  
 

  ."أبو سلمة بن عبد الرمحن"لطيالسي إسناد ا ط منسقِ وأُ  

كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف ) ١/١٨٦ج(، وابن ماجه )٢٠٥(وأخرجه البخاري برقم  
 املسح يرى كان منكتاب الطهارة ) ١/٣١٣ج(، وابن أيب شيبة )٥٦٢(املسح على العمامة رقم 

) ١/٩٢ج(، وابن خزمية )١٧٧٦٠ رقم/ ٤/١٧٩ج(، وأمحد يف املسند )٢٣١(رقم  العمامة على
كتاب ) ٤/١٧٣ج(، وابن حبان )١٨١(كتاب الوضوء باب الرخصة يف املسح على العمامة رقم 

كلهم من طريق األوزاعي ثنا ) ١٣٤٣(رقم  عمامته على ميسح أن للمرء اإلباحة ذكرالطهارة باب 
  ).والعمامة  (حيىي وزادوا 

  ).واخلمار : ( -أيضاً –زاعي وزاد أمحد يف رواية أخرى من طريق األو  

  الحديثالحكم على 

، رجال الصحيحغري شيخ املصنف، فليس من ، رجال الصحيحني إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات 
  .لكنه ثقة

 بيأ عن عمشاأل ناأ عون بن جعفر ناأ الوهاب عبد بن محمد حدثنا :المنذرقال ابن  -)٣٣(
تَـَنحْيُت َعْنُه،  )١(ِإَلى ُسَباطَةِ  ���� قَاَم َرُسوُل اهللاِ  ( :قال ����ة حذيف عن وائل َباَل َوُهَو قَاِئٌم فـَ قـَْوٍم، فـَ
  .)٢() َفَدنـَْوُت ِإلَْيِه، ثُم تـََوضأَ َوَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ  )) اْدنُهُ  (( :فـََقالَ 

  :بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٧٢ت( يابور سَ يْ النَـ  اءر الفَ  أمحد أبو يبدالعَ  يببِ حَ  بنا هو :ابه الوَ  دبْ عَ  بن محمد - ١

روى عن أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجعفر بن عون، وعنه النسائي، وأمحد بن سعيد  
  .الدارمي وابن املنذر وغريهم

   .)٣(وثقه مسلم بن احلجاج، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 
                                                 

 .مادة سبط) ٣/١٩٢١ج(١ط لسان العرب، ابن منظور. املزبلة وهي اليت يلقى فيها الرتاب واألوساخ: السباطة )١(

 ).٤٣٧(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٢٦ج(١ط األوسط، ابن املنذر )٢(

 ).٦٣٥٢رقم / ٧/٣٠٠ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )١٥٥٦٧رقم / ٩/١٢٨ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٣(



  

١٥٠  
 

  .)١()ثقة عارف : ( قال ابن حجرو 

  .أن حممداً ثقة :الخالصة

  .)ه٢٠٦ت ( الكويف عون أبو ياملخزوم يالقرش عمرو بن جعفر بنهو ا :نوْ عَ  بن جعفر - ٢

روى عن الثوري، وسليمان بن مهران، وهشام بن عروة وعنه أمحد بن حنبل، وزهري بن حرب،  
  . وحممد بن عبد الوهاب وغريهم

قات، وابن شاهني يف وثقه ابن سعد، وابن معني، وابن قانع، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الث 
  .)٢(تارخيه، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، واحتجوا به

  . )٣()صدوق : ( وقال أبو حامت .)بأس به ليس صاحل رجل: ( توسط فيه أمحد، فقال 

  .)٤()صدوق : ( ، وقال ابن حجر)ثقة : ( قال الذهيبو  

  .أن جعفراً ثقة، من رجال الشيخني :الخالصة

   .أنه ثقة حافظ) ١٢٢ص(ي تقدم األسدأبو حممد  مهران بن سليمان :عمشاأل - ٣

  .)هـ٨٢ت ( الكويف وائل أبو يسداألَ  ةمَ لَ سَ  بن يققِ شَ  :ائلوَ  بيأَ  - ٤

روى عن الرباء بن عازب، وجرير بن عبد اهللا، وحذيفة بن اليمان، وعنه حبيب بن أيب ثابت،  
  .والثوري، واألعمش وغريهم

 عن يسأل ال: ، وابن سعد، وابن معني والعجلي، وزاد ابن معنيشقيق بن سلمة خمضرم، وثقه وكيع 

                                                 

 ).٦١٤٤رقم / ٨٧٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

ابن حبان، ، و )٢٢٥رقم / ١/٢٧٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٣٩٦/ ٦ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
ابن حجر، ، و )١٦٩رقم / ٥٦ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني، ، و )٧٠٧٥رقم / ٦/١٤١ج(١ط الثقات

 ). ٩٩١رقم / ٢/٦٦ج(١ط تهذيب التهذيب

رقم / ٢/٤١٦ج(١ط تعديلالجرح والابن أيب حامت، ، و )٤٤٠٢رقم / ٣/١٠٣ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )٣(
١٩٨١.( 

 ).٩٥٦رقم / ٢٠٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٧٩٦رقم / ١/٢٩٥ج(١ط الكاشفالذهيب،  )٤(



  

١٥١  
 

 .)١(، روى له اجلماعة)  ثقة أنه على أمجعوا( : الرب عبد ابن وقال، وذكره ابن حبان يف الثقات، مثله
   .)٢()ثقة خمضرم : ( قال ابن حجرو 

  .أن أبا وائل ثقة :الخالصة

  .يسبَ العَ  اهللا عبد أبو أسيد بن ابرجَ  بن يلسِ حُ : )٣(ان واسم اليمانمَ اليَ  هو ابنُ  :ةفيْ ذَ حُ  - ٥

 مع شهد يف املنافقني، ���� اهللا رسول سر صاحب، وهو ����أصحاب رسول اهللا وكبار من جنباء  
فتصدق بدم أبيه وديته ، فقتلوه املسلمون أخطأ به يومئذ، أبوه وقتل وأبوه، هو أحداً  ���� اهللا رسول

ه، مات يف أول يد على والري مهذان تفتح، فاحتنيال الشجعان الوالة منوهو على املسلمني، 
  .)٤(بعد قتل عثمان بن عفان بأربعني ليلة ،خالفة علي

  الحديث تخريج 

، ومسلم )٢٢٤(رقم  وقاعداً  قائماً  البول بابكتاب الوضوء ) ١/٥٥ج(احلديث أخرجه البخاري  
كتاب ) ١/٦ج( ، وأبو داود)٢٧٣(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٢٢٨ج(

كتاب الطهارة باب الرخصة يف ذلك رقم ) ١/١٩ج(، والرتمذي )٢٣(الطهارة باب البول قائماً رقم 
، وابن ماجه )١٨(رقم  ذلك ترك يف الرخصة بابكتاب الطهارة ) ١/١٩ج(، والنسائي )١٣(
 ةكلهم من طريق األعمش عن أيب وائل عن حذيف) ٥٤٥(كتاب الطهارة وسننها رقم ) ١/١٨١ج(

   ."ومسح على خفيه" :إال أن البخاري يف كل الروايات اليت ساق ا احلديث، مل يذكر. به �

                                                 

 الثقاتابن حبان، ، و )٧٣٧رقم / ١/٤٥٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٩٦ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ).٢٨٩٤رقم / ٣/٦٤٩ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٣١٢رقم / ٤/٣٥٤ج(١ط

 ).٢٨٣٢رقم / ٤٣٩ص( تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

اليمان لقب حسيل بن جابر، وإمنا قيل له ذلك، ألنه أصاب دمًا يف قومه، فهرب إىل املدينة وحالف بين عبد األشهل من  )٣(
 في معرفة الصحابةأسد الغابة ، ابن األثري: ينظر. األنصار، فسماه قومه اليمان؛ ألنه حالف األنصار وهم من اليمن

 ).١١١٣رقم / ١/٧٠٦ج(١ط

 في تمييز الصحابة اإلصابةابن حجر، ، و )٢٩٠رقم / ١٣٨ص(١ط في معرفة األصحاباالستيعاب ان عبد الرب،  )٤(
 ).١٦٤٢رقم / ١/٣٣٢ج(١ط



  

١٥٢  
 

  الحكم على الحديث 

إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الصحيحني، عدا شيخ أيب بكر ابن املنذر، فليس من رجال  
   .الصحيح، لكنه ثقة

 عن عمشاأل عن سفيان بن اهللا دعب ثنا الحسين بن علي حدثنا :قال ابن المنذر -)٣٤(
رَأَْيُت َرُسوَل  :فقال :له فقيل ،يهفّ خُ  ىلَ عَ  حسَ مَ وَ  الَ بَ  ���� جريراً  تُ يْ أَ رَ  ( :قال همام عن براهيمإ

  .)١() يـَْفَعُلهُ  ����اِهللا 

لعلي بن  اً ، فإنين مل أجد شيخملبارك عن سفيانالصواب علي بن احلسني ثنا عبد اهللا وهو ابن ا 
بد اهللا بن سفيان يف هذه الطبقة، واملشهور أن علي بن احلسني، إمنا يروي عن عبد ع يسمى احلسني

اهللا بن املبارك عن سفيان، ومما يدل على أنه وقع تداخل يف االمسني معاً، من قبل الطباعة، فصريوه 
 عن اهللا عبد ناأ احلسني بن علي: طبعة دار الفالح، فإم ساقوه على الصوابعبد اهللا بن سفيان، 

من طريق عبد الرزاق عن الثوري ) ٤٤٥(احلديث الذي ساقه املصنف برقم ، ومما يؤكد هذا سفيان
   .عن األعمش به

  : بيان تراجم رواة الحديث

  . )ه٢١١ت ( ياملروز  احلسني أبو ويقال احلسن أبو يالقرش داقِ وَ هو ابن  :علي بن الحسين - ١

ة السكري، وعنه أمحد بن سعيد الدارمي، وإسحاق بن روى عن أبيه احلسني، وابن املبارك، وأيب محز  
  .راهويه، وابن املنذر وغريهم

 ءيس راهويه بن إسحاق كان: ( يالبخار وقال  .بأس به ليس: النسائى وقالضعفه أبو حامت،  
وروى له . الثقات يف حبان ابن وذكره .)عنه  إسحاق عن كتبنا مث فرتكناه، اإلرجاء لعلة ،فيه يالرأ

  . )٢(ة، وأصحاب السننقدمامل يف مسلمو  ،األدب يف البخاري

                                                 

 ).٤٣٨(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٢٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

، )١٠٢٢٨رقم / ٦/٢٣٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٢٢٦رقم/٣/٢٢٦ج(١ط فاء الكبيرالضعالعقيلي،  )٢(
 ). ٤٠٥٢رقم  /٢٠/٤٠٦ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٤٤٣٠ رقم /٨/٤٦٠ج(١ط الثقاتابن حبان، و 



  

١٥٣  
 

  . )١()صدوق يهم : ( ، وقال ابن حجر)صدوق : ( قال الذهيب 

وقع له بعض الوهم يف . أن علي بن احلسني صدوق، وحديثه األصل فيه أنه حسن :الخالصة
لعله ألنه كان وأما من أساء القول فيه، وأنزله عن درجة احلسن، . نهآحديثه، بينه العلماء يف مض

  . يقول بقول املرجئة

  .أنه ثقة حجة) ٣٣ص(تقدم  احلنظلى واضح بن املبارك بنا هو :اهللا عبد - ٢

  .أنه ثقة حافظ) ٣٤ص(هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقدم  :سفيان - ٣

  .ثقة حافظأنه ) ١٢٢ص(ي تقدم األسدأبو حممد  مهران بن سليمانهو  :عمشاأل - ٤

  .)هـ٩٦ت ( الكويف عمران أبو يالنخع ودسْ األَ  بن يسقَ  بن يزيد بنهو ا :إبراهيم - ٥

 عمشألا عنه روى، و احلارث بن ومهام ،وعلقمة ،ومسروق ،يزيد ابين الرمحن وعبد سوداأل عن روى 
   .وغريهم مقسم بن ومغرية عون وابن ومنصور

 ملا، و ) احلديث يفصري  إبراهيم كان( : األعمشوثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال  
 أهل عالمأ من علم : (، وقال أبو زرعة) منه أعلم أحداً  ترك ما إنه أما : (قال موته الشعيب بلغ
  .)٢(أخرج له اجلماعة)  فقهائهم من وفقيه سالماإل

  .)٣() كثرياً  يرسل أنه إال ثقةالفقيه، : ( قال ابن حجرو  

  .للحديث وحفظاً  ،رواية وصدق صالحاً  التابعني أكابر منثقة كان  أن إبراهيمَ  :الخالصة

  .)هـ٦٥ت ( الكويف يعِ خَ الن  عمرو بن قيس بن احلارث بنهو ا :امم هَ  - ٦

روى عن جرير بن عبد اهللا، وحذيفة بن اليمان، وعبد اهللا بن مسعود، وعنه إبراهيم النخعي،  

                                                 

 ).٤٧٥١رقم / ٦٩٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٥٨٢٣رقم / ٣/١٢٣ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب،  )١(

، )٤٧٣رقم / ٢/٨٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٤٥رقم / ١/٢٠٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، : ينظر )٢(
 ).٢٦٥رقم / ٢/٢٣٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٦٠٥رقم /٤/٨ج(١ط الثقاتابن حبان، 

 ).٢٧٢رقم / ١١٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

١٥٤  
 

  . وسليمان بن يسار، ووبرة بن عبد الرمحن وغريهم

  .)١(لي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وروى له اجلماعةوثقه ابن معني، والعج 

  .)٢()ثقة عابد : ( وقال ابن حجر 

  .أن مهاماً ثقة كان من العابد، وكان ال ينام إال قليالً  :الخالصة

  .اليماين عمرو أبو يالقسر  البجلى جابر بن اهللا عبد بنهو ا :جرير - ٧

 عشر سنة ���� اهللا رسول على وفد، الصورة حسن وكان يوماً  بأربعني ���� النيب وفاة قبل جرير أسلم 
 ،خيطب ���� والنيب فأقبل حلته ولبس ،عيبته وحل ،راحلته أناخ املدينة من دنا فلما ،رمضان شهر يف

سكن الكوفة، فلما وقعت . ملك مسحة به اليمن من رجل عليكم يطلع :���� النيب هلم قال وقد
  .)٣(ى ومخسنيسنة إحد الفتنة خرح منها، وسكن قرقيسيا وا مات

   الحديثتخريج 

من طريق ) ٣٨٧(كتاب الصالة باب الصالة يف اخلفاف رقم ) ١/٨٧ج(احلديث أخرجه البخاري  
من طريق أيب ) ٢٧٢(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٢٢٧ج(شعبة، ومسلم 

من طريق ) ٧٧٤(كتاب الصالة باب الصالة على اخلفني رقم ) ٢/٧٣ج(معاوية ووكيع، والنسائي 
، وابن ماجه )٩٣(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٥ج(شعبة، والرتمذي 

من طريق وكيع، ) ٥٤٣(كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٨٠ج(
  . كلهم عن األعمش به

 ألن: ( ، ويف لفظ هلم) أسلم من آخر من كان جريراً  ألن ،يعجبهم فكان : (إبراهيم قال: زادواو  
  ).  املائدة نزول بعد كان جرير إسالم

                                                 

وابن  ،)٩/١٦١٠٧ج(١ط والجرح والتعديل وابن أيب حامت، ،)١٩١٦رقم / ٢/٣٣٤ج(١ط معرفة الثقات لي،العج )١(
 . )٥٩٨٦رقم / ٥/٥١٠ج(١ط والثقات حبان،

 ).٧٣٦٦رقم / ١٠٢٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).١٨١رقم / ٣/٥٤ج(١ط الثقات ابن حبان،، و )٦/٢٢ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(



  

١٥٥  
 

 ابنمن طريق  )١٥٤(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٣٩ج(وأخرجه أبو داود  
  .وذكر حنوه جريراً  أن جرير بن عمرو بن زرعة أىب عن عامر بن بكري عن داود

   الحكم على الحديث

متابعة قاصرة يف األعمش، احلسني، وهو حسن احلديث، لكنه توبع، فيه علي بن  حسن،إسناده  
   .، رجال الصحيحنيثقات اإلسناد رجال وباقيرتقى هذا اإلسناد إىل الصحيح لغريه، اف

 بنا حدثني قال جريج ابن خبرنيأ قال الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :ابن المنذرقال ) ٣٥(
َأْدَخَل الرُجُل رِْجَلْيِه ِفي اْلُخفْيِن، َوُهَما طَاِهَرتَاِن،  ِإَذا ( :قال ���� عمر ابن عن سالم عن شهاب

   .)١()  ���� َأَمَر ِبَذِلَك ُعَمرُ  :ثُم َذَهَب ِلَحاَجِتِه، ثُم تـََوضأَ لِلصَالِة َمَسَح َعَلى ُخفْيِه، َوأَنُه َكاَن يـَُقولُ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(الدبري تقدم أبو يعقوب بن عباد إبراهيم  بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه ثقة إمام) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .أنه ثقة مدلس) ٨٧ص(تقدم  القرشى العزيز عبد بن امللك عبدهو  :جريج ابن - ٣

  .افظأنه ثقة فقيه ح) ٨٩ص(ي تقدم الزهر  مسلم بن حممدهو  :شهاب بنا - ٤

  .)هـ١٠٦ت( هو ابن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي أبو عمر املدين :سالم - ٥

وعبيد  ،وصاحل بن كيسان ،وعنه ابنه أبو بكر والزهري روى عن أبيه وأيب هريرة وأيب رافع وأيب أيوب 
   .وغريهم وأبو واقد الليثي اهللا بن عمر

، ) من الرجال ورعاً  كان كثري احلديث عالياً : ( ابن سعدوثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، زاد  
  .)٢()ي كان يشبه أباه يف السمت واهلد: ( وزاد ابن حبان

                                                 

 ).٤٣٩(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٠ج(١ط األوسطبن املنذر، ا )١(

 الثقات، وابن حبان، )٥٤١رقم / ١/٣٨٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/١٩٥ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
 .)٣٠٢٧رقم / ٤/٣٠٥ج(١ط



  

١٥٦  
 

مل يكن أحد يف زمان سامل بن عبد اهللا أشبه مبن مضى من الصاحلني يف  :مالك قال: ( قال املزي 
   .)١() الزهد والفضل والعيش

أحد الفقهاء   : (وقال ابن حجر ،)٢() مجع بني العلم والعمل أحد من ،الفقيه احلجة: ( وقال الذهيب
  .)٣() فاضالً  ،عابداً  ،وكان ثبتاً  ،السبعة

  . السبعةاملدينة أحد فقهاء إن ساملاً ثقة فاضل زاهد، متفق على حفظه،  :الخالصة

  . أنه صحايب) ٩٥ص(تقدم  يالقرش اخلطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  :عمر ابن - ٦

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ) ١/١٩٧ج(عبد الرزاق يف مصنفه  -أيضاً -احلديث أخرجه  
  .واملصنف أخرجه من طريقه) ٧٦٦(رقم 

  .عن معمر عن ابن شهاب به: قال) ٧٦٧(برقم  -أيضاً -وأخرجه عبد الرزاق  

   الحكم على الحديث

وبقية رجاله ثقات رجال  صدوق،شيخ املصنف وهو الدبري إسحاق  إسناده حسن، فيه 
ه، لكنه هنا صرح الصحيحني، وال خيشى إال من تدليس ابن جريج، فإنه مدلس، كما سبق بيان

صحيح من غري إسناده ، واحلديث يئه من طريق آخر مصرحًا فيه بالسماع العلة بالتحديث، فزالت
  .طريق املصنف

 مخيمره بن القاسم عن الحكم عن ةشعب ثنا عمر بوأ ثنا يحيي حدثنا :قال ابن المنذر) ٣٦(
اْلُمَساِفُر َيْمَسُح َعَلى اْلُخفْيِن َثَالثََة أَياٍم، َواْلُمِقيُم يـَْوًما  ( :قال ���� علي عن هاني بن شريح عن

َلةً    .)٤() َولَيـْ
                                                 

 ). ٢١٤٩رقم / ١٠/١٤٥ج(٦ط تهذيب الكمال في أسماء الرجالاملزي،  )١(

 .)٧٧رقم / ١/٨٨ج(١ط تذكرة الحفاظهيب، الذ )٢(

 ).٢١٨٩رقم / ٣٦٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٤٤٠(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٠ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(



  

١٥٧  
 

  : بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه ثقة) ١٤٠ص(تقدم  حيكان لقبه يالنيسابور  يالذهل حممد بنهو ا :يحيي - ١

  .)ه٢٢٥ت( يالبصر  يضِ وْ احلَ  عمر أبو ير مِ الن  يدِ زَ األَ  احلارث بن عمر بن حفص :مرعُ  وبُ أَ  - ٢

روى عن سالم الطويل، وشعبة، وهشام الدستوائي، وعنه البخاري، وأبو داود، وحيىي بن حممد  
  .وغريهم

 ال ،متقن ثبت بتث( : حنبل بن أمحدوثقه ابن معني، وابن قانع وابن وضاح، والدارقطين، وقال  
  .)١() عمر أيب عدالة على البصرة أهل اجتمع( : املديين بنا يعل وقال .) واحد حرف عليه يؤخذ

  . )٢() احلديث على األجرة بأخذ عيب ثبت ثقة: ( قال ابن حجرو  

  .أن أبا عمر احلوضي ثقة متقن :الخالصة

  .قة حافظ متقنأنه ث) ١٤١ص(تقدم  يالعتكأبو بسطام  احلجاج بنهو ا :ةشعب - ٣

  .)ه١١٣ت( يالكند يعد بن يعد موىل ،الكويف حممد أبو يدنْ الكِ  ةبَ يْ تَـ عُ  بنُ هو ا :مكَ الحَ  - ٤

روى عن عطاء بن أيب رباح، وطاووس بن كيسان، والقاسم بن خميمرة، وعنه خالد احلذاء، وشعبة،  
  .واألعمش وغريهم

: سائي، وزاد ابن مهدي والعجلي، والنسائيوثقه ابن مهدي، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، والن 
 -أيضاً - وقد وصفه بالتدليس . )٣()كان يدلس : ( وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال). ثبت ( 

   .)٤(النسائي، والدارقطين

                                                 

 ).١٤٦٩رقم/٢/٣٦٩ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٠٧٨رقم/٣/١٩٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(

  ).١٤٢١رقم / ٢٥٨ص(١ط تقريب التهذيبحجر، ابن  )٢(
، )٢٨٦٠رقم / ٣/١٣٧ج(١ط لجرح والتعديلابن أيب حامت، ، وا)٣٣٧رقم / ١/٣١٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٣(

رقم / ٧/١١٤ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٢١٩٩رقم / ٤/١١٤ج(١ط الثقاتابن حبان، و 
١٤٣٨.( 

 ).١٠رقم / ٤٧ص(١ط طبقات المدلسينابن حجر، ، و )١٣رقم / ١٠٦ص(١ط تحصيلجامع الالعالئي،  )٤(



  

١٥٨  
 

  . )١() دلس رمبا أنه إال فقيه ثبت ثقة: ( قال ابن حجر 

هو قليل حمتمل، ولذلك عده العالئي ثقة ثبت، وأما ما عيب عليه التدليس، ف أن احلكمَ  :الخالصة
 وقلة مامتهإل ،الصحيح يف له وأخرجوا ،تدليسه ئمةاأل احتملوابن حجر يف املرتبة الثانية، أي فيمن 

  .)٢(روى ما جنب يف تدليسه

  .أنه ثقة) ١٤٢ص( تقدم الكويف اهلمداين عروة أبو :ةمخيمر  بن القاسم - ٥

  .أنه ثقة) ١٤٢ص(تقدم  ياحلارثبو املقدام أ يك بن يزيد بنهو ا :هاني بن شريح - ٦

  .أنه صحايب) ٧٩ص( ي تقدمالقرش املطلب عبد بن طالب أىب بنهو ا :علي - ٧

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على ) ٢/٢٥٥ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  -أيضاً - احلديث أخرجه  
 عن خميمرة بن القاسم عناق بكر بن عياش عن إيب إسح وأب حدثنا: قال) ١٩٠٤(اخلفني رقم 

   .) للمقيم وليلة ويوم ليال، ثالث للمسافر( : � علي قال: قال هانئ بن شريح

   الحكم على الحديث

 عمرو :، منهممرفوعاً  مجاعة من الرواة عنه ، فرواهبن عتيبة هذا احلديث مما اختلف فيه على احلكم 
 والقاسم الداالين، خالد وأبو ،غنية أيب بن محيد بن امللك وعبد أنيسة، أيب بن وزيد املالئي، قيس بن
  .األودي يزيد بن وإدريس اهلمداين، الوليد بن

، ومنهم من رواه موقوفاً، فرواه األعمش، م واختلف عنهم، فمنهم رواه مرفوعاً ورواه آخرون عن احلك 
  .على علي وشعبة، عن احلكم، واختلف الرواه عنهم فطائفة ترويه مرفوعاً، واآلخرون موقوفاً 

بني مسند له وواقف  - أيضاً -ورواه أبو إسحاق السبيعي عن القاسم بن خميمرة واختلف الرواه عنه  

                                                 

 ). ١٤٦١رقم / ٢٦٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين ابن حجر، ، و )١١٣ص(١ط في أحكام المراسيل جامع التحصيلالعالئي،  )٢(
 ).١٠رقم / ٤٧ص(١ط بالتدليس



  

١٥٩  
 

  . )١(على علي

وهذا احلديث لعله من األحاديث اليت تارة ينشط فيه الرواة فريوونه مرفوعاً، وتارة يروونه موقوفاً، وال  
أوقفه فرداً، لكانت روايته جتعلنا نعتقد أنه وهم سبيل إىل توهيم طائفة، دون أخرى، فلو كان الذي 

، يمهم، فالصواب القول بصحته مرعوعاً فال سبيل إىل توه -أيضاً - يف إسناده، أما وهم مجاعة 
    .واهللا اعلم. وموقوفاً، وال منافاة بينهما، فإن الراوي قد ينشط أحياناً فيسنده، وال ينشط تارة فيوقفه

 ابن عن نافع خبرنيأ :قال جريج ابن عن الرزاق عبد عن سحاقإ احدثن :قال ابن المنذر) ٣٧(
 :له فقلت ،���� عمر عند التقينا ثم ،الخفين علي المسح ���� سعد ىعل نكرتأ :قال ���� عمر

 قَاَل ُعَمرُ  ؟َح َعَلْيِهَماَعَلْيِه ِفي َذِلَك بَْأٌس َأْن َيْمسَ  ،َأرَأَْيَت َأَحَدنَا ِإَذا تـََوضَأ َوِفي رِْجَلْيِه اْلُخفانِ   (
  .)٢() لَْيَس َلُه بَْأٌس َأْن يَْمَسَح َعَلْيِهَما: ����

  :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(تقدم  أبو يعقوب الدبري إبراهيم بن عباد بنهو اهو  :سحاقإ - ١

  .أنه ثقة إمام) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .أنه ثقة مدلس) ٨٧ص(تقدم  القرشى العزيز عبد بن امللك عبدهو  :جريج ابن - ٣

  .أنه ثقة ثبت) ١٢٧ص(تقدم  عمر بن اهللا عبد موىل املدين اهللا عبد أبوهو  :نافع - ٤

   .صحايبأنه ) ٩٥ص(تقدم ي العدو  اخلطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  :عمر ابن - ٥

   الحديثتخريج 

اب الطهارة وسننها باب املسح على اخلفني رقم كت) ١/١٨١ج(احلديث أخرجه ابن ماجه  
كالمها ) ١٨٤(كتاب الوضوء باب ذكر املسح على اخلفني رقم ) ١/٩٣ج(، وابن خزمية )٥٤٦(

                                                 

، فخلص إىل تصحيح الوقف، وكذا الرفع )٣٧٩رقم / ٣/٢٣٠ج(رواة يف هذا احلديث يف كتاب العلل بسط اختالف ال )١(
 ).ورفعه صحيح التفاق أصحاب احلكم احلفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن احلكم على رفعه واهللا أعلم : ( فقال

 ).٤٤١(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٠ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

١٦٠  
 

   .بنحوه � عن ابن عمر نافع عن أيوب عن عروبة أيب بن سعيدمن طريق 

) ٧٢(ني رقم كتاب الطهارة باب ما جاء يف املسح على اخلف) ٥٣ص(وأخرجه مالك يف املوطأ  
  .بنحوه � عن ابن عمر دينار بن اهللا وعبد نافععن : قال

) ٧٦٢(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩٦ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
  .بأطول مما أورده املصنف لكن عبد الرزاق ساقه ، ومن طريقه أخرجه املصنف،جريج بنا عن: قال

: قال) ١٨٩٨(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٥٤ج(وأخرجه ابن أيب شيبة  
  .بنحوه � عمر ابن عن حمارب عن حصني أخربنا قال هشيم حدثنا

 نافع عن عمر بن اهللا عبيد أنبأنا الرزاق عبدثنا : قال) ٢٣٧رقم / ١/٣٦ج(وأمحد يف مسنده  
  .بنحوه

 أيب عن هليعة ابن حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا: قال) ٨٧رقم / ١/١٥ج( - أيضاً -وأخرجه أمحد  
 كالمها عن إسحاق أيب بن يونس من طريق) ٨٦رقم / ١/٧٣ج(، والطرباين يف املعجم الكبري النضر

   .بنحوه � رمحن عن ابن عمرال عبد بن سلمة أيب

   الحكم على الحديث

وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال شيخ املصنف الدبري إسحاق إسناده حسن، فيه  
، يئه من طريق العلة فزالت، لكنه صرح هنا بالتحديث اً حيحني، وابن جريج وإن كان مدلسالص

   .آخر مصرحاً فيه بالسماع

   .أشرنا إليها آنفاً  غري طريق املصنفمن  احصح له طرق أخرى، بأسانيدواحلديث  

: -ن ماجهاب إسنادعقب - يف زوائده فقال  ،البوصريي :ه مجاعة من العلماء، منهمصححوهلذا  
  .)٢() صحيح إسناده( : ، قالاأللباينوكذا . )١()إسناده صحيح، ورجاله ثقات   (

                                                 

 ).١/٧٨ج(١ط مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، رييالبوص )١(

 ).٥٤٦رقم/ ٢/١١٨ج(١ط صحيح ابن ماجهاأللباين،  )٢(



  

١٦١  
 

  .)١(ابن كثري يف مسند عمرأمحد والطرباين إسناد جود و  

    .)٢(، يف حتقيقهما للمسندشعيب األرنووط وعادل مرشدرواية أمحد عن عبد الرزاق وصحح  

 بن عمرو عن براهيمإ عن مغيره عن ةعوان بوأ ثنا حجاج ثنا علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٣٨(
  .)٣()، َفَكاَن َيْمَسُح َعَلى ُخفْيِه َثَالثًا���� َسافـَْرُت َمَع َعْبِد اهللاِ  (: قال المصطلق بن الحارث

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بن زالعزي عبد بنهو ا :علي - ١

  .أنه ثقة) ٩٧ص(ي تقدم السلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .أنه ثقة) ١١٢ص(تقدم  اليشكرىأبو عوانة  اهللا عبد بن الوضاحهو  :ةعوان بوأ - ٣

  .)هـ١٣٦ت ( األعمى الفقيه الكويف امشَ هِ  أبو موالهم يـ بـالض  مسَ قْ مِ  بنُ هو ا :ةُ ر يْ غِ مُ  - ٤

ر الشعيب، وجماهد بن جرب، وعنه إسرائيل بن يونس، وجرير بن عبد روى عن إبراهيم النخعي، وعام 
  .احلميد، وأبو عوانة وغريهم

وذكره ابن . مأمون: وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي، وزاد ابن معني 
  . )٤()وكان يدلس : ( حبان يف الثقات، وقال

وأخرج له اجلماعة، . ائي، وخاصة عن إبراهيمووصفه بالتدليس كذلك حممد بن فضيل، والنس 
  . )٥(واحتجوا به

                                                 

 ).٢٧٧رقم / ١٨/١٤٩ج(٢ط جامع المسانيد والسَنن الهادي ألقوم َسَننابن كثري،  )١(

 .بتحقيقهما )١/٣٥٧ج(١ط مسند أحمدابن حنبل،  )٢(

 ).٤٤٢(تاب املسح على اخلفني رقم ك) ١/٤٣١ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(

ابن أيب حامت ، و )١٧٧٧رقم/ ٢/٢٩٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٣٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٤(
في تهذيب الكمال املزي، ، و )٧/٤٦٤ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٤٣٣٧رقم/ ٨/٢٦٠ج( والتعديل ،الجرح

 ).٢٨/٣٩٩ج(٦ط أسماء الرجال

 .)٧١رقم / ٧٢ص(١ط طبقات المدلسينابن حجر، ، و )٥٢رقم / ١١٠ص(١ط جامع التحصيل، العالئي )٥(



  

١٦٢  
 

  .)١() إبراهيم عن سيما وال ،يدلس كان أنه إال ،متقن ثقة: ( قال ابن حجرو  

أن املغرية ثقة ثبت، لكنه مدلس، خاصة يف حديث إبراهيم، فيتقى حديثه عنه، إال إذا  :الخالصة
 حدثنا: قال ما إال عنه نكتب ال وكنا يدلس، املغرية كان( : فضيل بن حممدصرح بالسماع منه، قال 

   .)٢() إبراهيم

وقد أكثر من الرواية عنه، مع أن مساعه منه قليل، وهذا الذي جعل اإلمام أمحد يضعف حديثه  
  .)٣(خاصة عن إبراهيم

  .أنه ثقة فقيه) ١٥٣ص(تقدم  يالنخع األسود بن قيس بن يزيد بنهو ا :براهيمإ - ٥

 أخو ياملصطلقي اخلزاع عائذ بن حبيب بن اررَ ضِ  أيب بن :قلِ طَ صْ المُ  بنُ  ثارِ الحَ  بنُ  رومْ عَ  - ٦
  . )٤(، صحايب قليل احلديث بقي إىل بعد اخلمسنياملؤمنني أم جويرية

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٥٥ج(يف مصنفه احلديث أخرجه ابن أيب شيبة  
كتاب الطهارة باب ) ١/٨٤ج(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار هشيم حدثنا: قال) ١٩٠٢(

 بن عمرو عن إبراهيم عن مغريةعن  من طريق أيب عوانة كالمها) ٥٣٥(املسح على اخلفني رقم 
  .به احلارث

   الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف، به علتان 

حديثه خاصة عن إبراهيم، وهو  عنعنة املغرية بن مقسم، فإنه مدلس وقد عنعن، وُتكلم يف :األولى

                                                 

 ).٦٨٩٩رقم / ٩٦٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٢٨/٣٩٩ج(١ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(

 ).٢١٨رقم / ١/٢٠٧ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )٣(

 اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، و )٣٨٩٨رقم/ ٤/١٩٩ج(١ط في معرفة الصحابة أسد الغابةابن األثري،  )٤(
 ).٦٨٣٠رقم / ٥/١٧٦ج(١ط



  

١٦٣  
 

  .هنا يروي عنه

االنقطاع بني إبراهيم وعمرو، فقد صرح أكثر من إمام أن إبراهيم مل يسمع من أحد من  :الثانية
   .)١() ���� اهللا رسول أصحاب من أحداً  يالنخع يلق مل( : املديين ابن قالالصحابة، 

كتاب الطهارة باب كم ) ١/٢٠٧ج(مصنفه  عبد الرزاق يف أخرجهمبا  تان منجربتانلعهاتان اللكن  
كتاب الطهارة باب ) ٢/٢٥٥ج(وابن أيب شيبة  ،الثوريعن : قال) ٨٠٠(ميسح على اخلفني رقم 

كتاب الطهارة باب ) ١/٤١٦ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )١٩٠٣(املسح على اخلفني رقم 
 بن عمرو عن شقيق عن األعمش عنمن طريق أيب معاوية، كالمها ) ١٣١٦(التوقيت يف املسح رقم 

  . به احلارث

رجاله ثقات رجال الصحيحني، واألعمش وإن كان عد يف املدلسني، وهذا اإلسناد صحيح، فإن  
لكن احتمل األئمة تدليسه، خاصة إذا كانت روايته عن أحد الشيوخ الذين أكثر عنهم، كإبراهيم 

. فروايته عن هؤالء حممولة على االتصالوأيب صاحل السمان، ، شقيق بن سلمة النخعي، وأيب وائل
حتمال التدليس إال يف اتطرق إليه  "عن"ومىت قال  ،كالم فال "حدثنا"فمىت قال : ( قال الذهيب

فإن روايته عن هذا الصنف  ؛وأيب صاحل السمان ،وابن أيب وائل، كإبراهيم  :شيوخ له أكثر عنهم
  .)٢() تصالحممولة على اال

  . )٣() هذا إسناد، رجاله ثقات: ( فقالولذلك صححه البوصريي  

 بن موسي عن ةقتاد عن ةشعب ثنا عمر بوأ ثنا محمد بن يحيي حدثنا :قال ابن المنذر) ٣٩(
لِْلُمَساِفِر َثَالثَُة أَياٍم،  ( :فقال ؟الخفين ىعل المسح عن ���� عباس ابن لتأس :قال ةسلم

َلةٌ    .)٤() َولِْلُمِقيِم يـَْوٌم َولَيـْ

                                                 

 .)١٩رقم / ٩ص(١طالمراسيل  ابن أيب حامت، )١(

 ).٣٥١٧رقم / ٢/٢٢٤ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ) ٢(

 ).٦٩٦رقم / ١/٣٩٠ج(١ط رةإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العش ،البوصريي )٣(

 ).٤٤٣(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣١ج(١ط األوسطاملنذر،  )٤(



  

١٦٤  
 

  : رواة الحديثبيان تراجم 

   .أنه ثقة) ١٤٠ص(تقدم  يالنيسابور  يالذهل حيىي بنهو ا :محمد بن يحيي - ١

  .أنه ثقة) ١٥٧ص(تقدم  ياألزدأبو عمر  احلارث بن عمر بن حفص :عمر بوأ - ٢

   .أنه ثقة حافظ) ١٤١ص(تقدم  العتكىأبو بساط  الورد بن احلجاج بنا هو :شعبة - ٣

  .)هـ١١٨ت ( يالبصر  ابط ـخَ ال أبو يسِ وْ دُ الس  ةابَ كَ عُ  بنُ  ةامَ عَ دِ  بنُ هو ا :ةادَ تَ قَـ  - ٤

روى عن سعيد بن املسيب، وعامر الشعيب، وموسى بن سلمة، وعنه شعبة بن احلجاج، ومحاد بن  
  .سلمة، وسعيد بن أيب عروبة وغريهم

 مثل الدنيا ىف كانهل  و ( : سفيانوقال ).  قتادة من أحفظ يعراق أتاين ما( : املسيب بن سعيدقال  
 بتفسري عامل( : أمحد: وقال).  احلديث ىف حجة ،مأموناً  ثقة كان( : سعد ابن وقال).  قتادة

 علماء من كان  (: ، وقالالثقات يف حبان ابنوذكره ).  حافظ فقيه العلماء، وباختالف القرآن،
واحتجوا به  أخرج له اجلماعة، ).   مدلساً  وكان زمانه، أهل حفاظ ومن والفقه، بالقرآن الناس
  .)١(كتبهم

عيب عليه التدليس، فقد وصفه بذلك شعبة، وأبو حامت، وأبو داود، والنسائي، واحلاكم، واخلطيب،  
 فلم ،التدليس من أكثر نوعده العالئي وابن حجر يف الطبقة الثالثة من املدلسني، أي مم. )٢(والذهيب

   .)٣(بالسماع فيه صرحوا مبا الإ ،أحاديثهم من ئمةاأل حيتج

                                                 

ابن ، و )١٢٣٠٠ رقم /٧/١٧٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٧/٢٢٩ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
رقم / ٢٣/٤٩٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٥٠٤٥رقم  /٥/٣٢١ج(١ط الثقاتحبان، 
٤٨٤٨.( 

اخلطيب، ، و )١٦٤ص(١ط معرفة علوم الحديثاحلاكم، ، و )١٢٣٠٠رقم/٧/١٧٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 .)٦٨٦٤رقم / ٣/٣٨٥ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ، و )٣٦٣ص(١ط الكفاية في علم الرواية

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين ابن حجر، ، و )١١٣ص(١ط اسيلفي أحكام المر جامع التحصيل العالئي،  )٣(
 ).٢٦رقم / ٦٧ص(١ط بالتدليس



  

١٦٥  
 

  .)١()ثقة ثبت : ( قال ابن حجرو  

أن قتادة ثقة حافظ، وأما ما عيب عليه من التدليس، وأنه ال يقبل منه إال ما صرح  :الخالصة
  :بالسماع، ففيه نظر من وجوه

أن مصطلح التدليس عند املتقدمني، أوسع مما هو عند املتأخرين، فاملتقدمون يطلقون على  :األول
، )٢() منهم يسمع مل ،رجالً  ثالثني عن قتادة حدث( : داود أبو قالساً، اإلرسال واالنقطاع تدلي

 كثرياً  يدلس ألنه ،حجة به تقوم فال ،نقله يف وخولف مسعت يقل مل إذا وقتادة: ( وقال ابن عبد الرب 
  .)٣() منه يسمع مل من عمن

سلف، وال يسمى فهذا النوع يدخل يف اإلرسال اخلفي عند ابن حجر، واالنقطاع عمومًا عند ال 
  .تدليساً 

كثريًا من األحاديث اليت عنعن فيها   ،أن األئمة احتملوا عنعنة قتادة، وأخرجوا له يف الصحيح :الثاني
  .ومل يردوها

أن قتادة وقع يف اإلرسال اخلفي، ال التدليس، وذلك أنه كثرياً ما يروي عمن مل يثبت له مساع  :الثالث
اصره، إال أنه حدث عنه، ال أنه مسع من الشيخ مث دلس عنه، مبا مل منه، وال يعرف له لقاء به، وقد ع

   .يسمعه منه، وهذا إن حصل، فهو يف أحاديث قليلة

 ئمةاأل احتمل فاألقرب للصواب أن تدليس قتادة حمتمل، واألوىل أن يكون يف الطبقة الثانية، أي ممن 
  . ما روى بجن يف تدليسه وقلة ،مامتهإل الصحيح يف له وأخرجوا ،تدليسه

  .يالبصر  يلذَ هُ ـال قب حَ مُ ـال بنُ هو ا :ةمَ لَ سَ  بنُ  سيوْ مُ  - ٥

، وأبو التياح يزيد بن سلمة ، ومثىن بن موسىبن دعامة السدوسي روى عن ابن عباس، وعنه قتادة 
  .بن محيد

                                                 

 ).٥٥٥٣رقم / ٧٩٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٣٦٣ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب،  )٢(

 ).٣/٣٠٧ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب،  )٣(



  

١٦٦  
 

   )١(.وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وثقه العجلي، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  . أن موسى ثقة :الخالصة

  .أنه صحايب) ٣٥ص(ي تقدم اهلامش يالقرش عباس بن اهللا عبدهو  :عباس ابن - ٦

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٦٠ج(ابن أيب شيبة  -أيضاً - احلديث أخرجه  
كتاب الطهارة باب ) ١/٨٤ج(يف شرح معاين اآلثار ابن أيب عروبة، والطحاوي  من طريق) ١٩٢٣(

كتاب الطهارة باب ) ١/٤١١ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٥٣٦(املسح على اخلفني رقم 
  .من طريق شعبة كالمها عن قتادة به) ١٢٩٣(التوقيت يف املسح على اخلفني رقم 

   الحكم على الحديث

  :تادة، فيجاب عنه جبوابنيإسناده صحيح، فإن رجاله ثقات، وأما عنعنة ق 

 وأخرجوا ،تدليسه ئمةاأل احتمل ذكرنا سابقًا أن األقرب أن تدليسه من املرتبة الثانية، أي ممن :األول
  .ما روى جنب يف تدليسه وقلة ،مامتهإل الصحيح يف له

وأخرب أن الراوي عنه شعبة، وشعبة روايته عنه حممولة على االتصال؛ ألنه أوثق الناس فيه،  :الثاني
األعمش، وأيب إسحاق : كفيتكم تدليس ثالثة: ( حبديثه، وقد صرح شعبة بشيء من ذلك، قال

   .)٣()السبيعي، وقتادة 

                                                 

املزي، و ، )٥٤١٣رقم / ٥/٤٠٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٨١٧رقم / ٢/٣٠٣ج(١ط معرفة الثقاتلعجلي، ا )١(
  ).٦٢٦٠رقم / ٢٩/٧١ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ).٧٠١٧رقم / ٩٨٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

يف أهل التقديس بمراتب الموصوفين تعر ابن حجر،  ، و)٢٠٥رقم / ١/١٥٢ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي، ) ٣(
 ).٨٩ص(١ط بالتدليس



  

١٦٧  
 

   .)١()وهذا إسناد صحيح : ( صححه البيهقي، فقال وهلذا 

كتاب الطهارة باب كم ميسح ) ١/٢٠٨ج(عبد الرزاق يف مصنفه  اأخرجهاحلديث له طريق أخرى و  
كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٥٥ج(، وابن أيب شيبة )٨٠٢(قم على اخلفني ر 

 يف � عباس بنا عن عطاء بن عمرو بن حممد عن عبيدة بن موسى من طريقكالمها ) ١٩٠٥(
   ). للمقيم ويوم ،للمسافر أيام ثالثة : (قال اخلفني على املسح

ضعيف احلديث، تكلم فيه حيىي القطان،  موسى بن عبيدة وهو ابن نشيط الربذي ايف سندهلكن و  
  .)٢(وأمحد، وابن معني، وابن املديين وغريهم

  .لكن اإلسناد منجرب، باإلسناد السابق 

أَنُه رََأى َجاِبَر  ( سماك عن سرائيلإ عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٠(
  .)٣() َيْمَسُح َعَلى اْلُخفْينِ  ���� ْبَن َسُمَرةَ 

   : يان تراجم رواة الحديثب

  .أنه صدوق) ٦٠ص(تقدم  أبو يعقوب الدبريإبراهيم بن عباد  بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٦١ص( تقدم الصنعاين ياحلمري  نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .)هـ١٦٠ت ( الكويف يوسف بوأ اهلَْمَداِين  يعِ ْـ يِ السب  بُن يـُْوُنَس بِن َأِيب ِإْسَحاقَ  هو ا :ليْ ائِ رَ سْ إِ  - ٣

روى عن الثوري، ومساك بن حرب، وعامر بن شقيق، وعنه أسد بن موسى، سليمان بن داود، وعبد  
  .الرزاق وغريهم

صدوق : ( وزاد أبو حامتوالعجلي، وحممد بن منري، وأبو حامت، وثقه ابن سعد، وأمحد، وابن معني،  
وأخرج حديثه أصحاب الكتب . يف الثقات وذكره ابن حبان، )من أتقن أصحاب أيب إسحاق 

                                                 

 ).١/٤١١ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )١(

  ).٦٢٨٠رقم / ٢٩/١٠٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(
 ).٤٤٤(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣١ج(١ط األوسط ابن املنذر، )٣(



  

١٦٨  
 

  .)١(الستة، واحتجوا به

  . )٢() حجة بال فيه تكلم ثقة: ( قال ابن حجرو  

  . ن إسرائيَل ثقةأ :الخالصة

  .)هـ١٢٣ت ( الكويف املغرية أبو يالبكر  يلهَ الذ  الدخَ  بن سوْ أَ  بن برْ حَ  بنُ ا هو :اكمَ سِ  - ٤

واحلسن البصري، وعنه إسرائيل بن يونس، ومحاد بن روى عن أنس بن مالك، وجابر بن مسرة،  
  .سلمة، وداود بن أيب هند وغريهم

  :اختلفت آراء أئمة احلديث يف مساك، على آراء ثالثة 

، ) كثرياً  ءيخيط : (ابن معني، وأبو حامت، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: من وثقه، وهم :األول
، -خاصة فيما يرويه عن جابر- ي تعليقاً، واحتج به مسلم وابن شاهني يف تارخيه، وأخرج له البخار 

  .)٣(وأصحاب السنن

  .)٤(شعبة، والثوري، وابن املبارك، وأمحد، وصاحل جزرة، والنسائي: من لني حديثه، وهم :الثاني

  . )٥(يعقوب بن شيبة، وعلي بن املديين: من ضعف روايته عن عكرمة خاصة، وهم :الثالث

 يكن مل بأصل انفرد فإذا لقن، رمبا كان( : يالنسائ قاله، فكان رمبا تلقن، تغري حفظه يف آخر عمر  

                                                 

 الثقاتابن حبان، ، و )٨٠رقم / ١/٢٢٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )١/٣٧٤ج(١ط الكبرىطبقات الابن سعد،  )١(
ابن حجر، ، و )٤٠٢رقم / ٢/٥١٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٦٨١٠رقم / ٦/٧٩ج(١ط

  ).٤٣٣رقم / ١/٢٧٧ج(١ط تهذيب التهذيب

 ).٤٠٥رقم / ١٣٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن ، و )٣٢٢٨رقم / ٤/٣٣٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٦٣٢٢رقم / ٤/٢٥٧ج(١ط والتعديل الجرحابن أيب حامت،  )٣(
 ).٥٠٥رقم / ١٠٧ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتشاهني، 

َرد احلنبليابن ، و )٢٥٧٩رقم / ١٢/١١٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٤( بحر الدم فيمن تكلم ، املِبـْ
 ).٤٠٦رقم  /٧٠ص(١ط فيهم أحمد بمدح أو ذم

/ ٣/٥١٧ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٥٤٨رقم / ٢/٢٣٢ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(
 ).٢٦٩٩رقم 



  

١٦٩  
 

  .)١(، وممن ذكر أنه اختلط أخر عمره عبد احلميد بن جرير، والبزار) فيتلقن يلقن كان ألنه ،حجة

 مضطربة، خاصة عكرمة عن وروايته صدوق (: حجر ابن، وقال )٢()ثقة ساء حفظه : ( قال الذهيب 
  .)٣() تلقن رمبا فكان خرةبأ تغري وقد

أن مساك بن حرب صدوق، إال فيما رواه عن عكرمة، فإنه مضطرب فيه، فقد تفرد عنه مبا  :الخالصة
  . ال يشبه أحاديث الثقات، فحديثه عنه مطلقاً ضعيف، ولو روى عنه القدماء من أصحابه

  :وأما أنه يضعف مطلقاً فال، ولعل حجة من ضعفه راجعة إىل أمرين 

-لتغري حفظه يف آخر عمره، حىت صار يلقن فيتلقن، ولذلك تعقب يعقوب بن شيبة  :لاألو 
  .)٤() بأخرة منه مسع فيمن أنه رىن إمنا ،املبارك ابن قاله والذى: ( فقال -تضعيف ابن املبارك له

 شعبة عنه حدث إذا: ( وعليه حيمل كالم من ضعفه، وللدارقطين كالم يشبه هذا الكالم، قال 
 مجيع بن وحفص اهللا عبد بن شريك عن كان وما سليمة، عنه فأحاديثهم األحوص، وأبو والثوري

   .)٥() نكارة بعضها ففي ونظرائهم،

اضطرابه يف حديث عكرمة خاصة، فقد انفرد عنه مبا مل يوافق عليه، وغلبت على روايته عنه  :الثاني
  .النكارة

 ،كله  اهللا شاء إن مستقيم كثري يثحد ولسماك( : -بعد أن سرب حديث مساك-ي عد ابن قال 
 وهو ،عمن يروي عنه حسان وأحاديثه الكوفة، أهلي تابع كبار من هوقد حدث عنه األئمة، و 

   .)٦() به بأس ال صدوق
                                                 

 االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالطابن العجمي، ، و )٢٠رقم / ٤٩ص(١ط كتاب المختلطينالعالئي،  )١(
 ).٤٨رقم / ١٥٩ص(١ط

 ).٢١٤١رقم / ١/٤٦٥ج(١ط عرفة من له رواية في الكتب الستةالكاشف في مالذهيب،  )٢(

 ).٢٦٣٩رقم / ٤١٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٢٥٧٩رقم / ١٢/١١٥ج(٦ط تهذيب الكمال في أسماء الرجالاملزي،  )٤(

 ).١٧٩رقم / ٧٦ص(١ط سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطين،  )٥(

 ). ٨٧٥رقم / ٤/٥٤١ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٦(



  

١٧٠  
 

   .يالعامر  يالسوائأبو عبد اهللا  عمرو ابن ويقال جنادة بنهو ا :ةسمر  بن جابر - ٥

 نزلشهد خطبة عمر باجلابية،  حاديث كثرية،أ ����عن النيب  ، روىصحبة مسرة وألبيه لهصحايب،  
ثالث وسبعني، وله يف  سنة مروان، بن امللك عبد خالفةيف  ها،في ومات ، وابتىن ا داراً،الكوفة
   .)١(عقب الكوفة

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩٨ج(احلديث أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
  .ومن طريقه أخرجه املصنف. ل بهعن إسرائي) ٧٧١(

رقم  الوضوء يف اإلسراف يكره كانكتاب الطهارة باب من  ) ١/٤٦٨ج(وأخرجه ابن أيب شيبة  
 � جابر رأيت (: بلفظ مساك عن صاحل بن حسن عن الرمحن عبد بن محيد حدثنا: قال) ٧٢٥(

   .) أنظر وأنا العصر، صلى مث خفيه، على ومسح فتوضأ ،ماء من بكوز أيت

   الحكم على الحديث

أن الراوي : إسناده حسن، فيه مساك، وهو حسن احلديث، وأما أنه اختلط آخر عمره، فاجلواب عنه 
عنه إسرائيل، وهو ممن مسع منه قدمياً، فهو يف طبقة سفيان، وشعبة، وقد أخرج مسلم يف صحيحه 

  .، يف أكثر من موضع� من طريقه عن مساك عن جابر

 بن عمروخالفهما إسرائيل بن حرب وحسن بن صاحل،  ،� على جابر اً قوفه هكذا مو واحلديث روا
عند ترمجة ) ١٠٣رقم / ١/٤٣٢ج(أخرجه ابن عدي يف الكامل فيما فرواه مرفوعاً،  الوجيه بن موسى

 جابر رأيت :قال حرب بن مساك عن الوجيه بن موسى بن عمرطريق  منإبراهيم بن نافع اجلالب، 
 ميسح ���� اهللا رسول رأيت نعم(  :فقال ،اخلفني على املسح :فقلت ،فنياخل على ميسح � مسرة بن

   ). عليهما

  :وهذا اإلسناد ضعيف جداً، فيه علتان

                                                 

 ).٦٣٨رقم /١/٤٨٨ج(١ط في معرفة الصحابة أسد الغابةابن األثري، ، و )١٧٣رقم /٣/٥٢ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(



  

١٧١  
 

مرتوك  (وقال أبو حامت . ) فيه نظر( : عمر بن موسى مرتوك احلديث، قال البخاري: األوىل
  . )١()احلديث، ذاهب احلديث، كان يضع احلديث 

رويا  -أحفظ وأوثق-موسى الثقات، فإسرائيل وحسن بن صاحل بن حي، ومها  عمر بن ةالفخم: الثانية
فرواه  -وقد ضعفه غري واحد من األئمة-احلديث موقوفًا على جابر، وخالفهما عمر بن موسى 

مرفوعاً، فتفرد برفعه، وخالف الثقات، فاملعروف أن احلديث موقوف على جابر، وأن الطريق املرفوع 
  .ضعيف الثقةمنكراً، ملخالفة ال

 عن براهيمإ عن عمشاأل عن الثوري عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٤١(
  .)٢() بَاَل ثُم َمَسَح َعَلى ُخفْيهِ  ���� رَأَْيُت َجرِيًرا (: قال الحارث بن همام

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(الدبري تقدم أبو يعقوب عباد  بن إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٦١ص( تقدم الصنعاين ياحلمري  نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .أنه ثقة حافظ إمام) ٣٤ص(ي تقدم الثور  مسروق بن سعيد بن سفيانهو  :الثوري - ٣

   .أنه ثقة حافظ )١١٨ص( ي تقدمالكاهل ياألسد مهران بن سليمانهو  :عمشاأل - ٤

  .أنه ثقة) ١٥٣ص(تقدم  يالنخع األسود بن قيس بن يزيد نبهو ا :إبراهيم - ٥

  .أنه ثقة) ١٥٣ص( تقدم الكويف يالنخع عمرو بن قيس بنهو ا: الحارث بن همام - ٦

  .أنه صحايب) ١٥٤ص(تقدم  يالقسر  البجلى جابر بن اهللا عبد بنهو ا: جرير - ٧

  الحديثتخريج 

   ).٣٤(رقم ب رجيهاحلديث سبق خت

                                                 

 ).٩٩٧٧رقم / ٦/١٦٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢١٥٧رقم / ٦/١٩٧ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )١(

 ).٤٤٥(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣١ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

١٧٢  
 

   الحكم على الحديث

رجاله ثقات وهو حسن احلديث، وبقية شيخ املصنف فيه إسحاق الدبري ، حسن إسناد املصنف
رجال الصحيحني، واألعمش رمي بالتدليس، لكن العلماء احتملوا تدليسه، خاصة إذا كان الراوي 
عنه مثل سفيان الثوري، فروايته عنه حممولة على االتصال؛ وكذا إذا كانت روايته عن أحد شيوخه 

  .ن أكثر عنهم، كإبراهيم النخعي، فروايته عن هؤالء حممولة على االتصالالذي

 الطويل حميد عن سفيان ثنا نعيم بوأ ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٢(
َنَظْرنَا  ،َفَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ  ،يـَتَـَوضأُ  ���� رَأَْيُت أََنًسا ( :قال اْبُن  :ِإلَْيِه، فـََقالَ ظَاِهرِِهَما َوبَاِطِنِهَما، فـَ

   .)١() َكاَن يَْأُمُرنَا ِبَذِلكَ   ���� اْبِن أُم َعْبدٍ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنهو ا :العزيز عبد بن علي - ١

  .)هـ٢١٨ت( يئَال مُ ـال يمِ يالت  شىرَ القُ  زهري بن محاد بن عمرو: ْني كَ دُ  بنُ  لُ ضْ الفَ  :ميْ عَ نُـ  وبُ أَ  - ٢

روى عن إسرائيل بن يونس، وجرير بن حازم، والسفيانان، وعنه علي بن عبد العزيز، وأبو حامت  
  .الرازي، وحممد بن حيىي الذهلي وغريهم

زاد ابن والعجلي، وأبو حامت، والنسائي،  وثقه ابن سعد، وأمحد، وابن املديين، ويعقوب بن شيبة، 
، ) ثبت صدوق : (، وزاد يعقوب)حجة ثبت   : (، وزاد أمحد يف موضع)مون مأ: ( سعد والنسائي
 غاية كان نعيم أبا أن أصحابنا أمجع (: سفيان بن يعقوب وقال، )٢()متقن حافظ: ( وزاد أبو حامت

  .)٤()ثقة ثبت : (قال ابن حجرو  .أخرج له اجلماعة، واحتجوا به. )٣()واحلفظ، وأنه حجة  اإلتقان ىف
                                                 

 ).٤٤٦(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣١ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

ابن أيب حامت، ، و )١٤٨٠رقم / ٢/٢٠٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٤٠٠ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
ابن املربد ، )٥٥٨٩رقم / ٦/٣٩٧ج( التهذيبتهذيب ابن حجر، ، و )١١٨٩٧رقم / ٧/٨٢ج(١طالجرح والتعديل 

  ).٨٢٧رقم / ١٢٥ص(١ط وبحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذماحلنبلي، 
 ).٢/٦٣٣ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي،  )٣(

 ).٥٤٣٦رقم / ٧٨٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

١٧٣  
 

  .ن أبا نعيم ثقة حافظأ :الخالصة

  .أنه ثقة حافظ إمام) ٣٤ص(تقدم  يالثور  مسروق بن سعيد بنهو ا :سفيان - ٣

  .أنه ثقة) ٨٤ص(ي تقدم البصر  الطويل محيد أىب بنا هو :الطويل حميد - ٤

  .أنه صحايب) ٨٥ص(تقدم  ياألنصار  النجار بن النضر بن مالك بنهو ا :نسأ - ٥

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب ما جاء يف املسح على اخلفني رقم ) ٥٣ص(ك يف املوطأ مالاحلديث أخرجه  
، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار )٧٩رقم / ١٨٨ص(، ومن طريق الشافعي يف مسنده )٧٤(
 الرمحن عبد بن سعيد من طريق) ١٩٧٦(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/١٠٥ج(

 وجهه فغسل ،فتوضأ وضؤب أيت مث ،فبال قباء أتى � مالك نب أنس رأيت( : قال أنه رقيش بن
   ). صلىجاء املسجد ف مث ،اخلفني على مسحو  ،برأسه ومسح ،املرفقني إىل ويديه

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ) ١/١٨٩ج(عبد الرزاق يف مصنفه  - أيضاً -وأخرجه  
كتاب الطهارة باب ) ٢/٢٦٢ج(مصنفه وابن أيب شيبة يف  ،الثوري عن: قال) ٧٣٨(والعمامة رقم 

 أنس رأيت(  :قال عاصم عنكالمها   هارون بن يزيد حدثنا: قال) ١٩٣٥(املسح على اخلفني رقم 
  ). مكتوبة صالة فصلى قام مث ،عمامته وعلى خفيه على فمسح ،فتوضأ قام مث ،بال � مالك بن

على اخلفني رقم  ����مسح النيب  كتاب الطهارة باب) ١/٤١٣ج(وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى  
 بن سعدان حدثنا األعرايب ابن سعيد أبو أخربنا األصبهاىن يوسف بن اهللاعبد  من طريق) ١٣٠٢(

 ،حريث بن عمرو دار يف � مالك بن أنس رأى أنه( : العبدى يعفور أىب عن سفيان حدثنا نصر
   .) خفيه على ومسح فتوضأ، مباء دعا

   الحكم على الحديث

، صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيحني، إال شيخ املصنف، فليس من رجال الصحيحنيإسناده  
   .لكنه ثقة

  .، فإا متابعات أسانيدها يف غاية الصحةاألخرى اليت سقناهابالروايات  قوةديث يزداد احلو 



  

١٧٤  
 

) ١/١٨٢ج(أخرجه ابن ماجه وقد تفرد عمر بن املثىن فروى احلديث عن عطاء عن أنس مرفوعاً، 
، وأبو يعلى يف مسنده )٥٤٨(الطهارة وسننها باب ما جاء يف املسح على اخلفني رقم  كتاب

، وابن عدي يف )٦٣٥٦رقم / ٦/٢٦١ج(، والطرباين يف املعجم األوسط )٣٦٥٧رقم / ٦/٣٣١ج(
 عن املثىن بن عمر حدثنا الطنافسي عبيد بن عمر، كلهم من طريق )١٥٢١رقم / ٧/٧١ج(الكامل 

 ماء؟ من هل :فقال ،سفر يف ���� اهللا رسول مع كنت( : قال � مالك بن أنس عن اخلراساين عطاء
    ). فأمهم باجليش حلق مث ،خفيه على ومسح فتوضأ

  :ثالث علل اإسناد ضعيف، فيههذا و 

  .)١(عمر بن املثىن األشجعي، ضعيف احلديث :األولى

 هذا : (قال البوصريي مل يسمع من أنس،االنقطاع، فإن عطاء بن أيب مسلم اخلرساين،  :الثانية
 يسمع مل عطاء :زرعة أبو وقال .حمفوظ غري حديثه :العقيلي قال، األشجعي لضعف ضعيف إسناد

  .)٢() أنس من

 عطاء عن احلديث هذا يرو مل: ( تفرد عمر بن املثىن برفعه، وخالف الثقات، قال الطرباين :الثالثة
   ). الطنافسي عبيد بن عمر به تفرد املثىن بن عمر إال ،اخلرساين

فالصحيح أن احلديث موقوف على أنس، فأكثر الرواة أوقفوه كما سبق، وهم أوثق وأحفظ حلديث  
  . أنس ممن رفعه، وتفرد برفعه ممن ال حيتمل تفرده، فضالً عن خمالفته من هم أوثق منه

  .)٣() ضعيف( : يف ضعيف سنن ابن ماجه، فقال األلباين واحلديث ضعفه 

َسأَْلُت أََنَس  ( :قال يعقوب بيأ عن ةعوان بوأ ثنا حجاج ثنا علي حدثنا :منذرقال ابن ال) ٤٣(
  .)٤() اْمَسْح َعَلْيِهَما: َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفْيِن، فـََقالَ  ���� ْبَن َماِلكٍ 

                                                 

 ).١١٨٥رقم / ٣/١٩٠ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )١(

 ).١/٤٩ج(١ط مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهالبوصريي،  )٢(

 ).١١٩رقم / ٤٢ص(١ط ضعيف سنن ابن ماجهاأللباين، ) ٣(

 ).٤٤٧(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣١ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(



  

١٧٥  
 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .قةأنه ث) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بن زالعزي عبد بنهو ا :علي - ١

  .أنه ثقة) ٩٧ص(ي تقدم السلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .أنه ثقة) ١١٢ص(تقدم  اليشكرىأبو عوانة  اهللا عبد بن الوضاحهو  :ةعوان بوأ - ٣

كذا هو يف األصل، والصواب أبو يعفور، وكثريًا ما حيصل له حتريف يف كتب  :وبقُ عْ يَـ  وبُ أَ  - ٤
  . يةالسنة، لنذرة هذه الكن

  .)هـ١٢٠ت ( أشهر واألول واقد امسه ويقال ،الكويف يدبْ العَ  اندَ قْ وَ  :ورفُ عْ و يَـ بُ أَ 

روى عن أنس بن مالك، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وابن عمر، وعنه إسرائيل بن يونس، والسفيانان،  
  .وأبو عوانة وغريهم

أخرج له اجلماعة، واحتجوا . توثقه أمحد، وابن معني، وعلي بن املديين، وذكره ابن حبان يف الثقا 
  .)١(به

  .)٢()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  .أن أبا يعفور ثقة :الخالصة

  .صحايبأنه ) ٨٥ص(تقدم  املديني األنصار  النجار النضر بنا هو :مالك بن أنس - ٥

   الحديثتخريج 

قم كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ر ) ٥١ص(احلديث أخرجه الرتمذي يف العلل الكبري  
، )١٣١٨(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٤/١٤٧ج(، وابن حبان يف صحيحه )٥٨(

                                                 

/ ٩/٦١ج(١ط عديلالجرح والتابن أيب حامت، ، و )٣٨٥ رقم /٣٠٤ص(١ط سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدابن حنبل،  )١(
 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٥٩٢٤ رقم /٥/٤٩٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٥٨٦٢ رقم
 ).٦٦٩٤ رقم /٣٠/٤٥٩ج(١ط

 ).٧٤٦٣رقم / ١٠٣٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(



  

١٧٦  
 

، واملقدسي يف األحاديث املختارة )١٧٠٣رقم / ٢/٢١٩ج(والطرباين يف املعجم األوسط 
: قال بعفور أيب عن عوانة أبو حدثنا قال سعيد بن قتيبةكلهم من طريق ) ٢٧٠٦رقم / ٧/٢٥٨ج(

  ).  عليهما ميسح ���� اهللا رسول كان( : فقال ،اخلفني على املسح عن � مالك بن أنس سألت

   .����مرفوعاً إىل رسول اهللا هكذا قتيبة بن سعيد رواه 

   الحكم على الحديث

إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الصحيح، إال شيخ املصنف فإنه ليس من رجال  
  .الصحيحني، غري أنه ثقة

  : ألمرين خالف ذلك،، فالراجح له رفع قتيبة بن سعيدوأما  

 هذا عن ُحممًدا سألت: ( وقفه، وأن قتيبة أخطأ يف رفعه، قال الرتمذيرجح البخاري  أن: األول
 ولقبه واقد امسه يعفور أبو موقوف أنس عن والصحيح ،سعيد بن قتيبة فيه أخطأ :فقال ،احلديث
    .)١() وقدان

 منهال بن وحجاج عيينة بن سفيان رواه: ( قال املقدسيأن قتيبة خالف من هو أوثق منه، : الثاين
  . )٢() اهليصم بن نعيم رفعه وقد قلت .موقوفاً  عوانة أيب عن

هذا احلديث والذي قبله، وإن كان الصواب أنه موقوف على أنس، لكنه مما له حكم الرفع، ألنه مما  
بيان لغة، أو شرح غريب، حكمه فما ليس لالجتهاد فيه جمال، وال تعلق له ب. ال جمال للعقل فيه

 يقتضي فيه لالجتهاد جمال ال وما له، خمرباً  يقتضي بذلك إخباره ألن: ( قال ابن حجر. حكم الرفع
 وقع فلهذا، القدمية الكتب عن خيرب من بعض أو ،���� النيب إال للصحابة موقف وال به، للقائل موقفاً 

 مرفوع فهو ،���� اهللا رسول قال: قال لو ما محك فله كذلك، كان فإذا .الثاين القسم عن االحرتاز
  .)٣() بواسطة عنه أو منه، مسعه مما كان سواء

                                                 

 ). ٥١ص(١ط علل الترمذي الكبيرابن رجب،  )١(

 ).٧/٢٥٨ج(١ط األحاديث المختارة، الضياء املقدسي )٢(

 ).١٣٤ص(١ط نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرابن حجر،  )٣(



  

١٧٧  
 

 :قال علي بن موسي ثنا المقبري ثنا ميسره بيأ بن اهللا عبد حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٤( 
َح َعَلى رََجَع ِمْن َجَنازٍَة، فـَتَـَوضَأ َوَمسَ  ���� رَأَْيُت َعْمَرو ْبَن اْلَعاصِ  ( :يقول بيأ سمعت
  .)١()  ُخفْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٥ص(تقدم  املكي هو عبد اهللا بن أمحد :ةميسر  بيأ بن اهللا عبد - ١

، ة، حصل فيه تصحيف، فسعيد بن أيب سعيد املقربي يف الطبقة الثانيئر قْ مُ ـالصواب ال :يرِ بُ قْ المَ  - ٢
رئ فهو يف الطبقة التاسعة، وقد ذكر أنه من تالميذ ويبعد أن يروي عن موسى بن علي، أما املق

  .وأخرجه الفاكهي على الصواب كما سأذكره. موسى

  .)ه٢١٣ت ( ريصِ القَ  ئُ قر ـامل الرمحن عبد أبو ياملك يو دَ العَ  يشرَ القُ  دزيْ َـ ي بنُ  اهللا دُ بْ عَ  هو :ئُ رِ قْ المُ 

د بن حنبل، وإسحاق بن روى عن شعبة بن احلجاج، وابن هليعة، وموسى بن علي، وعنه أمح 
  .راهويه، وزهري بن حرب وغريهم

، وأخرج له أصحاب ابن سعد، وابن قانع، والنسائي، واخلليلي، وذكره ابن حبان يف الثقاتوثقه  
  .)٢(الكتب الستة وأحتجوا به

  . )٣()ثقة فاضل : ( قال ابن حجرو  

   .ثقة ئَ أن املقر  :الخالصة

  .)هـ١٧٣ت ( ياملصر  الرمحن عبد أبو يمِ خْ الل  احبَ رَ  بنُ هو ا :ي لَ عُ  بنُ  ىسَ وْ مُ  - ٣

بن احلباب، اروى عن أبيه علي بن رباح، والزهري، وحممد بن املنكدر، وعنه أسامة بن زيد، وزيد  
  .واملقربي وغريهم

                                                 

 ).٤٤٨(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

اإلرشاد اخلليلي، ، و )١٣٧٨٢رقم / ٨/٣٤٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٥/٥٠١ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
 ).٣٨١٤رقم  /٤/٥٤١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )١٦٤رقم / ١/٣٨٣ج(١ط في معرفة علماء الحديث

 ).٣٧٣٩رقم / ٥٥٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

١٧٨  
 

: بو حامت، والنسائي، وزاد أمحدوثقه ابن سعد، وأمحد، وابن معني، وعلي بن املديين، والعجلي، وأ 
، ) ينقص وال يزيد ال حديثه، يتقن صاحلاً  رجالً  كان  : (، وزاد أبو حامت)ثبت : ( وزاد علي، )ثقة   (

  .)١(وأخرج له البخاري يف األب، واحتج به الباقون. وذكره ابن حبان يف الثقات

  .)٢() مل يكن بالقوي: ( جي عنه أنه قالونقل ابن حجر قوالً آخر البن معني من طريق السا 

  .)٣()ي بالقو  فليس به انفرد ما( : الرب عبد ابن وقال 

  .)٤() أخطأ رمبا صدوق: ( ، وقال ابن حجر) صاحل ثبت (: الذهيب قالو  

 اتفاقهمأن موسى ثقة، وال ينبغي انزاله عن هذه الدرجة، لتوثيق علماء احلديث له، بل و  :الخالصة
يبان، ورواية توثيق ابن معني وأما ما نقل عن ابن معني وابن عبد الرب فهما قوالن غر . على توثيقه

وأما قول ابن عبد الرب، فلعله . الذي ذكرها ابن جنيد، أوىل من رواية الساجي، ألا موافقة للجمهور
  . تبع ابن معني يف إحدى الروايتني عنه، مث إن قول املتقدمني أوىل باألخذ به

  .)هـ١١٤ت ( ياملصر  هللا عبد أبو يمِ خْ الل  ْري صِ قَ  بن احبَ رَ  بنُ  ي لَ عُ هو  :أبي - ٤

روى عن سراقة بن مالك، وعمرو بن العاص، وابن عباس، وعنه ابنه موسى بن علي، ويزيد بن أيب  
  .حبيب، ومحيد بن هابئ وغريهم

وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج له  
  . )٥(ب، واحتج به الباقوندالبخاري يف األ

                                                 

ابن ، و )٢٠٣٢رقم / ٢/٢٠٨ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، ، و )٧/٥١٥ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
، )١٨٢١رقم / ٢/٣٠٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و  ،)١٠٤رقم / ٩٩ص(١ط سؤاالت محمد بن عثماناملديين، 

 ).١٠٨٩٦رقم  /٧/٤٥٤ج(١ط الثقات ابن حبان،و  ،)١٣٩٨ رقم /٨/١٧٦ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و 

 ).٧٢٧٦رقم / ٨/٤١٧ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٢١/١٦٣ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب،  )٣(

 ).٧٠٤٣رقم / ٩٨٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، و  ،)٥٧١٩رقم / ٢/٣٠٦ج(١ط الكاشفالذهيب،  )٤(

المعرفة الفسوي، ، و )١٢٩٦رقم/٢/١٥٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٥١٢ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٥(
 ).٤٠٦٧رقم/٢٠/٤٢٦ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و ، )٢/٤٩٠ج(١طوالتاريخ 



  

١٧٩  
 

  .)١()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن علياً ثقة :الخالصة

   الحديثتخريج 

  .حدثنا املقري نا موسى بن علي به :قال) ١١رقم/١٢٧ص(الفاكهي يف فوائده احلديث أخرجه  

   الحكم على الحديث

 هو حسن احلديث، لكن احلديثشيخ املصنف، و  عبد اهللا بن أيب مسرةألن فيه إسناده حسن،  
وهو إسناد  .عن املقري به بالطريق األخرى اليت أخرجه الفاكهي، إىل درجة الصحة للغري يرتقي

  .صحيح ورجاله ثقات

 ابن عن منصور خبرناأ :قال هشيم ثنا سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٥(
بِاْلَمْسِح َعَلى  أَنُه َكاَن يَْأُمرُ  ( :���� يوبأ بيأ عن نصارياأل يوبأ بيأ مولي فلحأ عن سيرين

  .)٢()  اْلُخفْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٧٥ص(هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ املكي تقدم  :علي بن محمد - ١

  .أنه ثقة) ٧٦ص(ي تقدم املروز  اخلراساين شعبة بن منصورهو ابن  :سعيد - ٢

  .أنه ثقة مدلس) ٧٦ص(تقدم  معاوية أبو السلمى القاسم بن بشري بنا :هشيم - ٣

  .)هـ١٢٩ت( يفقَ الثـ  عقيل أيب بن اهللا عبد موىل ةريْ غِ مُ ـال وأبُ  يطاسِ الوَ  اناذَ زَ  بنُ هو ا :ورصُ نْ مَ  - ٤

روى عن احلسن البصري، واحلكم بن عتيبة، وابن سريين، وعنه شعبة بن احلجاج، وهشيم بن بشري،  
  . والوضاح اليشكري وغريهم

ي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج والنسائ حامت، وأبو معني، بن حيىيو وثقه ابن سعد، وأمحد،  
                                                 

 ). ٤٧٦٦رقم / ٦٩٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٤٤٩(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

١٨٠  
 

   .)١(له اجلماعة، واحتجوا به

  .)٢()ثقة ثبت عابد : ( قال ابن حجرو 

  .أن منصور بن زادان ثقة :الخالصة

  . )هـ١١٠ت ( ابن أيب عمرة البصري بكر وأب اريصَ نْ ن األَ يْ ريِْ سِ  د بنُ م هو حمَُ  :نيْ رِ يْ سِ  ابنُ  - ٥

عنه الشعيب وثابت و  وأفلح، أنس بن مالك وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وأيب هريرة روى عن 
  .، ومنصور بن زاذان وغريهموخالد احلذاء

وثقه ابن جرير الطربي، وابن سعد، وابن معني، وأمحد، والعجلي، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان يف  
: وزاد ابن سعد).  متقناً  ،حافظاً  ،فاضالً  ،وكان فقيهاً  ،كان من أورع أهل البصرةو : ( الثقات وزاد

  . )٣() ورعاً  ،كثري العلم  ،إماماً  ،فقيهاً  ،رفيعاً  ،عالياً  ،وكان مأموناً   (

  . )٤() باملعىن الرواية يرى ال كان القدر، كبري ثبت ثقة (: حجر ابنوقال  

  .وحفظه أن ابن سريين ثقة ثبت إمام مشهور، جممع على إمامته، :الخالصة

  .)ه٦٣ت ( أبو عبد الرمحن املدين :نصارياأل يوبأ بيأ مولي حلَ فْـ أَ  - ٦

روى عن أيب أيوب، وعبد اهللا بن سالم، وزيد بن ثابت، وعنه ابن سريين، وواقد بن عمرو، وأبو  
  .بكر بن حممد بن عمر بن حزم وغريهم

                                                 

ابن أيب ، و )٣١٩٩رقم / ٢/٤٨٦ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، ، و )٧/٣١١ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
املزي، ، و )١١٠١٢رقم / ٧/٤٧٤ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٠٤٦٦رقم / ٨/١٩٧ج(١ط الجرح والتعديلحامت، 

 ).٦١٩١رقم / ٢٨/٥٢٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ).٦٩٤٦رقم / ٩٧٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ان، ابن حب، و )١٦٠٦رقم / ٢/٢٤٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/١٩٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
تهذيب املزي، ، و )١٥١٨رقم / ٧/٣٧٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥١٦١رقم / ٥/٣٤٨ج(١طالثقات 
 ). ٢٤٦رقم / ٤/٦١١ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب، ، و )٥٢٨٠رقم / ٢٥/٣٤٤ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 ).٥٩٨٥رقم / ٨٥٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

١٨١  
 

  .)٢()  خمضرم ثقة: ( حجر وقال ابن. )١(وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

   .أن أفلحاً ثقة: الخالصة

  .ياخلزرج ياألنصار  عوف عبد بن ثعلبة بن كليب بن يدزَ  بنُ  الدخَ : بوْ يـ أَ و بُ أَ  - ٧

 حني ����اهللا رسول عليه ونزل ،���� اهللا رسول مع كلها واملشاهد والعقبة،وأحدًا  بدراً  شهدصحايب  
  .دهومسج مساكنه بنيت حىت ،شهراً  املدينة قدم

 مات حىت طويالً  زماناً  ذلك بعد وعاش ،)٣(انوَ رَ هْ بالنـ  اخلوارج حرب طالب أىب بن يعل معوشهد  
  .)٥(إىل اليوم )٤(ةي نِ يْ طِ نْ طَ سْ القُ  سور أصل ىف وقربه سفيان، أىب بن معاوية خالفة ىف غازياً  الروم ببالد

   الحديثتخريج 

، )١٨٦٥(طهارة باب املسح على اخلفني رقم كتاب ال) ٢/٢٣٥ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة  
، )٣٩٨٢رقم / ٤/١٥٢ج(، والطرباين يف الكبري )١١١٥رقم / ٣/٦٦ج(والشاشي يف مسنده 

كلهم ) ١٣٩٦(رقم  كتاب الطهارة باب جواز نزع اخلف) ١/٤٣٨ج(والبيهقي يف السنن الكربى 
 :ذلك يف له فقيل قدميه، يغسل هو وكان  : (أطول مما رواه املصنف، ومتامهب ..من طريق هشيم

 رسول رأيت قد علي، ومأمثه لكم مهنأة كان إن يل ما بئس: فقال تغسل؟ وأنت باملسح تأمر كيف
  .) الوضوء إيل حبب ولكن به، ويأمر يفعله ���� اهللا

                                                 

 الثقاتابن حبان، ، و )١١٦رقم / ١/٢٣٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٨٦ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ). ١٨١٣رقم / ٤/٥٨ج(١ط

  ).٥٥٣رقم / ١٥٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
بغداد  بني والنهروان موقع. ه بني علي بن أيب طالب واخلوارج٣٨اإلسالمية الداخلية، وقعت سنة  إحدى املعارك النهروان )٣(

  ).٥/٣٣٤ج(١ط معجم البلداناحلموي، . وحلوان

واحدة من أعرق املدن وأّمهها يف تاريخ الشرق خالل حقبة الُعصور الوسطى، فقد كانت تعترب معرب أوروبا إىل : القسطنطنينة )٤(
نطينّية القدمية حاليًا يف مدينة وتقُع القسط. املشرق العريب يف تلك الفرتة، حينما كانت ُتسّمى بيزنطة والحقًا القسطنطينية

  ).١/٦٠١ج(١ط آثار البالد وأخبار العبادالقزويين، . إسطنبول احلديثة بدولة تركيا
/ ١٩٦ص( ١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب، ، و )٧٩٩رقم / ٢/٩٣٣ج(١ط معرفة الصحابةأبو نعيم،  )٥(

 ).٦٠٧رقم 



  

١٨٢  
 

رقم / ٤/١٧٠ج(والطرباين يف العجم الكبري ، )٢٣٩٧١رقم / ٥/٤٢٢ج(وأخرجه أمحد يف املسند  
 مدرك بن علي عن رافع بن املسيب عن األعمش حدثنا عبيد بن حممديق كالمها من طر   )٤٠٤٠

   .وذكر حنوه.. � أيوب أبا رأيت :قال

) ٧٦٩(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩٨ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
 نب يونسعن  :قال )٨١رقم / ١/٢١٨ج(، وابن أيب أسامة يف فوائده أيوب عن معمر عن: قال

غري أنه مل يرفعه، وأسقط . وذكر حنوه � أيوب اأب أن سريين بنا عنكالمها   هالل أبو حدثنا حممد
   .أفلح بني ابن سريين وأيب أيوب

   الحكم على الحديث

، إسناده صحيح، ورجال ثقات رجال مسلم، إال شيخ املصنف، فليس من رجال مسلم، لكنه ثقة 
  .كنه صرح هنا بالسماع فزالت العلةس مكثر منه، لوال خيشى إال من تدليس هشيم فإنه مدل

 يف والطرباينرواه أمحد : ( احلديث صحح إسناده مجاعة من علماء احلديث، فذكره اهليثمي، وقالو  
  . )١() موثقون ورجاله... الكبري

  .ومل أقف عليه. )٢()إسناده صحيح : ( وعزاه البوصريي يف اإلحتاف إىل مسند أيب يعلى، وقال 

  .)٣() إسناده صحيح: ( -بعد أن عزاه البن أيب شيبة-ره ابن حجر يف املطالب، وقال وذك 

 ابن يرويه( : قاليف العلل، فاختالف الرواة الدارقطين قد ساق و روي موقوف ومرفوع، واحلديث  
 عن: وقيل .أفلح عن سريين، ابن عن شعيب، أبو دينار بن الصلت فرواه عنه؛ واختلف عنه، سريين
 أيوب، أيب عن ،مرسالً  سريين، ابن عن هالل، أبو ورواه .كذلك سريين ابن عن زاذان، بن منصور

  .ومل يرجح أي الروايات أقرب للصواب .)٤() أعلم واهللا يرفعه، ومل

                                                 

 ).١/٢٦٠ج(١ط ائدمجمع الزوائد ومنبع الفو اهليثمي،  )١(

 ).١٠٣٢رقم / ١/٥١٦ج(١ط إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،البوصريي )٢(

 ).٩٩رقم / ٢/٣١٢ج(١ط بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العاليةابن حجر،  )٣(

 ).١٠١٠رقم / ٦/١١٠ج(١ط العللالدارقطين،  )٤(



  

١٨٣  
 

أَنُه   (: ���� مامهأ بيأ عن غالب بيأ عن حماد ثنا حجاج ثنا علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٦(
  .)١() رَبـَْيِن َواْلُخفْيِن َواْلِعَماَمةِ َكاَن َيْمَسُح َعَلى اْلَجوْ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بن زالعزي عبد بنهو ا :علي - ١

  .نه ثقة) ٩٧ص(ي تقدم السلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .)هـ١٦٧ت( ةرَ خْ صَ  أيب بن سلمة أبو يبصر ال ارنَ يْـ دِ  بن ةمَ لَ سَ  بنُ ا هو: ادم حَ  - ٣

وثقه ابن سعد، وأمحد، وابن معني، والعجلي، والساجي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات،  
وقد أثىن عليه األئمة ثناء عظيماً، وكان صاحب عبادة ).  الدعوة اابني العباد من كان: ( وقال

   .)٢(وكان من روى العلماء يف الرد على أهل البدع ي،يصل وهو املسجد يف ماتوفضل وعلم وفقه، 

هو  : (قال البيهقيأخرج له مسلم يف األصول عن ثابت، وعن غريه أحاديث يسرية يف الشواهد،  
 إال أنه ملا كرب ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من أحد أئمة املسلمني،

عشر حديثاً أخرجها  ه، وما سوى حديثه عن ثابت ال يبلغ اثينحديثه عن ثابت ما مسع منه قبل تغري 
  .)٣() يف الشواهد

   .)٤() بأخرة حفظه وتغري ثابت، يف الناس أثبت عابد ثقة(  :حجر ابنقال و  

ثقة إمام من أئمة املسلمني، خف ضبطه وتغري حفظه ملا كرب، ولذلك تركه  اً أن محاد :الخالصة
رًا من حبور العلم، وله أوهام يف سعة ما روى، وهو صدوق حجة، كان حب : (البخاري، قال الذهيب

                                                 

 ).٤٥٠(على اخلفني رقم  كتاب املسح) ١/٤٣٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 الثقاتابن حبان، ، و )٣٥٤رقم / ١/٣١٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٨٢ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد  )٢(
ابن أيب حامت، ، و )٤٣١رقم / ٣/٣٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )٧٤٣٤رقم / ٦/٢١٦ج(١ط

 ).١٤٨٢رقم / ٢٥٣/ ٧ج(٦ط تهذيب الكمال، املزي، و )٢٩١٦رقم / ٣/١٥٤ج(١طاجلرح والتعديل 

 ).١٥٥٨رقم / ٢/٤٢٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).١٥٠٧رقم / ٢٦٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

١٨٤  
 

  . )١() إن شاء اهللا، وليس هو يف اإلتقان كحماد بن زيد

  :وميكن تقسيم حديثه إىل ثالثة أقسام 

إذا حدث عن ثابت البناين، أو عمار بن أيب عمار أو محيد الطويل، أو حممد بن زياد،  :األول
ت الصحة، ألنه يعد من أوثق الناس وأضبطهم يف هؤالء، وهو مقدم فحديثه عنهم يف أعلى درجا

  . )٢(على غريه فيهم

إذا حدث عن قيس بن سعد وأيوب السختياين، وزياد األعلم وداود بن أيب هند وأشباههم،  :الثاني
فإنه خيطئ عنهم، ولذلك تكلم العلماء يف رواية محاد عن هؤالء، كونه مل يتقن حديثهم، ومل 

  . )٣(يضبطه

، قال ما ملَْ خيالف الثقات ،القبول حينئذ األصل يف حديثإذا حدث عن غري هؤالء، ف :الثالث
   .)٤() فيه خيالف مبا حيتجون ال فاحلفاظ ،عمره آخر يف حفظه ساء : (البيهقي

  .البصري احلزور بن سعيد قيلو  حزور امسه قيل ةامَ مَ صاحب أيب أُ  :بالِ غَ  وبُ أَ  - ٤

  .، وأم الدرداء، وعنه احلمادين، وابن عيينة واألعمش وغريهموأنس روى عن أيب أمامة، 

  .)٦(، وحسن وصحح له الرتمذي يف جامعه)٥(وثقه موسى بن هارون، والدارقطين 

  .)٧()ليس به بأس : ( وتوسط فيه ابن معني، فقال 

                                                 

 ). ٧/٤٤٦ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )١(

، )٤٢٥ص(١ط ذيشرح علل الترمابن رجب، ، و )٤٣١رقم / ٣/٣٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(
 ).١/٥٩٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، و 

 ). ٤٢٥ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب،  )٣(

 ).٤/١٥٨ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )٤(

 ).٨٥٨١رقم/١٠/٢٢٠ج(١طتهذيب التهذيب ابن حجر، ، و )١١٥رقم/٦٩ص(١ط سؤاالت البرقانيالدارقطين،  )٥(

 ).٣٢٥٣رقم / ٥/٣٥٣ج(، )٣٠٠٠رقم / ٥/٢١٠ج(، )١٠٣٤رقم / ٣/٣٥٢ج(١ط ذيجامع الترمالرتمذي،  )٦(

 ).١١٠رقم / ٣٠٠ص(١ط سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معينابن معني،  )٧(



  

١٨٥  
 

  .)١(ابن سعد، وأبو حامت، والنسائي، والدارقطين يف موضع: وتكلم فيه آخرون منهم 

  . )٢()صدوق خيطىء : ( ، وقال ابن حجر)صاحل احلديث : ( قال الذهيبو  

 من مجاعة عنه روى: ( أن أبا غالب لني احلديث، وقد سرب ابن عدي حديثه، فقال :الخالصة
، فهو مل جيد له )٣() به بأس ال أنه وأرجو جداً  منكراً  حديثاً  أحاديثه يف أر ومل.. األئمة وغري األئمة

وجد له أحاديث مناكري، وقوله ال  - وهذا يفهم من عبارته مبفهوم املخالفة- جداً، لكنه حديثًا منكراً 
  .بأس به، متشية حلاله إذا توبع

 يوافق فيما إال ،به االحتجاج جيوز ال ،قلته على احلديث منكر: ( ومثل هذا حكاه ابن حبان، فقال 
  .)٤() الثقات

  .إذا انفرد، فال يقبل منهفأبو غالب ممن يعترب حبديثه إذا توبع، لكن  

   .يلاهِ البَ  أمامة أبو عمرو ابن ويقال وهب بن نَال جْ عَ  بن ي دَ صُ هو : ةامَ مَ أُ  وبُ أَ  - ٥

، وروى عنه فأكثر، مث حتول محص من الشام، وتويف فيها، وهو آخر من مات ����صحب النيب  
  . )٥(بالشام من الصحابة، سنة ست ومثانني

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اجلوربني رقم ) ٢/٣٤٣ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  احلديث أخرجه 
 ميسح � أمامة أبا رأيت( : بلفظ غالب أيب عن سلمة بن محاد عن وكيع حدثنا: قال) ١٩٩٠(

   .) العمامة على
                                                 

ابن أيب حامت، ، و )٦٦٥رقم / ٢٥٣ص(١طالضعفاء والمتروكين النسائي، ، و )٩/٢٣٦ج(١ط الكبرىطبقات الابن سعد،  )١(
 ).١١٥رقم /٦٩ص(١ط البرقاني للدارقطنيسؤاالت الدارقطين، ، و )١٤١١رقم/٣/٣١٢ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٨٣٦٢رقم / ١١٨٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٦٧٧٦رقم / ٢/٤٤٩ج(١ط الكاشفالذهيب،  )٢(

 ).٥٦٥رقم / ٢/٣٩٦ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٣(

 ).٢٧٤رقم / ١/٣٢٩ج(١ط المتروكينالمجروحين من المحدثين والضعفاء و ابن حبان،  )٤(

رقم  /٣/٢٤٠ج(١ط في تمييز الصحابةاإلصابة ابن حجر، ، و )١٤٨٩رقم  /٣/١٥٢٦ج(١ط معرفة الصحابةأبو نعيم،  )٥(
٤٠٥٤.( 



  

١٨٦  
 

   الحكم على الحديث

  .إسناده ضعيف، لوجود أيب غالب البصري، وهو ضعيف احلديث 

، )١٠٩٩رقم / ٢/٢١ج(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط طريق آخر مرفوعًا  واحلديث روي من 
بن عبد  أمحد من طريق، كالمها )١٥٤٤رقم / ٧/٩٧ج(وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال 

 أن (: � أمامة أيب عن عامر بن سليم عن معدان بن عفري حدثنا جعفر أبو حدثنا الرمحن احلراين
   ). تبوك غزوة يف والعمامة اخلفني على مسح ���� اهللا رسول

 هذا يرو مل: ( قال الطرباين. )١(وعفري بن معدان ضعيف احلديث، اتفق علماء احلديث على ضعفه 
  ). النفيلي به تفرد عفري إال سليم عن احلديث

  .فاحلديث مل يثبت موقوفاً وال مرفوعاً، عن أيب أمامة 

 سعدأ بن يريم عن سحاقإ بيأ عن يونس ثنا عيمن بوأ ثنا علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٧(
َسْبَع ِسِنيَن تـََوضَأ، َوَمَسَح َعَلى ُخفْيِه،  �، َوَقْد َخَدَم النِبي ���� ُكْنُت َمَع قـَْيِس ْبِن َسْعدٍ  ( :قال

  .)٢() فََأمَنا َوَنْحُن َعَشَرُة آَالفٍ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان نبهو ا :العزيز عبد بن علي - ١

  .أنه ثقة حافظ) ١٧٢ص(تقدم  القرشى محاد بن عمرو :دكني بن الفضل :نعيم بوأ - ٢

  .)هـ١٥٢ت( يعيْ بِ الس ل يْ ائِ رَ سْ إِ  أبو ايندَ مْ هَ ـال اهللا عبد بن رومْ عَ : اقحَ سْ إِ  أيب بنُ ا هو :سنُ وْ يُـ  - ٣

د بن جرب، وأبو بردة بن أيب موسى، وعنه الثوري، والفضل بن روى عن أبيه أيب إسحاق، وجماه 
  .دكني، ووكيع بن اجلرح وغريهم

                                                 

 ).٥٦٧٩رقم/٣/٨٣ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب، ، و )١٥٤٤رقم/٧/٩٧ج(١ط الرجال الكامل في ضعفاءابن عدي،  )١(

 ).٤٥١(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٢ج(١ط وسطاألابن املنذر،  )٢(



  

١٨٧  
 

  .)١(وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

وقال عبد الرمحن بن مهدي، وابن معني  .) حبديثه حيتج ال أنه إال ،صدوقاً  كان( : حامت أبو وقال 
 عنه وروى ،حسان أحاديث له: ( عديقال ابن  .)٢()ليس به بأس : ( نسائييف موضع آخر، وال

  .روى له البخاري يف جزء القراءة، واحتج به مسلم، وأصحاب السنن .)٣() الناس

ويف رواية األثرم عنه ضعف حديثه عن أبيه ). حديثه مضطرب : ( وضعفه حيىي القطان، وقال أمحد 
  . )٤(خاصة

  .)٦() قليالً  يهم صدوق (: حجر ابن، وقال )٥()صدوق : ( قال الذهيبو  

   .أن يونس بن أيب إسحاق صدوق، وحديثه من قسم احلسن :الخالصة

  .)ه١٢٩ت( الكويف يبيعالس  اقحَ سْ إِ  أبو داينمْ هلا عبيد بن اهللاِ  دبْ عَ  بن رومْ عَ هو  :اقحَ سْ إِ  وبُ أَ  - ٤

د، وعنه يونس بن أيب إسحاق، وجرير بن روى عن الرباء بن عازب، واألسود بن يزيد، ويرمي بن أسع 
  .حازم، وزائدة بن أيب قدامة وغريهم

كان : ( وثقه أمحد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
  .)٧(وكذا ذكره يف املدلسني حسني الكرابيسي، وأبو جعفر الطربي، والنسائي). مدلساً 

                                                 

ابن عدي، ، و )٢٠٦٢رقم / ٢/٣٧٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٦٣ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ).١١٨٩٩رقم / ٧/٦٥٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٠٨٥رقم / ٨/٥٢٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجال

 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٦٦٧٩ رقم /٩/٢٩٩ج(١ط عديلالجرح والتابن أيب حامت،  )٢(
 ).٧١٧٠رقم /٣٢/٤٨٨ج(٦ط

 ).٢٠٨٥رقم / ٨/٥٢٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٣(

 ).٩٩١٤رقم / ٤/٤٨٢ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب، ، و )٣٤٢٤رقم /٢/٥١٩ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )٤(

 ).٦٤٦٣رقم / ٢/٤٠٢ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف، الذهيب )٥(

 ).٧٩٥٦رقم / ١٠٩٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(

، )١٠٥٩٧رقم / ٦/٣١٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٣٩٤رقم / ٢/١٧٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٧(
 ).٥٢٣٦ رقم /٦/١٧٢ج(١ط التهذيب تهذيب، ابن حجر، و )٤٤٤٩ رقم /٥/١٧٧ج(١ط الثقاتابن حبان، و 



  

١٨٨  
 

 ناملكثرين منه، واعتربه العالئي وابن حجر يف الطبقة الثالثة من املدلسني، أي مم بل عده بعضهم من 
  .)١(بالسماع فيه صرحوا مبا إال م حيتجوا فلم العلماء، فيهم توقف

. )٢(اختلطه يف آخر عمره، قاله أمحد، وابن معني، وأبو حامت وغري واحد: -أيضاً –ومما محل عليه  
  .أصحاب السنن، واحتجوا بهأخرج له البخاري ومسلم، و 

  .)٣() بأخرة اختلط عابد، مكثر ثقة (: حجر ابنقال و  

أن أبا إسحاق إمام ثقة، جممع على توثيقه، وهو من كبار العلماء الذين تدور عليهم : الخالصة
  .ده كل من صنف يف الصحيح أو السنناألسانيد الصحيحة، وقد اعتم

: أن أبا إسحاق مقل من التدليس، قال يعقوب الفسوي أما ما عيب عليه من التدليس، فالصواب 
  .)٤() احلجة مقام يقوم مدلس أنه يعلم مل ما واألعمش إسحق وأيب سفيان وحديث  (

وهذا ظاهر فالراوي إذا كان مقًال من التدليس، فاألصل يف روايته االتصال، واحتمال التدليس قليل،  
 املديين بن علي سألت : (قال يعقوب بن شيبة. غالبصل الفال يذهب إىل القليل النادر ويرتك األ

 حىت ،فال التدليس عليه الغالب كان إذا :قال ؟حدثنا يقل مل فيما حجة أيكون يدلس الرجل عن
   .)٥() حدثنا يقول

 من أحد يعترب ومل: ( وأما ما محل عليه من االختالط، فإن اختالطه مل يؤثر يف حديثه، قال العالئي 
 شيء يف خيتلط مل أنه على يدل وذلك ،مطلقاً  به احتجوا ،إسحاق أيب اختالط من ذكر ما األئمة

  .)٦() حديثه من

                                                 

 ).٢٥رقم / ٦٧ص(١ط طبقات المدلسينابن حجر، ، و )١١٣ص(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )١(

الكواكب النيرات في ، ابن الكيال، و )٨٠رقم / ٢٧٣ص(١ط االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ،ابن العجمي )٢(
 ).٤١رقم / ٣٤١ص(١ط لط من الرواة الثقاتمعرفة من اخت

 ).٥١٠٠رقم / ٧٣٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ). ٣/١٢ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي،  )٤(

 ).٣٦٢ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب،  )٥(

 ).٣٥رقم / ٩٣ص(١ط كتاب المختلطينالعالئي،  )٦(



  

١٨٩  
 

 شاخ أنه إال ،وأثبام بالكوفة التابعني أئمة من: ( وقد أنكر صاحب امليزان اختالطه أصالً، فقال 
 السن، تغري فظهح وتغري كرب وقد .نزاع بال حجة ثقة وهو: ( وقال يف السري. )١() خيتلط ومل يونس
   .)٢() خيتلط ومل

فأبو إسحاق األصل يف روايته الصحة، سواء صرح بالتحديث، أم عنعن، وسواء كانت الرواية عنه  
من طريق من مسع منه قبل االختالط أو بعده، فاألصل قبول روايته ما مل يعلم أنه دلس يف حديث 

ن النقاد، ولذالك جند أن صاحيب الصحيحني بعينه، أو وهم فيه، هذا الذي عليه األئمة املتقدمون م
 - أيضاً -وأخرجا له  .أخرجا له من طريق زهري بن معاوية يف مواضع كثرية، مع أنه مسع منه بعد التغري

  .بصيغة العنعنة، مما يدل على أن اختالطه وتدليسه، ليس بفاحش، وأنه مل يؤثر على حديثه

 إسحاق أحاديث منكرة، ولذلك مل يذكره العقيلي وال واملتتبع لكتب الرجال والضعفاء، ال جيد أليب 
قبولة ما مابن عدي يف كتابيهما، مما جيعلنا نرجح أنه مل حيدث يف حال اختالطه مبنكر، وأن عنعنته 

   .مل يعلم أنه دلس يف حديث بعينه

نعم أنكروا عليه ، حديثًا أليب إسحاق بالعنعنة، أو االختالط اأخرياً ال يعلم أن النقاد املتقدمني أعلو  
  .  يكن سببها العنعنة أو االختالطأحاديث، لكن مل

  .داين والد هبرية بن يرميمْ هَ ـالء الأبو العَ  :دعَ سْ أَ  بنُ  ميْ رِ يَ  - ٥

  .روى عن قيس بن سعد، وعمار بن ياسر، وعنه أبو إسحاق السبيعي 

وذكره ابن حبان  حًا وال تعديًال،ذكره البخاري يف التاريخ، وابن أيب حامت يف اجلرح، ومل يذكرا فيه جر  
يرمي كان يأمهم فيقرأ مائة من القرآن من البقرة ومن آخر آل "بسنده أن  ، وساق اخلطيبيف الثقات

  .)٣("كان يرمي قد قرأ التوراة، والزبور، واإلجنيل، والقرآن"و: عمران، قال

                                                 

 ).٦٣٩٣رقم / ٣/٢٧٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )١(

 ).٥/٣٩٤ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٢(

رقم / ٩/٣٨١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣٥٨٩ رقم /٨/٤٢٧ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(
 ).٧٦٣٤رقم/ ١٦/٥٢٠ج(١طتاريخ بغداد ، واخلطيب، )٦٢٣٠رقم / ٥/٥٥٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٧٠١١



  

١٩٠  
 

  .قه إمام معتربأن يرمي جمهول العني، مل يرو عنه إال أبو إسحاق، ومل يوث: الخالصة

  .صحايبأنه ) ١١٨ص(تقدم  املدين ياخلزرج ياألنصار  عبادة بنهو ا :سعد بن قيس -٦

   الحديثتخريج 

، )٣/٨١ج(، والفسوي يف املعرفة والتاريخ )٧/١٤١ج(البخاري يف التاريخ الكبري احلديث أخرجه  
/ ٤/٢٣٠٩ج(الصحابة  ، وأبو نعيم يف معرفة)٨٨٢رقم / ١٨/٣٤٧ج(والطرباين يف املعجم الكبري 

، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )٧٦٣٤رقم / ١٦/٥٢٠ج(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )٥٦٩٣رقم 
  . به سعدأ بن يرمي عن كلهم من طريق أيب إسحاق السبيعي) ٤٩/٤٠٦ج(

، )٨٥٢(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٢١٩ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
كتاب الطهارة باب املسح على ) ٢/٢٥٩ج(، وابن أيب شيبة )٦/٥٣ج(لطبقات وابن سعد يف ا

، كلهم من )٢٥٣رقم / ١/٢٠٩ج(، وأبو طاهر املخلص يف كتابه املخلصيات )١٩١٩(اخلفني رقم 
 على ومسح فتوضأأنه أتى دجلة   : (طريق أيب إسحاق عن يرمي بن أسعد ويف أوله زيادة عندهم

  .وذكروا حنوه.. ) اخلفني

 سعد بن قيس علينا واستعمل صفني، إىل علي بعثنا: ( يف أوله زيادة أخرى وعند ابن أيب شيبة 
   .وذكر حنوه)   ..�

   الحكم على الحديث

 ،الكبري يف الطرباين رواه: ( قال اهليثمي. إسناده ضعيف، ألجل يرمي بن أسعد وهو جمهول العني 
ويرمي ما   : (وقال البوصريي. )١() السبيعي إسحاق أيب غري راوياً  له يذكر ومل ،حامت أيب ابن ذكره ويرمي

  .)٢()علمته، وباقي رجال اإلسناد ثقات 

كما سبق، إال أن املسح ثابت عن مجع من وليس بثقة  بل يونس بن أيب إسحاق صدوق، : قلت 
   .����الصحابة، موقوف عليهم، ومرفوع إىل رسول اهللا 

                                                 

 ).١/٣٢٠ج(١ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهليثمي، ا )١(

 ).٧٨٠رقم / ١/٢٦٢ج(١ط مختصر اإلتحافالبوصريي،  )٢(



  

١٩١  
 

كتاب الطهارة باب ) ١/٤٣٧ج(قي يف السنن الكربى أخرجه البيهقد توبع يرمي بن أسعد، فيما و  
 شعبة حدثنا روح حدثنا يونس بن حممد من طريق) ١٣٩٣(االقتصار باملسح على ظاهر اخلفني رقم 

  .بنحوه عبادة بن سعد بن قيس عن عرار بن العالء عن عون أىب عن

 أىب عن شعبة حدثنا روح حدثنا يونس بن حممدمن طريق ) ١٣٩٥(برقم  -أيضاً -وأخرجه البيهقي  
  .به سعد بن قيس عن عرار بن العالء عن إسحاق

هذه املتابعة لريمي بن أسعد غري ثابتة، بل هي منكرة، وذلك ألن فيها حممد بن يونس وهو غري أن  
 وقال. يتهم بوضع احلديث، وكذبه أبو داود: مرتوك، وقال يف موضع آخر: الكدميي، قال الدارقطين

  .)١() حديث ألف من أكثر الثقات على وضع قد لعله احلديث، عيض كان( : حبان ابن

فهذه املتابعة منكرة، تفرد ا حممد بن يونس، ليغرب على من مل يعرف له، فقد ذكر اخلطيب  
  .)٢(البغدادي أنه أكثر من الروايات الغرائب واملناكري حىت توقف الناس عن األخذ منه

إمنا  ،د ا، وال يتقوى اإلسناد األول ا، ألن حممد بن يونسومثل هذه املتابعة ال تصلح لالستشها 
  . ذكرها لإلغراب

 ناأ براهيمإ بن سماعيلإ ثنا سعيد ثنا سماعيلإ بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٨(
ِفي  ���� َخَرْجَنا َمَع أَِبي ُموَسى ( :قال ةنضل بن عياض عن الشخير بن العالء بيأ عن الجريري

َأْقرِِهَما َواْمَسْح : ، َوأَنَا أُرِيُد، َأْن َأْخَلَع ُخفي، فـََقالَ ���� اتِيَن، فَأََتى َعَلي أَبُو ُموَسىبـَْعِض اْلَبسَ 
  .)٣() َعَلْيِهَما َحتى َتَضَعُهَما َحْيُث تـََنامُ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه صدوق) ٤٥ص(تقدم  الصائغ جعفر أبو سامل بنهو ا :سماعيلإ بن محمد - ١

                                                 

المجروحين من المحدثين والضعفاء ابن حبان، ، و )١٧٣رقم / ١٣٧ص(١ط سؤاالت الحاكم للدارقطنيالدارقطين،  )١(
 ). ٦٦٧٨رقم / ٧/٥٠٦ج(١ط تهذيب التهذيبوابن حجر،  ،)١٠٢٠رقم / ٢/٣٣٢ج(١ط والمتروكين

 ).١٥٧٤رقم / ٣/٤٤٠ج(١ط تاريخ بغداداخلطيب،  )٢(

 ).٤٥٢(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(



  

١٩٢  
 

   .أنه ثقة حافظ) ٧٦ص(ي تقدم املروز  اخلراساين شعبة بن منصورهو ابن  :سعيد - ٢

  .)هـ١٩٣ت( ةي لَ عُ  نِ بابْ  املعروف يدِ سَ األَ  رشْ بِ  وبُ أَ  مسَ قْ مِ  بنُ هو ا :ميْ اهِ رَ بْـ إِ  بنُ  يلاعِ مَ سْ إِ  - ٣

أمحد بن حنبل، روى عنه أيوب السختياين، وسعيد اجلريري، وخالد احلذاء، وعنه سعيد بن منصور، و  
  .وإسحاق بن راهويه وغريهم

 حيىيوقال  .)  بالبصرة التثبت يف املنتهى إليه: ( وقال أمحد بن حنبل).  احملدثني سيد( : شعبةقال  
  .)١(روى له اجلماعة، واحتجوا به).  تقياً  ورعاً  مسلماً  صدوقاً  مأموناً  ثقة كان( : معني بن

  .)٢() حافظ ثقة (: حجر بنا ، وقال) حجة إمام (: الذهيبقال  

  .من أكابر علماء احلديث، وممن أمجعوا على توثيقه أن ابن علية إمام ثقة ثبت، :الخالصة

  .)هـ١٤٤ت( يالبصر  ودعُ سْ مَ  وأبُ  ير يْ رَ جُ ـال اسيَ إِ  بن يدعِ سَ هو  :يرِ يْ رَ الجُ  - ٤

بن علية، اعيل روى عن احلسن البصري، وعبد اهللا بن شقيق، وأيب العالء بن الشخري، وعنه إمسا 
  .ومحاد بن أسامة، والثوري وغريهم

 قبل اختلط (: وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
وقد وصفه باالختالط غري واحد من  .)٣() فاحشاً  اختالطه يكن ومل ...سنني، بثالث ميوت أن

روى له أصحاب الكتب الستة، واحتجوا . )٤(نسائي وغريهمابن سعد، وأبو حامت، وال: العلماء، منهم
  .به

                                                 

 ).٤١٧رقم / ٣/٢٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )١(

 تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٣٥٠رقم / ١/٢٤٣ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشفالذهيب،  )٢(
 ).٤٢٠رقم / ١٣٦ص(١ط

 الثقاتابن حبان، ، و )٥٧٦رقم / ١/٣٩٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٦١ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٣(
 ).٢٢٤٠رقم / ١٠/٣٣٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٨٠٥٩رقم / ٦/٣٥١ج(١ط

 الكواكب النيرات، ابن الكيال، و )٣٩رقم /١٢٧ص(١ط االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ،يابن العجمسبط  )٤(
 ).٢٤رقم /١٧٨ص(١ط في معرفة من الرواة الثقات



  

١٩٣  
 

  .)١()ثقة اختلط قبل موته بثالث سنني : ( قال ابن حجر 

أن سعيد بن إياس إمام ثقة، وكان حمدث البصرة يف زمنه، وحديثه صحيح مطلقاً، وإن   :الخالصة
ديثه حجة مطلقاً، ملا كان من مسع منه قبل االختالط، أصح ممن مسع منه بعد االختالط، لكن ح

  :يأيت

وقد -أن اختالطه مل يكن بالفاحش، كما ذكرنا ذلك عن ابن حبان، وقال إمساعيل بن علية  :أوالً 
وابن علية عد من . )٢()ال كرب الشيخ فرق : ( ، فقال-سأله أمحد بن حنبل أكان اجلريري اختلط

  .)٣()الثقات، تغري قليالً  أحد العلماء: ( أوثق من روى عنه، فهو أخرب به، وقال الذهيب

حال اختالطه، فهذا ابن عدي، ذكره يف كتابه الضعفاء،  ًا مل يوجد له حديث منكرأن سعيد :ثانياً 
، وذكر العقيلي له حديثًا واحداً )٤(ومل يذكر له حديثًا واحدًا منكراً  -وهو من أهل االستقراء-

  . من اخلطأ، ومن الذي مل يقع يف اخلطألكن هذا ال يؤثر، فإن الراوي ليس مبعصوم  ،)٥(منكراً 

أن مسلمًا أخرج لسعيد من طريق بعض الرواه الذين رووا عنه بعد االختالط كيزيد بن هارون،  :ثالثاً 
  .وهذا يدل على أن تغريه مل يكن فاحشاً 

  .)هـ١١١ت( يصر الب ير امِ العَ  ْري خ الش  بنُ  د اهللاِ بْ عَ  يد بنُ زِ هو يَ  :ريْ خ الش  بنُ  ءَال العَ  وبُ أَ  - ٥

روى عن الرباء بن عازب، وعبد اهللا بن عمرو، وعياض بن نضلة، وعنه خالد احلذاء، وسعيد بن  
   .إياس اجلريري، وقتادة وغريهم

وأخرج له اجلماعة، واحتجوا . وثقه ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

                                                 

 ).٢٢٨٦رقم / ٣٧٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ). ٥١٣٠رقم / ٤/٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(

 ).٣١٤٢رقم / ٢/١٢٧ج(١ط في نقد الرجال ميزان االعتدالالذهيب،  )٣(

 ).٨٢١رقم / ٤/٤٤٤ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٤(

 ).٥٦١رقم / ٢/٩٩ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )٥(



  

١٩٤  
 

  . )١(به

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن أبا العالء بن الشخري ثقة :ةالخالص

   ةلَ ضْ نَ  بنُ  اضيَ عِ  - ٦

  .مسع علياً وأبا موسى األشعري، وروى عنه ابنه عباس، وأبو العالء 

وذكره ابن حبان يف . ذكره البخاري يف التاريخ، وابن أيب حامت يف اجلرح، ومل يذكراه جبرح وال تعديل 
  . )٣(الثقات

  . روى عنه اثنان، لكن مل يوثقه معترب أن عياضاً جمهول احلال، :الخالصة

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على ) ٢/٢٥٦ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  -أيضاً –احلديث أخرجه  
  .ابن علية به حدثنا: قال) ١٩١٠(اخلفني رقم 

   الحكم على الحديث

  .عليه، ومدار احلديث إسناده ضعيف، جلهالة عياض بن نضلة، فهو جمهول احلال 

 بن عمرو عن وهب بن اهللا عبد ثنا سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٤٩(
   .)٤() َتْمَسُح َعَلى اْلُخفْينِ  (: يقول � النبي صاحب الزبيدي الحارث

                                                 

ابن حبان، ، و )٢٠٢٤رقم / ٢/٣٦٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/١٥٥ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ). ٧٠١٤رقم / ٣٢/١٧٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٦٠٨٧قم ر / ٥/٥٣٢ج(١ط الثقات

 ).٧٧٩١رقم / ١٠٧٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

، )١١٥٢٩رقم / ٦/٥٣٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٩٠رقم / ٧/٢٠ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(
 ).٤٧٦٣رقم / ٥/٢٦٥ج(١ط الثقاتابن حبان، و 

 ).٤٥٣(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(



  

١٩٥  
 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٤٥ص(هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ املكي تقدم  :علي بن محمد - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٧٦ص(ي تقدم املروز  اخلراساين شعبة بن منصورهو ابن  :سعيد - ٢

  .أنه ثقة ثبت) ١٣٦ص(ي تقدم املصر  يالقرش مسلم بنهو ا :وهب بن اهللا عبد - ٣

  .اك احلمصيحَ هو ابن الض  :يدِ يْ بَـ الز  ثارِ الحَ  بنُ  رومْ عَ  - ٤

هيم، وحممد بن عوف الطائي، وموالته روى عن عبد اهللا بن سامل األشعري، وعنه إسحاق بن إبرا 
  .علوة

وأخرج له البخاري يف األدب، وأبو ، )مستقيم احلديث : ( ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
   . )١(داود

  .)٢()جمهول   : (وقال ابن حجر ،)غري معروف العدالة : ( وقال الذهيب 

بن حبان، فقد ذكر املعلمي مراتب أن عمرو بن احلارث ثقة، بل هو يف غاية الضبط عند ا :الخالصة
 به يصرح أن: األوىل: ( ألفاظ التوثيق عنده، فجعل هذه اللفظة يف املرتبة األوىل من التوثيق، فقال

 من غريه توثيق عن تقل ال األوىلف ...ذلك حنو أو "احلديث مستقيم" أو" متقنا كان" يقول كأن
  . )٣() منهم كثري توثيق من أثبت لعلها بل األئمة

وعند مقارنتها بكالم . فهذه اللفظة ال يقوهلا ابن حبان إال فيمن سرب أحواهلم، ووقف على حديثهم 
  . غريه من األئمة، جتده يف الغالب يوافقونه عليها

   الحديثتخريج 

هذا األثر مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  

                                                 

 .)١٤٥٤٨رقم / ٨/٤٨٠ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(

 ).٥٠٣٦رقم / ٧٣٢ص(١ط تقريب التهذيب، ابن حجر، )٦٣٤٧رقم / ٣/٢٥١ج(١ط لميزان االعتداالذهيب،  )٢(

 ).٢/١٥١ج(٢ط طيلالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من األبااملعلمي،  )٣(



  

١٩٦  
 

    .اب السنةبقية كتب أصح

   الحكم على الحديث

إسناده صحيح، إىل عمرو بن احلارث، إن سلم من االنقطاع بينه وبني عبد اهللا بن وهب، فإين مل  
 ابن وهب من تالميذ عمرو، والعكس كذلك أجد من عد.  

، بل بينه وبني ����ومما يالحظ على سند احلديث، أن عمرو بن احلارث ليس من أصحاب الرسول  
مفاوز، فهو معدود يف الطبقة السابعة، فال أدري هل هناك سقط يف السند، أم أن  ���� رسول اهللا

عمرو بن احلارث الزبريي ليس هو احلمصي، بل هو راوي آخر، وإن كان راوي آخر، ولعله عمرو بن 
–احلارث أبو أمية املصري، وهو الذي يروي عنه كثريًا ابن وهب، فهو معدود يف الطبقة السابعة 

، مث هو ليس الزبريي، بل هو األنصاري ����لبعد أن يكون من أصحاب رسول اهللا، ويبعد كل ا-أيضاً 
فهناك اشكال يف السند، مل أقف عليه، إىل هذه اللحظة، أضف إىل ذلك أن هذا األثر مما . املصري

   .تفرد به ابن املنذر، فإين مل أجده يف شيء من كتب السنة فيما وقفت عليه، واهللا أعلم

 بيأ عن سرائيلإ ثنا بكير بيأ بن يحيي ثنا سماعيلإ بن محمد حدثنا: قال ابن المنذر) ٥٠(
أَنُه   ( ،الصامت باأ يكني وكان ،���� الصامت بن عباده بن الوليد بن ةعباد عن العامري جويل

  .)١() َعَلى اْلُخفْينِ ، َفَكانَا َيْمَسَحاِن رضي اهللا عنهما َسافـََر َمَع َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َوأَِبي َسِعيدٍ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٤٤ص(تقدم  الصائغ جعفر أبو سامل بنهو ا :سماعيلإ بن محمد - ١

   .)ه٢٠٨ت( يسِ يْ القَ زكريا  أبو يدبْ العَ  ديْ سِ أَ  ابنُ  رشْ بِ : القَ يُـ وَ  رسْ نَ  :يركِ بُ  بيأَ  بنُ  ييَ حْ يَ  - ٢

قدامة، والثوري، وشعبة، وعنه حممد بن إمساعيل، وأمحد بن روى عن إسرائيل بن يونس، وزائدة بن  
   .سعيد الدارمي، وزهري بن حرب وغريهم

وذكره ابن حبان يف ). صدوق : ( وثقه ابن معني، وعلي بن املديين، والعجلي، وقال أبو حامت 

                                                 

 ).٤٥٤رقم / ١/٤٣٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(



  

١٩٧  
 

  . )١(الثقات، واحتج به أصحاب الكتب الستة

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .ىي ثقةأن حي :الخالصة

  .أنه ثقة) ١٦٧ص( تقدم اهلمداين السبيعى إسحاق أيب بن يونس بنهو ا :سرائيلإ - ٣

  .يامر العَ  لمَ رْ حَ  أبو القوي ل،مَ وْ حَ  أبو: الصواب :ريامِ العَ  ليْ وَ جُ  يبِ أَ  - ٤

  .روى عن عبادة بن الوليد، وحممد بن عبد الرمحن القرشي، وعنه إسرائل 

  .)٤()جمهول : ( ، وقال ابن حجر)ال يعرف : ( يبوقال الذه .)٣(جهله ابن القطان 

  . أن أبا حومل جمهول العني، مل يرو عنه إال إسرائيل، ومل يوثقه أحد من األئمة :الخالصة

  .املدين امتالص  وأبُ  ،يارِ صَ نْ األَ  :تامِ الص  بن ةادَ بَ عُ  بنُ  يدلِ الوَ  بنُ  ةادَ بَ عُ  - ٥

بن عبادة بن الصامت، وأيب سعيد اخلدري، وعنه حممد بن روى عن جابر بن عبد اهللا، وأبيه الوليد  
  .إسحاق، وحيىي بن سعيد ااألنصاري، وأبو حومل

قال و . )٥(واحتج به اجلماعة سوى الرتمذي. وثقه أبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 
  .)٦()ثقة : ( ابن حجر

                                                 

ابن أيب ، و )١٩٦٤رقم / ٢/٣٤٨ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٨٧٧رقم / ٢٢٨ص(١ط تاريخ ابن معينابن معني،  )١(
 املزي،، و )١٦٣٠٦رقم / ٩/٢٥٧ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٦٢١٢رقم / ٩/١٦٢ج(١ط الجرح والتعديلحامت، 

 ).٦٧٩٧رقم / ٢٤٥/ ٣١ج(٦طفي أسماء الرجال ذيب الكمال ته

 ).٧٥٦٦رقم / ١٠٥٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ). ٨٣٥٢رقم / ١٠/٨٩ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٨١٢٧رقم / ١١٣٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )١٠١٣٤رقم / ٤/٥١٨ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب،  )٤(

رقم  /١٤/١٩٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٤٢٨٢ رقم /٥/١٤٤ج(١ط الثقات، ابن حبان )٥(
٣١١١.(  

 ).٣١٧٨رقم / ٤٨٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

١٩٨  
 

  . أن عبادة بن الوليد ثقة: الخالصة

   الحديثتخريج 

حممد أبو جعفر  حدثين: قال) ١١٧١رقم/ ٢/٦٦٢ج(ديث أخرجه الدواليب يف الكىن واألمساء احل 
  .حيىي بن أيب بكري به حدثنا: قالبن إمساعيل الصائغ 

   الحكم على الحديث

  .إسناده ضعيف، لوجود أيب حومل العامري، فهو جمهول العني، مل يرو عنه إال إسرائيل 

 فالن بنا يزيد عن يوبأ عن معمر عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٥١(
، َوَقْد َخَرَج ِمَن اْلَخَالِء، فـَتَـَوضَأ َوَمَسَح َعَلى ���� أَنُه َدَخَل َعَلى َعمارٍ  ( اهللا عبد بن مطرف عن

    .)١()  ُخفْيهِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(ي تقدم الدبر أبو يعقوب عباد  بن إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .)هـ١٥٤ت ( ة البصري نزيل اليمنوَ رْ و عُ بُ موالهم أَ  ايند حَ ـال يدِ زَ األَ  داشِ رَ  هو ابنُ  :رمَ عْ مَ  - ٣

نه حيىي بن أيب كثري، وسعيد بن أيب مسع من ثابت البناين، وقتادة والزهري، وأيوب السختياين، وع 
  .عروبة، وعبد الرزاق الصنعاين، والثوري وخلق كثري

وثقه أمحد، وحيىي بن معني، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، والدار قطين، وابن حزم، وذكره  
 ال :أمحدقال  ( :وقال ابن أيب حامت. )٢() ورعاً  حافظاً  متقناً  كان فقيهاً : ( ابن حبان يف الثقات، وزاد

                                                 

 ).٤٥٥(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٣ج(١ط األوسط ابن املنذر، )١(

الدارقطين، ، و )١١٠٧١رقم / ٧/٤٨٤ج(١ط الثقاتحبان،  ابن، و )١٧٦٦رقم / ٢/٢٩٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٢(
املزي، ، و )٩/٤٤١ج(١ط المحلىابن حزم، ما ينقض الوضوء، و  كتاب الطهارة باب) ١/١٠٣ج(١ط سنن الدارقطني
/ ٨/٢٨٢ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٦١٠٤رقم / ٢٨/٣٠٣ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمال

 ).٧٠٨٧رقم 



  

١٩٩  
 

   .)١() للعلم زمانه أهل أطلب من كان ،الطلب ىف يتقدمه وجدته إال معمر إىل أحداً  تضم

  .)٢(، واحتج به األئمة كلهمالكتب الستةأصحاب وأخرج له 

وضعفه بعض األئمة يف بعض األماكن، وآخرون يف بعض األشخاص، فضعفه حيىي بن معني، وأبو  
وضعفه حيىي بن معني يف ثابت، . أهل العراق، وخاصة يف أهل البصرةحامت، ويعقوب بن شيبة يف 

  .)٣(األعمش، و عروة بن وهشام ،النجود أىب بن وعاصم

 ،بن عروة شيئاً اوهشام  ،واألعمش ،ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت : (قال ابن حجر 
  .)٤() وكذا فيما حدث به بالبصرة

ان من أوعية العلم، مع الورع واجلاللة، واألصل يف حديثه عموماً إن معمرًا ثقة حافظ، ك :الخالصة
الصحة، وأما القول بأنه خيطئ يف العراق، ويف هؤالء األئمة األربعة، فإنه خطأ نسيب بالنسبة حلديثه 

: قال الذهيب. ة من هو أوثق منهفيحتج حبديثه عموماً، حىت يلوح ألهل العلم خطؤه مبخالف. اآلخر
  . )٥() م الثقات له أوهام معروفة احتملت له يف سعة ما أتقنأحد األعال  (

ويف كالمه إشارة منه إىل . )٦()  معمر كان حيفظ األلفاظ وال يُؤدي: ( وهذا يوضح معىن قول أمحد 
  . ومهه

  .)هـ١٣١ت ( أبو بكر البصري )٧(اِينّ يَ تِ خْ ان الس سَ يْ ة كَ يمَ يب متَِ أَ  بنُ هو ا :أَيوبُ  - ٤

                                                 

 ).١١٦٥رقم / ٨/٢٩١ج(١ط الجرح والتعديلمت، ابن أيب حا )١(

 ).٤٤٥ص(١ط هدي الساريابن حجر، ، و )٦١٠٤رقم  /٢٨/٣٠٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(

املزي، ، و )٤١٦ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب، ، و )١١٦٥رقم / ٨/٢٩١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(
 ).٦١٠٤رقم / ٢٨/٣٠٣ج(٦ط الرجالفي أسماء تهذيب الكمال 

 ).٦٨٥٧رقم / ٩٦١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ). ٨٦٨٢رقم / ٤/١٥٤ج(١ط في الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(

 ).٣١٠رقم / ٢٦٩ص(١ط سؤاالت أبي داودابن حنبل،  )٦(

جلد املاعز إذا دبغ، وهي لفظة : والسختيان. د األلف نونبفتح املهملة بعدها معجمة مث مثناة مث حتتانية وبع: السْخِتَياِينّ  )٧(
 ).١/٣٢٦ج(٨ط القاموس المحيط ،الفريوزآبادى: ينظر. فارسية عربت



  

٢٠٠  
 

وعنه األعمش وقتادة  ويزيد بن معنق، يد بن هالل وأيب قالبة والقاسم بن حممد وعطاءروى عن مح 
   .وابن علية وخلق كثريومعمر والسفيانان وشعبة 

وثقه شعبة، ومالك، وابن عيينة، وعبد الرمحن بن مهدي، وابن سعد، وابن معني، وابن املديين،  
 ،يف احلديث وكان ثبتاً   : (هني، زاد ابن سعدوأمحد، وأبو حامت، والنسائي، وابن حبان، وابن شا

ال يسأل عن : ( زاد أبو حامت، و )ثبت : ( ، وزاد النسائي) كثري العلم حجة  ،ورعاً  ،عدالً  ،جامعاً 
  . )١() وورعاً  ،وفضالً  ،وعلماً  ،فقهاً  البصرة كان من سادات : (، وزاد ابن حبان) مثله

  . )٢()من احلفاظ األثبات : ( وقال الدار قطين 

   .)٣() ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد: ( وقال ابن حجر 

  .، وتوثيقهمتفق على االحتجاج بهالثقات احلفاظ  حد األئمةإن أيوب أ :الخالصة

  . ُمْعنق اَحلَرشي البصري هو ابنُ  :النفُ  بنُ ا يدزِ يَ  - ٥

  .روى عن ابن عمر ومطرف بن عبد اهللا، وعنه أيوب السختياين 

خاري يف التاريخ، وابن أيب حامت يف اجلرح، ومل يذكرا فيه جرحًا وال تعديًال، وذكره ابن حبان ذكره الب 
  .)٤(يف الثقات

  .بن معنق جمهول العني، مل يرو عنه غري أيوب، ومل يوثقه غري ابن حباناأن  :الخالصة

  .)هـ٩٥ت ( يالبصر  اهللا عبد أبو يشِ رَ حَ ـال ير امِ العَ  ْري خ الش  بنُ هو ا :اهللاِ  دبْ عَ  بنُ  فر طَ مُ  - ٦
                                                 

ابن أيب حامت، ، و )٩٧رقم / ٨٠ص(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، ، و )٧/٢٤٦ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )١(
تاريخ ابن شاهني، ، و )٦٦٩١رقم / ٦/٥٣ج(١ط الثقاتحبان،  ابن، و )٩١٥رقم / ٢/١٨٤ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٦٤٧رقم / ١/٤١٣ج(١ط التهذيب تهذيبابن حجر، ، و )٢٥رقم / ٣٠ص(١ط أسماء الثقات

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الباجي، ، و )٢١رقم / ٥٩ص(١ط سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطين،  )٢(
 .)٩٤رقم / ٣٨٥ص(١ط الجامع الصحيح

 ).٦١٠رقم / ١٥٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

رقم / ٩/٣٥٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣٣٣٣رقم / ٨/٣٦٠ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٤(
 ). ٦١٧٧رقم / ٥/٥٤٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٦٨٧٣



  

٢٠١  
 

روى عن عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، وعمار بن ياسر، وعنه ثابت البناين، واحلسن  
  . البصري، ومطرف بن عبد اهللا وغريهم

وذكره ابن حبان  .) وأدب وعقل وورع فضل له ثقة وكان: ( وثقه ابن سعد، والعجلي، وزاد األول 
  .)١(يف الثقات

  .)٢() فاضل عابد ثقة (: رحج ابنقال و  

  .أن مطرف بن عبد اهللا ثقة فاضل :الخالصة

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩٧ج(احلديث أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
هكذا مثل املصنف، يزيد بن فالن، وذلك . عن معمر عن أيوب عن يزيد بن فالن به: قال) ٧٦٤(

    .جه من طريقهألن املصنف أخر 

) ١٩٢٢(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٥٩ج(وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
 عن معنق بن يزيد عن السختياين أيوب حدثنا :قال الوارث عبد حدثنا :قال عفان حدثنا: قال

  .) خلفنيا على ومسح فتوضأ، فخرج اخلالء، يف وهو فوافقته ،� عمار على دخلت( : قال مطرف

   الحكم على الحديث

  .، ومدار احلديث عليهإسناده ضعيف، ألن يف سنده رجل جمهول، وهو يزيد بن معنق 

 بيأ عن فطر بن سعيد عن ةسلم بن حماد ثنا حجاج ثنا علي حدثنا :قال ابن المنذر )٥٢(
ياٍم َولََيالِيِهن، َيْمَسُح اْلُمَساِفُر َثَالثََة أَ  (: قال � النبي صحابأ من رجل ���� نصارياأل زيد

َلةٌ     .)٣() َولِْلُمِقيِم يـَْوٌم َولَيـْ
                                                 

ابن حبان، ، و )١٧٣٨رقم / ٢/٢٨٢ج(١ط الثقاتمعرفة العجلي، ، و )٧/١٤١ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ).٥٥٥٦رقم / ٥/٤٢٩ج(١ط الثقات

 ).٦٧٥١رقم / ٩٤٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٤٥٦(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(



  

٢٠٢  
 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بن زالعزي عبد بنهو ا :علي - ١

  .أنه ثقة) ٩٧ص(ي تقدم السلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .أنه ثقة) ١٨٣ص(تقدم  صخرة أىب بن سلمة أبو دينار بن سلمة بنا هو: حماد - ٣

   .وهو القطعي )١(نطَ قَ  يد بنُ عِ الصواب هو سَ  :رطَ فَ  بنُ  يدعِ سَ  - ٤

   .سلمة بن ومحاد ،مطيع يبأ بن سالم عنهو  ،نصارياأل زيد يبأو  ،جملز يبأو  ،بيهأو  ،نسأ عن روى 

: ، وقال الرازي) شيخ( : أبو حامت قالو  ،)روى حديثًا منكرًا : ( ذكره البخاري يف التاريخ، وقال 
  . )٢()جمهول   (

  .)٣()بل معروف : ( عقب الذهيب عليه، فقال 

أن سعيد بن قطن جمهول احلال، روى عنه أكثر من اثنني، وعرفه الناس، لكن مل يوثقه  :الخالصة
   .إمام معترب

  . د األنصاريبن رفاعة بن حممو  بطَ خْ أَ  بنُ  رومْ عَ  :اريصَ نْ األَ  ديْ زَ  وبُ أَ  - ٥

 تفعل ما وكثرياً ، حارثة بن عدي أخيها ولد من وإمنا ،واخلزرج األوس من وليس ،أنصاري :له قيل 
 على ومسح ���� اهللا رسول مع غزاوقد  ،صحبة له. لشهرته عمهم إىل األخ ولد تنسب هذا العرب
 ه إال نبذ من شعر أبيض،رأسه وحليت أنه بلغ مائة سنة ونيفاً، وما يف: فيقال، باجلمال له ودعا ،رأسه

  .)٤(تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان

                                                 

 . واهللا أعلم. ليه يف كتب الرتاجمالصواب أنه سعيد بن قطن، فإين مل أجد راوي باسم سعيد بن فطر فيما حبثت ع )١(

، )٥٣٦٤رقم / ٤/٥٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٦٩٠رقم / ٣/٥٠٨ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٢(
 .)١٤٣١رقم / ١/٣٢٤ج(١ط الضعفاء والمتروكينأبو الفرج ابن اجلوزي، و 

 ). ٢٤٤٣رقم / ١/٣٨٢ج(١ط المغني في الضعفاءالذهيب،  )٣(

 ).٥٩٢٩رقم / ٦/١٢٤ج(١ط أسد الغابةابن األثري، ، و )٢٩٤٣رقم / ٨٠٧ص(١ط االستيعاببن عبد الرب، ا )٤(



  

٢٠٣  
 

   الحديثتخريج 

، أليب مسلم الكجي يف كتابه السنن من )٤٧٥رقم / ٧/٧٧ج(احلديث عزاه ابن حجر يف اإلصابة  
  . طريق محاد به

  .من طريق محاد به) ١/٣٢٥ج(وأخرجه ابن حزم يف احمللى  

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨٤ج(ثار وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآل 
 عن � األنصاري زيد أيب عن قطن بن سعيد عن محاد ثنا حجاج ثنا خزمية بنا من طريق) ٥٤٠(

   .به ���� النيب أصحاب من رجل

يف اإلسناد، بينما رواه  "عن"، بزيادة ����هكذا عن أيب زيد األنصاري عن رجل من أصحاب النيب  
وقع يف األصل املطبوع من معاين اآلثار، أبو زيد : ( قال أبو أمحد الغماري. جي بدوااملصنف والك

  .)١()عن رجل، وهو وهم أو حتريف 

   الحكم على الحديث

  .هول احلال، روى عنه اثنان، لكن مل أجد من وثقهجمإسناده ضعيف، فيه سعيد بن قطن، وهو  

 بن المفضل بن محمد ثنا يونس بن حمدأ ثنا الحسن بن علي حدثنا: قال ابن المنذر) ٥٣(
ُعوَن ِمْن َأْصَحاِب النِبي  (: قال الحسن عن عطيه ثَِني َسبـْ َالُم َمَسَح َعَلى  �َحدُه َعَلْيِه السأَن

  .)٢()  اْلُخفْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .نه ثقةأ) ٣٣ص(ي تقدم املروز ي العبد دينار بن شقيق بنهو ا :الحسن بن علي - ١

  .)هـ٢٢٧ت ( يوعبُ رْ اليَـ  اهللاِ  بدعَ  أبو يميْ مِ الت  سنُ وْ يُـ  بن اهللاِ  دبْ عَ  بند محَْ هو أَ  :سنُ وْ يُـ  بنُ  دمَ حْ أَ  - ٢

روى عن إسرائيل بن يونس، والسفيانني، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وعنه البخاري، ومسلم، وعبد  

                                                 

 ).١/١٩٩ج(١ط الهداية في تخريج أحاديث البداية ،أبو الفيض الُغَمارِي )١(

 ).٤٥٧(كتاب املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

٢٠٤  
 

   .اهللا بن أيب شيبة وأبو زرعة الرازي وغريهم

وكان صدوقًا صاحب سنة : ( ابن سعد، وأبو حامت، والعجلي، والنسائي، وزاد ابن سعد وثقه
   .)١(بان يف الثقات، وروى له اجلماعة، واحتجوا بهحوذكره ابن ). متقن : ( ، وزاد أبو حامت) ومجاعة

  .)٢()ثقة حافظ : ( قال ابن حجرو  

  . أن أمحد بن يونس إمام ثقة :الخالصة

 اهللا عبد أبو يالعبس عمر بن عطية بن لضْ الفَ  بن مدحمُ الصواب  :عطيه بن لالمفض بن حمدمُ  - ٣
  .)هـ١٨٠ت(   املروزيالكويف

روى عن زيد العمي، وسامل األفطس، وأيب إسحاق، وعنه أسد بن موسى، ومحاد بن سلمة، وحيىي  
  .بن حيىي النيسابوري وغريهم

  .)٣(ائيكذبه أمحد، وابن معني، وعمرو بن علي الفالس، والنس 

: حبان ابن قال. )٤(مرتوك احلديث: وقال مسلم بن احلجاج، والنسائي، وابن خراش، والدارقطين 
   .)٥() االعتبار سبيل على إال حديثه ابةكت حيل ال ،األثبات عن املوضوعات يروى  (

  .)٦() عليه الثقات يتابع ال ما حديثه عامة( : عدى بنا وقال 

                                                 

الجرح ابن أيب حامت، ، و )٧رقم/١/١٩٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و  ،)٦/٤٠٥ج(١ط الكبرىطبقات الابن سعد،  )١(
في الكمال تهذيب املزي، ، و )١٢٠٤٢رقم /٨/٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧٩رقم / ٢/١٦ج(١ط والتعديل

 ).٦٤رقم /١/٣٧٥ج(٦ط أسماء الرجال

 ).٦٣رقم / ٩٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 رقم /٨/٦٦ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣٦٠١ رقم /٢/٥٤٩ج(١ط ومعرفة الرجالالعلل ابن حنبل،  )٣(
١٣٥٦٩.( 

 في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٤٥٢رقم / ٦١ص(١ط سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطين،  )٤(
 ).٥٥٤٦رقم / ٢٦/٢٨٠ج(٦ط

 ).٩٦٧رقم / ٢/٢٩٠ج(١ط تروكينالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمابن حبان،  )٥(

 ).١٦٥٠رقم / ٧/٣٥٢ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٦(



  

٢٠٥  
 

  .)١()كذبوه : ( قال ابن حجرو  

   .أن حممد بن الفضل مرتوك احلديث عند اجلميع، وكذبه آخرون :الخالصة

  .)هـ١١٠( موالهم ياألنصار  ،يالبصر  سعيد أبو ارسَ يَ : سناحلَ  أيب بن نسَ احلَ هو : نسَ الحَ  - ٤

وخلق  وجابر، وجندب البجليعمران بن حصني، واملغرية بن شعبة، وعبد الرمحن بن مسرة،  روى عن 
  .وغريهم كثري ويونس بن عبيد، ومحيد الطويل، وثابت البناينأيوب، : هوعن، من الصحابة

 .احلسن من م أشبه أحداً  رأيت فما ،الصحابة أدركت: بردة أبو قالأثىن عليه األئمة ثناًء كبري، ف 
 فلينظر ،منه فقهأ هو الذى رأينا ما رأينا من فقهأ إىل ينظر نأ سره من: املزين اهللا عبد بن بكروقال 

  .)٢(احلسن ىلإ

كبري العلم   ناسكاً  عابداً  ثقة مأموناً فقيهًا  رفيعاً  عالياً  عاملاً  وكان احلسن جامعاً : ( وقال ابن سعد 
وما أرسل من ، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن مسع منه فحسن حجة ،وسيماً  مجيالً  فصيحاً 

  . )٣() احلديث فليس حبجة

 البصرة أهل عباد من وكان ،دبواأل والفقه بالقرآن عنيالتاب علماء من كان: ( وقال ابن حبان 
  . )٤() الروايات يف منه كان تدليس على ...وزهادهم

: حجر ابنوقال . )٥() والعمل العلم ىف رأساً  الذكر، رفيع الشأن، كبري كان اإلمام، (: الذهيبقال  
  .)٦() ويدلس كثرياً  يرسل وكان مشهور، فاضل فقيه ثقة (

در هذا اإلمام وعلو منزلته، إال أنه وصف بالتدليس وكثرة االرسال، وصفه بالتدليس ومع جاللة ق 

                                                 

 ).٦٢٦٥رقم / ٨٨٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).١٢١٦رقم / ٦/٩٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٢(

 ).٣٨٨٣رقم / ٩/١٥٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(

 ).٦٤٢رقم / ٨٨ص(١ط مشاهير علماء األمصار، ابن حبان )٤(

 ).١٠٢٢رقم / ١/٣٢٢ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٥(

 ).١٢٣٧رقم / ٢٣٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

٢٠٦  
 

من و  ،احلاكم وابن حزموابن حبان و والنسائي سليمان بن خلف : غري واحد من العلماء منهم
  . )١(وابن حجر وغريهم والعالئي واملقدسي والذهيب ن ابن دقيق العيدياملتأخر 

لماء على إمامته، وثقته وفقهه، لكنه يدلس ويكثر من االرسال اخلفي، أن احلسن اتفق الع :الخالصة
فما صرح فيه بالسماع فال شك يف قبول روايته، قال  جمهولني، أقواماً  الصحابة، وبني بينه يدخلوكان 
  . )٢() نزاع بال ثقة فهو حدثنا: قال فإذا .واحد وغري هريرة أىب عن يدلس: ( الذهيب

  :سماع، فروايته على قسمنيوما مل يصرح فيه بال 

مجيع األحاديث ولو يف حديث واحد، محلت  فإذا ثبت مساعه منهأن يثبت مساعه من شيخه،  - ١
يف األحكام، فاعترب أن  ابن حزموممن قال به ما مل تدل قرينة على عدم السماع، ، على السماع

نية، أي ممن احتمل األئمة ، وعده ابن حجر يف الطبقة الثاممن تقبل عنعنتهم من املدلسنياحلسن 
  . تدليسهم، وأخرجوا له الصحيح إلمامته وقلة تدليسه

وقد أشار الذهيب إىل أن احلسن من املقلني يف التدليس، فكأنه يرى أن احلسن ممن احتمل األئمة  
 ويسقط ،لقيه عمن يدلس وقد يدركه، مل من يف عن بقوله حيتج فال مدلس وهو : (تدليسهم، قال

   .)٣() بينهو  بينه من

أن يثبت عدم مساعه من شيخه، وهذا الذي يكثر منه احلسن، فإنه مكثر من الرواية عمن  - ٢
. عاصرهم ومل يسمع منهم، ويأيت بلفظ حمتمل للسماع، وهذا الذي يسميه ابن حجر باملرسل اخلفي

  . تدليساً  - أيضاً -أما املتقدمون فيطلقون على هذا النوع 

 حيتج فال مدلس وهو: ( يخ، فيمن مل يلقهم، فال حيتج به، قال الذهيبفإذا عنعن يف حديث عن ش 

                                                 

ألحكام اابن حزم، ، و )٢١٠٢رقم / ٤/١٢٢ج(١طالثقات ابن حبان، ، و )١٠٨ص(١ط معرفة علوم الحديثاحلاكم،  )١(
 جامع التحصيلالعالئي، ، و )٢١٣ص(١ط االقتراح، ابن دقيق العيد، و )١/١٤٢ج(١ط في أصول األحكام

تعريف أهل التقديس بمراتب ابن حجر، ، و )١/٥٢٧ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ، و )١١٣ص(١ط
 ). ٧رقم / ٤٦ص(١ط الموصوفين بالتدليس

 ).١/٤٨٣ج(١ط قد الرجالفي نميزان االعتدال الذهيب،  )٢(

 ).١/٧٢ج(١ط تذكرة الحفاظالذهيب،  )٣(



  

٢٠٧  
 

  . )١() وبينه بينه من ويسقط لقيه عمن يدلس وقد يدركه، مل من يف عن بقوله

 عمن سيما وال حلاجة، ضعف ،فالن عن حديث يف قال فإذا التدليس، كثري احلسن كان: ( وقال 
  . )٢() املنقطع مجلة يف هريرة أىب عن له كان ما فعدوا وحنوه، هريرة كأىب منهم، يسمع مل إنه قيل

   الحديثتخريج 

انفرد به ابن املنذر هذا األثر مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما         
  البن أيب شيبة، غري أين مل أجده يف مصنفه )٣(وقد عزاه ابن حجر يف الفتح .أصحاب السنةعن بقية 

   على الحديث الحكم

  . كذبه بعضهممد بن الفضل وهو مرتوك احلديث، بل  إسناده ضعيف جداً، فيه حم 

 كذاب، وهو عطية، بن الفضل بن حممد رواية من ألنه موضوع؛ بل ،جداً  ضعيفاألثر  كان وإن 
، فبلغوا مثانني ����من روى جواز املسح على اخلفني من الصحابة عن النيب أحصوا األئمة  أن إال

  . بياً، منهم العشرة املشهود هلم باجلنةصحا

، وسرد البيهقي يف سننه )٥(، وكذا ابن املنذر يف األوسط)٤(يف جامعه مجاعة منهم الرتمذي ذكرفقد  
 ،)٧(صحابياً  مثانني فبلغ ،تذكرته يف آهو ر  من أمساء منده بنعبد الرمحن ا القاسم أبو، وذكر )٦(مجاعة

 واستفاض ،الصحابة من أربعني حنو اخلفني على املسح ���� نيبال عن وروى: ( قال ابن عبد الرب
 وال هلا وجه ال دعوى وهذه املائدة نزول قبل كان أنه زعم بعضهم أن إال ،الفرق به وأتت وتواتر
  .معىن

                                                 

 ).١/٧٢ج( نفس املصدر )١(

 ).١/٥٢٧ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٢(

 ).١/٣٠٦ج(١ط مقدمة فتح الباريفتح الباري ابن حجر،  )٣(

 ).١/١٥٦ج(١ط جامع الترمذيالرتمذي،  )٤(

 ).١/٤٢٧ج(١ط ن واإلجماع واإلختالفاألوسط في السنابن املنذر،  )٥(

 ).١/٤٠٩ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )٦(

 ).١/١٥٨ج(١ط تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  )٧(



  

٢٠٨  
 

 من وغريهم واحلديبية بدر أهل وسائر وعلي وعثمان وعمر بكر أبو اخلفني على باملسح وعمل 
 أهل ومجاعة األمصار مجيع يف املسلمني وفقهاء أمجعني والتابعني الصحابة وسائر واألنصار املهاجرين

   .)١() والنساء للرجال والسفر احلضر يف اخلفني على املسح جييز كلهم واألثر الفقه

 عن حديثاً  أربعون ففيه ،شيء منه قليب يف ليس: أمحد اإلمام قال: ( وقال سراج الدين ابن امللقن 
  .وقفوا وما ���� اهللا رسول إىل رفعوا ما ،���� اهللا رسول أصحاب

 البزار قال وكذا كاألول، عنه حممد بن احلسن وروى. صحابياً  وثالثون سبعة فيه: عنه امليموين وقال 
  .)٢() وأربعون إحدى فيه: حامت أيب ابن وقال .مسنده يف

 رواته ضهمبع ومجع متواتر اخلفني على املسح بأن احلفاظ من مجع صرح وقد: ( وقال ابن حجر 
  . )٣() العشرة ومنهم الثمانني فجاوزوا

 على اتفقت قد ���� اهللا رسول أصحاب أقوال هذهفال يوجد بني الصحابة خالف يف جواز املسح، و  
 من كل نأ وذلك :قالليس يف املسح على اخلفني اختالف أنه جائز، : ( قال ابن املبارك مشروعيته،

  .)٤() ذلك غري عنه روي فقد ،اخلفني علي سحامل كره نهأ ���� النيب صحابأ من عنه روي

  ما يستفاد من األحاديث

 بأن احلفاظ من مجع صرح وقد، ����أن املسح على اخلفني ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول اهللا  
، وا متيزوا عن غريهم من أهل البدع، واجلماعة السنة أهل عليه واتفق، متواتر اخلفني على املسح

 وكل ،العلم هلأ من عنه حنفظ من كل مجعأو : ( إلمجاع فيها، قال ابن املنذرونقل أكثر من إمام ا
  .)٥() به القول ىعل منهم لقيت من

                                                 

 ).١١/١٣٧ج(١ط التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب،  )١(

 ).٣/٥٠ج(١ط اديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج األحابن امللقن،  )٢(

  ).١/٣٠٦ج(١ط مقدمة فتح الباريفتح الباري ابن حجر،  )٣(

 ).١/٤٣٤ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(

 ).١/٤٣٤ج(١ط األوسط ابن املنذر، )٥(



  

٢٠٩  
 

 سواء ،واحلضر السفر يف اخلفني على املسح جواز على ،مجاعاإل يف به يعتد من أمجع: ( وقال النووي 
 الشيعة أنكرته مناإو  ي،ميش ال الذي )١(نمِ والز  بيتها املالزمة للمرأة جيوز حىت ،لغريها أو حلاجة كان

   .)٢() خبالفهم يعتد وال واخلوارج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

وضُعف بكَربِ سن أَو . زمانًا طويالً  أي مِرض مرضًا يدوم: آفة يف احليوانات، ورجل َزِمٌن أي مبتلى، وزمن الرجل: الزِمن )١(
 ).٤٠١ص(١ط المعجم الوسيطامع، ، و )٦/٨٧ج(١ط لسان العربابن منظور، : ينظر. مطاولِة عّلةٍ 

 ).٣/١٦٧ج(١ط شرح صحيح مسلمالنووي،  )٢(



  

٢١٠  
 

  على الخفين والمسافر أن يمسح فيها باب ذكر المدة التي للمقيم: تخريج أحاديث

 بن عمران ثنا زهير ثنا يونس بن حمدأ ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٥٤(
 َأْجَرأَنَا وكان ،���� عمر يسال نأ الوالبي ةنبات مرناأف مكه قدمنا :قال ةغفل بن سويد عن مسلم
يـَْوٌم ِإَلى اللْيِل لِْلُمِقيِم ِفي َأْهِلِه، َوَثَالثَُة أَياٍم  ( :���� فقال لهأفس ،الخفين ىعل المسح عن ،عليه

   .)١()  لِْلُمَساِفرِ 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنو اه :العزيز عبد بن علي - ١

  .أنه ثقة )٢٠٣ص(تقدم  يالريبوع يونس بن اهللا عبد بنأمحد  هو :يونس بن حمدأ - ٢

  .)هـ١٧٣ت( الكويف ياجلعف مةثَ يْ خَ  وأبُ  زهري بن ليْ حَ الر  بن يجدَ حُ  بن اويةعَ مُ  بنُ هو ا :ريْ هَ زُ  - ٣

بن قيس، واألعمش، ومساك بن حرب، وعنه أمحد بن يونس،  روى عن عمران بن مسلم، واألسود 
  .وشعيب بن حرب، وعلي بن اجلعد وغريهم

 ثبتاً وكان  : (ابن سعدوثقه ابن سعد، وابن معني، وأبو حامت، وأبو زرعة، والعجلي، والنسائي، وزاد  
، وقال )٢() تثب  : (، وزاد النسائي)تقن صاحب سنة م: ( ، وزاد أبو حامت) احلديث كثري مأموناً 
  .روى له اجلماعة. )٣()ثبت بخ بخ ( : حنبل بن أمحد

  .)٤() ثبت ثقة (: حجر ابنقال و  

  .أن زهرياً حافظ ثقة :الخالصة

  .هو اجلعفي الكويف األعمى :لمسْ مُ  بن انرَ مْ عِ  - ٤
                                                 

 ).٤٥٨(ح فيها رقم املدة اليت للمقيم واملسافر أن ميس كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٣٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

الجرح ابن أيب حامت، ، و )٥٠٤رقم / ٣٧٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و  ،)٦/٣٧٦ج(١ط لكبرىطبقات اال ابن سعد، )٢(
  ). ٢٠١٩رقم  /٩/٤٢٠ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٤٩٦٧ رقم /٣/٥٢٦ج(١ط والتعديل

َرد احلنبلي )٣(   ).٣٢٠رقم / ٥٧ص(١ط فيه اإلمام أحمد بمدح أو دم بحر الدم فيمن تكلم، ابن املِبـْ
 ).٢٠٦٢رقم / ٣٤٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٢١١  
 

روى عن خيثمة بن عبد الرمحن، وزاذان الكندي، وسويد بن غفلة، وعنه حسني بن عمران، وزهري  
  .حرب، والثوري، وشريك بن عبد اهللا وغريهم بن

   .)١(وثقه أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو حامت، والعجلي، وذكره ابن حبان يف كتابه الثقات 

   .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن عمران بن مسلم ثقة :الخالصة

  .)هـ٨٠ت ( الكويف ةأمي أبو ياجلعف وداع بن عامر بن ةجَ سَ وْ عَ  بنهو ا :ةلفَ غَ  بن ديْ وَ سُ  - ٥

روى عن عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وبالل بن رباح، وابن مسعود، وعنه عمران بن  
  .مسلم، وخيثمة بن عبد الرمحن، ونعيم بن أيب هند وغريهم

  .)٣(وثقه ابن معني، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٤() امقو  زاهد إمام ثقة (: الذهيبوقال  

 اثنتني سنة مات، موته بعد وقدم ���� النيب حياة يف أسلمثقة خمضرم، ولد عام الفيل، و  :صةالخال
  . سنة ومائة وعشرين سبع بنا وهو ،ومثانني

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على ) ٢/٢٥٢ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه  -أيضاً - احلديث أخرجه  
كتاب الطهارة باب املسح على ) ١/٨٣ج(اآلثار  ، والطحاوي يف شرح معاين)١٨٩٣(اخلفني رقم 
/ ٢٣٣ص(كالمها من طريق أيب األحوص، وأخرجه أبو بكر بن األثرم يف سننه ) ٥٢٤(اخلفني رقم 

                                                 

، )١٤٣٠رقم / ٢/١١٩٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٩٤٥رقم / ١/٤٢٨ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )١(
 ).٩٨٥٩رقم / ٧/٢٣٨ج(١ط الثقات ابن حبان،، و )١٠٩٣٩رقم / ٦/٣٨٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و 

 ).٥٢٠٤رقم / ٧٥٢ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر،  )٢(

تهذيب املزي، ، و )٣١٢٧رقم / ٤/٣٢٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧٠٢رقم / ١/٤٤٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٣(
 ). ٢٦٤٧رقم / ١٢/٢٦٥ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

  ).٢١٩٧رقم / ١/٤٧٣ج(١ط ه رواية في الكتب الستةالكاشف في معرفة من لالذهيب،  )٤(



  

٢١٢  
 

كتاب الطهارة باب ) ١/٨٣ج(من طريق أيب عوانة، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) ١٨رقم 
كلهم عن عمران بن مسلم عن سويد بن   من طريق مالك بن مغول،) ٥٢٦(املسح على اخلفني رقم 

   .غفلة به

) ٧٩٤(اب كم ميسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة ب) ١/٢٠٥ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
كتاب الطهارة باب املسح على ) ١/٨٣ج(عن الثوري، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار  :قال

كتاب الطهارة باب التوقيت يف املسح ) ١/٤١٦ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٥٢٧(اخلفني رقم 
 عن نباتة عن األسود عن إبراهيم عن محاد عنمن طريق شعبة كالمها ) ١٣١٣(على اخلفني رقم 

   .به � عمر

  .به عمر عن نباتة عن األسود عن إبراهيم عن محادعن  ،فالثوري وشعبة روياه هكذا 

  .ذا هو الثابت عنهوه ،كثرية وجوه من مثلهيف التوقيت  عمر عن رويقد و  

   الحكم على الحديث

  .إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات 

ثقات رجال كلهم رجاله  ، فإن -أيضاً -  صحيح هإسنادف -رواية عبد الرزاق–خر الطريق اآلأما و  
 املعلمني من كان: ( الصحيحني، غري نباتة الواليب، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

  .)١()من أوثق التابعني  : (، وقال ابن حزم) عمر عهد على

 بن القاسم عن الحكم عن شعبه ثنا عمرأبو عمر  ثنا يحيي حدثنا :قال ابن المنذر) ٥٥(
اْلُمَساِفُر َيْمَسُح َعَلى اْلُخفْيِن َثَالثََة أَياٍم،  ( :قال ���� علي عن هاني بن شريح عن مخيمره

َلةٌ    .)٢()  َولِْلُمِقيِم يـَْوٌم َولَيـْ

  ). ٣٦(برقم واحلكم عليه تقدم ختريج احلديث  

                                                 

ابن حزم، ، و )٥٨١٩رقم / ٥/٤٧٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٨٤٠رقم / ٢/٣١١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
  ).٢/٩١ج(١ط المحلى

 ). ٤٥٩(يها رقم املدة اليت للمقيم واملسافر أن ميسح ف كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٣٦ج(١ط األوسط ابن املنذر، )٢(



  

٢١٣  
 

 عن كهيل بن ةسلم عن الثوري عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٥٦(
َثَالثَُة أَياٍم لِْلُمَساِفِر،  ( :قال ���� مسعود بن اهللا عبد عن سويد بن الحارث عن التيمي براهيمإ

  .)١()  َولِْلُمِقيِم يـَْومٌ 

  : رواة الحديثبيان تراجم 

  .أنه صدوق) ٦٠ص(الدبري تقدم أبو يعقوب عباد  بن إبراهيم بنهو ا :إسحاق - ١

  .أنه ثقة ثبت) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :عبد الرزاق - ٢

  .أنه إمام حافظ ثقة) ٣٤ص(هو سفيان بن سعيد الثوري تقدم  :الثوري - ٣

  .أنه ثقة) ٦٣ص(ي تقدم التنع حيىي أبو يحلضرما حصني بنهو ا :سلمة بن كهيل - ٤

  .)هـ٩٢ت ( الكويف اءمسَْ أَ  أبو ييمالت  يكرِ شَ  بن يدزِ يَ  بن :اهيمرَ بْـ إِ  - ٥

روى عن احلارث بن سويد، وأنس بن مالك، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعنه الثوري، وسلمة بن   
  .كهيل، واألعمش وغريهم

 عابداً  كان : (كره ابن حبان يف الثقات، وزادصدوق، وذ : أبو حامتوثقه ابن معني، وأبو زرعة، وقال  
  .)٢(أخرج حديثه اجلماعة .) الدائم اجلوع على صابراً 

  .)٣()ثقة إال أنه يرسل كثرياً : ( قال ابن حجر

   .ثقة، وكان من العباد أن إبراهيمَ  :الخالصة

  .خر خالفة ابن الزبريمات يف آ الكويف شةائِ عَ  أبو يالتيم :يدوَ سُ  بن ثارِ الحَ  - ٦

روى عن ابن مسعود، وعلي بن أيب طالب، وعمرو بن ميمون األودي، وعنه إبراهيم التيمي، ومثامة  

                                                 

 ).٤٦٠(املدة اليت للمقيم واملسافر أن ميسح فيها رقم  كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٣٦ج( نفس املصدر )١(

املزي، ، و )١٦٠٤رقم / ٤/٧ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٤٧٤رقم / ٢/٩٠ج(١ط لجرح والتعديلاابن أيب حامت،  )٢(
 ).٢٦٤رقم / ٢/٢٣٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

  ).٢٧١رقم / ١١٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

٢١٤  
 

  .بن عقبة، وسعيد بن حيان وغريهم

 يعىن).  مثل هذا يسأل عنه؟: ( ما سأل عنهوثقه وابن سعد، وابن معني، والعجلي، وقال أمحد حين 
   .)١(وذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج له اجلماعة .منزلته ورفعة قدره، جلاللة

  .)٢()ثقة ثبت : ( وقال ابن حجر 

  .أن احلارَث ثقة :الخالصة

  .أنه صحايب) ٨٢ص(تقدم  الرمحن عبد أبو اهلذيل غافل بنهو ا :عبد اهللا بن مسعود - ٧

   الحديثتخريج 

كم ميسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة باب  ) ١/٢٠٧ج(احلديث أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٦٣ج(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )٧٩٩(
كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨٤ج(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )١٩٣٨(
ح على كتاب الطهارة باب التوقيت يف املس) ١/٤١٦ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٥٣٤(

  .كلهم من طريق الثوري به) ١٣١٥(اخلفني رقم 

   .) فراشي آيت حىت ،خفي أخلع ما :احلارث وقال(  :زاد ابن أيب شيبة، والبيهقي 

 عن سفيان ثنا نعيم أيبمن طريق ) ٩٢٤٠رقم / ٩/٢٥١ج(وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  
  . به إبراهيم عن ثابت أيب بن حبيب

   الحكم على الحديث

صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال شيخ املصنف وهو الدبري  فيه إسحاقإسناده حسن،  
  .الصحيحني

                                                 

ابن أيب حامت، ، و )٢٤٣رقم / ١/٢٧٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/١٦٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ). ٢١٢٣رقم / ٤/١٢٧ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٦٤٣رقم / ٣/٨٤ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٢١٠/١٠٣٢ص(١ط بتقريب التهذيابن حجر،  )٢(



  

٢١٥  
 

فإن أسانيدها -، بالطرق األخرى اليت سقناها ،يرتقي إىل درجة الصحيح لغريهلكن احلديث  
  .من غري طريق الدبري -صحيحة

 بيهأ عن علي بكر ثناحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا بشر بن  :قال ابن المنذر -)٥٧(
َخَرْجُت ِمَن الشاِم ِإَلى اْلَمِديَنِة، َفَخَرْجُت يـَْوَم اْلُجُمَعِة،  (: أَنُه قَالَ  ���� عامر بن عقبه عن

َمَتى َأْوَلْجَت ُخفْيَك : ، فـََقالَ ���� َوَدَخْلُت اْلَمِديَنَة يـَْوَم اْلُجُمَعِة، َفَدَخْلُت َعَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطابِ 
   .)١() َأَصْبَت السنةَ : َال، قَالَ : َوَهْل نـََزْعتَـُهَما؟ قـُْلتُ : يـَْوَم اْلُجُمَعِة، قَالَ : رِْجَلْيَك؟ قـُْلتُ  ِفي

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .هو سليمان بن شعيب بن سليمان أبو حممد الكيساين :يانِ سَ يْ الكَ  بيْ عَ شُ  بن انمَ يْ لَ سُ  - ١

بن املنذر، وعنه حممد بن سالم، وبشر بن بكر، خالد بن عبد روى عن أيب جعفر الطحاوي، وا 
  . الرمحن اخلرساين وغريهم

  . )٢(ثقة: وثقه العقيلي فيما نقله عنه ابن حجر، وقال أبو سعد السمعاين، وأبو احلسن اجلزري 

  . )٣()وكان موثقاً : ( وقال الذهيب 

  .أن سليمان ثقة :الخالصة

  . )هـ٢٠٥ت ( أبو عبد اهللا البجلي )٤(يسِ يْ نـ ر وهو التـ كْ ر بن بَ شْ الصواب بِ  :كيربُ  بن رشْ بِ  - ٢

روى عن سعيد بن عبد العزيز، واألوزاعي، وعبد احلميد بن سوار، وموسى بن علي، وعنه ابنه أمحد،  
  .وسليمان بن شعيب، وعبد اهللا بن الزبري احلميدي وغريهم

                                                 

 ).٤٦١(املدة اليت للمقيم واملسافر أن ميسح فيها رقم  كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٣٧ج(١ط األوسط ابن املنذر، )١(

اللباب في تهذيب ابن األثري، ، و )٦٥٢رقم / ١/٢٥٢ج(١ط الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،بن نصر اهللا )٢(
 ). ٣٢٣رقم / ٣/٩٥ج(١ط لسان الميزان، ابن حجر، و )٣/١٢٥ج(١ط األنساب

 ).٢٠/٣٦٤ج(١ط تاريخ اإلسالمالذهيب،  )٣(

والسني غري تنيس بكسر التاء املنقوطة باثنتني من فوق وكسر النون املشددة والياء املنقوطة باثنتني من حتتها : التنيسي )٤(
 .)١/٤٥٩ج(١ط معجم البلداني، احلمو ، و )١/٤٨٧ج(١طاألنساب السمعاين،  صر وسط البحر،مبالعجمة، بلدة 



  

٢١٦  
 

 ي،البخار وذكره ابن حبان يف الثقات، روى عنه  وثقه العجلي، وأبو زرعة، والعقيلي، والدارقطين، 
  .)١(ماجه ابن، و النسائيو  ،داود أبوو 

  .)٢()ثقة يغرب : ( قال ابن حجرو  

: قاسم بن مسلمة قالأن بشر بن بكر ثقة، تفرد بأحاديث عن األوزاعي مل يتابع عليها،  :الخالصة
حديثه الصحة، إال إذا تبني تفرده،  ومع ذلك فإن األصل يف).  ا انفرد أشياء األوزاعى عن روى( 

  . وأتى مبا خيالف الثقات عنه

  .أنه ثقة) ١٧٧ص(تقدم  ياللخمأبو عبد الرمحن  رباح بنهو ا :ليعُ  بن ىموس - ٣

  .أنه ثقة) ١٧٨ص(تقدم  ياللخم قصري بن رباح بن علىهو  :بيهأ - ٤

  .سعاد أبو قيلو  محاد أبو ينهَ جُ ـالهو ابن عبس بن عمرو  :رامِ عَ  بنُ  هبَ قْ عُ  - ٥

 مفرضاً  فقيهاً  قارئاً  وكان واخلراج، الصالة معاوية له مجع، مصر أمراءصحايب مشهور، كان من  
 إىل وحتول معاوية مع صفني شهد القرآن، مجع من أحد وهو واهلجرة، السابقة له وكانت ،شاعراً 
   .)٣(باملقطم ودفن معاوية خالفة آخر ىف وتويف مصر،

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح ) ١/٨٠ج(الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  -أيضاً -يث أخرجه احلد 
كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على ) ١/١٥٢ج(، والدارقطين )٤٩٧(على اخلفني رقم 

والبيهقي يف  ،)٦٤٤(كتاب الطهارة رقم ) ١/٢٧٦ج(، واحلاكم يف املستدرك )٧٤٧(اخلفني رقم 
كلهم من ) ١٣٣٢(كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤٢١ج(السنن الكربى 

                                                 

، )١٣٣٦رقم / ٢/٢٧٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٥٣رقم / ١/٢٤٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
، )١٢٦٣٩رقم / ٨/١٤١ج(١طالثقات ابن حبان، ، )٦٩رقم / ٥٦ص(١ط سؤاالت السلمي للدارقطنيالدراقطين، و 
  ).٧٢١م رق/ ١/٤٦٤ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، و 

  ).٦٨٣رقم / ١٦٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
 في تمييز الصحابةاإلصابة ابن حجر، ، و )١٨٩٨رقم /٥٦١ص(١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب،  )٣(

 ).٥٥٩٤رقم/٤/٢٥٠ج(١ط



  

٢١٧  
 

  .طريق بشر بن بكر به

كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف املسح بغري توقيت ) ١/١٨٥ج(ابن ماجه  -أيضاً -أخرجه و  
كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨٠ج(، الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )٥٥٨(رقم 

، )٧٤٦(كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٢ج(، والدارقطين )٤٩٨(
، )١٣٣٤(كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤٢١ج(والبيهقي يف السنن الكربى 

ومفضل  شريح بن حيوةكلهم من طريق ) ٢٥١رقم / ١/٣٦٢ج(واملقدسي يف األحاديث املختارة 
 اللخمي رباح بن علي عن البلوي اهللا عبد بن احلكم عن حبيب أيب بن يزيد عنا بن فضالة كالمه

    .) السنة أصبت ( :قالمث  ،وذكر حنوه..  � عمر على قدم أنه: � عامر بن عقبة عن

واحلكم بن عبد اهللا البلوي، حسن احلديث، فقد وثقه ابن معني، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال  
  .)١()صدوق : ( ابن حجر

، )٧٥٧(كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٤ج(وأخرجه الدارقطين  
 بن يزيد عن أيوب بن حيىيعن ) ٢٥٢رقم / ١/٣٦٣ج(ومن طريقه املقدسي يف األحاديث املختارة 

 نيب يذكر ومل ). السنة أصبت (: وقال ذا عمر عن عامر بن عقبة عن رباح بن علي عن حبيب أيب
   .أحداً  رباح بن وعلي يزيد

 بن والليث احلارث بن عمرو ورواه: ( والصواب من ذكر عبد اهللا بن احلكم يف السند، قال املزي 
 وهو البلوي، احلكم بن اهللا عبد عن حبيب، أيب بن يزيد عن فضالة، بن واملفضل هليعة وابن سعد

  .)٢() الصحيح

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨٠ج(وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  
، )٧٤٦(كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٢ج(، والدارقطين )٤٩٩(

) ١٣٣٣(كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤٢١ج(والبيهقي يف السنن الكربى 
                                                 

رقم / ٧/١٠٦ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٨٨٦٤رقم / ٧/٣٠ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(
 ).٣٢٩٩رقم / ٥٠٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )١٤٣٤

 ).١٠٦١٠رقم / ٨/٩٠ج(٢ط تحفة األشراف بمعرفة األطرافاملزي،  )٢(



  

٢١٨  
 

 عن حبيب أىب بن يزيد عن سعد بن لليثوا احلارث بن وعمرو هليعة ابن عن وهب ابنمن طريق 
  .بدون السنة). أصبت : ( إال أنه قال. ي بهاللخم رباح بن على مسع أنه يالبلو  احلكم بن اهللا عبد

ومفضل بن فضالة، وحيىي بن  ،شريح بن حيوةموسى بن علي، و : فتبني مما سبق أن أربعة وهم 
: ، فقالواسعد بن والليث ،احلارث بن وعمرو ،هليعة ابن، وخالفهم )أصبت السنة : ( أيوب، قالوا

   ).السنة : ( ومل يقولوا) أصبت   (

  ). السنة : ( ، ومل يقل)أصبت : ( أي من قال. )١()وهو احملفوظ : ( قال الدارقطين 

، كون من أزادها "زيادة الثقات مقبولة"وعد بعض أهل العلم، هذه الزيادة مقبولة، على قاعدة  
 مقبولة؛ زيادة السنة أصبت وقوله: ( ا خيالف من هو أحفظ منهم، قال مغلطايثقات، ومل يأتوا مب

   .)٢() اجلماعة عند مقبوالن والفضل حيوة ألنّ 

   الحكم على الحديث

   .رجاله كلهم ثقاتإسناده صحيح، فإن  

كذا ، و )  إسناده صحيح: ( منهم الدارقطين، قال عقبهواحلديث صحح إسناده مجع من أهل العلم،  
، ومل يتعقبه وسكت عنه الذهيب).  خيرجاه ومل مسلم شرط على صحيح حديث هذا: ( قال اكماحل

وصححه مغلطاي يف شرحه لسنن ابن . )٣() حديث صحيح: ( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .)٤(ماجه

التوقيت،   ويلحق م من ذكر احلديث ومل يضعفه، بل ساقه يف معرض االحتجاج به، يف عدم 
 جاءه حني إليه رجع يكون أن فإما التوقيت، � اخلطاب بن عمر عن روينا وقد( قال  كالبيهقي،

                                                 

 ).١٤٨رقم / ٢/١١١ج(١ط العللالدارقطين،  )١(

 ).١/٦٥٧ج(١ط شرح سنن ابن ماجهمغلطاي،  )٢(

 ).١/٢٥٩ج(١طمجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  )٣(

 ).١/٦٥٧ج(١ط شرح سنن ابن ماجهمغلطاي،  )٤(



  

٢١٩  
 

  .)١() أوىل املشهورة السنة يوافق الذى قوله يكون أن وإما التوقيت، ىف ���� اهللا رسول عن ثبتتال

 أصبت :اجلمعة إىل اجلمعة من مسح ملن عمر وقول: ( ، وقال علي القارئ)٢(وكذا النووي يف اموع 
 ،املعتمد هو بالتوقيت قوله أن وإما ،بلغه حني إليه رجع فإما ،التوقيت من عنه صح مبا معارض السنة
  .)٣() الصحيحة للسنة املوافق ألنه

  .فهؤالء وغريهم ذكروا احلديث يف معرض االحتجاج به، ولو كانوا يرون ضعفه لضعفوه 

 ابن عن نافع عن عمر بن اهللا دعبي عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٥٨(
  .)٤() اْمَسْح َعَلى اْلُخفْيِن َما َلْم َتْخَلْعُهَما ( :قال ���� عمر

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(الدبري تقدم أبو يعقوب عباد  بن إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

  ..م حافظأنه إما) ٦١ص( تقدم الصنعاين نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .)هـ١٤٧ت( املدين عثمان أبو يمر العُ  يدو العَ  يرشالقُ  حفص بنا هو :رمَ عُ  بنُ  اهللاِ  ديْ بَـ عُ  - ٣

روى عن ثابت البناين، ونافع موىل ابن عمر، والقاسم بن حممد، وعنه جرير بن حازم، واحلمادين،  
  .والثوري، وعبد الرزاق وغريهم

بو زرعة، والعجلي، وأمحد بن صاحل، والنسائي، زاد ابن وثقه ابن سعد، وابن معني، وأبو حامت، وأ 
. )٥() ثبت : (، وزاد النسائي)ثبت مأمون : ( ، وزاد أمحد بن صاحل)كثري احلديث حجة : ( سعد

 وعلماً  فضالً  ،قريش وأشراف ،املدينة أهل سادات من كان: ( وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

                                                 

 ).١/٤٢١ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )١(

 ).١/٥٠٨ج(١ط المجموع شرح المهذبالنووي،  )٢(

 ).١/٢٠٥ج(١ط مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحاهلروي،  )٣(

 ). ٤٦٢(يم واملسافر أن ميسح فيها رقم املدة اليت للمق كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٣٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(

ابن ، و )٨٨٧٩رقم / ٥/٣٨٩ج(١ط الجرح والتعديلابن حجر، ، و )١١٦٦رقم / ٢/١١٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٥(
 ).٤٤٥٦رقم / ٥/٣٩٩ج(١ط تهذيب التهذيبحجر، 



  

٢٢٠  
 

   .)١() وإتقاناً  وحفظاً  وشرفاً  وعبادة

  .)٢() ثبت ثقة (: حجر ابنقال و  

  . أن عبيد اهللا ثقة ثبت :الخالصة

  .أنه ثقة ثبت) ١٢٧ص(تقدم  عمر بن اهللا عبد موىل املدين اهللا عبد أبوهو  :نافع - ٤

  .صحايب مشهورأنه ) ٩٥ص(تقدم  اخلطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  :عمر ابن - ٥

   الحديثتخريج 

املسح على اخلفني  بابكتاب الطهارة ) ١/١٩٦ج(رزاق يف مصنفه عبد ال -أيضاً -احلديث أخرجه  
 نافع عن عمر بن اهللا عبد عنمطوًال، يف ذكر خالف سعد مع ابن عمر يف املسح، ) ٧٦٣(رقم 
ومن طريقه أمحد ).  وقتاً  هلما يوقت ومل ،خيلعهما مل ما عليهما ميسح ذلك بعد عمر بنا كان(  :قال

  .عن عبيد اهللا بن عمر، وليس عن عبد اهللا بن عمر). ٢٣٧رقم / ١/٥٩ج(يف املسند 

، )٧٤٨(كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٣ج(وأخرجه الدارقطين  
) ١٣٣٥(كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤٢١ج(والبيهقي يف السنن الكربى 

   .بن عمر عن نافع بهكالمها من طريق هشام بن حسان عن عبيد اهللا 

كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٣ج(الدارقطين  -أيضاً -وأخرجه  
 يف ليس( : قال � عمر بنا عن نافع عن عمر بن اهللا عبيد نا رجاء بن اهللا عبدمن طريق ) ٧٤٩(

   ). ختلع مل ما أمسح ،وقت اخلفني على املسح

عبيد اهللا بن وقد صحت الرواية عن (  :قالو  ،كتاب الطهارة) ١/٢٧٦ج(وأخرجه احلاكم معلقًا  
  . ) أنه كان ال يوقت يف املسح على اخلفني وقتاً  � عمر عن نافع عن ابن عمر

ويتضح أن الصواب عبيد اهللا بن عمر بالتصغري، وليس عبد اهللا املكرب، فكل هؤالء ساقوا احلديث  

                                                 

 ).٩٤١٣رقم / ٧/١٤٩ج(١ط الثقات ابن حبان، )١(

 ).٤٣٥٣رقم / ٦٤٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(



  

٢٢١  
 

، إال عبد الرزاق، مع أن أمحد، وابن املنذر أخرجا احلديث من عن عبيد اهللا، ومل يقل عبد اهللا املكرب
  .) عبيد اهللا( : طريقه، وقاال

   الحكم على الحديث

لكن احلديث  .، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيحنيشيخ املصنف إسناده حسن، لوجود إسحاق 
  .غري طريق املصنفمن بذاته  ةصحيحفهي يرتقي لدرجة للصحة للغري بالطرق األخرى اليت سقناها، 

 عن التيمي عن بيهأ عن سفيان عن اهللا عبد ثنا الحسن بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٥٩(
َجَعَل َرُسوُل  ( :قال ���� ثابت بن ةخزيم عن الجدلي اهللا عبد بيأ عن ودياأل ميمون بن عمرو
َويـَْوًما لِْلُمِقيِم، َوَلْو َمَضى الساِئُل ِفي َمْسأَلَِتِه اْلَمْسَح َعَلى اْلُخفْيِن َثَالثََة أَياٍم لِْلُمَساِفِر،  �اِهللا 

   .)١() َلَجَعَلُه َخْمًسا

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٣ص(ي تقدم املروز ي العبد دينار بن شقيق بنهو ا :الحسن بن علي - ١

  .ثقة أنه إمام حافظ) ٣٣ص(ي تقدم املروز  واضح بن املبارك بنا هو :اهللا عبد - ٢

  .أنه إمام حافظ) ٣٤ص(هو ابن سعيد بن مسروق أبو عبد اهللا الثوري تقدم  :سفيان - ٣

  . )هـ١٢٦ت( الكويف يور الث  وقرُ سْ مَ  بن يدعِ سَ  :بيهأ - ٤

روى عن إبراهيم التيمي، وسلمة بن كهيل، والشعيب، وعنه إسرائيل بن يونس، وزائدة بن قدامة،  
  .وابنه سفيان وغريهم

ي، وذكر ابن حبان يف الثقات، وأخرج حديثه والنسائ ،يوالعجل ،حامت وأبو معني، بنوثقه حيىي  
   .)٢(اجلماعة

                                                 

 ). ٤٦٣(املدة اليت للمقيم واملسافر أن ميسح فيها رقم  كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٣٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

ابن ، و )٥٣٩٦رقم / ٤/٦٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٦١٥رقم / ١/٤٠٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٢(
رقم / ١١/٦٠ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨١٥٠رقم / ٦/٣٧١ج(١ط الثقاتحبان، 
٢٣٥٥.( 



  

٢٢٢  
 

  .)١()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن سعيداً ثقة :الخالصة

  .أنه ثقة) ٢١٣ص( تقدم الكويف أمساء أبو يالتيم شريك بن يزيد بن إبراهيم :التيمي - ٥

  .)هـ٧٤ت( الكويف حيىي أبو ويقال اهللا بدع أبو :ديوْ األَ  مونيْ مَ  بن رومْ عَ  - ٦

روى عن سعد بن أيب وقاص، ومعاذ بن جبل، والربيع بن خثيم، وأبو عبد اهللا اجلديل، وعنه إبراهيم  
  .التيمي، وسعيد بن جبري، والشعيب وغريهم

   .)٢(وثقه ابن معني، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وروى له اجلماعة 

  )٣().ثقة : ( ابن حجر قالو  

  .أن عمرو بن ميمون ثقة :الخالصة

  .الكويف عبد بن الرمحن عبد وقيل ،عبد بن عبدهو  :ليدَ الجَ  اهللا عبد وبأ - ٧

روى عن سلمان الفارسي، وخزمية بن ثابت، وأيب مسعود األنصاري، وعنه عطاء بن السائب،  
  .وعمرو بن ميمون، ومسلم البطني وغريهم

   .)٤(بن معني، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقاتوثقه أمحد، وا

  .)٥()ثقة رمي بالتشيع : ( قال ابن حجرو 

  .أن أبا عبد اهللا اجلديل ثقة :الخالصة
                                                 

 ).٢٤٠٦رقم / ٣٨٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

رقم / ٢/١٨٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٤٩١رقم / ١٤٤ص(١ط رواية الدارميتاريخ ابن معين ابن معني،  )٢(
 ).٤٤٥٧رقم / ٢٢/٢٥٤ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، و ، )٤٣٩٨رقم / ٥/١٦٦ج(١ط الثقاتابن معني، ، و )١٤١٢

 ).٥١٥٦رقم / ٧٤٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

، )٩٧٣٤رقم / ٦/١١٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢١٩٤رقم / ٢/٤١٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٤(
 ).٤٠٥٣رقم / ٥/١٠٢ج(١ط الثقاتابن حبان، و 

 ).٨٢٦٩رقم / ١١٧٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٢٢٣  
 

  .املدين عمارة أبو ياخلطم ياألنصار  ثعلبة بن ةالفاك بنهو ا :ابتثَ  بن ةميْ زَ خُ  - ٨

 مع املشاهد من بعدمها وما وأحداً  بدراً  شهد، سالمواإل اجلاهلية يف وساأل أشراف منصحايب  
 جعل ���� النيب ألن ،الشهادتني يذب ، يعرفالفتح يوم بيده )١(ةمَ طْ خَ  بين راية وكانت ،���� اهللا رسول

شهد مع علي اجلمل وصفني، فلما قتل عمار سل سيفه، فقاتل حىت قتل،  رجلني، بشهادة شهادته
  .)٢(وكانت صفني سنة سبع وثالثني

   الحديثتخريج 

من طريق ) ٩٥(قم كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ر ) ١/١٥٨ج(الرتمذي يث أخرجه احلد 
، وابن ماجه عمر بن سعيد ثنا: قال) ٤٣٥رقم / ١/٢٠٧ج(، واحلميدي يف مسنده أيب عوانة

، وعبد الرزاق )٥٥٣(كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف التوقيت يف املسح رقم ) ١/١٨٤ج(
، وأمحد يف مسنده )٧٩٠(كتاب الطهارة باب كم ميسح على اخلفني رقم   )١/٢٠٣ج(يف مصنفه 

 إباحة ذكركتاب الطهارة باب ) ٤/١٥٨ج(، وابن حبان يف صحيحه )٢٢٢١٥رقم / ٥/٢١٥ج(
رقم / ٤/٩٢ج(، والطرباين يف املعجم الكبري )١٣٢٩(رقم  واملقيم للمسافر اخلفني على املسح

كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤١٧ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٣٧٤٩
   .عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون به من طريق سفيان، كلهم عن سعيد بن مسروق) ١٣٢٠(

   ). مخساً  جلعله ،لتهأمس يف السائل مضي ولو : (إال أن رواية الرتمذي مل يذكر الزيادة، وهي 

  :اآليتعلى النحو دة أوجه وهي هذا احلديث اختلف األئمة يف إسناده على ع 

، عن أيب عبد الصمد العمي، والطحاوي يف )٢٢٢٠١رقم / ٥/٢١٣ج(ما أخرجه أمحد يف مسنده  
عن سفيان، وابن ) ٥٠٥(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨١ج(شرح معاين اآلثار 
 ثالثة خفيه على ميسح أن للمسافر اإلباحة ذكركتاب الطهارة باب ) ٤/١٦١ج(حبان يف صحيحه 

                                                 

هم من أكرب بطون األوس، كانوا متفرقني يف حصوم، فلما جاء اإلسالم اختذوا مسجداً يف أحد حصوم، يف : بنو َخْطمة )١(
  ).١/١٥٧ج(١طوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى السمهودي، .أعلى املدينة وجتمعوا حوله، وقد صلى الرسول فيه

 في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري، ، و )٦٣٩رقم / ٢٠٣ص(١ط ستيعاب في معرفة األصحاباالابن عبد الرب،  )٢(
 ).١٤٤٦رقم / ٢/١٧٠ج(١ط



  

٢٢٤  
 

عن جرير، ) ٣٧٥٧رقم / ٤/٩٤ج(، والطرباين يف املعجم الكبري )١٣٣٢(رقم  ولياليهن أيام
) ١٣١٩(كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤١٧ج(والبيهقي يف السنن الكربى 

 ولو : (فيه واقالو  ...من طريق زائدة بن قدامة، كلهم عن منصور عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون به
  .) لزادنا استزدناه

) ٢/٢٤١ج(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )١٨١٤رقم / ٢/٥٤٥ج(وأخرجه الطيالسي يف مسنده  
رقم / ٤/٩٣ج(والطرباين يف املعجم الكبري ) ١٨٧٥(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم 

  . عبد اهللا اجلديل عن خزمية به أيب األحوص عن منصور عن إبراهيم عن أيب من طريقكلهم ) ٣٧٥٦

فأسقط أبو األحوص عمرو بن ميمون بني إبراهيم وأيب عبد اهللا اجلديل، فخالف بذلك الثقات من  
  ).   ميمون بن عمرو اإلسناد من األحوص أبو أسقط( : الطرباين قالأصحاب منصور، 

 ولو : (إال أنه قال سفيان وجرير عن منصور، من طريق) ٥٠٤(برقم  -أيضاً - وأخرجه الطحاوي  
  ). لزاده مسألته يف السائل له أطنب

كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف التوقيت يف املسح رقم ) ١/١٨٤ج(وأخرجه ابن ماجه  
رقم / ٤/٩٤ج(، والطرباين يف املعجم الكبري )٢٢١٩٧رقم / ٥/٢١٣ج(، وأمحد يف مسنده )٥٥٤(

كتاب الطهارة باب ما ورد يف ترك التوقيت رقم ) ١/٤١٧ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٣٧٦٠
 احلارث عن حيدث التيمي إبراهيم مسعت :قال كهيل بن سلمة عن شعبة من طريقكلهم ) ١٣٢٢(

 :قال أحسبه "أيام ثالثة" :قال ���� النيب عن � ثابت بن خزمية عن ميمون بن عمرو عن سويد بن
    . "اخلفني على املسح يف للمسافر ولياليهن"

 وبني ميمون بن عمرو بني وترك ،سويد بن احلارث التيمى إبراهيم وبني ميمون بن عمرو بني دخلفأ 
  .) لزادنا استزدته ولو( : يذكر ومل ،اجلدىل اهللا عبد أبا ثابت بن خزمية

، والطيالسي يف )١٥٧(كتاب الطهارة باب التوقيت يف املسح رقم ) ١/٤٠ج(وأخرجه أبو داود  
، وابن اجلارود يف )٢٢١٩٦رقم / ٥/٢١٣ج(، وأمحد يف مسنده )١٨١٥ رقم/ ٢/٥٤٦ج(مسنده 
، والطحاوي يف شرح معاين )٨٦(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨٦ج(املنتقى 
، والطرباين يف املعجم الكبري )٥٠٨(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٨١ج(اآلثار 

 اجلديل اهللا عبد أيب عن إبراهيم عنطريق شعبة عن احلكم ومحاد ، كلهم من )٣٧٦٣رقم / ٤/٩٥ج(



  

٢٢٥  
 

  . به � ثابت بن خزمية عن

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٤٠ج(وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )٢٢١٩٥رقم / ٥/٢١٣ج(، وأمحد يف مسنده )١٨٧٤(
هشام الدستوائي  من طريق، كلهم )٥٠٩(ب املسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة با) ١/٨٢ج(

  .عن محاد عن إبراهيم به

 مسألته يف السائل له أطنب ولو : (واقتصروا على الفقرة األوىل منه، إال الطحاوي فذكرها بلفظ 
   ). لزاده

   الحكم على الحديث

غري قادحتني كما سأبني ذلك من ن علتابعلتني، ولكنها وأعلوه بعض أهل العلم هذا احلديث  انتقد 
  :أعل احلديث ا هي عليها، فأوىل هذه العلل اليتالعلماء جواب العلل و عرض  خالل

: والختالف ألفاظه، قال البيهقياالضطراب سندًا ومتناً، وذلك لتعدد طرق احلديث،  :األولى
  . )١()حديث خزمية بن ثابت إسناده مضطرب   (

 ضعيف أنه خزمية حديث عن واجلواب: ( ى ضعف هذا احلديث، فقالوادعى النووي االتفاق عل 
  . )٢() منقطع أنه :والثاين ،مضطرب أنه :أحدمها ،وجهني من وضعفه ،باالتفاق

أصح هذه الطرق وأثبتها طريق املصنف، وهي رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن : وجياب عنه بأن 
 ذكرذا السند رجحه كثري من األئمة، وأثبتوه، فقد ميمون عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية، فه

، ونقل ابن )٣() صحيح حديث ���� النيب عن خزمية حديث(  :قال أنه معني بن حيىي عنالرتمذي، 
 التيمي، إبراهيم حديث من الصحيح( : زرعة أبو قالأيب حامت عن أيب زرعة تصحيحه هلذا الطريق، 

 حديث من والصحيح ���� النيب عن خزمية عن يل،اجلد اهللا عبد أيب عن ميمون، بن عمرو عن

                                                 

 ).٢/١١٩ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي،  )١(

 ).١/٥٠٩ج(١ط شرح المهذبالمجموع النووي،  )٢(

 ).٥٤ص(١ط علل الترمذي الكبيرالرتمذي،  )٣(



  

٢٢٦  
 

  .)١() ميمون بن عمرو بال اجلديل، اهللا عبد أيب عن: النخعي

، وابن حبان، وابن قيم اجلوزية )هذا حديث حسن صحيح : ( وكذا صححها الرتمذي، فقال عقبه 
   .)٢(يف حواشيه على ذيب سنن أيب داود

 شريح حديث: قال املسح، يف األحاديث أجود عن أمحد سألت: أمهن قال: ( وقال ابن عبد اهلادي 
  .)٣() مالك بن عوف وحديث ثابت، بن خزمية وحديث ،عائشة عن هاىنء بن

ولو كان هذا االضطراب . فانتفت علة االضطراب، لرتجيح هذه الرواية على غريها من الروايات 
   .قادحاً، ومل يستطع األئمة الرتجيح، ملا صححه من سبق ذكرهم

ما اإلمام تقي الدين بن دقيق العيد فجعله من نوع االضطراب الذي ال يقدح يف صحة احلديث، أ 
  .)٤(، فيما نقله عنه الزيلعي"اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام"ذكر ذلك يف كتابه 

  :االنقطاع، فأعل احلديث بأنه منقطع السند، وذلك يف موضعني منه :الثانية

 اجلديل اهللا عبد أيب من النخعي إبراهيم يسمع مل ( :شعبة واجلديل، قالبني إبراهيم النخعي  :األول
   .)٥() املسح حديث

 ،احلديث هذا عن إمساعيل بن حممد سألت: ( قال الرتمذي. بني اجلديل وخزمية بن ثابت :الثاني
 من مساع اجلديل اهللا عبد أليب يعرف ال ألنه ،املسح يف ثابت بن خزمية حديث عندي يصح ال :فقال
  . )٦() ثابت بن خزمية

واجلواب عن االنقطاع األول، إننا نقر بأن إبراهيم النخعي مل يسمعه من أيب عبد اهللا اجلديل، ومما  

                                                 

 ).٣١رقم / ١/٤٤٣ج(١ط الحديث عللابن أيب حامت،  )١(

 ). ١٤٦(كتاب الطهارة باب التوقيت يف املسح رقم ) ١/١١٦(١ط تهذيب سنن أبي داودابن القيم،  )٢(

 ).٣٦٣رقم / ١/٣٢٨ج(١ط تنقيح تحقيق أحاديث التعليقابن عبد اهلادي،  )٣(

 ).١/١٧٥ج(١ط نصب الراية ألحاديث الهدايةالزيلعي،  )٤(

 ).١٦رقم / ٨ص(١ط المراسيلابن أيب حامت، ، و )٦٤رقم / ٥٣ص(١ط لترمذي الكبيرعلل االرتمذي،  )٥(

  ).٦٤رقم / ٥٣ص(١ط علل الترمذي الكبيرالرتمذي،  )٦(
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 ومعنا ي،النخع إبراهيم حجرة ىف كنا: ( يدل على ذلك، أن الرتمذي ذكر بسنده إىل منصور أنه قال
 عبد أىب عن ميمون بن عمرو حدثنا: يالتيم راهيمإب فقال ،اخلفني على املسح فذكرنا ،يالتيم إبراهيم

  .)١(.. ).خزمية عن اجلديل اهللا

فهذه الرواية تشري إىل أن إبراهيم النخعي مل يسمعه اجلديل، وإمنا مسعه من التيمي، وإبراهيم التيمي  
مسعه من عمرو بن ميمون عن إيب عبد اهللا اجلديل، وقد صرح يف بعض الروايات بسماعه من عمرو 

  .فانتفت علة االنقطاع. بن ميمون

 اللقاء االتصال يف طيشرت  من قول علىأما اجلواب فيما خيص مساع اجلديل من خزمية، فلعل هذا  
 فال هنا، ثابت وهو اللقاء، إمكان يكفي أنه وهو خالفه؛ على واجلمهور واحدة، مرة ولو والسماع؛

 أن االتصال يف يشرتط أنه بعضهم عن حكي ما على بناءاً  هذا فلعل: ( قال ابن دقيق العيد .انقظاع
 أطنب وقد البخاري، مذهب إنه: وقيل معناه، أو هذا مرة، ولو عنه، املروي من الراوي مساع يثبت
  .)٢() شواهد له وذكر اللقاء، بإمكان واكتفى املقالة، هلذه الرد يف مسلم

علل ليست  ،فون بعلل األسانيدالعار ، وأن كل ما تعقبه النقاد إسناده صحيحفبان أن احلديث   
  .واهللا أعلم والقدح فيه مندفع ،ظاهرعنها قادحة، بل كلها اجلواب 

  :فائدة

دلت السنة الصحيحة على أن مدة املسح على اخلفني للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالثة أيام  
 ���� النيب حابأص من العلماء أكثر قول وهو : (الرتمذي قالبلياليهن، وهو قول مجهور العلماء، 

 ،وإسحق ،وأمحد ،والشافعي ،املبارك وابن ،الثوري سفيان مثل ،الفقهاء من بعدهم ومن والتابعني
 مل أم :العلم أهل بعض عن يَ و رُ  وقد .ولياليهن أيام ثالثة واملسافر ،وليلةً  يوماً  املقيم ميسح :قالوا

  .)٣() أصح التوقيتو  .أنس بن مالك قول وهو ،اخلفني على املسح يف يوقتوا

ولو ثبت هذا  : (قال الطحاوي).  لزادنا استزدناه ولو  : (واحتجوا على عدم التوقيت، بقول الراوي 
                                                 

 ).١/٤١٧ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي، ، و )١/١٦٠ج(١ط جامع الترمذيالرتمذي،  )١(

 ).١/١٧٥ج(١ط نصب الراية ألحاديث الهدايةالزيلعي،  )٢(

 ).١/١٦١ج(١ط الترمذي جامع، الرتمذي )٣(



  

٢٢٨  
 

الكالم مل يكن فيه حجة، ألنه ظن منه وحسبان، واحلجة إمنا تقوم بقول صاحب الشريعة، ال بظن 
   .)١()الراوي 

 ،يوماً  املقيم ميسح نأ ذنأ أنه ���� اهللا لرسو  عن ثابت ذإ ،قولأ ولاأل وبالقول: ( وقال ابن املنذر 
  .)٢() ثالثاً  واملسافر

                                                 

 ).١/٦٠ج(١ط معالم السننالطحاوي،  )١(

 ).١/٤٣٨ج(١ط األوسط ابن املنذر، )٢(



  

٢٢٩  
 

  والمسح باب ذكر المستحب من الغسل: تخريج أحاديث

 بن جعفر ثنا بشار بن محمد ثنا صالح بن محمد جعفر بوأ حدثنا :قال ابن المنذر) ٦٠(
نـََزَل ِبَواٍد  ���� عمر نأ :بكر بيأ ةابن كلثوم مأ عن حبيب بن جبير سمعت :قال ةشعب ثنا محمد

: ���� َعَلى ِخَفاِفِهْم، َوَخَلَع ُهَو ُخفْيِه َوتـََوضَأ، َوقَالَ  يـَُقاُل َلُه َواِدي اْلَعَقاِرِب، فََأَمَرُهْم َأْن َيْمَسُحوا
   .)١() ِإنَما َخَلْعُت؛ ِألَنُه ُحبَب ِإَلي الطُهورُ   (

  : بيان تراجم رواة الحديث

   .)هـ٢٥٢ت ( ياهلامش يالقرشاح ط ابن الن  يالبصر  هرانهو ابن م :صالح بن محمد فرعْ جَ  بوأ - ١

روى عن حممد بن بشار، واملعتمر بن سليمان، وحيىي بن زائدة، وعنه ابن املنذر، وبشر بن موسى  
  .األسدي، وعلي بن سعيد الرازي وغريهم

  .)٣()صدوق أخباري : ( وقال ابن حجر. )٢(ذكره ابن حبان يف الثقات 

  .والسري نسابباأل عامل مؤرخ،أن حممد بن صاحل صدوق،  :الخالصة

  .)هـ٢٥٢ت ( اردَ نْ بُـ املعروف بِ  يالبصر  بكر أبو يدِ بْ العَ  عثمان بنهو ا :ارش بَ  بن دم حَ مُ  - ٢

روى عن احلجاج بن منهال، وحممد بن جعفر، وابن مهدي، وعنه اجلماعة، وأبو زرعة الرازي، وأبو  
  .همحامت الرزاي وغري 

: وقال أبو حامت. ، وذكره ابن حبان يف الثقاتوالفرهياينوثقه مسلمة بن القاسم، والعجلي،  
   .)٤()  األثبات احلفاظ من( : الدارقطين قالو ).  زمانه أهل إمام( : خزمية ابن قال، و )صدوق   (

                                                 

 ).٤٦٤(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املستحب من الغسل أو املسح رقم ) ١/٤٣٩ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ).١٥٥٤٨رقم / ٩/١٢٥ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٢(

 ).٦٠٠١رقم / ٨٥٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

، )١٢٧٣٠رقم/٧/٢٨٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٥٧٣رقم /٢/٢٣٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٤(
 ). ٥٩٦٢رقم / ٧/٦٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )١٥٤٧٠رقم / ٩/١١١ج(١ط الثقاتابن حبان، و 



  

٢٣٠  
 

  .)١(ستضعفه ابن معنياامه عمرو بن علي بالكذب، و 

: وقال ابن حجر. )٢() ريب بال حجة وهو كلهم، الصحاح ابأصح به احتج قد: ( قال الذهيب 
  . )٣()ثقة   (

بن بشار ثقة مشهور، وأما جرح الفالس وابن معني له، فال يعبأ به، ال سيما أن حممد  :الخالصة
 تكذيبه إىل أحد أصغى ما: ( قال الذهيبوقد روى عنه اجلماعة يف كتبهم الستة، واحتجوا به، 

ر سبب ذلك، فما عرجوا على ومل يذك: ( قال ابن حجرو  .)٤() أمني صادق بنداراً  أن لتيقنهم
   .)٥()  جترحيه

 بندار توثيق عنه جاء قد أنه بدليل ،واخلطأ الوهم بالكذب علي بن عمرو أراد وإمنا: ( وقال املعلمي 
  .)٦() بنداراً  وثق سيار ابن وهو عنه الراوي وأن مر، كما

 ردَ نْ غُ بِ  املعروف يالبصر  اهللا عبد أبو يلذَ هُ ـال )٧(فرعْ د بن جَ م الصواب مـُحَ  :محمد بن جعفر - ٣
  .)هـ١٩٣ت ( يسِ يْ ابِ رَ الكَ  احبصَ 

روى عن سعيد بن أيب عروبة، والسفيانني، وشعبة، وعنه حممد بن بشار، وحممد بن املثىن، وحيىي بن  
  .معني وغريهم

 اهللا عباد خيار من كان( : وقال ثقات،ال يف حبان ابن وذكرهوثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي،  
 شعبة حديث ويف ،مؤدياً  وكان صدوقاً  كان( : أبو حامت قالو  .) فيه غفلة علىومن أصحهم كتاباً، 

                                                 

 ).٥٠٨٦رقم / ٢٤/٥١١ج(٦ط لفي أسماء الرجاتهذيب الكمال املزي،  )١(

 .)٧٢٦٩رقم / ٣/٤٩٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٢(

 ).٥٧٩١رقم / ٨٢٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٧٢٦٩رقم / ٣/٤٩٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٤(

 ).٤٣٧ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )٥(

 ).٢/١٤٣ج(٢ط التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيلعلمي، امل )٦(

مل أجد راوياً يف هذه الطبقة امسه جعفر بن حممد يروي عن شعبة، ويروي عنه حممد بن بشار، بل اجلادة أن ابن بشار يروي  )٧(
 . عن حممد بن جعفر عن شعبة، وهذه موجودة بكثرة، فلعله خطأ مطبعي



  

٢٣١  
 

   .)١() شعبة ىف الرمحن عبد من إيل أحب هو( : املديين ابن يعل وقال .) ثقة

 صحيح ثقة: ( ال ابن حجروق .)٢() بغندر االحتجاج على الصحاح أرباب اتفق: ( قال الذهيب 
   .)٣() غفلة فيه أن إال الكتاب

  :أن حممد بن جعفر ثقة، وميكن تقسيم حديثه إىل ثالثة أقسام :الخالصة

 أصح من كان( : معني بن حيىيأن حيدث من كتابه، فهذا يف أعلى درجات الصحة، قال  :األول
  ). كتاباً  الناس

، فغندر عد من أوثق الناس يف -أيضاً –جات الصحة أن حيدث عن شعبة، فهذا يف أعلى در  :الثاني
   .) مين أثبت شعبة ىف غندر( : يمهد بن الرمحن عبد قالشعبة، 

، إال أنه دون األول، فقد كانت -أيضاً –أن حيدث من حفظه عن غري شعبة، فهذا صحيح  :الثالث
ذكر له ما ينكر عليه، فيه غفلة، لكنها مل تؤثر يف حديثه، ولذلك مل يذكر يف كتب الضعفاء، ومل ي

  . وقد أخرج له صاحبا الصحيحني عن غري شعبة

  .أنه إمام حافظ) ١٤١ص(تقدم  يالعتكأبو بسطام  الورد بن احلجاج بنا هو :ةشعب - ٤

  . بيْ بِ حَ   بنُ ْرب الصواب جَ  :بيْ بِ حَ  بن يربِ جُ  - ٥

، وسعيد يد بن جبري، وسعبن احلجاج روى عن أم كلثوم بنت أيب بكر، وعنه محاد بن سلمة، وشعبة 
  .بن إياس اجلريري وغريهم

وذكره ابن حبان  ،) اللغة ىف إماماً  كان( : خلفون ابن وقالوثقه ابن معني، والنسائي، وابن وضاح،  

                                                 

ابن أيب حامت، ، و )١٥٨٢رقم / ٢٣٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٩٦ج(١ط لكبرىا طبقاتالابن سعد،  )١(
تهذيب املزي، ، و )١٥١٢٧رقم / ٩/٥٠ج(١طالثقات ابن حبان، ، و )١٢٧٦٦رقم / ٧/٢٩٧ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٥١٢٠رقم / ٢٥/٥ج(١طفي أسماء الرجال الكمال 

 ).٣٣قم ر / ٩/١٠١ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٢(

 ).٥٨٢٦رقم / ٨٣٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

٢٣٢  
 

  . )١(له البخاري يف األدب، وابن ماجه أخرج. يف الثقات

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن جرب بن حبيب ثقة :الخالصة

  .التيمية القرشية يقد الص  :ركَ بَ  بيأَ  ةنَ ابْـ  ومثُ لْ كُ  م أُ  - ٦

روت عن عائشة بنت الصديق أختها، وعنها جابر بن عبد اهللا، وجرب بن جبري، وطلحة بن حيىي  
  .وغريهم

 هلا روى. الصديق بكر أىب موت بعد ولدت ألامن كبار التابعني، وأخطأ من عدها يف الصحابة،  
  .)٣(ماجة بناو  ،والنسائي ،ومسلم ،األدب يف البخاري

  .)٤()ثقة : ( قال ابن حجر 

أن أم كلثوم ثقة، ويكفيها أن مسلماً أخرج هلا يف الصحيح، ورى عنها الصحايب جابر بن  :الخالصة
  .عبد اهللا، وصحح هلا احلاكم، ووافقه الذهيب

   .أنه صحايب) ٥٣ص(تقدم  حفص أبو يالعدو  يالقرش نفيل بن اخلطاب بنهو ا :عمر - ٧

   الحديثتخريج 

هذا األثر مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  
  .بقية كتب أصحاب السنة

  

                                                 

، )٧١٢٤رقم / ٦/١٥٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٢١٤رقم / ٢/٤٦٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ). ٨٩٢رقم / ٤/٤٩٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و 

 ).٨٩٩رقم / ١٩٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٨٠٠٢رقم / ٣٥/٣٨٠ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٣(

 ).٨٨٥٧رقم / ١٣٨٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٢٣٣  
 

  الحكم على الحديث

إسناده ضعيف، فإن أم كلثوم ال يعرف هلا مساع من عمر، فكل من ترجم هلا ذكر أا مسعت من  
  .ن األئمة، أا مسعت من عمر بن اخلطاب، أو غريه من الصحابةعائشة فقط، ومل يذكر أحٌد م

 سيرين ابن عن منصور ناأ هشيم ثنا سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٦١( 
أَنُه َكاَن يَْأُمُر بِاْلَمْسِح َعَلى اْلُخفْيِن َويـَْغِسُل َقَدَمْيِه،  :���� يوبأ بيأ عن يوبأ بيأ مولي فلحأ عن
َوَمْأَثُمُه  ،َكاَن َمْهَناُه َلُكمْ  بِْئَس َماِلي َأنْ  ( :���� َكْيَف تَْأُمُرنَا بِاْلَمْسِح َوأَْنَت تـَْغِسُل، قَالَ : يَل َلهُ َفقِ 

 اْلُوُضوءُ  �رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا  ،َعَلي َب ِإَلي١() يـَْفَعُلُه، َويَْأُمُر ِبِه، َوَلِكْن ُحب(.  

   ).٤٥(برقم كم عليه واحلاحلديث تقدم خترجيه  

 بنا سمعت :قال يسار بن صدقه عن سفيان ثنا سعيد ثنا محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٦٢(
  .)٢() ِإني َلُموَلٌع ِبَغْسِل َقَدَمي َفَال تـَْقَتُدوا ِبي  ( :يقول ���� عمر

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٧٥ص(تقدم  هو ابن زيد أبو عبد اهللا الصائغ املكي :علي بن محمد - ١

  .أنه ثقة )٧٦ص( ي تقدماملروز  عثمان أبو شعبة بن منصورهو ابن  :سعيد - ٢

  .أنه إمام حافظ) ٣٤ص(تقدم  اهلاليل عمران أىب بن عيينة بنهو ا :سفيان - ٣

  .)هـ١٣٢ت ( ياملك ياجلزر هو  :ارسَ يَ  بن قهدَ صَ  - ٤

عنه السفيانني، وجرير بن عبد احلميد، روى عن عبد اهللا بن عمر، وسعيد بن جبري، وطاووس، و  
  .وشعبة وغريهم

 له روى. الثقات يف حبان ابن وذكرهوثقه ابن عيينة، وأمحد، وابن معني، وأبو داود، والنسائي،  

                                                 

 ). ٤٦٥(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املستحب من الغسل أو املسح رقم ) ١/٤٣٩ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ). ٤٦٦(على اخلفني باب ذكر املستحب من الغسل أو املسح رقم  كتاب املسح) ١/٤٤٠ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

٢٣٤  
 

  .)١(هماج وابن ،يوالنسائ داود، وأبو مسلم،

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن صدقة ثقة، أمجعوا على توثيقه :الخالصة

  .أنه صحايب) ٩٥ص(ي تقدم العدو  القرشى اخلطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  :عمر بنا - ٥

   الحديثتخريج 

مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  هذا احلديث 
  .بقية كتب أصحاب السنة

   الحكم على الحديث

يخ املصنف، فليس من رجاله، لكنه ثقة كما إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم عدا ش 
  . سبق

  :فائدة

أظهر ما قيل يف هذه املسألة، أن األفضل يف حق كل واحد حبسبه، فإن كان اإلنسان البساً، فاملسح 
، وخمالفة للمبتدعة، وإن كان خالعاً، ����أفضل من نزع اخلفني، أخذًا بالرخصة، واقتداًء بالنيب 

ومل يكن يتكلف ضد حاله اليت عليها قدماه، بل إن كانتا : ( بن القيمقال ا. فاألفضل غسل القدمني
يف اخلف، مسح عليهما، ومل ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتني، غسل القدمينن ومل يلبس اخلف ليمسح 

  .)٣() أعلم واهللا شيخنا، قاله، والغسل، املسح من األفضل مسألة يف األقوال أعدلُ  وهذا. عليه

   

                                                 

 /٤/٣٩٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢٢٦ رقم /٢٣٣ص(١ط سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدابن حنبل،  )١(
رقم / ٤/٤٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٤٤٠رقم  /٤/٣٧٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧٠٠٣رقم 

٢٩٩٧.( 

  ).٢٩٣٨رقم / ٤٥٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
 ).١/١٩٩ج(٢٧ط في هدي خير العباد زاد المعادابن القيم،  )٣(



  

٢٣٥ 

  المسح له بيحأ الحال تلك ىعل خفيه لبس من التي ةالطهار  ذكر: تخريج أحاديث

 عن ةزائد بيأ بن زكريا ناأ موسي بن اهللا عبيد ثنا الحسن بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٦٣(
  .)١( ���� بيهأ عن ةالمغير  بن عروه عن عامر

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٣ص(ي تقدم روز امل يالعبد دينار بن شقيق بنهو ا :الحسن بن علي - ١

   .)هـ١١٣ت ( الكويف حممد أبو موالهم، يسِ بْ العَ  ارتَ خْ مُ ـال أيب بنا هو :ىسَ وْ مُ  بنُ  اهللاِ  ديْ بَـ عُ  - ٢

 ،أمحد بن حنبلوعنه األعمش، وزكريا بن أيب زائدة، وشعبة، وسفيان، و هشام بن عروة،  روى عن 
   .واحلسن بن علي وغريهم وإسحاق، وابن معني، وحممد بن عبد اهللا بن منري،

وثقه ابن سعد، وابن معني، وأبو حامت، والعجلي، وابن عدي، وعثمان بن أيب شيبة، زاد ابن  ذ١ذ
 عند بذلك ُضعفَ ف منكرة، التشيع يف أحاديث يويرو  يتشيع، وكان احلديث، كثري صدوق، : (سعد
وزاد  ،) بتهم يف إسرائيلأثوكان من . صدوق حسن احلديث: ( وزاد أبو حامت ،) الناس من كثري

وذكره ابن حبان يف الثقات، ).  قبيحاً  اضطراباً  سفيان حديث يف يضطرب وكان ،صدوق : (عثمان
   .)٢(وأخرج له اجلماعة. وابن شاهني يف تارخيه

 حمرتقاً  كان: داود وأبصاحل، وقال : صدوق، وقال ابن قانع: فقال الساجي: وتوسط فيه آخرون 
  .حديثه جاز ،شيعياً 

 منكر وهو عليه، أنكر مل ،يرافض: قائل قال وإن ،يشيع( : فقال سفيان بن يعقوبوتكلم فيه  

                                                 

كتاب املسح على اخلفني باب ذكر الطهارة اليت من لبس خفيه على تلك احلال أبيح ) ١/٤٤١ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )١(
 ).٤٦٧(له املسح رقم 

ابن أيب حامت، ، و )١١٧١ رقم /٢/١١٤ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٤٠٠ج(١ط برىلكطبقات االابن سعد،  )٢(
تاريخ ابن شاهني، ، و )٩٤٢٨رقم /٧/١٥٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٨٩١٦رقم / ٥/٣٩٦ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٣٦٨٩رقم  /١٩/١٦٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٩٥٨رقم  /١٦٥ص(١ط أسماء الثقات



  

٢٣٦ 

  .)١() للعجائب وأروى ،مذهباً  وأسوء أغلى،( : اجلوزجاىن وقال .) احلديث

 عنه أخرج ال ،رديئة بأحاديث حيدث كان(  :أمحد قالمث كتب عنه،  ،أوالً  لتشيعه هرتكوأما أمحد ف 
  .)٢() خرجت إين مث ،شيئاً 

  .)٣() ثقة، كان يتشيع: ( وقال ابن حجر ). وبدعته تشيعه على األعالم أحد ثقة( : الذهيبقال  

أن عبيد اهللا ثقة يف نفسه، لكنه شيعي جلد، فحديثه صحيح، وخاصة إذا حدث عن  :الخالصة
ومن تكلم  إسرائيل، أما إذا حدث عن سفيان الثوري فضعيف، وكذا إذا حدث بأحاديث يف التشيع،

   .فيه، فألجل غلوه يف بدعة التشيع، وكان صاحب عبادة وزهد

   .)هـ١٤٨ت ( الكويف حيىي أبو اهلمداين ميمون بن ةريْ بَـ هُ  القَ ويُـ  الدخَ  :ةدائِ زَ  يبِ أَ  بنُ  اي رِ كَ َز  - ٣

روى عن مساك بن حرب، وعامر الشعيب، وأيب إسحاق السبيعي، وعنه محاد بن أسامة، وعبيد اهللا  
  .موسى، والثوري وغريهمبن 

وثقه ابن سعد، وأمحد، وأبو داود، والعجلي، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وأبو بكر البزار، وذكره  
   .)٤(ابن حبان يف الثقات

 لني (: حامت أبو، وكذا قال ) الشعيب عن كثرياً  يدلس صويلح: ( ولني حديثه أبو زرعة فقال 
 أىب عن أخذها إمنا ،منه يسمعها مل الشعيب عن زكريا يرويها الىت املسائل.. ،يدلس كان احلديث،

  . أخرج له اجلماعة، واحتجوا به. )٥(أبو داود، والدارقطين - أيضاً -، ووصفه بالتدليس ) حريز

                                                 

 ). ٤٤٧٧رقم / ٥/٤١١ج(١ط تهذيب التهذيب، ابن حجر، و )٥٤٠٠رقم / ٣/١٦ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب،  )١(

العلل ومعرفة الرجال رواية ابن حنبل، ، و )٤٨٥٣رقم / ٣/١٩٧ج(١ط رواية ابنهالعلل ومعرفة الرجال ابن حنبل،  )٢(
 ).٢١٧رقم / ٩٤ص(١ط المروذي

 ).٤٣٧٦رقم / ٦٤٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٣٥٩٣رقم / ١/٦٨٧ج(١ط الكاشفالذهيب،  )٣(

، )٨٥٩رقم / ١/٤١٠ج(١ط رواية ابنهالعلل ومعرفة الرجال ابن حنبل، ، و )٦/٣٥٥ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٤(
املزي، ، و )٧٩٨٨رقم / ٦/٣٣٤ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٤٩٩رقم / ١/٣٧٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و 

 ). ١٩٩٢رقم / ٩/٣٥٩ج(٦ط في أسماء الرجاليب الكمال تهذ

 .)١٤رقم / ٤٩ص(١ط طبقات المدلسينابن حجر، ، و )٤٩٧٨رقم / ٣/٥٢٩ج(١ط الجرح والتعديلابن حجر،  )٥(
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  .)١()ثقة وكان يدلس : ( قال ابن حجرو  

لتدليس، أن زكريا ثقة، وهذا قول مجهور أهل احلديث، وهو املعتمد، أما من رماه با :الخالصة
  :فاجلواب عنه من وجهني

أن تدليس زكريا خاص بالشعيب فقط، وقد صرح بذلك عدد من احلفاظ، منهم أبو زرعة وأبو  :األول
 مسعت فيه يقول فكان ،كتاب زكريا عند كان: ( قالحيث أمحد، به قال اإلمام حامت، وقد سبق، و 

   .)٢() ييسم وال ،وبيان جابر عن يأخذ كان ،زعموا ولكن ،الشعيب

وهذا القول ذكره أبو داود عن اإلمام أمحد بدون تعقيب، مما يدل على أنه املعتمد عنده، ولو كان له  
  .رأي آخر لذكره

  . )٣() الشعيب عن يدلس كان أنه إال ،صدوق :داود وأبو حامت وأبو زرعة أبو قال: ( قال ابن حجرو  

  .)٤() الشعيب شيخه عن يدلس ثقة احلافظ (: الذهيبوقال  

  .فهؤالء األئمة اتفقوا على أن تدليس زكريا مقيد مبا كان عن الشعيب فقط 

 ،تدليسه ئمةاأل احتمل منأن زكريا ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من املدلسني، وهم  :الثاني
، وعليه فحديثه مقبول مطلقاً، صرح روى ما جنب يف تدليسه وقلة ،مامتهإل الصحيح يف له وأخرجوا
   .ع أم البالسما 

  . أنه ثقة إمام فاضل) ٥٢ص(تقدم  الشعيبأبو عمرو  شراحيل بنا هو :عامر - ٤

  . الكويف يعفور أبو يالثقف شعبة بنهو ا :ةير غِ المُ  بن ةوَ رْ عُ  - ٥

  . روى عن أبيه وأم املؤمنني عائشة، وعنه احلسن البصري، والشعيب، وعمر بن بيان 

                                                 

 ).٢٠٣٣رقم / ٣٣٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

  ).٣٥٩رقم / ٢٩٧ص(١ط يلهمسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعدابن حنبل،  )٢(
 ).٤٠٠ص(١ط هدي الساري مقدمة فتح الباريابن حجر،  )٣(

 ).١٦٤٣رقم / ١/٤٠٥ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٤(
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: الشعيب قالو ).  بيته أهل أفاضل من كان( : وقال ت،الثقا يف حبان ابن وذكرهوثقه العجلي،  
  . )١(وروى له اجلماعة .) بيته أهل خري كان  (

  .)٢()ثقة : ( قال ابن حجرو  

  .أن عروَة ثقة :الخالصة

   .يالثقفأبو عيسى  مسعود بن عامر أىب بن ةبَ عْ شُ  بن ةريْ غِ مُ ـالهو  :بيهأ - ٦

 ىف وجد إال أمران صدره ىف يستحر ال كان،  مووال وقادم العرب دهاة أحدصحايب مشهور،  
 فأكرمه عليه، فأنزهلم ثقيف وفد وقدم ،���� اهللا رسول مع املشاهداحلديبية، و  شهد ،خمرجاً  أحدمها

 اعتزهلا، ومعاوية علي بني الفتنة حدثت وملا .الربة فهدموا الطائف إىل حرب بن سفيان أىب مع وبعثه
  .)٣(سنة مخسني مات أن إىل فيها يزل فلم الكوفة معاوية واله مث

 عامر عن زكريا ثنا نعيم بوأ ثنا له والحديث سماعيلإ بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر )٦٤( 
َلٍة ِفي َسَفٍر، َفذََكَر  �ُكْنُت َمَع َرُسوِل اِهللا  (: قَالَ  ���� بيهأ عن ةالمغير  بن ةعرو  عن َذاَت لَيـْ

 )) َدْعُهَما، فَِإني َأْدَخْلتـُُهَما طَاِهَرتـَْينِ  ((: � ْنزَِع ُخفْيِه، فـََقالَ ثُم َأْهَوْيُت ِألَ : ���� اْلُوُضوَء قَالَ 
   .)٤()  َفَمَسَح َعَلْيِهَما

  : بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه صدوق) ٤٤ص(تقدم  الصائغ جعفر أبو سامل بنهو ا :سماعيلإ بن محمد - ١

  .أنه ثقة ثبت) ١٧٢ص(تقدم  يملالئا محاد بن عمرو: دكني بن الفضلهو  :نعيم بوأ - ٢
                                                 

املزي، ، و )٤٥١٦رقم / ٥/١٩٥ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٢٣٠رقم / ٢/١٣٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
 ). ٣٩١٣رقم / ٢٠/٣٧ج(٦ط في أسماء الرجالمال تهذيب الك

 ).٤٦٠١رقم / ٦٧٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، و )٥٠٧١رقم / ٥/٢٣٨ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري،  )٣(
 ).٨١٧٥رقم / ٦/١٣١ج(١ط

ح على اخلفني باب ذكر الطهارة اليت من لبس خفيه على تلك احلال أبيح كتاب املس) ١/٤٤١ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )٤(
 ). ٤٦٨(له املسح رقم 



  

٢٣٩ 

   .وبقية رجال اإلسناد سبق ذكرهم يف السند السابق 

   الحديثتخريج 

كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتني رقم ) ١/٥٢ج(احلديث أخرجه البخاري  
  . ، عن أيب نعيم به)٢٠٦(

رقم  الغزو يف فالصو  جبة لبس بابكتاب اللباس ) ٧/١٤٤ج( -أيضاً - وأخرجه البخاري 
د يف ، وأمح)٢٧٤(ب املسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة با) ١/٢٣٠ج(، ومسلم )٥٧٩٩(

كتاب الطهارة باب يف املسح على ) ١/١٨١ج(، والدارمي )١٨٣٨٢رقم / ٤/٢٥١ج(مسنده 
كتاب الطهارة باب رخصة املسح ملن لبس اخلفني ) ١/٤٢٢ج(اخلفني، والبيهقي يف السنن الكربى 

 � أبيه عن املغرية بن عروة أخربين قال عامر عنزكريا طريق ن كلهم م) ١٣٣٦(الطهارة رقم على 
 راحلته عن فنزل ،نعم :قلت ؟ماء أمعك :يل فقال ،مسري يف ليلة ذات ���� النيب مع كنت(  :قال

 من جبة وعليه وجهه فغسل اإلداوة من عليه فأفرغت جاء مث ،الليل سواد يف توارى حىت فمشى
 ومسح ذراعيه فغسل ،اجلبة أسفل من أخرجهما حىت ،منها ذراعيه خيرج أن يستطع لمف ،صوف
   ).) عليهما ومسح طاهرتني أدخلتهما فإين دعهما (( :� فقال ،خفيه ألنزع أهويت مث ،برأسه

  . أبو نعيم، وعبد اهللا بن منري، وإسحاق بن يوسف: هكذا رواه عن زكريا 

  .، اكتفيت مبا ذكرنا آنفاً سانيد وألفاظ كثريةواحلديث أخرجه البخاري ومسلم بأ 

 الصباح بن حممدعن ) ١٦١(كتاب الطهارة باب كيف املسح رقم ) ١/٤١ج(وأخرجه أبو داود  
  ).كان ميسح على اخلفني : ( بلفظ عروة عن يهأب عن الزناد أىب بن الرمحن عبد حدثنا البزاز

، وعبد الرزاق )٧١(ملسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة باب ا) ٥٢ص(وأخرجه مالك يف املوطأ  
، والنسائي يف السنن )٧٤٨(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩١ج(يف مصنفه 

كلهم ) ١٦٥(كتاب الطهارة باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب املغرية رقم ) ١/١٣٩ج(الكربى 
  . مطوالً  � غرية عن أبيهمن طريق ابن شهاب حدثين عباد بن زياد عن عروة بن امل

  . وساق النسائي عدة ألفاظ خلرب املغرية 

، وابن ماجه )٢٧٤(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٢٣٠ج(وأخرجه مسلم  
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 سعد بن الليث أنا رمح بن حممد من طريقكالمها ) ٥٤٥(كتاب الطهارة وسننها رقم ) ١/١٨١ج(
 املغرية أبيه عن شعبة بن املغرية بن عروة عن جبري بن نافع عن إبراهيم بن سعد عن سعيد بن حيىي عن
 حاجته من فرغ حىت ،ماء فيها بإداوة املغرية فاتبعه ،حلاجته خرج أنه(  :���� اهللا رسول عن شعبة بن

  . ) اخلفني على ومسح فتوضأ

 كتاب الطهارة باب من له املسح، واحلميدي يف مسنده) ١/٤٨ج(وأخرجه الشافعي يف األم  
 املسح يف الرخصةكتاب الطهارة باب ) ١/٩٥ج(، وابن خزمية يف صحيحه )٧٥٨رقم / ٢/٣٣٥ج(

كتاب الطهارة باب من ) ٤/١٥٥ج(، وابن حبان )١٩٠(رقم  الطهارة على لالبسها اخلفني على
 سفيان من طريقكلهم ) ١٣٢٦(رقم  طهر على اخلفني لبسه كان إذا املسح بذلك الصالة له أبيح
 قلت :قال � أبيه عن شعبة بن املغرية بن عروة عن الشعيب عن ويونس وزكريا حسني نع عيينة بن
   .)) طاهرتان ومها أدخلتهما إين نعم  (( :قال؟  اخلفني على أمتسح اهللا رسول يا

، وابن أيب )٣٦٣(رقم  الشامية اجلبة يف الصالة بابكتاب الصالة ) ١/٨١ج(وأخرجه البخاري  
 أيب من طريق) ١٨٧٠(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٣٨ج(شيبة يف مصنفه 

 يف ���� النيب مع كنت (: قال ،� شعبة بن املغرية عن مسروق عن مسلم عن األعمش عن معاوية
 توارى حىت ���� اهللا رسول فانطلق معه، خرجت مث فأخذا: قال األداوة، خذ مغرية، يا: فقال سفر،
 كمها، من يده ليخرج فذهب الكمني، ضيقة شامية جبة وعليه جاء مث حاجته، فقضى عين

 مث خفيه على مسح مث للصالة، وضوءه فتوضأ عليه، فصببت أسفلها، من يده فأخرج فضاقت،
    .) صلى

   الحكم على الحديث

، رجال الصحيحني إال شيخ املصنف فليس من رجاهلما لكنه ثقة إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات
  .منها يف الصحيحني اً خاصة وأن بعض ،الطرق األخرى اليت ذكرناها آنفاً قوة باحلديث ويزداد 

  



  

 )٢٤١ ( 
 

 المسح له بيحأ الذي الوقت ىلإ الخفين البس به يستحب الذي الوقت ذكر:تخريج أحاديث
  عليهما

 عن الحذاء خالد عن ةعوان بوأ ثنا بكر بوأ ثنا محمد بن يحييحدثنا  :قال ابن المنذر) ٦٥(
َيْمَسُح ِإَلى الساَعِة  ( :- الخفين علي المسح في-أنه قال  ���� عمر عن النهدي عثمان بيأ

  .)١() الِتي تـََوضأَ ِفيَها

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه ثقة حافظ) ١٤٠ص(تقدم  يالذهلأبو زكريا  بن حيىي بنهو ا :محمد بن يحيي - ١

   .أنه ثقة ثبت) ٣٨ص( تقدم الكويف شيبة أيب بنا حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٢

  .أنه ثقة متقن) ١١٢ص(ي تقدم اليشكر  اهللا عبد بن الوضاحهو  :ةعوان بوأ - ٣

  .أنه ثقة حافظ) ٧٣ص(تقدم  املنازل أبو احلذاء مهران بنهو ا :الحذاء خالد - ٤

  .)هـ١٠٠ت ( الكويف يالنهد عمرو بن ل مُ  بن نمحْ الر  دبْ عَ هو  :يدِ هْ النـ  انمَ ثْ عُ  بيأَ  - ٥

عن عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وابن مسعود، وعنه ثابت البناين، وخالد احلذاء،  روى 
  .وعاصم األحول وغريهم

خمضرم، وثقه ابن سعد، وعلي بن املديين، وأبو حامت، وأبو زرعة، والنسائي، وكان كثري العبادة، قال  
 ،صائماً  واره قائماً  ليله كان ،ذنباً  يصيب ال كان عثمان أبا ألحسنب إىن: ( سليمان بن طرخان

  .)٢(روى له اجلماعة .) عليه يغشى حىت يليصل كان وإن

   .)٣()ثقة ثبت عابد : ( قال ابن حجر 
                                                 

كتاب املسح على اخلفني باب ذكر الوقت الذي يستحب به البس اخلفني إىل الوقت ) ١/٤٤٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(
 ).٤٦٩(الذي أبيح له املسح عليهما رقم 

املزي، ، و )٨٦٨٤رقم / ٥/٣٤٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٧/٩٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
 ).٣٩٦٨رقم / ١٧/٤٢٤ج(٦طفي أسماء الرجال تهذيب الكمال 

  ).٤٠٤٣رقم / ٦٠١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

 )٢٤٢ ( 
 

  . أن أبا عثمان ثقة متقن عابد :الخالصة

  .أنه صحايب) ٥٣ص(العدوي تقدم  حفص أبو نفيل بن اخلطاب بنهو ا :عمر - ٦

  الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح عليهما من ) ١/٢٠٩ج(عبد الرزاق يف مصنفه  -أيضاً -احلديث أخرجه  
كتاب الطهارة ) ١/٤١٦ج(، والبيهقي يف السنن الكربى املبارك بن اهللا عبد عن) ٨٠٨(احلدث رقم 

 سليمان بن عاصممن طريق سفيان كالمها عن ) ١٣١٤(باب التوقيت يف املسح على اخلفني رقم 
   ). وليلته يومه من ساعته مثل إىل عليهما ميسح(  :بلفظ النهدي عثمان أيب عن

   الحكم على الحديث

 عند كنا ( :قالهذا اإلسناد أعله اإلمام أمحد، باالنقطاع بني خالد احلذاء وأيب عثمان النهدي،  
 ال ذا :يقول حرب بن سليمان فجعل أحاديث فذكرنا اخلفني على املسح فذكرنا حرب بن سليمان
 يأوي حىت سحمي :قال عمر عن عثمان أيب عن خالد :قال ،عندك إيش :قلنا ،دريأ ما وذا ،حيتمل

 ���� النيب عن ويروى ،الناس بعض ذلك يقول ،شيئاً  عثمان أيب من يسمع مل خالد :قلنا ،فراشه إىل
  .)١()ل بذل منه يرضى مل كأنه عثمان أيب عن خالد ويقول ،يوقت كان أنه

خالد احلذاء عن أيب عثمان فيهما، وهي كثرية، منها يف  والناظر يف الصحيحني جيد أن رواية 
األصول، وأخرى يف املتابعات، إال أن كلها بصيغة العنعنة، ومل يصرح بالسماع أو التحديث يف 
حديث واحد، بل كل رواياته عن أيب عثمان يف الصحيح معنعنة، وهذا يدل على أن الشيخني 

لى االتصال، فهما متعاصران، ويف بلدة واحدة، وترجح عندمها احتمال روايته، واعتربا عنعنته حممولة ع
  .لقائهما بالقرائن اليت مل تظهر لنا

 ،جداً  نادراً  إال بذلك يوصف مل نولذلك عده ابن حجر يف الطبقة األوىل من املدلسني، أي مم 

                                                 

 في أحكام المراسيل جامع التحصيلالعالئي، : ، وينظر)٣٥٦٥رقم / ٢/٥٤١ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )١(
 ).١٦٩رقم /١٧١ص(١ط



  

 )٢٤٣ ( 
 

  .)١(فيهم يعد أن ينبغي ال أنه حبيث

فيها خالد بالسماع من أيب عثمان، ولعله املوضع  ومما يؤكد هذا، أن هناك رواية عند احلاكم، صرح 
   .)٢(الوحيد، ومل أقف على غريه

رجاله ثقات رجال الصحيحني، غري شيخ املصنف الذهلي، فبان أن احلديث إسناده صحيح، فإن  
  .فليس من رجاهلما

جال ثقات ر  هرجالإسناده صحيح و فإن  -إسناد عبد الرزاق-، اإلسناد اآلخر ويزيد احلديث قوة 
كما سبق   بذاته  اإلسناد الذي قبله، وإن كان هو أصًال صحيحويقوي يعضد  الصحيحني، وهو

  .تقريره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ).١٠رقم / ٣٢ص(١ط تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر،  )١(

هذا حديث صحيح على : ( وقال عنه). ٢٣٢٣(كتاب البيوع رقم ) ٢/٤٩ج(١ط على الصحيحينالمستدرك احلاكم،  )٢(
 ). شرط الشيخني ومل خيرجاه



  

 )٢٤٤ ( 
 

  وباطنها ظاهرالخفين علي المسح ذكر: تخريج أحاديث

 :نافع لي قال :قال جريح ابن عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٦٦(
َسُح َعَلْيِهَما، يـَْعِني َمْسَحًة َواِحَدًة بَِيَدْيِه ِكْلتَـْيِهَما بُطُونـَُهَما َيمْ  ���� رَأَْيُت اْبَن ُعَمرَ   (

  .)١() َوظُُهورَُهَما

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(الدبري تقدم أبو يعقوب عباد  بن إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

   .أنه إمام ثقة) ٦١ص(م  تقدالصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  .أنه ثقة حافظ مدلس) ٨٧ص(تقدم  هو عبد امللك بن عبد العزيز :ججري ابن - ٣

  .أنه ثقة حافظ) ١٢٧ص(تقدم  عمر بن اهللا عبد موىل املدين اهللا عبد أبوهو  :نافع - ٤

   الحديثتخريج 

خلفني رقم كتاب الطهارة باب املسح على ا) ١/٢٢٠ج(احلديث أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
  .فذكر مثله)  ..� رأيت ابن عمر: ( عطاء قال :قال جريج بنا عن: قال) ٨٥٥(

: ابن َمِعنيع، فإن عطاء مل يسمع من ابن عمر، وإمنا رآه رؤية فقط، قال أمحد و ا نقطفيه ا إسناد هذاو 
   .)٢() مل يسمع من ابن ُعَمر رآه رؤية( 

  :ألمرينفيه تصحيف، " عطاء"ورمبا كان ذكر  

ومل يرد يف شيء من طرقه عن  أن كل من أخرج احلديث إمنا ذكر رواية ابن جريج عن نافع،: ولاأل
   .عطاء

–ساق احلديث فقد ابن عبد الرب كذا و  ،من طريق عبد الرزاق ابن املنذر رواية مما يؤكد هذا،: الثاين

                                                 

 ).٤٧٠(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٢ج(١ط طاألوسابن املنذر،  )١(

 ).٧/٢٠٢ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٦٢٠رقم / ٢٣٧ص(١ط جامع التحصيلالعالئي، : ينظر )٢(



  

 )٢٤٥ ( 
 

   .)١("ءعطا"، ومل يذكرا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع فذكر مثله -أيضاً 

 طريق منأخرجه  "األبواب" كتاب يفعزاه صالح الدين مغلطاي إىل أيب بكر النيسابوري احلديث و  
 على املسح  (: قال � عمر بن اهللا عبد أنّ  نافع عن أسامة أخربين: قال وهب بن الربيع ثنا اجلرجاين

   .وصححه .) واحدة مبسحة وباطنهما ظاهرمها اخلفني

كتاب الطهارة باب كيف املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٣٥ج(نن الكربى وأخرجه البيهقي يف الس 
 اخلف ظهر على ميسح كان أنه( : بلفظ نافع عن جريج ابن عن يالثور  سفيانمن طريق ) ١٣٨١(

  .) وباطنه

   الحكم على الحديث

ة رجاله ثقات رجال الصحيحني، وابن جريج فيه إسحاق الدبري وهو صدوق، وبقيإسناده حسن،  
بالطرق بالغري ، ويرتقي اإلسناد إىل درجة الصحة س لكنه صرح بالسماع من نافع، فانتفعت العلةمدل

  .، فإن إسنادها صحيح ورجاهلا ثقاتاألخرى اليت ذكرناه سابقاً 

 ثنا يونس بيأ بن سماعيلإ ثنا يحيي بن محمدهشام ثنا  حدثنا :قال ابن المنذر) ٦٧(
أَنُه َكاَن  ( ���� بيهاأ عن وقاص بيأ بن سعد بنت ةعائش عن عقبه بن براهيمإ بن سماعيلإ

   .)٢() َيْمَسُح َعَلى اْلُخفْيِن ظَاِهًرا، َوبَاِطًنا

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .ذا االسم يمل أعرفه، فإين مل أجد يف هذه الطبقة راو . هو ابن إمساعيل :هشام - ١

  .)هـ٢٥٨ت( يابور سَ يْ النـ  اهللا عبد أبو يلهَ الذ  خالد بن اهللا عبد بنهو ا :ييحْ يَ د بن م حَ مُ  - ٢

روى عن أمحد بن حنبل، وإمساعيل بن أيب أويس، والضحاك بن خملد، وعنه سعيد بن منصور،  
  .وحممد بن إسحاق، هشام بن إمساعيل وغريهم

                                                 

 ).٢٣٠٩(م كتاب الطهارة باب العمل يف املسح على اخلفني رق) ٢٦٠/ ٢ج(١ط االستذكارابن عبد الرب، ) ١(

 ).٤٧١(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

 )٢٤٦ ( 
 

: حامت أثىن عليه أمحد، وحث على الكتابه عنه، ووثقه أبو حامت، والنسائي، وابن أيب حامت، وزاد أبو 
 أئمة من إمام صدوق، : (، وزاد ابن أيب حامت)مأمون : ( ، وزاد النسائي)إمام أهل زمانه ( 

 أهل إمام (: خزمية ابن قالو ).  احلديث ىف املؤمنني أمري( : داود أىب بن بكر أبو قال).  املسلمني
   .)١(روى له اجلماعة سوى مسلم .) مدافعة بال عصره

  .)٢()جليل  ظحافثقة : ( قال ابن حجر 

  .إمام أهل احلديث بنيسابور ،أن الذهلي ثقة :الخالصة

 بن اهللا عبد بن اهللا عبد بن إمساعيلوهو . سيْ وَ يب أُ أَ  الصواب ابنُ  :سنِ وْ يُـ  بيأ بنُ  يلاعِ مَ سْ إِ  - ٣
  .)هـ٢٢٦ت( املدين اهللا عبد أبو ،يحِ بَ صْ األَ  مالك بن أويس

الل، وابن أيب الزناد، وعنه البخاري، ومسلم، وحممد بن روى عن إمساعيل بن إبراهيم، وسليمان بن ب 
  .حيىي الذهلي وغريهم

  :اختلف أئمة احلديث فيه 

أمحد فيما حكاه الفسوي، وأبو حامت فيما نقله عنه اخلليلي، وخصه خباله، : منهم من وثقه وهم 
  .وأخرج له اجلماعة إال النسائي. )٣(وذكره ابن حبان يف الثقات

قال ابن أيب . أمحد، وأبو حامت، وهو قول البن معني:  حبديثه، إذا وافقه غريه، وهمومنهم من اعترب 
 وأثىن ،الناس عنه حدث وقد ،عليها أحد يتابعه ال نهأ غري أحاديث مالك خاله عن روى: ( عدي
   .)٤()  ال أختاره يف الصحيح  : (، وقال الدارقطين) الكثري عنه حيدث والبخاري ،وأمحد معني بنا عليه

  .ابن معني، والنسائي: ومنهم من ضعفه وهم 
                                                 

 ).٥٦٨٦ رقم /٢٦/٦١٧ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٣٨٦٨رقم /٨/١٤٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(

 ).٦٤٢٧رقم / ٩٠٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

، )١٥٨رقم / ١/٣٤٨ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، ، و )٢/١٧٧ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي،  )٣(
 ).١٢٤٢١رقم / ٨/٩٩ج(١طالثقات ابن حبان، و 

/ ١/٥٢٧ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )٦١٣رقم / ٢/١٢١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٤(
 ).٨٥٤رقم / ١/٢٢٢ج(١ط في نقد الرجالاالعتدال ميزان الذهيب، ، و )١٥١رقم 



  

 )٢٤٧ ( 
 

   .)١(ومنهم من كذبه وهم ابن معني، والنضر بن سلمة املروزي 

صدوق أخطأ يف أحاديث من : ( وقال ابن حجر. )٢()حمدث مكثر فيه لني : ( قال الذهيب 
  .)٣() حفظه

وعلى رد باحلديث فال، به، أما إذا انف لني احلديث، يكتب حديثه لالعتبار أن إمساعيلَ  :الخالصة
هذا أكثر العلماء، ويرجع السبب يف عدم االحتجاج به إىل ضعف العقل، الذي أدى به إىل عدم 
اتقان احلديث، والتخليط فيه، ولذلك امه البعض بالكذب، حينما روى أحاديث مل يتابعه عليه 

  .أحد

ث، بل هناك من كذبه، لكن عيب على الشيخني إخراجهما حديثه، واالحتجاج به، وهو لني احلدي 
  :أئمة احلديث أجابوا على هذا االشكال باآلتـي

ليس من منهج الشيخني يف صحيحيهما أال خيرجا عن رواة متكلم فيهم أو موصوفني  :أوالً 
وهذا الذي يسمى مبنهج االنتقاء . بالضعف، ولكن من منهجهما أال خيرجا إال الصحيح من حديثهم

 له أخرج إمساعيل أن صحيح بسند البخاري مناقب يف روينا: ( ابن حجرقال . من أحاديث الضعفاء
 وهو سواه عما ويعرض ،به ليحدث به حيدث ما على له يعلم وأن ،منها ينتقي أن له وأذن ،أصوله
 حيتج ال هذا وعلى ،أصوله من كتب ألنه ،حديثه صحيح من هو عنه البخاري أخرجه ما بأن مشعر
 غريه فيه شاركه أن إال ،وغريه النسائي فيه قدح ما أجل من الصحيح يف ما غري ،حديثه من بشئ
  .)٤() فيه فيعترب

أن الشيخني أخرجا له ما وافق فيه الثقات، ال ما تفرد به، فالراوي الضعيف يقبل حديثه، إذا  :ثانياً 
 وال ،حديثه ختريج من يكثرا مل أما إال ،الشيخان به احتج: ( وافق الرواة اآلخرين، قال ابن حجر

                                                 

 ).٤٩٦رقم / ١/٣٢١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٤٥٩رقم / ٣/١٢٤ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي،  )١(

 ).٨٥٤رقم / ١/٢٢٢ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٢(

 ).٤٦٤رقم / ١٤١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٣٩١ص(١ط مقدمة فتح الباري هدي الساريابن حجر،  )٤(



  

 )٢٤٨ ( 
 

  .)١() البخاري له أخرج مما أقل له فأخرج مسلم وأما ،حديثني سوى به تفرد مما البخاري له أخرج

أن إمساعيل ام بالكذب، لكنه مل يثبت عليه، ومل يتحقق فيه ذلك، فإن أئمة احلديث مل  :ثالثاً 
  .يتفقوا على هذا، بل هناك من وثقه كما سبق

 حيتاج من وغمزه معاً، به احتجا وقد حديثه، إخراجهما ومسلم خاريالب على عيب (: احلاكم قال 
  .) كذاب: قال فإنه سلمة، بن النضر أعين ،نفسه تعديل يف كفيل إىل

: أخرىو  احلديث، يسرق: ومرة ضعيف،: قال فمرة:  فيه أقواله اختلفت فقد معني بن حيىي وأما 
  .به بأس ال: وخامسة بشيء، ليس يكذب خمتلط: ورابعة بذلك، ليس العقل ضعيف صدوق

  .) تركه إىل يؤدي مبا عليه الكالم يف النسائي بالغ (: الاللكائي القاسم أبو قال 

 رواية يف حفظه على يعتمد وكان فيه لني، أنه أمره من الظاهر بل اامه، على يتفقوا مل األئمةف 
   .عندهم ليست بأشياء ،أصحابه سائر عن وينفرد ،األوهام يف فيقع األحاديث

  .)هـ١٦٩ت( املدين إسحاق أبو يرشالقُ  اشي عَ  أيب بنهو ا :ةبقْ عُ  بن يماهِ رَ بْـ إِ  بن يلاعِ مَ سْ إِ  - ٤

روى عن الزهري، ونافع، وهشام بن عروة، وعائشة بنت سعد، وعنه إمساعيل بن أيب يونس، وابن  
  .مهدي، وسعيد بن احلكم وغريهم

 صحاح أحاديثه ،خرياً  إال علمت ما( : الدارقطين وقالئي، وثقه ابن معني، وعلي بن املديين، والنسا 
  .)٢(النسائيو  ،الشمائل يف الرتمذيو  ،البخاريأخرج له و . وذكره ابن حبان يف الثقات).  نقية

  .)٣()ثقة تكلم فيه بال حجة : ( وقال ابن حجر 

  .ثقة أن إمساعيلَ  :الخالصة

                                                 

 ).٣٩١ص(نفس املصدر  )١(

/ ١١٨ص( ١ط أبي شيبة سؤاالت محمد بنابن املديين، ، و )٤٤٠ رقم /٣٧٧ص(١ط سؤاالت ابن الجنيدابن معني،  )٢(
 ).٤١٥ رقم/ ٣/١٧ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٦٦٤٧رقم / ٦/٤٤ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٣٩رقم 

 ).٤١٨رقم / ١٣٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

 )٢٤٩ ( 
 

  .)هـ١١٧ت ( املدنية لزهريةا القرشية :اصق وَ  بيأ بن دعْ سَ  بنت ةشائِ عَ  - ٥

 بن واحلكم ،السختياين وأيوب ،عقبة بن إبراهيم بن إمساعيل، وعنها روت عن سعد أبيها، وأم ذر 
  .وغريهم عتيبة

  . )١(النسائيو  ،الرتمذيو  داود أبوو  ،البخاريوثقها العجلي، وذكرها ابن حبان يف الثقات، وأخرج هلا  

  .)٢()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  .أن عائشة ثقة :ةالخالص

  .أنه صحايب )١٣٩ص( تقدم إسحاق أبو القرش مالك وقاص أىب بن سعدهو  :بيهاأ - ٥

   الحديثتخريج 

مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  هذا احلديث 
  .بقية كتب أصحاب السنة

   الحكم على الحديث

  :نإسناده ضعيف، فيه علتا

  .إمساعيل بن أيب أويس، فإنه لني احلديث :األولى

  . ذا االسم يمل أقف على ترمجته، ومل أجد يف هذه الطبقة راو  ،هشام بن إمساعيل :الثانية

 بوأ حدثني قال سفيان عن الوليد بن اهللا عبد ثنا الحسن بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٦٨(
بَاَل، ثُم أََتى ِدْجَلَة فـَتَـَوضَأ َوَمَسَح َعَلى  ���� قـَْيَس ْبَن َسْعدٍ رَأَْيُت  ( :قال العالء بيأ عن سحاقإ

  .)٣()  ُخفْيهِ 

                                                 

املزي، ، و )٤٨٨٣رقم / ٥/٢٨٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٣٤١رقم / ٢/٤٥٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
 ).٧٨٨٦رقم / ٣٥/٢٣٦ج(١ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ).٨٧٣٣رقم / ١٣٦٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٤٧٢(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٣ج(١ط األوسطاملنذر، ابن  )٣(



  

 )٢٥٠ ( 
 

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه ثقة) ٣٣ص(هو ابن شقيق العبدي تقدم  :الحسن بن علي - ١

  .يملكا حممد أبو ياألمو  القرشى اهللا عبد بن مونيْ مَ  بنهو ا :ديْ لِ الوَ  بنُ  اهللاِ  دَ بْ عَ  - ٢

روى عن إبراهيم بن طهمان، والثوري، والقاسم بن معن، وعنه أمحد بن حنبل، وحممد بن عبد اهللا  
  .املقرئ، وعلي بن احلسن وغريهم

). مستقيم احلديث  : (وثقه العقيلي، والدارقطين، وزاد مأمون، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
  .)١()صدوق  : (، وقال أبو زرعة) األمساء ىف طأأخ رمبا وكان صحيح، حديث حديثه: ( وقال أمحد

  .)٢()مقارب : ( وقال البخاري .) به حيتج وال حديثه، يكتبشيخ ( : حامت أبو وقال 

  .)٣()صدوق رمبا أخطأ : ( قال ابن حجرو  

أن عبد اهللا بن الوليد صدوق، وأما خطأه فقيده اإلمام أمحد يف األمساء خاصة، وليس  :الخالصة
   .هعلى إطالق

  .أنه أمري املؤمنني يف احلديث) ٣٤ص(تقدم  يالثور  مسروق بن سعيد بنا هو :سفيان - ٣

  .أنه ثقة مقل من التدليس) ١٨٧ص(ي تقدم السبيع اهللا عبد بن عمروهو  :سحاقإ بوأ - ٤

  .أنه جمهول العني) ١٨٩ص(يرمي بن أسعد املهداين تقدم  :العالء بيأ - ٥

   الحكم على الحديث

  ).٤٧(برقم  احلكم عليهو احلديث ختريج تقدم  

 بيأ بن سعد عن يزيد بن اهللا عبد ثنا الصباح بن الحسن عن وحدثونا :قال ابن المنذر) ٦٩(
                                                 

ابن ، و )١٣٨١٢رقم / ٨/٣٤٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٨٢٠٩رقم / ٥/٢٣٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٣٧٩١رقم / ٤/٥٢٨ج(١ط تهذيب التهذيبحجر، 

 ). ٣٧٩١رقم /٤/٥٢٨ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، و  )٨٢٠٩رقم/٥/٢٣٣ج(١ط الجرح والتعديل ابن أيب حامت، )٢(

 ).٣٧١٦رقم / ٥٥٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

 )٢٥١ ( 
 

َمَسَح َعَلى ُخفْيِه،  ���� رَأَْيُت أََنَس ْبَن َماِلكٍ  ( :قال المديني محراق حميدي حدثني يوبأ
  .)١() اِهَرُهَما ِبَكفْيِه َمْسَحًة َواِحَدةً َمَسَح ظَ : َكْيَف َمَسَح َعَلْيِهَما؟ قَالَ : قـُْلتُ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٤٩ت( يالبغداد يالواسط ليع أبو ارز البَـ  حممد بنهو ا :احـ بالص  بنُ  نُ سَ الحَ  - ١

روى عن أمحد بن حنبل، وجعفر بن عون، وعبد اهللا بن يزيد، وعنه أبو يعلى املوصلي، وأبو بكر  
  .ابن املنذر وغريهمالبزار، و 

 عجيبة جاللة له وكانت صدوق: ( ، وقال أبو حامت)ثقة صاحب سنة : ( قال أمحد بن حنبل 
  .)٢(وأخرج له البخاري، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي. وذكره ابن حبان يف الثقات).  ببغداد

 عابداً  وكان ميه صدوق: ( وقال ابن حجر. )٣(ليس بالقوي: صاحل، وقال مرة: وقال النسائي 
  . )٤() فاضالً 

وأما من أنزله عن هذه الدرجة كالنسائي، فلعل مقصوده أنه . أن احلسَن بن الصباح ثقة :الخالصة
استخدمها يف رواة ثقات أفاضل،  "ليس بالقوي": ليس يف درجة األكابر من أقرانه، خاصة وأن قوله

الراوي عن درجة الصحة، وإمنا قلنا ذلك نظراً  فهو ينفي الدرجة الكاملة من القوة، وال يلزم ذلك إنزال
   .كما سبق، وإن كان الغالب على النسائي أنه يستخدمها فيمن ضعفالكبار  ملن وثقه من األئمة 

  .أنه ثقة) ١٧٧ص(تقدم  املقرىء الرمحن عبد أبو ياملك يالقرشهو  :يزيد بن اهللا بدع - ٢

أبو حيىي  موالهم ياخلزاع صَال قْ مِ أيوب وهو  بن أيب :الصواب سعيد :بوْ يـ أَ  بيأ بن دعْ سَ  - ٣
  .)هــ١٦١ت ( ياملصر 

                                                 

 ).٤٧٣(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٣ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )١(

املزي، ، و )١٢٨٣٢رقم/ ٨/١٧٦ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٢٣٦٤رقم / ٣/٢١ج(١ط والتعديل الجرحابن أيب حامت،  )٢(
 ). ١٢٣٩رقم / ٦/١٩١ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال 

 ). ١٨٧١رقم / ١/٤٩٩ج(١ط في نقد رجالميزان االعتدال الذهيب،  )٣(

 ).١٢٦١رقم / ٢٣٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

 )٢٥٢ ( 
 

روى عن جعفر بن ربيعة، واحلسن بن ثوبان، ومحيد بن خمراق، وعنه عبد اهللا بن املبارك، وعبد اهللا  
  .بن وهب، وعبد اهللا بن يزيد وغريهم

وأخرج حديثه . الثقات وثقه ابن سعد، وابن معني، والنسائي، وحيىي بن بكري، وذكره ابن حبان يف 
  .)٢()ثقة ثبت : ( وقال ابن حجر. )١(اجلماعة

  . أن سعيداً ثقة :الخالصة

   .اق األنصاري املدينرَ يد بن ِخمْ الصواب محُ  :المديني اقرَ حْ مِ  دييْ مَ حُ  - ٤

  .احلارث بن وعمرو أيوب أيب بن سعيد عنهو  مالك بن أنس عن روى 

اري التاريخ، وابن أيب حامت يف اجلرح، ومل يذكرا فيه جرحاً، وال ذكره ابن حبان يف الثقات، وذكره البخ 
   .)٣(تعديالً 

  .جمهول احلال، روى عنه اثنان، ومل يوثقه غري ابن حبان محيداً أن  :الخالصة

   الحديثتخريج 

) ١/٤٣٧ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٢/٣٥٨ج(أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري احلديث  
كالمها من طريق عبد اهللا بن ) ١٣٩٢(رقم  اخلفني ظاهر على باملسح االقتصارباب  كتاب الطهارة

  .بنحوهعن سعد بن أيب أيوب يزيد 

  الحكم على الحديث

  :إسناد احلديث ضعيف، فيه علتان

  . نقطاع، فاملصنف مل يسمعه من احلسن بن الصباح، بل حكى أن هناك من حدثوه عنهاال :األولى
                                                 

تهذيب الكمال املزي، ، و )٨١١٦رقم /٦/٣٦٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧/٥١٦ج(١ط لكبرىبقات اطالابن سعد،  )١(
 ).٢٢٤١رقم / ١٠/٣٤٢ج(٦ط في أسماء الرجال

  ). ٢٢٨٧رقم / ٣٧٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
، )٣٢٩٧رقم / ٣/٢٤٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢٧٤١رقم / ٢/٣٥٨ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(

 ). ٢٢٢٣رقم / ٤/١٤٩ج(١ط الثقاتابن حبان، و 



  

 )٢٥٣ ( 
 

  . راق، جممهول، مل يوثقه غري ابن حبانمحيد بن خم :الثانية

البخاري عن عبد اهللا بن  برواية املصنف واحلسن بن الصباح، منجربةنقطاع بني والعلة األوىل وهي اال 
لكن . يزيد، والبيهقي من طريق البخاري بصيغة التحديث عن عبد اهللا بن يزيد، فانتفت هذه العلة

  .وبقية رجال اإلسناد ثقاتتبقى العلة األخرى، وهي جهالة خمراق، 

 بن ثور ثنا الوليد بوأ ثنا خالد بن محمود ثنا ديزويه بن عبدوز ثناهدح :قال ابن المنذر) ٧٠(
 � َأن النِبي  (: ���� ةشعب بن المغيره عن ةشعب بن ةالمغير  كاتب عن ةحيو  بن رجاء عن يزيد

   .)١() َمَسَح َأْعَلى اْلُخف َوَأْسَفَلهُ 

   :رواة الحديثبيان تراجم 

  .املصري الرازي هيْ وَ زَ يْـ دَ  بنُ س وْ دُ بْ الصواب عَ  :هويْ زَ يْـ دَ  بنُ  زوْ دُ بْ عَ  - ١

وابن املنذر  دحيم، إبراهيم بن الرمحن وعبد عمار، بن وهشام احلزامي، املنذر بن إبراهيمروى عن  
   .)٢(وحممود بن خالد الورد وابن والطرباين، خروف، بن بكر أبو وعنه. ومجاعة

عبدوس شيخ ابن املنذر مل أقف له على ترمجة، ومل أجد من تكلم فيه جبرح وال تعديل، لكنه روى و  
عنه مجاعة، وروى عن مجاعة منهم ابن املنذر، والطرباين، والعقيلي، وروى عنه العقيلي يف الضعفاء 

وظاهر حد، حيث روى عنه أكثر من واليثبت جتريج رفدة بن قضاعة، فاجلهالة العينية عنه مرتفعة، 
ترمجته أنه مهتم باحلديث، فسماعاته يف مدن متنوعة، وقد انتقل إىل مصر وحدث ا، ومات فيها 

  . والرواة عنه من بالد شىت

  .)هـ٢٤٧ت ( يالدمشق يعل أبو يمِ لَ الس  يزيد: خالد أىب بنهو ا :الدخَ  بن ودمُ حْ مَ  - ٢

والوليد بن مسهر، وعنه أبو داود،  روى عن أبيه خالد بن أيب خالد، وعبد األعلى بن مسهر، 
  .والنسائي، وابن ماجه، وعبدوس وغريهم

                                                 

 ).٤٧٤(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 .)٣٤٤رقم / ٢١/٢١٧ج(١ط تاريخ اإلسالمالذهيب،  )٢(



  

 )٢٥٤ ( 
 

  . )١(وثقه أبو حامت، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٢()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  . أن حممود بن خالد ثقة :الخالصة

  .)ه١٩٤ت( لعباس األموي موالهمأبو ا يقِ شْ مَ د ال ملِ سْ د بن مُ يْ لِ الوَ الصواب هو  :)٣(ديْ لِ الوَ  وبُ أَ  - ٣

وثور بن يزيد، وعنه وسفيان الثوري، ومالك،  ابن جريج، واألوزاعي، وهشام بن حسان،روى عن  
  .وحممود بن خالد وغريهمالليث بن سعد، وبقية بن الوليد وعبد اهللا بن وهب، وأمحد بن حنبل، 

يبة، وأبو مسهر الغساين، وأبو زرعة، وثقه ابن سعد، وابن املديين، وأمحد، والعجلي، ويعقوب بن ش 
إال أنه رمبا قلب  ،ممن صنف ومجعكان : ( ويعقوب الفسوي، وذكره ابن حبان يف الثقات وزاد

حافظ : ( وقال صدقة). العلم وكان كثري احلديث و : ( ، وزاد ابن سعد)الكىن  وغري  ياألسام
  . )٤() متقن

وأخرج له اجلماعة، وحديثه يف  .)٥() عليه متفق ام،الش أهل مجيع على مقد مُ : ( وقال اخلليلي 
  .)٦(الكتب كلها

                                                 

رقم / ٩/٢٠٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٤٦٤٩رقم /٨/٣٣٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، : ينظر )١(
 ).٥٨١٣رقم / ٢٧/٢٩٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال  املزي،، و )١٦٠١٤

 ).٦٥٥٣رقم / ٩٢٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ن خالد روى عنه، والوليد مل أجد يف هذه الطبقة من امسه أبو الوليد، والذي جعلين ارجح أنه الوليد بن مسلم، أن حممود ب )٣(
 .يروي عن ثور بن يزيد، وكل األئمة الذين رووا احلديث إمنا رووه عن الوليد بن مسلم، ال عن أيب الوليد

الفسوي، ، و )١٩٤٨رقم / ٢/٣٤٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/٤٧٠ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(
ابن حبان، ، و )٧٠رقم / ٩/٢١ج(١ط الجرح والتعديلأيب حامت، ابن ، و )١٨٥رقم / ٢/٤٢١(١ط المعرفة والتاريخ

 ).٦٧٣٧رقم / ٣١/٨٦ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٩/٢٢٢ج(١ط تالثقا

 ).٢/٤٤١ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي،  )٥(

المتكلم فيهم بما ال الثقات الرواه ، والذهيب ،)٦٧٣٧رقم /٣١/٨٦ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٦(
 ).١٨٦ص(١ط ردهميوجب 



  

 )٢٥٥ ( 
 

  .)١()  ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية: ( وقال ابن حجر 

والوليد موصوف بالتدليس مشهور به، وخاصة تدليس التسوية، وصفه بذلك أبو مسهر الغساين،  
 ي،يرو  ،يرسل مسلم بن الوليد : (دارقطين، قال ال)٢(وابن معني، وأبو داُود، والدار قطين، وابن حبان

 نافع، مثل األوزاعى أدركهم قد شيوخ عن ضعفاء، شيوخ عن األوزاعى عند أحاديث األوزاعى عن
 عطاء عن األوزاعى وعن نافع، عن األوزاعى عن وجيعلها الضعفاء أمساء فيسقط والزهرى، وعطاء،

  . )٣() مسلم بن اعيلوإمس ،ياألسلم عامر بنا اهللا عبد مثل يعىن والزهرى،

: قال. أما إذا قال عن فال يقبلحدثنا أو أخربنا، : ولذلك اشرتط الذهيب أن يقول الوليد يف حديثه 
ما إذا قيل عن فليس أ ،فال بد أن يصرح بالسماع إذا احتج به ،ثقة لكنه مدلس عن الضعفاء  (

  . )٤() حبجة

   .ال سيما يف األوزاعيوكان ردي التدليس، يدلس عن الضعفاء واروحني،  

بعد النظر يف أقوال احلفاظ يتبني أن الوليد ثقة، حافظ، متفق على توثيقه يف نفسه، لكنه   :الخالصة
كثري التدليس، وخاصة تدليس التسوية، فال حيتج حبديثه إال إذا صرح بالسماع، أما إذا عنعن فال 

  :يقبل منه، وحديثه على ثالثة أقسام

وحديثه . يخه األوزاعي، فال بد من تصرحيه بالسماع؛ ألنه موصوف بالتدليسإذا روى عن ش :األول
  .هذا يف أعلى درجات الصحة، ال سيما إذا كان الراوي عنه دمشقي

إذا كان الراوي عنه مكي، أو محصي، ففي هذه األماكن حدث من حفظه، فوقع يف بعض  :الثاني
وممن تكلم يف حديثه يف هذه األماكن . نا خطؤهاألوهام، وحديثه األصل فيه الصحة، إال إذا تبني ل

                                                 

 ).٧٥٠٦رقم / ١٠٤١ص( ١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

، )٩/٢٢٢ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٥٥٠رقم / ١٨٦ص(١ط سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داودأبو داود،  )٢(
 ).١/٣١ج(١ط لما في الموطأ من المعاني واألسانيد والتمهيد

 ).٦٣٢رقم / ٣٩٨ص(١ط الضعفاء والمتروكينالدارقطين،  )٣(

 ).٣٦٤رقم / ١٩١ص(١ط ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهيب،  )٤(



  

 )٢٥٦ ( 
 

  .)١(أمحد، وأبو داُود

 وأبإذا روى عن مالك، ففي روايته عنه ضعف، فقد روى عنه عشرة أحاديث منكرة، قال  :الثالث
ويبدو أن . )٢() أربعة نافع عن منها أصل، هلا ليس أحاديث عشرة مالك عن الوليد روى  (:  داود

  .مالك إال جملس واحد، ومل يقيدها، وحدث ا فوقع يف الوهمالسبب أنه مل جيلس مع 

  .)هـ١٥٠ت ( ياحلمص يالشام خالد أبو ِيب حَ الر  ويقالي عِ َال الكَ  اديَ زِ  بنُ هو ا :يدزِ يَ  بنُ  رُ وْ ثَـ  - ٤

روى عن أبان بن أيب عياش، ورجاء بن حيوة، وابن جريج، وعنه بقية بن الوليد، والسفيانني، والوليد  
  .وغريهمبن مسلم 

وثقه ابن سعد، وأمحد بن حنبل، وابن معني، ودحيم، وأمحد بن صاحل، وحيىي القطان، وأبو داود،  
  .)٣(والنسائي

 نهأ: يعين يزيد، بن ثور جتالسوا ال( : اخلراساين عطاءوتكلم فيه بعضهم من أجل القول بالقدر، قال  
  .)٤() قدرياً  كان

ومع هذا فقد أخرج له . واألوزاعي، وابن حبان وغريهموقد رماه غري واحد به، منهم الثوري،  
   .)٥(اجلماعة، وحديثه يف الكتب الستة

  .)٦() القدر يرى أنه إال ثبت ثقة (: حجر ابنقال  

  .إن ثوراً ثقة، أمجع األئمة على توثيقه :الخالصة
                                                 

 شرح علل الترمذيابن رجب، ، و )١٥٥٣ رقم /١٨٦ص(١ط سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داُودأبو داود،  )١(
 .)٤١٩ص(١ط

 ).١٥٤٣رقم / ١٨٣ص(١ط ألبي داود سؤاالت أبي عبيد اآلجريأبو داود،  )٢(

 في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٩٠٣رقم / ٢/٣٩٦ج(١طالجرح والتعديل  ابن أيب حامت، )٣(
 ). ٨٦٢رقم / ٤/٤١٨ج(٦ط

 ).٩٠٢رقم / ١/٥٧٦ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٤(

 ).٨٦٢رقم / ٤/٤١٨ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٧٠٣٠رقم / ٦/١٢٩ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٥(

 ).٨٦٩رقم / ١٩٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

 )٢٥٧ ( 
 

يتهم باستحالل  أما أنه كان يرى القدر، فهذه على فرض ثبوا بدعة، واملبتدع تقبل روايته ما مل 
الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن الراوي إذا كان صادقاً، مأموناً، معتقدًا حرمة الكذب، قبلت روايته، ال 

  .)١(سيما إذا مل يكن داعية إىل رأيه

  .)ه١١٢ت( يالشام املقدام أبو طمْ الس  بن فنَ حْ األَ  بن لوَ رْ جَ  بنهو ا :ةوَ يْـ حَ  بنُ  اءُ جَ رَ  - ٥

، وعبادة بن الصامت، ووراد كتاب املغرية ومل يقله، وعنه ثور بن يزيد، روى عن جابر بن عبد اهللا 
  .ومحيد الطويل، وقتادة وغريهم

 يف حبان ابن ذكرهو ، ) العلم كثري فاضالً  عاملاً : (وثقه ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وزاد ابن سعد 
  .)٢() وزهادهم وفقهائهم الشام أهل عباد من كان( : وزاد الثقات

  .)٣()ثقة فقيه : ( ل ابن حجرقاو  

  .ثقة فاضل زاهد بن حيوة أن رجاءَ  :الخالصة

  .وكاتبه املغرية موىل الكويف سعيد أبو يفِ قَ الثـ  ادُ ر وَ وهو  :ةشعب بن ةالمغير  كاتب - ٦

  روى عن املغرية بن شعبة وعنه أبان بن صاحل، ورجاء بن حيوة، والشعيب وغريهم 

  .)٤(خرج له اجلماعةذكره ابن حبان يف الثقات، وأ 

  .)٥()ثقة : ( ، وقال ابن حجر)ثقة : ( وقال الذهيب 

  .أن كاتب املغرية ثقة :الخالصة

                                                 

 ).٩٢ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب، ، و )١٤٨ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب،  )١(

 الثقاتابن حبان، ، و )٤٧٣رقم / ١/٣٦٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٤٥٤ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٢(
  ). ١٨٩٠رقم / ٩/١٥١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٢٦٩١رقم / ٤/٢٣٤ج(١ط

 ). ١٩٣٠رقم / ٣٢٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٦٦٨٢رقم / ٣٠/٤٣١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٥٩٢١رقم / ٥/٤٩٨ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٤(

 تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٦٠٤٥رقم / ٢/٣٤٨ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٥(
 ).٧٤٥١رقم / ١٠٣٥ص(١ط



  

 )٢٥٨ ( 
 

  .صحايبأنه ) ٢٣٨ص(تقدم ي الثقفأبو عيسى  عامر أىب بنهو ا: ةشعب بن المغيره - ٧

   الحديثتخريج 

والرتمذي ، )١٦٥(كتاب الطهارة باب كيف املسح رقم ) ١/٤٢ج(احلديث أخرجه أبو داود  
، وابن ماجه )٩٧(كتاب الطهار باب يف املسح على اخلفني أعاله وأسفله رقم ) ١/١٦٢ج(
، وأمحد يف )٥٥٠(كتاب الطهارة وسننها باب يف مسح أعلى اخلف وأسفله رقم ) ١/١٨٣ج(

كتاب الطهارة باب املسح ) ١/٧٨ج(، وابن اجلارود يف املنتقى )١٨٣٨٣رقم / ٤/٢٥٢ج(مسنده 
كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ) ١/١٥١ج(، والدارقطين يف سننه )٨٤(رقم  على اخلفني

كتاب الطهارة باب كيف املسح على اخلفني ) ١/٤٣٤ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )٧٤٢(رقم 
 كاتب عن حيوة بن رجاء عن يزيد بن ثور عن مسلم بن الوليد عن طرقكلهم من ) ١٣٧٧(رقم 
  .هب ���� النيب عن املغرية

  الحديثالحكم على 

إسناده ضعيف، وقد أعل األئمة احلديث بعلل كثرية، منها املؤثرة، املانعة من صحة احلديث، وأخرى  
  :ال أثر هلا، فمن العلل اليت ذكرها العلماء وأعلوا ا احلديث

ك الوليد، االرسال، فاحلديث رواه عبد اهللا بن املبارك عن ثور، فلم يذكر املغرية، فخالف بذل :األولى
 أبا وسألت ،مسلم بن الوليد غري يزيد بن ثور عن يسنده مل ،معلول حديث وهذا: ( قال الرتمذي

 ثور عن هذا روى مبارك ابن ألن ،بصحيح ليس :فقاال ؟ احلديث هذا عن لمساعيإ بن وحممد زرعة
  .)١() غريةامل فيه يذكر ومل، ���� النيب عن مرسل املغرية كاتب عن دثتحُ  :قال حيوة بن رجاء عن

 ،مهدي بن الرمحن لعبد ذكرته :ويقول ،يضعفه كان أنه أمحد عن :األثرم قال: ( وقال ابن حجر 
 وقد: أمحد قال، املغرية يذكر ومل ،املغرية كاتب عن رجاء عن دثتحُ  ثور عن املبارك ابن عن :فقال
 إمنا: له فقلت ،ثور عن به مسلم بن الوليد حدثين كما املبارك ابن عن ،به حدثين محاد بن نعيم كان
 هذا :نعيم يل فقال ،املغرية يذكر وال ،رجاء عن حدثت :فيقول ،املبارك ابن فأما ،الوليد هذا يقول

                                                 

 ).١/١٦٣ج(١ط الترمذيجامع  الرتمذي، )١(



  

 )٢٥٩ ( 
 

 ليس خبط السطرين بني ملحق فيه فإذا ،عتيق خبط القدمي كتابه إيل فأخرج ،عنه أسأل الذي حديثي
 للناس يقول فجعل ،هلا أصل ال اإلسناد يف دةزيا هذه أن وأخربته عليه فأوقفته ،املغرية عن بالقدمي

  .)١() احلديث هذا على اضربوا ،أمسع وأنا بعد

 يزيد بن ثور عن رواه املبارك ابن ألن ،يثبت الو : ( وكذا أعله الدارقطين ذه العلة، فقال 
  .)٢() مرسالً 

 وقد : (القيم ابن قال، اهللا عبد قال ما فالقول ،مسلم بن والوليد املبارك بن اهللا عبد اختلف وإذا 
 اهللا عبد الثبت اإلمام وهو وأجل، منه أحفظ هو من وخالفه ووصله، بإسناده مسلم بن الوليد تفرد
 بن اهللا عبد اختلف وإذا، ����ُحدثت عن كاتب املغرية عن : قال رجاء عن ثور، عن فرواه املبارك، بن

   .)٣()  اهللا عبد قال ما فالقول املسلم، بن والوليد املبارك

  .أخطأ قد وصله من وأن مرسل، أنه: احلديث هذا يف الصواب أن ذلك من فتبني 

: داود أبو قالاالنقطاع بني ثور ورجاء بن حيوة، فثور مل يسمع هذا احلديث من رجاء،  :الثانية
   .)٤() رجاء من احلديث هذا ثور يسمع مل أنه وبلغىن  (

  . )٥(وكذلك نقل ابن حجر عن موسى بن هارون مثل هذا 

 بن اهللا عبد رواه. حيوة بن رجاء من احلديث هذا ثور يسمع مل :يقولون احلفاظإن : ( وقال البيهقي 
  .)٦()  املغرية يذكر ومل ،املغرية كاتب عن ،حيوة بن رجاء عن دثتحُ : وقال ،ثور عن املبارك

 االقتصار على يف ����املخالفة، فهذا احلديث خمالف لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب  :الثالثة
بإسناد حسن أنه مسح ظاهر القدمني، وهو  -نفسه -مسح ظاهر القدمني، وقد ثبت عن املغرية 

                                                 

  ).١/١٥٩ج(١ط تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  )١(
 ).١٢٣٨رقم / ٧/١١١ج(١ط عللالدارقطين،  )٢(

 ).١/١٢٦ج(١ط تهذيب سنن أبي داودابن القيم،  )٣(

  ).١/٤٢ج(١ط سنن أبي داودأبو داود،  )٤(ذ

 ).١/١٥٩ج(١ط تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  )٥(

 ).٢/١٢٥ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي،  )٦(



  

 )٢٦٠ ( 
 

   .)١(يف مسح ظاهر اخلفني وباطنهما املغرية كاتب عن رجاء حديثأصح من 

أخرى للحديث، آثرت عدم ذكرها خشية اإلطالة، ولالنتقاد عليها، وعدم  وقد ذكر العلماء علالً  
م ا، وما ذكرت كاف يف تضعيف احلديث، وقد ضعفه األئمة الكبار كمن سبق ذكرهم، وممن التسلي

 يسم مل بأن ،املغرية حديث القدمي يف الشافعي وضعف: ( الشافعي، قال البيهقي -أيضاً - ضعفه 
  .)٢() شعبة بن املغرية كاتب حيوة بن رجاء

  .)٣() أصح املغرية نع األحاديث وسائر مبحفوظ، ليس(  :وكذا أبو حامت، قال 

   .)٤() وأنه مرسل، مل يذكر فيه املغرية فصح أن ثوراً مل يسمعه من رجاء بن حيوة،: ( وقال ابن حزم 

 بيهأ عن الزناد بيأ بن الرحمن عبد ثنا سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٧١( 
َيْمَسُح َعَلى ظُُهوِر  �َرُسوَل اِهللا  رَأَْيتُ  ( :���� ةشعب بن المغيره قال :قال الزبير بن عروه عن

   .)٥()  اْلُخفْينِ 

   :بيان تراجم رواة الحديث

   .أنه ثقة )٧٥ص( أبو عبد اهللا املكي تقدمالصائغ هو ابن زيد  :علي بن محمد - ١

  .أنه ثقة حافظ) ٧٦ص(ي تقدم املروز  عثمان أبو شعبة بن منصورهو ابن  :عيدس - ٢

  .)هـ١٧٤ت( املدين حممد أبو موالهم يشِ رَ القُ  انوَ كْ ذَ  بنُ  اهللاِ  دُ بْ عَ  :ادنِ الز  يبِ أَ  بنُ  نمَ حَ الر  دُ بْ عَ  - ٣

 من وهو جريج، ابنوعنه  عروة، بن وهشام عمرو، أيب بن وعمرو صاحل، أيب بن وسهيل أباه، مسع 
  .وغريهم حجر بن علي يونس، ابن وأمحد منصور، بن وسعيد شيوخه،

  :أيب الزناد على أقوال ثالثة اختلف أئمة احلديث يف ابن 
                                                 

 ).٧٠(سيأيت ختريج احلديث برقم  )١(

 ).٢/١٢٤ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي،  )٢(

 .)١٣٥رقم / ١/٦٠٢ج(١طديث الحعلل ابن أيب حامت،  )٣(

 ).٢/١١٤ج(١ط المحلىابن حزم،  )٤(

 ).٤٧٥(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٤ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )٥(



  

 )٢٦١ ( 
 

عبد الرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل، : من تكلم فيه، واعترب حبديثه يف املتابعات، وهم :األول
  .)١(وابن معني، وأبو حامت، وعلي بن املديين، وابن عدي، والنسائي

 ،داود أبوو  ،مسلمو  ،تعليقاً  البخاري مالك، والعجلي، والرتمذي، وروى له: من وثقه، وهم :الثاني
  .)٢(ماجه ابنو  ،النسائيو  ،الرتمذيو 

ما رواه يف املدينة فهو حسن، وما حدث به ببغداد فهو : من فرق بني حديثه، فقالوا :الثالث
كأن رواية : ( قال أمحد. مضطرب، وهذا قول لعلي بن املديين، وعمر بن علي الفالس، والساجي

  .)٣()أصح : أهل املدينة عنه أحسن، أو قال

 بغداد، قدم ملا حفظه تغري صدوق (: حجر ابن وقال).  احلسن قبيل من حديثه: ( قال الذهيب 
   .)٤() فقيهاً  وكان

  :أن ابن أيب الزناد حديثه على أقسام :الخالصة

ما حدث به يف املدينة، وكان شيخه هشام بن عروة، أو أبيه، فهذا يعترب جيد أو قريب من  :األول
 الزناد أيب بنا: ( وقال .) الزناد أيب بن عروة بن هشام ىف الناس أثبت( : معنيقال ابن . الصحيح

  .)٥() حجة هريرة أىب عن األعرج عن أبيه عن

وظاهر االطالق أنه سواء يف هذين الراويني، ما حدث به يف املدينة أو بغداد، وهذا ممكن أن يكون  
قني البغداديني، وإمنا أثر فيه فيما مل يكن أتقن ما يرويه من هذين الوجهني حفظاً، فلم يرى فيه أثر تل

   .يتقن حفظه، فاضطرب فيه

                                                 

، )٨٥٣٥رقم  /٥/٣١٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣٦٧رقم/١٥١ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي،  )١(
 ٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١١٠٦رقم / ٥/٤٤٩ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، و 
 ). ٣٨١٦رقم / ١٧/٩٥ج(

 )١٠٣٩رقم / ٢/٧٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٤/٢٠٥ج(١ط جامع الترمذيالرتمذي،  )٢(

 ). ٣٨١٦رقم / ١٧/٩٥ج(٦ط الكمالتهذيب املزي، ، و )٤١٧ص(١طشرح علل الترمذي ابن رجب،  )٣(

 ). ٣٨٨٦رقم / ٥٧٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )١٦رقم / ٨/١٦٨ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٤(

 ).٣٩٧٠رقم / ٥/٨٤ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

 )٢٦٢ ( 
 

  .ما حدث به يف املدينة، وكان شيخه غري هذين الراويني، فيعترب حديثه من قسم احلسن: الثاني

ما حدث به يف بغداد، فهذا ال يعترب به، ويتوقف فيه، حىت تدل القرائن على عدم خطأئه،   :الثالث
أما إذا دلت القرائن على خطأئه، فال .. من غري وجه على وترية واحدة، وهكذا كأن يأيت احلديث

   .يقبل، وذلك ألنه حدث من حفظه، ومن غري كتابه، فوقع يف الوهم، واخلطأ

 خطئه، وكثرة حفظه سوء من ذلك وكان ثبات،األ عن باملقلوبات ينفرد ممن كان: ( قال ابن حبان 
  . )١() به حيتج الروايات يف صادق فهو ،الثقات وافق فيما فأما نفرد،ا إذا ربهخب االحتجاج جيوز فال

  .وهذا احلال ينطبق على روايته يف بغداد، بعد أن لقن، وشبه عليه 

   .)هـ١٣٠ت ( ادنَ الز  بأيب املعروف املدين الرمحن عبد أبو يرشِ القُ  انوَ كْ ذَ  بنُ  اهللاِ  دُ بْ عَ هو  :بيهأ - ٤

د بن املسيب، وعروة بن الزبري، وعنه وسفيان الثوري، وابن عيينة، روى عن أنس بن مالك، وسعي 
  .واألعمش، وابنه عبد الرمحن وغريهم

 كثري: ( وثقه ابن سعد، وأمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو حامت، والعجلي، والنسائي، زاد ابن سعد 
 سنة، صاحب احلديث صاحل فقيه: ( وزاد أبو حامت .) عاقالً  عاملاً  بالعربية بصرياً  ،فصيحاً  احلديث

  . )٢(روى له اجلماعة، واحتجوا به .) الثقات عنه روى إذا احلجة به تقوم ممن وهو

  .)٣()ثقة فقيه : ( قال ابن حجرو  

  .ثقة فقيه صاحب سنة عبد اهللا بن ذكوانأن  :الخالصة

  .)هـ٩٤ت( املدين اهللا عبد أبو يدِ سَ األَ  يشِ رَ القُ  لديْ وَ خُ  بن امو العَ  بنهو ا :ريْ بَـ الز  ة بنُ وَ رْ عُ  - ٥

روى عن جابر بن عبد اهللا، وحكيم بن حزام، واملغرية بن شعبة، وعنه عبد اهللا بن ذكوان، وسليمان  
  .بن يسار، وصاحل بن كيسان وغريهم

                                                 

 ).٥٩٠رقم / ٢/٢١ج(١ط المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن حبان،  )١(

ابن أيب ، و )٨٧٧رقم/٢/٢٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و  )٣١٨ص(٢ط القسم المتممالكبرى طبقات السعد،  ابن )٢(
 ). ٣٢٥٣رقم / ١٤/٤٧٦ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٧٥٦١رقم / ٥/٥٧ج(١ط الجرح والتعديلحامت، 

 ).٣٣٢٢رقم / ٥٠٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

 )٢٦٣ ( 
 

وزاد  .)ثبتاً  مأموناً  عاملاً  فقيهاً  احلديث كثري وكان: ( والعجلي، وزاد ابن سعد ،سعد بنوثقه ا 
، أثىن عليه األئمة ثناًء كبرياً، حىت قال ) الفنت من ءشي ىف يدخل مل صاحلاً  رجالً  انوك: ( العجلي

، وهو أحد الفقهاء السبعة باملدينة، وكان ) الدالء يكدره ال حبراً  الزبري بن عروة كان: ( ابن شهاب
 ةاملدين أهل أفاضل من كان: ( أعلم الناس حبديث عائشة، ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

  .)١(، روى له اجلماعة) وعلمائهم

  .)٢()ثقة فقيه فاضل : ( قال ابن حجرو  

  .أن عروة بن الزبري ثقة فقيه عامل فاضل :الخالصة

   .صحايبأنه ) ٢٣٨ص( تقدم يالثقفأبو عيسى  عامر أىب بنهو ا :ةشعب بن المغيره - ٦

   الحديثتخريج 

، وأبو داود يف السنن )٣٣١قم ر / ٣/١٩٤ج(احلديث أخرجه البخاري يف التاريخ األوسط 
/ ٢٠/٣٧٧ج(، والطرباين يف املعجم الكبري )١٦١(كتاب الطهارة باب كيف املسح رقم ) ١/٤١ج(

كتاب الطهارة باب يف املسح على ) ١/١٦٥ج(، كلهم عن حممد بن الصباح، والرتمذي )٨٨٢رقم 
عن ) ١٨٣٣٨رقم / ٤/٢٤٧ج(عن علي بن حجر، وأمحد يف مسنده ) ٩٨(اخلفني ظاهرمها رقم 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ) ١/٨٤ج(إبراهيم بن أيب العباس، وابن اجلارود يف املنتقى 
، والدارقطين يف السنن )٨٨٢رقم / ٢٠/٣٧٧ج(، والطرباين يف املعجم الكبري )٨٥(رقم 

ن بن من طريق سليما )٧٤٤(كتاب الطهارة باب الرخصة يف املسح على اخلفني رقم ) ١/١٥٢ج(
: قال � املغرية عن الزبري بن عروة عن أبيه عن الزناد أيب بنداود اهلامشي، كلهم عن عبد الرمحن 

   ). ظاهرمها خفيه على مسح ���� اهللا رسول رأيت  (

، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )٧٢٧رقم / ٢/٧٠ج(وأخرجه الطيالسي يف مسنده 

                                                 

ابن حبان، ، و )١٢٢٩رقم / ٢/١٣٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٥/١٧٨ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
 ). ٣٩٠٥رقم / ٢٠/١١ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٤٥١٥رقم / ٥/١٩٤ج(١ط الثقات

 ).٤٥٩٣رقم / ٦٧٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(



  

 )٢٦٤ ( 
 

عن ابن أيب ) ١٣٨٤(سح على ظاهر اخلفني رقم كتاب الطهارة باب االقتصار بامل) ١/٤٣٦ج(
   .به � الزناد عن أبيه عن عروة بن املغرية عن املغرية

  .يف اإلسناد السابق "عروة بن الزبري"، بدل "عروة بن املغرية": خالف هنا، فقالفالطيالسي 

 بن إمساعيل واهر  وكذلك ،الزناد أىب بن الرمحن عبد عن الطيالسى داود أبو رواه كذا: ( قال البيهقي
 عن حجر بن يوعل ،الصباح بن وحممد ي،اهلامش داود بن سليمان ورواه ،الزناد أىب ابن عن موسى

  .)١() أعلم واهللا املغرية عن الزبري بن عروة عن أبيه عن ،الزناد أىب ابن

  :عروة بن الزبري، لسببني: ومل يرجح بينهما، والراجح رواية من قال 

  .عروة بن املغرية: ابن الزبري أكثر، وأوثق ممن قال: ين قالواكون الرواة الذ  :األول

مل يقل أحد من الرواة ابن املغرية، إال سليمان بن داود الطيالسي، فقد تفرد ذا عن بقية  :الثاني
الرواة، وروايته عن عبدالرمحن بن أيب الزناد متكلم فيها، كون سليمان الطيالسي عراقي، ورواية 

    . يها ضعف، وقد تكلم فيها مجع من األئمة كما سبقالعراقيني عنه ف

   الحكم على الحديث

لوجود عبد الرمحن بن أيب الزناد، فهو حسن احلديث، وبقية رجاله ثقات رجال  :إسناده حسن 
  :الصحيحني، ومما يؤيد حسن إسناد احلديث أمران

  .أجود رواياته أن هذا احلديث من روايته عن أبيه، وروايته عن أبيه تعد من :األول

أن سليمان بن داود اهلامشي، أحد الرواة عنه، وهو ممن استثناهم ابن معني من أهل بغداد،  :الثاني
   .)٢() وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود اهلامشي، فرأيتها مقاربة: ( فقال

ذلك، لثناء ويبدوا أن سليمان انتقى، أو كتب من أصل كتبه، فتحمل أحاديث اهلامشي عنه على  
ابن املديين عليها، واألقرب أن مساع اهلامشي منه من أصل كتابه، ولذلك تكون أحاديثه عنه أصح مما 

                                                 

 ).١/٤٣٦ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )١(

 ).٣٩٧٠رقم / ٥/٨٤ج(١ط ب التهذيبتهذيابن حجر،  )٢(



  

 )٢٦٥ ( 
 

  .حدث به يف املدينة من حفظه

ظاهر اخلفني يف مسح  املغرية كاتب عن رجاء حديث منأي ).  أصح وهذا(  :البخاري عقبه قال
  . وباطنهما

  ).غرية حديث حسن حديث امل: ( ، فقالالرتمذيحسنه و  

 اهللا عبد بن زياد ثنا زحمويه بن زكريا ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٧٢( 
 ،َوَيْمَسُح َعَلى ُخفْيهِ  ،يـَتَـَوضأُ  ���� رَأَْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهللاِ  ( :قال مبشر بن الفضل ثنا البكائي

 �َورَأَْيُت َرُسوَل اِهللا : ى فـَْوُق، ثُم ُيَصلي الصَلَواِت ُكلَها، قَالَ َعَلى ظُُهورِِهَما َمْسَحًة َواِحَدًة ِإلَ 
  .)١() �َيْصنَـُعُه، فَأَنَا َأْصَنُع َكَما رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنهو ا :العزيز عبد بن علي - ١

   .يح بن زمحويه الواسطيبَ وهو زكريا بن حيىي بن صُ  :هيْ وَ مَ حْ زَ  بنُ  اي رِ كَ َز  - ٢

روى عن زياد البكائي، وشريك القاضي، وهشيم، وعنه حممود بن حممد الواسطي، وأبو يعلى  
  . الواسطي، وعلي بن عبد العزيز وغريهم

وثقه احلافظ ابن حجر يف ، و )وكان من املتقنني يف الروايات : ( ذكره ابن حبان يف الثقات وقال 
  .)٢(اللسان، وذكره قطلوبغا يف الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة

  .أن زكريا ثقة :الخالصة

  ).هـ١٨٣ت ( الكويف حممد أبو يائِ ك البَ  ير امِ العَ  يلفَ الط  بنُ هو ا :ي ائِ ك البَ  اهللاِ  دبْ عَ  بنُ  ادُ يَ زِ  - ٣

ائب، ومنصور بن املعتمر، والفضل بن مبشر، وعنه روى عن عبد امللك بن عمري، وعطاء بن الس 

                                                 

 ).٤٧٦(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح علي ظاهر اخلفني وباطنها رقم ) ١/٤٥٤ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ، و)٣٢٢٩رقم / ٣/٥١٥ج(١ط لسان الميزانابن حجر، ، و )١٣٢٩٤رقم / ٨/٢٥٣ج(١ط الثقات ابن حبان، )٢(
  ).٤٠٢٦رقم / ٤/٣٢٩ج(١ط قع في الكتب الستةالثقات ممن لم ي ،ُقْطُلوبـَُغا



  

 )٢٦٦ ( 
 

  .أمحد بن حنبل، واحلسن بن عرفة، وزكريا بن زمحويه وغريهم

  :وأهل العلم يف البكائي على ثالثة أقوال 

، وأبو داود، )١(أمحد بن حنبل، وأبو زرعة: من قبل حديثه، وعده من قسم احلسن، وهم: األول
بعد أن -بغريه، وروى له مسلم، والرتمذي وابن ماجه، قال السهيلي وأخرج له البخاري حديثاً مقروناً 

  .)٢(، أي باخراج البخاري ومسلم له)وحسبك ذا تزكية : ( -وثقه

عبد اهللا بن إدريس، وهو قول البن معني، حكاه عنه : من وثقه يف ابن إسحاق خاصة، وهم :الثاني
  .)٣(أبو داود

البن معني، حكاه  - أيضاً – كتاب املغازي، وهذا قول من ارتضى أمره، وحسن حديثه يف :الثالث
  . )٤(عنه عثمان الدارمي، وبه قال صاحل جزرة

ابن سعد، وعلي بن املديين، وأبو حامت، : من تكلم فيه، ولني حديثه، وهم أكثر األئمة منهم :الرابع
 جيوز ال ،الوهم كثري ،اخلطأ فاحش كان: ( والساجي، والنسائي، وأفرط فيه ابن حبان، فقال

  .)٥() ضري فال معترب ا اعترب فإن ،الروايات يف الثقات وافق فيما وأما ،انفرد إذا خبرب االحتجاج

 وكيعاً  أن يثبت ومل لني، إسحاق ابن غري عن حديثه ويف ،ياملغاز  ىف ثبت صدوق (: حجر ابنقال  
  . )٦() كذبه

عن ابن إسحاق، أو من كتاب  أن زياد البكائي حديثه من قسم احلسن، إذا حدث :الخالصة
                                                 

 ).٢/٣٦٨). (يهم كثرياً، وهو حسن احلديث : ( ويف كتاب الضعفاء يف أجوبته على الربذعي، قال )١(

 الروض األنف شرح السيرة النبويةالسهيلي، ، و )٤٧١٨رقم / ٣/٤٨٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ).٢١٥٤رقم / ٣/١٩٥ج(١ط تهذيبتهذيب الابن حجر، ، و )١/٢١ج(١ط

 ).٤٧١٨رقم / ٣/٤٨٥ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(

 ). ٤٠٤ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )٤(

ابن أيب حامت، ، و )٢٢٦رقم / ١٠٩ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي، ، و )٦/٣٩٦ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )٥(
 ).٣٦٠رقم / ١/٣٨٤ج(١ط لمجروحيناابن حبان، ، و )٤٧١٨رقم / ٣/٤٨٥ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٢٠٩٦رقم / ٣٤٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

 )٢٦٧ ( 
 

املغازي، ألنه أملى عليه املغازي إمالًء مرتني، أما فيما عدا ذلك، فينظر فيه، فما وافق الثقات فيقبل، 
وذلك ألنه كثري الوهم، وقد أنكر عليه أهل النقد بعض األحاديث، ذكرها ابن . وما انفرد به فريد

 أرى وما الناس، من الثقات عنه روى وقد ة،صاحل أحاديث ولزياد( : قالعدي يف الكامل، مث 
   .)١() بأساً  برواياته

  .املدين بكر أبو يار صَ نْ األَ هو  :رش بَ مُ  بنُ  لُ ضْ الفَ  - ٥

روى عن جابر بن عبد اهللا، وسامل بن عبد اهللا، وعنه زيدا البكائي، وعبد الرمحن بن مغراء، ويعلى  
  .بن عبيد، ومروان بن معاوية

 جابر عن له: ( بو حامت، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وقال ابن عديضعفه ابن معني، وأ 
  .)٢() عليه يتابع ال مما وعامتها ،العشرة دون أحاديث

   .ضعيف احلديث، اتفق األئمة على ذلك أن الفضلَ  :الخالصة

   الحديثتخريج 

) ٥١١(ة رقم كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صال) ١/١٧٠ج(احلديث أخرجه ابن ماجه 
  . إمساعيل بن توبة ثنا زياد بن عبد اهللا به: قال حدثنا

  ).  فوق ىلإ ةواحد ةمسح ،ظهورمها ىعل خفيه ىعل وميسحيتوضأ : ( بدون لفظة

   الحكم على الحديث

   :إسناده ضعيف جداً، فيه علتان

  .هو لني احلديثزياد بن عبد اهللا البكائي، و  :األولى

  .، وروايته عن جابر منكرة، ولعل هذا منها-أيضاُ - هو ضعيفو  الفضل بن مبشر، :الثانية

                                                 

 ).٦٩١رقم / ٤/١٣٦ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )١(

/ ٧/١٢٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )١١٩٢٢رقم / ٧/٨٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ).٤٧٤٧رقم / ٢٣/٢٥١ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٥٦٣رقم 



  

 )٢٦٨ ( 
 

  فائدة

املشروع يف املسح على اخلفني، أن ميسح ظاهرمها، ال باطنهما مرة واحدة، يبدأ بأعاله من رؤوس  
 ،نقول وذا: ( األصابع، إىل الساق دون أسفله وعقبه، وعلى هذا مجهور أهل العلم، قال ابن املنذر

 وجبأ ،حداً أ علمأ ال وكذلك ،املسح من جيزي وحده اخلف سفلأ مسح نأ ىير  اً حدأ علمأ وال
 ،بالرأي الدين كانَ  لو: ( واحتجوا حبديث علي. )١() اخلف ىعلأ مسح علي اقتصر من علي االعاده
، وهذا أوضح وأصح حديث يف بيان حمل املسح، قال )أعاله من باملسح أوىل اخلف أسفل لكان

 بيان يف علي حديث إال عليه يعتمد حديث الكمية وال الكيفية، يف يرد مل أنه فتفعر : ( الصنعاين
  .) أجزأه لغة اخلف على مسحاً  يسمى ما املكلف فعل إذا أنه والظاهر. املسح حمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).١/٤٥٤ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(



  

 )٢٦٩ ( 
 

  عدد المسح على الخفين ذكر: تخريج أحاديث

 :نافع لي قال :قال جريج ابن عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٧٣(
َيْمَسُح َعَلْيِهَما يـَْعِني َمْسَحًة َواِحَدًة بَِيَدْيِه ِكْلتَـْيِهَما ُبطُونـَُهَما َوظُُهورَُهَما، َوَقْد  ���� رَأَْيُت اْبَن ُعَمرَ   (

َها ْبَل َذِلَك اْلَماَء فـَتَـَوضأَ َهَذا ِلَجَنازٍَة ُدِعَي ِإلَيـْ   .)١() َأْهَراَق قـَ

  ).٦٥(ه والكالم على رجاله برقم احلديث سبق خترجي 

 عطاء عن ليث عن اهللا عبد حدثني قال سعيد ثنا علي بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٧٤(
  .)٢() َمرًة َواِحَدةً  (: ِفي اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفْيِن، قَالَ  ���� عباس ابن عن

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٧٥ص( الصائغ املكي تقدم هو بن زيد أبو عبد اهللا :علي بن محمد - ١

  .أنه حافظ ثقة) ٧٦ص(ي تقدم املروز  عثمان أبو شعبة بن منصورهو ابن  :سعيد - ٢

  .أنه إمام ثقة) ٣٣ص(ي تقدم املروز  ياحلنظل واضح بن املبارك بنا هو :اهللا عبد - ٣

  .)هـ١٧٥ت( ياملصر  احلارث أبو ،يمِ هْ الفَ  منَـ حالر  دبْ عَ  بن دعْ سَ  بنُ هو ا :ثُ يْ ل ال - ٤

روى عن عطاء بن أب رباح، والزهري، وهشام بن عروة، وقتادة، وعنه عبد اهللا بن املبارك، وسعيد  
  .بن منصور، وعبد اهللا بن يوسف التنيسي وغريهم

وزاد . ، ويعقوب بن شيبةالنسائىو  ،والعجلي ،معني بن حيىي، و حنبل بن أمحدو  وثقه ابن سعد، 
 فأسفت أحد فاتين ما: الشافعىقال . ثبت: وقال علي بن املديين. ولةثبت، يف أخذه سه: أمحد
 زمانه أهل سادات من كان: ( وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال. الليث على أسفت ما ،عليه
   .)٣() وسخاءً  ،وفضالً  وعلماً  ،وورعاً  ،فقهاً 

                                                 

 ).٤٧٧(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر عدد املسح على اخلفني رقم ) ١/٤٥٥ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ).٤٧٨(لى اخلفني باب ذكر عدد املسح على اخلفني رقم كتاب املسح ع) ١/٤٥٥ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(

اإلرشاد اخلليلي، ، و )١٠٤٤٥رقم / ٧/٣٦٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧/٥١٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
  .)٥٠١٦رقم / ٢٤/٢٥٥ج(٦طتهذيب الكمال املزي، ، و )٣٠رقم / ١/٢٠٢ج(١ط في معرفة علماء الحديث



  

 )٢٧٠ ( 
 

  . )١() والشيوخ السماع ىف ساهلتي كان ( :معني بن حيىي قال 

   .)٢() إمام فقيه ثبت ثقة( : حجر ابنقال و  

أن الليث إمام ثقة ثبت، كان أعلم وأفقه أهل مصر يف زمانه، أما ما عيب عليه من : الخالصة
  :تساهله يف السماع ويف الشيوخ، فال خيدش يف روايته، وال يقدح يف قبوهلا، وذلك ألمور

لذا و  ،جائزةعندهم  اإلجازة أنه عرف عن أهل مصر التسامح يف التصريح بالسماع، وكانت :األول
 ثقة صدوق  (": عبد اهللا بن وهب"يف  الساجي قالا، وهذا اصطالحاً خاصاً م، حدثن فيها ونيقول

 حدثين فيها ويقول ،جائزة عندهم اإلجازة أن بلده أهل مذهب ألن ،السماع يف يتساهل وكان
   .)٣()  فالن

ومل يأت مبا ينكر عليه، وما خالف الثقات يف  أن الليث مل يؤخذ عليه شيئًا يف مروياته، :الثاني
قاهلا بعد أن . )٤() منكراً  حديثاً  الثقات عن روى أعلمه ماثقة : ( حديثه، قال النسائي يف ابن وهب
   .حكى عنه أنه يتساهل يف السماع

ن يقع أن األمور اليت تساهل فيها الليث يف السماع، هي مما أجازه األئمة، فهو إمام، ويبعد أ :الثالث
 نهأل اجلواز على دليل فهو الليث فيه تساهل وما: ( يف التساهل الذي خيرم الضبط، قال الذهيب

  . )٥() قدوة

 فقد وإال ،إطالقه على ليس -أي بالتساهل بالسماع– بذلك الرد أن والظاهر: ( وقال السخاوي 
 ..،ينكر مبا يءا وعدم لثقةا من إليهم انضم ملا يكون أن فإما ،به املقبولني األئمة من مجاعة عرف

                                                 

 تهذيب التهذيبابن حجر، : وينظر )٦٩٩٨رقم / ٣/٤٢٣ج(١ط في نقد الرجالعتدال ميزان االالذهيب،  )١(
 ).٨٣٤رقم /٨/٤٦٥ج(١ط

 ).٥٧٢٠رقم / ٨١٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٤/٥٣٢ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).٤/٥٣٢ج( نفس املصدر )٤(

 ).٦٩٩٨قم ر / ٣/٤٢٣ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٥(



  

 )٢٧١ ( 
 

   .)١() يقدح ال ومه يقدح ما فمنه ،خيتلف التساهل لكون أو

  .أنه ثقة فاضل) ١٠٩ص(تقدم أبو حممد القرشي الفهري  رباح أىب بنهو ا :عطاء - ٥

  .أنه صحايب) ٣٥ص(هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي تقدم  :عباس ابن - ٦

   الحديثتخريج 

مل أجده يف شيء من كتب السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  يثهذا احلد
  .بقية كتب أصحاب السنة

   الحكم على الحديث

ف، حممد بن علي، فليس من إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيحني، غري شيخ املصن
  .، لكنه ثقةرجاهلما

   

                                                 

 ).٢/١٠١ج(١ط فتح المغيث بشرح الفية الحديث ،السخاوي )١(



  

٢٧٢   
 

  والنعلين نالمسح على الجوربي ذكر: تخريج أحاديث

 ثنا ةمرداني بن يزيد ثنا عون بن جعفر ثنا الوهاب عبد بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر) ٧٥(
َوَمَسَح َعَلى  تـََوضأَ  بَاَل ثُم  ���� رَأَْيُت َعِليا (: قال حريث بن عمرو عن ريعس بن الوليد

   .)٢())١(اْلَجْورَبـَْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة )١٤٩ص( ي تقدمالنيسابور  أمحد أبو حبيب بنا هو :الوهاب عبد بن محمد - ١

  .أنه ثقة) ١٥٠ص(تقدم  ياملخزومأبو عون  يالقرش جعفر بنهو ا :عون بن جعفر - ٢

  .التاجر موىل عمرو بن حريث الكويف يشِ رَ القُ  ٣الصواب ابن َمْردانُبة :ةيانُ دَ رْ مَ  بنُ  ديْ زِ يَ  - ٣

: وعنه بن عبيد األنصاري، وزياد بن عالقة، والوليد بن سريع، أنس بن مالك، وثابت: روى عن 
  .وابن عون وغريهممحاد بن أسامة، الفضل بن دكني، ووكيع بن اجلراح، 

وثقه وكيع، وابن معني، والعجلي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وذكره ابن حبان وابن شاهني يف  
   .)٤(ثقاما

                                                 

جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية . بفتح اجليم والراء، لفظ أعجمي معرب مجعه جوارب وجواربة، واهلاء للعجمة: اجلورب )١(
  .قطن أو الكتان أو حنو ذلكهو ما يلبسه اإلنسان يف قدميه سواء كان مصنوعاً من الصوف أو ال :اجلورب) ٣٧/٢٧١ج(

ينسج من الصوف الغليظ ويفصل على قدر القدم إىل الساق، ويثبت بنفسه وال ينعطف وال ينكسر ملتانته وغلظه، وال : فاجلورب 
مادة : ينظر. خيرقه املاء لقوة نسجه، وميكن مواصلة املشي فيها، وال تتأثر باحلجارة وال بالشوك وال بالرمضاء أو الربودة

 .)٢/٢٣٠ج(٢ط لسان العربابن منظور، ، و )٢/٩٩ج(١ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، ، جرب

 ).٤٧٩(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(

  .لف مث باء مفتوحة موحدة، هكذا يف كتب الرتاجميف األصل مردانية وهو خطأ، والصواب مرادنبه بنون مضمومة بعد األ )٣(
رقم / ١/٤٨٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٢٩٦٨رقم / ٤/٢٧ج(١ط تاريخ ابن معين رواية الدوريابن معني،  )٤(

ابن ، و )٣/٢٤٣ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي، ، و )١١٨٠٨رقم / ٧/٦٢٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٨٥٥
 ).٧٠٤٨رقم / ٣٢/٢٤١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٥٦٨رقم / ٢٥٧ص(١ط لثقاتتاريخ أسماء اشاهني، 



  

٢٧٣   
 

  .)١()صدوق (  :، وقال ابن حجر)ثقة (  :وقال الذهيب 

أن يزيد بن مردانبة ثقة، لتوثيق األئمة له، وليس بصدوق كما قال ابن حجر، وال أدري  :الخالصة
  . ملاذا عدل ابن حجر عن توثيقه؟

  .يموىل آل عمرو بن حريث املخزوم لكويفهو ا :يعرِ سَ  بنُ  ديْ لِ الوَ  - ٤

وخلف بن  ،اعيل بن أيب خالدعنه إمسو  ،وعبد اهللا بن أيب أوىف ،روى عن مواله عمر بن حريث 
  .ه وغريهمويزيد بن مردانب ،ومسعر بن كدام ،خليفة

ذكره ابن حبان يف الثقات، وأخرج له مسلم، والنسائي، واحتجا به، وذكره البخاري يف التاريخ وابن  
  .)٢()أيب حامت يف اجلرح، ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً 

  .)٣() صدوق: ( ، وقال ابن حجر)ثقة (  :قال الذهيب 

  .أن الوليد بن سريع ثقة :الخالصة

  .ياملخزوم يبن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن خمزوم القرشهو ا :ثيْ رَ حُ  بن ورُ مْ عَ  - ٥

 ����مسح النيب وا مات،  ،، وهو أول قرشي اختذ بالكوفة داراً سكن الكوفة، وابتىن ا داراً صحايب،  
، وكان من أغىن أهل الكوفة، روى عن عظيماً  عه، فكسب ماالً رأسه، ودعا له بالربكة يف صفقته وبي

اثنيت عشرة سنة، ويل لبين أمية بالكوفة، وشهد القادسية، وأبلى  ����وكان عمره ملا تويف النيب  ����النيب 
  .)٤(، تويف سنة مخس ومثاننيفيها

   الحديثتخريج 

يف املسح على اجلوربني كتاب الطهارة باب ) ٢/٢٧٧ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
                                                 

 ).٧٨٢٦رقم / ١٠٨٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٦٣٥٥رقم / ٢/٣٨٩ج(١ط الكاشفالذهيب،  )١(

 ،)١٥٦٨٠رقم / ٩/٨ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٢٥٠٢رقم / ٨/١٤٤ج(١طالتاريخ الكبير البخاري،  )٢(
 ).٦٧٠٥رقم / ٣١/١٤ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٥٨٧٨رقم / ٥/٤٩١ج(١ط الثقاتابن حبان، و 

 ).٧٤٧٤رقم / ١٠٣٨ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، و  ،)٦٠٦٥رقم / ٢/٣٥١ج(١طالكاشف الذهيب،  )٣(

 ).٣٩٠٢رقم / ٤/٢٠٠ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري، ، و )٦/١٠٠ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(



  

٢٧٤   
 

  .وكيع حدثنا يزيد بن مردانبه به حدثنا: قال) ١٩٩٨(رقم 

كتاب الطهارة باب املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/١٩٩ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
، )١٩٩٧(، وابن أيب شيبة يف مصنفه برقم )٦/٢٣٢ج(، وابن سعد يف الطبقات الكربى )٧٧٣(

، وأخرجه البيهقي يف السنن سفيان من طريق ، كلهم)٧٣١رقم / ٣/٢٤٠ج( املوابن عدي يف الك
 ، من طريق)١٣٥٣(رقم  باب ما ورد ىف اجلوربني والنعلنيكتاب الطهارة ) ١/٤٢٧ج(الكربى 
بال، مث توضأ ومسح  أن علياً   : (الزبرقان العبدي عن كعب بن عبد اهللا عنوإسرائيل، كالمها سفيان 

   .) علنيعلى اجلوربني والن

من قومه يقال له عبد  مسع رجالً أنه ورقاء  شعبة عن أيبمن طريق ) ١٣٥٢(وأخرجه البيهقي برقم  
  .فذكره.. .اهللا بن كعب

، )١()وهم فيه : ( عبد اهللا بن كعب، والصواب األول، قال البخاري: فقلب كعب بن عبد اهللا، فقال 
  ."كعب بن عبد اهللا": واب، والص"عبد اهللا بن كعب" :شعبة وهم يف قولهأي أن 

بكر بن عياش عن عبد اهللا بن سعيد  أيب حدثنا: قال) ١٩٩٢(برقم  -أيضاً - وأخرجه ابن أيب شيبة  
  .)بال، مث مسح على جوربيه ونعليه رأيت علياً ( : عن خالس قال

   الحكم على الحديث

  .، فإن رجاله كلهم ثقاتإسناده صحيح 

الزبرقان العبدي عن  عبد الرزاق من طريق رواية - وهي: األولقان اآلخران فضعيفان، فوأما الطري 
  : علتان افيه ها ضعيف،سنادإف، -كعب بن عبد اهللا

: وقال الذهيب ) يف حديثه وهم: ( يالزبرقان بن عبد اهللا العبدي وهو أبو الورقاء، قال البخار  :األولى
  . )٢()ال يضعف ذا : ( ْطُلْوبـََغاأبو الفداء قُ قال ).  وهم يف حديث، فذكره العقيلي يف كتابه  (

                                                 

 .)١٤٥٠رقم / ٣/٤٣٥ج(١ط التاريخ الكبير، لبخاريا )١(

 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،ُقْطُلْوبـََغا، و )٢٨٢٨رقم / ٢/٦٦ج(١ط في نقد الرجالزان االعتدال ميالذهيب،  )٢(
 ).٣٩٤٢رقم / ٤/٢٩٤ج(١ط
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  .)١(وذكره ابن حبان يف الثقات 

وما يروي عنه الثوري وإسرائيل  ،له ضوء مسنداً  وزبرقان هذا ال أعرف له حديثاً : ( وقال ابن عدي 
  .)٢() لعله مقاطيع

يف اجلرح ومل  كعب بن عبد اهللا وهو العبدي، جمهول، ذكره البخاري يف التاريخ، وابن أيب حامت  :الثانية
  .)٣(يذكراه جبرح وال تعديل، وذكره ابن حبان يف الثقات

وهو ابن : فعبد اهللا -بكر بن عياش عن عبد اهللا بن سعيد أيبمن طريق -، وأما رواية ابن أيب شيبة 
وقال . )منكر احلديث، مرتوك احلديث  (: أمحد بن حنبل، قال احلديث أيب سعيد املقربي مرتوك

  .)٤() رتوك ذاهب احلديثم ( :الدارقطين

 عن براهيمإ عن عمشاأل عن الثوري عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر )٧٦(
  .)٥() َعَلى اْلَجْورَبـَْينِ  َسحُ مْ يَ  ه َكانَ أَن  (: ���� مسعود بيأ عن الحارث بن همام

   : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(تقدم الدبري بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب هو ا :سحاقإ - ١

   .أنه إمام ثقة) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  . أنه أمري املؤمنني يف احلديث) ٣٤ص(تقدم  مسروق بن سعيد بنا هو :الثوري - ٣

  .أنه ثقة مدلس) ١٢٢ص(هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي تقدم  :عمشاأل - ٤

  .أنه ثقة) ١٥٣ص( تقدم الكويف عمران أبو يالنخع قيس بن يزيد بنهو ا :اهيمبر إ - ٥
                                                 

رقم / ٢/٦٦ج(١ط في نقد الرجالن االعتدال زاميالذهيب، ، و )٨٠٢٢رقم / ٦/٣٤٠ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(
 ).٣٩٤٢رقم / ٤/٢٩٤ج(١ط الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،ُقْطُلْوبـََغا، و )٢٨٢٨

 ).٧٣١رقم / ٤/٢١٥ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(

 .)٥٠٩٧رقم / ٥/٣٣٤ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٩٦٣رقم / ٧/٢٢٤ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )٣(

 ).٣٤٤٣رقم/ ٤/٣١٩ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٣٠٥رقم /١٥/٣١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي،  )٤(

 ).٤٨٠(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٢ج(١ط األوسط ابن املنذر، )٥(
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  .أنه ثقة) ١٥٣ص( تقدم الكويف يالنخع عمرو بن قيس بنا هو :الحارث بن همام - ٦

  .يأبو مسعود البدر  يرو بن ثعلبة بن عمرو األنصار مْ ة بن عَ بَ قْ عُ هو  :دوْ عُ سْ مَ  وبُ أَ  - ٧

وما  شهد أحداً وإمنا قيل له البدري، ألنه سكن ماء بدر، لكنه  ،دراً شهد العقبة ومل يشهد بصحايب  
  .)١(مات أيام علي ،وكان وايل علي على الكوفةوهو معدود يف علماء الصحابة،  بعدها من املشاهد،

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اجلوربني والنعلني ) ١/٢٠٠ج(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه احلديث 
كتاب الطهارة باب يف املسح ) ٢/٢٧٤ج(عن الثوري، وابن أيب شيبة يف مصنفه : قال) ٧٧٧(م رق

أن أبا  ( عن األعمش عن إبراهيم عن مهام؛كالمها ابن منري  حدثنا : قال) ١٩٨٣(على اجلوربني رقم 
   .) كان ميسح على اجلوربني  � مسعود

باب يف املسح على اجلوربني رقم كتاب الطهارة ) ٢/٢٧٤ج( -أيضاً -وأخرجه ابن أيب شيبة 
، سفيان كالمها من طريق )٤٩٦٤رقم/ ٣/٢٢٢ج(، وأمحد يف العلل ومعرفة الرجال )١٩٨٤(

رقم  اجلوربني والنعلني باب ما ورد يفكتاب الطهارة ) ١/٤٢٧ج(والبيهقي يف السنن الكربى 
 أن أبا مسعود(  :منصور عن إبراهيم حدثين خالد بن سعد ، كالمها عنشعبةمن طريق ) ١٣٥٣(

  ).  كان ميسح على اجلوربني والنعلني  �

كتاب الطهارة باب يف املسح على اجلوربني رقم ) ٢/٢٧٧ج( -أيضاً -وأخرجه ابن أيب شيبة  
رأيت أبا  : ( بن عمرو قالريسيُ حدثنا وكيع عن االعمش عن املسيب بن رافع عن : قال) ٢٠٠٠(

   .) مث توضأ ومسح على اجلوربني ،بال � مسعود

   الحكم على الحديث

إسحاق بن إبراهيم الدبري، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال  هألن فيإسناده حسن، 
الصحيحني، وال خيشى إال من عنعنة األعمش، لكنه رواه عن إبراهيم وعنه الثوري، وروايتهما عنه 

                                                 

 في تمييز الصحابةاإلصابة ابن حجر، ، و )١٨٩٥م رق/ ٥٦١ص(١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب،  )١(
 ).٥٦٣١رقم / ٧/٢١ج(١ط
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تطرق  "عن"ومىت قال  ،كالم فال "حدثنا"فمىت قال  : (قال الذهيب. حممولة على االتصال، كما سبق
فإن  ؛وأيب صاحل السمان ،وابن أيب وائل، كإبراهيم  :حتمال التدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهما إليه
   .)١()  تصالايته عن هذا الصنف حممولة على االرو 

فإن ، بالروايات األخرى اليت سقناها ،يح لغريهاحلديث يعتضد ويرتقي إىل درجة الصحإسناد لكن  
  .، ورجاهلا كلهم ثقات رجال الصحيحنيصحيحةكلها  أسانيدها

أَنُه  (: ���� نسأ عن ةقتاد عن معمر ناأ الرزاق عبد ناأ سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر )٧٧( 
   .)٢() َكاَن َيْمَسُح َعَلى اْلَجْورَبـَْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(تقدم بن إبراهيم بن عباد الدبري اليماين هو ا :سحاقإ - ١

   .أنه إمام ثقة) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

   .أنه ثقة حافظ) ١٩٨ص(تقدم أبو عروة البصري  احلداين األزدي هو ابن راشد :معمر - ٣

  .أنه ثقة إمام) ١٦٤ص(تقدم  يالسدوسأبو اخلطاب  عكابة بن دعامة بنهو ا :ةقتاد - ٤

  .أنه صحايب) ٨٥ص( تقدم بن مالك بن النضر النجار أبو محزة املدينهو ا :نسأ - ٥

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اجلوربني ) ١/٢٠٠ج(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه احلديث  
كتاب الطهارة باب ) ٢/٢٧٦ج(قال أخربنا معمر، وابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٧٧٩(والنعلني رقم 
من طريق ) ٦٨٦رقم / ١/٢٤٤ج(والطرباين يف املعجم الكبري ) ١٩٩٠(ى اجلوربني رقم يف املسح عل

  .به عن قتادةهشام كالمها 

  :منهالكن ال خيلو طريق منها من ضعف،  ،وورد احلديث من طرق أخرى 

                                                 

 ).٣٥١٧رقم / ٢/٢٢٤ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب، ) ١(

 ).٤٨١(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(
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 ،)٧٤٥(رقم  باب املسح على القلنسوةكتاب الطهارة ) ١/١٩٠ج( -أيضاً -أخرجه عبد الرزاق ما  
رقم  اجلوربني والنعلني باب ما ورد يفكتاب الطهارة ) ١/٤٢٧ج(يف السنن الكربى والبيهقي 

بأطول مما عند  الثوري عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا بن ضرار كالمها من طريق) ١٣٥٦(
  .) أسودين مث صلى على جوربني له مرعزاً فمسح على القلنسوة و ( : املصنف، وفيه

كتاب الطهارة باب يف املسح على اجلوربني رقم ) ٢/٢٧٦ج(ه وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف 
أنه توضأ ومسح  : (خمتصراً بلفظ حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن سعيد: قال) ١٩٩٤(

  ).على جوربني َمْرِعزي 

، وذكره ابن حبان يف )ليس بالقوي : ( متكلم فيه، قال أبو حامت سعيد بن عبد اهللا بن ضرارو  
  .)١(الثقات

حدثين حممد بن عبيد بن : قال )٥٦٤٤رقم/ ٣/٣٧٥ج(وأخرجه أمحد يف العلل ومعرفة الرجال  
ميسح على  � رأيت أنس بن مالك : (حدثنا أبو رجاء الكلييب عن أيب الطفيل قال :حساب قال

   ). اجلوربني

: ن عديقال ابخمتلف فيه، الكليب، أبو رجاء ، روح بن املسيب -أيضاً – هذا إسناد فيه مقالو  
ابن  امهو ، هو صاحل ليس بالقوي: وقال أبو حامت. صويلح: وقال ابن معني.  حمفوظةريأحاديثه غ

  .)٢() يروي املوضوعات عن الثقات، ال حتل الرواية عنه( : ، وقالحبان

أخربين أمحد بن شعيب، عن : قال) ١٠٠٩رقم/ ٢/٥٦١ج(وأخرجه الدواليب يف الكىن واألمساء  
رأيت أنس بن  (: ربين سهل بن زياد أبو زياد الطحان حدثنا األزرق بن قيس قالعمرو بن علي أخ

أمتسح : فقلت ،فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ومسح على جوربني من صوف ،أحدث � مالك
   ).ولكنهما من صوف  ،إما خفان: عليهما؟ فقال

 اجلرح، ومل يذكراه جبرح وال ويف سنده سهل بن زياد ذكره البخاري يف التاريخ، وابن أيب حامت يف 
                                                 

 ).٢٩٠٢رقم / ٤/٢٨٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٥٢٧١رقم / ٣٥/ ٤ج(١ط التعديلالجرح و ابن أيب حامت،  )١(

/ ٤/٥٨ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، و  ،)٤٥٤٠رقم / ٤٤٩/ ٣ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(
 ).٣٤٢رقم/ ٢/٣٧٠ج(١ط من المحدثين والضعفاء والمتروكين المجروحين ابن حبان،، و )٦٦٤رقم
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  . )١()ما ضعفوه : ( تعديل، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الذهيب

رقم  اجلوربني والنعلني باب ما ورد يفكتاب الطهارة ) ١/٤٢٧ج(وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى  
ت أنس بن رأي (: يزيد بن هارون حدثنا عاصم األحول عن راشد بن جنيح قال من طريق) ١٣٥٨(

   .) دخل اخلالء وعليه جوربان أسفلهما جلود وأعالمها خز، فمسح عليهما � مالك

رمبا ( : وقال الثقات، وذكره ابن حبان يف ،صاحل احلديث: قال أبو حامت، راشد بن جنيحويف سنده  
: شيخ مقل من الرواية، ما علمت به بأسا، بل قد قال بعضهم: ( ، وقال الذهيب) أخطأ

  . )٢() صدوق

   الحكم على الحديث

  .إسناده حسن، فيه إسحاق الدبري وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيحني 

كما بيناه -وإن كان ال خيلو واحد منها من مقال، اليت سقناها، الشواهد أما الطرق األخرى، و و  
كيف   لكنها تتقوى ببعضها البعض، ويسند بعضها بعضاً، لو مل يكن موجود حديث باب، -سابقاً 

  .املؤلف حسن لذاته خرجهوحديث الباب الذي أ

 البكاء يحيي عن الرازي جعفر بوأ ثنا نعيم بوأ ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :قال المنذر )٧٨(
   .)٣()َكاْلَمْسِح َعَلى اْلُخفْينِ   ،اْلَمْسُح َعَلى اْلَجْورَبـَْينِ  (: يقول ���� عمر ابن سمعت :قال

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنهو ا :العزيز عبد بن علي - ١

  .أنه ثقة حافظ) ١٧٢ص(تقدم  يالقرش محاد بن عمرو: دكني بن الفضلهو  :نعيم بوأ - ٢

                                                 

 ،)٥٩٦٩رقم / ٤/١٨٧ج(١ط الجرح والتعديل ابن أيب حامت،، و )٢١١٢رقم/ ٤/١٠٢ج(١ط التاريخ الكبيرلبخاري، ا )١(
 ).٣٥٧٦رقم/ ٢/٢٣٧ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب، ، و )١٣٥٠٥رقم/ ٨/٢٩١ج(١ط الثقاتابن حبان، و 

، )١٨٢٩رقم/ ٩/١٦ج(٦ط جالفي أسماء الر تهذيب الكمال املزي، ، و )٢٦٧٠رقم/ ٤/٢٣٤ج(١ط الثقات ابن حبان، )٢(
 ).٩/١٣٠ج(١ط تاريخ اإلسالمالذهيب، و 

 ).٤٨٢(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(
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  .)ـه١٦٠ت(ي موالهم يممِ الت  اناهَ عبد اهللا بن مَ : ىسَ يْ عِ  أيب ى بنُ سَ يْ عِ  هو :ي ازِ الر  رفَ عْ جَ  وبُ أَ  - ٣

روى عن محيد الطويل، واألعمش، وحيىي البكاء، وعنه الفضل بن دكني، وجرير بن عبد احلميد،  
  .وشعبة وغريهم

ابن معني، وابن املديين، وحممد بن عبداهللا املوصلي، وأبو حامت، واحلاكم، وابن عبد و  ،وثقه ابن سعد 
وأحاديثه عامتها  ،روى عنه الناس، وقد مستقيمة يرويها له أحاديث صاحلة( : الرب، وقال ابن عدي

   .)١() وأرجو أن ال بأس به ،مستقيمة

أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو زرعة، والفالس، والعجلي، والنسائي، : وتكلم فيه ولني حديثه 
إال  ،االحتجاج حبديثه كان ينفرد عن املشاهري باملناكري، ال يعجبين (: وقال ابن حبانوالساجي، 
  .)٢() قاتفيما وافق الث

  .)٣() عن مغرية خصوصاً  ،ء احلفظيصدوق س (: ابن حجرقال و  

أن أبا جعفر الرازي صدوق يف نفسه، لكنه يف حديثه لني، وخاصة ما يرويه عن املغرية،  :الخالصة
  .، وليس هو مبتقن يف احلفظانفرد عن الثقات مبا خيالفهمفقد كانت له أوهام، و 

  .)هـ١٣٠ت( ايند حَ ـاء الك البَ باملعروف  يدِ زْ د األَ يْ لَ خُ  م بن أيبلِ سْ مُ  بنُ هو ا :اءك البَ  ييَ حْ يَ  - ٤

روى عن ابن عمر، واحلسن البصري، وسعيد بن املسيب، وعنه محاد بن زيد، والثوري، وابن هليعة،  
  .وأبو جعفر الرازي

: وقال ابن حبانضعفه أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو حامت، وأبو زرعة، والنسائي، والدار قطين،  
                                                 

، )٢٩٤٤رقم/ ٤/٢٢ج(١ط تاريخ ابن معين رواية الدوريابن معني، ، و )٧/٣٨٠ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )١(
أجوبة أبو زرعة، ، و )١٤٨رقم /١٢٢ص(١ط سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدينيابن املديين، و 

رقم / ٦/٣٦١ج(١طالجرح والتعديل ابن أيب حامت، ، و )٢/٤٤٣ج(١ط أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي
 ).١٤٠٠رقم/ ٦/٤٤٨ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )١٠٨٠٦

 من المحدثين والضعفاء والمتروكين المجروحينابن حبان، ، و )٢١٠٨رقم/ ٢/٣٩١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٢(
 ).٨٣٠٠رقم / ١٠/٦١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٧٠٢رقم / ٢/١٠١ج(١ط

 ).٨٠٧٧رقم / ١١٢٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(



  

٢٨١   
 

   .)١()  ، ال جيوز االحتجاج بهعن الثقات املعضالت ييرو كان ممن ينفرد باملناكري عن املشاهري، و ( 

  . )٢()ضعيف : ( قال ابن حجرو  

  .أن حيىي البكاء ضعيف احلديث، اتفق علماء احلديث على تضعيفه :الخالصة

  .أنه صحايب) ٩٥ص(تقدم  يعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدو هو  :عمر ابن - ٥

   الحديثتخريج 

رقم  باب املسح على اجلوربنيكتاب الطهارة ) ١/٢٠٢ج(احلديث أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
) ٢/٢٧٨ج(وابن أيب شيبة يف مصنفه  ،)٣١٠١رقم/ ٢/١٠٧١ج(وابن اجلعد يف مسنده  ،)٧٨٢(

جعفر الرازي عن  أيب ريقكلهم من ط) ٢٠٠٢(رقم  من قال اجلوربان مبنزلة اخلفنيكتاب الطهارة 
  .به حيىي البكاء

   الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف، فيه علتان 

  .أكثر األئمة على تضعيفهأبو جعفر الرازي،  :األولى

  .حيىي البكاء ضعيف احلديث :الثانية

 سماعيلإ عن عمشاأل عن الثوري عن الرزاق عبد عن سحاقإ حدثنا :قال ابن المنذر )٧٩(
   .)٣() َيْمَسُح َعَلى َجْورَبـَْيِه َونـَْعَلْيهِ  ���� رَأَْيُت اْلبَـَراءَ  ( :قال يهبأ عن رجاء بن

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه صدوق) ٦٠ص(تقدم بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الدبري هو ا :سحاقإ - ١

                                                 

الجرح ابن أيب حامت، ، و )١١٩٠رقم / ٢/٤٦١ج(١ط فاء والمتروكينالمجروحين من المحدثين والضعابن حبان،  )١(
 ).٦٩٢٠رقم/ ٣١/٥٣٣ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٦٤٣٠رقم / ٩/٢٢٩ج(١ط والتعديل

 ).٧٦٩٥رقم / ١٠٦٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٤٨٣(ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم  كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٦٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(



  

٢٨٢   
 

   .أنه إمام ثقة) ٦١ص( تقدم الصنعاين بكر أبو نافع بن مهام بنهو ا :الرزاق عبد - ٢

  . أنه أمري املؤمنني يف احلديث) ٣٤ص(تقدم  مسروق بن سعيد بنا هو :الثوري - ٣

  .أنه ثقة مدلس) ١٢٢ص(هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي تقدم  :عمشاأل - ٤

  .أبو إسحاق الكويف يدِ يْ بَـ عة الز يْ بِ بن رَ هو ا :اءجَ رَ  بنُ  يلاعِ مَ سْ إِ  - ٥

زال بن سربة، وعنه سليمان األعمش، وشعبة، واحلسن بن روى عن إبراهيم النخعي، وأبيه رجاء، والن 
  .عمارة وغريهم

روى له اجلماعة سوى . الثقات وذكره ابن حبان يفي، والنسائوالعجلي، بن معني، وأبو حامت، وثقه ا 
  .)١() ) منكر احلديث( : وحده يقال األزدو . يالبخار 

   .)٣() يه األزدى بال حجةثقة تكلم ف (: ابن حجر ، وقال)٢()ثقة : ( وقال الذهيب 

فقد تكلموا فيه حىت اموه إن إمساعيل ثقة، أما تضعيف األزدي له، فغري معترب،  :الخالصة
، وعد من املتشددين يف اجلرح، وكثريًا ما يرد عليه األئمة، خاصة إذا انفرد بالتضعيف، قال بالوضع
غاية يف اروحني، مجع فأوعى، وجرح أبو الفتح يسرف يف اجلرح، وله مصنف كبري إىل ال: ( الذهيب
وال عربة بقول  (: ابن حجروقال  .)٤() بنفسه مل يسبقه أحد إىل التكلم فيهم، وهو املتكلم فيه خلقاً 

  .)٥() تفكيف يعتمد يف تضعيف الثقا ،ألنه هو ضعيف ،األزدي

  .أبو إمساعيل الكويف يدِ يْ بَـ عة الز يْ بِ رَ  اء بنُ جَ رَ : بيهأ - ٦

  .رباء بن عازب، وسعد بن مالك، وعبد اهللا بن عمر، وعنه وابنه إمساعيل، وحيىي بن هانئروى عن ال 

                                                 

ابن ، و )٥٦٥رقم / ٢/١١٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و  ،)٨٩رقم / ١/٢٢٥ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(
 ).٤٤٣رقم / ٣/٩٠ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٦٥٨٦رقم/٦/٢٩ج(١ط الثقاتحبان، 

 .)٣٧٣رقم / ١/٢٤٥ج(١ط معرفة من له رواية في الكتب الستةفي  الكاشفالذهيب،  )٢(

 ).٤٤٧رقم / ١٣٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).١/٥ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٤(

 ).٣٨٣ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )٥(



  

٢٨٣   
 

   .)١()ابن ماجهو  ،النسائيو  ،أبو داودو  ،مسلمروى له . وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٣() صدوق: ( ، وقال ابن حجر)٢()ثقة (  :وقال الذهيب 

  .أن رجاء بن ربيعة ثقة :الخالصة

   لحكم على الحديثا

 باب املسح على اجلوربنيكتاب الطهارة ) ١/٢٠٠ج(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه احلديث  
كتاب الطهارة باب يف املسح على ) ٢/٢٧٧ج(وابن أيب شيبة يف مصنفه  ،)٧٧٨(والنعلني رقم 
كتاب ) ١/٤٢٧ج(، كالمها من طريق الثوري، والبيهقي يف السنن الكربى )١٩٩٦(اجلوربني رقم 

عن ابن منري كالمها عن األعمش ) ١٣٥٥(رقم  باب ما ورد ىف املسح على اجلوربني والنعلنيالطهارة 
  .عن إمساعيل به

   الحكم على الحديث

، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم، شيخ املصنف إسناده حسن، ألن يف إسناده الدبري 
ه رواه عنه الثوري، وروايته عنه محلها األئمة على وال خيشى إال من عنعنة األعمش، كونه مدلس، لكن

  .االتصال، كما سبق معنا يف ترمجته

، كون األخرى من غري طريق الدبري بالروياتبالغري، صحيح يرتقي إسناده إىل درجة الاحلديث و  
  .ورجاهلا ثقات رجال الصحيح ،إسنادها صحيح

 بيأ ابن الرحمن عبد عن البقال سعيد بوأ ثنا يعلي ناأ حمدأ بوأ حدثنا :قال ابن المنذر )٨٠(
  .)٤() َقَضى َحاَجَتُه، ثُم تـََوضأَ َوَمَسَح َعَلى َجْورَبـَْيِه َوُخفْيهِ  ���� رَأَْيُت ِبَالًال  ( :قال ليلي

                                                 

تهذيب املزي، ، و )٢٦٨٩رقم / ٤/٢٣٧ج(١ط الثقاتن، ابن حبا، و )٤٣٨رقم / ١/١٥٩ج(١ط ثقاتمعرفة الالعجلي،  )١(
 ).١٨٩١رقم / ٩/١٥٧ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 .)١٥٦٠رقم / ١/٣٩٥ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشفالذهيب، ) ٢(

 ).١٩٣١رقم /٣٢٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ) ٣(

 ).٤٨٤(سح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم كتاب امل) ١/٤٦٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(



  

٢٨٤   
 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ١٤٠ص(تقدم أبو أمحد الفراء  يحممد بن عبد الوهاب العبدهو  :حمدأ بوأ - ١

  .)هـ٢٠٩ت( الكويف يسِ افَ نَ أبو يوسف الط  يادِ يَ ة اإلِ ي مَ أُ  أيب د بنِ يْ بَـ عُ  بنُ ا هو :ىلَ عْ يَـ  - ٢

، وأيب سعد البقال، وعنه إسحاق بن األعمشو  ،إمساعيل بن أيب خالد، وسفيان العصفريروى عن  
  .راهويه، وابن أيب شيبة، وحممد بن عبد الوهاب وغريهم

إال يف : صدوق، وزاد ابن معني: العجلي، والدارقطين، وقال أبو حامتوثقه ابن سعد، وابن معني، و  
  .)١(وروى له اجلماعة. سفيان، وذكره ابن حبان يف الثقات

  .)٢() ففيه لني يحديثه عن الثور  ثقة إال يف (: ابن حجر قال 

   .أن يعلى ثقة، ضعف حديثه يف الثوري خاصة :الخالصة

  .راألعو  الكويفي سِ بَ ان العَ بَ زُ رْ مَ ـال يد بنُ عِ د وهو سَ عْ ب أبو سَ الصوا :الق َـ الب يدعِ سَ  وبُ أَ  - ٣

روى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وسعيد بن جبري، وشقيق بن سلمة، وعنه محاد بن أسامة،  
  .والثوري، وابن عيينة، ويعلى بن عبيد وغريهم

و زرعة، والبخاري، وأبو ضعفه ابن عيينة، وحفص بن غياث، وابن معني، والفالس، وأبو حامت، وأب 
وابن عيينة  يحدث عنه شعبة والثور ( : يبن عداقال مدلس، : داود، والنسائي، وزاد أبو زرعة

مجلة ضعفاء الكوفة الذين جيمع  ء صاحل، وهو يفيوغريهم من ثقات الناس، وله من احلديث ش
  .)٣() حديثهم وال يرتك

                                                 

ابن حبان، ، و )٢٠٥٣رقم / ٢/٣٧٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/٣٩٧ج(١ط لكبرىطبقات االابن سعد،  )١(
ابن ، و )٧١١٥رقم / ٣٢/٣٨٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١١٩١٧رقم / ٧/٦٥٣ج( الثقات
 ). ٨١٢٣رقم / ٩/٤٢١ج(١ط ذيب التهذيبتهحجر، 

 ).٧٨٩٨رقم / ١٠٩١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

/ ٤/٤٣٢ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )٥٣٨٣رقم / ٤/٦١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٣(
 ).٢٣٥١رقم / ١١/٥٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٨١١رقم 



  

٢٨٥   
 

  .)١(ووثقه وكيع، ومحاد بن أسامة 

  .)٢() ضعيف مدلس ( :ابن حجرقال  

أن أبا سعد ضعيف احلديث، يكتب حديثه لالعتبار به فقط، وال عربة مبن وثقه، فقد  :الخالصة
  .خالفوا مجهور أئمة احلديث بذلك

  .أنه ثقة) ٥٦ص(تقدم  عيسى أبو ياألوس ياألنصار هو  :ىليل بيأ ابن الرحمن عبد - ٤

   الحديثتخريج 

السنة، فيما اطلعت عليه، ولعله مما انفرد به ابن املنذر عن  مل أجده يف شيء من كتب هذا احلديث
  .بقية كتب أصحاب السنة

   الحكم على الحديث

  .هو ضعيف احلديثسعد البقال، و  إسناده ضعيف، لوجود أيب

 بيأ عن غالب بيأ عن حماد ثنا حجاج ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :قال ابن المنذر )٨١(
   .)٣() َيْمَسُح َعَلى اْلَجْورَبـَْيِن َواْلُخفْيِن َواْلِعَماَمةِ  أَنُه َكانَ  (: ���� ةمامأ

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنهو ا :العزيز عبد بن علي - ١

  .أنه ثقة) ٩٧ص(ي تقدم السلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .أنه ثقة) ١٨٣ص(تقدم  صخرة أىب بن سلمة أبو دينار بن مةسل بنا هو :حماد - ٣

  .أنه فيه لني) ١٨٤ص(تقدم  حزور امسه قيل صاحب أيب أمامة :غالب بيأ - ٤

                                                 

 ).٢٤٦٣رقم / ٣/٣٦٧ج(١ط تهذيب التهذيبن حجر، اب )١(

 ).٢٤٠٢رقم / ٣٨٧ص(١ط تقريب التهذيب ابن حجر، )٢(

 ).٤٨٥(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(



  

٢٨٦   
 

   .أنه صحايب) ١٨٥ص(ي تقدم الباهل وهب بن عجالن بن صدىهو  :ةمامأ بيأ - ٥

   الحديثتخريج 

طهارة باب يف املسح على اجلوربني كتاب ال) ٢/٢٧٦ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
  .بهحدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن أيب غالب : قال) ١٩٩١(رقم 

   الحكم على الحديث

  .إسناده ضعيف، فيه أبو غالب وهو لني احلديث 

 بن يزيد عن يوبأ عن الوارث عبد بن حسان ثنا الدارمي عن وحدثت :قال ابن المنذر )٨٢(
ُتُه يـَتَـَوضُأ َوَيْمَسُح َعَلى  ،���� َدَخْلُت َعَلى َعمارٍ  ( :قال مطرف عن الحرثي معتق َرأَيـْ فـَ

  .)١() اْلَجْورَبـَْينِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

١ -  بْ بن عَ  د اهللاِ بْ عَ هو  :يمِ ارِ الد رَ هْ َـ ل بن بضْ من بن الفَ َـ حد الر يمِ ارِ ام الد  أبو حممد ميمي الت
  .)هـ٢٥٥ت ( يالسمرقند

ان بن مسلم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، والقاسم بن سالم، وعنه بقي بن خملد، روى عن عف 
  .وأبو زراعة الرازي، وأبو حامت الرازي وغريهم

وأثىن عليه األئمة كثرياً، ووصفوه  ،)إمام أهل زمانه : ( ، وقال أبو حامت)إمام : ( قال أمحد بن حنبل 
قال حممد بن إبراهيم د بن بشار من حفاظ الدنيا، وعده حمم. باحلفظ، والعلم، والورع، واالتقان

احللم والدراية، واحلفظ  يضرب به املثل يف كان على غاية من العقل والديانة من( : يالشرياز 
، كامالً   والعبادة، والزهادة، أظهر علم احلديث واآلثار بسمرقند وذب عنها الكذب، وكان مفسراً 

   .)٢() عاملاً  وفقيهاً 

                                                 

 ).٤٨٦(املسح على اجلوربني والنعلني رقم  كتاب املسح على اخلفني باب ذكر) ١/٤٦٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ).٣٥٢٣رقم / ٤/٣٧٤ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٣٨٤رقم /١٥/٢١٠ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي،  )٢(



  

٢٨٧   
 

الدين، ممن حفظ، ومجع، وتفقه،  كان من احلفاظ املتقنني، وأهل الورع يف( : بن حباناوقال  
  .)١() بلده، ودعا إليها، وذب عن حرميها، وقمع من خالفها وصنف، وحدث، وأظهر السنة يف

   .)٢() ثقة فاضل متقن احلافظ، صاحب املسند، (: ابن حجرقال  

   .لته وحفظه واتقانهأن الدرامي إمام حافظ ثقة، متفق على جال :الخالصة

عفان وهو ابن مسلم، عن عبد الوارث وهو ابن سعيد،  : لعل الصواب :ثارِ الوَ  دبْ عَ  بن انس حَ  - ٢
ومما يؤكد هذا أين حبثت فلم أجد راو امسه حسان بن عبد الوارث، فلعله . كذا رواه ابن أيب شيبة

  .تصحيف أو خطأ من الناسخ أو الطباعة

  .)هـ٢٢٠ت ( ير صْ ار البَ ف أبو عثمان الص  يلاهِ بن عبد اهللا البَ  ملِ سْ مُ  هو ابنُ  :انف عَ 

روى عن محاد بن زيد، وشعبة بن احلجاج، وعبد الوارث بن سعيد، وعنه أمحد بن حنبل، وعبد اهللا  
  .الدارمي، وأبو حامت الرازي وغريهم

وابن خراش، وابن  وثقه أمحد، وابن معني، وأبو حامت، وابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، 
وكان ثبتًا متقناً،  : (، وزاد يعقوب)متقن متني : ( قانع، وذكره ابن حبان يف الثقات، زاد أبو حامت

).  أبايل إذا وافقىن عفان من خالفينما (  :قال القطانو ). صحيح الكتاب، قليل اخلطأ والسقط 
: وقال اخلليلي).  ني ببغدادلزمنا عفان عشر سن ي،ثبت من عبد الرمحن بن مهدأ(  :محدأ وقال

   .)٣() خمرج يف الصحيحني ،متفق عليه  (

واهللا لو جهد جهده  ،نرى عفان كان يضبط عن شعبة(  :، فقالسليمان بن حرب وتكلم يف حفظه 
  ).  بطيء الفهم ،رديء احلفظ ،كان بطيئاً   ،ما قدر عليه واحداً  أن يضبط عن شعبة حدثنا حديثاً 

                                                 

 ).١٣٨٩٣رقم / ٨/٣٦٤ج(١ط الثقاتابن حبان،  )١(

 ).٣٤٥٦رقم / ٥٢٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 الثقاتابن حبان، ، و )١٢٥٦/ ٢/١٤٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٣٣٦ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
في  اإلرشاداخلليلي، ، و )١٦٥رقم / ٧/٤٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٤٨٠٥رقم / ٨/٥٢٢ج(١ط

 ).٣٩٦٤رقم /٢٠/١٦٠ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، )٢٩٦رقم/٢/٣٨٤ج(١ط معرفة علماء الحديث



  

٢٨٨   
 

 ،وأوثق ،وعفان أشهر: ( الكامل وقال عقب حكايته لقول سليمان وقد أورده ابن عدي يف 
وال أعلم لعفان إال أحاديث عن  ...مما ينسب إىل الضعف ،وأوثق من أن يقال فيه شيء ،وأصدق

 ،وأحاديث موقوفة فرفعها ،وعن غريمها أحاديث مراسيل فوصلها ،وعن محاد بن زيد ،محاد بن سلمة
وعفان ال بأس به  ،بعد الشيء ،وإن كان ثقة فال بد فإنه يهم يف الشيء ألن الثقة ؛هذا مما ال ينقصه

  .)١() صدوق

أليام خلون  صفرانكرنا عفان يف (  :وحيىي بن معني ،خيثمة وأبوكان قد تغري قبل موته بقليل، قال  
  .)٢() أيام ومات عفان بعد ،منه سنة تسع عشرة ومائتني

 مات ،ثقة ثبت  : (وقال ابن حجر ،)٣() والتعديل اجلرح أحكام ىف اً ثبت وكان احلافظ، (: الذهيبقال  
  .)٤() ومائتني عشرين سنة

  . إن عفان ثقة ثبت، التفاق األئمة على توثيقه، رمبا وهم :الخالصة

أما بالنسبة لكالم سليمان يف عفان فال يعبأ به؛ ألما أقران، وكالم القرين يف قرينه ينظر ويتأىن فيه،  
 وكالم النظري واألقران ينبغي أن يتأمل ،عفان أجل وأحفظ من سليمان أو هو نظريه( : قال الذهيب
عن شعبة من  أحسن حديثاً  ما رأيت أحداً  :مسعت أيب يقول :فقد قال عبد اهللا بن أمحد ،ويتأىن فيه

  .)٥() عفان

بأيام، وهي  أما تغريه يف آخر حياته، فإنه تغري يسري بسبب مرض املوت، وقد مات بعد هذا التغري 
ألنه ما  ،وما ضره ،هذا التغري هو من تغري مرض املوت: ( فرتة يسريه مل حيدث فيها أحد، قال الذهيب

                                                 

 ).١٥٥٠رقم / ٥/٣٨٤ج(١ط مل في ضعفاء الرجالالكاابن عدي،  )١(

 االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالطسبط ابن العجمي، : ، وينظر)١٢/٢٧٧ج(١ط تاريخ بغداداخلطيب،  )٢(
 ).٧٢رقم / ٢٥٠ص(١ط

 ).٣٨٢٧رقم / ٢/٢٧ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشفالذهيب،  )٣(

 ).٤٦٥٩رقم / ٦٨١ص(١ط يبتقريب التهذابن حجر،  )٤(

 ).٥٦٧٨رقم / ٣/٨١ج(١طفي نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،  )٥(



  

٢٨٩   
 

   .)١()حدث فيه خبطأ 

أي ما ينبغي أن  .)٢()ما ينبغي أن يذكر مع هؤالء : ( تباط حينما قالغولقد أحسن صاحب اال 
  .يذكر مع املختلطني

  )ه١٨٠ت ( يالبصر  يور ن دة التـ يْ بَـ أبو عُ  يربَ نْ ان التميمى العَ وَ كْ يد بن ذَ عِ بن سَ ا هو :ثارِ عبد الوَ  - ٣

روى عن أيوب السختياين، وسعيد بن أيب عروبة، وهشام الدستوائي، وعنه سفيان الثوري، وعفان  
  .بن مسلم، وحيىي القطان وغريهم

، وابن حبان، وابن شاهني، وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حامت، والساجي 
 كان( : يالساج، وزاد )ثبت : ( ، وزاد النسائي)حجة : ( ، وزاد ابن سعد)صدوق  : (زاد أبو حامت

، وأثىن عليه شعبة )كان قدريًا متقًنا يف احلديث : ( ، وزاد ابن حبان) لبدعته ذم ،متقناً  صدوقاً  قدرياً 
   .)٣()تعرف االتقان يف قفاه   : (وقال

ثقة : ( وقال ابن حجر ،)٤()مقرئ فصيح مفوه ثبت صاحل لكنه قدري  ..احلافظ: ( لذهيبوقال ا 
  .)٥() ثبت رمي بالقدر ومل يثبت عنه

كان محاد بن زيد ينهى احملدثني عن : ( وتكلم فيه بعضهم من أجل القول بالقدر، قال الذهيب 
   .)٦() من أتى عبد الوارث فال يقربين: احلمل عنه، وقال يزيد بن زريع

ومع هذا فقد . وقد رماه غري واحد به، منهم عبد اهللا بن املبارك، وابن معني، والساجي وغريهم 

                                                 

 ).٣/٨٢ج( نفس املصدر) ١(

 ).٧٢رقم / ٢٥٠ص( ١ط االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالطسبط ابن العجمي،  )٢(

ابن أيب حامت، ، و )١١٤٦رقم / ٢/١٠٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٨٩ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
تاريخ ابن شاهني، ، و )٩٣٦٨رقم / ٧/١٤٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣٨٦رقم / ٦/٩٣ج(١ط الجرح والتعديل

 ).٤٣٧٤رقم / ٥/٣٤٢ج(١طتهذيب التهذيب ابن حجر، ، و )٩٧٧رقم / ١٦٧ص(١ط أسماء الثقات

 ).٣٥١٠رقم / ١/٦٧٣ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشفالذهيب،  )٤(

 ).٤٢٧٩رقم / ٦٣٢ص(١ط تقريب التقريبابن حجر،  )٥(

 ).٥٣٠٧رقم / ٢/٦٧٧ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٦(



  

٢٩٠   
 

   .)١(أخرج له اجلماعة، وحديثه يف الكتب الستة

  .ن عبد الوارث ثقة، إلمجاع األئمة على توثيقهأ :الخالصة

روايته ما مل يتهم باستحالل  أما أنه كان يرى القدر، فهذه على فرض ثبوا بدعة، واملبتدع تقبل 
الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن الراوي إذا كان صادقاً، مأموناً، معتقدًا حرمة الكذب، قبلت روايته، ال 

   .)٢(سيما إذا مل يكن داعية إىل رأيه

فكيف واحلال أن من أهل العلم من أبطل هذه الدعوى أيضاً، كابن حجر، اعتماداً على ما ورد عن  
  .)٣() يعين القدر -نه ملكذوب على أيب وما مسعت قطإ(  :ابنه أنه قال

والظاهر أن مة القدر دخلت عليه ألجل ثنائه على عمرو بن عبيد، فقد قال حينما نصح بعدم  
وينهون عن  ه،وأئمة احلديث كانوا يكذبون).  غريه عندإين أجد عنده أشياء ال أجدها : ( مصاحبته
  .)٤(وإال فهو بري منهبالقدر،  فمن هنا ام ،جمالسته

  .أنه ثقة متقن) ١٩٩ص(تقدم  اِينّ يَ تِ خْ ان الس سَ يْ ة كَ يمَ يب متَِ أَ  بنُ هو ا :يوبأ - ٤

  .أنه جمهول) ٢٠٠ص(احلرشي تقدم )٥(هو ابن مُعنق: الصواب :الحرثي معتق بن يزيد - ٥

  .أنه ثقة) ٢٠٠ص(تقدم  ياحلرش يالعامر  الشخري بن اهللا عبد بنهو ا :مطرف - ٦

   الحديثج تخري

كتاب الطهارة باب يف املسح على اجلوربني ) ٢/٢٥٩ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
حدثنا أيوب السختياين عن يزيد بن  :حدثنا عبد الوارث قال :حدثنا عفان قال: قال) ١٩٢٢(رقم 

                                                 

 ). ٤٣٧٤رقم /٥/٣٤٢ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٩٧٧رقم /١٦٧ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني،  )١(

 ).٩٢ص(١ط شرح علل الترمذيابن رجب، ، و )١٤٨ص(١ط لروايةالكفاية في علم ااخلطيب،  )٢(

 ).١٨٩١ررقم / ٦/١١٨ج(١ط التاريخ الكبيرالعقيلي،  )٣(

 ).٤٢٢ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر، ، و )١٠٧٣ رقم /٣/٩٨ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )٤(

 الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٣٣٣٣رقم/ ٨/٣٦٠ج(١ط التاريخ الكبير البخاري،هذا هو الصواب كما يف ترمجته  )٥(
 ).٦١٧٧رقم/ ٥/٥٤٩ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )١٢١٨رقم/ ٩/٢٨٧ج(١ط



  

٢٩١   
 

لى وهو يف اخلالء فخرج وتوضأ ومسح ع ،فوافقته � دخلت على عمار: ( بلفظق عن مطرف نمع
   .) اخلفني

   الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف، فيه علتان 

  .يزيد بن معنق وهو جمهول العني :األولى

، "ُحدثت": االنقطاع، فاملؤلف مل يسمعه من الدارمي، وذلك ألنه مل يدركه، ولذلك قال :الثانية
  .بصيغة التمريض

ثقات رجال الصحيحني،  ارجاهلصل، و مت افإن إسناده ،والعلة الثانية منجربة برواية ابن أيب شيبة 
  .هو جمهول كما مضىمدار احلديث عليه، و ف "يزيد بن معنق" وهو العلة األوىل يف سنده لكن تبقى

 حازم بيأ عن مسعد بن هشام ثنا الرحمن عبد ثنا بندار عن وحدثونا :قال ابن المنذر )٨٣(
  .)١() يَْمَسُح َعَلى اْلَجْورَبـَْينِ  ���� رَأَْيُت َسْهًال  (: قال

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٢٢٩ص(ي تقدم البصر  بكر أبو يالعبد عثمان بن بشار بن حممدهو  :بندار - ١

  .)هـ١٩٨ت( يؤِ لُ ؤْ الل  يصر عيد البَ و سَ أبُ  يربَ نْ ان العَ س بن حَ  يدِ هْ مَ  بنُ هو ا :منحَ الر  دبْ عَ  - ٢

بارك، وعنه إسحاق بن راهويه، وابن أيب شيبة، روى عن الثوري، ومحاد بن زيد، وشعبة، وابن امل 
  .وزهري بن حرب وغريهم

كان ثقة، خيارًا، من معادن ( : أمحد ابن حنبل، وقال ) الدنيا يف ال أعرف له نظرياً ( : يقال الشافع 
كان أعلم   (: بن املديين يعل، وقال )هو إمام ثقة ثبت : ( وقال أبو حامت).  الصدق، صاحل، مسلم

  . )٢() الناس

                                                 

 ).٤٨٧(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٣ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

 ).٣٩٦٩رقم/ ١٧/٤٣٠ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨٧١٦رقم/ ٥/٣٥٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٢(



  

٢٩٢   
 

   .)١() هو إمام بال مدافعة( : يوقال اخلليل 

ممن حفظ  كان من احلفاظ املتقنني، وأهل الورع ىف الدين،( : الثقات، وقال وذكره ابن حبان يف 
   .)٢()ومجع، وتفقه وصنف، وحدث 

   .)٣() ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال واحلديث (: ابن حجرقال  

  .متقنأن عبد الرمحن إمام حافظ  :الخالصة

  .)ه١٦٠ت( يأبو سعيد القرش :أبو عباد ويقال املدين)٤(دعْ بن سَ ام شَ هِ  هو :دعَ سْ مَ  بن امشَ هِ  - ٣

روى عنه سلمة بن دينار، وعطاء اخلرساين، والزهري، وعنه وسفيان الثوري، وعبد اهللا بن وهب،  
  .وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم

معني، وابن املديين، وأبو حامت، وأبو زرعة،  أمحد بن حنبل، وحيىي بن سعيد، وابن: تكلم فيه 
مع ضعفه، : ( ىل قولهوالنسائي، وسرب ابن عدي حديثه، مث أورد له بعض ما أنكر عليه، مث خلص إ

  .)٥() يكتب حديثه

 .) جائز احلديث، حسن احلديث( : وقال العجلي، ) شيخ حمله الصدق( : مرة وقال أبو زرعة 
. ابن ماجهو  ،النسائيو  ،الرتمذيو  ،أبو داودواحتج به  يف الشواهد، مسلمو  ،البخاري تعليقاً  أخرج
  .)٦() زيد بن أسلم هشام بن سعد أثبت الناس يف( : داود وأبوقال 

                                                 

 اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، ، و )٨٧١٦رقم/ ٥/٣٥٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(
 ).٣٩٦٩رقم/ ١٧/٤٣٠ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١/٢٣٨ج(١ط

 ).١٣٩٤٥رقم / ٨/٣٧٣ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٢(

 ).٤٤٠٤رقم / ٦٠١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 .ضبطه كل من ترجم له، ولعل خطأ من الطباعة هكذا )٤(

/ ٨/٤٠٩ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، ، و )١٥٨٩٦رقم / ٩/٧٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٥(
 ).٦٥٧٧رقم / ٣٠/٢٠٤ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )٢٠٢٥رقم 

، )١٥٨٩٦رقم / ٩/٧٧ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٧٣٤رقم / ٢/٤٥٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٦(
 ).٧٥٧٣رقم / ٩/٤٨ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، و 



  

٢٩٣   
 

. أتقنت ذلك عن أيب زرعة. هشام بن سعد واهي احلديث: مسعت أبا زرعة يقول( : وقال الربذعي 
فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت يف  وهشام بن سعد عند غري أيب زرعة أجل من هذا الوزن،

  .)١() حديثه ومهاً كثرياً 

كان ممن يقلب األسانيد وهو ال يفهم، ويسند املوقوفات من حيث ال يعلم، ( : ابن حبان وقال 
ثبات فيما يروي عن الثقات، بطل االحتجاج به، وإن اعترب مبا وافق الثقات من خمالفته االفلما كثر 

   .)٢() حديثه فال ضري

هشام بن سعد ال حيتج مبا : ( وقال يف الفتح ). بالتشيع يصدوق له أوهام، ورم (: ابن حجر قال 
  .)٣() فكيف إذا خالف ،تفرد به

، وال حيتج لالعتبار يُكتب حديثهأن هشام بن سعد صدوق كثري األوهام، يف حديثه لني،  :الخالصة
، وابن ملا تقدم من قول الربذعي، حفظ حديثه إال إذا قامت قرينٌة تدل على أنه قد إذا انفرد، به

يف روايته عن زيد بن أسلم فيحتج به؛ ملا تقدم من قول أيب داود من أنه أثبت الناس يف  وكذا حبان،
  .زيد

  .)هـ١٣٣( صالقا ار املدينم ر الت زَ فْـ ج األَ رَ عْ م األَ ازِ و حَ ار أبُ ينَ ة بن دِ مَ لَ سَ هو  :مازِ حَ  وبُ أ - ٤

سعد، وعبد اهللا بن عمر، وحممد بن املنكدر، وعنه محاد بن زيد، والثوري، وابن  روى عن سهل بن 
  .عيينة، وهشام بن سعد وغريهم

زاد رجل صاحل، و : يالعجل زادو  وابن خزمية، ،يالنسائو  العجلي،أبو حامت، و أمحد، وابن معني، و وثقه  
  .)٤(وأخرج له اجلماعة .مل يكن ىف زمانه مثله: بن خزميةا

                                                 

 ).٢/٣٩١ج(١ط الضعفاء ألبي زرعة الرازيأبو زرعة،  )١(

 ).١١٥٢رقم/ ٢/٤٣٧ج(١ط اء والمتروكينالمجروحين من المحدثين والضعفابن حبان،  )٢(

 شرح صحيح البخاريفتح الباري ابن حجر، ، و )٧٣٤٤ رقم /١٠٢١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(
 ).١/٢٤١ج(١ط

، )٥٨٢٠رقم/ ٤/١٥١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٦٤١رقم/ ١/٤٢٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٤(
 ).٢٤٥٠رقم/ ١١/٢٧٢ج(٦ط اء الرجالفي أسمتهذيب الكمال املزي، و 



  

٢٩٤   
 

  .)١() ثقة عابد (: ن حجربقال و  

  .أن سلمة بن دينار ثقة فاضل، كان من زهاد وعباد املدينة :الخالصة

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب يف املسح على اجلوربني ) ٢/٢٧٨ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
: � سعدحدثنا زيد بن حباب عن هشام بن سعد عن أيب حازم عن سهل بن : قال )٢٠٠٢(رقم 

   .) أنه مسح على اجلوربني  (

   الحكم على الحديث

  : إسناده ضعيف، فيه علتان 

االنقطاع بني املصنف وبندار، فابن املنذر مل يسمعه من بندار، وإمنا رواه بصيغة التمريض،  :األولى
  ."وحدثونا عن بندار": حيث قال

  .ا مضىهشام بن سعد فيه لني، وقد ضعفه أكثر أهل العلم كم :الثانية

على هشام بن يدور لكن مدار احلديث فإسنادها متصل، برواية ابن أيب شيبة،  منجربة والعلة األوىل 
  .سعد، وهو ضعيف

حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن أبي قيس  :قال ابن المنذر) ٨٤(
  .)٢()َسَح َعَلى َجْورَبـَْيِه َونـَْعَلْيهِ مَ  �َأن النِبي  ( :���� عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٣ص(ي تقدم املروز  يالعبد شقيق بنهو ا :علي بن الحسن - ١

  .)ه٢١٢ت( يالبصر  اينبَ يْ الش  اكح د بن الض لَ خْ َـ اك بن مح الض هو  :يلبِ م الن اصِ و عَ بُ أَ  - ٢

لثوري، وشعبة، وعنه إسحاق بن راهويه، وجرير بن حازم، وعلي روى عن ز بن حكيم، وسفيان ا 
                                                 

 ).٢٥٠٢رقم /٣٩٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٤٨٨(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اجلوربني والنعلني رقم ) ١/٤٦٥ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

٢٩٥   
 

  .بن احلسن وغريهم

كثري احلديث، وكان له ( : فقيه، وزاد العجلي: وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وزاد ابن سعد 
متفق   (: ياخلليلأبو يعلى وقال  ،وذكره ابن حبان يف الثقات، ) صدوق( : وقال أبو حامت. ) فقه
   .)١(روى له اجلماعة، ) ، وإتقاناً ، وديانةً ، وعلماً زهداً  عليه

  .)٢() ثقة ثبت (: ابن حجر وقال 

  .أن أبا عاصم النبيل ثقة فاضل فقيه :الخالصة

  . أنه ثقة إمام) ٣٤ص( تقدم أبو عبد اهللا الكويف يبن سعيد الثور ا هو :سفيان - ٣

  .)هـ١٢٠ت( الكويف يس األوديْ قَـ  وان أبُ وَ رْ من بن ثَـ َـ حد الر بْ عَ هو  :سيْ أبي قَـ  - ٤

روى عن سويد بن غفلة، وعكرمة موىل ابن عباس، وهذيل بن شرحبيل، وعنه محاد بن سلمة،  
  .والثوري، واألعمش وغريهم

حبان يف ، وذكره ابن )ثبت : ( وثقه ابن معني، وابن منري، والعجلي، والدارقطين، وزاد العجلي 
  .)٣(روى له اجلماعة سوى مسلمو . الثقات

ليس  (: وقال أبو حامت، )ال حيتج به : ( ، وقال مرة)أحاديثه  خيالف يف( : قال أمحد بن حنبلو  
. ) صاحل هو، لني احلديث: ديثه؟ فقالكيف ح: ، هو قليل احلديث، وليس حبافظ، قيل لهيبقو 

  .)٤()ليس به بأس ( : يوقال النسائ
                                                 

 الثقاتوابن حبان، ، )٧١٠مرق/ ١/٢٣١ج(١طمعرفة الثقات العجلي، ، و )٧/٢٩٥ج(١ط الكبرىطبقات الابن سعد،  )١(
تهذيب املزي، ، و )٧١٠رقم /٢/٥١٩ج(١ط معرفة علماء الحديثاإلرشاد يف اخلليلي، و ، )٨٦٩١رقم/ ٦/٤٨٣ج(١ط

 ).٢٩٢٧رقم /١٣/٢٨١ج(٦طفي أسماء الرجال الكمال 

 ).٣٨٤٧رقم/٥٧٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

ابن حجر، ، و )٤٠٢٣رقم/ ٥/٩٦ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٩٣٨رقم/ ١/٢٨٩ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٣(
 ). ٣٩٣٠رقم / ٥/٦٥ج(١ط التهذيبتهذيب 

 رقم /٥/٢٧٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٨٧٠رقم/١/٤١٢ج(١ط العلل ومعرفة الحديثابن حنبل،  )٤(
 ).٤٨٣٢رقم/٢/٥٥٣ج(١ط لميزان االعتداالذهيب، ، و )٣٧٧٨رقم/١٧/٢١ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨٣٦٢



  

٢٩٦   
 

  .)١() صدوق رمبا خالف (: ابن حجرقال و  

أن أبا قيس صدوق، وحديثه األصل فيه احلسن، إال إذا خالف الثقات، وانفرد عنهم فريد  :الخالصة
  . حديثه

  .ياألعم الكويف يوداألَ ل يَ بِ حْ رَ بن شُ )٢(ليْ زَ الصواب هو هُ  :ليْ بِ حْ رَ ل بن شُ يْ ذَ هُ  - ٥

حاق روى عن سعد بن عبادة، وابن عمر، واملغرية، وعنه عامر الشعيب، وأبو قيس األودي، وأبو إس 
  .السبيعي وغريهم

  .)٣(وثقه ابن سعد، والعجلي، والدارقطين، وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)٥()ثقة خمضرم : ( ، وقال ابن حجر)٤()ة ثق: ( وقال الذهيب 

  .ثقة أن هزيالً  :الخالصة

  .أنه صحايب) ٢٣٨ص(ي تقدم الثقفأبو عيسى عامر  بن أيبهو ا :المغيرة بن شعبة - ٦

   الحديثتخريج 

، )٧٩(رقم  ذكر خرب ليس مبحفوظ املنتباب ) ٢٠٢ص(احلديث أخرجه مسلم يف كتاب التمييز  
  )١/١٧٦ج(، والرتمذي )١٥٩(كتاب الطهارة باب املسح على اجلوربني رقم   )١/٤١ج(وأبو داود 

كتاب   )١/١٨٥ج(، وابن ماجه )٩٩(كتاب الطهارة باب يف املسح على اجلوربني والنعلني رقم 
، والنسائي يف السنن الكربى )٥٥٩(ب ما جاء يف املسح على اجلوربني والنعلني رقم الطهارة با

وابن أيب شيبة  ،)١٢٩(رقم  املسح على اجلوربني والنعلنيكتاب الطهارة باب   )١/١٢٣ج(

                                                 

 ).٣٨٤٧رقم/٥٧٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 .هذا ضبطه كل من ترجم له، ولعل خطأ من الطباعة )٢(

ابن حبان، ، و )١٨٩٤رقم/ ٢/٣٢٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٦/١٧٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد، : ينظر )٣(
 ).٦٥٦٦رقم/ ٣٠/١٧٢ج(٦ط في أسماء الرجالمال تهذيب الكاملزي، ، و )٦٠٠٣رقم/ ٥/٥١٤ج(١ط الثقات

 .)٥٩٥٤رقم/ ٢/٣٣٥ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف الذهيب، )٤(

 ).٧٣٣٣رقم/١٠٢٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٢٩٧   
 

  .وكيع من طريق) ١٩٨٥( املسح على اجلوربني رقم كتاب الطهارة باب يف  )٢/٢٧٥ج(

باب الرخصة كتاب الوضؤ   )١/٩٩ج(، وابن خزمية )١٨٣٩٣رقم/ ٤/٢٥٢ج(وأمحد يف مسنده  
  .يب عاصم، ووكيع، وزيد بن احلبابمن طريق أ) ١٩٨(رقم  يف املسح على اجلوربني والنعلني

 ،)٦١٧(كتاب الطهارة باب املسح على النعلني رقم   )١/٩٧ج(والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 
 باب ما ورد ىف املسح على اجلوربني والنعلنيهارة كتاب الط  )١/٤٢٥ج(والبيهقي يف السنن الكربى 

   .من طريق أيب عاصم) ١٣٤٩(رقم 

ذكر اإلباحة للمرء املسح على اجلوربني إذا  كتاب الطهارة باب   )٤/١٦٧ج(وابن حبان يف صحيحه  
قيس عن هزيل  سفيان عن أيبكلهم عن ،  من طريق زيد بن احلباب) ١٣٣٨(رقم  كانا مع النعلني

  ).مسح على اجلوربني والنعلني  مسح على ����أن النيب (  � عن املغرية بن شعبة بن شرحبيل

   الحكم على الحديث

احلديث ذا اإلسناد غريب، مل يروه عن هزيل بن شرحبيل عن املغرية بن شعبة غري أىب قيس، تفرد  
   .يبه عنه الثور 

أو نكارة هذا احلديث، وا بشذوذ هم، فقضؤ رفعاء األئمة وكرباو  ،جهابذة هذا الفنوقد أعل احلديث  
  :ألمرين

  .تفرد أيب قيس األودي ذا اللفظ، عن بقية الثقات، وقد ذكرنا أنه ال حيتمل التفرد :األول

أن النيب (  احملفوظ عن املغرية من رواية أثبات الرواة عنهخمالفته الثقات األثبات على متنه، ف :الثاني
  ).اخلفني مسح على  ����

  :هؤالء األئمة ورأسهموعلى أمة اإلسالم،  يوحمدث ،ر األئمة األعالمأكاب ذاهوعلى  

لو حدثتين حبديث أيب قيس عن : قلت لسفيان الثوري: قال عبد الرمحن بن مهدي: ( قال البيهقي 
  .)١()احلديث ضعيف، أو واه، أو كلمة حنوها : هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان

                                                 

 ).٤٢٦/ ١ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )١(



  

٢٩٨   
 

مسح النيب : حديث هزيل عن املغرية :وذكرأيب قيس حديثني  كان حيىي ينكر على: ( وقال البخاري 
   .)١() على اجلوربني ����

يعين حديث املغرية من رواية أيب قيس  ،عرضت هذا احلديث :قال عبد اهللا بن املبارك : (مسلم قالو  
  .)٢() فعسى أن يكون ومهاً  ،ء به غريهيمل جي :فقال ،على الثوري

أن  ،ألن املعروف عن املغرية ،محن بن مهدى ال حيدث ذا احلديثكان عبد الر   : (قال أبو داودو  
   .)٣() مسح على اخلفني ���� النيب

ليس يروي هذا إال من : حدثت أيب ذا احلديث، فقال أيب (: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 
   .)٤()هو منكر : إن عبد الرمحن بن مهدي أَىب أْن حيدث به يقول: قال أيب. حديث أيب قيس

: سألت أبا زكريا حيىي بن معني عن هذا احلديث؟، فقال: املفضل بن غسانقال : ( وقال البيهقي 
  .)٥() الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أيب قيس

أهل املدينة : حديث املغرية بن شعبة يف املسح، رواه عن املغرية: قال علي بن املديين: ( -أيصاً -قال  
ومسح على اجلوربني عدا : إال أنه قال ،بصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن املغريةوأهل الكوفة وأهل ال

  .)٦() الناس

أبو قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا، مع خمالفتهما األجلة، الذين  (: وقال مسلم 
   .)٧()مسح على اخلفني : رووا هذا اخلري عن املغرية، فقال

ألن أبا قيس قد استنكر أهل  ،يلز على أيب قيس أشبه، وبه أوىل منه  واحلمل فيه (: -أيضاً -وقال  
                                                 

 ).١٣٧/ ٣ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري،  )١(

 ).٢٠٣ص(١ط تمييزالمسلم،  )٢(

 ).١/٤١ج(١ط سنن أبي داودأبو داود،  )٣(

 ).٥٦١٢رقم / ٣/٣٦٦ج(١ط رواية ابنه العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  )٤(

 ).٤٢٦/ ١ج(١ط السنن الكبرىالبيهقي،  )٥(

 ).٤٢٦/ ١ج( نفس املصدر )٦(

 ).٤٢٦/ ١ج(نفس املصدر  )٧(



  

٢٩٩   
 

   .)١() العلم من روايته أخباراً غري هذا اخلرب

والصحيح عن  ،تابع أبا قيس على هذه الرواية ما نعلم أن أحداً  : (النسائي قال أبو عبد الرمحنو  
  .)٢() مسح على اخلفني ����املغرية أن النيب 

  .)٣() الرواية يف اجلوربني فيها لني ( :وقال العقيلي 

ألن احملفوظ عن املغرية  ،عليه بهأو يغمز  ومل يروه غري أيب قيس، وهو مما يعد: ( وقال الدارقطين 
   .)٤() املسح على اخلفني

وأمحد بن  ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وذاك احلديث منكر ضعفه سفيان الثوري: ( وقال البيهقي 
واملعروف عن املغرية حديث املسح ، ومسلم بن احلجاج ،وعلي بن املديين ،وحيىي بن معني ،حنبل

   .)٥() على اخلفني

قال عقبه روايته  الرتمذي،: نهمم وا هذا احلديثصحح على أن آخرين من أهل العلم، قد 
  .وابن حبان وغريهم ،ابن خزمية ووافقه على تصحيحه). هذا حديث حسن صحيح : ( للحديث

الثالثة يف تصحيحه من املعاصرين الشيخ أمحد شاكر، فقال يف تعليقه على سنن هؤالء وتابع  
وليس األمر كما قال هؤالء األئمة، والصواب صنيع الرتمذي يف تصحيح هذا احلديث،  : (الرتمذي

املسح يف  وهو حديث آخر، غري حديث املسح على اخلفني، وقد روى الناس عن املغرية أحاديث
روى املسح على اخلفني، ومنهم من روى املسح على العمامة، ومنهم من روى الوضوء، فمنهم من 

املسح على اجلوربني، وليس شيء منها مبخالف لآلخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات على 
حوادث خمتلفة، واملغرية صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو مخس سنني، فمن املعقول أن يشهد 

ة يف وضوئه وحيكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئا ويسمع غريه شيئا آخر، وقائع متعدد ����من النيب 
                                                 

 ).٢٠٣ص(١ط التمييزمسلم،  )١(

 ). ١/١٢٤ج(١ط نن الكبرىالسالبيهقي،  )٢(

 ).٢/٣٢٧ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )٣(

 ).١٢٤٠رقم / ٧/١١٢ج(١ط عللال الدارقطين، )٤(

 ).١/٣٤٩ج(١ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي،  )٥(



  

٣٠٠   
 

   .)١() وهذا واضح بديهى

 ،وقد ضعفه البيهقي ،ضعفه احلفاظ ،حديث املغرية ضعيف: ( النووي، فقال وقد تعقب الرتمذي، 
وحيىي  ،وعلي بن املديين ،وأمحد ابن حنبل ،وعبد الرمحن بن مهدي ،ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري

حديث  :وإن كان الرتمذي قال ،وهؤالء هم أعالم أئمة احلديث ،ومسلم بن احلجاج ،بن معني
الرتمذي باتفاق أهل  الء لو انفرد قدم علىؤ بل كل واحد من ه ،الء مقدمون عليهؤ فه ،حسن
  .)٢() املعرفة

ملغرية، وتفرد وال شك أن الصواب مع من ضعف هذا األثر، فقد خالف أبو قيس عامة الرواة عن ا 
ما شهد به علماء هذا مسح على اخلفني، و  ����إن النيب : ذا اللفظ، وكل من روى احلديث، إمنا قال

احلديث، وأمجع عليه املتقدمون، ومل خيالف أحد من األئمة املتقدمني، إال الرتمذي وتساهله مشهور، 
: عن مجهور العلماء -حلفاظكما يصفه ا  يف علم احلديثوهو من أهل االستقراء -  وقد نقل الذهيب

وقال  .)٣() عتمد العلماء على تصحيح الرتمذيال ي: ( فقال .عدم االعتماد على تصحيح الرتمذي
  .)٤()فال يُغتَـّر بتحسني الرتمذي، فعند احملاقـََقِة غالُبها ضعاف : ( - أيضاً -

يضّعفه  ل يصّحح ما الرتمذي يصّحح أحاديَث مل يتابعه غريه على تصحيحها، ب: ( وقال ابن القيم 
  .)٥() غريه أو ينكره

، وذلك ال يعين أن احلديث صحيح عند مجيع العلماءف ،للحديث وابن حبان تصحيح ابن خزميةأما  
 أو ابن حبان،وعلى هذا إذا وقفنا على سند مل يصححه إال ابن خزمية ألن فيهما نوع تساهل أيضاً، 

  . همافإنه يتوقف فيه للتساهل النسيب الذي وقع من

فما يراه ا، لتمييزه ما،بل ال بد من النظر يف أحاديثه ،بالصحة يهماال ُيسلم لكل ما يف صحيحف 

                                                 

 ).١/١٦٨ج(١ط جامع الترمذيالرتمذي،  )١(

 ).١/٥٢٧ج(١ط شرح المهذبالمجموع النووي،  )٢(

 .عند ترمجة كثري بن عبد اهللا املزين )٣/٤٠٧ج(١ط ال في نقد الرجالميزان االعتدالذهيب،  )٣(

 .عند ترمجة حيىي بن ميان )٤/٤١٦ج( نفس المصدرالذهيب،  )٤(

 ).٢٤٣ص(١ط الفروسيةابن قيم اجلوزية،  )٥(



  

٣٠١   
 

فيه غريه من أهل العلم ويرى تضعيفه، وعدم صالحيته  ما، قد خيالفهصحيحاً أو ابن حبان ابن خزمية 
  .لالحتجاج، لقيام العلة القادحة يف نظره

من حديث حمكوم منه بصحته، وهو ال يرتقي  -أيضاً –خزمية  وكم يف كتاب ابن: ( وقال ابن حجر 
   .)١() عن رتبة احلسن

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم األحاديث اليت يف كتاب ابن خزمية وابن حبان : ( -أيضاً -قال و  
   .)٢() ما مل يظهر يف بعضها علة قادحة ،صالحية االحتجاج ا لكوا دائرة بني الصحيح واحلسن

ميكن القول صحيح ابن خزمية ليس كالصحيحني حبيث : ( تور حممد مصطفى األعظميدكالوقال  
، وليس مشتمال على األحاديث بل فيه ما هو دون درجة الصحيح، إن كل ما فيه هو صحيح

، إال أن نسبتها ضئيلة جدا إذا بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً  ،فحسبالصحيحة واحلسنة 
 .)٣() واحلسنة قورنت باألحاديث الصحيحة

 ما،بل ال بد من النظر يف أحاديثه ،بالصحةوابن حبان ال ُيسلم لكل ما يف صحيح ابن خزمية ف 
فيه غريه من أهل العلم ويرى ضعفه،  ما، قد خيالفهصحيحاً أو ابن حبان فما يراه ابن خزمية ا، لتمييزه

   .وعدم صالحيته لالحتجاج، لقيام العلة القادحة يف نظره

   :فائدة

، يف املسح على اجلوربني، لكن ثبت عن الصحابة باألسانيد ����مل يثبت حديث صريح عن النيب 
ذكر أبو داود تسعة من الصحابة عنهم، أم مسحوا على اجلوربني،  املستفيضة املتواترةالصحيحة 

ة عشر فهؤالء ثالث (: قال ابن القيم أربعة، أي ثالثة عشر صحابياً، ابن املنذرمسحوا عليها، وزاد 
   .)٤()ال على حديث أيب قيس  ����صحابياً، والعمدة يف اجلواز على هؤالء 

                                                 

 ).١/٢٧٠ج(١ط النكت على كتاب ابن الصالحابن حجر،  )١(

 ).١/٢٩١ج( نفس املصدر )٢(

 .حتقيق األعظمي )١/٢٢ج(١ط بن خزيمةصحيح اابن خزمية،  )٣(

 ).١/١٨٧ج(١ط تهذيب سنن أبي داودابن قيم اجلوزية،  )٤(



  

٣٠٢   
 

فكان إمجاعاً، وقد  فعل الصحابة، ومل يظهر هلم خمالف يف عصرهم،فالعمدة يف املسح على اجلوربني  
ذكر عدداً كبرياً من السلف قالوا باملسح على اجلوربني؛ وأورد بعد أن -حكى اإلمجاع ابن حزم، فقال 

ال يعرف هلم ممن جييز املسح على اخلفني من الصحابة : ( - عددًا من اآلثار املتعلقة بذلك
  .)١()  خمالف

وألن الصحابة، مسحوا على اجلوارب، ومل يظهر هلم خمالف يف : ( وكذا نقل اإلمجاع ابن قدامة، قال 
  .)٢() عصرهم، فكان إمجاعاً 

وهو قول غري : ( قال الرتمذيتابعني ومن بعدهم، من الالعلم  أهل مجاهريعند على هذا العمل و  
: واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، قالوا

  .)٣() ميسح على اجلوربني وإن مل تكن نعلني إذا كانا ثخينني

ال  أن يكون صفيقاً : يه أمرينوقيد مجهور العلماء اإلطالق الوارد يف اآلثار يف اجلورب، فاشرتطوا ف 
  .)٤(أن ميكن متابعة املشي فيهو  ،يبدو منه شيء من القدم

القول جبواز املسح  ،مل يثبت عن أحد من السلف مبا فيهم علماء املذاهب األربعةوهذا حق، فإنه  
  .فيه يعلى اجلورب الذى الميكن متابعة املش

  

  

  

  

                                                 

 ).١/٣٢٤ج(١ط المحلىابن حزم،  )١(

 ).١/٣٧٤ج(١ط المغنيابن قدامة،  )٢(

 ).٧/١٦٧ج(١ط الترمذيجامع الرتمذي،  )٣(

مواهب الجليل ، الرعيين ،)١/٣٧٣ج(١ط يالمغنابن قدامة، ، و )١/٥٢٦ج(١ط شرح المهذبالمجموع النووي، : ينظر )٤(
 ).١/٣٦ج(٢ط الفتاوى الهنديةاللجنة، ، و )١/٤٦٨ج(١ط في شرح مختصر خليل



  

٣٠٣   
 

  المسح على العمامة ذكر: تخريج أحاديث

 ةمعاوي بوأو  يونس بن عيسي ثنا الحميدي ثنا حمدأ بن اهللا عبد حدثنا :قال ابن المنذر) ٨٥(
 عن ةعجر  بن كعب عن ىليل بيأ بن الرحمن عبد عن الحكم عن عمشاأل عن حازم بن محمد
  .)٢() )١(َمَسَح َعَلى اْلُخفْيِن َواْلِخَمارِ  �رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا  ( :قال ���� بالل

  :اة الحديثبيان تراجم رو 

  .أنه صدوق) ٦٥ص(تقدم  ميسرة أىب بن زكريا بنا هو :حمدأ بن اهللا عبد - ١

  .)هـ٢١٩ت( ياملك ي أبو بكرسى بن عبيد اهللا القرشيْ ري بن عَ بَ بن الز  د اهللاِ بْ عَ هو  :يدِ يْ مَ الحُ  - ٢

وأبو زرعة  روى عن محاد بن أسامة، وعبد اهللا بن رجاء، وعيسى بن يونس، وعنه عبد اهللا بن أمحد، 
  .الرازي، وحممد بن حيىي الذهلي وغريهم

وزاد . وهو إمام ابن عيينة أثبت الناس يف: وثقه ابن سعد، وأبو حامت، واحلاكم، وزاد أبو حامت 
   .)٣()إمام : ( وقال أمحد. مأمون: اكماحل

: وزاد ،قاتالث وذكره ابن حبان يف. )ما لقيت أنصح لإلسالم وأهله منه  (: يعقوب بن سفيانوقال  
  .)٤(، وأخرج له أصحاب الكتب الستة) صاحب سنة وفضل ودين( 

                                                 

كل ما سرت فهو مخار، ومنه مخار املرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، واملراد باخلمار يف احلديث، العمامة، قال : اخلمار )١(
: وقال ابن األثري، )٣/١٧٤ج(١ط شرح صحيح مسلم). مر الرأس أى تغطيه يعين باخلمار العمامة، ألا خت: ( النووي

أراد به العمامة، ألن الرجل يغطي ا رأسه، كما أن املرأة تغطيه خبمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمه العرب فأدارها  (
: وينظر ).٢/٧٨ج(١ط يب األثرالنهاية في غر ابن األثري، ). حتت احلنك فال يستطيع نزعها يف كل وقت فتصري كاخلفني 

 .مادة مخر )٤/٢١٢ج(١طلسان العرب ابن منظور، 

 ).٤٨٩(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على اخلفني رقم   )١/٤٦٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(

ملزي، ا، و )٣٢٧٠رقم / ٥/٥١٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥/٥٠٢ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
 ).٣٤٠٨رقم/ ٤/٢٩٨ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٣٢٧٠رقم / ١٤/٥١٢ج(٦ط تهذيب الكمال

 ).١٣٧٧٩رقم / ٨/٣٤١ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣/١٨٤ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي،  )٤(



  

٣٠٤   
 

  .)١() ثقة حافظ فقيه (: ابن حجرقال و  

  .أن احلميدي ثقة إمام حافظ :الخالصة

  .)هـ١٨٧ت( ى أبو عمرو الكويفعِ يْ بِ اق الس حَ سْ إِ  بن أيبهو ا :نسوْ يُـ  بن ىسَ يْ عِ  - ٣

روبة، والثوري، وأبو معاوية، وعنه إسحاق بن راهويه، روى عن أسامة بن محاد، وسعيد بن أيب ع 
  .واحلميدي، واحلسن بن عرفة وغريهم

ويعقوب بن شيبة، وعلي بن املديين، وأبو حامت، وابن معني، أمحد بن حنبل، وثقه ابن سعد، و  
   .)٢() كان حافظاً : ( وقال أبو زرعة). مأمون : ( ، وزاد بن املديينوابن خراش ي،والنسائ

  .)٣() ثقة مأمون (: ابن حجر قال 

  .أن عيسى بن يونس ثقة حافظ :الخالصة

  .أنه ثقة) ٩٩ص(تقدم  السعدي التميمي الضريرهو  :حازم بن محمد ةمعاوي بوأو  - ٤

  .أنه ثقة مدلس) ١٢٢ص(هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي تقدم  :عمشاأل - ٥

  .أنه ثقة ثبت) ١٥٧ص(دم تق الكويف حممد أبو يالكند عتيبة بنهو ا :الحكم - ٦

  .أنه ثقة) ٥٦ص(تقدم  عيسى أبو ياألوس ياألنصار هو  :ىليل بيأ بن الرحمن عبد - ٧

  .أبو حممد وقيل أبو عبد اهللا املدين ياألنصار هو  :ةرَ جْ عُ  بن بُ عْ كَ  - ٨

املشاهد مع رسول اهللا احلديبية و استأخر إسالمه، مث أسلم وشهد ، من أهل بيعة الرضوان صحايب 
، تويف باملدينة سنة إحدى فدية احملرم إذا مسه األذى وهو الذى نزلت فيه باحلديبية الرخصة يف ،����

                                                 

 ).٣٣٤٠رقم /٥٠٦ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 )٥٦٤رقم /٣/٩٢٢ج(١طأبو زرعة الرازي وجهوده في السنة وعدي، وس )٧/٤٨٨ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، و  ،)١٠٨٦٨رقم/٦/٣٧٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و 

 ).٤٦٧٣رقم /٢٣/٦٢ج(٦ط

 ).٥٣٧٦رقم /٧٧٣ص(١ط تقرييب التهذيبابن حجر، ) ٣(



  

٣٠٥   
 

   .)١(ومخسني

  .أبو عبد اهللا املؤذن موىل أىب بكر يمِ يْ التـ  يشرَ اح القُ بَ رَ  بنُ هو ا :لَال بِ  - ٩

، واملشاهد أحداً ، و ، شهد بدراً ، وأحد السابقني لإلسالمعلى بيت ماله ،وخازنه ����مؤذن رسول اهللا  
وأقام حىت خرجت  ،، وملا تويف رسول اهللا أذن بالل، ومل يؤن بعد ذلك����كلها، مع رسول اهللا 

  .)٢(سنة ستني وتويف يف دمشق ،البعوث إىل الشام، فسار معهم

   الحديثتخريج 

، )٢٧٥(رقم  باب املسح على الناصية والعمامةكتاب الطهارة ) ١/٢٣١ج(احلديث أخرجه مسلم  
والنسائي  ،)١٠١(رقم  باب ما جاء يف املسح على العمامةكتاب الطهارة ) ١/١٧٢ج(رتمذي وال
كتاب ) ١/١٨٦ج(، وابن ماجه )١٠٤(باب املسح على العمامة رقم كتاب الطهارة ) ١/٧٩ج(

وابن أيب شيبة يف مصنفه  ،)٥٦١(رقم  باب ما جاء يف املسح على العمامةالطهارة وسننها 
، وأمحد يف مسنده )١٨٧١(فني رقم املسح على اخل هارة باب يفكتاب الط) ٢/٢٣٨ج(
باب الرخصة يف املسح على كتاب الوضوء ) ١/٩٢ج(، وابن خزمية )٢٤٣٨١رقم /٦/١٢ج(

، وأبو عوانة يف مستخرجه )٧٥٤رقم /٢/١٨ج(، والروياين يف مسنده )١٨٠(رقم  العمامة
رقم  إذا مسحها مع ناصيته وعلى اخلمار إباحة املسح على العمامةكتاب الطهارة باب ) ١/٢١٨ج(
والبيهقي يف السنن الكربى ، )٩٥٢رقم  /٣٥٤/ ٢ج( ، وأبو سعيد الشاشي يف مسنده)٧١٦(
كلهم عن ) ٢٨٨(رقم  باب إجياب املسح بالرأس وإن كان متعمماً كتاب الطهارة ) ١/١٠١ج(

   .به � لبال عن ةعجر  بن كعب عن ىليل يبأ بن الرمحن عبد عن احلكم عن عمشاأل

ة، وعلي بن معاوي وبأو  ،يونس بن عيسي: وهم عن األعمش رواه ذا اإلسناد مخسة من الرواة 
  . مسهر، وابن منري، وحممد بن فضيل، ومحاد بن شعيب

عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن حدثنا : قال) ٢٤٤١٣رقم/ ٦/١٤ج( يف مسندهأخرجه أمحد و  

                                                 

 ).٣/٥٢ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب، ، و )٤٤٧١رقم/٤/٤٥٤ج(١ط في معرفة الصحابةأسد الغابة ابن األثري،  )١(

 ).١٦٧رقم/٨١ص(١ط االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب، ، و )٣/٢٣٢ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(



  

٣٠٦   
 

   .به � اللاحلكم عن ابن أيب ليلى عن ب عناألعمش 

ووافق سفيان على ، كعب بن عجرة بني عبد الرمحن وباللعنه،  سفيان األعمش يف رواية فأسقط  
  : كل من  -أيضاً - هذه الرواية 

باب املسح على العمامة رقم كتاب الطهارة ) ١/٨٠ج(النسائي أخرجه  :شعبة بن احلجاج - ١
/ ٦/١٣ج(مسنده  ، وأمحد يف)١٢١٢رقم /٢/٤٣٩ج(والطيالسي يف مسنده ، )١٠٦(

، والروياين يف مسنده )٩٥٦رقم  /٣٥٦/ ٢ج( وأبو سعيد الشاشي يف مسنده ،)٢٤٣٩٥رقم
عن احلكم عن رواه وكيع، وحممد بن جعفر، وشبابة بن سوار كلهم عن شعبة  )٧٣٣رقم  /٢/٩ج(

  . به � عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بالل

باب املسح على كتاب الطهارة ) ١/١٨٨ج(ه أخرجه عبد الرزاق يف مصنف :عبد اهللا بن حمرر - ٢
  .به أخربين احلكم بن عتيبة: قال) ٧٣٥(رقم  اخلفني والعمامة

رقم  /٨٢/ ١ج(احلميدي يف مسنده أخرجه  :أبان بن تغلب وحممد بن عبد الرمحن أيب ليلى - ٣
  .به عن احلكم :قاال) ١٥٠

، والطرباين يف املعجم )١٣٦٨مرق /٢٠٥/ ٤ج(البزار يف مسنده أخرجه : بن املعتمر منصور - ٤
  . عن احلكم :قال) ١٠٩٠رقم /٣٥٧/ ١ج(الكبري 

إسناده منقطع، عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يلق بالًال، لكنه صرح بذكر كعب بن عجرة بينهما،  هذا و  
يف وبينهما فيه : ( قال العالئي. وهو عند مسلم وغريه ممن سبق ذكرهم ،كما سبق يف سند املصنف

   .)١() رق كعب بن عجرة وهو الصحيحبعض الط

   الحكم على الحديث

إسناده حسن فيه عبد اهللا بن أمحد، وهو حسن احلديث، لكنه يرتقي إىل درجة الصحيح لغريه، ألن 
، واحلديث يف صحيح مسلم من غري متابعة قاصرة يف شيخ شيخهمن الثقات عبد اهللا تابعه مجاعة 

  .طريق املصنف
                                                 

 ).٤٥٢رقم  /٢٢٦ص(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )١(



  

٣٠٧   
 

 عن يوبأ ناأ ةسلم بن حماد ثنا عفان ثنا سماعيلإ بن محمد حدثنا :قال ابن المنذر )٨٦(
 )١(يَْمَسُح َعَلى اْلُموقـَْينِ  �اِهللا  َرُسولُ  انَ كَ  (: قال ���� بالل عن دريسإ بيأ عن ةقالب بيأ

  .)٢() َواْلِخَمارِ 

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(قدم ت الصائغالبغدادي  جعفر أبو سامل بنهو ا :سماعيلإ بن محمد - ١

  .أنه ثقة ثبت) ٢٨٧ص(هو ابن مسلم بن عبد اهللا الباهلي الصفار تقدم  :عفان - ٢

  .أنه ثقة إمام) ١٨٣ص(تقدم  سلمة أبو يالبصر  دينار بنهو ا :ةسلم بن حماد - ٣

   .أنه ثقة ثبت) ١٩٩ص(تقدم  اِينّ يَ تِ خْ ان الس سَ يْ ة كَ يمَ يب متَِ أَ  بنُ هو ا :يوبأ - ٤

  .)هـ١٠٤ت( يالبة البصر أبو قِ ي مرْ جَ ـيد بن عمرو البن زَ  د اهللاِ بْ عَ هو  :ةبَ َال قِ  وبُ أَ  - ٥

روى عن أنس بن مالك، وأيب إدريس اخلوالين، ومسرة بن جندب، وعنه أيوب السختياين، ومحيد  
   .الطويل، وحيىي بن أيب كثري وغريهم

اش، وذكره ابن حبان يف الثقات، وثقه حممد بن سريين، وابن سعد، وأبو حامت، والعجلي، وابن خر  
 ذا أدركت ما ،لباباأل ذوي الفقهاء من: ( يوبأ وقال، ) ال يعرف له تدليس: ( زاد أبو حامت

  .)٣() قالبة أيب من بالقضاء أعلم كان رجالً  املصر

وعمن مل  ،ال أنه يدلس عمن حلقهمإ ،ثقة يف نفسه ،التابعني مام شهري من علماءإ: ( وقال الذهيب 

                                                 

. ضرب من اخلفاف، وساقه إىل القصر، وجيمع على أمواق: واملوقال مهزة، فارسي معرب، بضم امليم ب ُموقٍ تثنية : املوقني )١(
الصحاح تاج اللغة اجلوهري، مادة موق، : ينظر). املوق الذي يلبس فوق اخلف : ( اجلرموق، قال اجلوهري: ويقال له

 ). ١٣/٢٢٣ج(٢ط لسان العربابن منظور، ، و )٤/١٥٥٧ج(٣ط وصحاح العربية

 ).٤٩٠(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على العمامة رقم ) ١/٤٦٦ج(١طاألوسط نذر، ابن امل )٢(

ابن أيب حامت، ، و )٨٨٨رقم / ٢/٣٠ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/١٨٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٣(
 ). ٣٤٢١رقم / ٤/٣٠٧ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢٦٨رقم / ٥/٦٧ج(١ط الجرح والتعديل



  

٣٠٨   
 

   .)١()وكان له صحف حيدث منها ويدلس  .لحقهمي

  .)٢(ووصفه العالئي بالتدليس، واإلرسال 

  .)٣() ثقة فاضل كثري اإلرسال: ( وقال ابن حجر 

   .إن أبا قالبة ثقة اتفق العلماء على توثيقه، وهو كثري اإلرسال :الخالصة

لك، وعده ابن حجر يف الطبقة أما وصف الذهيب، والعالئي له بالتدليس، فقد نفى عنه أبو حامت ذ 
  .)٤(األوىل ممن مل يوصف بالتدلس إال نادراً 

  .)هـ٨٠ت( يذوْ العَ  ينَال وْ خَ ـبن عبد اهللا بن عمرو أبو إدريس ال ذ اهللاِ ائِ عَ هو  :سيْ رِ دْ إِ  وبُ أ - ٦

روى عن بالل، وحذيفة بن اليمان، وصدي بن عجالن، وعنه أبو قالبة، ومكحول، وعطاء  
  .ماخلرساين وغريه

. )إدريس  ما رأيت أعلم من أيب( : قال مكحولو  .يوالنسائ ، والعجلي،أبو حامتوثقه ابن سعد، و  
: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال .)الدرداء  كان عامل الشام بعد أيب (: سعيد بن عبد العزيزوقال 

  .)٥() كان أبو إدريس من عباد أهل الشام وقرائهم( 

   .)٦()الم أحد األع: ( قال الذهيبو  

  . أن أبا إدريس ثقة عابد :الخالصة

  .أنه صحايب) ٣٠٥ص(تقدم أبو عبد اهللا املؤذن  يالتيم يبن رباح القرشهو ا :بالل - ٧

                                                 

 ).٤٣٣٤رقم / ٢/٤٢٥ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )١(

 ).٣٦٢رقم / ٢١١ص(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )٢(

 ). ٣٣٥٣رقم / ٥٠٨ص(١طتقريب التهذيب ابن حجر،  )٣(

 ).١٥رقم / ٣٥ص(١ط تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر،  )٤(

، )١١٧٤٤ رقم/ ٧/٥١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٧٥٨رقم / ١/٢٤٦ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٥(
 ).٣٠٦٨رقم  /١٤/٨٨ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٤٨٢٢رقم /٥/٢٧٧ج(١ط الثقاتابن حبان، و 

 ).٢٥٥٢رقم/ ٢/٥٢٨ج(١ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهيب،  )٦(



  

٣٠٩   
 

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ٢/٢٤٥ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
رقم / ٤/٢١٢ج(، والبزار يف مسنده )٢٤٤١٥رقم / ٦/١٥ج(، وأمحد يف مسنده )١٨٨٠(

باب كتاب الوضوء ) ١/٩٥ج(، وابن خزمية )٧٤٤رقم /٢/١٤ج(والروياين يف مسنده  ،)١٣٧٧
) ١١١٢رقم / ١/٣٦٢ج(والطرباين يف املعجم الكبري  ،)١٨٩(رقم  الرخصة يف املسح على املوقني

  .به محاد بن سلمة طريق نمكلهم 

، أسد بن موسىو ، أمحد بن إسحاقو ، بة بن خالددْ هُ : كل من هكذا،عن محاد بن سلمة رواه  
   .لحجاج بن املنهاو 

رقم / ١/٣٦٢ج(، والطرباين يف املعجم الكبري )١٣٧٨رقم / ٤/٢١٢ج(وأخرجه البزار يف مسده  
كتاب الطهارة باب إجياب املسح بالرأس برقم ) ١/١٠٢ج( البيهقي يف السنن الكربى، و )١١١٢

 محيد عن أيب رجاء موىل أيب قالبة عن أيب قالبة عن أيب إدريس عن بالل قمن طري كلهم  ) ٢٨٩(
  ."وناصيته": ، زاد البيهقي) مسح على اخلفني واخلمار ����أن النيب : ( بلفظ �

رقم  باب املسح على اخلفني والعمامةكتاب الطهارة ) ١/١٨٧ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  
عن معمر عن أيوب عن ) ١١١٣رقم / ١/٣٦٢ج(م الكبري ومن طريقه الطرباين يف املعج) ٧٣٢(

ميسح على (  ����رأيت رسول اهللا : ما هذا؟ قال: على موقيه فقيل له � مسح بالل: أيب قالبة قال
  ).  اخلفني واخلمار

  .فلم يذكر أبا إدريس يف السند بني أيب قالبة وبالل 

سفيان عن حيىي بن من طريق ) ١١١٤ رقم/ ١/٣٦٢ج(يف املعجم الكبري  - أيضاً -وأخرجه الطرباين  
  ).  مسح على اخلفني، واخلمار ����أن رسول اهللا (  � أيب إسحاق عن أيب قالبة عن بالل

  .يف السند -أيضاً -لم يذكر أبا إدريس ف 

   الحكم على الحديث

إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح، غري شيخ املصنف فليس من رجال الصحيح، لكنه 
   .ثقة كما سبق



  

٣١٠   
 

وصحح  ). وهذا إسناد حسن (: حسن إسناده البيهقي، فقال عقبهاحلديث صححه ابن خزمية، و و  
  .)١(إسناده شعيب األرنؤوط يف حتقيقه ملسند أمحد

روى عن عمر ومعاذ  : (ذكر العالئي أن رواية أيب إدريس اخلوالين عن بالل مرسلة، قال العالئيو  
  . )٢() سلوقد قيل إن ذلك مر  ،وأيب بن كعب وبالل

واهللا  من األئمة أن رواية أيب إدريس عن بالل مرسلة إال العالئي، فيما وقفت عليه ومل يذكر أحدٌ  
  . أعلم

 عن داؤد بن اهللا عبد ثنا مسدد ثنا محمد ثنا محمد بن يحيي حدثنا :قال ابن المنذر) ٨٧(
 ةميأ بن عمرو بن جعفر عن الرحمن عبد بن ةسلم بيأ عن كثير بيأ بن يحيي عن وزاعياأل

  .)٣() َمَسَح َعَلى اْلُخفْيِن َواْلِعَماَمةِ  � َرُسوَل اللهِ  يتُ أرَ  ( :قال ���� بيهأ عن الضمري

  : بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ١٤٠ص(ي تقدم النيسابور  زكريا أبو يالذهل حيىي بنهو ا :محمد بن يحيي - ١

  .أنه ثقة إمام) ٢٤٥ص(ي تقدم يسابور الن يبن حيىي بن عبد اهللا الذهلا هو :محمد - ٢

  .أنه ثقة حجة) ١٤٠ص(تقدم  احلسن أبو ياألسد مسربل بن مسرهد بنا هو :مسدد - ٣

  .)هـ٢١٣ت( ِيب يْ رَ خُ ـأبو عبد الرمحن ال يبعْ الش  ايندَ مْ هَ ـبن عامر الهو ا :داؤُ دَ  بن اهللا دبْ عَ  - ٤

وسفيان بن عيينة، وعلي بن املديين،  روى عن األعمش، واألوزاعي، وعبد امللك بن جريج، وعنه 
  .ومسدد وغريهم

صدوق  : (زاد ابن معنيو وثقه ابن سعد، وابن معني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن قانع، والدارقطين،  
  .)٤(روى له اجلماعة سوى مسلم). مأمون 

                                                 

 .بتحقيق شعيب األرنؤوط وعادل املرشد )٢٣٩١٧رقم/ ٣٩/٣٤١ج(١ط مسند اإلمام أحمد بن حنبلأمحد بن حنبل،  )١(

 ).٣٢٨رقم /٢٠٥ص(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )٢(

 ).٤٩١(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على العمامة رقم ) ١/٤٦٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(

 ).٣٢٤٨رقم/ ١٤/٤٥٨ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٧/٢٩٥ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(



  

٣١١   
 

  .)١() ثقة عابد (: ابن حجر ، وقال)ثقة حجة صاحل  (: الذهيبقال  

  .داود ثقة مأمونأن ابن  :الخالصة

  .)هـ١٥٧ت( يقشْ مَ الد أبو عمرو  يامعمرو الش  عبد الرمحن بن عمرو بن أيبهو  :ياعِ زَ وْ األَ  - ٥

روى عن أسامة بن زيد، واحلكم بن عتبة، وحيىي بن أيب كثري، وعنه الثوري، وشعبة، وعبد اهللا بن  
  .داود وغريهم

أثىن عليه األئمة ثناًء عظيماً، وهو  م عصره وأوانه،كان واحد زمانه، وإما، و فقيه أهل الشام وإمامهم 
أعلم بالسنة من  ما كان بالشام أحداً ( : يعبد الرمحن بن مهدأجل من يقال فيه ثقة، قال 

 أحد أئمة الدنيا فقهاً : ( وقال ابن حبان. )إمام أهل زمانه  (: سفيان بن عيينةوقال . ) ياألوزاع
  .)٢() وضبطاً  دةً وعبا وفضالً  وحفظاً  وورعاً  وعلماً 

   .)٤()  ثقة جليل فقيه (: ابن حجر، وقال )٣() احلافظ الفقيه الزاهد (: الذهيب قالو  

   .أن األوزاعي ثقة حافظ حجة :الخالصة

  .أنه ثقة حافظ) ١٤٦ص(ي تقدم اليمام نصر أبو يالطائهو  :كثير بيأ بن ىيحي - ٦

  .أنه ثقة )١٣٨ص( تقدم املدين يالقرش عوف بنهو  :الرحمن عبد بن سلمه بيأ - ٧

  .أنه ثقة) ١٤٨ص(هو املدين تقدم  :الضمري ةميأ بن عمرو بن جعفر - ٨

  .أنه صحايب) ١٤٨ص(ي تقدم الضمر  أمية أبو خويلد بن أمية بن عمروهو  :بيهأ - ٩

   الحديثتخريج 

يف املسح على العمامة كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء ) ١/١٨٦ج(احلديث أخرجه ابن ماجه  

                                                 

 ).٣٣١٧رقم /٥٠٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٢٧٠٦رقم/ ١/٥٤٩ج(١ط الكاشفالذهيب،  )١(

 ).٣٩١٨رقم/ ١٧/٣٠٧ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٤٢٥رقم/٢٨٥ص(١ط مشاهير علماء األمصارابن حبان،  )٢(

 .)٢٣٧٨رقم/ ١/٦٣٨ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشفالذهيب،  )٣(

 ).٣٩٩٢رقم /٥٩٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٣١٢   
 

اب املسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة ب) ٢/٢٥٠ج(وابن أيب شيبة يف مصنفه ، )٥٦٢(رقم 
كتاب ) ١/٥٥٤ج(، والدارمي يف السنن )١٧٧٦٠رقم / ٤/١٧٩ج(وأمحد يف مسنده ، )١٨٨٧(

ذكر كتاب الطهارة باب ) ٤/١٧٣ج(، وابن حبان )٧٣٧(رقم  باب املسح على العمامةالطهارة 
  . األوزاعي به طريق نكلهم م) ١٣٤٣(رقم  سح على عمامتهاإلباحة للمرء أن مي

  .رواه عن األوزاعي بلفظ املصنف، حممد بن مصعب، والوليد بن مسلم وأبو املغرية 

، وابن خزمية )٢٠٥(كتاب الوضوء باب املسح على اخلفني رقم ) ١/٥٢ج(وأخرجه البخاري  
، والبيهقي يف السنن )١٨١(مة رقم املسح على العماكتاب الوضوء باب الرخصة يف ) ١/٩٢ج(

من كلهم ) ١٢٨١(رقم  باب الرخصة ىف املسح على اخلفنيكتاب الطهارة ) ١/٤٠٧ج(الكربى 
  ).  ميسح على عمامته وخفيه ����رأيت النيب : ( طريق األوزاعي بلفظ

   .عبد اهللا بن املبارك، وعبد اهللا بن داود: رواه عن األوزاعي هكذا 

والنسائي ، )٢٠٤(املسح على اخلفني رقم  كتاب الوضوء باب) ١/٥٢ج(وأخرجه البخاري  
/ ٢/٥٨٣ج(، والطيالسي يف مسنده )١١٩(رقم  باب املسح على اخلفنيكتاب الطهارة ) ١/٨٧ج(

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم ) ١/١٩١ج(، وعبد الرزاق يف مصنفه )١٣٥٠رقم
، والبيهقي يف السنن الكربى )١٧٧٥٩رقم /٤/١٧٩ج(، ومن طريقه أمحد يف مسنده )٧٤٦(
وابن أيب شيبة يف ، )١٢٨٢(رقم  باب الرخصة ىف املسح على اخلفنيكتاب الطهارة ) ١/٤٠٧ج(

عن حيىي عن أيب كلهم ) ١٨٨٦(اب املسح على اخلفني رقم كتاب الطهارة ب) ٢/٢٥٠ج(مصنفه 
ميسح على  ����رسول اهللا رأيت ( : بلفظ � سلمة بن عبد الرمحن عن عمرو بن أمية الضمري

  ).   خفيه

  .بن راشد ، وحرب بن شداد، ومعمربن فروخ شيبان: رواه عن حيىي ذا اللفظ 

ومل يرد يف هذه الرواية ذكر املسح . ومل يذكر الطيالسي أبا سلمة بن عبد الرمحن، بني حيىي وجعفر 
  .على العمامة

   الحكم على الحديث

يح، غري شيخ املصنف فليس من رجال الصحيح، لكنه ثقة إسناده صحيح، فإن رجاله رجال الصح 
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   .، واحلديث يف صحيح البخاري كما أشرنا إليهثبت

 عن اهللا عبد بن بكر عن حميد عن حماد ثنا حجاج ثنا علي حدثنا :قال ابن المنذر )٨٨(
ْيِن وَ ِة َيْمَسُح َعَلى اْلِعَمامَ  �رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا  (: قال ���� بيهأ عن ةالمغير  بن ةحمز    .)١()اْلُموقـَ

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بن العزيز عبد بنا هو :علي - ١

   .أنه ثقة) ٩٧ص(ي تقدم البصر  يالسلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .أنه ثقة حافظ) ٩٧ص(تقدم  إمساعيل أبو ياجلهضم ياألزد درهم بنهو ا :حماد - ٣

  .أنه ثقة) ٨٤ص(ي تقدم اخلزاع عبيدة أبو الطويل محيد أىب بنهو ا :حميد - ٤

  .)هـ١٠٦ت( يأبو عبد اهللا البصر  يِـ نزَ مُ ـالهو  :اهللاِ  بدعَ  بنُ  ركْ بَ  - ٥

روى عن أنس بن مالك، ومحزة بن املغرية، واحلسن البصري، وعنه ثابت البناين، ومحيد الطويل،  
  .يب هند وغريهموداود بن أ

، ثبتاً وكان  : (ي، وزاد ابن سعدوأبو زرعة، والنسائوالعجلي، حيىي بن معني، وثقه ابن سعد، و  
   .)٢(وأخرج له اجلماعة .) مأمون( : زاد أبو زرعة، و ) ، حجة وكان فقيهاً مأموناً 

  .)٣() ثقة ثبت جليل (: ابن حجرقال و  

  .يقهأن بكراً ثقة مأمون، متفق على توث :الخالصة

  .يالثقفبن أيب عامر بن شعبة ا هو :ةير غِ المُ  بن ةزَ مْ حَ  - ٦

وعباد بن زياد بن أيب ، املزين روى عن أبيه، وعنه إمساعيل بن حممد بن أيب وقاص، وبكر بن عبد اهللا 
                                                 

 ).٤٩٢(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر املسح على العمامة رقم ) ١/٤٦٦ج(١ط األوسطاملنذر،  )١(

تهذيب املزي، ، و )١٦٢رقم/ ١/٨٤ج(١ط معرفة الثقاتلعجلي، ا، و )٧/٢٠٩ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
 ).٧٤٧رقم/ ٤/٢١٦ج(٦طفي أسماء الرجال الكمال 

 ).١٥٤٢رقم /٢٧٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(
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  .وغريهمسفيان 

  .)١(ه، وابن ماجيروى له مسلم، والنسائو . الثقات وذكره ابن حبان يفي، العجلوثقه  

  .)٢() ثقة: ( ، وقال ابن حجر)ثقة : ( ذهيبقال الو  

  .أن محزة ثقة :الخالصة

  .أنه صحايب) ٢٣٨ص(ي تقدم الثقفأبو عيسى  عامر أىب بن شعبة بن املغريةهو  :بيهأ - ٧

   الحديثتخريج 

علي بن عبد  حدثنا: قال) ٨٨٥رقم / ٢٠/٣٧٩ج(احلديث أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  
  . العزيز به

، )١٠٨(رقم باب املسح على العمامة مع الناصية كتاب الطهارة ) ١/٨١ج(النسائي  وأخرجه 
، وأبو )٧١٠رقم / ١/٢١٧ج(، وأبو عوانه يف مسنده )١٨٣٥٦رقم/ ٤/٢٤٨ج(وأمحد يف مسنده 

وابن حبان  ،)٦٣٢(اخلفني رقم  كتاب الطهارة باب املسح على) ١/٣٢٩ج(نعيم يف مستخرجه 
ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته يف هذا اخلرب تفرد به اب كتاب الطهارة ب) ٤/١٧٨ج(

باب مسح بعض كتاب الطهارة ) ١/٩٦ج(والبيهقي يف السنن الكربى ، )١٣٤٧(رقم  سليمان
حدثنا بكر بن عبد اهللا املزين عن محزة بن املغرية بن  :محيد قال من طريقكلهم ) ٢٦٧(رقم  الرأس

وعلى  ،وعلى العمامة ،مسح بناصيته ����أن النيب  : (اه املصنف وفيهبأطول مما رو  � شعبة عن أبيه
   ).  خفيه

  يزيد بن زريع، حممد بن أيب عدي، واملعتمر بن سليمان: رواه هكذا عن محيد 

  ). ومسح بناصيته : ( يف روايتهما ومل يذكر أمحد وابن حبان 

رقم  على اخلفني والعمامة باب املسحكتاب الطهارة ) ١/١٩٢ج(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  

                                                 

 ).٢٣١٧رقم/ ٤/١٦٨ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣٣٦رقم/ ١/١٣٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )١(

 ).١٥٤٢رقم /٢٧٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، و )١٢٤٢رقم/ ١/٣٥٢ج(١ط الكاشفالذهيب،  )٢(
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كتاب الطهارة ) ٢/٢٤٨ج(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )٧٥٧رقم / ١/٣٣٤ج(، واحلميدي )٧٤٩(
، )٨٨٩رقم/ ٢٠/٣٨٠ج(، الطرباين يف املعجم الكبري )١٨٨٣(باب املسح على اخلفني رقم 

فني على رخصة املسح ملن لبس اخلباب كتاب الطهارة ) ١/٤٢٢ج(والبيهقي يف السنن الكربى 
 � ابن عيينة عن إمساعيل بن حممد عن محزة بن املغرية عن أبيهكلهم عن ) ١٣٣٨(طهارة رقم 

   .) توضأ، ومسح برأسه، ومسح على خفيه ����أن رسول اهللا  ( :بلفظ

، وأبو )٢٤٧(رقم  باب املسح على الناصية والعمامةكتاب الطهارة ) ١/٢٣١ج(وأخرجه مسلم  
كتاب ) ١/١٦١ج(، والرتمذي )١٥٠(ة باب املسح على اخلفني رقم كتاب الطهار ) ١/٣٨ج(داود 

باب كتاب الطهارة ) ١/٨٠ج(، والنسائي )١٠٠(رقم  باب ما جاء يف املسح على العمامةالطهارة 
، ومن )١٨٤٢٣رقم / ٤/٢٥٥ج(، وأمحد يف مسنده )١٠٧(رقم املسح على العمامة مع الناصية 

) ١/٧٨ج(، وابن اجلارود يف املنتقى )٨٨٦رقم/ ٢٠/٣٧٩ج(الطرباين يف املعجم الكبري  هطريق
كتاب الطهارة باب ) ٤/١٧٦ج(، وابن حبان )٨٣(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني رقم 

 كلهم من طريق،  )١٣٤٦(رقم  ذكر خرب أوهم عاملا من الناس أن املسح على العمامة غري جائز
 ����أن النيب   : (بلفظ � ن ابن املغرية عن أبيهععن احلسن حدثين بكر بن عبد اهللا : قال التيمي

  ). وعلى عمامته ،مسح على اخلفني، ومقدم رأسه

  . حيىي بن سعيد القطان، واملعتمر بن سليمان: رواه ذا اإلسناد 

  ).  ضأ ومسح على ناصيتهو ت: ( ، ولفظ الطرباين)ومقدم رأسه : ( ومل يذكر الرتمذي 

من ) ١٠٧(رقم باب املسح على العمامة مع الناصية لطهارة كتاب ا) ١/٣٨ج(وأخرجه والنسائي  
، والطرباين يف )٧١١رقم / ١/٢١٨ج(وأبو عوانه يف مسنده  ،املعتمرطريق حيىي بن سعيد القطان و 

سليمان التيمي عن بكر بن  كلهم ،هارونبن  يزيد، عن )٨٨٧رقم/ ٢٠/٣٨٠ج(املعجم الكبري 
مسح على و على اخلفني، ومسح مقدم رأسه مسح  ����أن النيب (  � عبد اهللا عن ابن املغرية عن أبيه

  .) العمامة

  .فلم يذكروا احلسَن بني بكٍر وابِن املغرية 

وقد نقل النووي عن الروايات السابقة،  به مصرحاً  جاءمحزة، كما هو  ،وابن املغرية يف هذا اإلسناد 
: ، قال النوويقال عروة فقد وهمومن ، وليس بعروة، الدارقطين والقاضي عياض أن الصحيح هو محزة
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عن يزيد بن زريع عن عروة بن  ،بن بزيعاهكذا يقول مسلم يف حديث  :قال أبو مسعود الدمشقي( 
وأما أبو احلسن الدارقطين فنسب الوهم  ،فيه محزة بن املغرية بدل عروة :فقالوا ،وخالفه الناس ،املغرية

قال القاضي عياض محزة  ،هذا آخر كالم الغساين ،مال إىل مسل ،يعر فيه إىل حممد بن عبد اهللا بن ز 
  .)١() وإمنا عروة بن املغرية يف األحاديث األخر، بن املغرية هو الصحيح عندهم يف هذا احلديث

ألن النسائي رواه عن عمرو بن علي، ( : ورجح العالمة أمحد شاكر يف تعليقه رأي الدارقطين، قال 
ورواه البيهقي من طريق محيد بن مسعدة ومسدد عن يزيد بن بن زريع،  دومحيد بن مسعدة، عن يزي

  .)٢() عن محزة بن املغرية فخالفوا حممد بن عبد اهللا بن بزيع: زريع، وقالوا كلهم

   الحكم على الحديث

 فإنه علي بن عبد العزيز،إال  ،خمرج هلم يف الصحيح ،رجاله كلهم ثقات أئمةإسناده صحيح، فإن  
  .لكنه ثقة، الصحيحمن رجال  ليس

وال خيشى إال من عنعنة محيد الطويل، فقد وصفه أكثر من إمام بالتدليس، لكن هذه العلة مندفعة  
  : بأمرين

  .تصريح محيد بالتحديث يف رواية النسائي وابن خزمية: األول

  .أن تدليس محيد خاص بأنس، وال يعرف له تدليس إال عنه، كما سبق: الثاين

  ).حديث حسن صحيح : ( ، فقالالرتمذي لذلك صححهو 

                                                 

 ).٣/١٧١ج(١ط شرح صحيح مسلمالنووي،  )١(

 ).١/١٧٠ج(١ط الترمذيجامع الرتمذي،  )٢(
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  مامةالمسح على الع اختالف أهل العلم في ذكر: تخريج أحاديث

 سحاقإ بن محمد ناأ ىيعل ثنا الوهاب عبد بن محمد حمدأ بوأ حدثنا :قال ابن المنذر) ٨٩(
 رَأَْيُت أَبَا َبْكرٍ  ( :قال ةليْ سَ عُ  بن الرحمن عبد عن اهللا عبد بن دثَ رْ مَ  عن حبيب بيأ بن يزيد عن
  .)١() َيْمَسُح َعَلى اْلِخَمارِ  ����

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ١٤٩ص(تقدم  يالعبد حبيب بنا هو :الوهاب عبد بن محمد حمدأ بوأ - ١

  .أنه ثقة) ٢٨٤ص(تقدم  يبن عبيد بن أىب أمية أبو يوسف الطنافسا هو :ىيعل - ٢

   .)هـ١٥٠ت ( يب موالهملَ ط مُ ـو بكر الدين أبمَ ـار السَ بن يَ هو ا :اقحَ سْ إِ  بنُ  دم حَ مُ  - ٣

روى عن محيد الطويل، وشعبة، ومرثد بن عبد اهللا، وعنه جرير بن حازم، وعبد اهللا بن إدريس، يعلى  
  . بن عبيد وغريهم

وإمنا أخرج له  ،وأما البخاري ومسلم فلم حيتجا به ،أكثر األئمة الكالم فيه يف الطرفني الثناء والذم 
وإمنا  ،يف األصول البتة مل خيرج له شيئاً  وكذلك البخاري ،املتابعات ال يف األصول مسلم أحاديث يف

  : وأهل العلم فيه على ثالثة أقوال. ستشهادذكره يف اال

شعبة، وابن عيينة، وابن سعد، وابن معني، وابن املديين، والبخاري، : من أطلق توثيقه، وهم :األول
أمري احملدثني حبفظه، ونقل أبو زرعة : ملوصلي، وبالغ شعبة فقالوابن حبان، وابن شاهني، وأبو يعلى ا

   .)٢(الدمشقي، إمجاع أهل العلم على األخذ عنه

ابن املبارك، وأمحد، وابن معني، وابن املديين، وحممد بن منري، وأبو : من حسن حاله وهم :الثاني
                                                 

 )٤٩٣(العلم يف املسح على العمامة رقم اختالف أهل كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٦٦ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

ابن حبان، ، و )١٥٧١رقم / ٢/٢٣٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٣٢١ج(١ط الكبرى الطبقاتابن سعد،  )٢(
اخلليلي، ، و )١٢٠٠رقم / ١٩٩ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتابن شاهني، ، و )١٠٥٣٤رقم / ٧/٣٨٠ج(١ط الثقات

في أسماء الرجال  تهذيب الكمالواملزي، ، )١٣٨ رقم/٢٨٨ص(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديث
 ).٥٠٥٧رقم /٢٤/٤٠٥ج(٦ط



  

٣١٨  
 

  .)١() حامت، وأبو زرعة

لنسائي، والدار قطين، وبالغ مالك، وهشام ابن عروة،، أمحد، وابن معني، وا: من ضعفه وهم :الثالث
  .)٢() وحيىي القطان، ووهيب بن خالد فكذبوه

  :بعد استعراض األقوال فيه، خنلص أن حديثه على ثالثة أقسام :الخالصة

إذا كان حديثه يف املغازي والسري وصرح بالسماع فهو ثقة؛ ألن له اعتناًء ذا الشأن، وقد  :األول
 ينفرد حديث ألف له يكون أن ينبغى إسحاق بن حممد:( وعلى هذا حيمل كالم البخاريألف فيه 

  .)٣() أحد فيها يشاركه ال ا

وأما قول من قال إنه يروي يف املغازي املكذوبات واألشعار، فهذا ذكر ما وقع له، والقاعدة أن من  
والشأن هو يف ثبوت  )٤(موالبحث عنه ،والنظر يف أحوال رواتهأسند فقد أحالك على إسناده، 

 ،سنة وسبعني بضع منذ سحاقإ ابن جالست( : سفيان قال. الكذب من جهته وهذا ما مل حيصل
  .)٥() شيئاً  فيه يقول وال املدينة هلأ من حدأ يتهمه وما

إذا كان حديثه يف غري املغازي والسري كاألحكام وحنوها وقد صرح بالسماع، فحديثه حسن،  :الثاني
خطأ فيها قليل، وابن املديين على سعة اطالعه، مل يذكر له سوى حديثني منكرين، ومها  فقد وقع له
   .)٧(وابن حجر الذهيبوهذا هو رأي . )٦(يف األحكام

                                                 

 ،)١٨٧رقم / ٧/٢٥٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٥١رقم / ٤٩ص(١ط علل أحمد بن حنبلابن حنبل،  )١(
 ).٥٩٢٩رقم / ٧/٣٥ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٥٠٥٧رقم / ٢٤/٤٠٥ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، و 

 )٥١٣رقم / ٢٠١ص(١ط الضعفاء والمتروكينالنسائي، ، و )٢٩٧رقم / ١٢٦ص(١ط علل أحمد بن حنبلابن حنبل،  )٢(
 ).٥٠٥٧رقم / ٢٤/٤٠٥ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )٤٢رقم / ٥٨ص(١طسؤاالت البرقاني الدارقطين، و 

 ).٥٠٥٧رقم / ٢٤/٤٠٥ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٣(

 ).١/١٩٨ج(٢ط تدريب الراويطي، السيو ، و )٣٣(١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي،  )٤(

 ).٧/٢٦١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٥(

 ).٢/٢٨ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي،  )٦(

 تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٤٧١٨رقم / ٢/١٥٦ج(١ط في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشفالذهيب،  )٧(
 ).٥٧٦٢رقم / ٨٢٥ص(١ط



  

٣١٩  
 

إذا مل يصرح بالسماع فحديثه ضعيف، من أجل التدليس، فقد كان يدلس عن الضعفاء  :الثالث
   .)١(واهولني، وصفه بذلك أمحد وابن حبان

فاطمة بنت املنذر، وهذا ليس مما جيرح به  هِ اجلواب على تكذيب هشام له؛ فألنه روى عن امرأتِ أما  
   .اإلنسان يف احلديث، فلعل ابن إسحاق حدث عنها وهو ال يعلم

، وقد توقف  )بيطاره  اعرضوا علي علم مالك فإين أنا: ( وأما مالك فإمنا جرحه ملا بلغه أنه قال 
وهلذا مل يقبل قول اإلمام : ( اجلرح؛ ألن سببها االختالف واملنافرة، قال اللكنوي العلماء يف قبول هذا

مالك يف حممد بن إسحاق إنه دجال من الدجاجلة، ملا علم أنه صدر من منافرة باهرة، بل حققوا 
   .)٢()نه حسن احلديث واحتجت به األئمة أ

  .)٣(احلافظ ابن حجروأما وهيب والقطان فقد قلدا فيه هشام وعروة، كما قاله  

  . )هـ١٢٨ت ( ياملصر  رجاء أبو ياألزد يدوِ سَ هو  :بيْ بِ حَ  بيأ بن يدزِ يَ  - ٤

روى عن سعيد بن أيب هند، وعطاء بن أيب رباح، ومرثد بن عبد اهللا، وعنه حيوة بن شريح،  
  .وسليمان التيمي، وحممد بن إسحاق وغريهم

 أبو قالوأثىن عليه األئمة خرياً، و . حبان يف الثقاتوثقه ابن سعد، وأبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن  
 العلم أظهر من أول وكان ،عالقالً  حليماً  وكان أيامه، ىف مصر أهل مفيت كان( : يونس بن سعيد
   .)٤() واحلرام احلالل ىف والكالم مبصر،

 فقيه ثقة (: حجر ابنقال ).  األتقياء احلكماء العلماء من ثقة مصر، أهل عامل( : الذهيب قالو  

                                                 

 ).٩رقم/ ٧٩ص(١ط طبقات المدلسينابن حجر، ، و )٢رقم / ٣٤ص(١ط د بن حنبلعلل أحمابن حنبل،  )١(

 ).١٨٩-١٨٧ص( ٣ط الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ،اللكنوي )٢(

/ ٧/٣٨٠ج(وقد أطال الكالم ابن حبان يف الدفاع عن ابن إسحاق يف الثقات ). ٧/٤٠ج(ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٣(
 .فمن أراد الوقوف عليه فلريجع إليه ،يف التهذيب، وكذا ابن حجر )١٠٥٣٤رقم 

ابن أ يب حامت، ، و )٢٠١٠رقم / ٢/٣٦١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٥١٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(
 ).٦٩٧٥رقم / ٣٢/١٠٢ج(٦ط تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٦٧٧٧رقم / ٩/٣٣٠ج(١ط الجرح والتعديل



  

٣٢٠  
 

   .)١() يرسل وكان

  . أن يزيد ثقة، وكان عامل أهل مصر وفقيهها :الخالصة

  .)هـ٩٠ت( يصر مِ ـ الْري خَ ـأبو ال ينزَ اليَـ هو  :اهللا عبد بن دثَ رْ مَ  - ٥

روى عن أيب أيوب األنصاري، وزيد بن ثابت، وعمرو بن العاص، وعبد الرمحن بن عسيلة، وعنه  
  .بيب، وعبيد اهللا بن أيب جعفر وغريهمجعفر بن ربيعة، ويزيد بن أيب ح

: قال ابن معنيوثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن شاهني يف تاريخ الثقات، و  
من : ( ، وقال ابن حبان)كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة، وكان رجل صدق ( 

   .)٢(اجلماعة، روى له ) صاحلاً  ثقات املصريني ومتقنيهم وكان شيخاً 

  .)٣()ثقة فقيه : ( وقال ابن حجر 

  .أن مرثد بن عبد اهللا ثقة، متفق عليه :الخالصة

  الس ل بن عَ سَ ن عَ هو اب :ةليْ سَ عُ  بن منحَ الر  دبْ عَ  - ٦
ُ
  .ياِحب نَ ادي، أبو عبيد اهللا الص رَ امل

د بن عبد اهللا، روى عن أيب بكر الصديق وبالل، وعلي بن أيب طالب، وعنه عطاء بن يسار، ومرث 
  .ومكحول وغريهم

، وثقه ابن سعد، والعجلي، بثالث ليال أو أربع ���� ، دخل املدينة بعد وفاته����تابعي مل يدرك النيب  
  .)٤(وروى له اجلماعة. وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                 

 ).٧٧٥١رقم / ١٠٧٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر، ، )٦٢٨٩رقم / ٢/٣٨١ج(١ط الكاشفالذهيب،  )١(

، )٥١٧٦ رقم/٤/٤٣٨ج(١ط تاريخ ابن معين رواية الدوريابن معني، ، و )٧/٥١١ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
رقم  /١٩٥ص(١ط مشاهير علماء األمصارابن حبان، ، و )١٥٥٢رقم /١/٤٢٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و 

 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )١٤٤٤ رقم /٢٣٥ص(١ط تاريخ أسماء الثقاتشاهني، ابن ، و )٩٣٦
 ).٥٨٥٠رقم  /٢٧/٣٥٧ج(٦ط

 ).٦٥٩١رقم / ٩٢٩ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

ابن حبان، ، و )١٠٦٠رقم / ٢/٨٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٥٠٩ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد، : ينظر )٤(
 ).٣٩٠٥رقم / ١٧/٢٨٢ج(٦ط في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٣٩٢٥رقم / ٥/٧٤ج(١طقات الث



  

٣٢١  
 

  .)١() ثقة من كبار التابعني: ( بن حجروقال ا 

   .أن عبد الرمحن ثقة خمضرم :الخالصة

   يثالحدتخريج 

عن إمساعيل : قال) ١/١١٠ج(سعيد  التفسري من سنناحلديث أخرجه سعيد بن منصور يف كتاب  
من كان يرى املسح على كتاب الطهارة باب ) ١/٣١٠ج(بن علية، وابن أيب شيبة يف مصنفه 

عن حممد بن إسحاق عن يزيد  ، كالمهابن علية وابن منريحدثنا إمساعيل  :قال) ٢٢١(رقم  العمامة
 رأيت أبا بكر( : ناحبي، قاللة الص يْ سَ د بن عبد اهللا اليزين عن عبد الرمحن بن عُ ثَ رْ يب حبيب عن مَ بن أ
   ). ميسح على اخلمار �

   الحكم على الحديث

إسناده حسن، فيه حممد بن إسحاق وهو حسن احلديث، لكنه مدلس وقد عنعن، غري أنه صرح  
. يئه من طريق آخر مصرحًا فيه بالسماع العلة فزالتبالسماع من يزيد، يف رواية سعيد بن منصور، 

  .)٢()إسناده يف غاية الصحة : ( وأخرجه ابن حزم يف احمللى، وقال

 عن سفيان عن مهدي ابن ثنا بكر بوأ ثنا ةقتيب بن سماعيلإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٩٠(
 ةالعمام ىعل مسحال عن ���� عمر لتأس :قال ةاتَ بَ نُـ  عن ةغفل بن سويد عن مسلم بن عمران
َها، َوِإْن ِشْئَت َفَال  ( :فقال   .)٣() ِإْن ِشْئَت فَاْمَسْح َعَليـْ

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  النيسابوري يعقوب أبو الرمحن عبد ابنهو  :ةقتيب بن سماعيلإ - ١

  .قة ثبتأنه ث) ٣٨ص(تقدم  شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٢
                                                 

 ).٣٩٧٧رقم / ٥٩١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٢/٦٠ج(١طالمحلى ابن حزم،  )٢(

العمامة رقم  كتاب املسح على اخلفني باب ذكر اختالف أهل العلم يف املسح على) ١/٤٦٧ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(
)٤٩٤.( 



  

٣٢٢  
 

   .أنه ثقة ثبت) ٢٩١ص(العنربي تقدم أبو سعيد  يعبد الرمحن بن مهدهو  :مهدي ابن - ٣

  .أنه ثقة إمام حجة) ٣٤ص(تقدم  يبن سعيد بن مسروق الثور هو ا :سفيان - ٤

  .أنه ثقة) ٢١٠ص(هو اجلعفي الكويف األعمى تقدم  :مسلم بن عمران - ٥

  .أنه ثقة خمضرم) ٢١١ص(ي تقدم جلعفأمية ا أبو عوسجة بنهو ا :ةغفل بن سويد - ٦

  .الكويف يويقال اجلعف يب الِ الوَ وهو  :ةاتَ بَ نُـ  - ٧

روى عن عمر بن اخلطاب، وسويد بن غفلة، وعنه إبراهيم النخعي، وسويد بن غفلة، واألسود بن  
  .يزيد

وقال  ،) على عهد عمر كان معلماً ( : قال أبو حامتذكره ابن حبان يف الثقات، و وثقه العجلي، و  
  .)٢() مقبول: ( قال ابن حجرو  .)١()من أوثق التابعني  : (ابن حزم

  :اآلتية سبابوهذا هو األقرب يف حقه لألصدوق، نباتة  :الخالصة

خاصة إذا كانوا ثيق العجلي وابن حبان له، وإن كانا مشهورين بالتساهل يف توثيق ااهيل، تو  :أوالً 
، كتوثيق ابن -وجدته باالستقراء-وتوقيق العجلي : ( قال املعلمي ،أو التابعني من طبقة كبار التابعني

  .لكن يعترب هنا بقوهلما، كونه مل يوثقه غريمها .)٣() حبان أو أوسع

 اً توثيق ابن حزم له، فقوله يف الرجال يستأنس به، ألنه متأخر، وانفرد بالتوثيق، ومل أجد أحد :ثانياً 
ويل أنا ميل إىل أيب حممد (  :الذهيبقال  . العجلي، وابن حبانقال بقوله من املتقدمني واملتأخرين إال

حملبته يف احلديث الصحيح، ومعرفته به، وإن كنت ال أوافقه يف كثري مما يقوله يف الرجال والعلل 
  )٤() واملسائل البشعة يف األصول والفروع، واقطع خبطئه يف غري ما مسألة

                                                 

، )٢٢٩٦رقم / ٨/٥٠١ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و ، )١٨٤٠رقم / ٢/٣١١ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ) ١(
 .)٢/٩١ج(١ط المحلىابن حزم، و ، )٥٨١٩رقم / ٥/٤٧٩ج(١ط الثقات ابن حبان،و 

 ).٧١٤٠رقم / ٩٩٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

 ).٣٠٧ص(١ط من الزلل والتضليل والمجازفة" أضواء على السنة"لكاشفة لما في كتاب األنوار ااملعلمي،  )٣(

 ).١٣/٣٨١ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٤(



  

٣٢٣  
 

وهذا األئمة تساحموا وتساهلوا يف جهالة كبار التابعني، و ، التابعنيأن هذا الراوي من طبقة  :اً لثثا
: قال الذهيبومل تك علة يف اإلسناد غري هذا، ، مشروط ما مل يأت جمهوهلم مبا يستنكر ،التساهل

وأما اهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعني أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى حبسن   (
واجلمهور على أن من كان : ( - أيضاً –وقال . )١() الفة األصول وركاكة األلفاظالظن، إذا سلم من خم

  .)٢() من املشايخ قد روى عنه مجاعة ومل يأت مبا ينكر عليه أن حديثه صحيح

قول علي بن معقبًا على " ما أصر من استغفر: "وقال مثل هذا ابن كثري يف حكمه على حديث 
ألجل جهالة موىل أيب  فالظاهر إمنا هو: ( قالاحلديث بذاك،  ليس إسناد هذا: والرتمذي ،املديين

الصديق، فهو حديث  بكر، ولكن جهالة مثله ال تضر؛ ألنه تابعي كبري، ويكفيه نسبته إىل أيب بكر
  . )٣() حسن

وكذلك ابن سعد، وابن معني والنسائي وآخرون غريمها يوثقون من كان من التابعني : ( وقال املعلمي 
بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد، وإن مل يروا  ،م إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمةأو أتباعه

  .)٤() عنه إال واحد ومل يبلغهم عنه إال حديث واحد

  .)٥(أحاديث يف أسانيدها راو جمهول ،من األئمةوقد صحح كثري  

  الحديثتخريج 

من كان يرى املسح على ارة باب كتاب الطه) ١/٣١١ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
   .، عن عبد الرمحن بن مهدي به)٢٢٧(رقم  العمامة

                                                 

 ).٤٧٨ص(٢ط ديوان الضعفاءالذهيب،  )١(

 ).٧٠١٥رقم /٣/٤٢٦ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٢(

  ).٢/١٢٥ج(١ط لقرآن العظيمتفسير اابن كثري،  )٣(

  ).١/٢٥٥ج(٢ط التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيلاملعلمي،  )٤(

، وصحح )٩٢(من هؤالء األئمة الرتمذي، فقد صحح أحاديث بعض من فيهم جهالة، كتصحيحه حلديث سؤر اهلرة رقم  )٥(
د صحح لبعض من فيهم ، ومثله بل هو أوسع منه ابن خزمية، فق)١٢٤(حديث التيمم للجنب إذا مل جيد املاء رقم 

، وحديث األمر بأن يقال ما يقوله املؤذن رقم )٣١٥(جهالة، كتصحيحه حلديث الصلوات اخلمس تكفر الذنوب رقم 
 . ، وغريمها من األئمة، يف قائمة يطول ذكرها)٤١٢(



  

٣٢٤  
 

   الحكم على الحديث

إسناده يف غاية : ( ، وقاللكن ابن حزم أورده يف احمللىوق، حسن، فيه نباته وهو صدإسناده  
  :على أحد األمور التالية يف تصحيحه هلذا اإلسنادولعله اعتمد  .)١()الصحة 

  .توثيقه لنباته الواليب :أوالً 

اإلسناد اآليت، فقد أخرجه املصنف من طريق حيىي بن سعيد القطان، بدون ذكر نباتة الواليب،  :ثانياً 
  .وهذا إسناد يف غاية الصحة

 مسلم بن عمران عن سعيد بن يحيي ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا :قال ابن المنذر )٩١(
   .)٢() ْئَت فَاْمَسْح َعَلى اْلِعَماَمَة َوِإْن ِشْئَت فَاْنزِْعَهاِإْن شِ  ( :���� عمر قال :قال سويد عن

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  النيسابوري يعقوب أبو الرمحن عبدقتيبة بن  ابنهو  :سماعيلإ - ١

  .أنه ثقة ثبت) ٣٨ص(تقدم  شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٢

  .أنه إمام ثقة جافظ) ١٤١ص(التميمي تقدم بن فروخ القطان ا هو :بن سعيد يحيى - ٣

  .أنه ثقة) ٢١٠ص(هو اجلعفي الكويف األعمى تقدم  :مسلم بن عمران - ٤

  .أنه ثقة خمضرم) ٢١١ص(ي تقدم أمية اجلعف أبو عوسجة بنهو ا :ةغفل بن سويد - ٥

  .أنه صحايب )٥٣ص( قدمت القرشيأبو حفص  يالعدو  يبن اخلطاب القرشهو ا :عمر - ٦

   الحديثتخريج 

من كان يرى املسح على كتاب الطهارة باب ) ١/٣١١ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
   .، عن حيىي بن سعيد به)٢٢٦(رقم  العمامة

                                                 

 ).٢/٦٠ج(١ط المحلىابن حزم،  )١(

 .)٤٩٥(يف املسح على العمامة رقم  الف أهل العلماخت كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٦٧ج(١ط األوسطاملنذر،  )٢(



  

٣٢٥  
 

   الحكم على الحديث

إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح، غري عمران بن مسلم، فليس من رجال الصحيح، لكنه  
  .قةث

رَأَْيُت  (: قال عاصم ناأ هارون بن يزيد ثنا عمار بن سماعيلإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٩٢(
  .)١() تـََوضأَ َوَمَسَح َعَلى ِعَماَمِتِه َوُخفْيِه، َوَصلى بَِنا َصَالَة اْلَفرِيَضةِ  ���� أََنًسا

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .)هـ٢٦٧ت( ريوِ ابُ سَ يْ ي النـ كِ تَ أبو حيىي العَ  ارم ل بن عَ هْ سَ : الصواب :)٢(رام عَ  بن يلاعِ مَ سْ إِ  - ١

مسع من يزيد بن هارون، وشبابة بن سوار، والواقدي، وعنه ابن املنذر، وأبو حيىي البزار، وأمحد بن  
  .شعيب وغريهم

ِمل َمل تكتب عن سهل؟ : انئقلت حملمد بن صاحل بن ه( : ضعفه ابن مندة، وكذبه احلاكم، وقال 
  .)٣(ذكره ابن حبان يف الثقاتو ). كانوا مينعون من السماع منه   :لقا

  .)٥() ساقط (: وقال ابن حجر. )٤()متهم : ( وقال الذهيب 

  .أن سهالً ضعيف جداً  :الخالصة

  .)هـ٢٠٦ت( يموالهم أبو خالد الواسط يان بن ثابت السلماذَ ابن زَ هو  :ونارُ هَ  بن يدزِ يَ  - ٢

                                                 

يف املسح على العمامة رقم  اختالف أهل العلم كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٦٨ج(١طاألوسط ابن املنذر،  )١(
)٤٩٦( 

اعيل بن سهل بن عمار، وهو الصواب، فإين مل أقف على راوي باسم إمس: هكذا يف طبعة دار طيبة، أما طبعة دار الفالح )٢(
) ٢٤٢٦(عمار، مث إن سهل بن عمار هو الذي يروي عن يزيد بن هارون، ومما يؤكد هذا أن املصنف ساق حديثًا برقم 

 .يؤكد أن سهالً وقع له تصحيف. أخربين عاصم: ثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سهل بن عمار قال: قال

 ).١٣٥٢٠رقم / ٨/٢٩٤ج(١طالثقات ابن حبان،  )٣(

 .)٣٥٨٩رقم / ٢/٢٤٠ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال ، الذهيب )٤(

 .)١٠٥٧رقم / ٢/٢٩٠ج( ١ط الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر،  )٥(



  

٣٢٦  
 

صم األحول، وعنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وإمساعيل بن روى عن الثوري، وشعبة وعا 
  .عمار وغريهم

وثقه ابن سعد، وابن معني، وابن املديين، والعجلي، وأبو حامت، ويعقوب بن أيب شيبة، وابن قانع،  
حسن  متنسكاً  وكان متعبداً  ،ثبت يف احلديث: ( وابن حبان، وابن شاهني، واخلليلي، زاد العجلي

، وزاد )مأمون :( وزاد ابن قانع ،)إمام صدوق، ال يسأل عن مثله: ( ، وزاد أبو حامت) ة جداً الصال
متفق عليه خمرج يف : ( ، وزاد اخلليلي) ممن حيفظ حديثه ،كان من خيار عباد اهللا: ( ابن حبان

   .)١()كان حافظًا متقًنا للحديث : ( وقال أمحد ،) الصحيحني

ثقة متقن : ( وقال ابن حجر .)٢() توثيقه وجاللته وحفظه وإمامته أمجعوا على  : (وقال النووي 
  .نيالشيخان يف الصحيح له خرجأو  ،ئمة كلهموى عنه األر  .)٣() عابد

  : عيب عليه أمران 

كان   ( :أبو خيثمة قالأنه ملا كرب وكف بصره، كان يأمر جاريته بالرجوع إىل أصول كتبه، : األول
نه رمبا سئل عن حديث فيأمر جارية له فتحفظه إياه من  أ يعاب على يزيد حيث ذهب بصره

   .)٤() كتابه

يز وال يزيد يدلس من أصحاب احلديث؛ ألنه ال مي: ( التدليس، فقد رماه ابن معني به، قال: الثاين
  .)٥()يبايل عمن روى 

                                                 

ابن أيب حامت، ، و )٢٠٣٩رقم / ٢/٣٦٨ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٣١٧ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )١(
ابن شاهني، ، و )١١٨٢٣رقم / ٧/٦٣٢ج(١ط الثقاتابن حبان، و  ،)١٢٥٧رقم / ٩/٣٥٨ج(١ط الجرح والتعديل

رقم / ٢/٥٨٤ج(١ط اإلرشاد في معرفة علماء الحديثاخلليلي، ، و )١٥٥٤رقم / ٢٥٤ص(١ط تاريخ أسماء الثقات
 ).٨٠٦٨رقم / ٩/٣٨١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٢٩٠

 ).٧٠٠رقم / ٤٥٧ص(١ط تهذيب األسماء واللغاتالنووي،  )٢(

 ).٧٨٤٢رقم / ١٠٨٤ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(

 ).١٥٠٤رقم / ٣/١٢٣٤ج(١ط التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيحالباجي،  )٤(

 ).٨٠٦٨رقم / ٩/٣٨١ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٣٢٧  
 

  .ثقة متقن، اتفق األئمة على توثيقهبن هارون إن يزيد  :الخالصة

ما (  :جوع إىل أصول كتبه فهذا ليس بعيب، إذا كان من يلقنه أمني، قال الذهيبأما أمره جاريته بالر  
   .)٢() )١(مع أمانة من يلقنه ويزيد حجة بال مثنوية ،ذا الفعل بأس

ما دلسُت قطًا إال يف حديث : ( وأما التدليس فقد بني لنا يزيد بن هارون نفسه حقيقة ذلك، فقال 
وقد عده ابن حجر يف املرتبة األوىل ممن مل . هنا نعلم مبالغة ابن معني ، ومن)واحد، فما بورك يل فيه 

   .)٣(يوصف بالتدليس إال نادراً 

  .)هـ١٤٢ت( موىل بىن متيم يول أبو عبد الرمحن البصر حْ مان األَ يْ لَ سُ  بنُ هو ا :ماصِ عَ  - ٣

بن علية، وجرير روى عن أنس بن مالك، وبكر بن عبد اهللا املزين، واحلسن البصري، وعنه إمساعيل  
  .بن عبد احلميد، ويزيد بن هارون وغريهم

وثقه ابن سعد، وأمحد، وابن معني، وأبو زرعة، وابن املديين، والعجلي، وحممد بن عبد اهللا بن عمار،  
  .)٤(ووصفه باحلافظ الثوري، وابن مهدي، وأمحد بن حنبل، روى له اجلماعة وأخرجوا له

   .)٥(دث عنه، ويستضعفهوكان حيىي بن سعيد القطان ال حي 

  .)٦()ثقة : ( وقال ابن حجر 

أن عاصًا ثقة حافظ، اتفق علماء احلديث على توثيقه، وأما تضعيف القطان له، فلعله  :الخالصة

                                                 

 لسان العربابن منظور، : ينظر. استثناء فيها حلفت ميينًا غري ذي مثنوية، أي ال: يقال. أي بال استثناء: َمثْـَنوِيةٌ  )١(
 ).٢/١٤٣ج(٢ط

 ).١١٨رقم / ٩/٣٦٣ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )٢(

 ).٣٣رقم / ٤٣ص(١ط تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر،  )٣(

رقم / ٣/٨٨٥ج(١ط نة النبويةأبو زرعة الرازي وجهوده في السوسعدي،  ،)٧/٢٥٦ج(١ط الطبقات الكبرىابن حجر،  )٤(
في تهذيب الكمال املزي، ، و )١٩٤رقم / ١٤٥ص(١ط سؤاالت ابن أبي شيبة البن المدينيابن املديين، ، و )٣٢٣

 ). ٣٠٠٨رقم / ١٣/٤٨٥ج(١ط أسماء الرجال

 ).١٣٥٩رقم / ٣/٣٣٦ج(١ط الضعفاء الكبيرالعقيلي،  )٥(

 ).٣٠٧٧رقم / ٤٧١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

٣٢٨  
 

ن، وكأنه بسبب دخوله يف مل يتكلم فيه إال القطا: ( ألجل دخوله على السلطان، قال ابن حجر
ه، داللة تثبت ِصَحة ما قال خالف أئمة احلديث، ومل يورد لناأو أن هذا وهم منه، فقد  .)١()الوالية 
: قال أبو بكر املروزوي، تعجب أمحد بن حنبل حني قيل له إن القطان يضعفه وأكد توثيقهولذلك 

: وقال، فعجب، إن حييي تكلم فيه: قلت. ثقة: فقال، سألت أبا عبد اهللا عن عاصم األحول  (
  .)٢() ثقة

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني والعمامة ) ١/١٨٩ج(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  احلديث 
من كان كتاب الطهارة باب ) ١/٣١١ج(ابن أيب شيبة يف مصنفه عن الثوري، و : قال) ٧٣٨(رقم 

  .به عن عاصم ، كالمهاسليمان ةعبد حدثنا: قال) ٢٢٥(رقم  يرى املسح على العمامة

   الحكم على الحديث

، ألجل شيخ املصنف سهل بن عمار، فهو متهم، ومثله ال يقبل يف الشواهد سناده ضعيف جداً إ 
وال يعترب به، ألن ضعف هذا الراوي شديد، لكن احلديث صحيح لذاته من غري طريق املصنف، فقد 

الثوري عند عبد الرزاق يف مصنفه، وعبدة : كًال منتوبع سهل متابعة قاصرة يف شيخ شيخه عاصم،  
  .سليمان عند ابن أيب شيبةبن 

 بيأ بن سعيد ثنا المفضل بن ىمثن ثنا مسدد ثنا محمد بن يحيي حدثنا :قال ابن المنذر )٩٣(
َخَرَج ِمْن َمْوِضٍع ذََكَرُه، َيْمَسُح َعَلى  ���� رََأى أَبَا ُموَسى (: بيهأ عن سلمأ بن شعثاأل عن ةعروب

   .)٤() )٣(اْلُخفْيِن َواْلَقَلْنُسَوةِ 

                                                 

 ).٣٠٧٧رقم / ٤٧١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٦٧رقم / ٥٤ص(١ط العلل ومعرفة الرجال رواية المروذيابن حنبل،  )٢(

لقاف كسرت السني وقلبت الواو إذا فتحت القاف ضممت السني، وإن ضمت ا: ( فيها لغتان، قال اجلوهري: اْلَقَلْنُسَوةِ  )٣(
اجلوهري، : ينظر. َتلف اْألَنـَْواع واألشكال مجعه قالنس وقالنيس وقالس وقالسيخمُْ معروف،  وهو لَِباس للرأس).  ياء

 ).٢٧٩/ ١١ج(٢طمادة قلس  لسان العربابن منظور، ، و )٩٦٥/ ٣ج(٣ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 )٤٩٧(العمامة رقم يف املسح على اختالف أهل العلم املسح على اخلفني باب تابك) ١/٤٦٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٤(



  

٣٢٩  
 

   :تراجم رواة الحديث بيان

  .أنه ثقة )١٤٠ص( تقدم زكريا أبو يالذهل بن عبد اهللا حيىي بنهو ا :محمد بن ىيحي - ١

  .أنه ثقة حجة) ١٤٠ص(تقدم  احلسن أبو ياألسد مسربل بن مسرهد بنا هو :مسدد - ٢

  . )هـ١٨٦ت( يموالهم أبو إمساعيل البصر  ياشقَ ق الر حِ َال  بنُ هو ا :)١(لض فَ المُ  بنُ  رشْ بِ  - ٣

روى عن محيد الطويل، وسعيد بن أيب عروبة، وشعبة، وعنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،  
  .ومسدد بن مسرهد وغريهم

دن، فقيه الب: ( وثقه ابن سعد، وأبو زرعة، وأبو حامت، والعجلي، والنسائي، والبزار، وزاد العجلي 
).  التثبت بالبصرة إليه املنتهى يف: ( وقال أمحد).  احلديث، حسن احلديث، صاحب سنة ثبت يف

  .)٢(روى له اجلماعة

  .)٣()ثقة ثبت عابد : ( قال ابن حجرو  

  .أن بشراً ثقة ثبت :الخالصة

  .)هـ١٥٦ت( يموالهم البصر  يأبو النضر اليشكر  يان العدو رَ هْ مِ هو  :ةبوْ رُ عَ  بيأ بن يدعِ سَ  - ٤

وعنه إمساعيل بن علية، وبشر بن املفضل، روى عن أيوب السختياين، واحلسن البصري، واألشعث،  
  .وسفيان الثوري وغريهم

: ي، وزاد أبو زرعةوالنسائ والعجلي، وأبو زرعة،وأبو حامت، حيىي بن معني، وثقه ابن سعد،  
الناس ىف  وأحفظ أثبت، وأبو داود الطيالسي، وأبو حامت من حيىي بن معني، وعده )  مأمون  (

                                                 

مل أجد أحداً من الرواة يف هذه يف طبعة دار طيبة مثىن بن املفضل، وهي على الصواب يف طبعة الفالح، وهي كذلك، فإين  )١(
الطبقة ذا االسم، بل وال يف غريها من الطبقات، وقد حبثت كثريًا يف كتب الرتاجم فتبني يل أنه بشر بن املفضل، فهو 

 .يد بن أيب عروبة، وعنه يروي مسدد بن مسرهدالذي يروي عن سع

ابن أيب حامت، ، و )١٥٨ رقم /١/٢٤٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٧/٢٩٠ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
 ).٧٠٧رقم/ ٤/١٤٧ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٤١٠رقم/٢/٢٨٨ج(١طالجرح والتعديل 

 ).٧١٠رقم / ١٧١ص(١ط يبتقريب التهذابن حجر،  )٣(



  

٣٣٠  
 

  .)١(قتادة

 واختلط وكان من أثبت الناس يف ،قة حافظ له تصانيف كثري التدليسث (: ابن حجرقال و  
  : عيب عليه ثالثة أمور .)٢()  قتادة

رماه به وكيع، وابن سعد، وأمحد، وابن معني، وأبو حامت، وأبو زرعة، وأبو  ،)٣(االختالط :األول
  .)٤(داود

ر مشهو  : (الدين العالئيالتدليس وصفه بذلك البخاري، والنسائي، والبزار، قال صالح  :الثاني
  .)٥()بالتدليس، ذكره به غري واحد 

   .)٦(رمي بالقدر، رماه أمحد بن حنبل، وابن قانع، وبندار، والعجلي :الثالث

وروايته يف الكتب الستة  أن سعيد بن أيب عروبة ثقة، وكان إمام أهل البصرة يف زمانه،  :الخالصة

                                                 

 معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٢٣٧رقم/ ٣/٨٧٢ج(١ط أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبويةسعدي،  )١(
في تهذيب الكمال املزي، ، و )٥٣٩٤رقم/ ٤/٦٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٦١٠رقم/ ١/٤٠٣ج(١ط

 ).٢٣٢٧رقم/ ١١/٥ج(٦ط أسماء الرجال

 ).٢٣٧٨رقم / ٣٨٤ص(١ط ريب التهذيبتقابن حجر،  )٢(

: إمنا اختلط قبل اهلزمية، وقيل: ه قاله يزيد بن زريع، وكان القطان ينكر ذلك، ويقول١٣٢سنة : اختلف يف اختالطه، قيل )٣(
قال . ه قاله عبد الوهاب اخلفاف١٤٨سنة : ه قاله دحيم وابن حبان، وقيل١٤٥سنة : ه قاله ابن معني، وقيل١٤٢سنة 

ومل يستحكم، ومل يطبق به، " ١٣٣"واجلمع بني القولني ما قال أبو بكر البزار أنه ابتدأ به االختالط سنة : ( ابن حجر
وأستمر على ذلك مث استحكم به أخرياً، وعامة الرواة عنه مسعوا منه قبل االستحكام، وإمنا اعترب الناس اختالطه مبا قال 

  ).٢٤٣٩رقم/ ٣/٣٥٣ج(١ط تهذيب التهذيب، ابن حجر). حيىي القطان 
ذلك  ، ومن مسع منه بعد"١٤٥"أن سعيد بن أيب عروبة قد اختلط بعد هزمية إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن سنة : اخلالصة       

 .فليس بشيء

العقيلي، ، و )١١١٠رقم/ ١/٤٨٤ج(١ط العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، ، و )٧/٢٧٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(
 ).٥٨٧رقم/ ٢/١١١ج(١ط يرالضعفاء الكب

 ١ط جامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي، ، و )٦٤٦رقم / ٣٤٨ص(١ط علل الترمذي الكبيرالرتمذي،  )٥(
 ).٢٤٣٩رقم/ ٣/٣٥٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )١٦رقم/ ١٠٦ص(

 ).٢٤٣٩رقم/ ٣/٣٥٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٦١٠رقم/ ١/٤٠٣ج(١ط معرفة الثقات، العجلي )٦(



  

٣٣١  
 

  :كن تقسيم حديثه إىل ثالثة أقسام، وميكلها، ولكنه اختلط، وطالت مدة اختالطه

  .إذا حدث عن قتادة، فحديثه صحيح حجة، فابن أيب عروبة يعد من أثبت الناس فيه :األول

، -أيضاً –، فحديثه صحيح مسع منه قبل االختالطممن  إذا حدث عن غريه، وكان الرواي عنه :الثاني
وله أصناف كثرية، وحدث عنه وسعيد من ثقات املسلمني، ( : يقال ابن عد. لكنه دون األول

فإن ذلك صحيح حجة، ومن مسع منه بعد االختالط ال يعتمد  ،األئمة، ومن مسع منه قبل االختالط
  .)١() عليه

قال من حدث عنه بعد االختالط، فهذا ال يعتمد عليه، وال حيتج به، ولكن يعترب ا،  :الثالث
ال حيتج به إال مبا روى : ( ، وقال ابن حبان)فليس بشىء  ،من مسع منه بعد االختالط( : يالنسائ

  .)٢()  ويعترب برواية املتأخرين عنه دون االحتجاج ما ،عنه القدماء قبل اختالطه

أما كونه مدلس، فهذا وقع منه فيمن مل يسمع منهم، وقد ذكرنا أن األوائل كثرياً ما يطلقون التدليس  
: ، فقال)٣(عن هذا احلديث سألت حممداً : ( الرتمذي قالبل واالنقطاع، ويريدون به اإلرسال اخلفي، 
وال  ،ولكن ال أعرفه من حديث سعيد بن أيب عروبة ،هذا حديث مشهور من حديث األعمش

   .)٤()عنه  أعرف لسعيد بن أيب عروبة مساعاً من األعمش وهو يدلس ويروي

وصورة اع من األعمش، ألنه ال يعرف له مس ،فهنا حكم بأنه مدلس من رواية سعيد بن أيب عروبة 
  .ومل يسمع منه ،روايته عمن عاصرهتدليس ابن أيب عروبة، هو 

قد حتدث عن مجاعة يرسل عنهم مل يسمع منهم، ومل يقل حدثنا وال : ( وأوضح من هذا قول البزار 
وهذا يثبت أن مراده هنا  )٥() على ما قال أنا ومسعت كان مأموناً  :فإذا قال ..مسعت من واحد منهم

  .التدليس اإلرسال اخلفيب
                                                 

 ).٨٢٢رقم/ ٤/٤٤٦ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )١(

 ).٨١٠٤رقم/ ٦/٣٦٠ج(١ط الثقاتابن حبان،  )٢(

 ).استذكروا القرآن فإنه أشد تقصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها ( : حديث )٣(

 ).٦٤٦رقم / ٣٤٨ص(١ط علل الترمذي الكبيرالرتمذي،  )٤(

 ).١١٤/ ٢ج(١ط حر الزخارالبالبزار،  )٥(



  

٣٣٢  
 

وأخرجوا له  ،ن احتمل االئمة تدليسه، أي مم)١(ولذلك عده ابن حجر يف الطبقة الثانية من املدلسني 
  .وقلة تدليسه يف جنب ما روى ،يف الصحيح المامته

والصواب أن حديثه حممول على االتصال إذا عنعن، بشرط ثبوت مساعه من الراوي، وقد بني األئمة  
وهو مقدم ىف أصحاب قتادة، ومن  (: يقال ابن عدبن أيب عروبة، ومل يسمع منه، عنه ا من حدث

  .)٢() إال من دلس عنهم ،عن كل من روى عنه أثبت الناس عنه روايته، وكان ثبتاً 

أما أنه كان يرى القدر، فهذه على فرض ثبوا بدعة، واملبتدع تقبل روايته ما مل يتهم باستحالل  
هبه؛ فإن الراوي إذا كان صادقاً، مأموناً، معتقدًا حرمة الكذب، قبلت روايته، ال الكذب لنصرة مذ

   .)٣()كان ال يدعو إليه : ( قال العجليسيما إذا مل يكن داعية إىل رأيه، 

  .هو العجلي الربعي :ملَ سْ أَ  بن ثعَ شْ األَ  - ٥

  .وعنه سعيد بن أيب عروبة روى عن أبيه 

  .)٤(ن يف الثقات، وابن شاهني يف تارخيهوثقه ابن معني، وذكره ابن حبا 

  .ثقة شعثَ األأن  :الخالصة

  .م العجلي الربعيلَ سْ أَ هو  :بيهأ - ٦

  .عنه سليمان التيمي وابنه أشعثو عن أيب موسى األشعري  ىرو  

  .)٥(وثقه ابن معني، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات 
                                                 

 ).٥٠رقم / ١١٢ص(١طتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر،  )١(

 ).٨٢٢رقم/ ٤/٤٤٦ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(

شرح الرتمذي، ، و )١٤٨ص(١ط الكفاية في علم الروايةاخلطيب، ، و )٦١٠رقم/ ١/٤٠٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٣(
 ). ٩٢ص(١ط لل الترمذيع

، )٦٧٣٥رقم / ٦/٦٣ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣٤٠٣رقم/ ٤/١٠٩ج(١ط تاريخ ابن معين رواية الدوريابن معني،  )٤(
 ).٧٢رقم /٣٧ص(١طتاريخ أسماء الثقات ابن شاهني، و 

تهذيب زي، امل، و )١٧٦٦رقم/ ٤/٤٦ج(١طالثقات ابن حبان، ، و )٨٠رقم / ١/٦٣ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي،  )٥(
 ).٤٠٦رقم / ٢/٥٢٩ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 



  

٣٣٣  
 

  .)١()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  . أسلم ثقة أن :الخالصة

   الحديثتخريج 

من كان يرى املسح على كتاب الطهارة باب ) ١/٣١٠ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
كالمها عن حيىي بن ) ١١٨٤ رقم/ ٥٠٦ /١ج(، وأمحد يف العلل ومعرفة الرجال )٢٢٢(رقم  العمامة

  . سعيد القطان عن ابن أيب عروبة به

حممد بن سعيد اخلزاعي عن عبد عن ) ١٥٦٧رقم/ ٢/٢٤ج( الكبريوأخرجه البخاري يف التاريخ  
  .به األعلى عن سعيد عن أشعث بن أسلم

   الحكم على الحديث

إسناده صحيح، وبشر بن املفضل مسع من سعيد قبل االختالط، ولذلك أخرج البخاري لبشر عن  
ع يف سعيد، تابعه سعيد يف صحيحه، مما يدل على أن مساعه من سعيد قدمي، ومع ذلك فبشر توب

  .االختالطاألئمة أنه مسع من سعيد قبل فقد نص . حيىي القطان وهو حجة يف سعيد بال خالف

وأما عنعنة ابن أيب عروبة، فاألئمة احتملوا عنعنته كما ذكرنا، خاصة فيمن مسع منهم، ومع ذلك  
من طريق آخر مصرحاً فيه  يئه العلة فزالتفابن أيب عروبة صرح بالسماع من أشعث يف رواية أمحد، 

   .بالسماع، فصح احلديث

 عن سماك عن سفيان عن نمير بنا ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٩٤(
  .)٢() أَنـَها َكاَنْت َتْمَسُح َعَلى اْلِخَمارِ  (: رضي اهللا عنها ةسلم مأ عن مهأ عن الحسن

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة )٣٨ص( تقدم السلمي يعقوب أبو الرمحن عبدقتيبة بن  ابنهو  :سماعيلإ - ١
                                                 

  ).٤٠٩رقم / ١٣٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

يف املسح على العمامة رقم اختالف أهل العلم  كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٦٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(
)٤٩٨( 



  

٣٣٤  
 

  .أنه ثقة ثبت) ٣٨ص(تقدم  شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٢

  .)هـ١٩٩ت( الكويف هشام أبوهو  يفارِ خَ ـال ايندَ مْ هَ ـال ريمَ ُـ ن بن اهللا عبدهو  :ريْ مَ نُ  نُ ابْ  - ٣

كريا بن أيب زائدة، والثوري، وعنه أمحد بن حنبل، وزهري بن حرب، روى عن األشعث بن سوار، ز  
  .  وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم

 أبو وقال .) سنة صاحب احلديث، صاحل: ( وثقه ابن معني، وابن سعد، والعجلي، وزاد العجلي 
   .)١(اجلماعة له روىو . وذكره ابن حبان يف الثقات).  األمر مستقيم كان( : حامت

  .)٢() السنة أهل من حديث صاحب ثقة( : حجر ابنقال و  ،) حجة( : الذهيب قالو  

  .أن ابن منري ثقة متقن، كان من كبار علماء احلديث، وكان صاحب سنة :الخالصة

  .أنه أمري املؤمنني يف احلديث) ٣٤ص(الثوري تقدم بن سعيد بن مسروق ا هو :سفيان - ٤

  .أنه صدوق إال فيما رواه عن عكرمة) ١٦٨ص(تقدم  يبن حرب الذهلا هو :سماك - ٥

  .أنه إمام ثقة فقيه) ٢٠٥ص(ي تقدم البصر  احلسن أيب بن احلسنهو  :الحسن - ٦

  .يأم احلسن البصر : رة موالة أم سلمةْـ يخَ هي  :مهأ - ٧

روت عن عائشة بنت الصديق، وأم سلمة، وعنها احلسن بن أيب احلسن، وحفصة بنت سريين،  
  .ومعاوية بن قرة

ثقة الثقات،  : (، وقال يف موضع آخر)ثقة مشهورة : ( ابن حبان يف الثقات، وقال ابن حزمذكرها  
  .)٣(، وروى عنها اجلماعة سوى البخاري)وهذا إسناد كالذهب 

                                                 

ابن أيب حامت، ، و )٩٨٦رقم / ٢/٦٤ج(١ط معرفة الثقات، العجلي، و )٦/٣٩٤ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )١(
تهذيب املزي، ، و )٩٠١٤رقم / ٧/٦٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٨٢٠٣رقم / ٥/٢٣١ج(١ط الجرح والتعديل

 ). ٣١١رقم / ١/٢٣٩ج(١ط تذكرة الحفاظالذهيب، ، و )٣٦١٨رقم / ١٦/٢٢٥ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 تقريب التهذيبابن حجر، ، و )٣٠٢٤رقم / ٢/٦٠٤ج(١ط ة من له رواية في الكتب الستةالكاشف في معرفالذهيب،  )٢(
 ).٣٦٩٢رقم / ٥٥٣ص(١ط

 ).٤/٢٢٠ج(، و)٣/١٢٧ج(١ط المحلىابن حزم، ، و )٢٥٧٦رقم / ٤/٢١٦ج(١طالثقات ابن حبان،  )٣(



  

٣٣٥  
 

  .)١()مقبولة : ( وقال ابن حجر 

اذا أن خرية ثقة، وثقها ابن حبان وابن حزم، وأخرج هلا اجلماعة إال البخاري، وال أدري مل :الخالصة
   .مل يذكرها الذهيب، وملا أنزهلا ابن حجر عن درجة الثقة، إىل درجة االستشهاد؟

  .حذيفة بن املغرية بن خمزوم القرشية املخزومية: أمية د بنت أيبنْ هِ هي  :ةمَ لَ سَ  مْ أُ  - ٨

، وكانت قبل النيب عند أخيه ا إىل أرض احلبشة ىف اهلجرتني مجيًعا تهاجر من املهاجرات األول،  
 ،من اهلجرة أربع على الصحيحسنة  ����تزوجها رسول اهللا ن الرضاعة أيب سلمة بن عبد الرمحن، و م

  .)٢(موتاً  ����، وهي آخر أزواج النيبوتوفيت يف ذي القعدة سنة تسع ومخسني

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب من كان يرى املسح على ) ١/٣١٠ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
) ١٥١رقم/ ٢١١ص( حيىي بن معني يف اجلزء الثاين من الفوائد رواية املروزي، و )٢٢٤(رقم  العمامة

  . أم احلسنغري أن حيىي مل يذكر . كالمها به

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن احلسن بن صاحل : قال) ١٥٢(برقم  -أيضاً -وأخرجه حيىي بن معني  
  .بهضي اهللا عنها ر  عن مساك حدثين رجل عن احلسن عن أمه عن أم سلمة

   الحكم على الحديث

مساك، فهو حسن احلديث، وقد روى عنه غري إسناده حسن، فإن رجاله رجال مسلم، وكلهم ثقات  
  .الثوري، وهو ممن مسع منه قدمياً 

 بيأ عن غالب بيأ عن حماد ثنا حجاج ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا :قال ابن المنذر) ٩٥(
   .)٣() َيْمَسُح َعَلى اْلُخفْيِن َواْلِعَماَمةِ  أَنُه َكانَ  ( :���� ةمامأ

                                                 

 ).٨٦٧٧رقم / ١٣٥٢ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )١(

 ).٣٧٥٠رقم / ٦/٣٢١٨ج(١ط معرفة الصحابةأبو نعيم، ، و )٨٦/ ٨ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(

يف املسح على العمامة رقم  اختالف أهل العلم كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٦٨ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٣(
)٤٩٩( 



  

٣٣٦  
 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٨٣ص(تقدم  البغوي احلسن أبو املرزبان بنهو ا :العزيز عبد بن علي - ١

  .أنه ثقة) ٩٧ص(تقدم  يالسلم حممد أبو ياألمناط املنهال بنهو ا :حجاج - ٢

  .أنه ثقة إمام) ١٨٣ص(تقدم  سلمة أبو يبصر ال دينار بنهو ا سلمة بنا هو :حماد - ٣

  .أنه لني) ١٨٤ص(البصري تقدم  حزور امسه قيل صاحب أيب أمامة :غالب بيأ - ٤

   .أنه صحايب) ١٨٥ص(ي تقدم الباهل أمامة أبو عجالن بن صدىهو  :ةمامأ بيأ - ٥

   الحديثتخريج 

  ). ٤٦(احلديث سبق خترجيه واحلكم عليه برقم  

  :ةفائـــــــــــــد

قال  وعلى الناصية والعمامة، والكل صحيح وثابت، ،ى العمامة وحدهااملسح عل ����النيب  ثبت عن 
وعلى الرأس  ،وعلى العمامة فقط ،واحلاصل أنه قد ثبت املسح على الرأس فقط ( :الشوكاين
ليس من دأب  ،على بعض ما ورد لغري موجب فقصر اإلجزاء ،والكل صحيح ثابت ،والعمامة

   .)١()املنصفني 

مسحوا على وأنس،  ،وأبا أمامة ،وأبا موسى، أن أبا بكر: املنذرابن ابن أيب شيبة و قد روى و  
وهو قول غري واحٍد من أهل العلم من  (قال الرتمذي . الِعمامة، وأن عمر وسلمان قد أمرا باملسح

  .)٢() وأنس ،وعمر ،أبو بكر :منهم، ���� أصحاب النيب

وبفعل أيب بكر وعمر،  ،����ذه الفرقة باألخبار الثابتة عن رسول اهللا واحتجت ه: ( قال ابن املنذر 
اقتدوا باللذين من  « ����لقول النيب، فيه لوجب القول به  ����ولو مل يثبت احلديث عن النيب : قالت

وال جيوز أن جيهل مثل هؤالء فرض مسح الرأس، وهو : إىل أن قال ...،» بعدي أيب بكر وعمر

                                                 

 ).١/١٩٥ج(١ط نيل األوطارالشوكاين،  )١(

 ).١/١٧١ج(١ط جامع الترمذيالرتمذي،  )٢(



  

٣٣٧  
 

  .)١() هلم ذلك، وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة ����ال بيان النيب مذكور يف كتاب اهللا، فلو 

  .أوىل من املسح على اخلفني، ألا ملبوسة على ممسوح ،وهي من حيث النظر 

 لبيد بيأ عن مسلم بن ربيع عن وكيع ثنا بكر بوأ ثنا سماعيلإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٩٦(
  .)٢() َفَمَسَح ِبَرْأِسِه ثُم َمَسَح َعَلى ُخفْيهِ  ،تـََوضأَ َفَحَسَر اْلِعَماَمةَ  بَاَل ثُم  ���� رَأَْيُت َعِليا (: قال

   :بيان تراجم رواة الحديث

 .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  السلمي يعقوب أبو الرمحن عبدقتيبة بن  ابنهو  :سماعيلإ - ١

  .ثقة ثبت أنه) ١٠٥ص(تقدم  سفيان أبو يالرؤاس مليح بن اجلراح بنهو ا :وكيع - ٢

  .أنه ثقة ثبت) ٣٨ص(تقدم  شيبة أيب بنا العبسى حممد بن اهللا عبدهو  :بكر بوأ - ٣

  . )هـ١٦٧ت( يأبو بكر البصر  ياجلمح يالقرشهو  :ملِ سْ مُ  بنُ  عيْ بِ ر ال - ٤

روى عن احلسن البصري، وصخر بن عبد الرمحن، والربيع بن مسلم، وحممد بن زياد، وعنه ابن  
  .، ووكيعاملبارك وابن مهدي

 روى له البخارى يفوثقه أمحد، وأبو حامت، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات،  
  .)٣(األدب، والباقون سوى ابن ماجة

  .)٤()ثقة : ( وقال ابن حجر 

  . أن ربيعاً ثقة :الخالصة

                                                 

 .)١/٤٩٩ج(١ط األوسط، ابن املنذر )١(

  ).٥٠٠(كتاب املسح على اخلفني باب ذكر اختالف أهل العلم يف املسح على العمامة رقم ) ١/٤٦٩ج( نفس املصدر )٢(

، )٤٣٩٢رقم/ ٣/٤٢٧ج( الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )٤٢٦رقم / ١/١٥٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، : ينظر )٣(
رقم  /٩/١٠٢ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و  ،)٧٨٠١مرق/٦/٢٩٧ج(١ط الثقات ابن حبان،و 

١٨٧١.( 

 ).١٩١١رقم /٣٢١ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٣٣٨  
 

  .ِمي اْلَبْصرِي اجلَْْهضَ األْزِدي )١(أَبو لَِبيدٍ  ِلَمازَُة ْبُن َزبارٍ هو  :يدبِ لَ  وبُ أَ  - ٥

روى عن أنس بن مالك، وعلي بن أيب طالب، وأيب موسى األشعري، وعنه الربيع بن مسلم، وجرير  
  .بن حازم، وحممد بن ذكوان

كان أبو لبيد صاحل احلديث، ( : أمحد بن حنبلوثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال  
   .)٣(ابن كثري واهليثمي -ضاً أي- ووثقه  .)٢() وأثىن عليه ثناء حسناً 

كان منحرفًا عن علي عليه السالم، ( : ُقْطِين رَ قال الداعيب عليه أنه كان يشتم علي بن أيب طالب،  
   .)٤() وقد قتل من أهلي يف غزاة واحدة كذا وكذا؟ ،يقول كيف أحبه

   .)٥()صدوق ناصيب : ( قال ابن حجرو  

بته العداء لعلي رضي اهللا عنه، فهذه بدعة، وقد سبق أن وأما مناصأن أبا لبيد صدوق،  :الخالصة
ذكرنا أن املبتدع تقبل روايته ما مل يتهم باستحالل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن الراوي إذا كان صادقاً، 

  .مأموناً، معتقداً حرمة الكذب، قبلت روايته

: ل ابن حجر، خبالف الروافض، قاأضف إىل ذلك أن النواصب معروف عنهم الصدق والتدين 
خبالف من  اللهجة والتمسك بأمور الديانة بصدق فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً   (

 واألصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا، اإلخبار فإن غالبهم كاذب وال يتورع يف ،يوصف بالرفض
 انضاف إىل مث ،فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ،أعان عليه أو كان ،رضى اهللا تعاىل عنه قتل عثمان

                                                 

بفتح الزاي، وتشديد الباء املوحدة، : وزَبار .بضم الالم، وختفيف امليم، وبالزاي: وُلَمازة .بفتح الالم، وكسر الباء املوحدة: لَبيد )١(
 ).١٩١١رقم  /٣٢١ص( تقريب التهذيب: ينظر .بفتح اجليم، وسكون اهلاء، وفتح الضاد املعجمة: ْهَضميواجلَ  .وبالراء

تهذيب الكمال املزي، و  ،)٥١٥١رقم/ ٥/٣٤٥ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٧/٢١٣ج(١ط الطبقات الكبرىابن سعد،  )٢(
 ).٥٠١٣رقم/ ٢٤/٢٥٠ج(٦ل طفي أسماء الرجا

 ).١٠/٢٤ج(١ط ومنبع الفوائد مجمع الزوائداهليثمي،  )٣(

 ).٥٠/٣٠٤ج(١ط تاريخ دمشقابن عساكر،  )٤(

 ).٥٧١٧رقم /٨١٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٣٣٩  
 

   .)١() حروب علي ذلك أن منهم من قتلت أقاربه يف

   الحديثتخريج 

من كان ال يرى املسح كتاب الطهارة باب ) ١/٣١٥ج(احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
حدثنا وكيع بن اجلراح عن الربيع بن سليم عن أيب لبيد : قال) ٢٣٣(رقم  عليها وميسح على رأسه

فرأيته بال مث توضأ  ،وعليه إزار ورداء وعمامة وخفان ،بغلة له ىالغيط عل ىأت � اً عليرأيت  (: قال
فمسح برأسه مث مسح  ،صابع من الشعرعليه مثل خط األ ،فرأيت رأسه مثل راحيت ،فحسر العمامة

   .) على خفيه

   الحكم على الحديث

  .إسناده حسن، فيه ملازة بن زبار وهو حسن احلديث 

 عن ةعلي بن سماعيلإ ثنا ىيحي بن ىيحي ثنا الحسن بن علي حدثنا :نذرقال ابن الم) ٩٧(
اْلَمْسُح : لجابر قلت :قال ياسر بن عمار بن محمد بن ةعبيد بيأ عن سحاقإ بن الرحمن عبد

  .)٢()َأِمس اْلَماَء الشْعَر  (: ، قَالَ ���� َعَلى اْلِعَماَمةِ 

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٣ص(ي تقدم املروز  يالعبد شقيق بناهو  :الحسن بن علي - ١

  .أنه ثقة ثبت) ١٠٤ص(ي تقدم النيسابور  زكريا أبو بكر بنهو ا :ىيحي بن ىيحي - ٢

  .أنه ثقة حافظ) ١٩٢ص(تقدم  ياألسد براهيمإ بن مساعيلهو إ :ةعلي بن سماعيلإ - ٣

  .املدين يالعامر  يانة القرشبن عبد اهللا بن احلارث بن كنهو ا :اقحَ سْ إِ  بن منحَ الر  دبْ عَ  - ٤

روى عن عبد اهللا بن ذكوان، وأيب عبيدة بن حممد، وصاحل بن كيسان، وعنه إمساعيل بن علية، وبشر  

                                                 

 ).٥٨٧٧رقم/ ٦/٦٠٤ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر،  )١(

عمامة رقم كتاب املسح على اخلفني باب ذكر اختالف أهل العلم يف املسح على ال) ١/٤٧٠ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(
)٥٠١.(  



  

٣٤٠  
 

  .بن املفضل، ومحاد بن سلمة وغريهم

وثقه ابن معني، وأبو داود، وابن شاهني، وحكى الرتمذي عن البخاري توثيقه، وقد ارتضاه إمساعيل  
، وذكره ابن حبان )١() ما جاء من املدينة أحفظ منه، وكان كوسجاً ( : يد بن زريعوقال يز بن علية، 

   .)٢() ، وأخرج له البخاري يف األدب والباقون)متقن جداً : ( يف الثقات، وزاد

صاحل احلديث، وقال النسائي، والفسوي، : وتوسط فيه أمحد، ويعقوب بن شيبة، وابن املديين، فقالوا 
  .)٣()  يكتب حديثه وال حيتج به: ( اكموقال أبو حامت والعجلي واحل. أس بهال ب: وابن خزمية

  .)٤(حيىي بن سعيد القطان، والدارقطين: وضعف حديثه 

  .)٥(رماه سفيان، وعلي بن املديين، وأبو داود بالقدر 

  .)٦() صدوق رمى بالقدر (: ابن حجرقال  

ألن يف إذا مل خيالف، أو يأيت مبا ينكر،  أن عبد الرمحن صدوق، وحديثه من قسم احلسن، :الخالصة
وال يتابع عليه،  ،يف حديثه بعض ما ينكر (: قال ابن عدي، وال يتابع عليه ،بعض ما ينكر حفظه

                                                 

هو الرجل الذي نبت الشعر على ذقنه، ومل ينبت : الرجل الكوسجو  .وهي لفظة فارسية مبعىن األملس: كوسج معرب كوسه  )١(
 .مادة كسج )٢/٣٥٢ج(٢ط لسان العربابن منظور، : ينظر. على عارضيه

رقم /١٧٩ص( ١ط علل الترمذي الكبيرالرتمذي،  ،)١٨٨رقم /٣٢٠ص(١ط سؤاالت ابن الجنيد البن معينابن معني،  )٢(
تهذيب املزي، ، و )٤٢ص(١ط المختلف فيهم، ابن شاهني، و )٩١٢٥رقم/ ٧/٨٦ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٣١١

 ).٣٧٥٥رقم/ ١٦/٥١٩ج(٦ط في أسماء الرجالالكمال 

 رقم/ ١/٢٨٧ج( ١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٢٥٥٩رقم/ ٢/٣٥٢ج(١ط رواية ابنهالعلل ومعرفة الرجال ابن حنبل،  )٣(
، )٨٣٣٤ رقم/ ٥/٢٦٤ج( ١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و  ،)٣/٥٩ج(١ط المعرفة والتاريخالفسوي، ، و )٩٢٩

 ).٣٩٠٧رقم/ ٥/٥٠ج(١ط التهذيبتهذيب ابن حجر، و 

 ونالضعفاء والمتروكالدارقطين، ، و )١٢٦رقم /١١١ص(١ط بن أبي شيبة لعلي بن المدينياسؤاالت ابن املديين،  )٤(
 . )٣٣٧رقم/ ٢/١٦٣ج(١ط

 ).٣٩٠٧رقم/ ٥/٥٠ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٤٨١١رقم/ ٢/٥٤٧ج(١ط ميزان االعتدالالذهيب،  )٥(

 ).٣٨٢٣رقم /٥٧٠ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٦(



  

٣٤١  
 

  .)١() كما قال أمحد،  وهو صاحل احلديثواألكثر منه صحاح، 

ال يلزم  ،طانوهذا الكالم من حيىي الق: ( وقد تعقب ابن شاهني حيىي القطان على تضعيفه، فقال 
   .)٢() الذم لعبد الرمحن، وال سيما مع توثيق حيىي بن معني له، وهو إىل الثقة أقرب

قال ه أنه صدوق، قرب إىل واقع حالواأل ، فيه شيء من التوسع،وهذا القول من ابن شاهني 
 إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن ُحيتمل يف  ،ليس ممن يُعتمد على حفظه  (: البخاري

   .ار احلافظ ابن عدي، وابن حجرياخت وهذا، )٣() بعض

وقد سبق أن ذكرنا أن املبتدع تقبل روايته، ما مل يتهم باستحالل وأما أنه يرى القدر، فهذه بدعة،  
  . الكذب لنصرة مذهبه

   .هو العنسي :ياسر بن عمار بن محمد بن ةديْ بَـ عُ  وبُ أَ  - ٥

اهللا، وحممد بن عمار، وعنه عبد الرمحن بن إسحاق، روى عن جابر بن عبد اهللا، وطلحة بن عبد  
  .وأسامة بن زيد، وعبد الكرمي بن مالك وغريهم

صاحل  : (فقال مرة .واضطربت فيه أقوال أيب حامتوثقه أمحد، وابن معني، وعبد اهللا بن أمحد،  
   .)٤()منكر احلديث : ( ، وقال يف أخرى)احلديث 

  .)٥()مقبول : ( قال ابن حجرو  

أن أبا عبيدة صدوق، وحديثه من قسم الصحيح، أو احلسن على أقل تقدير، وأما قول  :صةالخال
فهو معروف بالتشدد، وشرطه يف التعديل صعب، وعند مقارنتها بأقوال ) صاحل احلديث ( أيب حامت 

                                                 

 ).١١٢٨رقم/ ٥/٤٨٩ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )١(

 ).٤٢ص(١ط المختلف فيهمابن شاهني،  )٢(

 ).٣٧٥٥رقم/ ١٦/٥١٩ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي،  )٣(

 ٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، و ، )١٧٥٩٩رقم/ ٩/٤٥٢ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )٤(
 ).٨٥١٥رقم/ ١٠/١٨٣ج(١ط تهذيب التهذيبابن حجر، ، و )٧٤٩٨رقم/ ٣٤/٦١ج(

 ).٨٢٩٧رقم /١١٧٥ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٥(



  

٣٤٢  
 

عند غريه، قال ) حسن  (أو ) ثقة ( منه عن ) صاحل احلديث ( األئمة اآلخرين قد ال تقل كلمة 
وإذا لني  ،صحيح احلديث ال رجالً إفإنه ال يوثق  ،فتمسك بقوله ذا وثق أبو حامت رجالً إ : (الذهيب
حد فال تنب على أفإن وثقه  ؛فتوقف حىت ترى ما قال غريه فيه) ال حيتج به   ( :أو قال فيه رجالً 

 ،) ليس حبجة(  :قد قال يف طائفة من رجال الصحاحو  ،نه متعنت يف الرجالإف ،جتريح أيب حامت
   .)١() و حنو ذلكأ) ليس بقوي   (

   .)٢(وقد نبه ابن حجر كثرياً على هذه املسألة، يف مواضع عدة من مقدمة الفتح 

، وختم )  صدوق إن شاء اهللا :قلت( : بقوله ،عقب الذهيب عليه، فقد )منكر احلديث : ( وأما قوله 
  .)٣() وثقه غري واحد( : ترمجته بقوله

  .)٤(، فال أدري ملا عدل عن توثيقه، رغم أنه وثقه يف الفتح)قبول م: ( وأما قول ابن حجر 

  .أنه صحايب) ١٠٧ص(تقدم  اهللا عبد أبو ياألنصار  عمرو بن اهللا عبد بنهو ا :جابر - ٦

   الحديثتخريج 

كتاب الطهارة باب ما جاء يف املسح على العمامة ) ١/١٧٢ج(احلديث أخرجه الرتمذي يف السنن  
من كان ال كتاب الطهارة باب  )١/٣١٤ج(بشر بن املفضل، وابن أيب شيبة  من طريق) ١٠٢(رقم 

، والفسوي يف املعرفة والتاريخ إمساعيل بن عليةعن ) ٢٣٢(رقم  يرى املسح عليها وميسح على رأسه
باب إجياب املسح بالرأس وإن  كتاب الطهارة ) ١/١٠١ج(، والبيهقي يف السنن الكربى )١/٣٧١ج(

بو عبيدة عبد الرمحن بن إسحاق ثنا أ كلهم عن ،يزيد بن زريع من طريق) ٢٨٤(رقم  كان متعمماً 
يا ابن أخي ( : عن املسح على اخلفني، فقال � سألت جابر بن عبد اهللا: قال بن حممد بن عمار

   ).  ال، أمس الشعر املاء: وسألته عن املسح على العمامة فقال ،ذلك السنة

                                                 

 ). ١٣/٢٦٠ج(٢ط سير أعالم النبالءالذهيب،  )١(

 ).٤٦٢، ٤٦١، ٤٤١ص(١ط مقدمة فتح الباريهدي الساري ابن حجر،  )٢(

 ).١٠٣٩٨رقم/ ٤/٥٤٩ج(١ط في نقد الرجالميزان االعتدال الذهيب،  )٣(

 ).١٢/٣١٢ج(١ط شرح صحيح البخاريفتح الباري ابن حجر،  )٤(



  

٣٤٣  
 

 ما جاء يف املسح بالرأس واألذننياب وقوت الصالة باب كت )٢/٤٦ج(يف املوطأ  مالكوأخرجه  
 ،ال (: ، سئل عن املسح على العمامة، فقال� أنه بلغه أن جابر بن عبد اهللا األنصاري) ٩٣(رقم 

   .) حىت ميسح الشعر باملاء

 من طريق بشر بن املفضل ويزيد بن زريع كالمها عن )٢/٢١٦ج(ووصله ابن عبد الرب يف االستذكار  
  .بهالرمحن بن إسحاق عن أيب عبيدة  عبد

وهو كذلك، فاحلديث ال يوجد له إال هذا اإلسناد،  .) ال أعلم أنه يتصل بغري هذا اإلسناد: ( وقال 
  .فيما وقفت عليه، واهللا أعلم

   الحكم على الحديث

 ، ومدار احلديثإسناده حسن، لوجود عبد الرمحن بن إسحاق، فهو حسن احلديث، كما سبق 
  .وقد صحح إسناده العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه جلامع الرتمذي. وال يعرف له إسناد آخر، عليه

 عن نافع عن عمر بن اهللا عبيد عن سفيان عن ىيحي ثنا سماعيلإ حدثنا :قال ابن المنذر) ٩٨(
  .)١() أَنُه َكاَن َال َيْمَسُح َعَلى اْلِعَماَمةِ   ( ���� عمر ابن

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه ثقة) ٣٨ص(تقدم  النيسابوري يعقوب أبو الرمحن عبدقتيبة بن  ابنهو  :سماعيلإ - ١

  .)هـ٢٠٣ت( أبو زكريا الكويف يم بن سليمان القرشى األمو ن آدَ بُ هو ا :ىيحْ يَ  - ٢

روى عن إسرائيل بن يونس، وجرير بن عبد احلميد، والثوري، وابن عيينة، وعنه أمحد بن حنبل،  
  .اعيل بن قتيبة وغريهموعبد بن محيد، وإمس

: شيبة، والنسائي، وزاد العجلي وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، ويعقوب بن 
 كان متقناً  (: وقالوذكره ابن حبان يف الثقات،  .)ىف احلديث  ثبتاً  للعلم عاقالً  كان جامعاً   (

                                                 

يف املسح على العمامة رقم  اختالف أهل العلمذكر  كتاب املسح على اخلفني باب) ١/٤٧٠ج(١ط طاألوسابن املنذر،  )١(
)٥٠٢(. 



  

٣٤٤  
 

  .)١(روى له اجلماعة .) يتفقه

  .)٢() ثقة حافظ فاضل (: ابن حجرقال و  

  .أن حيىي ثقة حجة، كان رأساً يف العلم يف زمانه :الخالصة

  .أنه أمري املؤمنني يف احلديث) ٣٤ص(تقدم  يالثور بن مسروق بن سعيد هو ا :سفيان - ٣

  .)هـ١٤٧ت( املدين ير مَ العُ  يوِ دَ العَ أبو عثمان  عاصم بن حفص بنا هو :مرعُ  بنُ  اهللاِ  يدبَ عُ  - ٤

اء بن أيب رباح، ونافع موىل ابن عمر، وعنه أيوب السختياين، ومحاد بن روى عن ثابت البناين، وعط 
  .أسامة، والثوري وغريهم

وأمحد بن صاحل املصري، والنسائي،  ،حامت وأبو والعجلي، زرعة، أبووثقه ابن معني، وابن سعد، و  
 نافع حديث ىف أثبت أحد ليس مأمون، ثبت: وزاد ابن صاحل .عليه متفق حافظ: وزاد ابن معني

   .)٣(، وزاد العجلي والنسائي ثبتمنه

  .)٤() ثبت ثقة( : حجر ابنقال و  

  .توثيقه على جممعأن عبيد اهللا ثقة ثبت،  :الخالصة

  .أنه ثقة حافظ) ١٢٧ص(تقدم  عمر بنا موىل املدين اهللا عبد أبوهو  :نافع - ٥

  . يبأنه صحا )٩٥ص( تقدم يالعدو  اخلطاب بن عمر بن اهللا عبدهو  :عمر ابن - ٦

  

                                                 

ابن حبان، ، و )١٩٦٠رقم / ٢/٣٤٧ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، و  ،)٦/٤٠٢ج(١ط الطبقات الكبرىابن حجر،  )١(
 ).٦٧٧٨رقم  /٣١/١٨٨ج(٦ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال املزي، ، و )١٦٢٧٥ رقم /٩/٢٥٢ج(١ط الثقات

 ).٧٥٤٦رقم  /١٠٤٧ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(

، )١١٦٦رقم / ٢/١١٢ج(١ط معرفة الثقاتالعجلي، ، و )٢٨٦رقم /٣٦٥ص(١ط القسم المتمم تالطبقاابن سعد،  )٣(
 في أسماء الرجال تهذيب الكمالاملزي، ، و )٨٨٧٩رقم / ٥/٣٨٩ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، و 

 ).٣٦٦٨رقم / ١٩/١٢٤ج(٦ط

 ).٤٣٥٣رقم/ ٦٤٣ص(١ط تقريب التهذيبابن حجر،  )٤(



  

٣٤٥  
 

   الحديثتخريج 

، وابن أيب شيبة رواية الدوري )٢٦٩٥رقم/ ٣/٥٥١ج(احلديث أخرجه ابن معني يف كتابه التاريخ  
) ٢٣٤(رقم  من كان ال يرى املسح عليها وميسح على رأسهكتاب الطهارة باب  )١/٣١٥ج(

  .كالمها عن حيىي بن آدم به

   الحكم على الحديث

ثقات، غري أن ابن معني أعله، فذكر أن الصواب عن عبد اهللا بن إسناده صحيح، فإن رجاله كلهم  
وإمنا يروى هذا عن عبد  ،وهذا عندي ليس بشيء : (قال حيىي. عمر، وليس عن عبيد اهللا بن عمر

   . )١() اهللا بن عمر الصغري

  فائـــــــــــدة

، وبه قالت ، إىل عدم جواز املسح على العمامة� ذهب علي بن أيب طالب وجابر وابن عمر 
فإنه جيب أن فإذا اختلف الصحابة،  ليس حبجة، وإمنا احلجة اخلرب، هؤالء قولطائفة من السلف، و 

، ����يسلك مسلك الرتجيح بني هذه األقوال، فيأخذ ما أيده الدليل من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا 
إىل ما وافق الكتاب، أو  نصري منها(  -أقاويل أصحاب رسول اهللا إذا تفرقوا فيهايف -: قال الشافعي

  .)٢() السنة، أو اإلمجاع، أو كان أصح يف القياس

إذا اختلف الصحابة ختّري من أقواهلم ما كان أقرا إىل الكتاب والسنة، ومل ( : قال ابن قيم اجلوزيةو  
  .)٣() خيرج عن أقواهلم

النص، وال يلتفت إىل من  مع القائلني جبواز املسح على العمامة، ألن مستندههم وال شك أن الدليل 
  .للحديث املرفوعا كان خمالفاً إذ وإمنا يسوغ ترك قول الصحايبخالفهم، 

 بن اهللا عبد بن سعيد عن عمشاأل عن جرير عن سحاقإ حديث من :قال ابن المنذر) ٩٩(
                                                 

 .رواية الدوري )٣/٥٥١ج(١ط تاريخ ابن معينابن معني،  )١(

 ).١٨٠٦رقم/ ٥٩٧ص(١ط الرسالةالشافعي،  )٢(

 )٢٥/ ١ج(١ط إعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم اجلوزية،  )٣(



  

٣٤٦  
 

  .)١() أَنُه َمَسَح َعَلى قـََلْنُسَوتِهِ  (: ���� مالك بن نسأ عن ضرار

   :بيان تراجم رواة الحديث

  .أنه إمام حافظ) ١١٦ص(تقدم  راهويه ابن ياحلنظل خملد بن إبراهيم بنهو ا :سحاقإ - ١

  .أنه ثقة ثبت) ٥٥ص(تقدم  يالراز  الضيب قرط بن احلميد عبد بنهو ا :جرير - ٢

  .أنه ثقة حافظ مدلس) ١٢٢ص(تقدم  و سليمان بن مهران األسديه :عمشاأل - ٣

  .ر األسديوَ زْ هو ابن األَ  :اررَ ضِ  بن اهللا دبْ عَ  بن يدعِ سَ  - ٤

  .وسعيد بن صاحل ، ومغرية،عنه واصل األحدبو أبيه، و أنس عن ى و ر  

، وضعفه العراقي، وذكره البخاري يف التاريخ، ومل يذكر فيه جرحاً وال )ليس بالقوي : ( قال أبو حامت 
   .)٢(تعديًال، وذكره ابن حبان يف الثقات

  .أن سعيداً لني احلديث :الخالصة

  .أنه صحايب )٨٥ص(  تقدماملدين محزة أبو ياألنصار  النضر بنهو ا :مالك بن نسأ - ٥

  الحديثتخريج 

باب املسح على كتاب الطهارة ) ١/١٩٠ج(أخرجه عبد الرزاق موصوًال يف مصنفه احلديث  
 باب ما ورد يفكتاب الطهارة ) ١/٤٢٧ج(والبيهقي يف السنن الكربى  ،)٧٤٥(رقم  القلنسوة

 عن الثوري عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا بن ضراركالمها ) ١٣٥٦(رقم  لنياجلوربني والنع
فمسح على  ،أتى اخلالء، مث خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة � رأيت أنس بن مالك( : بلفظ

  ). والقلنسوة مبنزلة العمامة( : قال الثوري .) أسودين مث صلى وعلى جوربني له مرعزاً  ،القلنسوة

                                                 

  )٥٠٣(يف املسح على العمامة رقم  اختالف أهل العلمكتاب املسح على اخلفني باب   )١/٤٧٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )١(

رقم / ٣٥/ ٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، ، و )١٦٢٨رقم/ ٣/٤٨٨ج(١ط التاريخ الكبيرالبخاري، : ينظر )٢(
الدين  تخريج أحاديث إحياء علومالعراقي، ، و )٢٩٠٢رقم / ٤/٢٨٠ج(١ط الثقاتابن حبان، ، و )٥٢٧١

 ).٦/٢٦١٣ج(١ط



  

٣٤٧  
 

ومسح على ( : وفيهأنا شريك عن عاصم ) ٢٢٤٩رقم / ٨٢٧ص(جلعد يف مسنده أخرجه ابن او  
  ). وخفيه وأمنا إىل راحلته ،قلنسوته

كتاب الطهارة باب يف املسح على اجلوربني رقم ) ٢/٢٧٦ج(وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
ضأ تو  � أن أنس بن مالك: ( بلفظ حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن سعيد) ١٩٩٤(

  . فلم يذكر أنه مسح على القلنسوة، أي بدون ذكر الشاهد من األثر). ومسح على جوربني َمْرِعزي 

   الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف، فيه ثالث علل 

إسحاق بن راهويه، وإمنا يروي عنه بواسطة، وهذا  سمع مناالنقطاع، فإن ابن املنذر مل ي :األولى
هذه  لكن، فذكر أنه من حديث إسحاق، ومل يصرح بالسماع منهواضح من خالل سياقه للحديث، 

يف عبد الرزاق إسحاق بن راهويه عند طريق غري العلة منجربة، كون احلديث جاء موصوًال من 
   .مصنفه

، وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا مل يصرح بالتحديث، مل تُقبل ، فإنه كان يدلساألعمشعنعنة  :الثانية
، وذلك ألمور  مؤثرة أيضاً، ألن الراوي عنه الثوري، وروايته عنه جترب عنعنتهوهذه العلة غري .روايته
  :ثالثة

قال ابن ، على معرفة تامة باألحاديث اليت مسعها األعمش من تلك اليت دلسهاكان سفيان  أن : األول
 ،شيفنعرضها عليه بالع ،أيت سفيان إذا مسعنا من األعمشنكنا   :احلسني بن عياشقال : ( أيب حامت
  .)١() ، وليس هذا من حديثههذا من حديثه: فيقول 

  .سفيان من أثبت الناس يف حديث األعمش ومن الطبقة األوىل من تالمذتهأن : الثاين

بن محن عبد الر وقال  .)حبديث األعمش من سفيان الثوري مل يكن أحد أعلم  : (حيىي بن معنيقال 
: وقال علي بن املديين .)  ه حلديث األعمشحديثه أحفظ من من يءما رأيت سفيان لش: ( مهدي

                                                 

 .)١/٧٠ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت،  )١(



  

٣٤٨  
 

  .)١()أثبت الناس يف األعمش وأعلمهم به سفيان   (

  .وكان ممن يدقق يف السماع نقاد احلديث ومثله يعرف ما ينقل ن سفيان من جهابذةأ: الثالث

هو املكثر و مما مل يدلسه،  ،يعرف ويدرك ما دلسه شيخه األعمشس هأنال شك شأنه كان هذا فمن  
  .فيه ثبتاألو  ،عنه

  .سعيد بن عبد اهللا بن ضرار، فإنه لني احلديث :الثالثة

وإن   ،أنس أجود الطرق عن، اليت تعد شريك عن عاصم ، عنمبا أخرجه ابن اجلعد لكنها تعتضد 
 هلانشغالكان شريك يذكر عنه خفة ضبطه، وكثرة أوهامه، فقد اضطرب حفظه بعدما ويل القضاء، 

وال تزول عنه رتبة  ،نه مع كل هذا يبقى من أهل الصدق والسرتلك عن ضبط األحاديث،به 
، خاصة فيمن حدث عنه قبل أن يتوىل القضاء، وقد أخرج له البخاري يف التاريخ، االحتجاج حبديثه

وقد تتبع حديثه ابن عدي، فوجد له قليل من األحاديث  الباقون،أحتج بروايته ومسلم يف املتابعات، و 
 ،والغالب على حديثه الصحة واالستواء: ( ى حديثه الصحة واإلستقامة، قالاملنكرة، والغالب عل

مما  ال أنه يتعمد يف احلديث شيئاً  ،إمنا أيت فيه من سوء حفظه ،النكرة والذي يقع يف حديثه من
   .)٢() إىل شيء من الضعف يستحق أن ينسب فيه

ختالط أم بعد ؟ لكن القرائن تبني وعلي بن اجلعد ممن مل يتميز، وال يدرى أمسع من شريك قبل اال 
  : أنه مسع منه قبل االختالط، من ذلك

، مسعوا منه قبل ومن هو قريب منه يف السن ،وهم أقرانهأن كل املتقدمني من أصحاب شريك،  - ١
وتويف سنة ) هـ٩٥(ُولد سنة االختالط، وابن اجلعد منهم، وعرف ذلك بتاريخ الرواية عنه، فشريك 

ومن املعلوم أنه مل خيتلط عليه حفظه بعد توليه ) ه١٥٥(القضاء بواسط سنة  َوَويل) هـ ١٧٧(
، أما ابن اجلعد فولد سنة القضاء مباشرة، بل يكون بعد ذلك بأمد ُيشغله عن مراجعة حديثه

  ). ه٢٣٠(، ومات سنة )ه١٣٤(

                                                 

 .)١/٢٧٢ج(١ط شرح علل الترمذي، ابن رجب، )١/٦٤ج(١ط الجرح والتعديلابن أيب حامت، : ينظر )١(

 ).٨٨٨رقم/ ٥/١٠ج(١ط الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  )٢(



  

٣٤٩  
 

ع منه يف هذه وذا يتبني بأن ابن اجلعد أدرك جزء من زمان شريك قبل اختالطه، مما يؤهله للسما  
  .الفرتة

، فسماعهم صحيح، ألم مسعوا من شريك فمن قاربه من أقرانه أو من هو دونه بشيء يسري: وعليه 
   .قبل االختالط وقبل توليه القضاء

أنه أكثر من الرواية عنه يف مسنده، وكل مكثر عن راو حيتمل األئمة عنه، ملعرفته حبديثه، ودرايته  - ٢
  .به

  فائـــــــــــدة

وذلك ألن ، إىل عدم جواز املسح على القلنسوة، )١(ذهب مجاهري أهل العلم منهم األئمة األربعة 
األصل هو املسح على الرأس، وُعِدل عن األصل يف العمامة لورود النص ا، والقلنسوة ليست يف 

ا الطاقية، والقبعة، ومثله. وال يشق نزعها وال تدوم عليه، ،ألا ال تسرت مجيع الرأس عادة، ُحكمها
  . والشماغ، والغرتة

كال، فقد ثبت عن : قلت .)٢() قال به نعلم أحداً  ولسنا: ( ال ابن املنذروقال خبالف هذا أنس، ق 
ولعل أنه مسح على القلنسوة، فلم ينفرد أنس بذلك، بل وافقه أبو موسى،  -فيما سبق-أيب موسى 

واهللا . وتالصقه ويصعب رفعها ،سرت الرأس كلهوهي اليت ت ،القول باملسح خاص ببعض القالنس
  .أعلم

  

                                                 

مواهب الجليل في  ،الرعيين، )١/٣٨٣ج(١ط المغنيدامة، ابن ق، و ) ١/٤٣٨ج(١ط شرح المهذبالمجموع النووي،  )١(
 ).١/٤٥٧ج(٢ط رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ، و )١/٢٩٨ج(٣ط شرح مختصر خليل

 ). ١/٤٧٢ج(١ط األوسطابن املنذر،  )٢(



  

٣٥٠  
 

  الخاتمــة

خترجياً ها أنذا ألقي عصا التسيار، فأصل إىل اية املطاف يف هذه الدراسة، وقد أيت البحث  
، ويف هذه اخلامتة أحاول جاهداً أن أصل فيها إىل استنتاجات مفيدة وخالصات هامة ودراسة وتوثيقاً 
عتمدوا االذي سارت به الركبان وتداولته أيدي العلماء والطالب و  العظيم كتابالهذا نستفيدها من 

  .منه عليه ولوا

  .واآلن أسجل أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها خالل هذا البحث 

  :النتائج : أوالً 

  :تبني من خالل هذا البحث عدة نتائج من أمهها ما يلي  

من أروع الكتب اليت صنفها العلماء، وهو حبق عمدة العلماء  أن كتاب األوسط البن املنذر - ١
  .وأنه ال غىن لطالب العلم عن اقتنائه ،مذاهب العلماء، ومواطن اتفاقهم واختالفهموالفقهاء يف ذكر 

خاصة قبل االستشهاد ا  ،والتأكد من صحتها ،أمهية التدقيق يف أسانيد األحاديث والتوثق منها - ٢
  .ية اليت يرتتب عليها أحكام شرعيةالفقهاملسائل يف 

صحيحة أو حسنة، وأن رواته  أن معظم أسانيد ابن املنذر ثبت يل من خالل هذه الدراسة - ٣
ويظهر هذا من خالل مطالعة الرتاجم، فإن أكثر رواته معروفون وأكثرهم من رواة الكتب الستة، 

   .ستةمرتجم هلم يف كتب اجلرح والتعديل اليت تم برواة الكتب ال

يف   عفهو بار  ،وتفانيه هو وعلماء عصره يف خدمة هذا الدين سعة علم ابن املنذر وكثرة اطالعه - ٤
   .كل التخصصات اليت تطرق هلا

ومل بشدة متابعة الكتاب والسنة واالعتصام ما يف مجيع آراءه الفقهية،  ابن املنذراتسمت آراء  - ٤
، وذلك إما يذكره ويستدل به، أو يرتكه لظهوره سنةمنها عن دليل من الكتاب أو ال ختل مسألة

  .ويستدل به موافقوه

هذه هي فهرسة أو تلخيص جممل ألهم النتائج اليت مت تقريرها يف هذا البحث بشكل بارز وواضح،  
على أن هذا البحث قد تضمن بني طياته تقرير نتائج أخرى وردت فيه ومل نذكرها مع ما أسلفنا 



  

٣٥١  
 

   .لق مبوضوع حبثنا هذا تعلقاً مباشراً ذكره؛ ألا ال تتع

  :أهم التوصيات : ثانياً 

والعمل ا واالبتعاد عن  ،أوصي املسلمني وطالب العلم خاصة بالتمسك باألحاديث الصحيحة - ١
األحاديث الضعيفة واملوضوعة، فإن الصحيح يغين عنها، وألننا نتعبد اهللا مبا ثبت من األحاديث 

  .الصحيحة

التفسري و  ودراسة بقية كتبه يف احلديث ،بكتب اإلمام ابن املنذرالدراسة والعناية أوصي مبزيد  - ٢
  .والفقه وغريها

كما أوصي عامة املسلمني والدعاة خاصة بنبذ التعصب املذهيب املمقوت، وأال تكون اخلالفات   - ٣
   .املذهبية يف الفروع سبباً للفرقة وبث روح العداوة والبغضاء فيما بينهم

كتاب املعامالت،   بقية كتاب الطهارة وكذا يفوحتقيق الكتاب ًا أوصي بامتام دراسة وأخري  - ٤
   .لتتم الفائدة ابوالنكاح، والطالق، والفرائض وسائر الكت

ويف اخلتام ال أدعي أنين قد وصلت إىل النهاية يف هذه الرسالة، واستكملت البحث يف مجيع النقاط  
حبيث أقول معها أا ليست حباجة إىل حبث وال مناقشة، وأن  اليت ألقيت الضوء عليها وناقشتها،

النتائج واخلالصات اليت توصلت إليها ائية وليست قابلة للزيادة أو التغيري أو التبديل، ال أقول هذا 
  .كله وال أدعيه أبداً 

  :بل أقول 

الغرض الذي إنين قد حاولت جاهدًا استنطاق النصوص واستخالص النتائج منها اليت تدل على  
سقته وأردت احلديث عنه، وإلقاء الضوء عليه، فإن مل أكن أوفيت الغرض الذي سقته من البحث 
والتمحيص والتدليل فيكفيين حظًا أنين برزت تلك اجلوانب وأخرجتها ووضعتها على حميط البحث 

   .والتدقيق

األخري يف هذا هذا الكتاب، ولن يكون البحث وإن كان هذا البحث ليس هو أول حبث حول  
  .الكتاب الفذ

إال أنه مع ذلك قد حوى بني طياته مباحث بذلت فيها ما يف وسعي جاهدًا للوصول إليها  



  

٣٥٢  
 

   .هذا الكتابواستخلصت فيه نتائج مل تذكر يف املصادر اليت حبثت يف 

يطان، فهذا جهد املقل الفقري إىل عفو ربه، فإذا أصبت فمن اهللا تعاىل، وإذا أخطأت فمين ومن الش 
وأسأل اهللا تعاىل أن يسدد خطانا وجيعلنا ممن عرف قدر نفسه الضعيفة، وأن يوفقنا إىل ما حيبه 

  .ويرضاه وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي

   .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 
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٣٥٤  
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٣٥٥  

  فهرس بأطراف األحاديث

  الصفحة  الحــــديث

  ١١٦  ) النيب فوضعنا له غسال أتانا( 

  ٢٦  )اسبغ الوضوء وخلل بني األصابع ( 

  ٣٣  )أال أخربكم بوضوء رسول اهللا ( 

  ٢٥٣  ) أن النيب مسح أعلى اخلف وأسفله( 

  ٢٩٤  )أن النيب مسح على جوربيه ونعليه ( 

  ٦٥  )أن رسول اهللا دعاء بوضوء فتوضأ مرة ( 

  ١٣٦  )أن رسول اهللا مسح على اخلفني ( 

  ١٤٥  ) أنه أبصر النيب ميسح على اخلفني( 

  ٢٢١   )ثة أيام للمسافر ويوماً للمقيم جعل رسول اهللا املسح على اخلفني ثال( 

  ١٥٢  )رأيت جريراً بال ومسح على خفيه ( 

  ٣٨  )رأيت رسول اهللا توضأ مرتني ( 

  ٨٦  ) رأيت رسول اهللا توضأ حنو وضوئي هذا( 

  ٣٠٣  ) اخلفني واخلمار رأيت رسول اهللا مسح على( 

  ٣١٠  )رأيت رسول اهللا مسح على اخلفني والعمامة ( 

  ٣١٣  )  رأيت رسول اهللا ميسح على العمامة واملوقني( 

  ٢٦٠  )رأيت رسول اهللا ميسح على ظهور اخلفني ( 

  ١٤٩  ) إىل سباطة قوم فبال وهو قائم قام رسول اهللا( 

  ٣٠٧  ) اركان رسول اهللا ميسح على املوقني واخلم( 



 

٣٥٦  

  الصفحة  الحــــديث

  ٢٣٥  ) ذات ليلة يف سفر فذكر الوضوء كنت مع رسول اهللا( 

  ١٣٩  ) للمسافر ثالث أيام وللمقيم يوم وليلة( 

  ٨٦  )من توضأ مثل وضوئي هذا مث قام ( 

  ٩٣  )نزل جربيل باملسح وسن النيب غسل القدمني ( 

  ٦٥  )هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ( 

  ٤٤  ) ضأهكذا رأيت رسول اهللا يتو ( 

  ١٢٠  )وضع للنيب غسًال فلما فرغ ( 

  



 

٣٥٧  

  فهــرس باآلثــار
  الصفحة  القائــل  األثــــر

  ١٥٢  ابن عمر  ).إذا أدخل الرجل رجليه يف اخلفني  (
  ١٠٦  جابر  )إذا توضأت فال متندل ( 
  ٣٣٩  جابر  )أمس املاء الشعر ( 
  ٢١٩  ابن عمر  ) امسح على اخلفني ما مل ختلعهما (

  ١١٤  قابوس  )ن عباس كره أن ميسح باملنديل أن اب( 
  ١٢٦  نافع  )أن ابن عمر توضأ بالسوق ( 

   )احلسني كان ميسح وجهه باملنديل أن ( 
أبو سعيد موىل 

  احلسني
٩٩  

  ٣٤٥  سعيد بن عبد اهللا  )أن أنس مسح على قلنسوته ( 
  ٣٢١  عمر بن اخلطاب  )إن شئت فامسح عليها وإن شئت فال ( 
  ٣٢٤  عمر بن اخلطاب  ).ح عليها وإن شئت فانزعهما إن شئت فامس(

  ١٠٤  بنانة  )أن عثمان توضأ فمسح وجهه باملنديل ( 
  ٢٢٩  أم كلثوم  )أن عمر نزل بواد يقال له العقارب ( 
  ١٩٨  يزيد بن حمنق  )أن مطرف بن عبد اهللا دخل على عمار وقد خرج من اخلل ( 
  ٢٣٣  ن عمراب  )أين ملولع بغسل قدمي فال تقتدوا يب ( 
  ٢٣٣  أبو أيوب  ). بئس مايل أن كان مهناه لكم (

  ١٩٤  عمرو بن احلارث  ) متسح على اخلفني ( 
  ٢١٣  ابن مسعود  )الثة أيام للمسافر وللمقيم يوم ث( 
  ٢٠٣  احلسن البصري  )حدثين سبعون من أصحاب رسول اهللا ( 
  ١٩١  عياض بن نضلة  )خرجنا مع أيب موسى يف بعض البساتني ( 
  ٢١٥  عقبة بن عامر  )خرجنا من الشام إىل املدينة ( 
  ٢٨٦  مطرف بن عبد اهللا  )دخلت على عمار فوجدته يتوضأ ( 



 

٣٥٨  

  الصفحة  القائــل  األثــــر
  ٣٢٨  أسلم  )رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره ( 

  )رأى أنساً ميسح وجهه باملنديل ( 
عبيد اهللا بن أيب 

  بكرة
٩٧  

  ١٦٧  مساك  )رأى جابر بن مسرة ميسح على اخلفني ( 
  ٢٤٤  نافع   ).بن عمر ميسح عليهما يت ارأ( 

  )رأيت أبا بكر ميسح على اخلمار ( 
عبد الرمحن بن 

  عسيلة
٣١٧  

  ١١٠  أبو محزة  )عباس يتوضأ مث يقوم إىل الصالة رأيت ابن ( 
  ٥٧  مسلم بن الصباح  )رأيت ابن عمر توضأ ثالثاً ثالثاً ( 
  ٢٨١  رجاء بن ربيعة  ) رأيت الرباء ميسح على جوربيه( 
  ٣٢٥  عاصم  )رأيت أنساً توضأ ومسح على عمامته وخفيه ( 
  ٢٥٠  محيد بن خمراق   ).رأيت أنساً مسح على خفيه  (

  ١٧٢  محيد  )رأيت أنساً يتوضأ فمسح على خفيه ( 
  ١٠٢ ثابت  )ري بن أيب مسعود ميسح باملنديل رأيت بش( 

  )رأيت بالالً قضى حاجته ( 
عبد الرمحن بن أيب 

  ليلى
٢٨٣  

  ٢٦٥  الفضل بن مبشر  ) أيت جابر يتوضأ وميسح على خفيهر ( 
  ١٥٢  مهام  ) رأيت جريراً بال مث مسح على خفيه ( 
  ٢٩١  أبو حازم  ) رأيت سهالً ميسح على اجلوربني( 
  ٢٧٢  عمرو بن حريث  )رأيت علياً بال مث توضأ ( 
  ٣٣٧  أبو لبيد  )رأيت علياً بال مث توضأ فحسر العمامة ( 
  ١٧٧  موسى بن علي  )بن العاص رجع من جنازة رأيت عمرو ( 
  ٢٤٩  أبو العالء  ). رأيت قيس بن سعد بال مث أتى دجلة( 



 

٣٥٩  

  الصفحة  القائــل  األثــــر
  ١٩٦  عبادة بن الوليد  )سافرت مع جابر بن عبد اهللا وأيب سعيد فكان ميسحان ( 
  ١٦١  عمرو بن احلارث  )ع عبد اهللا فكان ميسح على خفيه سافرت م (

  ١٧٤  أبو يعفور  )فني سألت أنساً عن املسح على اخل( 
  ٧٥-٧٣  ابن عباس  )قرأ وارجلكم بالنصب  (
  ٣٤٣ نافع  ) كان ابن عمر ال ميسح على العمامة( 
  ١٨٣  أبو غالب  )كان أبو أمامة ميسح على اجلوربني ( 
  ٢٨٥  أبو غالب  )كان أبو أمامة ميسح على اجلوربني واخلفني ( 
  ٣٣٥  أبو غالب  )كان أبو أمامة ميسح على اخلفني والعمامة ( 

  ) بو أيوب يأمر باملسح على اخلفنيكان أ (
أفلح موىل أيب 

  أيوب
١٧٩  

  ٢٧٥  مهام بن احلارث   )عود ميسح على اجلوربني كان أبو مس (
  ٩٢  محيد  )  كان أنس يغسل يديه ورجليه حىت يسيل( 
  ٨٣  محيد  )كان أنس يقرأها وأرجلكم بالنصب ( 
  ٢٧٧  قتادة  )كان أنس ميسح على اجلوربني ( 
  ٢٤٥  عائشة بنت سعد  ) كان سعد بن أيب وقاص ميسح على اخلفني ظاهراً ( 
  ٧٨ عبادة بن الربيع  )كان علي يقرأها وأرجلكم بالنصب   (

  ٨١  رجل من بين ناحية  )كان يقرأ ابن مسعود وأرجلكم بالنصب ( 
  ٣٣٣  خرية  )كانت أم سلمة متسح على اخلمار ( 
  ٦٠  جماهد   )اراً مرتني كنت أوضي ابن عمر مر ( 
  ١٨٦  يرمي بن أسعد  ).كنت مع قيس بن سعد وقد خدم النيب ( 
  ١٣٣ عبد اهللا بن عباس  )س أن تبدأ برجليك قبل يديك ال بأ( 
  ١٦٣  ابن عباس   )وليلة للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم ( 
  ١٥٩  عمر بن اخلطاب   ) ليس له بأس أن ميسح عليهما( 



 

٣٦٠  

  الصفحة  القائــل  األثــــر
  ١٣٠  علي بن أيب طالب  )أمتمت وضوئي  ما أبايل إذا( 
  ٢٦٩  ابن عباس  )مرة واحدة ( 
  ١٥٦  علي بن أيب طالب  ) املسافر ميسح على اخلفني ثالثة أيام( 
  ٢٧٩  ابن عمر  )املسح على اجلوربني كاملسح على اخلفني ( 

  )هكذا رأيت علياً توضأ ( 
عبد الرمحن بن أيب 

  ليلى
٥٥  

  ٥١  مر بن اخلطابع  )الوضوء ثالثاً ثالثاً ( 
  ٢٠١  أبو زيد األنصاري  ).ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن ( 
  ٢٤١  عمر بن اخلطاب  ).ميسح إىل الساعة اليت توضأ فيها ( 
  ٢١٠  عمر بن اخلطاب  ).يوم إىل الليل يف املقيم يف أهله ( 



 

٣٦١  

  فهـرس بالـرواة المترجـم لهـم
  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ١٤٥  ثقة  بن يزيد العطارأبان   .١
  ٤٤  صدوق  إبراهيم بن املنذر بن عبد اهللا القرشي  .٢
  ٢١٣  ثقة  إبراهيم بن يزيد بن شريك التميمي  .٣
  ١٥٣  ثقة  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي  .٤
  ١٩٧  جمهول  أبو حومل العامري  .٥
  ١٠١  جمهول  أبو سعيد موىل احلسني  .٦
  ١٣٨  ثقة  شيأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف القر   .٧
  ٣٤١  صدوق  أبو عبيدة بن حممد بن عمار العنسي  .٨
  ١٨٤  لني احلديث  أبو غالب صاحب أيب أمامة الباهلي  .٩

  ٧٨  جمهول  أبو حممد موىل قريش  .١٠
  ٦٨  صحايب  أيب بن كعب بن قيس األنصاري  .١١
  ١٢٠  ضعيف  أمحد بن عبد اجلبار بن حممد العطاردي  .١٢
  ٢٠٣  إمام ثقة  بوعيأمحد بن عبد اهللا بن يونس الري   .١٣
  ٦٠  صدوق  إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري  .١٤
  ١١٦  ثقة حافظ  إسحاق بن إبراهيم بن خملد املعروف بابن راهويه  .١٥
  ٢٦  صدوق  أسد بن موسى بن إبراهيم القرشي   .١٦
  ١٦٧  ثقة  إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي  .١٧
  ٣٣٢  ثقة  أسلم العجلي  .١٨



 

٣٦٢  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٢٤٨  ثقة  بن عقبة القرشي إمساعيل بن إبراهيم  .١٩
  ١٩٢  إمام ثقة  إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي  .٢٠
  ٢٨٢  ثقة  إمساعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي  .٢١
  ٢٤٦  لني احلديث  إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس األصبيحي  .٢٢
  ٣٨  ثــقة  إمساعيل بن قتيبة بن عبد الرمحن السلي  .٢٣
  ٢٩  ةثق   إمساعيل بن كثري احلجازي  .٢٤
  ٦٥  صدوق  إمساعيل بن مسلمة بن قعنب احلارثي   .٢٥
  ٣٣٢  ثقة  األشعث بن أسلم العجلي  .٢٦
  ٥٢  ضعيف  أشعث بن سوار الكندي النجار  .٢٧
  ١٨٠  ثقة  أفلح موىل أيب أيوب األنصاري  .٢٨
  ٢٣٢  ثقة  أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق  .٢٩
  ٨٥  صحايب  أنس بن مالك بن النضر األنصاري   .٣٠
  ١٩٩  حافظ متقن  متيمة السختياين أيوب بن أيب  .٣١
  ٢١٥  ثقة  بشر بن بكر التنيسي  .٣٢
  ٣٢٩  ثقة ثبت  الحق الرقاشياملفضل بن بشر بن   .٣٣
  ١٠٣  صحايب  بشري بن أيب مسعود عقبة البدري  .٣٤
  ٣١٣  ثقة  بكر بن عبد اهللا املزين  .٣٥
  ٣٠٥  صحايب  بالل بن رباح التيمي القرشي  .٣٦
  ١٠٦  جمهولة  بنانة موالة أم البنني  .٣٧



 

٣٦٣  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ١٠٣  ثقة  ثابت بن عبيد األنصاري  .٣٨
  ٢٥٦  ثقة  ثور بن يزيد بن زياد الكالعي  .٣٩
  ١١٠  صحايب  جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن أيب حرام األنصاري  .٤٠
  ١٧٠  صحايب  بن مسرة بن جنادة السوائي جابر  .٤١
  ٢٣١  ثقة  جرب بن حبيب   .٤٢
  ٥٥  ثــقة ثبت  جرير بن عبد احلميد بن قرظ الضيب   .٤٣
  ١٥٤  صحايب  ر بن عبد اهللا بن جابر البجليجري  .٤٤
  ١٤٨  ثقة  جعفر بن عمرو بن أمية الضمري  .٤٥
  ١٥٠  ثقة  جعفر بن عون بن جعفر القرشي  .٤٦
  ٢٣٠  ثقة  جعفر بن حممد بن اهلذيل  .٤٧
  ٢١٣  ثقة  احلارث بن سويد التميمي  .٤٨
  ٩٧  ثقة  حجاج بن املنهال األمناطي السلمي  .٤٩
  ١٥١  صحايب  حذيفة بن اليمان العبسي  .٥٠
  ٢٠٥  إمام ثقة  احلسن بن أيب احلسن البصري  .٥١
  ٢٥١  ثقة  احلسن بن الصباح بن حممد البزار  .٥٢
  ٥٩  ثــقة  احلسن بن عبيد اهللا بن عروة النخعي   .٥٣
  ١٠١  صحايب  احلسني بن علي بن أيب طالب القرشي  .٥٤
  ١١٥  ثقة  حصني بن جندب بن عمرو اجلبين  .٥٥
  ١٥٧  تقنثقة م  حفص بن عمر بن حيىي األزدي  .٥٦



 

٣٦٤  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ١٢١                        ثقة  حفص بن غياث بن طلق النخعي  .٥٧
  ١٥٧  ثقة ثبت  احلكم بن عتيبة الكندي  .٥٨
  ٩٧  ثــقة حافظ   محاد بن درهم األزدي اجلهضمي  .٥٩
  ١٨٣  ثقة إمام  محاد بن سلمة بن دينار البصري  .٦٠
  ٩٠  ثــقة  محران بن أبان بن خالد النمري موىل عثمان  .٦١
  ٣١٣  ثقة  بن املغرية بن شعبة الثقفي محزة  .٦٢
  ٨٤  ثقة  محيد بن أيب محيد الطويل األنصاري   .٦٣
  ٢٥٢  جمهول  محيد بن خمراق األنصاري  .٦٤
  ٤٧  ثقة ثبت  خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري  .٦٥
  ١٨١  صحايب  خالد بن زيد األنصاري أبو أيوب  .٦٦
  ٧٣  ثقة   خالد بن مهران أبو املنازل احلذاء  .٦٧
  ٢٢٣  صحايب  ن ثابت بن الفاكة األنصاريخزمية ب  .٦٨
  ٣٣٤  ثقة  خرية موالة أم سلمة  .٦٩
  ١٠٩  ثــقة  كي امل أبو سليمان العطار بن عبد الرمحن داود  .٧٠
  ٢٦  ثقة فقيه  الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي  .٧١
  ٣٣٧  ثقة  ربيع بن مسلم القرشي  .٧٢
  ٢٥٧  ثقة فاضل  رجاء بن حيوة بن جرول الكندي  .٧٣
  ٢٨٢  ثقة  جاء بن ربيعة الزبيدير   .٧٤
  ٨١  مبهم   رجل من بين ناحية  .٧٥



 

٣٦٥  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٢٣٦  ثقة  اهلمداين زكريا بن أيب زائدة  .٧٦
  ٢٦٥  ثقة  زكريا بن حيىي بن صبيح الواسطي  .٧٧
  ٢١٠  حافظ ثقة  زهري بن معاوية بن حديج اجلعفي  .٧٨
  ٣٥  ثقة  زيد بن أسلم القرشي العدوي  .٧٩
  ٢٦٥  حسن  زياد بن عبد اهللا البكائي  .٨٠
  ٣٩  صدوق  زيد بن احلباب بن الريان التميمي  .٨١
  ٦٦  ضعيف  زيد بن احلواري العمي   .٨٢
  ٤٨  صحايب  زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري  .٨٣
  ١٢٣  ثقة  سامل بن أيب اجلعد الغطفاين   .٨٤
  ١٣٨  ثقة  سامل بن أيب أمية القرشي  .٨٥
  ١٥٥  ثقة ثبت  سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  .٨٦
  ١٣٩  صحايب  وقاص القرشيسعد بن أيب   .٨٧
  ٢٥١  ثقة ثبت  سعيد بن أيب أيوب اخلزاعي  .٨٨
  ٣٢٩  ثقة  سعيد بن أيب عروبة العدوي  .٨٩
  ٤٧  ثــقة  سعيد بن احلارث بن أيب سعيد األنصاري  .٩٠
  ٢٨٤  ضعيف  سعيد بن املرزبان العبسي  .٩١
  ١٩٢  إمام ثقة  سعيد بن إياس احلريري  .٩٢
  ١١١  صدوق  رشيسعيد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الق  .٩٣
  ٣٤٦  لني احلديث  سعيد بن عبد اهللا بن ضرار األسدي  .٩٤



 

٣٦٦  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٢٠٢  جمهول  سعيد بن قطن القطعي   .٩٥
  ٢٢١  ثقة  سعيد بن مسروق الثوري  .٩٦
  ٧٦  ثقة حافظ  سعيد بن منصور بن شعبة اخلرساين  .٩٧
  ٣٤  إمام حافظ  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  .٩٨
  ١٠٧  إمام ثقة  يلسفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلال  .٩٩

  ٢٩٣  ثقة فاضل  سلمة بن دينار أبو حازم األعرج ١٠٠
  ٩٤  ثقة  سلمة بن سليمان املروزي املؤدب ١٠١
  ٦٣  ثــقة  سلمة بن كهيل بن حصني احلضرمي ١٠٢
  ١٣٣  ثقة  سليمان بن أيب مسلم األحول ١٠٣
  ٥١  صدوق  سليمان بن حيان أبو خالد األزدي ١٠٤
  ٢١٥  ثقة  سليمان بن شعيب الكيساين ١٠٥
  ١٢٢  ثقة حافظ مدلس  سليمان بن مهران األسدي الكاهلي ١٠٦
  ١٦٨  صدوق  مساك بن حرب بن أوس الذهلي ١٠٧
  ٢١١  ثقة خمضرم  سويد بن غفلة بن عوسجة اجلعفي ١٠٨
  ٣٢٥  ضعيف جدا  سهل بن عمار العتكي١٠٩
  ١٤٢  ثقة  شريح بن هاين بن يزيد اخلارثي ١١٠
  ١٤١  إمام حافظ  شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي ١١١
  ١٥٠  ثقة  شقيق بن سلمة األسدي ١١٢
  ٢٣٣  ثقة  صدقة بن يسار اجلزري ١١٣



 

٣٦٧  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ١٨٥  صحايب  صدي بن عجالن الباهلي ١١٤
  ٢٩٤  ثقة فاضل  الضحاك بن خملد بن الضخاك الشيباين ١١٥
  ١٠٥  جمهولة  طلحة أم غراب ١١٦
  ٣٢٧  ثقة حافظ  عاصم بن سليمان األحول ١١٧
  ٣٠  ثــقة  عاصم بن لقيط بن صربة العقيلي ١١٨
  ٥٢  إمام فاضل  عامر بن شرحبيل الشعيب ١١٩
  ٣٠٨  ثقة عابد  عائد اهللا بن عبد اهللا أبو إدريس اخلوالين ١٢٠
  ١٤٣  صحابية  عائشة بنت أيب بكر الصديق ١٢١
  ٢٤٩  ثقة  عائشة بنت سعد بن أيب وقاص القرشية ١٢٢
  ٧٩  جمهول  عباد بن الربيع إمام خنيلة ١٢٣
  ١٩٧  ةثق  عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ١٢٤
  ٢٦٠  حديثه على أقسام  عبد الرمحن بن أيب الزناد القرشي ١٢٥
  ٥٦  ثــقة  عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري  ١٢٦
  ٣٣٩  صدوق  عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد اهللا القرشي ١٢٧
  ٢٩٥  صدوق  عبد الرمحن بن ثروان األودي ١٢٨
  ٤٠  صدوق  عبد الرمحن بن ثوبان العنسي  ١٢٩
  ٤٢  صحايب  الدوسي أبو هريرةعبد الرمحن بن صخر  ١٣٠
  ٣٢٠  ثقة خمضرم  عبد الرمحن بن عسيلة املرادي ١٣١
  ٣١١  ثقة حافظ  عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي١٣٢



 

٣٦٨  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٢٣٩  ثقة متقن  عبد الرمحن بن مل بن عمرو النهدي ١٣٣
  ٢٩١  إمام حافظ  عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي ١٣٤
  ٤١  ثقة  عبد الرمحن بن هرمز األعرج  ١٣٥
  ٦١  إمام ثقة   د الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاينعب ١٣٦
  ٦٥  صدوق  عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن أيب ميسرة ١٣٧
  ٣٠٣  إمام حافظ  عبد اهللا بن الزبري بن عيسى احلميدي ١٣٨
  ٤١  ثــقة  عبد اهللا بن الفضل القرشي اهلامشي ١٣٩
  ٣٣  إمام حافظ  عبد اهللا بن املبارك بن واضح املروزي  ١٤٠
  ٢٥٠  صدوق   بن الوليد بن ميمون القرشيعبد اهللا ١٤١
  ٩٤  ثقة  عبد اهللا بن بدر بن عمري السحيمي ١٤٢
  ٣١  ثقة مأمون  عبد اهللا بن داؤد بن عامر اهلمداين ١٤٣
  ٢٥٦  ثقة فقيه  عبد اهللا بن ذكوان القرشي ١٤٤
  ٣٠٧  ثقة كثري اإلرسال  عبد اهللا بن زيد بن عمرو اجلرمي ١٤٥
  ٣٥  صحايب   طلب القرشيعبد اهللا بن عباس بن عبد امل ١٤٦
  ٢٨٦  إمام حافظ  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن فضل الدارمي ١٤٧
  ٦٦  ضعيف جداً   عبد اهللا بن عرادة بن شيبان الشيباين ١٤٨
  ٩٥  صحايب  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي القرشي ١٤٩
  ١٣١  فيه لني  عبد اهللا بن عمرو بن هند املرادي ١٥٠
  ٣٨  ثقة ثبت   بة العبسيعبد اهللا بن حممد بن أيب شي ١٥١



 

٣٦٩  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٨٢  صحايب  عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل  ١٥٢
  ٣٣٤  ثقة متقن  عبد اهللا بن منري اهلمداين ١٥٣
  ٢٥٠  صدوق  عبد اهللا بن الوليد بن ميمون القرشي١٥٤
  ١٣٦  ثقة ثبت  عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي ١٥٥
  ١٧٧  ثقة  زيد القرشي العدوييعبد اهللا بن ١٥٦
  ٨٧  ثقة حافظ مدلس  بن عبد العزيز بن جريج األموي عبد امللك ١٥٧
  ٢٨٩  ثقة  عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي ١٥٨
  ٢٢٢  ثقة  عبد بن عبد اجلديل ١٥٩
  ٢٥٣  جمهول  عبدوس بن ديزويه الرازي ١٦٠
  ٩٨  ثــقة  عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك األنصاري ١٦١
  ٣٤٤  تثقة ثب  عبيد اهللا بن عمر بن حفص العمري ١٦٢
  ٢١٩  ثقة ثبت  عبيد اهللا بن عمر بن حفص القرشي  ١٦٣
  ٢٣٥  ثقة  عبيد اهللا بن موسى بن أيب املختار العبسي ١٦٤
  ٦٨  ثقة  عبيد بن عمري بن قتادة الليثي ١٦٥
  ٤٨  صحايب   عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي ١٦٦
  ٢٦٢  ثقة فاضل  عروة بن الزبري بن العوام القرشي ١٦٧
  ٢٣٧  ثقة  بن شعبة الثقفي عروة بن املغرية ١٦٨
  ١٠٩  ثقة كثري اإلرسال  بن أيب رباح الفهري عطاء١٦٩
  ٩٠  ثــقة  عطاء بن يزيد اجلندعي الليثي  ١٧٠



 

٣٧٠  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٣٥  ثــقة  عطاء بن يسار أبو حممد املدين  ١٧١
  ٢٨٧  ثقة ثبت  عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي ١٧٢
  ٢١٦  صحايب  عقبة بن عامر بن عبس اجلهين ١٧٣
  ٢٧٦  صحايب  و بن ثعلبة البدريعقبة بن عمر  ١٧٤
  ٧٤  ثــقة حجة   عكرمة موىل ابن عباس املكي ١٧٥
  ٧٩  صحايب  علي بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي١٧٦
  ٣٣  ثــقة  علي بن احلسن بن شقيق املروزي  ١٧٧
  ١٥٢  صدوق  علي بن احلسني بن واقد القرشي ١٧٨
  ١٧٨  ثقة  علي بن رباح بن فصري اللخمي ١٧٩
  ٨٣  ثقة   عزيز بن املرزبان البغويعلي بن عبد ال ١٨٠
  ٥٣  صحايب  عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي  ١٨١
  ١٠١  ضعيف  عمر بن عبد اهللا بن يعلى الثقفي ١٨٢
  ١١٣  صدوق  عمران بن أيب عطاء أبو محزة العصاب ١٨٣
  ٢١٠  ثقة  عمران بن مسلم اجلعفي األعمى ١٨٤
  ٢٠٢  صحايب  عمرو بن أخطب أبو زيد األنصاري ١٨٥
  ١٩٥  ثقة  احلارث الزبيديعمرو بن  ١٨٦
  ١٦٢  صحايب  عمرو بن احلارث بن املصطلق ١٨٧
  ١٣٧  ثقة حافظ  عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري ١٨٨
  ١٤٨  صحايب  عمرو بن أمية الضمري ١٨٩



 

٣٧١  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٢٧٣  صحايب  عمرو بن حريث بن عمرو القرشي ١٩٠
  ١٨٧  إمام ثقة  عمرو بن عبد اهللا أبو إسحاق السبيعي ١٩١
  ٢٢٢  ثقة  زديعمرو بن ميمون األ ١٩٢
  ١٣٠  ثقة  عوف بن أيب مجيلة العبدي ١٩٣
  ١٩٤  جمهول  عياض بن نضلة ١٩٤
  ٢٨٠  فيه لني  عيسى بن أيب عيسى أبو جعفر الرازي ١٩٥
  ٣٠٤  ثقة  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ١٩٦
  ١٧٢  ثقة حافظ  الفضل بن دكني القرشي ١٩٧
  ٢٦٧  ضعيف  الفضل بن مبشر األنصاري ١٩٨
  ٤٦  ضعيف   األسلميفليح بن سليمان  ١٩٩
  ١١٤  ضعيف  قابوس بن أيب ظبيان الكويف ٢٠٠
  ٨٤  ثقة فقيه  القاسم بن سالم البغدادي اهلروي  ٢٠١
  ١٤٢  ثقة  القاسم بن خميمرة اهلمداين ٢٠٢
  ١٦٤  حافظ فقيه  قتادة بن دعامة بن عكابة الدوسي ٢٠٣
  ٥٣  صحايب   قرظة بن كعب بن ثعلبة األنصاري ٢٠٤
  ١١٨  صحايب  نصاريقيس بن سعد بن عبادة األ ٢٠٥
  ١٢٤  ثقة  كريب بن أيب مسلم القرشي  ٢٠٦
  ٣٠٤  صحايب  كعب بن عجرة األنصاري  ٢٠٧
  ٣٠  صحايب   لقيط بن صربة العقيلي ٢٠٨



 

٣٧٢  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٣٣٨  صدوق  ملازة بن زباد أبو لبيد األزدي ٢٠٩
  ٢٦٩  إمام ثقة  الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي ٢١٠
  ١٢٦  إمام ثقة  مالك بن أنس بن مالك األصبحي ٢١١
  ٦٣  إمام ثقة  جماهد بن جرب املكي املخزومي ٢١٢
  ٩٢  ثقة  حممد بن أيب عدي بن إبراهيم السلمي ٢١٣
  ١٢٦  إمام فقيه حافظ  حممد بن إدريس بن عباس الشافعي ٢١٤
  ٣١٧  صدوق  حممد بن إسحاق بن يسار املدين ٢١٥
  ٤٤  صدوق  حممد بن إمساعيل بن سامل الصائغ ٢١٦
  ٢٠٤  وكمرت   حممد بن الفضل بن عطية العبسي ٢١٧
  ٢٢٩  ثقة  حممد بن بشار بن عثمان العبدي ٢١٨
  ٩٩  ثقة  ازم أبو معاوية الضريرحممد بن خ ٢١٩
  ١٨٠  ثقة ثبت  حممد بن سريين األنصاري ٢٢٠
  ٢٢٩  صدوق مؤرخ  حممد بن صاحل بن مهران البصري ٢٢١
  ٩٤  جمهول  حممد بن عامر بن رشيد الرملي ٢٢٢
  ١١٧  ني احلديثل  حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري ٢٢٣
  ١١٧  ثقة  حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة األنصاري ٢٢٤
  ١٣٦  ثقة  حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري ٢٢٥
  ١٤٩  ثقة  حممد بن عبد الوهاب حبيب العبدي ٢٢٦
  ٧٥  ثــقة  حممد بن علي بن زيد الصائغ  ٢٢٧



 

٣٧٣  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ٩٣  جمهول  حممد بن علي بن سفيان الصنعاين النجار  ٢٢٨
  ١١٨  جمهول  بن عمرو بن شرحبيل  حممد ٢٢٩
  ٢٠٩  مرتوك  حممد بن الفضل بن عطية العبسي٢٣٠
  ٥٨  ثقة  حممد بن فضيل بن غزوان الضيب  ٢٣١
  ٤٥  صدوق  حممد بن فليح بن سليمان األسلمي  ٢٣٢
  ٨٩  إمام ثقة  حممد بن مسلم بن عبيد اهللا القرشي  ٢٣٣
  ٢٤٥  ثقة إمام  حممد بن حيىي بن عبد اهللا الذهلي ٢٣٤
  ٢٥٣  ثقة  ود بن أيب خالد السلميحمم ٢٣٥
  ٣٢٠  ثقة  مرثد بن عبد اهللا اليزين ٢٣٦
  ١٤٠  ثقة حجة  مسدد بن مسرهد األسدي ٢٣٧
  ١٠٢  ثقة حافظ  مسعر بن كدام بن ظهري اهلاليل ٢٣٨
  ١٤٥  ثقة  مسلم بن إبراهيم األزدي ٢٣٩
  ٥٩  ثقة  مسلم بن صبيح اهلمداين العطار  ٢٤٠
  ٢٠٠  ثقة فاضل  مطرف بن عبد اهللا بن الشخري العامري٢٤١
  ٨١  صدوق  مطيع بن عبد اهللا الغزال القرشي ٢٤٢
  ٦٧  ثقة  معاوية بن قرة بن إياس املزين ٢٤٣
  ١٣٠  ثقة  طرحان التميميسليمان معتمر بن  ٢٤٤
  ١٩٨  ثقة حافظ  معمر بن راشد األزدي ٢٤٥
  ٢٣٨  صحايب  املغرية بن شعبة الثقفي ٢٤٦



 

٣٧٤  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ١٦١  ثقة ثبت  املغرية بن مقسم الضيب ٢٤٧
  ١٠٨  ثقة حافظ  املعتمر بن عبد اهللا السلمي منصور بن ٢٤٨
  ١٧٩  ثقة  منصور بن زادان الواسطي ٢٤٩
  ١٦٥  ثقة  موسى بن سلمة بن احملبق اهلذيل ٢٥٠
  ١٧٧  ثقة  موسى بن علي بن رباح اللخمي ٢٥١
  ١٢٤  صحابية  ميمونة بنت احلارث بن حزن العامرية ٢٥٢
  ١٢٧  ثقة حافظ  نافع موىل عبد اهللا بن عمر املدين ٢٥٣
  ٣٢٢  جمهول  اتة الواليب اجلعفينب ٢٥٤
  ٢٩٦  ثقة  هزيل بن شرحبيل األودي ٢٥٥
  ٢٩٢  لني احلديث  هشام بن سعد املدين ٢٥٦
  ٧٦  ثقة حافظ  هشيم بن بشري بن القاسم السلمي ٢٥٧
  ١٥٣  ثقة عابد  مهام بن احلارث بن قيس النخعي٢٥٨
  ٣٣٥  صحابية  هند بنت أيب أمية املخزومية٢٥٩
  ٢٥٧  قةث  وراد الثقفي موىل املغرية٢٦٠
  ١١٢  ثقة  الوضاح بن عبد اهللا اليشكري٢٦١
  ١٧٥  ثقة  وقدان العبدي أبو يعفور٢٦٢
  ١٠٥  ثقة حافظ  وكيع بن اجلراح بن مليح الرواسي٢٦٣
  ٢٧٣  ثقة  الوليد بن سريع املخزومي٢٦٤
  ٢٥٤  ثقة حافظ مدلس  الوليد بن مسلم الدمشقي٢٦٥



 

٣٧٥  

  الصفحة  مرتبته  االســــــــم  م
  ١٩٦  ثقة  حيىي بن أيب بكري الكرماين٢٦٦
  ١٤٦  ثقة حافظ  لطائيري اثحيىي بن أيب ك٢٦٧
  ٣٤٣  ثقة حجة  حيىي بن آدم بن سليمان القرشي٢٦٨
  ١٤١  ثقة ثبت  حيىي بن سعيد بن فروخ القطان٢٦٩
  ٢٧  صاحل  حيىي بن سليم القرشي الطائفي  ٢٧٠
  ١١١  صدوق  حيىي بن حممد بن عبد اهللا احلجازي٢٧١
  ١٤٠  ثقة إمام  حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي٢٧٢
  ٢٨٠  فضعي  حيىي بن مسلم البكاء٢٧٣
  ١٠٤  ثقة حافظ  حيىي بن حيىي بن بكر التميمي٢٧٤
  ١٨٩  جمهول  يرمي بن أسعد اهلمداين٢٧٥
  ٣١٩  ثقة  يزيد بن أيب حبيب األزدي٢٧٦
  ٥٥  ضعيف   يزيد بن أيب زياد القرشي اهلامشي٢٧٧
  ١٩٣  ثقة  يزيد بن عبد اهللا بن الشخري العامري٢٧٨
  ٢٧٢  ثقة  يزيد بن مردانبة القرشي٢٧٩
  ٢٠٠  جمهول  رشييزيد بن معنق احل٢٨٠
  ٣٢٥  ثقة متقن  يزيد بن هارون بن زادان السلمي٢٨١
  ٢٨٤  ثقة ضعف يف الثوري  يعلى بن عبيد بن أيب أمية األيادي٢٨٢
  ١٨٦  صدوق  يونس بن أيب إلسحاق السبيعي٢٨٣
  



 

٣٧٦  

  



 

 )٣٧٧ ( 

  فهـرس بالمصـادر والمراجــع                           
إتحاف الخيرة ، )هـ٨٤٠ت (إمساعيل البوصريي، شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن   -١ 

 ١درا املشكاة بإشراف ياسر بن إبراهيم، ط: ، حتقيقالمهرة بزوائد المسانيد العشرة
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ض دار الوطن الريا

مجعه اإلمام (  أحكام القرآن ،)هـ٢٠٤ت ( عبد اهللا حممد بن إدريس وأبالشافعي،   -٢ 
، ) حممد زاهد بن احلسن الكوثري: قدم له( خلالق عبد الغين عبد ا: قيقحت، )  البيهقي

  . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤القاهرة دار مكتبة اخلاجني  ٢ط
 ٣-  

  
عامر  :، حتقيقاختالف الحديث ،)هـ٢٠٤ت ( عبد اهللا حممد بن إدريس وأبالشافعي، 
  .  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بريوت موسسة الكتب الثقافية  ١ط  ،أمحد حيدر

صبحي : حتقيق ،أحوال الرجال ،)هـ٢٥٩ت(ق إبراهيم بن يعقوب إسحا وأب، اجلوزجاين   -٤ 
  .بريوت مؤسسة الرسالة ١ط  ،البدري السامرائي

اإلرشاد في معرفة علماء  ،)هــ٤٤٦  ت(اخلليلي، أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا القزويين   -٥ 
  .الرياض مكتبة الرشد ١ط  ،د حممد سعيد بن عمر: ، حتقيقالحديث

بريوت  ٢ط، في تخريج أحاديث منار السبيل الغليل إرواء ،الدين ناصر حممد، األلباين  -٦ 
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ اإلسالمي املكتب

االستذكار الجامع  ،)هــ٤٦٣ت(ابن عبد الرب، أبو يوسف بن عبد اهللا النمري األندلسي   -٧ 
لوعي القاهرة دار ا ١ط  ،د عبد املعطي أمني قلعجي: ، ختريجلمذاهب فقهاء األمصار

  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤
االستيعاب في معرفة  ،)هـ٤٦٣ت(ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا النمري األندلسي   -٨ 

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣عمان دار األعالم  ١، طعادل مرشد :حتقيق، األصحاب
أسد الغابة  ،)هـ٦٣٠ت ( علي بن حممد بن اجلزري ابن األثري، عز الدين أبو احلسن   -٩ 

بريوت دار الكتب  ١ط  ،علي معوض وعادل عبد املوجود :، حتقيقصحابةفي معرفة ال
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥العلمية 

اإلصابة في تمييز  ،)ـهـ٨٥٢ت ( ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين   - ١٠ 
بريوت دار الكتب  ١ط  ،عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض: حتقيق، الصحابة



 

 )٣٧٨ ( 

  . هـ١٤١٥العلمية 
االعتبار  ،)هـ٥٨٤ت(  حازم ابن عثمان بن موسى بن حممد الدين زينأبوبكر احلازمي،    -١١

 .هـ١٣٥٦حيدر أباد دار املعارف العثمانية  ٢، طفي بيان الناسخ والمنسوخ من اآلثار

 عالماأل ،)هـ١٣٩٦ت( بن حممود بن حممد بن علي بن فارسخري الدين الزركلي،   -١٢
 ١٥، طوالمستشرقين والمستعربين العرب من والنساء الالرج شهرأل تراجم قاموس

  .م٢٠٠٢بريوت دار العلم للماليني 
االغتباط بمعرفة من  ،)هـ٨٤١ت (أبو الوفاء إبراهيم بن حممد بن خليل  الطرابلسي،   -١٣

  .الزرقاء دار الوكالة العربية ١، طعلي حسن عبد احلميد :حتقيق ،رمي باالختالط
إكمال ، )هـ٥٤٤  ت( اليحصيب السبىتبو الفضل عياض بن موسى القاضي عياض، أ  -١٤

مصر املنصورة دار الوفاء  ٢، طحيىي إمساعيل. د :حتقيق، المعلم بفوائد مسلم
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

بريوت دار الفكر  ١، ط األم ،)هـ٢٠٤ت ( عبد اهللا حممد بن إدريس وأبالشافعي،   -١٥
  . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠

، )هـ٥٦٢ت(عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي املروزي،  السمعاين، أبو سعد  -١٦
ه ١٤٠٠ القاهرة مكتبة ابن تيمية ٢، طعبد الرمحن املعلمي :حتقيق ،األنساب
   .م١٩٨٠

األوسط في السنن  ،)هـ ٣١٨ت  (ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري   -١٧
ه ١٤٣١ مصر دار الفالح ٢، طءجمموعة من العلما :حتقيق، واإلجماع واالختالف

  .م٢٠١٠
األوسط في السنن  ،)هـ ٣١٨ت  (ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري   -١٨

 -هـ١٤١٣الرياض دار طيبة  ١ط  ،صغري أمحد بن حممد :، حتقيقواإلجماع واالختالف
  .م١٩٩٣

اختصار علوم  ،)هـ٧٧٤ت(أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثري،   -١٩
  . هـ١٤٠٨الثقافية مؤسسة الكتب  ٣، طأمحد حممد شاكر: حتقيق، الحديث

 ت(علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي  ، أبو احلسنابن القطان  -٢٠
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ط  ،احلسني آيت سعيد. د: قيق، حتبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، )هـ٦٢٨
  . م١٩٩٧-ـه١٤١٨دار طيبة  الرياض ١

، البداية والنهاية، )هـ٧٧٤ت(أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثري،   -٢١
  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠القاهرة دار التقوى  ١ط 

البدر ، )هـ٨٠٤ت(ابن امللقن، سرج الدين أيب حفص عمر بن علي األنصاري الشافعي   -٢٢
أسامة بن  :حتقيق، الشرح الكبير المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في

  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الرياض دار اهلجرة  ١، طأمحد وآخرون
حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين امللّقب مبرتضى، الزبيدي، أبو الفيض   -٢٣

، الكويت جمموعة أساتذة :، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموس ،)هـ١٢٠٥ت(
  . بدولة الكويت ة اإلرشاد واألوقافاصدار وزار 

تاريخ ابن معين  ،)هـ٢٣٣ت(أبو زكريا حيىي بن معني بن عون املري البغدادي ابن معني،   -٢٤
  .هـ١٤٠٠دمشق دار املأمون للرتاث ١ط  ،أمحد حممد نور :، حتقيقرواية الدارمي

ن تاريخ ابن معي ،)هـ٢٣٣ت(أبو زكريا حيىي بن معني بن عون املري البغدادي ابن معني،   -٢٥
مكة املكرمة مركز البحث العلمي  ١ط  ،أمحد حممد نور سيف :، حتقيقرواية الدوري

  .م ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ء الرتاث اإلسالمي وإحيا
 ،الثقات أسماء تاريخ ،)هـ٣٨٥ت ( ابن شاهني، أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان   -٢٦

   .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ السلفية الدارالكويت  ١، طالسامرائي صبحي :حتقيق
 ،)هـ٧٤٨ ت(مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب،   -٢٧

 ١، طالدكتور بشار عّواد معروف: قيقحت، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم
  .م٢٠٠٣ دار الغرب اإلسالميبريوت 

، التاريخ الكبير ،)هــ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم   -٢٨
  .دار الفكر ،السيد هاشم الندوي :حتقيق

تأويل مختلف  ،)هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوريذ    -٢٩
 -هـ ١٤١٩بريوت املكتب اإلسالمي  ٢، طحممد حمي الدين األصفر :حتقيق ،الحديث
   .م١٩٩٩
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تحفة  ،)هـ١٣٥٣ت(بن عبد الرحيم املباركفوري، أبو العال حممد بن عبد الرمحن   -٣٠
دار بريوت شرف عليها عبد الرمحن حممد عثمان، ، أاألحوذي بشرح جامع الترمذي

   .الفكر
تحفة األشراف بمعرفة  ،)هـ٧٤٢ت(املزي، أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن الزكي   -٣١

 -هـ ١٣٨٤بريوت املكتب اإلسالمي  ٢، طعبد الصمد شرف الدين :حتقيق ،األطراف
  .م١٩٦٥

تدريب الراوي  ،)هـ٩١١ت (السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي   -٣٢
بريوت دار الكتب  ٢، طعبد الوهاب عبد اللطيف :حتقيق، في شرح تقريب النواوي

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية 
ة تذكر  ،)هــ٧٤٨ ت( عثمان بن أمحد بن حممدأبو عبد اهللا  الدين مشسالذهيب،   -٣٣

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩بريوت دار الكتب العلمية  ١، ط الحفاظ
 ١، ط تراجم رجال الدار قطني في سننهالعوادي، أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي،   -٣٤

  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠بريوت مؤسسة الريان 
تعجيل المنفعة بزوائد  ،)هـ ٨٥٢ت ( ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين   -٣٥

بريوت دار الكتب العلمية  ١ط  ،أمين صاحل شعبان :، حتقيقة األربعةرجال األئم
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

التعديل والتجريح لمن  ،)هــ٤٧٤ت(الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد    -٣٦
الرياض دار  ١ط  ،أبو لبابة حسني :حتقيق ،خرج له البخاري في الجامع الصحيح

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦اللواء 
تعريف أهل التقديس ، )هـ ٨٥٢ت ( بن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين ا  -٣٧

القاهرة دار  ١ط  ،حممد زينهم حممد غرب: ، حتقيقبمراتب الموصوفين بالتدليس
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧الصحوة 

تفسير ، )هــ٣٢٧ت(ابن أيب حامت، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي   -٣٨
  . م١٩٩٧ - هـ١٤١٧مكة املكرمة مكتبة نزار مصطفى  ١، طالقرآن العظيم

تفسير القرآن ، )هــ٧٧٤ت (ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي   -٣٩
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  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٩بريوت دار املعرفة  ٦ط العظيم
، تقريب التهذيب، )هـ ٨٥٢ت ( ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين   -٤٠

السعودية دار العاصمة  ١ط  ،أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين :حتقيق
  . هـ١٤١٦

التقييد واإليضاح ، )هـ ٨٠٦ ت(العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني   -٤١
بريوت دار الفكر  ١ط  ،عبد الرمحن حممد :، حتقيقشرح مقدمة ابن الصالح

  . م١٩٨١ -هـ١٤٠١
 في الحبير التلخيص، )هـ ٨٥٢ت ( بو الفضل أمحد بن علي العسقالين ابن حجر، أ  -٤٢

 ١، طأبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: حتقيق، الكبير الرافعي أحاديث تخريج
  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦مصر مؤسسة قرطبة 

لما التمهيد ، )هـ٤٦٣ت(ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري األندلسي   -٤٣
مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري  :حتقيق، ن المعاني واألسانيدفي الموطأ م

  . م١٣٨٧رب وزارة الشؤون اإلسالمية املغ ١، طالبكري
التنكيل بما في  ،)هـ١٣٨٦ت (املعلمي، عبد الرمحن بن حيىي املعلمي العتمي اليماين   -٤٤

لرياض مكتبة املعارف ا ٢، طحممد ناصر األلباين :حتقيق، تأنيب الكوثري من األباطيل
  .هـ١٤٠٦

، تهذيب التهذيب، )هـ ٨٥٢ت ( ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين   -٤٥
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الفكر  ١ط  ،صدقي مجيل العطار :حتقيق

تهذيب األسماء  ،)هـ٦٧٦ت( احلوراينأبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،   -٤٦
  .كتب العلميةدار ال بريوت، واللغات

تهذيب  ،)هـ٧٤٢ت(املزي، أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن الزكي عبد الرمحن   -٤٧
 -هـ١٤١٥وت مؤسسة الرسالة بري  ٦، طبشار عواد :حتقيق، الكمال في أسماء الرجال

  . م١٩٩٤
 ،)ه ٧٥١ت(ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الدمشقي   -٤٨

  .، القاهرة مكتبة السنةحممد حامد الفقي :قيق، حتن أبي داودتهذيب سن
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توضيح األفكار لمعاني  ،) هـ١١٨٢ ت(الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري احلسين   -٤٨
  . ، املكتبة السلفية املدينة املنورةحممد حمي الدين عبد احلميد :حتقيق ،تنقيح األنظار

، الثقات ،)هـ٣٥٤ت ( البسيت  بن أمحد التميميحممد بن حبان ابن حبان، أبو حامت   -٥٠
 -هـ١٣٩٣أباد دائرة املعارف العثمانية  رحيد ١ط حتقيق حممد عبد العيد خان، 

  . م١٩٧٣
جامع البيان عن تأويل  ،)هـ٣١٠ت (الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير اآلملي   -٥١

كز البحوث والدراسات عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي بالتعاون مع مر  :حتقيق ،القرآن
  . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢القاهرة دار هجر  ١ط  ،العربية

جامع التحصيل  ،)ه٧٦١ت (العالئي، صالح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي   -٥٢
بريوت دار عامل الكتب  ٢، طمحدي عبد ايد السلفي :حتقيق، في أحكام المراسيل

  . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧
 ١، ط الجامع في الجرح والتعديلأبو املعاطي النورْي وآخرون، النورْي، مجع السيد   -٥٣

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢بريوت عامل الكتب 
الجامع ألحكام  ،)ه٦٧١ت( القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري اخلزرجي   -٥٤

  .، القاهرة دار القلم للرتاث، حتقيق إبراهيم اجلملالقرآن
، الجامع لشعب اإليمان ،)هـ٤٥٨ت ( اخلراساينن احلسني البيهقي، أبو بكر أمحد ب  -٥٥

   .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الرياض مكتبة الرشد  ١، طحتقيق خمتار أمحد الندوي
الجرح ، )ه٣٢٧ت(ابن أيب حامت، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي   -٥٦

ية دار الكتب العلمبريوت  ١ط  ،مصطفى عبد القادر عطا :، حتقيقوالتعديل
   .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

حاشية رد ، )هـ١٢٥٢ت (  الدمشقي العزيز عبد بن عمر بن أمني حممدابن عابدين،   -٥٧
  .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦مكة املكرمة املكتبة التجارية  ١، طالمحتار على الدر المختار

الحاوي الكبير في فقه املاوردي، أبو احلسني علي بن حممد بن حبيب البغدادي،   -٥٨
 ١، طحتقيق علي حممد معوص وعالل أمحد عبد املوجود، ام الشافعيمذهب اإلم

  . م١٩٩٩ -هـ١٤١٩بريوت دار الكتب العلمية 
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، حلية األولياء وطبقات األصفياء ،)هـ٤٣٠ت (د بن عبد اهللا األصفهاين أبو نعيم، أمح  -٥٩
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥دار الكتاب العريب  ٤ط

الديباج المذهب  ،)ه ٧٩٩ت  (الدين املالكي  ابن فرحون، القاضي إبراهيم بن نور  -٦٠
بريوت دار الكتب  ١ط  ،مأمون اجلنان :، حتقيقفي معرفة أعيان علماء المذهب

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧العلمية 
القاهرة  ١ط  رجال الحاكم في المستدركالوادعي، أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي،   -٦١

  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار احلرمني 
ط  ،أمحد شاكر: قيقحت ،الرسالة ،)ه٢٠٤ت ( عبد اهللا حممد بن إدريس وأب، الشافعي  -٦٢

  مصر مكتبة احلليب ١
  .م١٩٤٠-  هـ١٣٥٨

الرسالة  ،)ه١٣٤٥ت (الكتاين، أبو عبد اهللا حممد بن جعفر احلسين الفاسي   -٦٣
- هـ ١٤٠٦بريوت دار البشائر اإلسالمية  ٤، طحممد املنرت الزمزمي :حتقيق ،المستطرفة

  .م١٩٨٦
 روح ،)هـ١٢٧٠ت ( احلسيين عبداهللا بن حممودأبو الثناء  الدين شهاب ،األلوسي  -٦٤

  .دار إحياء الرتاث العريب بريوت المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني
زاد ، )هـ ٧٥١ت(ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الدمشقي   -٦٥

 ١٤، طشعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط :حتقيق ،خير العبادالمعاد في هدي 
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧بريوت مؤسسة الرسالة 

 أبي سؤاالت، )هـ٢٧٥ت ( السجستاين بن إسحاق شعثاأل بن سليمان أبو داود،  -٦٦
 مكة ١ط  ،البستوي العظيم عبد العليم عبد الدكتور :وحتقيق دراسة ،اآلجري عبيد

  .م١٩٩٧ - ـه ١٤١٨ السعودية العربية اململكة االستقامة دار بةمكتدار  املكرمة
سؤاالت البرقاني رواية  ،)هـ٣٨٥ت (أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد  الدارقطين،  -٦٧

   .باكستان، دار خانة مجيلي ١ط  ،عبد الرحيم حممد القشقري: حتقيق ،الكرجي
سؤاالت الحاكم  ،)هـ ٣٨٥ت ( أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد  الدارقطين،  -٦٨

 ١ط  ،، حتقيق موفق بن عبد اهللا بن عبد القادرالنيسابوري في الجرح والتعديل
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  .. م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الرياض مكتبة املعارف 
 ،)هـ٢٣٤ت( علي بن عبد اهللا بن جعفر السعدي البصريابن املديين، أبو احلسن   -٦٩

، في الجرح والتعديل سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني
 -هـ١٤٠٤ياض مكتبة املعارف الر  ١ط  ،موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر :حتقيق

  .م١٩٨٤
سبل السالم شرح بلوغ  ،) هـ١١٨٢  ت(الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري احلسين   -٧٠

  .دار اجليل بريوت ،حممد عبد العزيز اخلوىل :حتقيق، المرام
الرياض  ١، طسلسلة األحاديث الصحيحة) ١٤٢٠ت(ر الدين األلباين، حممد ناص  -٧١

  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦مكتبة املعارف 
 :حتقيق ،سنن ابن ماجه، )هـ٢٧٥ت( ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين   -٧٢

 .دار الفكر بريوت ،حممد فؤاد عبد الباقي

 ،سنن أبي داؤد، )ه٢٧٥ت ( السجستاين بن إسحاق شعثاأل بن سليمان أبو داود،  -٧٣
 . بريوت دار ابن حزم ١، طعزت عبيد الدعاس وعادل السيد :حتقيق

، سنن الترمذي ،)ه٢٧٩ت (الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي   -٧٤
  . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليبمصر،  ٢، طأمحد شاكر :حتقيق

 ١، ط سنن الدار قطني ،)هـ ٣٨٥ت ( بن أمحد  أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين،  -٧٥
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بريوت دار الفكر 

سنن  ،)هـ٢٥٥ت (الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل التميمي   -٧٦
 .هـ١٤٠٧بريوت دار الكتاب العريب  ١ط  ،فواز أمحد زمريل :حتقيق ،الدارمي

سعد . د: حتقيق ،سنن سعيد بن منصور، )هـ٢٢٧ت (ابن منصور، سعيد بن منصور    -٧٧
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠لرياض دار الصميعي ا ١، طبن عبد اهللا آل محيد

 :، حتقيقالسنن الكبرى، )هـ٤٥٨ت ( البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني النيسابوري   -٧٨
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤دار الكتب العلمية بريوت  ١ط  ،حممد القادر عطا

 :حتقيق، سنن النسائي ،)هـ٣٠٣ت( عبد الرمحن أمحد بن شعيب اخلرساين  النسائي، أبو  -٧٩
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦طبوعات اإلسالمية، حلب مكتب امل ٢، طعبد الفتاح أبو غدة



 

 )٣٨٥ ( 

خليل إبراهيم مال  :، حتقيقالسنن ،)هـ٢٠٤ت ( عبد اهللا حممد بن إدريس وأبالشافعي،   -٨٠
  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩مؤسسة علوم القرآن  ١ط  ،خاطر

سير أعالم  ،)ه٧٤٨ت( عثمان بن أمحد بن حممدأبو عبد اهللا  الدين مشسالذهيب،   -٨١
 -هـ١٤٠٢بريوت مؤسسة الرسالة  ٢، طشعيب األرنؤوط وآخرون :حتقيق، النبالء
  . م١٩٨٢

 :، حتقيقالسيرة النبوية ،)هـ٢١٣ت(ابن هشام، عبد امللك بن هشام احلمريي املعافري   -٨٢
ة شركة مكتبة ومطبع، مصر اهيم األبياري وعبد احلفيظ شليبمصطفى السقا وإبر 

  . مصطفى البايب احلليب وأوالده
السيل الجرار المتدفق على حدائق  ،)هـ١٢٥٠ت(الشوكاين، حممد بن علي الصنعاين   -٨٣

  .، مكتبة ابن تيميةحممود إبراهيم زايد :حتقيق، األزهار
، )هـ١٠٨٩ت (احلي أمحد بن حممد الَعكري  ابن العماد، شهاب الدين أبو الفرج عبد  -٨٤

ط  ،عبد القادر األرنؤوط ومحود األرنؤوط :، حتقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب
   .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دار ابن كثري دمشق بريوت  ١

 :حتقيق، شرح السنة ،)هـ٥١٦ت(البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء   -٨٥
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣املكتب اإلسالمي  بريوت ٢، طألرنوؤطزهري الشاويش وشعيب ا

شرح  ،)هــ٤٤٩ت  (ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك القرطيب   -٨٦
  .الرياض، مكتبة الرشد ٢، طأبو متيم ياسر بن إبراهيم: تعليق، صحيح البخاري

شرح صحيح  ،)ـه٦٧٦ت(النووي، حمي الدين أبو زكريا حيي بن شرف الدين النووي   -٨٧
  .م١٩٨٧_ هـ ١٤٠٧بريوت دار القلم  ١، ط مسلم

، )هــ٧٩٥ت (ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن أيب الربكات البغدادي   -٨٨
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨مصر، دار الكلمة الطيبة  ١، ط شرح علل الترمذي

زدي احلنفي الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك األ  -٨٩
 ١ط  ،حممد زهري النجار وحممد جاد احلق :، حتقيقشرح معاني اآلثار ،)هــ٣٢١ت(

  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤بريوت عامل الكتب 
 :حتقيق، الصحاح في اللغة ،)ه٣٩٣ت (اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب   -٩٠



 

 )٣٨٦ ( 

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بريوت دار املاليني  ٣، طأمحد عبد الغفور عطار
صحيح ابن  ،)هـ٣٥٤ت(البسيت  حممد بن حبان بن أمحد التميميابن حبان، أبو حامت   -٩١

وت مؤسسة الرسالة بري  ٢، طشعيب األرنؤوط :حتقيق، حبان بترتيب ابن بلبان
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤

 ،)هـ٣١١ت (النيسابوري  السلمي خزمية بن إسحاق بن حممدابن خزمية، أبو بكر   -٩٢
ت املكتب اإلسالمي بريو  ٢، طقيق حممد مصطفى األعظميحت، صحيح ابن خزيمة

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
، ط صحيح البخاري ،)هـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم   -٩٣

  . م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الرياض دار السالم  ١
 :حتقيق، صحيح مسلم ،)هـ٢٦١ت( مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي   -٩٤

  .دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،مد فؤاد عبد الباقيحم
من التكبير إلى  ����صفة صالة النبي ، )هـ١٤٢٠ت(األلباين، حممد ناصر الدين   -٩٥

  . م١٩٨٣هـ ١٤٠٣بريوت املكتب اإلسالمي  ١١طالتسليم كأنك تراها 
في تاريخ  الصلة، )هـ ٥٨٧ت(ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك اخلزرجي   -٩٦

ار الكتاب دار الكتب املصرية د ١، طإبراهيم األبياري :حتقيق، أئمة األندلس
  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠اللبناين

مؤسسة  بريوت، صلة تاريخ الطبري ،)ه ٣٦٩ت( عريب بن سعد القرطيبعريب،   -٩٧
  .علمي للمطبوعاتاأل

 ،)هـ٥٩٧ت(البغدادي  بن علي بن حممدابن اجلوزي، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن   -٩٨
  . ، بريوت دار الكتب العلميةعبد اهللا القاضي: ، حتقيقالضعفاء والمتروكين

، الضعفاء والمتروكين ،)هـ٣٠٣ت( النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب اخلرساين    -٩٩
  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بريوت دار القلم  ١ط  ،عبد العزيز عز الدين السريوان: حتقيق

، الضعفاء والمتروكين ،)هـ ٣٨٥ت ( أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد  رقطين،الدا  -١٠٠
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بريوت دار القلم  ١ط  ،عبد العزيز عز الدين السريوان: حتقيق

، الضعفاء الصغير، )هـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم   -١٠١



 

 )٣٨٧ ( 

  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بريوت دار القلم  ١ط  ،نعبد العزيز عز الدين السريوا: حتقيق
طبقات  ،)هـ٩١١ت(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، جالل الدين أبو عبد الرمحن   -١٠٢

  .ه١٤٠٣ دار الكتب العلميةبريوت  ١ط  الحفاظ
. د: حتقيق ، طبقات الشافعية  ،أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمرابن قاضي شهبة،   -١٠٣

  .ه١٤٠٧ عامل الكتببريوت  ١ط  ،يم خاناحلافظ عبد العل
طبقات الشافعية ، )هـ٧٧١ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،   -١٠٤

دار إحياء  ٢، طعبد الفتاح حممد احللو. حممود حممد الطناحي د. د: قيقحت ،الكبرى
  . الكتب العربية

طبقات ، )هـ٧٧٤ت(شي الدمشقي أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القر ابن كثري،    -١٠٥
مكتبة الثقافة  ١، طد أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب: حتقيق، الشافعيين

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ الدينية
، طبقات الفقهاء، )هـ٤٧٦ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي الفريوزآبادي  ،الشريازي  -١٠٦

  .م١٩٧٠ دار الرائد العريببريوت  ١ط ،إحسان عباس: حتقيق
الطبقات ، )هـ٢٣٠ت (ابن سعد، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البصري الزهري   -١٠٧

  . ، بريوت دار صادرإحسان عباس. تقدمي د، الكبرى
طرح التثريب  ،)هــ٨٠٦ت (العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن   -١٠٨

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ريب بريوت مؤسسة التاريخ الع ١، ط في شرح التقريب
ت ( املالكي االشبيلي املعافري العريب بن حممد بن اهللا عبد بن حممدابن العريب، أبو بكر   -١٠٩

  .، بريوت دار الكتب العلميةعارضة األحوذي لشرح جامع الترمذي، )هــ ٥٤٣
العلل ومعرفة الرجال،  ،)هــ٢٤١ت( ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   -١١٠

 - هـ ١٤٢٢الرياض دار اخلاين  ٢، طعباس وصي اهللا ابن/ حتقيق د ،رواية ابنه عبد اهللا
  .م٢٠٠١

العلل ومعرفة الرجال،  ،)هــ٢٤١ت( ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   -١١١
 ،عباس وصي اهللا بن حممد بن/ حتقيق د ،رواية المروذي وصالح بن أحمد والميموني

  .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧إلمام أمحد القاهرة دار ا ١ط 



 

 )٣٨٨ ( 

عمدة القارئ شرح  ،)ه٨٥٥ ت(العيين، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيين   -١١٢
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بريوت دار الكتب العلمية  ١، ط صحيح البخاري

عون  ،)هــ١٣١٠ت (د أشرف بن أمري مشس احلق العظيم آبادي، أبو الطيب حمم  -١١٣
بريوت دار  ١ط  ،، إشراف صدقي حممد مجيل العطاري داودالمعبود شرح سنن أب

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الفكر 
 عون المكدود بتخريج منتقى الجاروداحلويين، أبو إسحاق حجازي حممد يوسف،   -١١٤

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣بريوت دار الكتاب العريب  ١، ط )هــ٢٩٩ت (
الفائق في غريب الحديث  ،)ـه٥٣٨ت(الزمشري، جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر   -١١٥

 -هـ١٤١٤لبنان دار املعرفة  ١ط  ،علي البجاوي وحممد أبو الفضل :، حتقيقواألثر
  . م١٩٩٣

فتح ، )هـ٧٩٥ت (ابن رجب، أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي احلنبلي   -١١٦
ودية السع ١ط  ،طارق بن عوض اهللا بن حممد :، حتقيقالباري شرح صحيح البخاري

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧دار ابن اجلوزي 
فتح الباري  ،)هـ٨٥٢ت(ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين   -١١٧

بريوت دار املعرفة  ١ط  ،الشيخ عبد العزيز بن باز :، وحتقيقشرح صحيح البخاري
  .تصحيح

بين فني الرواية  فتح القدير الجامع ،)هـ١٢٥٠ت(الشوكاين، حممد بن علي الصنعاين   -١١٨
  . م١٩٩١-هـ ١٤١٢بريوت دار اخلري  ١، ط والدراية من علم التفسير

 ٢، طالفقه اإلسالمي وأدلته، )هـ٢٠١٥ت(وهبة بن مصطفى الزحيلي . الزحيلي، د  -١١٩
  .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩بريوت دار الفكر 

الرسالة  بريوت مؤسسة ١٦، طفقه الزكاهالقرضاوي، يوسف بن عبد اهللا القرضاوي،   -١٢٠
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

فيض القدير شرح  ،)هـ١٠٣١ت(املناوي، زين الدين حممد بن عبد الرؤوف املناوي   -١٢١
 -هـ١٤١٦بريوت دار الفكر  ١، ط الجامع الصغير من أحاديث البشير الذير

  .م١٩٩٦



 

 )٣٨٩ ( 

، القاموس المحيط ،)ه٨١٧ت (الفريوزآبادي، جمد الدين أبو الطاهر حممد بن يعقوب   -١٢٢
  .م١٩٩١ -هـ١٤١٢بريوت دار إحياء الرتاث العريب  ١ط 

الكاشف في  ،)ه٧٤٨ت( عثمان بن أمحد بن حممدأبو عبد اهللا  الدين مشسالذهيب،   -١٢٣
جدة دار القبلة  ١ط  ،حممد عوامة :، حتقيقمعرفة من له رواية في الكتب الستة

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ومؤسسة علوم القرآن 
الكامل في ، )ه٣٦٥ت( اجلرجاين حممد بن اهللا عبد بن عدي بن اهللا عبدابن عدي،   -١٢٤

بريوت دار  ١ط  ،علي حممد معوض - عادل أمحد عبد املوجود :، حتقيقضعفاء الرجال
  .م١٩٩٧هـ١٤١٨الكتب العلمية 

الشيخ : حتقيق، كتاب اآلثار، )هـ١٨٩ت (الشيباين، أليب عبد اهللا حممد بن احلسن   -١٢٥
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣بريوت دار الكتب العلمية  ٢، طاألفغاينالفقيه أبو الوفاء 

، كتاب العين ،)ه١٧٠ت(اخلليل بن أمحد، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي   -١٢٦
  .بريوت دار إحياء الرتاث العريب ١ط 

كتاب الوافي  ،)ه٧٦٤ت(الصفدي، صالح الدين خليل بن آبيك بن عبد اهللا   -١٢٧
ياء الرتاث العريب بريوت دار إح ١ط  ،أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى ، حتقيقبالوفيات
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

كشف الظنون  ،)ه١٠٦٧ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين احلنفي   -١٢٨
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية عن أسمي الكتب والفنون

، الكفاية في علم الرواية ،)ه٤٦٣ت(اخلطيب، أبو بكر أمحد بن علي البغدادي   -١٢٩
 - هـ١٤٠٦دار الكتاب العريب بريوت  ٢، طأمحد األرنؤوط وتركي مصطفى :حتقيق

  .م١٩٨٦
 ،)ه٧١١ت(ي األنصاري الرويفعابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم   -١٣٠

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بريوت دار إحياء الرتاث العريب  ٢، طلسان العرب
المجروحين ، )ه٣٥٤ت(البسيت  حممد بن حبان بن أمحد التميمين، أبو حامت ابن حبا  -١٣١

بريوت دار  ١ط  ،حممود إبراهيم زائد :، حتقيقمن المحدثين والضعفاء والمتروكين
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢املعرفة 



 

 )٣٩٠ ( 

مجمع الزوائد  ،)ه٨٠٧ت(اهليثمي، نور الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي   -١٣٢
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بريوت مؤسسة املعارف  ١، ط دومنبع الفوائ

زهري : ، حتقيقمجمل اللغة ،)ه٣٩٥ت(اللغوي  القزويينابن فارس، أبو احلسني أمحد   -١٣٣
  . م١٩٨٤بريوت مؤسسة الرسالة  ١ط  ،عبد احملسن سلطان

، المجموع شرح المهذب ،)ه٦٥٦ت(النووي، أبو زكريا حمي الدين حيىي بن شرف   -١٣٤
  .ر إحياء الرتاث العريببريوت دا

مجموع  ،)هـ٧٢٨ت(قي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية، ت  -١٣٥
هـ ١٤١٨مكتبة ابن تيمية  ١، طعبد الرمحن حممد بن القاسم النجدي: حتقيق ،الفتاوى

  . م١٩٩٧ -
الشيخ أمحد  :يق، حتقالمحلى ،)هـ٤٥٦ت( األندلسيابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد   -١٣٦

  . مصر مطبعة النهضة ١ط  ،حممد شاكر
، مختار الصحاح، )ه٦٠٦ت(الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر احلنفي   -١٣٧

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥بريوت دار الكتب العملية  ١ط 
 ١، ط المدونة الكبرى ،)ه١٧٩ت(  ن عامر األصبحي املدينمالك، مالك بن أنس ب  -١٣٨

  . م١٩٩٤- هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية  بريوت
، )هـ٧٦٨ت(أبو حممد عفيف الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي،   -١٣٩

خليل : ، حتقيقمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان
   .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية بريوت، ١ط  ،املنصور

بريوت دار ، مراتب اإلجماع، )هـ٤٥٦ت( األندلسيأبو حممد علي بن أمحد  ابن حزم،  -١٤٠
  .الكتب العلمية

 ،المراسيل، )هــ٢٧٥ت ( السجستاين بن إسحاق شعثاأل بن سليمان أبو داود،  -١٤١
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بريوت دار القلم  ١ط  ،عبد العزيز عز الدين السريوان: حتقيق

، )هـ٤٠٥ت ( النيسابوري نعيم بن محدويه بن اهللا عبد بن مدحماحلاكم، أبو عبد اهللا   -١٤٢
القاهرة دار احلرمني  ١ط  ،مقبل الوادعي :، حتقيقالمستدرك على الصحيحين

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧



 

 )٣٩١ ( 

مسند ابن  ،)ه٢٣٠ت(ابن اجلعد، أبو احلسن علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري   -١٤٣
  . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ة نادر بريوت مؤسس ١ط  ،عامر أمحد حيدر :، حتقيقالجعد

يعلى  يمسند أب ،)ه٣٠٧ت(أبو يعلى، أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي   -١٤٤
هـ ١٤٠٤دار املأمون للرتاث دمشق  ١ط  ،حسني سليم أسد: حتقيق ،الموصلي

  . م١٩٨٤
 ١، ط مسند اإلمام أحمد ،)هـ٢٤١ت( ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   -١٤٥

  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ياض بيت األفكار الدولية الر 
 :حتقيق أحمد، مسند اإلمام ،)هـ٢٤١ت( ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   -١٤٦

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦اهرة دار احلديث الق ١ط  ،أمحد حممد شاكر
 :قحتقي أحمد، مسند اإلمام، )هـ٢٤١ت( ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   -١٤٧

  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦سة الرسالة بريوت مؤس ١ط  ،شعيب األرنؤوط وآخرون
 :، حتقيقمسند الحميدي ،)ه٢١٩ت(احلميدي، أبو بكر عبد اهللا بن الزبري األسدي   -١٤٨

  . ، بريوت عامل الكتبحبيب الرمحن األعظمي
اهير مش، )ه٣٥٤ت(البسيت  حممد بن حبان بن أمحد التميميابن حبان، أبو حامت   -١٤٩

  .م١٩٥٩بريوت دار الكتب العلمية  ١ط  ،فالديشمر: ، حتقيقعلماء األمصار
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم الكناين  ،البوصريي  -١٥٠

حممد املنتقى : قيقحت، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، )هـ٨٤٠ت(الشافعي 
  .ه ١٤٠٣بريوت دار العربية،  ٢، طيالكشناو 

المصباح المنير في ، )هـ٧٧٠ ت(الفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ   -١٥١
  . بريوت املكتبة العلمية، غريب الشرح الكبير

، مصنف ابن أبي شيبة ،)ه٢٣٥ت(ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد الكويف   -١٥٢
  .م٢٠٠٦ه ١٤٢٧بريوت دار قرطبة  ١ط  ،حممد عوامة :حتقيق

، مصنف عبد الرزاق، )ه٢١١ت(عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين   -١٥٣
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ت املكتب اإلسالمي بريو  ٢، طحبيب الرمحن األعظمي :حتقيق

المطالب العالية بزوائد  ،)هـ٨٥٢ت(ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين   -١٥٤



 

 )٣٩٢ ( 

الرياض دار العاصمة السعودية  ١ط  ،سعد الشثري .د :ق، تنسالمسانيد الثمانية
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

معالم السنن شرح  ،)هـ٣٨٨ ت(اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت   -١٥٥
  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بريوت دار الكتب العلمية  ١، ط سنن أبي داوؤد

، المعجم الكبير ،)ه٣٦٠ت(للخمي الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب ا  -١٥٦
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، القاهرة مكتبة ابن تيمية محدي عبد احلميد السلفي :حتقيق

معجم المؤلفين تراجم ، )هـ١٤٠٨ت(كحالة، عمر بن رضا بن حممد الدمشقي   -١٥٧
  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤بريوت مؤسسة الرسالة  ١، ط مصنفي الكتب العريبة

القاهرة مكتبة الشروق  ٤، طالمعجم الوسيط، العربية بالقاهرة جممع اللغةامع،   -١٥٨
  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الدولية

، معجم مقاييس اللغة، )ه٣٩٥ت(اللغوي  القزويينابن فارس، أبو احلسني أمحد   -١٥٩
هـ ١٤٢٢بريوت دار إحياء الرتاث العريب  ١ط  ،د حممد مرعب وفاطمة أصالن :حتقيق

  .   م٢٠٠١ -
، معرفة الثقات ،)ه٢٦١ت(بو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل الكويف العجلي، أ  -١٦٠

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥نورة مكتبة الدار املدينة امل ١ط  ،عبد العليم البستوي :حتقيق
، معرفة السنن واآلثار، )هـ٤٥٨ت ( البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني النيسابوري   -١٦١

 -هـ١٤١١دار الوفاء املنصورة ودار قتيبة بريوت  ١، طد عبد املعطي قلعجي :حتقيق
  .م١٩٩١

، المعرفة والتاريخ ،)ه٢٧٧ت(الفسوي، أبو يوسف بن يعقوب بن سفيان الفارسي   -١٦٢
املدينة املنورة  ١، طأكرم ضياء العمري. د :حتقيقواية عبد اهللا بن جعفر النحوي، ر 

 . هـ١٤١٠مكتبة الدار 

مغني المحتاج إلى معرفة  ،)ه٩٧٧ت(محد اخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أ  -١٦٣
  . م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨بريوت دار الفكر  ١، ط معاني ألفاظ القرآن

المغني في ، )ه٧٤٨ ت( عثمان بن أمحد بن حممدأبو عبد اهللا  الدين مشسالذهيب،   -١٦٤
  .١ط  ،نور الدين عرت :، حتقيقالضعفاء



 

 )٣٩٣ ( 

 ١ط  المغني، ،)ه٦٢٠ت(د بن قدامة املقدسي ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمح  -١٦٥
  .ه١٤٠٥بريوت دار الفكر 

المنتقى شرح ، )هـ٤٧٤ت(أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطيب الباجي،   -١٦٦
هـ ١٤٢٠ار الكتب العلمية بريوت د ١ط  ،حممد عبد القادر عطا :، حتقيقموطأ مالك

  .م١٩٩٩ -
 :، حتقيقالموطأ ،)ه١٧٩ت(ر بن عمرو األصبحي مالك، مالك بن أنس بن أيب عام  -١٦٧

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ندرية دار العقيدة اإلسك ١ط  ،كامل حممد عويضة
ميزان ، )ه٧٤٨ ت( عثمان بن أمحد بن حممدأبو عبد اهللا  الدين مشسالذهيب،   -١٦٨

  .، بريوت دار املعرفةعلي حممد البجاوي :حتقيق، االعتدال في نقد الرجال
نصب الراية  ،)ه٧٦٢ت(ي، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف احلنفي الزيلع  -١٦٩

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بريوت مؤسسة الريان  ١حممد عوامة، ط: حتقيق، ألحاديث الهداية
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري  بن األثري،ا  -١٧٠

 حممودو  الزاوى أمحد طاهر: حتقيق، ثرواأل الحديث غريب في لنهايةا، )هـ٦٠٦ت(
 .عريبدار احياء الرتاث ال، بريوت الطناحي حممد

، نيل األوطار شرح منقى األخبار ،)هـ١٢٥٠ت(الشوكاين، حممد بن علي الصنعاين   -١٧١
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣مصر دار احلديث  ١، طعصام الدين الصبابطي: حتقيق

 ،)ه٦٨١ت(الربمكي  بكر أيب بن حممد بن أمحد ينالد مشس العباس أبوابن خلكان،   -١٧٢
  .صادر دار، بريوت عباس إحسان :، حتقيقالزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات

  

  


