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 شكر كتقدير
بعد شكر هللا تعاىل كٛتىًٍده على توفيقو كمىٌنو ككرمو، أبدأ ابلشكر كالدعاء ١تشاٮتي الفضالء، الذم 

 تلقيت عنهم العلم، كأخص منهم:
الذم رابين، ككجهٍت منذ  -شافاه هللا  -الوالد الفاضل ا١تريب الشيخ دمحم بن ٛتيده ٛتيده 

 أظفارم، ٨تو العلم كالقراءة كالبحث، أطاؿ هللا عمره ُب عافية كعمل صاّب. عومة 

صاحب فكرة ىذا  -. -رٛتو هللا  -عبداللطيف ٛتاد األ صارم.  العالمة احملدث أبو
  .البحث

 .-رٛتو هللا  -الشيخ احملدث دمحم علي اثين إماـ ا١تسجد النبوم الشريف. 
 .-رٛتو هللا  -بوش إماـ ا١تسجد النبوم الشريف. الشيخ احملدث عبدهللا بن ٛتد ا٠تىرٍ 

 .-رٛتو هللا  -الشيخ احملدث ا١تفيت عاشق إ٢تي بػىلىٍنٍدشىهىر. 

 .-رٛتو هللا  -الشيخ احملدث ميقًبل بن ىادم الواًدعي. 

 احملدث الدكتور عمر بن حسن فالتو. حفظو هللا.
 رٛتهم هللا تعاىل رٛتة كاسعة.كالذين أفادكين بعلمهم كتعليمهم كتوجيهاهتم كإجازاهتم، 

كأيثٌٍت ابلشكر كالدعاء للدكتور "دمحم بن إبراىيم بن دمحم اٟتلواين".، الذم ما فيتء يسدل إيل 
 إرشاداتو كتوجيهاتو، كحرصو على ذلك، ككقوفو ّتا ب ىذا البحث ا١تبارؾ حىت رأل النور.

حناف بنت دمحم أبو خضَت" اليت  كما أتقدـ ابلشكر اٞتزيل كالدعاء لزكجيت الفاضلة، "أـ رامي
 آزرتٍت كشجعتٍت، ككقفت ّتا يب، كضٌحت ابلكثَت من كقتها، ُب سبيل طليب العلم كٖتصيلو. 

دكتوراة ُب اٟتديث النبوم الشريف ال لنيل درجةللتقدـ كمسك ا٠تتاـ أٛتد هللا أف كفقٍت 
ة ا١تدينة العا١تية"، بعد أف كعلومو"، من ىذه اٞتامعة الشا٥تة، كالصرح العلمي العمالؽ، "جامع

 حصلت منها على شهادٌب البكالوريوس، كا١تاجستَت. 
كإف اللساف ليعجز عن شكر ىذه ا١تؤسسة العلمية، العظيمة الشا٥تة برجاالهتا، من: "علماء 
كإداريُت كفنيُت"، سا٫توا كتفا وا ُب خدمة العلم كطالبو، كتقدًن كل العوف ا١تادم كا١تعنوم ٢تم، 

 هللا خَت اٞتزاء كجعل ذلك ُب موازين أعما٢تم؛ اللهم آميػػػػػػػػػػن. فجزاىم
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 إىداء
 أىدم ثواب ىذا العمل ا١تبارؾ لػػػػػ:

الػػػذم رابين منػػػػذ  عومػػػة أظفػػػارم علػػػػى العلػػػم كالبحػػػػث  - شػػػػفاه هللا كعافػػػاه -كالػػػدم الكػػػرًن 
 .العلمي

 .بييت كتنشئيتاليت سهرت كتعبت ُب تر  - رٛتها هللا - والدٌبلكما أىدم ثوابو   
صػاحب فكػرة ىػذا  عبػداللطيف ٛتػاد األ صػارم المة احملدث أبوكما أىدم ثوابو لشي ي الع

رٛتة  - ،لَتل فكرتو كر بتو أصبحت حقيقة كاقعة ،ككم ٘تنيت لو أف هللا مد ُب عمره. ا١تشركع العظيم
 .- هللا عليو كجعل ثواب ىذا العمل ُب صحيفة أعمالو كموازينو

 .اللهم آمُت



 ؾ  

 ادللخص
ىذا البحث العلمي ُب اٟتديث النبوم الشريف، كىو عبارة عن جزء من كتاب حديثي، كمصدر من 

بعد ْتث ُب بعض كال ذًكر،  أصوؿ خطيةعلى لو مل أقف مصادر السنة النبوية الشريفة ا١تفقودة، ك 
بُت أكاخر ، كقد  سبو لو عدد من أئمة اٟتديث. عاش صاحبو (ُ)الفهارس ُب اٟتديث النبوم الشريف

القرف الثالث، كمنتصف القرف الرابع ا٢تجرم، كصنفو صاحبو على األبواب، كىذا ا١تصدر ىو: "سنن 
، كأل٫تية ىذا ا١تصدر اٟتديثي، أعتمده اإلماـ اٟتافظ أك "السنن على ا١تسند" أيب اٟتسن الصفار"

لى أف سنن الصفار حول "أيب بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي" ُب كتبو كلها دكف استثناء، ٦تا يدؿ ع
صنفات البيهقي ّتا ب أبواب الفقو، أبواب اإلٯتاف كتفريعاتو، كالسَتة النبوية كفصو٢تا، كذلك لتنوع م

{  مننن زن رن مم ام يل}عتماد من البيهقي ىو ٖتقيق لقولو تعاىل: اٟتديثية. كىذا اال

  مكتبات الد يا كلهاكذلك لفقد ىذا ا١تصدر اٟتديثي، فال تعرؼ لو  س ة ٥تطوطة ُب .[ٗ]اٟتجر: 
ركاية  بعلم اٟتديث شتغلُتكال حىت قطعة منو. كيهدؼ البحث إىل إخراج الكتاب لي دـ ا١تعلى، 
منهجو فيو، كمن خالؿ شيوخو، كعصره،  -دراسة ش صية اٟتافظ الصفار من خاللو  ،(ِ)كدراية

الشريفة. كتتمثل جزئية  كإثراء ا١تكتبة اإلسالمية عموما كاٟتديثية خصوصا ٔتصدر من مصادر السنة
كتاب الطهارة( كأبواهبا، فجاء ُب مئة حديث ك يف، كذلك أحاديث  )دراسة ىذا البحث ُب 

، بت ر٬تها من كتب السنة كمصادرىا ا١تعتمدة عند أىل ىذا الفن، كدراسة أسا يدىا، كاٟتكم عليها
وف شي ا، كإسناده تراكح بُت مئة كٙتا كشيوخو ألفي كمئيت حديث تقريبا، أما السنن فأحاديثها بلغت 

  .السدادسي، كالثماين ْتسب كتاب الطهارة

                                                 

جامعػة اإلمػاـ  .اجمللػد األكؿ ُب علػـو القػرآف كالسػنة( ُد.ط )ج"اتريخ الرتاث العريب" ْتثت ُب ا١تصادر التالية: فؤاد سزكُت  (ُ)
 -"فهرس ادلخطوطات ادلصورة اٟتديث الشريف كعلومو(. عباس عبدهللا  ِ/ّ،  ُ/ّد.ط )ات" "فهرس ادلخطوطات كادلصور 

 اٞتزء األكؿ. ُط احلديث كعلومو"

 علم اٟتديث ركاية: علم يشتمل على  قل ذلك، كقيل: علم يعرؼ بو أقواؿ رسوؿ هللا كأفعالو كأحوالو." (ِ)
: علػم يعػرؼ بػو حػاؿ الػراكم كا١تػركم مػن حيػث القبػوؿ كالػرد كمػا -طػالؽ كىو ا١تراد عنػد اإل -قاؿ اٟتافظ العراقي  -كدراية 

 .(َِّ/ُ) ُط "اليواقيت كالدرر شرح شرح خنبة الفكر" ا ظر: ا١تناكم ."يتعلق بذلك ُب معرفة اصطالح أىلو
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ABSTRACT 
 

Praise Be To God, Prayer And Peace Be Upon The Messenger Of God And His Family And 

Companions GuidedThis Search Of The Hadith Shareef Research, The Second Source Of 

Islamic Legislation.It Is A Collection And Study Of The Tharah Hadiths Of The Sunan Al-

Hafiz Al-Saffar.And This Sunan Is  Lost Since Long Time And There Is No Writen Copy At 

All In This World.And Relied Upon By Al-Hafez Al-Bayhaqi On This Sunan Hadiths  And  

Ventherha In All His Books.God Almighty Fovgueni Me To Collect This Sunan Hadiths 

From Whole Books Of Al-Hafez Al-Bayhaqi.And Submitted This Research To Get Doctoral 

Degree By Studying These Hadiths Scientific Study From The Perspective Of Hadith Science 

And Its Sources And Its Laws And Rules.  
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طنه : املبحث الثالث   ١٠٥.....................................................]جلد امليتة[ب طهارة 

لقرظ أو ما يقوم مقامه: املبحث الرابع غ  َب وقوع الد ِّ...........................................١١٢  

ِب املنع من األكل يف صحاف الذهب والفضة: املبحث اخلامس ْ....................................١١٥  

َب التطهر يف أواين املشركني إذا مل يعلم جناسة: املبحث السادس ُ َّ.....................................١١٨  

  ١٢٢.............................................................ِّب يف فضل السواك: ابعاملبحث الس

  ١٢٤......................................................................ِّب السواك: املبحث الثامن



ع  

كيد السواك عند األزم: املبحث التاسع   ١٢٩......................................................ب 

ألصابع: املبحث العاشر   ١٣٢...........................................................ْب اإلستياك 

  ١٣٨..........................................................ب فضل الوضوء: املبحث احلادي عشر

  ١٦٩.....................................................ب التسمية على الوضوء: ث الثاين عشراملبح

ء: املبحث الثالث عشر   ١٧٣......................................ب غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإل

  ١٧٥............................................................ غسلهماب صفة: املبحث الرابع عشر

ا للمضمضة واالستنشاق: املبحث اخلامس عشر ء والغرف    ١٨٤.................َْب إدخال اليمني يف اإل

كيد املضم: املبحث السادس عشر   ١٨٦...........................................ضة واإلستنشاقب 

ُب إستحباب إمرار املاء على العضد: املبحث السابع عشر َ.........................................١٨٩  

  ١٩١.............................. غسل الرجلنياالختيار يف مسح الرأس وما جاء يف: املبحث الثامن عشر

  ١٩٦.......................................................ب مسح بعض الرأس: املبحث التاسع عشر

  ١٩٩......................................................ب املسح على شعر الرأس: املبحث العشرون

  ٢٠٢..............................................ب التكرار يف مسح الرأس: املبحث احلادي والعشرون

  ٢٠٥..............................................ب مسح األذنني مباء جديد: املبحث الثاين والعشرون

  ٢٠٨......................................................()ب مسح األذنني: املبحث الثالث والعشرون

  ٢١١..............ب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزي: املبحث الرابع والعشرون

  ٢١٤.......................................نصبا" َوأرجلكم"ب قراءة من قرأ : املبحث اخلامس والعشرون

  ٢٢٤...................ب االختيار يف مسح الرأس وما جاء يف غسل الرجلني: املبحث السادس والعشرون

  ٢٢٩...................................................ب الوضوء ثال ثال: املبحث السابع والعشرون

  ٢٣٢...................................................ب الرتتيب يف الوضوء: املبحث الثامن والعشرون

  ٢٣٥..............................................ب التيمن يف الوضوء وغريه: املبحث التاسع والعشرون

رها لغائط أو بول: املبحث الثالثون   ٢٣٨.............................ب النهي عن استقبال القبلة واستد

  ٢٤٢....................ب النهي عن البول يف مغتسله أو متوضاه مث يتطهر فيه: املبحث احلادي والثالثون

ملاء: املبحث الثاين والثالثون ألحجار والغسل    ٢٤٧..................ب اجلمع يف االستنجاء بني املسح 

  ٢٥٠.....................................................ب كيفية اإلستنجاء: املبحث الثالث والثالثون

  ٢٥٥............................................ب ترك الوضوء من النوم قاعدا: املبحث الرابع والثالثون

  ٢٥٧...........................ُب املضمضة من شرب اللنب وغريه مما له دسومة: املبحث اخلامس الثالثني

  ٢٥٩..............................................ب ما ورد يف نوم الساجد: املبحث السادس والثالثون



ف  

إلغماء: املبحث السابع والثالثون ْب انتقاض الطهر  ُّ..............................................٢٦٧  

  ٢٧٠..................................ب ما جاء يف ملس الصغار وذوات احملارم: املبحث الثامن والثالثون

  ٢٧٢..........................................ب الوضوء من مس املرأة فرجها: املبحث التاسع والثالثون

  ٢٧٧....................................................ب كيف األخذ من الشارب: املبحث األربعون

  ٢٧٩..........................................ب ترك الوضوء مما مست النار: حلادي واألربعوناملبحث ا

  ٢٨٠......................................ب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل: املبحث الثاين واألربعون

  ٢٨٢.................................................ب الكافر يسلم فيغتسل: لث األربعوناملبحث الثا

ملاء وإيصاله إىل البشرة: املبحث الرابع واألربعون   ٢٨٥.............................ب ختليل أصول الشعر 

  ٢٨٨................................ُّب سنة التكرار يف صب املاء على الرأس: س واألربعوناملبحث اخلام

  ٢٩٠.......................ب نضح املاء يف العينني وإدخال األصبع يف السرة: املبحث السادس واألربعون

  ٢٩٣..............................................ُب ترك الوضوء بعد الغسل: املبحث السابع واألربعون

ملنديل: املبحث الثامن واألربعون   ٢٩٥.....................................................ِب التمسح 

  ٢٩٨...............................ب الدليل على طهارة عرق احلائض واجلنب: ربعوناملبحث التاسع واأل

  ٣٠٠..............................ب النهي عن اغتسال الرجل واملرأة بفضل أي منهما: املبحث اخلمسون

  ٣٠٤............................ب ال وقت فيما يتطهر به املتوضىء واملغتسل: ادي واخلمسوناملبحث احل

ي اجلنب عن قراءة القرآن: املبحث الثاين واخلمسون   ٣٠٨...........................................ب 

  ٣١٢..................................................ُب اجلنب يريد األكل: لثالث واخلمسوناملبحث ا

  ٣١٤.......................................ب من قال يغتسل عند كل واحدة: املبحث الرابع واخلمسون

  ٣١٧.....................................................كيف التيمم؟ب : املبحث اخلامس واخلمسون

سر : املبحث السادس واخلمسون ت يف كيفية التيمم عن عمار بن    ٣٢٤................ب ذكر الروا

  ٣٢٧.............................ب الدليل على أن الصعيد الطيب هو الرتاب: املبحث السابع واخلمسون

لتيمم: املبحث الثامن واخلمسون   ٣٣٣................................ب رؤية املاء خالل صالة افتتحها 

  ٣٣٦............................................ب التيمم بعد دخول الوقت: ع واخلمسوناملبحث التاس

  ٣٣٩......................................ُْب اجلرح إذا كان يف بعض جسده دون بعض: املبحث الستون

ُالفرق بني ما ينجس، وما ال ينجس ما مل يتغريب : املبحث احلادي والستون ُْ ْ.........................٣٤٢  

  ٣٤٧...................................................ب طهارة املاء املستعمل: املبحث الثاين والستون

ملاء املستعمل: املبحث الثالث والستون خذ لكل عضو ماء جديدا وال يتطهر    ٣٤٩....ب الدليل على أنه 

  ٣٥١.............................ب الدليل على أن اخلنزير أسوأ حاال من الكلب: املبحث الرابع والستون



ص  

  ٣٥٣..........................................ب غسلها واحدة يكتفى عليها: املبحث اخلامس والستون

ْب سؤر اهلرة: املبحث السادس والستون ُ..........................................................٣٥٥  

  ٣٦٢.......................ب األبوال كلها جنس أبوال ما يؤكل حلمه وما اليؤكل: لستوناملبحث السابع وا

  ٣٦٥................................................ب بصاق اإلنسان وخماطه: املبحث الثامن والستون

  ٣٦٩......................................................ب يف فضل اجلنب: الستوناملبحث التاسع و

  ٣٧١................................................ب الرخصة يف املسح على اخلفني: املبحث السبعون

  ٣٧٤....................ني يف السفر واحلضر مجيعا على اخلفب مسح النيب : املبحث احلادي والسبعون

  ٣٧٧.........................................ب التوقيت يف املسح على اخلفني: املبحث الثاين والسبعون

  ٣٨١................................................ك التوقيتب ماورد يف تر: املبحث الثالث والسبعون

  ٣٨٤..............................................ب كيف املسح على اخلفني: املبحث الرابع والسبعون

ملسح على ظاهر اخلفني: املبحث اخلامس والسبعون   ٣٨٩..................................ب اإلقتصار 

  ٣٩٥........................ب الداللة على أن الغسل يوم اجلمعة سنة اختيارا: املبحث السادس والسبعون

  ٤٠٣..........................معة دون من مل يردهاب الغسل على من أراد اجل: املبحث السابع والسبعون

  ٤٠٥...............................................ب الغسل من غسل امليت: املبحث الثامن والسبعون

  ٤١٧.............................................ب ما جاء يف دخول احلمام: املبحث التاسع والسبعون

  ٤٢٥.................................................................................................اخلامتة

  ٤٢٥.............................................................................................النتائج

  ٤٢٦..........................................................................................التوصيات

  ٤٢٧...............................................................................................الفهارس
ت   ٤٢٧..........................................................................................فهرس اآل

  ٤٢٨.......................................................................................فهرس األحاديث
ر   ٤٣٢...........................................................................................فهرس األ

  ٤٣٣....................................................................................فهرس شيوخ الصفار
  ٤٣٥..................................................................................فهرس الرواة املرتجم هلم

  ٤٤٧..........................................................................................فهرس الغريب
  ٤٤٨........................................................................................فهرس األنساب
  ٤٤٨.........................................................................................فهرس األماكن
  ٤٤٨..........................................................................................فهرس البلدان

  ٤٥٠........................................................................................املصادر واملراجع



 ١

  املقدمة

  :احلمد  وكفى والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد

ّوقــد تكفــل هللا  علــم الكتــاب والــسنة، ،والاألعمــار واألمــو ، لــه األوقــاتترفُمــن أفــضل مــا صــ
، وقـــال صـــلى هللا عليـــه ]٩: احلجـــر[ }نن من زن رن مم ام يل{: عزوجـــل حبفظهمـــا فقـــال

 وألجـل )١().احلـديث... ، أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إين أوتيت القـرآن ومثلـه معـه: (وسلم
لنــضارة، فقـال ّذلـك دعــا ملسو هيلع هللا ىلص ملـن بلــغ حديثـه  َنــضر هللا امـرءا، مســع منَّـا حــديثا فحفظـه حــىت يـبـلغــه، : (ّ ِّ َُ ًَ ِ ً َ َّ َ

ِفرب مبـلغ أحفظ له من سام ُ َََُّّ    )٢().عُ
م، وأعمـــارهم وأمــواهلم، خلدمـــة الكتــاب والـــسنة، ومجـــع  ّفقــيض هللا عزوجـــل رجــاال صـــرفوا أوقــا

 حصخص مس خس حس  جس   {ِواحلرمـان، ِّحديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والرحلـة يف سـبيله، وحتمـل الـصعاب 
لــيفهم يف . ]٦٨: القـصص[ } جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص ففرحـوا جبمعهـم و

ا وحمتواهـا العلمـي، فمـنهم مـن مسـى  ِتراث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فاختاروا جلمعهم هذا أمساء، تنم عن مضمو

                                                
ب يف لـــــزوم الـــــسنة -كتـــــاب الــــــسنة  (ط. د"الـــــسنن"أخرجـــــه أبـــــو داود يف ) ١( ، ابـــــن ماجــــــه يف )٤٦٠٤ ح ٤/٢٠٠ - 

ب تعظــيم حــديث رســول هللا - الــسنةأبــواب ( "الــسنن"   ..- ١٧١٧٤ ح ٢٨/٤١٠( "مــسنده"وأمحــد يف ) ١٢ ح ١/٦( ،
 ١ط" مـــــسند الـــــشاميني"، والطـــــرباين يف )٩٧ ح ١/٤١٥" (الـــــشريعة"، واآلجـــــري يف )٢٤٤ ح ٧٠: ص ("الـــــسنة"واملــــروزي يف 

 .. أيب عوف اجلرشي، عن املقدام بن معـدي كـرب الكنـدي حريز بن عثمان، عن عبدالرمحن بن : "، كلهم من طريق)٢/١٣٧(
وصـــححه األلبـــاين يف ..". حـــدثين احلـــسن بـــن جـــابر، عـــن املقـــدام: معاويـــة بـــن صـــاحل، قـــال: " مـــن طريـــق،عـــدا ابـــن ماجـــه". مرفوعـــا

 ).٢٦٤٣ ح ١/٥١٦( ١ط" صحيح اجلامع"

ب مــا جــاء يف احلــث علــى-العلــم ( ٢ ط"الــسنن"يف الرتمــذي : أخرجــه) ٢( : وقــال) ٢٦٥٧ ح ٥/٣٤ - تبليــغ الــسماع  
ب مـن بلــغ علمـا-املقدمــة ( "الـسنن"يف ، وابـن ماجــه "حـسن صــحيح"  ح ٧/٢٢١" (املــسند"، و أمحــد يف )٢٣٢ ح ١/٨٥ - 

 ملـن أدى مـن أمتـه حـديثا مسعـه  ذكر دعـاء املـصطفى -العلم  (١ ط" اإلحسان-الصحيح  " ابن حبان-، وابن حبان )٤١٥٧
ـــــم وفـــــضله"، وابـــــن عبـــــدالرب يف )١٣٠٤ ح ٢/٧٨ ("املعجـــــم األوســـــط" والطـــــرباين يف ،)٦٦ ح ١/٢٦٨ - ـــــان العل  "جـــــامع بي
صــحيح "وصـححه األلبــاين يف ". ابـن مــسعود "، كلهـم مــن حـديث )١٧٢: ص ("الكفايــة"، واخلطيـب يف )١٨٩ ح ١/١٧٩(

لفاظ خمتلفة). ٦٧٦٤ ح ٢/١١٤٥( ١ط" اجلامع بـ: ( من حديث،وله شواهد  ذكرهـا ).  جبـري بـن مطعـم- أنـس -ت زيـد بـن 
  .١ ط"صحيح اجلامع"األلباين يف 



 ٢

ــــ ، إىل غـــري ذلـــك مـــن ")٥(، أو املعجـــم)٤(ن، أو الـــسن)٣(، أو املـــسند)٢(، أو الـــصحيح)١(املوطـــأ: "ََْمجعـــه بـ
ولكــل اسـم عنـدهم معـىن وتعليـل، والـذي حنـن بــصدده . املـسميات، ممـا هـو مبـسوط يف كتـب املـصطلح

   ).السنن على املسند(مسه ا، و- رمحه هللا -صفار عبيدالهنا، كتاب للحافظ أمحد بن 
ُوهــو كتــاب فقــد مــع مــا فقــد مــن تــراث األمــة، ه وحوادثــه، حيــث حبثــت يف  عــرب التــاريخ وتقلباتــُ

ملخطوطــاتو وعلــى الــشبكة العنكب،بعــض الفهــارس ، لكــن هللا  مــن ذكــرهى فلــم أقــف علــ،تيــة املهتمــة 
عزوجـل حفظــه لنـا مــن طريـق آخــر، وهــذا دليـل مــن دالئـل كثــرية علــى صـدق هــذا الـدين، ومعجــزة مــن 

فنثـره يف مـصنفاته جلهـا إن مل ، - رمحـه هللا - بكـر البيهقـي ته، فقـيض عزوجـل اإلمـام احلـافظ أمعجزا
  . يكن كلها، فلله احلمد من قبل ومن بعد

  . وآخر دعوا أن احلمد  رب العاملني،وهللا أسأل أن ينفع به إنه ويل ذلك والقادر عليه
  
  
  
  
  
  

                                                
مل : قـال ابـن فهـر. عرضت كتايب هذا على سبعني فقيها من فقهاء املدينة فكلهم واطأين عليـه فـسميته املوطـأ: قال مالك ")١(

 .)١/٦٢( ١ط "املوطأ  على الزرقاينشرح": انظر ".يسبق مالكا أحد إىل هذه التسمية

 )٢٠: ص (٥ط "الرسالة املستطرفة" الكتاين". تب التزم أهلها فيها الصحة ك ")٢(

الكتــب الــيت موضــوعها جعــل حــديث كــل صــحايب علــى حــدة صــحيحا كــان أو حــسنا أو ضــعيفا مــرتبني علــى حــروف ") ٣(
و الـشرافة النـسبية أو غــري اهلجـاء يف أمسـاء الـصحابة كمـا فعلـه غــري واحـد وهـو أسـهل تنـاوال أو علـى القبائــل أو الـسابقة يف اإلسـالم أ

 .)٦٠: ص (املصدر السابق". ذلك وقد يقتصر يف بعضها على أحاديث صحايب واحد

الكتب املرتبة علـى األبـواب الفقهيـة مـن اإلميـان والطهـارة والـصالة والزكـاة إىل آخرهـا ولـيس فيهـا شـيء مـن املوقـوف ألن  ")٤(
 .)٣٢: ص(صدر السابق امل". املوقوف اليسمى يف اصطالحهم سنة ويسمى حديثا

مـــا تـــذكر فيـــه األحاديـــث علـــى ترتيـــب الـــصحابة أو الـــشيوخ أو البلـــدان أو غـــري ذلـــك والغالـــب أن يكونـــوا مـــرتبني علـــى  ")٥("
 .)١٣٥: ص (املصدر السابق". حروف اهلجاء



 ٣

  متهيد

م، عــدة مــسالك اســتفاض احملـــدث وقــد ، ســلك أئمــة أهــل احلــديث يف ترتيــب األحاديــث يف مــصنفا
ـــا-ه هللا  رمحـــ-الكتـــاين  بـــه"الرســـالة املـــستطرفة" يف كتابـــه  يف تفـــصيلها وبيا ،  فإنـــه عظـــيم الفائـــدة يف 
لغرضمن كالمه وسأذكر    :ما يفي 

ة، إىل آخر األبواب الفقهية، كمـا اختلـف من اإلميان والطهارة والصالعلى أبواب الفقه، : أوال
م هلــذه املــ ـــ وهــي كثــرية، فعلــى ســبيل االصنفات،تــرتيبهم هلــذه األبــواب، واختلفــت مــسميا : ختــصار كـ

.. صفارعبيدالـاملوطأ، والصحيح، والسنن، أو املسند لكن على األبواب، كمسند الدارمي، وأمحد بن (
  ).إىل غري ذلك مما هو معروف عند أهل هذا الشأن

علــى مــسانيد الــصحابة، وذلــك بــذكر أحاديــث الــصحايب ســردا، وترتيــب الــصحابة، إمــا : نيــا
: ِّأو حــسب فــضلهم، وإمــا حــسب القبائــل أو البلــدان، أو القلــة والكثــرة يف الروايــة، مثــل مــسندهجائيــا 

  ).، وابن أيب شيبة، وغريهم"مسنده" داود الطيالسي يف وأيبأمحد بن حنبل، وبقي بن خملد، (
ـــ: لثــا ملعــاجم، كـ معــاجم : (علــى الــشيوخ، أو البلــدان، مرتبــة علــى حــروف املعجــم، وتــسمى 

  ).ين الثالثةالطربا
كتـــب حديثيـــة صـــنفت علـــى تفــسري القـــرآن، والناســـخ واملنـــسوخ، والطبقـــات، والفوائـــد، : رابعــا

  )١(.القدسية، والعقائد، إىل غري ذلكواألمايل، واألحاديث 
ِوكتابنا الـذي حنـن بـصدده وسـم بـــ  ، كمـا سـيأيت الكـالم "الـسنن علـى املـسند: "، وقيـل"املـسند"ُ

 رمحه -الصفار أيب احلسن   احلافظ، يف ترمجة" املبحث األول-الفصل الثاين  -الباب األول "عليه يف 
 والـذي مجعتـه مـن كتـب احلـافظ البيهقــي -لـصفار أيب احلـسن اسـننوقـد اقتـصرت يف عملـي يف . -هللا 
  ".كتاب الطهارة"أحاديث دراسة على  -

                                                
 ). ١٣٨ ، ١٣٥ ، ١٠٥ ، ٩٤ ، ٧٦ ، ٧٣  ،٣٠:ص( ٥ط "الرسالة املستطرفة"  الكتاين)١(



 ٤

  خلفية البحث

اليت رواهـا عنـه ، أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته ملسو هيلع هللا ىلص:  منالسنة النبوية املشرفة هي ما ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
، وقــد د لــصحفوهــو نــت بعــضها يف عهــده ملسو هيلع هللا ىلص، ّوُصـحابته  صــحيفة عبــدهللا بــن : "ـ كــ،مـا يعــرف 

  كــل حبــسب ،فــت الكتــب يف مجعهــاِّمث تطــور تــدوينها وأل. "  وأيب هريــرة وغــريهم،عمــرو بــن العــاص
ـــبعض اقتـــصر علـــى الـــصحيح  كالبخـــاري ،جامعهـــا، فـــالبعض علـــى األجـــزاء، وأخـــر علـــى املـــسانيد، وال

 عـــصر ايـــةحــىت األمـــر ومــسلم، والـــبعض علــى أبـــواب الفقـــه ككتــب الـــسنن األربعـــة وغريهــا، واســـتمر 
لسنة وتدوينها وتصانيُالرواية، وهذا مفصل يف الكتب اليت ت   .فهاعىن 

ـــم  لـــسماع، ورواهــا عـــنهم طال ا  إلجـــازة مـــن أصــحا وتــداول العلمـــاء هــذه الكتـــب ورووهــا 
  دمــرت فيهــا البيــوت،وهكــذا اســتمر األمــر يف األمــة، ومــن املعلــوم أن األمــة تعرضــت حملــن كبــرية وكثــرية

  .وفقد فيها الناس أرواحهم، واتلفت ممتلكتهم
 بعـد نزولـه فهـذه الكتـب حفظـت -رآن والـسنة  القـ-ولكن تكفل احلـق سـبحانه حبفـظ الـذكر 

الـذي حنـن بـصدد هـذا، و هلا كاملة يف كتبهم، ومنهـا كتابنـا  احلفاظلألمة من خالل رواية بعض العلماء
 فاســـتخرجت .- رمحـــه هللا - "يب احلـــسن الـــصفارأل الـــسنن علـــى املـــسند"دراســـة بعـــض أحاديثـــه وهـــو 

ر الكربى، والصغرى، والسنن: (أحاديث كتاب الطهارة من كتب البيهقي ، وشـعب معرفة الـسنن واأل
  )اإلميان

  .فأسأل هللا عزوجل التوفيق والسداد، وأن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل



 ٥

   مشكلة البحث

اهتمـام علمـاء األمـة جبمـع حـديث الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، وبيـان صـحيحه مـن ضـعيفه، والتحـري يف ذلـك، كبــري 
 وأن تــضعيفهم لبعــضه إمــا بــسبب رواة الــسند أو - تــراث هــذه األمــة النبــوي  وهــو أحــد مــزا-جــدا، 

جهــم يف تتبـــع الطـــرق  ألفــاظ املـــنت، وهــذا التـــضعيف مــر مبراجعـــات ممــن جـــاء بعــدهم ممـــن ســار علـــى 
ت،   والوقــوف علــى أحاديــث أو أجــزاء حديثيــة، أو صــحف حديثيــة، - مــن علمــاء احلــديث -والــروا

 من سبقهم، فصححوا بعض هذه األحاديث الضعيفة، وحـسنوا الـبعض األخـر واليت رمبا مل يقف عليها
  .بعد وقوفهم عليها، لتعدد الطرق والشواهد واملتابعات

، وهو وإن كان مفقودا، إال أن هللا عزوجـل حفظـه لنـا  هذا الباب سنن أيب احلسن الصفارومن
، فنثـر هـذه احلـافظ البيهقـيال وهـو  مـن أعـالم هـذه األمـة؛ أٍمَلـَ، وع حـافظكله أو جله من خـالل إمـام

  .السنن يف كتبه كلها
هلذا رغبت يف إخراج هـذه الـسنن، مبتـدأ بكتـاب الطهـارة، ودراسـة أحاديثـه، داعيـا هللا عزوجـل 

  .الصفار كامالأيب احلسن أن يوفقين إلخراج كتاب سنن 
  :وتكمن مشكلة البحث أيضا يف أمور

 أحـد كتـب الــسنة - رمحـه هللا -) صفارعبيدالـبـن أيب احلـسن أمحـد (كـون سـنن احلـافظ :  أوال
 حبـث عنـه يف بعـض الفهـارس بعـد ه،نسخة خطية وال حـىت قطعـة منـ  له من ذكر أنم أقفاملفقودة، فل

املكتبــة : "، كـــ املوثقــةالــربامج احلاســوبية العلميــةكمــا حبثــت يف ، )١( املتخصــصة يف املخطوطــات احلديثيــة
مج  ،"لــرتاث العـــريب واإلســالمياجلـــامع الكبــري لكتـــب ا"، "الــشاملة الف أوالـــيت تـــضم ، "العــريس"وبـــر

، كموقـــع بعـــض املواقـــع املتخصـــصة يف املخطوطـــات علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــةاملراجـــع، كمـــا حبثـــت يف 
سـتقراء كتـب احلـافظ وإبـراز هـذا الكتـاب، "ودود للفهارس وكتب التحقيق"  واسـتخراج حديثـه يكـون 

  .هقيالبي بكر أمحد بن احلسني أيب
  .ال توجد معلومات وافية كافية عن احلافظ أيب احلسن الصفار: نيا

                                                
لد األول يف علوم القرآن والسنة١ج(ط .د" ريخ الرتاث العريب"  فؤاد سزكني)١( فهـرس املخطوطـات " جامعة اإلمـام .) ا

 " احلـديث وعلومـه-فهـرس املخطوطـات املـصورة "عباس عبـدهللا ).  احلديث الشريف وعلومه- ٣/٢ ، ٣/١(ط .د" واملصورات
 . اجلزء األول- ١ط



 ٦

  أسئلة البحث 

  :هذا البحث أبرز عددا من التساؤالت، هي

  هل ثبتت نسبة السنن له؟ .١
زل؟ ومنهجه يف تبويب سننه؟ .٢   ما هو منهجه يف الرواية، وهل سنده عال أم 
  هل اشرتط رواية الصحيح من احلديث أم ال؟ .٣
  عن األئمة أصحاب الكتب قبله؟هل روى  .٤
  هل كتابه على األبواب، أم على املسانيد؟ .٥



 ٧

   أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث ألمور

  :أليب احلسن الصفار من خالل" السنن على املسند"إثبات نسبة كتاب : أوال
دراسة حديثه يف مصنفات احلافظ البيهقـي، الـذي أكثـر مـن ختـريج حديثـه يف تواليفـه كلهـا، ال  .١

 كالـدارقطين بعـض األئمـة الـذين رووا حديثـه يف كتـبهمكـذلك عـن  و. خالل أصل خمطـوط لعدمـهمن
  .وغريه

نـــسبة بعــــض األئمــــة كتــــاب الـــسنن لــــه، كاخلطيــــب البغــــدادي، والـــذهيب، مــــن خــــالل تــــرمجتهم  .٢
  ".رواي السنن: " والذي وصفوه بــ،"بن عبدان علي بن أمحد أيب احلسن"للصفار، وتلميذه 

 عبـدهللا بـن يجِلـَق بـن ايَطـَلْغُم"احلـافظ :  ختريج بعض األحاديـث لـسننه،  كــــمن خالل من عزا .٣
  .وغريهم". ابن حجر العسقالين"، و")هـ ٧٦٢ (الدين عالء عبدهللا، أبو املصري، ريَجْكَالب

مل يروي الصفار عن أي من أصـحاب الكتـب الـستة لتـأخر والدتـه، لكـن روى عـن أئمـة : نيا
  :ن واألجزاء، وهم حفاظ مصنفني يف السن

ح ). ( ه٢٨٥ت (إبراهيم بن إسحاق، بن إبراهيم بـن بـشري، أبـو إسـحاق البغـدادي احلـريب،  .١
٧٣.(  
 ).٧٠، ٤٧ح ). ( ه٢٩٢ت ( أبو مسلم الكجي، ،إبراهيم بن عبدهللا بن مسلم .٢

، ١٠، ٩، ٦ح ). ( ه٢٨٢ت (إمساعيـــل بـــن إســـحاق بـــن إمساعيـــل أبـــو إســـحاق القاضـــي،  .٣
١١.(  
 ).٤٠ح ). ( ه٢٩٠ت (محد بن حنبل أبو عبدالرمحن، عبدهللا بن أ .٤

َْــدف الدراســة إىل بيــان أن ســند الــصفار متفــاوت شـأنه شــأن أصــحب الكتــب الــستة فــأنـزل مــا : لثـا
ُعنده مثـاين وسـباعي، وأعلـى مـا عنـده سداسـي،  كمـا هـو عنـد مـسلم  ُ  وأصـحاب -ُ أعـين الـسداسي -ُ

  ٣مبا يكون عنده أعلى من ذلك أو أنزل يف بقية السننوهذا حبسب كتاب الطهارة، إذ ر )١(.السنن

                                                
  ).١٤ - ١١ - ١٠ - ٩ - ٥ح (ة أنظر األحاديث السداسية يف الرسال) ١(



 ٨

ملسند: رابعا ُإثبات أن منهجه يف ترتيب السنن، هو على األبواب وإن مسي 
، وعنده أبواب ليست )١(

، عنــد بعــض أصــحاب الكتــب الــستة، وهــذا يظهــر مــن خــالل التنــوع الكبــري ملــصنفات احلــافظ البيهقــي
هو الكتاب الـذي يـورد : إذ اجلامع،  منه للسننملسمى اجلامعأقرب ما يكون " سنن الصفار"فكتاب و
ان عقيــدة الــسلف  بيــمــع واآلداب والرقــاق، ، والقــضا واألخبــار احملــضة،األحكــام مؤلفــه أحاديــث هفيــ

  .  كما هو احلال يف تسمية البخاري والرتمذي،)٢( البدعوالرد على

ه، وذلــك لتنوعــه، بــني الــصحيح إثبــات أن الــصفار مل يــشرتط الــصحة يف ختــريج حديثــ: خامــسا
 علـى أي حـديث - أحاديـث كتـاب الطهـارة -واحلسن والضعيف، ومل أقف يف هـذه اجلـزء مـن الـسنن 

  .، وال خيلو من الواهياتموضوع

                                                
   ).٣٦: ص (٥ط" الرسالة املستطرفة" الكتاين )١(

  .)١/٨٣( ١ط "التوضيح لشرح اجلامع الصحيح"ابن امللقن :  انظر)٢(



 ٩

   الداسات السابقة

تــب الــسنة فقــدت أصــوهلا املخطوطــة، إال أن هللا حفــظ هــذه الكتــب يف بطــون كتــب أخــرى، ُبعــض ك
، ومل أر مـن تطـرق الســتخراج أو مجـع أحاديثـه، مــن - رمحــه هللا -حلـسن الـصفارمنهـا كتـاب ســنن أيب ا

  . وغريهاالبيهقي بكر أمحد بن احلسني أيباحلافظ كتب 

دف هذه الدراسة إىل   :و
  .قوداإخراج كتاب من كتب السنة الزال مف: أوال
مـن ) صفاريدالـعبأمحـد بـن أيب احلـسن (حلافظ عن اعمل ترمجة وافية، ودراسة مستفيضة : نيا
  :خالل دراسة

 .عصره الذي عاش فيه وهو القرنني الثالث والرابع .١
 .شيوخه الذين تلقى عنهم العلم وروى عنهم .٢

 .تالميذه الذين تلقوا عنه ورووا عنه .٣

 بكـر أمحـد بـن أيباحلـافظ ، خـصوصا وأن حديثـه يف كـل مـصنفات "الـسنن"معرفة نوعية كتابـه  .٤
وع تبويب سنن أيب احلسن الصفار ومفارقته لـبعض مـن الكتـب ، والذي يظهر يل تنالبيهقياحلسني 

لسنن، لتنوع مصنفات    .  رمحهما هللا تعاىلالبيهقي بكر أمحد بن احلسني أيباحلافظ املسماة 
ـــا صوصا،  يف إثـــراء الـــساحة العلميـــة عمومـــا، واملكتبـــة احلديثيـــة خـــستـــسهم هـــذه الدراســـة: لث

  .مبصدر جديد من مصادر السنة
دة شـواهد ومتابعـات، وألفـاظ متـون األحاديـث النبويـة ما ستـسهم هـذه الدراسـةك: رابعا  يف ز

  .الشريفة
ـا، وتقويـة طرقكما ستسهم : خامسا ر، املـتكلم يف روا هـا يف تصحيح بعـض األحاديـث، واأل

  .هاوأسانيد
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  منهجية البحث

  :لدراسات العليا املعروفة يف ا العلمياتبعت يف هذا البحث نوعني من أنواع مناهج البحث

  .منهج البحث الوصفي: األول

ت وحتليلهـا"ستقـصائيةالدراسـة اال"بــــ وهذا املنهج متثل فيما يـسمى  ت هنـا .، وهـي مجـع البيـا : والبيـا
بـواب عبـادة الطهـارة اخلاصـة  البيهقـيكتـب احلـافظ  مـن مـصادرها يف )كتـاب الطهـارة(مجع أحاديث 

  :وهي

  .كتاب السنن الكربى .١
 .لسنن الصغريكتاب ا .٢

  .كتاب شعب اإلميان .٣
ر .٤   .كتاب معرفة السنن واأل

أمــا عنــد دراســة هــذه األحاديــث فاملــصادر . نــتَّوتبويبهــا بــنفس تبويــب البيهقــي فيهــا، وإال بي
  :هي

  .جت هذه األحاديثّكتب السنة اليت خر .١
 .لرواة األحاديثكتب الرجال اليت ترمجت  .٢

  .فردات اللغوية وغريهاإضافة إىل املصادر املساعدة يف توضيح امل .٣
، ومــــصنفات أخــــرى "مــــصطلح احلــــديث"دراســــة مشوليــــة مــــن منطلــــق مــــصنفات علــــم : وهــــي

  . كمصنفات بيان الغريب واملفردات اللغوية،مساعدة

  .منهج البحث التارخيي :الثاين

، "مـــصطلح احلـــديث" مـــن منطلـــق مـــصنفات علـــم ،متثـــل يف دراســـة رواة هـــذه األحاديـــثوهـــذا املـــنهج 
رخيهم، وما قيل فيهم جرحا، و تعديالاملخصوصا    .صنفات اخلاصة بعلم الرجال وسريهم وأحواهلم و

 صـــحة  علـــى احلــديث منــصف علمـــيل مــن خاللـــه إىل حكــمتوصـــال: فائــدة هــذا املـــنهج هــيو
  .رواته وما قيل فيهممن خالل ، وضعفا، قبوال وردا
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 ذا البحـث، ورمبـا مهـا مسـة واضـحة ينفكـان يف هـ يكـادوهذان املنهجان مندجمان مع بعضهما البعض ال
رزة ذا العلم  فيهو   .على وجه اخلصوصالشريف ، ومنهج متبع للمشتغل 

  :ومتثال يف اخلطوات التالية
 .ختريج احلديث من كتب السنة .١

ّختالف بني املتون املخرجة، بذكر الفروق البينية فيهاتوضيح أوجه اال .٢ ِّ ّ َ . 

ثقـة، أو صـدوقا، أو مبتـو فيـه : واحـد، إن كـان الـرويترمجة رجال السند مبـا اليزيـد عـن سـطر  .٣
، مث أختم بـرأي احلـافظ ابـن جرحا، فإن اختلف فيه جرحا وتعديال، ذكرت كالم اجلارحني واملعدلني

رأي خالصــة  أذكــر إن مل يكــن مــنهمو، إن كــان مــن رجــال التقريــب احلكــم يف الــراوي هوحتريــر حجــر
 .األئمة املعتربين فيه

يث علـــى ضـــوء رجالـــه، بـــذكر مـــن صـــححه أو ضـــعفه ممـــن ســـبق مـــن األئمـــة احلكـــم علـــى احلـــد .٤
 .املتقدمني، أو املتأخرين أو املعاصرين

ْتــــراجم صــــاحب هــــذا الــــسفر العظــــيم، ومــــن رووه لنــــا عنــــه، ومهــــا اإلمامــــان دراســــة بعــــد عمــــل  َ ِّ
م هللا تعـاىل، ، رمحه"أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي"، وتلميذه "َْعلي بن أمحد بن عبدان: "احلافظان

  :متثل عملي يف اآليت
ســناد البيهقــي، و- كتــاب الطهــارة - أحاديــث  مجــع:أوال بهــا يرتت بروايــة أيب احلــسن الــصفار 

  .على األبواب
ُ، وإال بـيـنــتهــو األصــل البيهقــي تبويــب تجعلــ: نيــا " "، كمــا أضــفت عبــارة  عنــد التغــريَّْ

  .الذي يسوقه مباشرة بعد احلديث افظ البيهقياحلكما أذكر كالم . سم الصحايبأمام ا
مــاتفــإن كــان يف الــصحيحني، اكتفيــ. لياختــريج األحاديــث خترجيــا تفــصي: لثــا  يف الغالــب،  

توسـعت ،  األربعـةّوإن كان يف أحدمها خرجته من الكتب التسعة ورمبا زدت عليها، وإن كان يف السنن
جات، وحنوهــــا مــــن كتـــب األئمــــة، مقــــدما البخــــاري، مث يف التخـــريج، مــــن املــــسانيد واملعـــاجم واملــــستخر

 علـــى مـــسلما فمالكـــا، فـــأ داود مث الرتمـــذي والنـــسائي فـــابن ماجـــه، مث أمحـــد فالـــدارمي، فمـــن بعـــدهم
م ّذاكـرا كـالم املخـرج . َّْذاكـرا الـراوي الـذي يلتقـون فيـه فمـن فوقـه، وإال بـيـنـت يف الغالـب. حسب وفيا َ ُ

  .ُ وحنومها إن وجديف احلديث، كالرتمذي واحلاكم
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وأذكـر . إن مل يكن هنا فرق يـذكر" بنحوه: "كما أذكر الفروق اجلوهرية يف املنت إن وجدت، وإال قلت
  .الشواهد يف الغالب وخترجيها

  .احلافظ البيهقيكما عملت حاشية بعد ذكر منت احلديث، أذكر فيها موطن احلديث عند 
الب، مـن غى أن التزيد ترمجته عن سطر يف العلأترجم لرواة احلديث، من فوق الصفار، : رابعا

ْختــصار، مكتفيــا بـذكر امســه، ودرجــة تعديلــه أو جترحيــه، وطبقتــه، ومــن تقريـب ابــن حجــر علــى جهــة اال ِ

ْرجال من هو، حال كون الراوي ثقة، أو متفق على ضـعفه، إن كـان مـن رواة الكتـب الـستة، وإن كـان  َ
ذكــر أ، أو ين ذلــكأقــوال األئمــة فيــه مــن مــصادرهم مــا أمكنــَّالــراوي خمتلــف فيــه جرحــا وتعــديال، بـينــت 

 ميـزان(، وللمـزي) ـذيب الكمـال: (ـــ، كيمصدر القول من املصادر اليت مجعت أقوال األئمـة يف الـروا
، مقــدما التعــديل علــى اجلــرح، وإن كــان مــن رواة  البــن حجــر)ــذيب التهــذيب(، وللــذهيب) االعتــدال

  .ظ ابن حجر يف التقريبالكتب الستة، أختم حبكم احلاف
احلكـــم علـــى احلـــديث يف ضـــوء كـــالم األئمـــة علـــى رجالـــه، وطرقـــه وشـــواهده، فـــأذكر : خامـــسا

احلكــم الــذي نــشأ عــن الكــالم علــيهم جرحــا أو تعــديال، مث أتبعــه بكــالم األئمــة يف احلــديث تــصحيحا 
صار الــسنن املهــذب يف اختــ"وتــضعيفا، كمــا أذكــر كــالم الــذهيب أو حكمــه علــى احلــديث، مــن كتابــه 

أمحــد شــاكر، : إن وجــد احلــديث فيــه، كمــا أذكــر حكــم بعــض مــشاهري احملققــني املعاصــرين كـــ" الكبــري
ؤوط، وغريهمواأل   .لباين، وشعيب األر
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  أمهية البحث

  :تكمن أمهية هذا البحث، يف أمور ثالثة، هي

  أمهية نظرية: األول

يـــشبه إىل حـــد كبـــري صـــحيح اإلمـــام كـــون ســـنن الـــصفار مؤلـــف حـــديثي متكامـــل املواضـــيع واألبـــواب، 
لطهـــارة، ممــا جعـــل إمامـــا كبـــريا كاحلـــافظ  البخــاري، ويفـــارق مـــن أوجـــه بعـــض كتــب الـــسنن الـــيت تبـــدأ 

  .ّيف كتبه كلها، فبلغت أحاديث الصفار عنده قرابة األلفي حديث ونيفه البيهقي، يعتمد

رى، هو أن كتب البيهقـي ومما يؤكد ويقرر أمهية هذه السنن ومفارقتها لبعض كتب السنن األخ
  :اليت نثر حديث الصفار فيها تشمل املواضيع التالية

التوحيـــد، واألمســـاء والـــصفات، والقـــضاء والقـــدر، والبعــــث : "قـــضا العقيـــدة، والـــيت تتمثـــل يف .١
مل أقف عليه وهي للبيهقي ، وهناك كتب ) حديثا٧٦٤( هاحيث بلغت أحاديث". والنشور، واإلميان

 . )الرؤية(كتاب 

ـــ .٢  هلـــ، و) حـــديثا٢١٤(فقـــد بلغـــت أحاديثهـــا يف كتـــاب الـــدالئل . سرية النبويـــة بكـــل جوانبهـــاال
 .مل أقف عليه) اإلسراء(كتاب 

 .) حديثا١٠٤(حيث بلغت أحاديثها . الرقائق واألدب والزهد والدعوات .٣
ر املوقوفة على أبواب الفقه .٤  .السنن النبوية واأل

بيهقـي الـيت اسـتخرجت مـن بعـض مـا وقفـت عليـه وهذا يظهر جليا يف قائمة مؤلفات احلافظ ال
فقرابــــة نــــصف الــــسنن أحاديــــث يف األحكــــام،  .)صفارعبيدالــــأيب احلــــسن أمحــــد بــــن ســــنن (أحاديــــث 

، ممــا يــدل علــى أن هــذه الــسنن أقــرب مــا تكــون إىل  مــن املواضــيعيف مــا ذكــرت آنفــاوالنــصف البــاقي 
 عـن ، قـال ابـن امللقـن والرتمـذي البخـاريانمامـكمـا فعـل اإل املتعـارف عليهـا، )لـسننا(ــ  منها ل)اجلامع(

 وســننه - ملسو هيلع هللا ىلص -كتــاب اجلــامع الــصحيح املــسند املختــصر مــن أمــور رســول هللا (فهــو قــد مســاه : "األول
مــه أنــه مل خيــتص بــصنف دون صــنف ولــذلك أورد فيــه األحكــام والقــضا :  مبعــىن)اجلــامع( وهــو ،)وأ

ُلرقــاق، كمــا أن مــن مجلــة أغراضــه بيــان عقيــدة الــسلف والــرد علــى مــا كــان واألخبــار احملــضة واآلداب وا
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هـذه و، )٢()اجلـامع الكبـري (وذكر ابن األثري أن اسم كتاب الرتمـذي هـو )١(."ًسائدا يف عصره من البدع
اجلــــامع (بــــشار عـــواد، أمــــا نـــسخة أمحــــد شـــاكر فعلــــى طرتـــه . ة الكتــــاب بتحقيـــق دّالتـــسمية علــــى طـــر

  ).الصحيح
  .أمهية تطبيقية: الثاين

  :ملا كان ذلك كذلك، فإن إخراج سنن أيب احلسن الصفار سيسهم يف معرفة املزيد من

طــــرق األحاديــــث املرفوعــــة، خــــصوصا املــــتكلم فيهــــا، مــــن جهــــة الوصــــل واإلرســــال، والتــــدليس  .١
لتحديث، واملتابعات، وحنوه مما حيتاجه املشتغل يف علم احلديث  .والتصريح 

ا، واملدرج منها وحنوه، مما هو مزبور يف كتب علم املصطلحمعرفة ألفاظ املتون،  .٢ دا  .وز

  .هذه البحث فائدته ختص املشتغلني بعلم احلديث، رواية ودراية، وشرحاأخريا 
 الـصفار يف سـننه أحـد أئمـة ن اسـتفاد مـن سـنحيـث  وأضرب لذلك مثاال حيـا،:يقول الباحث

، )تلخــيص احلبــري(يف كتابــه القــيم ، - رمحــه هللا -هــو احلــافظ ابــن حجــر العــسقالين : ادهّ ونقــاحلــديث
  : ، فقال)أنه ملسو هيلع هللا ىلص مسح أعال اخلف وأسفله: ( بن شعبة ديث املغريةحلعند خترجيه 

عزيز ثنــا عبــدال بــن دمحم بــن عبــدهللا حــدثنا : وهــي،ووقــع يف ســنن الــدارقطين مــا يــوهم رفــع العلــة"
بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا رجاء بن حيوة فذكره فهذا ظاهره أن ثـورا مسعـه داود بن رشيد عن الوليد 

 عــن ، عــن أمحــد بــن حيــىي احللــواين،صفار يف مــسندهعبيدالــمــن رجــاء فتــزول العلــة ولكــن رواه أمحــد بــن 
 فهــذا اخــتالف علــى داود مينــع مــن القــول ، حــدثنا رجــاء: ومل يقــل، عــن رجــاء: فقــال،داود بــن رشــيد
  )٣(". ما تقدم يف كالم األئمة مع،بصحة وصله

  .سيسهم إسهاما يف فاعال يف خدمة املشتغلني يف هذا الفنفإخراج السنن كامال 
  سبب إختيار املوضوع 

 .إخراج أحد كتب السنة املفقودة .١

                                                
  .)١/٨٣( ١ط "التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" ابن امللقن )١(

   .)٦/٤٧٤( ١ط" الكامل يف التاريخ" ابن األثري )٢(

  ).١/٤١٦ (١ ط"احلبريتلخيص "ابن حجر ) ٣(



 ١٥

 .َّ ثـر يف السنة جديدية احلديثية مبصدرإثراء الساحة العلم .٢

  . علم احلديث رواية ودرايةةخدم .٣

ــَعودراســة إبــراز  .٤ ـــ هــو احلاف،الرتمجــة لــهيف  مل يــوف حقــه ، مــن أعــالم احلــديث وحفاظــهمَل ظ ــــــــــــــــــ
 . )أيب احلسن الصفار(

  .فأسأل هللا عزوجل التوفيق والسداد، وأن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل



 ١٦

افهاِّومصندراسة سنن الصفار : الباب األول    وروا

اُّالسنة تعريفها، وتدوين: الفصل األول   ها ومصنفا
  ُّتعريف السنة: املبحث األول

  :لغة

التعريف اللغوي للسنة مـستمد مـن نـصوص القـرآن الكـرمي، وكـالم سـيد املرسـلني، ويظهـر جليـا يف قـول 
. ]٧٧: اإلســــــــــــــراء[ } ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين {: هللا تعــــــــــــــاىل

ــ( :وقولــه  َمــن ســن يف اإلســالم ســنَّة حــسنة، فـعمــل  ِْ
َ ِ ُ َ ً ًََ َ ُ َ َِ َ ْ ِْ ِ ــا، وال َّ ََا بـعــده، كتــب لــه مثــل َأجــر مــن عمــل  َ ِْ

َ ُِ َ َ َِ ْ ُْ ِ َِ َ ُ ُ َ ْ
ـا بـعـده، كتـب عليـه مثـل وزر مـن  ْيـنـقص من ُأجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سـنَّة سـيئة، فـعمـل  َ ْ َْ َ َ ُ َ َ ٌ ُ ُ َِ ِ ِْ َ َِ ُ َْ ِْ ِ ِ ََِْ َ ُ َُّ ُْ ِ ِ َ ً ً َُِّ ِْ َ ْ ِ َ ْ ْ ِ

ا، وال يـنـقص من أَوزارهم  ْعمل  ِِ َ ْ ْ َِ ُ َُ ْ ََ ِ
َ ِ ٌشيءَ ْ َ.()١ (  

َّســـن" :) ه٣٩٥(قـــال ابـــن فـــارس  ن الــــشَّيء :َ ِ الـــسني والنُّــــون َأصـــل واحـــد مطـــرد، وهـــو جـــر
ْ ُ ٌ َُ َ َُ َ ُ َ َ َ ٌِّ َّ ِ ٌِ ْ ُ

ــوهلم ســنـنت المــاء علــى وجهــي َأســنُّه ســنا، إذا أَرســلته إرســاال ًوإطــراده يف ســهولة، واألصــل قـ َُ َ َ ُ َ ُْ ِْ ِ ُِ ُ َْْ َْ ِ َ َ َ َََ َُ ْ ُ َُْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ ُ ُِ ا ََِّوممــ ... َ
َُاشتق منه السنَّة، وهي السرية ِ ِّ ََ

ِ ُ ُّ ُْ ْ َّ ُوسنَّة رسول ا عليه السالم. ُ َ َّ ِ ََْ َِّ ِ ُ َُ َُُسريته: َُ ُّقال اهلذيل. ِ َُِْ َ َ:  
َفال جتزعن من سنَّة أَنت سرتـها  ََْ ِ ٍ َِ ْ ُ ْ ْ َ َْ َُ فأول راض سنَّة من يسريها*ََ ِ َ َ ُْ ً ٍ َ ُ َََّ  

ََّوإمنـــا مسيـــت بـــذلك ألنـ ِ َِ َ ِ ِْ َ ُِّ ََّ ًهـــا جتـــري جـــرَ َْ ِ َْ ْومـــن ذلـــك قــــوهلم. َ ُُْ َ َ َِ ْ ِ ْامـــض علـــى ســـننك وســـننك، َأي : َ ُ ََ َ َ َِ َِ ََ ِ ْ
َوجهــك ِ ْ ٍوجــاءت الــريح ســنائن، إذا جــاءت علــى طريقــة واحــدة. َ َ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ّ ََ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ََ ِ َمث حيمــل علــى هــذا. َ َ ََ ُْ َ ُ َســنـنت احلديــدة : َُّ َ ِ َ َْ ُ َْ

ََأسنـُّها سنا َإذا أَمررتـها ع. َُ َ ََْ ْ َ ِلى السنانِ َ ِّ ُّوالـسنان هـو المـسن. َ َ َِ ْ ُ ُ َ ِّ ِومـن البـاب.. . َ َْ َ ٌسـن اإلنـسان وغـريه مـشبه : َِ ََّْ ُ ِِ َِ ْ َُّ ِ َ ْ ِ

ِبـــسنان الـــرمح ُّْ ِ َ ِ ُوالـــسنون. ِ َُّ َمـــا يـــستاك بـــه؛ ألنـــه يـــسن بـــه األســـنان ســـنا: َ ُ ُ َُ َ ْ َُ َْ ِ ِِ ُِّ َ َّ ِ ُ َ ـــوهلم.. . ْ ْفأمـــا قـ ُُْ َ َســـن إبلـــه، إذا : َََّ َِّ ُِِ َ َ
َرع ُّاهـــا، فـــإن معـــىن ذلـــك أَنـــه رعاهـــا حـــىت حـــسنت بـــشرتـها، فكأنـهـــا قـــد صـــقلت صـــقال، كمـــا تـــسن َ َ ََ َ ُُ َُ ًَ ْ َ ُ َ َْ َِْ ِْ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ ََ ُ َ ْ َّ ِ

ُاحلديدة َ ِ ُهذا معىن الكالم، ويـرجع إىل األصل الذي َأصلناه. َْ َْ ََّ َِ َِّ ِ ْ َْ ْ َ ِ ُ َ َْ َ ِ َ ْ َ َ".)٢(  
  : تعين لغةيفهم مما سبق أن السنة : يقول الباحث

  .الوجهةو ،الطريق .١

                                                
 ).١٠١٧ ح ٤/٢٠٥٩ -...ب احلث على الصدقة ولو بشق -الزكاة ( ١ط "صحيحال"مسلم ) ١(

  ). ٣/٦٠(ط . د"مقاييس اللغة"ابن فارس ) ٢(



 ١٧

ن الشيء وإرساله .٢   . جر
  .الصقل .٣

  :إصطالحا

  نئ مئ زئ رئ {: ال يوجـــد تعريـــف اصـــطالحي حمـــدد للـــسنة، وتعريفهـــا يظهـــر يف قولـــه تعـــاىل
}  ىت نت مت زت يبرت  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

ـــه. ]١٢٩: البقـــرة[  جم هل خلمل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق {: وقول
ـــــــــــه.]١١٣: النـــــــــــساء[}  مم خم حم  ام  يل ىل مل يك ىك مك {:  وقول
  .]٣٤: األحزاب[}  ٰى ين ىن نن من رنزن مم

 واحلكمـة هـي مـا جـاءت بـه ،الكتاب هو ما يتلـى عـن هللا تعـاىل: "- رمحه هللا -قال الشافعي 
ت ا واحلكمـة{:  وقـال قتـادة عـن قولـه تعـاىل)١(". ممـا بينـت سـنة رسـول هللا ،الرسالة عـن هللا ِآ ِ َِ َْ ْ َِّ َ{ :

  )٢(".لقرآن واحلكمة السنةا"
َُأال إين أُوتيت الكتاب، ومثـله معه: (هر أيضا من قوله ملسو هيلع هللا ىلصويظ َُ َ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ِّ ِ َنضر ا امرأً : ( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص)٣().َ َْ َُّ َّ َ

ــرب حامــل فقــه إىل مــن هــو أَفـقــه منــه،  ُمســع منَّــا حــديثا، فحفظــه حــىت يـبـلغــه، فـ ُ ُ ُْ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ َ ُُ ْ َ ََ َ ُ َ َ ََ َّ َِ ِْ ِ ِ ِِ َ ََ ّ َّ َورب حامــل فقــه لــيس ً ْ َ ٍ ِِْ ِ َ َّ ُ َ
ٍبفقيــه ِ ــا وعــضوا عليـهـــا : (وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص )٤().َِ َعلـــيكم بــسنَّيت وســنَّة اخللفـــاء المهــديني الراشــدين، متـــسكوا  ّْ َْ َ َ ََ َ َُّ َ َ َ ََِ ُ َُّ ََّ ِ ِِ َِ ِْ ْ ِ َ ُْ ُ ِ ُ ِ ْ

                                                
  ). ٥/١٣٦(ط .د "األم كتاب" الشافعي )١(

ب قوله تعاىل-تفسري القرآن ( ١ ط"حيحالص"البخاري ) ٢( ُِوإن كنـنت تر{:   َُّْ ُ ْ ِ َدن ا ورسوله والدارَ َ ََّ َ َُ َ َُّ َ ْ...{- ٦/١١٧ .( 

 ح ٤/٢٠٠ - ب يف لـزوم الــسنة -الــسنة (ط .د "الــسنن"أبـو داود : أخرجـه مـن حــديث املقـدام بــن معـدي كــرب ) ٣(
، والطحــــاوي )٢٤٤ ح ٧٠: ص( ١ط "الـــسنة"، واملـــروزي )١٧١٧٤ ح ٢٨/٤١٠( ١ط" املـــسند"، وأمحـــد بـــن حنبـــل )٤٦٠٤

رشرح معاين ا"  -األشـربة وغريهـا ( ١ط "الـسنن"، والـدارقطين )٢٠/٢٨٣( ٢ط "املعجم الكبـري"، والطرباين )٤/٢٠٩( ١ ط"آل
ئح واألطعمـــة وغـــري ذلـــك  . .." عنـــهعبـــد الـــرمحن بـــن أيب عـــوف اجلرشـــي: " كلهـــم مـــن طريـــق،)٤٧٦٧ ح ٥/٥١٦ -الـــصيد والـــذ

   ).  ٢٨٧٠ ح ٦/٨٧١ (١ ط"السلسلة الصحيحة"وصححه األلباين يف 

ب فضل نـشر العلـم -العلم (ط .د "السنن"أخرجه أبو داود ) ٤( بـت،) ٣٦٦٠ ح ٣/٣٢٢ -   مـن مـن حـديث زيـد بـن 
ن، عـن أبيـه : "طريق لفـاظ عـدة عـن بعـض الـصحابة، أنظـر، .."عنـهعبد الرمحن بـن أ  ٢/١١٤٥( ٢ط" صـحيح اجلـامع: "وروي 
  ).٦٧٦٦ ح ٦٧٦٥ ح  ٦٧٦٤ ح  ٦٧٦٣ح 



 ١٨

ِلنـَّواجـــذ ِ َ ة، منثـــورة يف كتـــب املـــصطلح ولعلمـــاء الـــشريعة حمـــدثني وفقهـــاء، أقـــوال يف تعريـــف الـــسن )١().ِ
  :، أذكر بعض كالمه لفائدته على سبيل اإلمجال"املوافقات"واألصول، تكلم عليها الشاطيب يف كتابه 

علــى اخلــصوص، ممــا مل يــنص عليــه يف الكتــاب ملسو هيلع هللا ىلص طلــق علــى مــا جــاء منقــوال عــن النــيب ت: أوال
  .ملسو هيلع هللا ىلصالعزيز، بل إمنا نص عليه من جهته 

فــق مــا عمــل عليــه ِ إذا عمــل علــى و،"ةّنُفــالن علــى ســ: " فيقــال،طلــق يف مقابلــة البدعــةت: نيــا
إذا عمـل علـى خـالف " فالن علـى بدعـة: "ال، ويقالان ذلك مما نص عليه يف الكتاب أوكملسو هيلع هللا ىلص، النيب 

يــه لفــظ الــسنة مــن تلــك ذلــك، وكــأن هــذا اإلطــالق إمنــا اعتــرب فيــه عمــل صــاحب الــشريعة؛ فــأطلق عل
  .اجلهة، وإن كان العمل مبقتضى الكتاب

 ،، وجـد ذلـك يف الكتـاب أو الـسنة أو مل يوجــد طلـق علـى مـا عمـل عليــه الـصحابةتو: لثـا
يــدل . لكونــه اتباعــا لــسنة ثبتــت عنــدهم مل تنقــل إلينــا، أو اجتهــادا جمتمعــا عليــه مــنهم أو مــن خلفــائهم

  .)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني(:  ملسو هيلع هللا ىلصلهعلى هذا اإلطالق قو
  :  أوجهمخسةل منه يف اإلطالق ّصفمما تقدم حت

   .ملسو هيلع هللا ىلصقوله  .١
   . ملسو هيلع هللا ىلصفعله .٢
الجتهــاد، بنــاء علــى صــحة االجتهــاد يف ُوكــل ذلــك إمــا مملسو هيلع هللا ىلص، إقــراره  .٣ لــوحي أو   حقــهتلقــى 

   .ملسو هيلع هللا ىلص
 )٢(. ما جاء عن الصحابة أو اخللفاء .٤

 .مقابل البدعة .٥

                                                
ض بــــن ســـارية مــــن حـــديث أخرجـــه) ١( ب يف لــــزوم الــــسنة -الـــسنة (ط .د "الــــسنن" أبــــو داود : العــــر  ح ٤/٢٠١ - 
لــسنة واجتنــاب البــدع  -أبــواب العلــم  (٢ ط"الــسنن"، والرتمــذي )٤٦٠٧ : وقــال) ٢٦٧٦ ح ٥/٤٤ -ب مــا جــاء يف األخــذ 

، وأمحـد بـن حنبـل )٤٢ ح ١/١٥ -ملهـديني ب اتبـاع سـنة اخللفـاء الراشـدين ا -املقدمـة  ("الـسنن"، وابـن ماجـه "حسن صحيح"
وصــححه ، .."عنــهعبــد الــرمحن بــن عمــرو الــسلمي، وحجــر بــن حجــر : "كلهــم مــن طريــق، )١٧١٤٥ ح ٢٨/٣٧٥(١ط" املــسند"

 ).٢٤٥٥ ح ٨/١٠٧( ٢ط "اإلرواء"األلباين يف 

  ). ٤/٢٨٩ (١ ط"املوافقات" الشاطيب )٢(



 ١٩

قــال أبــو  )١(".الــسنة هــي املفـسرة للتنزيــل، واملوضــحة حلــدوده وشــرائعه: "قاســم بــن ســالمعبيدالقـال أبــو 
 هـى املـشروعة ،الـدين والطريقـة املتبعـة ألهـل ،السنة هى الطريقـة املتبعـة ألهـل الـدين: "املظفر السمعاين

  )٢(".ملسو هيلع هللا ىلص واملشروع ىف الدين إمنا يكون من هللا تعاىل أو رسوله ،ىف الدين

، وصــفاته ه وتقريراتــه، وأفعالــه،مــن أقوالــملسو هيلع هللا ىلص قــل عــن رســول هللا ُهــي مــا ن: فالــسنة عنــد احملــدثني
ُُاخللقية واخللقية   )٣(.ل البعثةأخباره قبو ،ه، ومغازيهتريِوس، َْ

                                                
 ). ١/٢٣٤(٢ط "الفقيه واملتفقه"  اخلطيب البغدادي)١(

  ). ١/٣٨٨( ١ط "قواطع األدلة يف األصول"  أبو املظفر السمعاين)٢(

  ). ١٠: ص(ط .د "احلديث واحملدثون"  زهوأبو) ٣(



 ٢٠

ا: املبحث الثاين   تدوين السنة ومصنفا
  التدوين يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ُال تكتـبــوا عــين، ومــن كتــب عــين غيـــر القــرآن فـليمحــه، (: ملسو هيلع هللا ىلص عــن كتابــة احلــديث فقــال ــى رســول هللا ّ ُّ ْ َ ْ َُْ ِ ْ ُ َْ َ َْ َِ َِ ََ َ َُ َ ْ َ
َوحــدثوا عــين، وال حــرج َ َ َََ َِّ َ ُ لكتابــة، فقــال)١().احلــديث...ِّ ٍاكتـبــوا أليب شــاه: ( وأمــر ملسو هيلع هللا ىلص  َ َِ ِ ُُ  وكتــب عنــه )٢().ْ

، فقــال ِكنــت َأكتـب كــل شــيء َأمسعـه مــن رســول (: الـصحايب اجلليــل عبــدهللا بـن عمــرو بــن العـاص  ُ َ ْ ِ ُ َُْ ٍ
ْ َ َّ ُ ُُ ُ ْ ُ ْ

ـــريش َِّا  ٌ أُريـــد حفظـــه، فـنـهتـــين قـ ْ َُ ُ َِ ْ َ َ َ ْ ِ ُ ُوقـــالواِ َ َِّأَتكتـــب كـــل شـــيء تـــسمعه ورســـول ا : َ ُ ُ ََ َُ ُ ْ َ َّ ٍَ
ْ َ ُ ُ ُ ْ  ـــتكلم يف ِبـــشر يـ ُ َّ َ َ َ ٌَ َ

ِالغـــضب، والرضـــا، فأمـــسكت عـــن الكتـــاب، فـــذكرت ذلـــك لرســـول ا  ِ َِّ ِ ُ َ ََ َ َُ ْ َ َ َِ َِ ْ ِْ َ ُ ْ َْ َ َِّ َ ِ صـــبعه إىل فيـــه، ملسو هيلع هللا ىلصَ ِ، فأومـــأ  ِِِ َ ِ ُ ْْ ُ َ َِ َ َ
َفـقال َ َاكتب فـو: َ َ ْ ُ ٌّالذي نـفسي بيده ما خيرج منه إال حقْ َ ََِّ ُِ ْ َِ ُِ َُْ ِْ ِ َِ َّ.()٣(  

ت عــن " تقييــد العلــم" يف كتابــه - رمحــه هللا -اخلطيــب البغــدادي اســتفاض قــد و يف ذكــر الــروا
 ، يزة للكتابة عنه -الصحابة     )٤(.فمن بعدهم من التابعني رمحهم هللا تعاىل -  الناهية وا

كتابـة احلـديث، فمـنهم مـن حكـم يف  اختلف الـصدر األول ه النصوص وغريها، وألجل هذ
عمـــر، وابـــن :  كـــره ذلـــك فممـــن.روا حبفظـــه، ومـــنهم مـــن أجـــاز ذلـــكَمـــكـــره كتابـــة احلـــديث، والعلـــم، وَأ

بـت، وأبـو موسـى، وأبـو سـعيد اخلـدري، يف مجاعـة آخـرين مـن الـصحابة والتــابعني  .مـسعود، وزيـد بـن 
حــه وممــن وأنــس، وعبــدهللا بــن عمــرو بــن العــاص، يف مجــع آخــرين مــن   علــي وابنــه احلــسن،: أو فعلــهأ

   )٥(.الصحابة، والتابعني،  أمجعني

                                                
  ).  ٣٠٠٤ ح ٤/٢٢٩٨ ...ب التثبت يف احلديث  -الزهد والرقائق ( ١ط" الصحيح"يف أخرجه مسلم ) ١(

 يف ومـــــسلم). ٢٤٣٤ح  -عـــــرف لقطـــــة أهـــــل مكـــــة ب كيـــــف ت -اللقطـــــة  (١ ط"الـــــصحيح" يف  البخـــــاري:أخرجـــــه) ٢(
 ).  ١٣٥٥ ح ٢/٩٨٨ -...ب حترمي مكة وصيدها  -احلج ( ١ط "الصحيح"

 ١ط "املـــسند"يف ، وأمحـــد )٣٦٤٦ ح ٣/٣١٨ -ب يف كتـــاب العلـــم  -العلـــم (ط .د "الـــسنن"أخرجـــه أبـــو داود يف ) ٣(
 ). ٦٥١٠ ح ١١/٥٧(

  ). ٩٩ - ٢٩: ص(ط .د "تقييد العلم"خلطيب البغدادي ا) ٤(

  ). ١٨١: ص( ١ط "مقدمة ابن الصالح"  ابن الصالح)٥(



 ٢١

ـى عـن الكتابـة عنــه ،يف الكتابـة عنـه ملــن خـشي عليـه النـسيانملسو هيلع هللا ىلص أذن لعلـه و: "قـال احلـافظ العراقـي  و
ــى عــن كتابــة ذلــك. تكــال علــى الكتــاباال خمافــة ،مــن وثــق حبفظــه  حــني خــاف علــيهم اخــتالط ؛أو 

  )١(." وأذن يف كتابته حني أمن من ذلك،ذلك بصحف القرآن العظيم

  :وقد كان لبعض الصحابة  صحف مكتوب فيها أحاديث نبوية، كــ
 . صحيفة سعد بن عبادة .١

ُصحيفة مسرة بن جندب .٢ َُ . 
 . صحيفة جابر بن عبدهللا .٣

 . الصحيفة الصادقة اليت كتبها عبدهللا بن عمرو بن العاص .٤

 .م العالقة بني املسلمني واليهودينظلتََّ يف السنة األوىل للهجرة، تصحيفة العهد كتب .٥
 . ألواح عبدهللا بن عباس .٦

  )٢(. نبه عن أيب هريرةُام بن مّصحيفة مه .٧
  التدوين بعد وفاة النيب 

ّالكالم يف هذا املوضوع يطول، وألفت فيه مصنفات، وذلك لتنوع التصنيف يف ذلـك وتدرجـه وتوسـعه 
مـصنفات يف املتـون، : ومـصنفاته، وهـي علـى أنـواع" علم احلـديث: "وتفرعه، ومن هنا نشأ ما يسمى بـــ

ِّامشـــل الكتـــب الـــيت تكلمـــت علـــى ذلـــك، كتـــاب الكتـــاين وأخـــرى يف الرجـــال رواة املتـــون، ومـــن أفـــضل و

فعلـى سـبيل اإلمجـال، املـصنفات ". الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب الـسنة املـشرفة "،) ه١٣٤٥(
  :اليت دونت فيها سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، هي

  .، وغريهاكتب التزم أهلها فيها الصحة من غري ما تقدم من املوطأ والصحيحني .١
لسننك .٢ قـي، ، كالسنن األربعة، وسنن الـدارمي، والبيهمرتبة على األبواب الفقهية .تب تعرف 

 " السنن على املسند: "، أو ما يسمى بـــ)سنن أيب احلسن الصفار( ومنها كتابنا هذا .وغريها

                                                
  ). ٢٠٣: ص( ١ط "التقييد واإليضاح"  العراقي)١(

  ).٩: ص(ط .د " بني الدكتور صبحي الصاحل واملستشرقني،التدوين املبكر للسنة"ماجد أمحد نيازي ) ٢(



 ٢٢

وهـي الكتـب ، ، ألمحـد بـن حنبـل واألثـرم واملـروزي)السنة(، كــكتاب نةُّكتب تعرف بكتب الس .٣
ا وترك ما حدث بعد الصدر األول من البدع واألهواءاحلاض  .ة على اتباعها والعمل 

ككتـــاب ذم  :كتـــب مفـــردة يف اآلداب واألخـــالق والرتغيـــب والرتهيـــب والفـــضائل وحنـــو ذلـــك .٤
 .، وحنوها)ذم الدنيا( وكتاب )ذم احلسد(الغيبة وكتاب 

 ، علـــى حـــدةوهـــي الكتـــب الـــيت موضـــوعها جعـــل حـــديث كـــل صـــحايب، كتـــب علـــى املـــسانيد .٥
 كمـا فعلـه غـري ،  مـرتبني علـى حـروف اهلجـاء يف أمسـاء الـصحابة،صحيحا كـان أو حـسنا أو ضـعيفا

 أو غـــري ، أو الـــشرافة النـــسبية، أو الـــسابقة يف اإلســـالم، أو علـــى القبائـــل،واحـــد وهـــو أســـهل تنـــاوال
عـة  أو أحاديـث مجا،كمـسند أيب بكـر،  وقـد يقتـصر يف بعـضها علـى أحاديـث صـحايب واحـد،ذلـك
 ومـسند ، كمـسند املقلـني، واحدٌ أو طائفة خمصوصة مجعها وصف،كمسند األربعة أو العشرة، منهم

ــــذين نزلــــوا مــــصر ــــصحابة ال ــــرية جــــدا،ال وأبــــو داود أمحــــد، : كمــــسند : إىل غــــري ذلــــك واملــــسانيد كث
 .م، والبزار، وأيب يعلى، وغريهالطيالسي

سـانيدها،كتب يف التفسري .٦ ر  كتـب و .ري ابـن أيب حـامت، والطـربي، كتفـس ذكـرت أحاديـث وآ
سانيد ر   . البن أيب داود)املصاحف(ككتاب ، يف املصاحف والقراآت فيها أيضا أحاديث وأ

سـانيد أيـضا .٧ الناسـخ (كتـاب : فمـن األول :كتب يف الناسخ واملنسوخ من القرآن أو احلـديث 
.  جعفــر بــن النحــاس ولغــريهم وأليب بكــر بــن األنبــاري وأليب،قاســم بــن ســالمعبيدال أليب )واملنــسوخ

 . ألمحد بن حنبل وأليب داود صاحب السنن)الناسخ واملنسوخ(وهو احلديث كتاب : ومن الثاين

نيـــة .٨ ـــة الر ن جعلـــت مـــن : وهـــي، كتـــب يف األحاديـــث القدســـية اإلهلي املـــسندة إىل هللا تعـــاىل 
ــا  احلــسن علــي بــن املفــضل  أليب)األربعــني اآلهليــة: (ـكــ :كالمــه ســبحانه ومل يقــصد إىل اإلعجــاز 

 .املقدسي

: ـكــــ .كتــــب يف األحاديــــث املسلــــسلة وهــــي الــــيت تتــــابع رجــــال إســــنادها علــــى صــــفة أو حالــــة .٩
ألولية(  .فةَلِ أليب طاهر عماد الدين أمحد بن دمحم بن أمحد بن دمحم بن إبراهيم بن س)املسلسل 

 . أليب داود صاحب السنن)املراسيل(ككتاب  :كتب يف املراسيل .١٠

 . للرتمذي)الشمائل(ككتاب  :يف الشمائل النبوية والسري املصطفوية واملغازيكتب  .١١



 ٢٣

كأحاديــث ســـليمان بــن مهــران األســـدي  :كتــب يف أحاديــث شــيوخ خمـــصوصني مــن املكثــرين .١٢
ألعمش  .الكاهلي موالهم امللقب 

 أليب نعـيم )إن  تـسعة وتـسعني امسـا(: كطرق حـديث :كتب يف مجع طرق بعض األحاديث .١٣
 أليب بكــــر )اإلفــــك(:  وطــــرق حــــديث، للــــضياء املقدســــي)احلــــوض(:  وطــــرق حــــديث،يناألصــــبها
  .اآلجري

 مالــك )تــراجم رواة(ككتــاب  :كتــب يف رواة بعــض األئمــة املــشهورين أو يف غرائــب أحــاديثهم .١٤
 .للخطيب البغدادي ذكر فيه من روى عن مالك

وهـو مـا تفـرد بـه راويـه : فرد مطلق :كتب األحاديث األفراد، بفتح اهلمزة مجع فرد وهو قسمان .١٥
ن مل يـروه أحـد مـن الثقـات إال :  وفرد نسيب.عن كل أحد من الثقات وغريهم وهو ما تفـرد بـه ثقـة 

ن مل يـــروه إال أهـــل بلـــدة كـــذا كأهـــل البـــصرة أو تفـــرد بـــه راويـــه عـــن راو  هـــو أو تفـــرد بـــه أهـــل بلـــد 
 . للدارقطين وهو كتاب حافل يف مائة جزء)األفراد(كتاب : خمصوص

غين بـن سـعيد املـصري عبـدالككتـاب  :كتب يف مبهم األسانيد أو املتون من الرجـال أو النـساء .١٦
 .)الغوامض واملبهمات(بكتاب : يف ذلك وهو املسمى

ما تذكر فيه األحاديث على ترتيب الـصحابة : مجع معجم وهو يف اصطالحهم، كتب املعاجم .١٧
عجــم امل: (ـكــ : مــرتبني علــى حــروف اهلجــاءأو الــشيوخ أو البلــدان أو غــري ذلــك والغالــب أن يكونــوا

 .لطرباينل) الكبري

ــم طبقــة بعــد طبقــة،وهــي الــيت تــشتمل علــى ذكــر الــشيوخ وأحــواهلم، كتــب الطبقــات .١٨  ، وروا
 . ملسلم بن احلجاج)الطبقات(ككتاب  .وعصرا بعد عصر إىل زمن املؤلف

 وأخــذ عــنهم أو ،لــفوهــي الــيت تــشتمل علــى ذكـر الــشيوخ الــذين لقــيهم املؤ، كتـب املــشيخات .١٩
 .)مشيخة احلافظ أيب يعلى اخلليلي: (ـك :أجازوه وإن مل يلقهم

أي علل األحاديـث مجـع علـة وهـي عبـارة عـن سـبب غـامض خفـي فاضـح يف ، كتب يف العلل .٢٠
 . والدارقطين للبخاري وملسلم وللرتمذي)العلل(ككتاب  :احلديث مع أن الظاهر السالمة منه

 كتــاب: ، ويقــال لــه)ملوضــوعات مــن األحاديــث املرفوعــاتا(ككتــاب  :كتــب يف املوضــوعات .٢١
طيل(  . احلسني بن إبراهيم بن حسني بن جعفر اهلمداين اجلوزقيعبدهللا أليب )األ



 ٢٤

ويل خمتلف احلديث، كتب يف اختالف احلديث .٢٢  ، أو تقول يف مـشكل احلـديث،أو تقول يف 
 للــشافعي )اخــتالف احلــديث(ككتــاب  :أو تقــول يف مناقــضة األحاديــث وبيــان حمامــل صــحيحيها

 . وهو من رواية الربيع بن سليمان املرادي

ء عــن األبنـاء وعكــسه،كتـب روايـة األكــابر عـن األصـاغر .٢٣  ،وهـي أنـواع مهمــة وهلـا فوائــد،  واآل
 الكبـار مـا رواه(كتـاب  : عن متـيم الـداري خـرب اجلـساسة ومـن كتبهـاواألصل يف أوهلا رواية النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ء عن األبناء،عن الصغار  للحافظ أيب يعقوب إسـحاق بـن إبـراهيم بـن يـونس بـن املنجنيقـي ،) واآل
 .ظالبغدادي الوراق نزيل مصر الثقة احلاف

ـــــة وقوانينهـــــا .٢٤ ـــــسامع(منهـــــا كتـــــاب  :كتـــــب يف آداب الرواي ـــــراوي وآداب ال  )اجلـــــامع ألخـــــالق ال
 .للخطيب البغدادي

يب احلجــاج يوســف  أل)عــوايل األعمــش(ككتــاب  :هــي كثــريةكتـب يف عــوايل بعــض احملــدثني، و .٢٥
 .بن خليل الدمشقي

ســـانيد .٢٦  )أدب النفـــوس(اب ـــــككت :كتـــب يف التـــصوف وطريـــق القـــوم، ذكـــرت فيهـــا أحاديـــث 
  .أليب بكر اآلجري

اليت يقتصر فيها على ذكر طـرف احلـديث الـدال علـى بقيتـه مـع اجلمـع : وهي، كتب األطراف .٢٧
أطــــراف : (ـكــــ : أو علــــى جهــــة التقيــــد بكتــــب خمــــصوصة،ل االســــتيعاب إمــــا علــــى ســــبي،ألســــانيده

 .دمشقي احلافظعبيدال أليب مسعود إبراهيم بن دمحم بن )الصحيحني

ـا بعـض كتـب احلـديث علـى بعـض آخـر معـني منهـا، كتب الزوائد .٢٨  :أي األحاديث الـيت يزيـد 
زجاجــة مـصباح ال(:  مسـاه، للــشهاب البوصـريي،كزوائـد سـنن ابـن ماجـة علــى كتـب احلفـاظ اخلمـسة

 . يف جملد)يف زوائد ابن ماجة

:  وهو مـسمى،كاجلمع بني الصحيحني للصاغاين :كتب يف اجلمع بني بعض الكتب احلديثية .٢٩
 .)مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية(



 ٢٥

بهطالع وملعرفة املزيد    )١(.كتاب الرسالة للكتاين، فإنه مفيد يف 

                                                
، ونظــــرة فاحــــصة لفهــــرس )١٣٨ ، ١٣٥ ، ١٠٥ ، ٩٤ ، ٧٦ ، ٧٣  ،٣٠:ص( ٥ط "الرســــالة املــــستطرفة"  الكتــــاين)١(

 . الكتاب توضح املراد



 ٢٦

  ر كتب السننأشه: املبحث الثالث

 وليس فيها ، والصالة والزكاة إىل آخرها، من اإلميان والطهارة،الكتب املرتبة على األبواب الفقهيةوهي 
  )١(. ويسمى حديثا، ألن املوقوف اليسمى يف اصطالحهم سنة،شيء من املوقوف

لـسنن، وهـي الـسوسأذكر أشهر كتب السنة يـسمى نن األربعـة، مث أتبعهـا بغريهـا ممـا ، املسماة 
  :سننا
 .) ه٢٧٥( تاينْسِجِّ أيب داود سليمان بن األشعث الس، للحافظ)سنن أيب داود( .١

 .)هـ ٢٧٩( عيسى دمحم بن عيسى الرتمذي،  أيب، للحافظ)سنن الرتمذي( .٢

ــــسائياســــنن ( .٣ ــــصغرى لن ــــىب، أو )ال ت ــــدال  أيب، للحــــافظا ــــن علــــي عب ــــن شــــعيب ب رمحن أمحــــد ب
 .، أيضا)لسنن الكربىا(، وله )هـ ٣٠٣(اخلراساين، النسائي 

 . )هـ ٢٧٣( القزويين  ابن ماجه عبدهللا دمحم بن يزيد أيب، للحافظ)سنن ابن ماجه( .٤

ـــر أمحــــ مث روايــة أيب جعف، روايــة أيب إبــراهيم إمساعيــل بــن حيــىي املــزين،)ســنن اإلمــام الــشافعي( .٥ د ـــــ
  .بن دمحم بن سالمة األزدي الطحاوي يف جملد

ركا ملا ت، ومنها خلص الصغرى،لنسائيل) سنن الكربىال( .٦ لتعليلُ   وإذا أطلق .كلم يف إسناده 
تيب ال يف هذه، فإمنا يعنون يف السنن الصغرى؛أهل احلديث أن النسائي روى حديثا   . وهي ا

ــرام الــدارميعبــدال بـن عبــدهللايب دمحم أل ،) الــدارميسـنن( .٧  نــسبة إىل دارم ،رمحن بــن الفــضل بـن 
 ولــه أســانيد عاليــة وثالثيــات، وثالثياتــه ) ه٢٥٥(مبـرو ســنة :  املتــوىف، متــيمبـن مالــك بطــن كبــري مــن

  . أكثر من ثالثيات البخاري
 عبـدهللا أيب بكـر أمحـد بـن احلـسني بـن علـي بـن ،سنن اإلمام احلافظ الكبري الشهري شيخ السنة .٨

 ، مثلهمــاعلــى ترتيــب خمتــصر املــزين مل يــصنف يف اإلســالم، )الــسنن الــصغري (و ،بــن موســى البيهقــي
  .ستوعبة ألكثر أحاديث األحكامامل )الكربىالسنن (و

                                                
  ).٣٢: ص( ٥ط" الرسالة املستطرفة"الكتاين ) ١(

   



 ٢٧

عزيز بـن جـريج الرومـي األمـوي مـوالهم املكــي عبـداللك بـن عبـدامل أيب الوليـد ) ابـن جـريجسـنن( .٩
 املتـــوىف ســـنة إحـــدى ،إنـــه أول مـــن صـــنف الكتـــب يف اإلســـالم:  الـــذي يقـــال،صـــاحب التـــصانيف

  .ومخسني ومائة
ــا ،عثمــان ســعيد بــن منــصور بــن شــعبة املــرزييب ، أل)روســعيد بــن منــصســنن ( .١٠  املتــوىف مبكــة و

  .صنف السنن سنة سبع وعشرين ومائتني وهي من مظان املعضل واملنقطع واملرسل 
 ورمبـا قيـل ،يّشَ بن مسلم بـن مـاعز البـصري الكـعبدهللايب مسلم إبراهيم بن ، أل)الكجيسنن ( .١١

  .ني وتسعني ومائتني تويف ببغداد مث محل إىل البصرة سنة اثن.له الكجي
 وأكثر فيهـا مـن روايـة األحاديـث الـضعيفة واملنكـرة ، مجع فيها غرائب السنن،)سنن الدارقطين( .١٢

  .بل واملوضوعة
 الثقــة ، الــدواليب مولــدا الــرازي مث البغــدادي البــزار،يب جعفــر دمحم بــن الــصباحأل ) الــدواليبســنن( .١٣

  .لكرخ سنة سبع وعشرين ومائتني: احلافظ املتوىف
  .بن طارق اليماين الزبيدي موسى )ةّرُنن أيب قـس( .١٤
ألثـرم ، صـاحب اإلمـام أمحـد،يب بكر أمحد بن دمحم بـن هـاين الطـائيأل) األثرمسنن ( .١٥  املعـروف 

 وهــي مــن الكتــب النفيــسة تــدل علــى إمامتــه ) ه٢٧٣ ( الفقيــه احلــافظ املتــوىف ســنة،أحــد األعــالم
  .وسعة حفظه

 احلـافظ الثقـة ذي التــصانيف ،ي بـن دمحم اهلـزيل اخلــالليب علــي احلـسن بـن علــأل) اخلـاللسـنن ( .١٦
  .سنة أثنني وأربعني ومائتني: املتوىف
  .األربعني ومائتني: سنن أيب عمرو سهل ابن أيب سهل زجنلة احلافظ املتوىف يف حدود .١٧
 كتابنـــا الـــذي حنـــن - ســـنن أيب احلـــسني أمحـــد بـــن عبيـــد بـــن إمساعيـــل البـــصري الـــصفار احلـــافظ .١٨

  .-بصدده 
كـأن سـننه :  قـال شـريويه) ه٣٤٧ ( املتـوىف سـنة، بكر دمحم بن حيىي اهلمداين الشافعيسنن أيب .١٩

  .مل يسبق إىل مثلها
   ). ه٣٩٨( سنة  املتوىف،سنن أيب بكر أمحد بن علي بن أمحد بن دمحم بن الفرج بن الل .٢٠



 ٢٨

 تـوىفسنن أيب بكر أمحد بن سليمان بن احلسن بن إسرائيل النجاد البغـدادي احلنبلـي احلـافظ امل .٢١
  . يف ذي احلجة سنة مثان وأربعني وثالمثائة وكتابه يف السنن كتاب كبري

شــيخ املالكيــة يف عــصره املتــوىف ، ســنن أيب إســحاق إمساعيــل بــن إســحاق بــن إمساعيــل القاضــي .٢٢
  .سنة اثنني ومثانني ومائتني: فجأة
البـصري مث سنن أيب دمحم يوسف بن يعقوب بن محاد بن زيد بن درهم القاضـي األزدي مـوالهم  .٢٣

  .سنة سبع وتسعني ومائتني: البغدادي املتوىف
لاللكــائي  .٢٤ ســنن أيب القاســم هبــة هللا بــن احلــسن بــن منــصور الطــربي الــرازي الــشافعي الــشهري 

  .لدينور سنة مثان عشرة وأربعمائة: احلافظ املتوىف
ضافتها إىل الـسنن األربعـة  الـسابقة فهذه هي مشاهري كتب السنن وبعضها أشهر من بعض و

 )١(.تكمل كتب السنن مخسة وعشرين كتا

                                                
  ).٣٧ إىل ٣٣: ص( ٥ط" الرسالة املستطرفة"الكتاين ) ١(

   



 ٢٩

  شيوخه وتالميذه وراوة سننه  ارّفَصعبيدال أمحد بن احلافظ: الفصل الثاين
   ارّفَصعبيدال أمحد بن ترمجة احلافظ: املبحث األول

  وكنيتهونسبه امسه 

  اخلطيـــبذكــر. يْميَدُابــن زوجـــة الكــ البــصري، ارّفَ أبــو احلــسن الـــص،أمحــد بـــن عبيــد بــن إمساعيـــل: هــو
يب احلـــسني )١(.َّ مسعـــه احلـــديثمـــنهـــو أنـــه : البغـــدادي ، ومل أقـــف علـــى مـــن وافقـــه، )٢(ِّوكنـــاه الكتـــاين 

  .والصحيح ما أثبته

 ويف آخرهــا الــراء ، وتــشديد الفــاء،بفــتح الــصاد املهملــة: "وأمــا نــسبة الــصفار، فقــال الــسمعاين
  )٣(".ريةْفُّاملهملة، يقال ملن يبيع األواين الص

  الدته و

  : له سنة والدته، وملعرفة ذلك على جهة التقريب، أمرانمل يذكر من ترجم

   )٤(. يف مجادى اآلخرة سنة ست ومثانني ومئتنيُزوج أمه احلافظ الكدميي، تويف: األول
ـــه عـــن اإلمـــام : الثـــاين ــــ، وأمح)٥()أمحـــد بـــن حنبـــل(ذكـــر البيهقـــي روايـــة واحـــدة ل ــــد تــــ ويف ســـنة ــــــ

  . ن صح ذلك فيكون الصفار معمرا قد جاوز املئة بسنوات، فإ) ه٢٤١(
ت عـن : يقول الباحث القـول الثـاين قـد يكـون مـستبعدا وهـو األرجـح، إذ الـصفار لـه عـدة روا

، فرمبا حصل سـقطت للواسـطة هنـا، "إسحاق بن احلسن احلريب"، و "عبدهللا"منها إبنه : أمحد بواسطة
  .وهللا أعلم

                                                
ـــخ بغـــداد"اخلطيـــب البغـــدادي ) ١( ـــبالء"، الـــذهيب)٢٢٧١.  ت٥/٤٣٣ (١ ط"ري .  ت١٥/٤٣٨ (٣ط "ســـري أعـــالم الن
٢٤٩ .(  

  ). ٧٣ ، ٣٦ص ( ٥ط "الرسالة املستطرفة"  الكتاين)٢(

  .  ضمنهم ومل يذكره)الصفار(، مادة )٨/٣١٥( ١ط "األنساب" السمعاين )٣(

 ). ١٣/٣٠٢ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )٤(

كل العرب( ٥ط " الكربىالسنن" البيهقي )٥(  ). ٩/٥٣٣ - ب ما حيرم من جهة ما ال 



 ٣٠

، وهو أول من أمسعه احلديث، وأقدم شـيوخ الـصفار ) ه٢٨٦(الكدميي سنة وإذا كانت وفاة زوج أمه 
ْالــربيت، ت أمحــد بــن دمحم بــن عيــسى : (وفــاة، هــو فتكــون  )٢(.، وســن التحمــل خمتلــف فيــه)١() ه٢٨٠ِ

  .، أو قبلها بقليل) ه٢٧٠(والدته يف بداية الثلث األخري من القرن الثالث اهلجري، أي يف حدود 

  رحالته

    )٤(. واألهواز)٣(.، وحدث ببغدادسكن البصرة

  مكانته عند األئمة

ـــه الــذهيب بــنعتــو)٥(."ًكــان ثقــة ثبتــا صــنف املــسند وجــوده: "قــال اخلطيــب ــود اإلمــام" :ـ  )٦(".احلــافظ ا
  )٩(".احلافظ الثقة: " وقال السيوطي)٨(".ث مشهورِّدَُحم: " وقال أيضا)٧(".احلافظ الثقة: "وقال مرة

  مصنفاته

   ."السنن على املسند: "ا له سوى مؤلفا واحدا هومل يذكرو

                                                
، لكـن املـسألة "كتـاب الطهـارة"، فرمبـا يكـون هنـاك مـن هـو أقـدم وفـاة منـه يف غـري "كتاب الطهارة"يث هذا حبسب أحاد) ١(

   . على جهة التقريب

يصح التحمل قبل وجود األهلية، فتقبل روايـة مـن حتمـل قبـل اإلسـالم وروى بعـده، وكـذلك روايـة مـن : "قال ابن الصالح) ٢(
 كاحلـسن بـن علـي، وابـن عبـاس،  وم فأخطئوا؛ ألن الناس قبلوا روايـة أحـداث الـصحابةومنع من ذلك ق .مسع قبل البلوغ وروى بعده

وابن الزبري، والنعمان بن بشري، وأشباههم من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ وما بعـده، ومل يزالـوا قـدميا وحـديثا حيـضرون الـصبيان 
  .)١٢٨: ص( ١ ط"املقدمة":  أنظر."جمالس التحديث والسماع، ويعتدون بروايتهم لذلك، وهللا أعلم

  ). ٥/٤٣٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٣(

 ). ٣/٦٢( ١ط "تذكرة احلفاظ"الذهيب ) ٤(

  ). ٥/٤٣٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٥(

  ) ١٥/٤٣٩ ( مصدر سابق)٦(

  ). ٣/٦٢ (١ ط"تذكرة احلفاظ"الذهيب ) ٧(

 ). ٧/٩٠١( ١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٨(

 ). ٣٥٩: ص( ١ط "طبقات احلفاظ"السيوطي ) ٩(



 ٣١

   وفاته

 مسع منـه ابـن عبـدان يف سـنة إحـدى وأربعـني: "الذهيباحلافظ تحديد، قال ال  جهةال تعرف وفاته على
   )١(."وثالمثائة، وتويف بعدها بقليل

 ،الدارقطينذكر السيوطي عن  وليس أشهرا، فقد سنة أو أكثروهذا القليل هو : يقول الباحث
 ث،اق البــصريني والكــوفيني مــن واحــد إىل ثــالّذُحــف علــى قــول ّوالنيــ )٢(.ف وأربعــنيّمــات ســنة نيــأنــه 

وهذا يعـين  )٣(. فالن على الستني وحنوها إذا زاد عليها؛ وكل ما زاد على العقد، فهو نيفَفَّني: ويقال
ذهيب وفاتـه بـني عـامي وألجلـه أرخ الـ، ) ه٣٤٣، أو ٣٤٢( الـصفار تـويف إمـا سـنة  احلـافظ أ علـيأن
 ابـن العمـاد يف  مـا ذهـب إليـهضعف وهذا يـ.ضعِف والبّ هنا مجع بني النيهلكن )٤(). هـ٣٥٠ - ٣٤١(

اإلمـام،  ": صفار آخـر هـوولعله أشكل عليه مع )٥(). ه٣٤١(يف وفيات سنة   ذكرهحيثالشذرات، 
بـن صـاحل البغـدادي، الـصفار، النحوي، األديب، مسند العراق، أبو علي إمساعيل بـن دمحم بـن إمساعيـل 

امل
ُ
   )٦(".. ه٣٤١، املتوىف سنة حيَل

                                                
  ). ١٥/٤٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١(

 ).  ٣٥٩: ص( ١ط "طبقات احلفاظ"  السيوطي)٢(

   .)٩/٣٤٢( ٣ط "لسان العرب" ابن منظور )٣(

 ). ٧/٩٠١ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٤(

  ). ٤/٢٢٢( ١ط "شذرات الذهب"  ابن العماد)٥(

  ). ١٥/٤٤٠ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٦(



 ٣٢

  اومكانته لصفارل )السنن على املسند(إثبات نسبة : املبحث الثاين

احلـافظ مسند الصفار، ظاهره غري مراد، فرتتيبه لـيس علـى املـسانيد، وإمنـا علـى أبـواب الفقـه، كمـا قـال 
   )١(".السنن على املسند: "الذهيب عنه

   ثبته من األئمةمن أ

  : عدد من أئمة احلديث وحفاظه، وهم)لصفاريب احلسن األ السنن على املسند(أثبت 

يف مـسند ؛ هكذا وجدت هذا احلديث: "، فقال يف حديث رواه من طريقه) ه٤٥٨(البيهقي  .١
 )٢(". بذكر حيىي بن يعمر يف إسناده،أمحد بن عبيد موصوال

 )٣(."دهّ صنف املسند وجو،ًقة ثبتاكان ث: "قال ،) ه٤٦٣(اخلطيب البغدادي  .٢

ِالــصريفيأبـو إســحاق إبــراهيم بــن دمحم  .٣ ِ علــي أيب احلــسن (يف ترمجــة راويتــه ، )هـــ ٦٤١( احلنبلـي، ينَّ
صفار، الـذي مسعـت منـه كـل األئمـة عبيدالـوهـو راويـة مـسند أمحـد بـن : "، قـال)بن أمحد بن عبـدان

ـــدالــعبسن ــــــحلــافظ جمــد الــدين أبــو احلا( وقــال يف ترمجــة )٤(."والــصدور والكبــار ممــن دب ودرج غافر ــــ
مـسند أمحــد (مسـع مــن زيـن اإلســالم أكثـر مــسموعاته يف صـباه، منهــا ): "غافرعبــدالبـن إمساعيــل بـن 

لليايل) صفارعبيدالبن    )٥(".عن أيب احلسني بن عبدان، فقد مسع أكثره 

                                                
قـد يطلـق املـسند عنـدهم علـى : "وقد وضـح الكتـاين املـراد مـن ذلـك فقـال). ١٥/٤٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١(

 إىل ُكتــاب مرتــب علــى األبــواب أو احلــروف أو الكلمــات ال علــى الــصحابة، لكــون أحاديثــه مــسندة ومرفوعــة، أو ُأســندت ورفعــت
ا تسمى مـسند الـدارمي، علـى الصحيح ملسند، فإنه يسمى صحيح البخاري كالنيب  ، وكذا صحيح مسلم، وكسنن الدارمي، فإ

: ص( ٥ط "الرســالة املــستطرفة" الكتــاين". مـا فيهــا مــن األحاديــث املرســلة، واملنقطعــة واملعــضلة، علــى أن لــه مـسندا علــى الــصحابة
٧٤.(  

رمعرفة السن"البيهقي ) ٢(  ).٢٧٨٢ ح ٤/٤٤١( ١ط "شعب اإلميان"). ١٣٥٩٢ ح ١٠/٤٨ (١ ط" ن واأل

  ). ٥/٤٣٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٣(

  ). ١٢٤٧ ت ٣٧٤ص  (١ ط"املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسأبور"الصريفيين  )٤(

  ). ١٦٧٨ ت ٤٩٢: ص (١ ط"املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسأبور"الصريفيين  )٥(



 ٣٣

 ، الــسنن علــى املـــسندمؤلــف كتــاب: "قـــالالــذي تــرجم للــصفار ف، ) ه٧٤٨(احلــافظ الــذهيب  .٤
 )١(."الذي يكثر أبو بكر البيهقي من خترجيه يف تواليفه

، )هــ ٧٦٢ (الـدين عـالء عبـدهللا، أبـو املـصري، ريَجـْكَالب عبدهللا بن يجِلَق بن ايَطَلْغُماحلافظ  .٥
ومــسح  توضــأ ملسو هيلع هللا ىلصأن رســول هللا : املغــرية بــن شــعبة( عنــد خترجيــه حــديث يف شــرحه لــسنن ابــن ماجــه

دة  صفار يف مـــسندهعبيدالـــخرجـــه أمحـــد بـــن : "فقـــالومســـاه املـــسند، ، )اجلـــوربني والنعلـــني علـــى بـــز
 )٢(.)." ما مل حيدثملسو هيلع هللا ىلصفعل رسول هللا ( :هكذا

امل ابن .٦
ُ
، عنـد )هــ ٨٠٤ (املـصري الـشافعي أمحـد بـن علـي بـن عمـر حفـص أبـو الدين سراج قنَل

وروايـة يزيـد بـن دمحم : "، فقـال"صـاحب املـسند: " ونعتـه بــ،)ر مـاؤهالبحـر هـو الطهـو(خترجيـه حلـديث 
ومــن جهتــه أخرجهــا . )املــسند(صفار، صــاحب عبيدالــد بــن أمحــ: أخرجهــا أيــضا فيــه، ورواهــا أيــضا

  )٣(."البيهقي
 :يف التلخيصيف موضعني  كرهذ ،) ه٨٥٢(احلافظ ابن حجر  .٧

صفار يف عبيدالـــزاد أمحـــد بــن : "، فقــال)م بــضربتنيأنــه ملسو هيلع هللا ىلص تـــيم( :حـــديث عنــد ختــريج :األول
بــت وقــد ضــعفه ابــن معــ: مــسنده مــن هــذا الوجــه ني ـفمــسح ذراعيــه إىل املــرفقني ومــداره علــى دمحم بــن 

   )٤(."وأبو حامت والبخاري وأمحد
عنــد إخراجــه كــامال يف دراســة اإلســتفادة مــن ســنن الــصفار مــدى وهــذا املوضــع يثبــت : الثــاين

: ، فقـال)أنـه ملسو هيلع هللا ىلص مـسح أعـال اخلـف وأسـفله: (حـديث املغـرية  قال احلافظ عند ختـريجطرق األحاديث،
 حــدثنا عبــدهللا بـن دمحم بــن عبــدالعزيز ثنــا داود بــن : وهــي،ووقـع يف ســنن الــدارقطين مــا يــوهم رفـع العلــة"

ن ثــورا مسعــه مــن رشــيد عــن الوليــد بــن مــسلم عــن ثــور بــن يزيــد ثنــا رجــاء بــن حيــوة فــذكره فهــذا ظــاهره أ
 عـن داود ، عـن أمحـد بـن حيـىي احللـواين،صفار يف مـسندهعبيدالـ ولكن رواه أمحـد بـن ،رجاء فتزول العلة

                                                
  ) ١٥/٤٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١(

 ). ٦٧٠: ص( ١ط "شرح ابن ماجه"مغلطاي ) ٢(

 ). ١/٣٥٣ (١ ط"البدر املنري"ابن امللقن  )٣(

  ).١/٤٠٢ (١ ط"تلخيص احلبري" ابن حجر )٤(



 ٣٤

 فهــذا اخـتالف علــى داود مينــع مـن القــول بــصحة ، حـدثنا رجــاء: ومل يقــل، عـن رجــاء: فقــال،بـن رشــيد
   )١(." مع ما تقدم يف كالم األئمة،وصله

عـــن ابــــن : "، فقــــال)بيبَعيـــسى بــــن شـــ(، عنـــد ترمجــــة "يــــزانلـــسان امل"كمـــا ذكـــره احلــــافظ يف 
   )٢(".صفارعبيدال يف اجلراد وكذا وقع يف مسند أمحد بن ، عن عمر، عن جابر،املنكدر

لـــسنن) ه١٣٤٥(ِْدمحم بـــن جعفـــر الكتـــاين  .٨ الكتـــب الـــيت تعـــرف " عنـــد كالمـــه علـــى ،، ومســـاه 
ليــست علــى األبــواب ولكنهــا علــى  الــيتالكتــب ":  حتــت موضــوعمث ذكــره مــرة أخــرى، )٣("نلــسن
ملــسند)٤("داملــساني ــْكــِ ذين يعــارضقــال الباحــث وهــذا القــول مــن الكتــا،  ومســاه  ه حتــت موضــوع ره ل

، فقـد مسـاه األئمـة  والـصحيح األول وهم يف ذلـك الكتاين فلعل،" املرتبة على األبوابكتب السنن"
  .)السنن على املسند(قبله بـ 

   مكانة سنن الصفار

  :أمرين إثننيمكانة سنن الصفار يف تظهر 

كونـه مؤلفـا يف الــسنة متكامـل املواضــيع واألبـواب، يــشبه إىل حـد كبــري مواضـيع وأبــواب : األول
ــــكتـــاب اجلـــامع الـــصحيح املـــسند املختـــصر مـــن أم(:  والـــذي مســـى كتابـــه بــــصـــحيح اإلمـــام البخـــاري ور ــ

مــــه- ملسو هيلع هللا ىلص -رســــول هللا  اجلـــــامع (قـــــل إلينــــا أن امســــه ُ، والــــذي ن اإلمــــام الرتمــــذيوكتـــــاب ،) وســــننه وأ
، وهــذا ظــاهر مــن خــالل مــصنفات احلــافظ البيهقــي ويفــارق مــن أوجــه بعــض كتــب الــسنن ،)٥()الكبــري

الـــيت حــوت أكثــر مـــن ألفــي حــديث مــن طريـــق احلــافظ اإلمــام أيب احلـــسن املتعــدة املواضــيع واألبــواب، 
هـد والـدعاء، والعبـادات  والرقـائق واآلداب، والزوالسرية النبوية،العقيدة واإلميان، : ( قضامثلالصفار، 

املتعـارف ) الـسنن(منهـا إىل ) اجلـامع(سنن أقـرب مـا تكـون إىل هـذه الـمما يـدل علـى أن  ).بكل أنواعها
  .عليها

                                                
  ).١/٤١٦ (١ ط"تلخيص احلبري"ابن حجر ) ١(

  ).٤/٣٩٧ (٢ ط"لسان امليزان"ابن حجر ) ٢(

 ). ٣٦: ص( ٥ط "الرسالة املستطرفة" اين الكت)٣(

 ). ٧٣: ص( ٥ط "الرسالة املستطرفة"  الكتاين)٤(

  .بشار عواد. وهذا مزبور على طرة الكتاب بتحقيق د .)٦/٤٧٤( ١ط" الكامل يف التاريخ" ابن األثري )٥(



 ٣٥

  :فه، وهمِؤلُ على ممن األئمة احلفاظعدد  ثناء: الثاين
بعـه يف ذلـك  )١(".دهّ صـنف املـسند وجـو،اًكـان ثقـة ثبتـ: "ه عنـ، والذي قـالاحلافظ الدارقطين .١

  .)٣( والذهيب،)٢(اخلطيب البغدادي: احلافظان
 حلديثـه تعـدد طريـق خترجيـه و)٤(. كلهـايف تواليفـه سـننه  بكر البيهقي من ختريج أيبإكثار احلافظ .٢

  :، هي)٥(ستة طرقجاءت يف واليت وإقتباسه منه، 
  . عنه-روايته عن أيب احلسن بن عبدان  .أ 
  . عنه-رانْشِ بن بنيعن أيب احلسروايته   .ب 
  . عنه-روايته عن أيب احلسني القطان   .ج 
  . عنه-ري َوذُّروايته عن أيب علي الر  .د 
  . عنه-كري ّروايته عن أيب دمحم الس  .ه 

 )٦(.ه عن-روايته عن احلاكم   .و 

  

                                                
  ). ٣/٦٢ (١ ط"تذكرة احلفاظ"الذهيب ) ١(

  ). ٥/٤٣٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

 ). ٧/٩٠١ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٣(

  ) ١٥/٤٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٤(

إلسـتقراء، وجـدت أنـه يـسميه و) ٥( تـه كلهـا، "أمحـد بـن عبيـد الـصفار"من تتبعي حلديث الصفار يف كتب البيهقي  ، يف مرو
  .ليت تعمل من خالل احلاسوب، وهللا أعلمومل أقف على أنه ذكره بغري ذلك، وهذا أيضا أثبتته الربجميات ا

 ). ٨٧: ص (ط.د" الكربى السنن موارد اإلمام البيهقي يف كتابه"  جنم عبدالرمحن)٦(



 ٣٦

  احلالة السياسية والعلمية يف عصره: املبحث الثالث
  :عاش الصفار يف عهد تسعة خلفاء عباسيني وهم

  ه٢٧٩ أبو العباس أمحد املعتمد على هللا .١
  ه٢٨٩) السفاح الثاين (أبو العباس أمحد املعتضد  .٢
  ه٢٩٥ أبو دمحم علي املكتفي  .٣
  ه٣٢٠ أبو الفضل جعفر املقتدر  .٤
  ه٣٢٢ أبو املنصور دمحم القاهر .٥
  ه ٣٢٩ابو العباس أمحد الراضي  .٦
  ه٣٣٣ أبو إسحاق إبراهيم املتقي  .٧
  ه  ٣٣٤ املستكفي عبدهللاأبو القاسم  .٨
 ه٣٦٣ أبو القاسم الفضل املطيع  .٩

ت والفـنت، فظهـرت دعـوة املهـدي  واتسمت هذه الفرتة من الناحيـة الـسياسية بـبعض اإلضـطرا
يف بالد املغرب، والقرامطة يف البحرين، والزنج يف البصرة، والديلم يف الري، وقتل فيهـا مـن املـسلمني مـا 

   )١(. به عليمهللا
  : أما من الناحية العلمية

جــدد ومــصنفون فلــم يكــن أحــد مــن أصــحاب الكتــب الــستة علــى قيــد احليــاة، وظهــر حفــاظ 
  : على سبيل املثال ال احلصرللسنة من أشهرهم

، أمحد بن أيب خيثمة زهري بـن حـرب احلـافظ احلجـة أبـو بكـر ابـن احلـافظ النـسائي مث البغـدادي .١
  ) ٢(). ه٢٧٩ (،"التاريخ الكبري"صاحب 

املـسند "صـاحب ، الق البـصريعبداخلالبزار احلافظ العالمة الشهري أبو بكر أمحد بن عمرو بن  .٢
  )٣(). ه٢٩٢(، "الكبري

                                                
  .)٢٨٦ - ٢٦٤: ص (١ ط"ريخ اخللفاء" السيوطي )١(

  .)٢٧١: ص (١ ط"طبقات احلفاظ" السيوطي )٢(

  .)٢٨٩: ص ( املصدر السابق)٣(



 ٣٧

 ٢٩٧(، لعبــسي الكــويف ادمحم بــن عثمــان بــن أيب شــيبة احلــافظ البــارع حمــدث الكوفــة أبــو جعفــر .٣
  )١().ه
  )٢(). ه٢٩٠(، احلافظ ابن احلافظرمحن البغدادي عبدال بن أمحد بن حنبل أبو عبدهللا .٤
العالمــة احملــدث شــيخ اللغــة العربيــة أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــىي بــن يزيــد الــشيباين مــوالهم  ثعلــب .٥

  )٣(). ه٢٩١(، البغدادي
  )٤(). ه٢٨٣(،  بن دمحم بن مالك النيسابوريعبدهللاحلافظ الكبري أبو دمحم  عبدوس .٦
احلافظ صاحب التـصانيف املـشهورة ، الدنيا البغدادي بن دمحم بن عبيد أبو بكر ابن أيب عبدهللا .٧

  )٥(). ه٢٨١(، مؤدب أوالد اخللفاء، املفيدة
املــسند الــصحيح "صــاحب ، احلــافظ الكبـري يعقــوب بــن إسـحاق بــن يزيــد اإلسـفرايين أبـو عوانــة .٨

  )٦(). ه٣١٦ (،"املخرج على صحيح مسلم
 إبــراهيم بــن املنــذر النيــسابوري شــيخ احلــافظ العالمــة الثقــة األوحــد أبــو بكــر دمحم بــن ابــن املنــذر .٩

  )٧(). ه٣١٨ (،"التفسري" و،"اإلمجاع" و،"املبسوط" و،"األشراف" :كتاباحلرم وصاحب 
 الفقيـــه العالمـــة احملـــدث أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن دمحم بـــن هـــارون البغـــدادي احلنبلـــي اخلـــالل .١٠

  )٨(). ه٣١١ (مؤلف علم أمحد وجامعه ومرتبه
 "األحكـام"مؤلـف كتـاب ن علي بن نصر اخلراساين لطوسي احلافظ أبو علي احلسن با .١١

  )٩(). ه٣١٢(، على منط جامع الرتمذي

                                                
  .)٢٩٠: ص ( املصدر السابق)١(
  .)٢٧١: ص ( املصدر السابق)٢(
  .)٢٩٤: ص ( املصدر السابق)٣(
  .)٢٩٨: ص ( املصدر السابق)٤(
  .)٢٩٨: ص ( املصدر السابق)٥(
  .)٣٢٩: ص ( املصدر السابق)٦(
  .)٣٣٠: ص ( املصدر السابق)٧(
  .)٣٣١: ص ( املصدر السابق)٨(
  .)٣٣٢: ص ( املصدر السابق)٩(



 ٣٨

اإلمام العالمة احلـافظ أبـو جعفـر أمحـد بـن دمحم بـن سـالمة بـن سـلمة األزدي  الطحاوي .١٢
رــــــــــشــــرح مع"اب ــــــــــــــــــاحب كتــــــص، احلجــــري املــــصري احلنفــــي ابــــن أخــــت املــــزين ريه ـــــــــ، وغ"اين اآل

  )١(). ه٣٢١(
 علــى هيئــة "املــسند الـصحيح"صـاحب ، اجلـويين احلــافظ أبـو عمــران موسـى بــن العبــاس .١٣

  )٢(). ه٣٢٣(، مسلم
رمحن ابـن احلـافظ الكبـري عبـدالابن أيب حامت اإلمام احلافظ الناقد شيخ اإلسالم أبو دمحم  .١٤

  )٣(). ه٣٢٧ (دمحم بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي
، "الـضعفاء"إلمام أبو جعفر دمحم بن عمرو بـن موسـى صـاحب كتـاب العقيلي احلافظ ا .١٥

  )٤(). ه٣٢٢(
 ســــــــــد األندلـــــــــــمــــسن  القـــرطيبعبــــدهللالك بـــن أميــــن بــــن فـــرج احلــــافظ أبوعبــــداملدمحم بـــن  .١٦

  )٥(). ه٣٢٣(
صـنف ، دعلج بن أمحد بن دعلج اإلمام الفقيه حمـدث بغـداد أبـو دمحم الـسجزي املعـدل .١٧

  )٦(). ه٣٥١(، "املسند الكبري"
ــــن دمحم بــــن يوســــف الطوســــي .١٨ ــــضر اإلمــــام احلــــافظ شــــيخ اإلســــالم دمحم ب شــــيخ ، أبــــو الن

  )٧(). ه٣٤٤(،  صنف وخرج الصحيح على مسلم،الشافعية
س املوصـــلي .١٩ صـــاحب ، األزدي احلـــافظ القاضـــي اإلمـــام أبـــو زكـــر يزيـــد بـــن دمحم بـــن إ

  )٨(). ه٣٣٤(، "ريخ املوصل"

                                                
  .)٣٣٩: ص ( املصدر السابق)١(
  .)٣٤٢: ص ( املصدر السابق)٢(
  .)٣٤٦: ص ( املصدر السابق)٣(
  .)٣٤٨: ص ( املصدر السابق)٤(
  .)٣٤٩: ص ( املصدر السابق)٥(
  .)٣٦١: ص ( املصدر السابق)٦(
  .)٣٦٦: ص ( املصدر السابق)٧(
  .)٣٦٦: ص ( املصدر السابق)٨(



 ٣٩

   يف كتاب الطهارةلصفارشيوخ ا: املبحث الرابع 

الـــــصفار يف مــــصنفات البيهقــــي؛ وجـــــدت أن أحاديثــــه قرابــــة ألفـــــي أيب احلــــسن ســــتقراء ألحاديــــث ال
 يف معرفــة شخــصية هــذا هم إســهاما كبــريادراسـتهم تــس.  شــيخامثــاننيحـديث، ومــشيخته جــاوزت املئــة و

  : وهمأترجم لشيوخه الذين روى عنهم يف كتاب الطهارة، لكين هنا ،اإلمام العلم

  .إبراهيم بن أمحد أبو إسحاق الواسطي .١

ــا عــن ه" :قــال اخلطيــب البغــدادي س، ِّلــَغُبــارة بــن مُدبــة بــن خالــد، وجُقــدم بغــداد، وحــدث 
ن الواســطي، ُوخليفــة بــن خيــاط، ودمحم بــن عقبــة الــسدوسي، وســليمان بــن أمحــد اجل رشــي، ودمحم بــن أ

روى عنــه دمحم بــن خملــد، وذكــر أنــه مســع منــه يف  .ويــهوســعيد بــن أيب الربيــع الــسمان، وزكــر بــن حيــىي زمح
قطي، وذكر عثمان أنـه مسـع ّسيت، وعثمان بن دمحم بن بشر السَّصمد بن علي الطعبدالفرضة عثمان، و

 )١(."منه يف سنة مخس ومثانني ومائتني
  .، أبو إسحاق البغدادي احلريبسمْيَ بن دعبدهللاإبراهيم بن إسحاق، بن إبراهيم بن بشري بن  .٢

قــــال اخلطيـــــب  )٢(.الــــشيخ، اإلمــــام، احلــــافظ، العالمــــة، شـــــيخ اإلســــالم، صــــاحب التــــصانيف
ولـــد يف ســـنة مثـــان وتـــسعني ومائـــة، ومســـع أ نعـــيم الفـــضل بـــن دكـــني، وعفـــان بـــن مـــسلم، : "البغـــدادي

 بـن عبيـدهللاضـي، ومـسددا، وَْوبـوذكي، وأ عمـر احلّ بن صاحل العجلي، وموسى بن إمساعيل التعبدهللاو
 بن عائشة، وعمرو بن مرزوق، وسعيد بن سليمان الواسطي، وعلي بن اجلعـد، وخلـف بـن هـشام، دمحم

ة ــــــــــان، وقتيبــــــــــ الريار بــنــــــــــــــــن بكـوعاصـم بــن علــي، ودمحم بــن مقاتــل املــروزي، وأمحــد بــن يــونس، ودمحم بــ
 القـواريري، وخلقـا مـن عبيـدهللا شـيبة، واين، وأمحـد بـن حنبـل، وعثمـان بـن أيبّمـِبن احلبن سعيد، وحيىي 

موســـى بـــن هـــارون احلـــافظ، وحيـــىي بـــن صـــاعد، وأبـــو بكـــر بـــن أيب داود، واحلـــسني : روى عنـــه .أمثـــاهلم
ان ــــــــــــــبيش بـن دينــار، وعثمـــــراهيم بـن حــــاحملـاملي، ودمحم بــن خملـد، وأبــو بكـر ابــن األنبــاري النحـوي، وإب

د بن بكري، وأبو عمرو ابن السماك، وأمحد بن سلمان النجاد، وأبـو عمـر  بن أمحعبيدهللابن عبدويه، و
د، ودمحم بــن علـي بــن ع و احلــسني ــــــــــــون املقــرئ، والقاضــي أبّلــَالزاهـد صــاحب ثعلــب، وأبــو ســهل بــن ز

                                                
 ). ٦/٤٩٠ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  ). ١٣/٣٥٦ (٣ ط"أعالم النبالءسري "الذهيب) ٢(



 ٤٠

طيعــي، َ الــشافعي، وعمــر بــن جعفــر بــن ســلم، وأبــو بكــر بــن مالــك القعبــدهللابــن األشــناين، ودمحم بــن 
ألحكـام، حافظـا للحـديث، مميـزا  .وغريهم لفقـه، بـصريا  وكـان إمامـا يف العلـم، رأسـا يف الزهـد، عارفـا 

ألدب، مجاعــا للغــة، وصــنف كتبــا كثــرية منهــا غريــب احلــديث، وغــريه، وكــان أصــله مــن : لعللــه، قيمــا 
امـا، وكـان كـان إم: لمي أنـه سـأل الـدارقطين عـن إبـراهيم احلـريب، فقـالُّرمحن الـسعبـدال ذكـر أبـو ...مرو

محد بن حنبل يف زهده، وعلمـه، وورعـه ودفـن يف ...مـات ببغـداد سـنة مخـس ومثـانني ومـائتني...يقاس 
  )١(."بيته

 .حاق الشريازيإبراهيم بن صاحل أبو إس .٣

وسـعيد بــن داود   اليـساري،عبـدهللامطـرف بـن : حـدث عـن . اهلـامشي مـوالهم: "قـال ابـن منـده
  )٢(".اهّبن نصر، وكنعلي بن دمحم : حدثنا عنه .نربيّالز

لكعبـــدهللاإبـــراهيم بـــن  .٤ ي ِّجـــَّ بـــن مـــسلم بـــن مـــاعز بـــن املهـــاجر أبـــو مـــسلم البـــصري املعـــروف 
لك  .يّسِو

اخلطيـــب احلـــافظ قـــال  )٣().الـــسنن(الـــشيخ، اإلمـــام، احلـــافظ، املعمـــر، شـــيخ العـــصر، صـــاحب 
ـــــن : "البغـــــداد ـــــدهللامســـــع دمحم ب ـــــصاري، وعب ـــــدال األن ـــــشُّعب ـــــن محـــــاد ال ـــــصري عيثرمحن ب ـــــن ن ي، وحجـــــاج ب
 بـن مـسلمة عبـدهللايطي، وحجاج بن منهال األمناطي، وأ عاصم النبيـل، ومـسلم بـن إبـراهيم، وِالفساط

ـــعبالقعنــيب، وأ الوليــد الطيالــسي، وســليمان بــن حــرب، وعمــرو بــن مــرزوق، ودمحم بــن عرعــرة، و لك داملـ
 .وذي، ومجاعـة مـن أمثـال هـؤالءُ العـعبـدهللاداين، ومعـاذ بـن ُ بـن رجـاء الغـعبـدهللابن قريب األصمعي، و

ماك، وأمحـد بـن سـلمان ّار، وأبـو عمـرو ابـن الـسّأبو القاسم البغـوي، وإمساعيـل بـن دمحم الـصف: روى عنه
د، ودمحم بــن جعفــر األدمــي القــارئ، وأبــو بكــر الــشافعي، وجعفــر اخللــدي، ّالن جــاد، وأبــو ســهل بــن ز
أبـــــو بكـــــر بـــــن مالـــــك القطيعـــــي، وأبـــــو دمحم بـــــن ماســـــي، ، ويبَطـــــُاخلباقي بـــــن قـــــانع، وإمساعيـــــل عبـــــدالو

                                                
  .) فما بعدها٦/٥٢٢ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  .)٤٢: ص (١ ط"فتح الباب يف الكىن واأللقاب"ابن منده ) ٢(

   .)١٣/٤٢٣( ٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٣(



 ٤١

مـات يـوم األحـد لـسبع خلـون مـن احملـرم سـنة اثنتـني وتـسعني ومـائتني، وأحـدر بـه إىل البـصرة ...وغريهم
  )١("..فدفن هناك

ْأمحد بن إبراهيم بن ملحان،  .٥  .أبو عبدهللا البلخيِ

 بـن موسـى بـن الفـرات، وعمـر ثيمـةَمسـع و: "قال اخلطيب البغدادي )٢(.الشيخ، احملدث، املتقن
ماك، وأمحـــد بـــن كامــــل ّأبـــو عمــــرو ابـــن الـــس: روى عنـــه .اين، وحيـــىي بــــن بكـــري املـــصريّبـــن خالـــد احلـــر

كـان : وقال الـدارقطين .باقي بن قانع، وأمحد بن يوسف بن خالدعبدالالقاضي، وأبو بكر الشافعي، و
ء لسبع بقني من ربيع األول سنة تسعني ...ثقة   )٣(."ومئتنيمات يوم الثال

ْضيل اخلزاز المقرئ أبو جعفرأمحد بن علي بن الف .٦ ُ ْ. 

د ــــذة بــن خليفـة، وعاصــم بـن علــي، واحلكـم بــن أسـلم، وأسيْوَمســع هـ: "قـال اخلطيــب البغـدادي
بـن زيـد، وأ بكـر بـن أيب األسـود، وأمحـد بـن يـونس، وسـعيد بـن سـليمان، وسـريج بـن النعمـان، وعلـي 

حيـــىي بـــن : روى عنـــه .رمحن بــن ســـهمعبـــدالداود بـــن رشـــيد، ودمحم بـــن بــن اجلعـــد، والفـــيض بـــن وثيــق، و
صــاعد، ودمحم بــن خملــد، وأبــو عمــرو ابــن الــسماك، وجفــر اخللــدي، وأبــو بكــر الــشافعي، وإمساعيــل بــن 

مـات يـوم ...وكـان ثقـة .، وأبو بكر بن علون املقرئ، وأمحد بن يوسف بـن خـالد، وغـريهميبَُطاخلعلي 
  )٤(." خلت من احملرم سنة ست ومثانني ومائتنياإلثنني ألربع عشرة ليلة

ِالقطراينأبو بكر أمحد بن عمرو بن حفص بن عمر بن النعمان القريعي البصري  .٧ َ. 

القعنــيب وعمــرو بــن مــرزوق، وأ الوليــد : مســع...الــشيخ، احملــدث، املعمــر، الثقــة: "قــال الــذهيب
أبـو القاسـم الطـرباين وقاضــي : نـهحـدث ع .دبـة بـن خالــد، وطبقـتهمُالطيالـسي وسـليمان بـن حـرب، وه
تــويف يف شــوال ســنة مخــس  .)الثقــات(وذكــره ابــن حبــان يف ديــوان  .مــصر أبــو الطــاهر الــذهلي وآخــرون

  )٥(."وتسعني ومائتني

                                                
  .) فما بعدها٧/٣٦( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  .)١٣/٥٣٣( ٣ ط"عالم النبالءسري أ"الذهيب) ٢(

  .)٥/١٨( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٣(

  .)٥/٤٩٦( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(

  ).١٣/٥٠٦ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ٥(



 ٤٢

ْالربيتأمحد بن دمحم بن عيسى بن األزهر أبو العباس  .٨ ِ. 

بغـداد بعـد وفـاة أيب هـشام ويل القـضاء ب":  قـال اخلطيـب البغـدادي)١(.القاضي، العالمة، احلافظ، الثقة
الرفــاعي، وكــان قــد أخــذ الفقــه عــن أيب ســليمان اجلوزجــاين صــاحب دمحم بــن احلــسن، وكتــب احلــديث، 

بـوذكي، ودمحم بـن ّوصنف املسند، وحدث عن مـسلم بـن إبـراهيم، وأيب الوليـد الطيالـسي، وأيب سـلمة الت
ني، ـــــضل بــن دكـــــــــدد، وأيب نعــيم الف، ومــسضــيَْواحلهــدي، والقعنــيب، وأيب عمــر ّكثــري، وأيب حذيفــة الن

وأيب غسان مالـك بـن إمساعيـل، وأمحـد بـن يـونس، وحيـىي احلمـاين، وعاصـم بـن علـي، وداود بـن عمـرو، 
وكــان ثقــة ثبتــا حجــة، ...وخلـف بــن هــشام، وحيــىي بــن يوســف الزمــي، وأيب بكــر بــن أيب شــيبة، وغــريهم

ــــادة لــــصالح والعب ــــن دمحمعبــــدهللا روى عنــــه .يــــذكر  ــــن دمحم بــــن صــــاعد، والقاضــــي  ب  البغــــوي، وحيــــىي ب
احملاملي، وابن خملد، وأبو علي الصفار، وأبو عمرو ابن السماك، وأمحد بن سلمان النجاد، وأبـو سـهل 

د، ومجاعـة سـواهم يطـول ذكـرهم ْالـربيتمـات ...بن ز  القاضـي ليلـة الـسبت يف ذي احلجـة لتـسع عـشرة ِ
  )٢(.".ليلة سنة مثانني

 . إسحاق أبو جعفر البجلي احللوايننأمحد بن حيىي ب .٩

ــا عــن ســعيد بــن ســليمان الواســطي، وأمحــد بــن " أخــو خــازم بــن حيــىي ســكن بغــداد، وحــدث 
ثيـق البـصري، وحيـىي بـن احلمـاين، وحيـىي بـن َض بـن وْفي  بن يونس، وعتيق بن يعقوب الزبريي، وعبدهللا

ن الـسماك، وأمحـد بـن سـلمان النجـاد، دمحم بـن خملـد، وأبـو عمـرو ابـ: روى عنـه .معني، وأمحد بن حنبل
د، وغــريهمعبــدالوأمحــد بــن عيــسى بــن اهليــثم التمــار، و تــويف يف يــوم ...باقي بــن قــانع، وأبــو ســهل بــن ز

اإلثنني لست بقني من مجادى اآلخرة سنة ست وتسعني ومائتني، وكان يذكر عنه زهـد ونـسك، وكثـرة 
  )٣(."حديث
 . يعقوب احلريب، أبوإسحاق بن احلسن بن ميمون بن سعد  .١٠

                                                
  ).١٣/٤٠٧ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ١(

  .)٦/٢١٩( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

  .)٦/٤٥٧( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٣(



 ٤٣

احلـسني بـن دمحم املـروذي، وعفـان : مسـع":  قال اخلطيب البغدادي)١(.اإلمام، احلافظ، الصدوق
، ضــيَْواحلذة بــن خليفــة، وأمحــد بــن إســحاق احلــضرمي، وحرمــي بــن حفــص، وأ عمــر ْوَبــن مــسلم، وهــ

يب، وأ ّن داود الـضكـني، وموسـى بـُوالقعنيب، وعثمان بن سعيد بن مرة القرشي، وأ نعيم الفضل بـن د
حيـىي : روى عنـه .وراينُغسان مالك بن إمساعيل، وأ حذيفة موسى بـن مـسعود، واحلـسن بـن الربيـع البـ

د،  بــن صـــاعد، ودمحم بـــن خملـــد، ودمحم بـــن عمـــرو الـــرزاز، وأمحـــد بـــن ســـلمان النجـــاد، وأبـــو ســـهل بـــن ز
وأمحـــد بــــن جعفـــر بــــن مالــــك باقي بــــن قـــانع، وأبــــو بكــــر الـــشافعي، وأبــــو علـــي ابــــن الــــصواف، عبـــدالو

ء ألربع عشرة ليلة بقيت من شوال سنة أربع ومثانني ومائتني...القطيعي   )٢(."مات يوم الثال
 .اعيل بن إسحاق أبو إسحاق القاضيإمس .١١

حي، ِراهيدي، وسـليمان بـن حـرب الواشـَ األنصاري ومسلم بن إبراهيم الفعبدهللادمحم بن : مسع"
 بــن عبــدهللاهد، وْد بــن مــسرّعمــرو بــن مــرزوق، ودمحم بــن كثــري، ومــسداطي، وْنهــال األمنــِوحجــاج بــن م

اين، وأ الوليد الطيالسي، وإبـراهيم بـن احلجـاج الـسامي، وأمحـد َدُ بن رجاء الغعبدهللامسلمة القعنيب، و
موسى بـن : روى عنه .بن يونس، وإمساعيل بن أيب أويس، وعلي ابن املديين، وإسحاق بن دمحم الفروي

 بن أمحد بن حنبل، وأبو القاسـم البغـوي، وحيـىي بـن صـاعد، وأبـو عمـر دمحم بـن عبدهللاافظ، وهارون احل
يوســف القاضــي، وإبــراهيم بــن دمحم بــن عرفــة النحــوي، وأبــو بكــر ابــن األنبــاري، واحلــسني بــن إمساعيــل 

 بـن عمــرو احملـاملي، ودمحم بـن خملــد الـدوري، ودمحم بـن أمحــد احلكيمـي، وإمساعيـل بــن دمحم الـصفار، ودمحم
د، ّصمد الطسيت، وأبو عمرو ابـن الـسماك، وأمحـد بـن سـلمان النعبدالالرزاز، و جـاد، وأبـو سـهل بـن ز

وكــان  .قان، ومكــرم بــن أمحــد القاضــي، وأبــو بكــر الــشافعي، ومجاعــة ســوى هــؤالءْهّومحــزة بــن دمحم الــد
صه واحــتج لــه، إمساعيــل فاضــال، عاملــا، متقنــا، فقيهــا علــى مــذهب مالــك بــن أنــس، شــرح مذهبــه وخلــ

 وكتبا عدة يف علوم القرآن، ومجع حـديث مالـك، وحيـىي بـن سـعيد األنـصاري، وأيـوب )املسند(وصنف 
ــا فلــم يــزل يتقلــده إىل حــني وفاتــه مــات يف ذي ...الــسختياين، واســتوطن بغــداد قــدميا، وويل القــضاء 

  )٣(."احلجة سنة اثنتني ومثانني ومائتني فجاءة

                                                
  .)١٣/٤١٠ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ١(

  .)٧/٤١٣( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

  .)٧/٢٧٢( املصدر السابق) ٣(



 ٤٤

 .  علي األسدين موسى بن صاحل أبوبشر ب .١٢

مــن روح بــن عبــادة حــديثا واحــدا، : مســع":  قــال اخلطيــب البغــدادي)١(.اإلمــام، احلــافظ، الثقــة، املعمــر
ذة بــن خليفـة البكــراوي، واحلــسن بــن ْوَومـن حفــص بــن عمـر العــدين حــديثا واحـدا، ومســع الكثــري مـن هــ

 وأيب نعــيم الفــضل بــن رمحن املقــرئ، وخلــف بــن الوليــد،عبــدالموســى األشــيب، وخــالد بــن حيــىي، وأيب 
 بــن الــزبري احلميــدي، وإمساعيــل بــن اخلليــل عبــدهللاصمد بــن حــسان، وعبدالــدكــني، وعلــي بــن اجلعــد، و

ـــه حيـــىي بـــن : اخلـــزاز، وســـعيد بـــن منـــصور، وأيب ســـعيد األصـــمعي، وعمـــر بـــن حكـــام، وغـــريهم روى عن
صـــاعد، ودمحم بـــن خملـــد، وإمساعيـــل بـــن دمحم الـــصفار، وأبـــو احلـــسني ابـــن امل
ُ

دي، ودمحم بـــن العبـــاس بـــن نـــا
باقي بـن قـانع عبـدالسيت، وأمحـد بـن كامـل، وّصمد بن علي الطـعبدالجاد، وّجنيح، وأمحد بن سلمان الن

يب، وأيب بكـــر الـــشافعي، وابـــن مالـــك َطـــُالقاضـــيان، وأبـــو عمـــر الزاهـــد، وجعفـــر اخللـــدي، وإمساعيـــل اخل
ربـع بقـني مـن ربيـع األول سـنة مثـان ومـات يـوم الـسبت أل...القطيعي، وأبو علي ابن الـصواف، وغـريهم

 )٢(".ومثانني، يعين ومائتني

بن الروأجعفر بن أمحد بن عاصم،  .١٣   .اسّبو دمحم البزاز الدمشقي املعروف 

ـــا، عـــن هـــشام بـــن عمـــار، وأمحـــد بـــن أيب احلـــ" واري، ودمحم بـــن مـــصفي َقـــدم بغـــداد، وحـــدث 
ـــلـــدوري، وروى عنـــه دمحم بـــن خملـــد ا .احلمـــصي، وأمحـــد بـــن زيـــد الرملـــي سيت، ّصمد بـــن علـــي الطـــعبدال

: حـدثين علـي بـن دمحم بـن نـصر، قـال...دي، وأبـو علـي ابـن الـصواف، وأبـو دمحم ابـن ماسـيْلـُوجعفر اخل
 )٣(."ثقة: ، فقالهالسهمي، الدارقطين عنسأل مسعت 

ِّ املجوزعزيز البصريعبدالاحلسن بن سهل بن  .١٤ َ ُ
. 

تويه، ْالطـــرباين، وعلـــي بـــن دمحم بـــن ســــخ: عنـــهو .أ عاصـــم النبيـــل، وعثمـــان بـــن اهليـــثم: مســـع"
لبصرة يف ذي احلجة سنة تسعني .رمبا أخطأ: ذكره ابن حبان يف الثقات وقال .ومجاعة   )٤(."تويف 

                                                
  .)١٣/٣٥٢ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ١(

  .)٧/٥٦٩( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

  .)٨/١٠٨( صدر السابقامل) ٣(

 .)٦/٧٣٥( ١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٤(



 ٤٥

 .سويَرابيسي أبو جعفر الفَاحلسن بن علي بن الوليد الك .١٥

ــا عــن ســعيد بــن ســليمان الواســطي، وعلــي بــن اجلعــد اجلــوهري، وإبــر" اهيم بــن ســكن بغــداد، وحــدث 
فــع دعبــدالصيــصي، وفــيض بــن وثيــق البــصري، وِمهــدي امل  بــن عبــدهللاخــت، وإمساعيــل بــن ُرُرمحن بــن 

سيت، ّصمد بــن علــي الطــعبدالــروى عنــه أبــو عمــرو ابــن الــسماك، و .زرارة الرقــي، وعمــرو بــن دمحم الناقــد
بـيش، ُبـن علـي بـن حباقي بن قانع القاضي، وأبو بكر الـشافعي، وأبـو علـي ابـن الـصواف، ودمحم عبدالو

س به: وذكره الدارقطين، فقال  )١(".مات يف سنة ست وتسعني ومائتني...ال 

د بن اخلليل  .١٦  .سرتيّالتأبو سهل ز

ـا عـن إبـراهيم بـن املنـذر احلزامـي، ومـسدد، وإبـراهيم بـن بـشار الر مــادي، ّقـدم بغـداد، وحـدث 
ــــن ســــعيد األيلــــي ــــه  .وهــــارون ب ــــروى عن ــــن علــــي الطــــعبدال ــــشافعيسيتّصمد ب ــــو بكــــر ال وذكــــره  .، وأب

س به: الدارقطين، فقال   )٢(."ال 
 .ن عثمان بن بكر أبو سهل األهوازيسعيد ب .١٧

ــا عــن أيب الوليــد الطيالــسي حــديثا واحــدا واحــدا، وقــال" مل أمســع منــه : نــزل بغــداد، وحــدث 
دي، ناين، وأْعزيز بــن حيــىي املــديين، والربيــع بــن حيــىي األشــعبــدالوحــدث الكثــري عــن  .غــريه يب عــون الــز

يـشي، وعلــي بـن حبــر بـن بــري، وعمـرو بــن احلــصني َرمحن بـن املبــارك الععبــدالرييين، وِّوبكـار بــن دمحم الـس
 بــن عبيــدهللاريش، وَالعقيلــي، وســهل بــن عثمــان العــسكري، وســعيد بــن أشــعث الــسمان، وزيــد بــن احلــ

روى عنـه أمحـد  .بلـةَ عمـرو بـن جرعـرة، ودمحم بـنَسري، وعمـرو بـن دمحم بـن عُطـن بـن نـَمعاذ بـن معـاذ، وق
د، وأبــو بكــر الــشافعي، وكــان  بــن عثمــان بــن اآلدمــي، وأمحــد بــن الفــضل بــن خزميــة، وأبــو ســهل بــن ز

  )٣(."صدوق حدث ببغداد: وقال الدارقطين .ثقة
 )٤(). ه٢٩٠ - ٢٨١: ( الذهيب وفاته بني عامي احلافظأرخ

                                                
  .)٨/٣٦٣( ١ ط"ريخ بغداد" اخلطيب البغدادي )١(

  .)٩/٥٠٧(  املصدر السابق)٢(
  .)١٠/١٤٠( املصدر السابق) ٣(

 .)٦/٧٥٣ (١ ط"ريخ اإلسالم"ذهيب  ال)٤(



 ٤٦

ْ األسف بن يونسعباس بن الفضل .١٨ َ  .ي، أبو الفضلِاطْ

أمحــــد بــــن يــــونس، وإمساعيــــل بــــن أيب أويــــس، وأيب الوليــــد الطيالــــسي، وخالــــد بــــن يزيــــد : عــــن"
علـــج، وفـــاروق اخلطـــايب، وســـليمان الطـــرباين، َد: وعنـــه .العمـــري، وداود بـــن أيـــوب القـــسملي، وطائفـــة

  )١(."تويف سنة ثالث ومثانني وهو راجع إىل البصرة .وكان صدوقا حسن احلديث جماورا مبكة .وغريهم
 . بن أمحد بن حنبل أبو عبدالرمحنهللاعبد .١٩

ه، و: "قــال اخلطيـــب )٢(.اإلمــام، احلـــافظ، الناقــد، حمـــدث بغـــداد على بـــن محـــاد، عبــداألمســـع أ
وكامــل بــن طلحــة، وحيــىي بــن معــني، وأ بكــر وعثمــان ابــين أيب شــيبة، وشــيبان بــن فــروخ، وعبــاس بــن 

 وسويد بن سعيد، وأ الربيع الزهراين، وعلـي الوليد النرسي، وأ خيثمة زهري بن حرب، وحيىي عبدويه،
 عبـدهللاكـاين، وداود بـن عمـرو الـضيب، وزكـر بـن حيـىي زمحويـه، وْبن حكيم األودي، ودمحم بن جعفـر الور

ن اجلعفـــي، ودمحم بـــن أيب بكـــر املقـــدمي، وهـــارون بـــن معـــروف، وســـفيان بـــن وكيـــع بـــن  بـــن عمـــر بـــن أ
 عبـدهللاشوارب، وسـلمة بـن شـبيب، وأ معمـر اهلـذيل، وصـاحل بـن لك بن أيب الـعبداملاجلراح، ودمحم بن 

الرتمـــذي، وداود بـــن رشـــيد، ودمحم بـــن عبيـــد بـــن حـــساب، وعمـــرو بـــن دمحم الناقـــد، وخلقـــا كثـــريا أمثـــال 
 بــن إســحاق املــدائين، وأبــو القاســم البغــوي، ودمحم بــن خلــف وكيــع، وحيــىي بــن عبــدهللاروى عنــه  .هــؤالء

د النيــسابوري، والقاضـــي احملـــاملي، ودمحم بــن خملـــد، وأمحــد بـــن دمحم بـــن  بــن دمحمعبـــدهللاصــاعد، و  بـــن ز
 بن سليمان الفامي، وأبو احلسني بـن املنـادي، وأمحـد بـن سـلمان النجـاد، وأبـو عبدهللاهارون اخلالل، و

د، وأمحد بن كامل القاضي، وإمساعيل بن علي اخل طيب، وإسحاق بـن أمحـد الكـاذي، وأبـو ُسهل بن ز
وكـان ثقـة  .الشافعي، وأبو علي ابن الصواف، وابن مالك القطيعي، ومجاعـة سـواهم يطـول ذكـرهمبكر 

 بن أمحد بن حنبـل يف يـوم األحـد، ودفـن يف آخـر النهـار لتـسع عبدهللارمحن عبدالمات أبو ...ثبتا فهما
 مقـابر ليال بقني من مجادى اآلخرة سنة تسعني ومـائتني، وصـلى عليـه زهـري ابـن أخيـه صـاحل، ودفـن يف

  )٣(."نب، وكان اجلمع كثريا فوق املقدارّب الت
 .َشريك، أبو دمحم البغدادي البزاربن ُعبيد بن عبدالواحد  .٢٠

                                                
 .)٦/٧٦١( ١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ١(

  .)١٣/٥١٦ (٣ ط"الم النبالءسري أع" الذهيب) ٢(

  .)١١/١٢( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٣(



 ٤٧

س العـسقالين، ": قـال اخلطيـب )١(.احملـدث، املفيـد، أبـو دمحم البغـدادي البـزار حـدث عـن آدم بـن أيب إ
اد املـــروزي، وعـــن أيب اجلمـــاهر دمحم بـــن وســـعيد ابـــن أيب مـــرمي، وحيـــىي بـــن بكـــري املـــصريني، ونعـــيم بـــن محـــ

رمحن بــــن إبــــراهيم دحــــيم، عبــــدالرمحن، وهــــشام بــــن عمــــار الدمــــشقيني، وعبــــدالعثمــــان، وســــليمان بــــن 
القاضــــي احملــــاملي، وأبــــو مــــزاحم : روى عنــــه .عزيز الرملــــيعبــــدالويعقــــوب بــــن كعــــب األنطــــاكي، ودمحم 

صمد عبدالـاك، ومكـرم بـن أمحـد القاضـي، واخلاقاين، ودمحم بـن العبـاس بـن جنـيح، وأبـو عمـرو ابـن الـسم
مات يف رجـب ...هو صدوق: وقال الدارقطين .جاد، وأبو بكر الشافعيّسيت، وأمحد بن سلمان النّالط

  )٢(. "من سنة مخس ومثانني ومئتني

 .عثمان بن عمر، أبوعمرو الضيب .٢١

غي الفقيـه، ْبِّ الـصأمحـد بـن إسـحاق: وعنـه .داين، وأيب الوليـد وغريمهـاُ بن رجاء الغـعبدهللا: عن"
  )٣(."ثقة مشهور: قال فيه احلاكم .شاذ، وأبو القاسم الطرباينْوعلي بن مح

ِأبو احلسن الشَّعرييبن سليمان علي بن إمساعيل  .٢٢ ِ. 

كوين، وأيب حيــىي صــاعقة، ّســي، والوليــد بــن شــجاع الــسْرّعلى بــن محــاد النـعبــداألحــدث عــن "
وى عنــه احلـسن بـن أمحــد الـسبيعي، وخملــد بـن جعفــر ر .ويوسـف بـن موســى القطـان، وأيب حــامت الـرازي

 )٤(".يف رجب سنة اثنتني وثالث مائةمات ...وابن لؤلؤ الوراق، وكان ثقة

ِحممد بن ر .٢٣ ْ َّ   .البزازبن سليمان، أبو بكر بح َُ

: روى عنـه .يزيد بن هارون، ويعقوب بن إسحاق احلضرمي، وأ نعيم الفضل بن دكـني: مسع"
د القطـــان، وأبـــو بكـــر الـــشافعي، ودعلـــج بـــن دمحم بــن عثمـــان بـــن  بـــت الـــصيدالين، وأبـــو ســـهل بـــن ز

  )٥(".مات يف سنة ثالث ومثانني ومائتني...أمحد، وكان ثقة
َْارث أبو بكر الباغندي الواسطيدمحم بن سليمان بن احل .٢٤ َ. 

                                                
  .)١٣/٣٨٥ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ١(

  .)١٢/٣٩٢( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

 .)٦/٧٧٩( ١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٣(

  .)١٣/٢٥٥( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(

  .)٣/١٩٤( صدر السابقامل) ٥(



 ٤٨

ــا عــن": قــال اخلطيــب )١(.اإلمــام، احملــدث، العــامل، الــصادق  دهللاعبــدمحم بــن : ســكن بغــداد، وحــدث 
بت بـن دمحم الزاهـد، وخـالد بـن حيـىي، وأيب منـصور احلـارث عبيدهللاألنصاري، و  بن موسى العبسي، و

بن منصور، وأيب نعيم الفضل بن دكـني، وقبيـصة بـن عقبـة، وأيب غـسان مالـك بـن إمساعيـل، وعـارم بـن 
عيل بـن دمحم الـصفار، وأبـو ابنه دمحم، والقاضي احملاملي، وإمسا: روى عنه .الفضل، وأيب الوليد الطيالسي

سم، ْقـــِجـــاد، وأبـــو بكـــر الـــشافعي، ودمحم بـــن احلـــسن بـــن مّعمـــرو ابـــن الـــسماك، وأمحـــد بـــن ســـلمان الن
، وعبـــداخلو لـــضعف، وال ... بـــن إســـحاق البغـــوي، وغـــريهمعبـــدهللاالق بـــن أيب رو والباغنـــدي مـــذكور 

ته كلهـا مـستقيمة، وال أعلـم يفِّعُأعلم ألية علة ض مـات أبـو بكـر دمحم بـن ... حديثـه منكـراف، فإن روا
لباغندي ليلـة االثنـني، ودفـن مـن الغـد بعـد الظهـر ألربـع عـشرة  سليمان بن احلارث الواسطي املعروف 

  )٢(".بقيت من ذي احلجة سنة ثالث ومثانني

 . أبو بكر اجلوهري بن يزيد،دمحم بن شاذان .٢٥

: روى عنــه .ر، وعمــرو بــن حكــامذة بــن خليفــة، وزكــر بــن عــدي، ومعلــى بــن منــصوْوَهــ: مســع"
سيت، وأمحــد بــن ّصمد بــن علــي الطــعبدالــاحلــسني بــن إمساعيــل احملــاملي، وأمحــد بــن ســلمان النجــاد، و

مـــات ليلـــة ...ثقـــة صـــدوق: وذكـــره الـــدارقطين، فقـــال .باقي بـــن قـــانع، وغـــريهمعبـــدالكامـــل القاضـــي، و
  )٣(".ومائتني: انني، يعينالسبت، ودفن يوم السبت ألربع خلون من مجادى األوىل سنة ست ومث

بن أيب قماشّدمحم بن عيسى بن السكن أبو بكر ا .٢٦ ّلواسطي، املعروف  َ. 

ا عن" أيب منـصور احلـارث بـن منـصور، ومـسلم بـن إبـراهيم، وعمـرو بـن : قدم بغداد، وحدث 
زاز، القاضي احملاملي، ودمحم بن عمرو الـر: روى عنه .عون، ودمحم بن إسنويه الواسطي، وعاصم بن علي

وأبــو عمــرو ابــن الــسماك، وأمحــد بــن فــضل بــن خزميــة، وأمحــد بــن ســلمان النجــاد، وإمساعيــل بــن علــي 
مـات دمحم بـن عيـسى بـن أيب قمـاش الواسـطي يف منـصرفه مـن بغـداد إىل واسـط يف ...طيب، وكان ثقةُاخل

                                                
  .)١٣/٣٨٦ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ١(

  .)٣/٢٢٦( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

  .)٣/٣٢١( املصدر السابق) ٣(



 ٤٩

ن الطريــــق، وذلـــــك يف شـــــهر مجـــــادى األوىل ســــنة ســـــبع ومثـــــانني ومـــــائتني، ومــــضوا بـــــه إىل واســـــط فـــــدف
  )١(".هناك

لتمتامدمحم بن غالب بن حرب، أبو جعفر  .٢٧  .ّالضيب التمار، املعروف 

ـا عـن عفـان بـن مـسلم، و"  عبـدهللاولد يف سنة ثالث وتسعني ومائة، وسـكن بغـداد، وحـدث 
بـوذكي، وأيب معمـر املّهدي، وأيب سلمة التّبن مسلمة القعنيب، ومسلم بن إبراهيم، وأيب حذيفة الن

ُ
عـد، ْق

صمد بن النعمان، وقبيصة بن عقبة، وأيب نعيم الفـضل بـن دكـني، وأيب غـسان النهـدي، وغـريهم عبدالو
موســـى بـــن : روى عنـــه .وكـــان كثـــري احلـــديث صـــدوقا حافظـــا .مـــن البغـــداديني، والبـــصريني، والكـــوفيني

رو هـارون، ودمحم بــن دمحم الباغنــدي، وحيـىي بــن دمحم بــن صـاعد، وإمساعيــل بــن دمحم الـصفار، ودمحم بــن عمــ
د، وأبــو بكــر الــشافعي،  الــرزاز، وأبــو عمــرو ابــن الــسماك، وأمحــد بــن ســلمان النجــاد، وأبــو ســهل بــن ز

مــات دمحم بـن غالــب متتــام يف شــهر رمـضان ســنة ثــالث ومثـانني ومــائتني وكــذلك قــرأت ...وخلـق ســواهم
مــن شــهر خبــط دمحم بــن خملــد الــدوري، وذكــر أن وفاتــه كانــت يف يــوم اخلمــيس لــثالث عــشرة ليلــة بقــني 

  )٢(".رمضان
 .دمحم بن الفرج بن حممود أبو بكر األزرق .٢٨

حـدث عـن حجـاج بـن دمحم األعـور، ودمحم : " قـال اخلطيـب البغـدادي)٣(.احملدث، العامل، املسند
ناســـة، وأيب النـــضر هاشـــم بـــن القاســـم، واحلـــسن بـــن موســـى ُ بـــن كعبـــدهللابـــن عمـــر الواقـــدي، ودمحم بـــن 
روى عنه دمحم بن العباس بن جنيح،  . بن موسى، وعثمان بن اهليثمعبيدهللاألشيب، وأسود بن عامر، و

د، وأبـــو بكـــر الـــشافعي، وغـــريهمّصمد بـــن علـــي الطـــعبدالـــو ســـئل أبـــو بكـــر ...سيت، وأبـــو ســـهل بـــن ز
أمـــا أحاديثـــه : قلـــت .هـــو ضـــعيف: قـــال يل الـــدارقطين: الربقــاين وأ أمســـع دمحم بـــن الفـــرج األزرق، فقـــال

تــه مــستقي مة ال أعلــم فيهــا شــيئا يــستنكر ومل أمســع أحــدا مــن شــيوخنا يــذكره إال جبميــل، فــصحاح وروا
: ع أنه مسع الدارقطين يقـولّ بن البيعبدهللاسوى ما ذكرته عن الربقاين آنفا، فا أعلم وذكر احلاكم أبو 

                                                
  .)٣/٦٩٩( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  .)٤/٢٤٢( املصدر السابق) ٢(

  .)١٣/٣٩٤ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ٣(



 ٥٠

س بــه مــن أصـحاب الكرابيــسي يطعــن عليــه يف اعتقـاده  تــويف أبــو بكــر دمحم...دمحم بـن الفــرج األزرق ال 
  )١(".بن الفرج األزرق، ببغداد يف احملرم سنة اثنتني ومثانني ومائتني

ِضل، بن جابر بن شاذان السقطيدمحم بن الف .٢٩ َّ َ. 

وهاب، عبــدالرســي، وفــضيل بــن ّعلى بــن محــاد النعبــداألمســع ســعيد بــن ســليمان الواســطي، و"
حاق، ودمحم بن خملد، وأبو سـهل روى عنه ابنه إس .رعرة، وحامد بن حيىي البلخيَوإبراهيم بن دمحم بن ع

د النقــاش، وأمحــد بــن يوســف بــن خــالد د القطــان، ودمحم بــن احلــسن بــن ز وذكــره  .وكــان ثقــة .بــن ز
وجــاء اخلــرب مبــوت أيب جعفــر دمحم بــن الفــضل بــن جــابر الــسقطي يف شــهر ...صــدوق: الــدارقطين، فقــال

  )٢(".رمضان سنة مثان ومثانني ومائتني
 .موسى بن زكر .٣٠

ْ يكن التـسرتي، فـال أدري منـه هـوإن مل والتـسرتي مل يـرو عنـه الـصفار غـري هـذا احلـديث، قـال . ُّ
  )٤(. مات قبل الثالمثائة)٣(."أنه مرتوك تكلم فيه الدارقطين، وحكى احلاكم عن الدارقطين: "الذهيب
 .ريايف أبو علىِّبن علي بن هشام السهشام  .٣١

قـــال ابـــن  )٥(.قيـــه الكبـــري، الثقـــة، القاضـــيصـــاحب التـــصانيف يف الـــسنن، اإلمـــام، احلـــافظ، الف
سكن البصرة يروي عن أيب الوليد الطيالسي وأىب حذيفة وأهل البـصرة مـستقيم احلـديث كتـب : "حبان

ناين، وســــيف بــــن ْ بــــن رجــــاء، والربيــــع بــــن حيــــىي األشــــعبــــدهللا: عــــن": قــــال الــــذهيب )٦(".عنــــه أصــــحابنا
وق اخلطــايب، وأمحــد بــن زكــر الــساجي، وأهـــل صفار، وفـــارعبيدالــأمحــد بــن : وعنــه .مــسكني، ومجاعــة

  )٧(".وتويف يف ذي احلجة سنة أربع ومثانني. البصرة
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  ). ٤/٢٠٥ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ٣(

  ). ٢/٦٨٣ (ط. د"املغين يف الضعفاء"الذهيب  )٤(
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 ٥١

 . أبو الضحاك بن أيب عاصم النبيل .٣٢

واحلافظ الصفار يروي عن اثنني ينـسبان البـن أيب . شيخ الصفار مل أستطع متيزه، ومل أقف عليه
  :عاصم

، لــيس لــه يف كتــب البيهقــي ســوى "صــمأبــو الــضحاك بــن أيب عا"راوي حــديث البــاب : األول
  .حديث واحد، هو حديث الباب

  )١(.، ويروي عنه يف ثالثة مواضع"خملد بن أيب عاصم: "الثاين

ــــع احلرشــــيدمحم بــــن موســــى: "ويــــشرتك األول والثــــاين يف شــــيخ واحــــد هــــو َ بــــن نـفي أبــــو أمــــا ". َُ
: وكـذلك خملـد.  لروايتـه عنـه، ذكـر"دمحم بن موسـى"فلم أر من ترمجه، وليس يف ترمجة شيخه : الضحاك

مل أعرفه، " :، وقال األلباين"دمحم بن موسى"مل أقف على من ترمجه، وأيضا ليس له ذكر فيمن روى عن 
 مـن ، مقبـول، والـد أيب عاصـم،خملـد بـن الـضحاك بـن مـسلم الـشيباين: "ولـيس هـو) ٢(.ً"ولعل فيه حتريفا

   )٣(". مات سنة سبع وستني وله مخس وسبعون ق.السابعة
ّهنـــاك حمـــدث مـــن آل ابـــن أيب عاصـــم قـــد حيـــل اإلشـــكال، فقـــد تـــرجم اخلطيـــب : قـــال الباحـــث

، "أبـو علـي"وذكـر أن كنيتـه  ".دمحم بن الضحاك بـن عمـرو بـن أيب عاصـم النبيـل الـشيباين: "البغدادي لـ
 ، وال"دمحم بــن موســى" ومل يــذكر يف شــيوخه )٤(.، ومل يــذكر فيــه جرحــا أو تعــديال) ه٣١٣(ووفاتــه ســنة 

تـصحف عـن " خملـد"فهـل . ، لكن وفاته تدل علـى إدراك الـصفار لـه"صفارعبيداليف تالميذه أمحد بن 
 .؟ هللا أعلم" الضحاكنبا"تصحف عن " أبو الضحاك"، و"دمحم"
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 ٥٢

   شيوخ الصفار الذين روى عنهم يف سننه كلها :املبحث اخلامس
رجتهم مــن كتــب البيهقــي، وواحــد مــن خ الــذين روى عــنهم الــصفار يف ســننه كلهــا، اســتخوهــؤالء الــشيو

خـصوصا يف كتــب ، واملـسألة حتتــاج ملزيـد حبـث واستقـصاء، - ١٩ رقـم -  للقـضاعي)مـسند الـشهاب(
ـم ق معرفـة املزيـد عـن  لـة، ودراسـة هـؤالء الـشيوخ تفيـد يفِالذين رووا عن أيب احلسن الصفار، والظاهر أ

    :، وهمالعلميةاحلافظ الصفار حياة أيب احلسن 
  .اهيم احلريبإبر .١
  .إبراهيم بن أمحد الواسطي .٢
  .إبراهيم بن إسحاق البغوي .٣
  .إبراهيم بن إسحاق السراج .٤
   .إبراهيم بن صاحل الشريازي .٥
 . األصبهاين أبو مسلمإبراهيم بن عبدهللا .٦
  .سالمعبدالإبراهيم بن  .٧
  .يإبراهيم بن دمحم الواسط .٨
 .إبراهيم بن أيب قماش .٩

   .أمحد بن إبراهيم بن ملحان .١٠
   .د بن بشر املرثديأمح .١١
  .أمحد بن حامت املروزي .١٢
  .أبو بكر أمحد بن احلسن .١٣
  .أبو عبدهللا أمحد بن خالد بن يزيد الشعراين .١٤
   .امحد بن داود السجزي .١٥
 .أمحد بن عبدهللا الزيين .١٦
  .أبوبكر النرسي عبيدهللاأمحد بن  .١٧
  .أمحد بن علي بن إمساعيل .١٨



 ٥٣

  )١(. القضاعي يف مسند الشهابذكره. أمحد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القاضي .١٩
ر .٢٠   .أمحد بن علي األ
   .أمحد بن علي اخلزاز .٢١
  .راينأمحد بن علي احل .٢٢
  .أمحد بن علي الشامي .٢٣
 .أمحد بن عمرو البزار .٢٤
  .أمحد بن عمرو القطواين .٢٥
  .أمحد بن عيسى الربيت .٢٦
  .أمحد بن قادم املروزي .٢٧
  .أمحد بن القاسم بن مسافر .٢٨
 .ن دمحم بن الصباح أمحد بعبدهللاأبو  .٢٩
البـاب (، وهـو خطـأ بينتـه يف ترمجـة الـصفار عنـد الكـالم علـى والدتـه يف حنبـلدمحم بـن أمحد بن  .٣٠

  ).األول، الفصل الثاين املبحث األول
  .أمحد بن دمحم السيوطي .٣١
  .أمحد بن دمحم بن عيسى املري .٣٢
  .أمحد بن منصور املديين .٣٣
 .أمحد بن اهليثم الشعراين .٣٤
   .ينأمحد بن حيىي بن إسحاق احللوا .٣٥
   .إسحاق بن احلسن احلريب .٣٦
  .ليِإسحاق بن سنني أبو القاسم احل .٣٧
  .إمساعيل بن إسحاق القاضي .٣٨
  .بن أيب أويس إمساعيل .٣٩
  .إمساعيل بن بكر .٤٠

                                                
  .)٢/٩٣( ٢ط "مسند الشهاب"القضاعي  )١(



 ٥٤

  .إمساعيل بن الفضل البلخي .٤١
  .أبو يعقوب إمساعيل بن أيب كثري قاضي املدائن .٤٢
  .إمساعيل بن دمحم القاضي النسوي .٤٣
  .بشر بن موسى األسدي .٤٤
  .ماينّ الزعبدهللاياض بكار بن أبو الف .٤٥
  .جعفر بن أمحد بن سنان .٤٦
  .جعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي .٤٧
سني .٤٨  .جعفر بن أمحد بن 
 .ذالَ ك دمحم بنجعفر بن .٤٩
يبْجعفر بن دمحم بن فر .٥٠  .قد الفر
 .جعفر بن دمحم القاضي .٥١
 .جنيد بن حكيم .٥٢
 .ساور اجلوهريُساور اجلوهري بن مُأبو م .٥٣
 . أسامةبن أيباحلارث بن دمحم  .٥٤
 .حامد السلمي .٥٥
 .احلسن بن سعيد املوصلي .٥٦
ُِّالمجوزسن بن سهل احل .٥٧ َُ ْ.   
  .احلسن بن العباس بن مهران احلمال .٥٨
  .احلسن بن العباس الرازي .٥٩
  .احلسن بن علي بن شبيب املعمري .٦٠
   .سن بن علي الفسوياحل .٦١
 .أبو جعفر احلسن بن علي الكرابيسي .٦٢
 .احلسن بن علي بن املتوكل .٦٣
 . القطاناحلسن بن علوية .٦٤
 .احلسن بن املثىن .٦٥



 ٥٥

 )١(.ذكره يف شيوخه اخلطيب البغدادي. احلسني بن عبدهللا بن شاكر أبو علي السمرقندي .٣٣

 .حفص بن دمحم بن جنيح البصري .٦٦
 .خالد بن أيب عاصم النبيل .٦٧
  .خلف بن عمرو العكربي .٦٨
  .يس املعدلَبُد .٦٩
  .اجيّزكر بن حيىي الس .٧٠
د بن اخلليل .٧١   . أبو سهيلز
  .ن األهوازيسعيد بن عثما .٧٢
  .سليمان بن حرب .٧٣
   .شاذان بن زكر .٧٤
  .عباس بن متيم السكري .٧٥
   .فاطيْسَاألعباس بن الفضل  .٧٦
  . بن أمحد بن حنبلعبدهللا .٧٧
 .يبَرِعبدهللا بن أيوب الق .٧٨
  .اينّ بن احلسن احلرعبدهللاأبو شعيب  .٧٩
  . بن سلمةعبدهللا .٨٠
  .عبدهللا بن شريك .٨١
  . بن الصقرعبدهللا .٨٢
 .أيب الدنيا بن دمحم بن عبدهللا .٨٣
 . بن دمحم بن عزيز املؤذنعبدهللا .٨٤
جيةعبدهللا .٨٥    . بن دمحم بن 
  .عزيز بن دمحمعبدال .٨٦
 .عزيز بن معاوية أبو خالد القرشيعبدال .٨٧

                                                
  ).٥/٤٣٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(



 ٥٦

  . بن أمحد بن أسيدعبيدهللا .٨٨
 .- والد أيب احلسن الصفار - عبيد بن إمساعيل الصفار .٨٩
  .عبيد بن حامت .٩٠
  .واحد بن شريكعبدالعبيد بن  .٩١
  .عمر الضيبعثمان بن  .٩٢
 .عثمان بن دمحم الزعفراين .٩٣
  .عالن بن عبدالصمد .٩٤
  .رييِععلي بن إمساعيل أبو احلسن الشَّ .٩٥
   .علي بن احلسن بن بيان .٩٦
   .علي بن احلسن السكري .٩٧
  .ينّالِاقَعلي بن احلسن الب .٩٨
 .علي بن الصقر بن نصر .٩٩

 .انعلي بن دمحم بن مرو .١٠٠
  .عمر بن أمحد بن بشر .١٠١
  .رسيالنَّأبو بكر عمر بن جعفر املعلى  .١٠٢
  .دوسيَّعمر بن حفص الس .١٠٣
 .عياش بن متيم السكري .١٠٤
 .لعله متتام يراجعغنام  .١٠٥
 .بابُالفضل بن احلأبو خليفة  .١٠٦
قاسم بن زكر امل .١٠٧

ُ
  .ريْق

 .يدْوَدمحم بن أمحد الع .١٠٨
  .دمحم بن أمحد بن عاصم .١٠٩
  .دمحم بن أمحد بن نصر .١١٠
 .دمحم بن إسحاق البغوي .١١١
  .سحاق الصفارإدمحم بن  .١١٢



 ٥٧

  .دمحم بن إمساعيل الرتمذيبو إمساعيل أ .١١٣
  .دمحم بن بشار .١١٤
  .دمحم بن بشر العطار .١١٥
  .دمحم بن بشر أخو خطاب .١١٦
  .دمحم بن بشري الصرييف .١١٧
  .أبو حصني دمحم بن احلسني .١١٨
غ .١١٩  .دمحم بن محاد الد
 .دمحم بن حيان بن راشد األنصاري .١٢٠
  .دمحم بن خلف املروزي .١٢١
  .دمحم بن خلف بن هشام .١٢٢
  .دمحم بن راشد التمار .١٢٣
 )١(. بن رمح البزازدمحم .١٢٤
  .دمحم بن سليمان الباغندي .١٢٥
  .دمحم بن شاذان اجلوهري .١٢٦
   .دمحم بن العباس املؤدب .١٢٧
 .دمحم بن عبدهللا بن مهران الدينوري .١٢٨
 . احلارثيباوهعبدالدمحم بن  .١٢٩
  .دمحم بن عبيد .١٣٠
  . بن مهرانعبيدهللادمحم بن  .١٣١
  .دمحم بن عثمان بن أيب شيبة .١٣٢

                                                
، ولعلــه ســبق قلــم مــن البيهقــي )٩٩١١ ح ٥/٣٠٨ ، و ٥٥٨٩ ح ٣/٢٤٨ (٣ط "الــسنن الكــربى "كــذا يف املطبوعــة )١(

: املبحــث احلــادي والــستون - الفــصل األول -البــاب الثــاين (طــابع أو الناســخ، وقــد تعقبــت ذلــك يف رمحــه هللا، أو تــصحيف مــن ال
لباء املعجمة بواحـدة،أما ربح: ")٤/٩٢( ١ط "اإلكمال"، قال ابن ماكوال يف )احلديث احلادي والثمانون  فهـو أبـو بكـر دمحم بـن ، 

قوب احلضرمي وسليمان بن داود اهلامشي وأ نعـيم الفـضل، روى عنـه عبـد ربح بن سليمان البزاز البغدادي، مسع يزيد بن هارون ويع
د ودعلج والشافعي  ". وكان ثقة، الصمد بن علي الطسيت وأبو سهل بن ز



 ٥٨

 .البزاردمحم بن علي بن املتوكل أبو احلسن  .١٣٣
  . ابن أيب قماشدمحم بن عيسى .١٣٤
  .دمحم بن عيسى الواسطي .١٣٥
 .متتامدمحم بن غالب بن حرب  .١٣٦
   .دمحم بن الفرج األزرق .١٣٧
  .فضل بن جابرالدمحم بن  .١٣٨
 .دمحم بن الفضل بن حازم .١٣٩
 .دمحم بن الفضل بن خالد .١٤٠
  .التماربن حيان دمحم بن دمحم  .١٤١
  .األزدي بن عيسى دمحم بن هارون .١٤٢
  .يكَمُّ الددمحم بن هشام بن أيب .١٤٣
  .دمحم بن يزيد الفارسي .١٤٤
  .دمحم بن يعقوب الصفار .١٤٥
  .دمحم بن يعقوب الكرابيسي .١٤٦
 .دمييُالكدمحم بن يونس  .١٤٧
   .حممود بن دمحم احلليب .١٤٨
  .حممود بن دمحم املروزي .١٤٩
  .خملد بن أيب عاصم .١٥٠
 .معاذ بن املثىن بن معاذ العنربي .١٥١
  .املفضل بن عمرو .١٥٢
  .موسى بن إسحاق القاضي .١٥٣
 .زكر أبو عمران التسرتيموسى بن  .١٥٤
  .أبو عمران اجلوين موسى بن سهل بن عبداحلميد البصري .١٥٥
  .ايفَريِّهشام بن علي الس .١٥٦
 .ةحيىي بن زكر بن أيب زائد .١٥٧



 ٥٩

  . أبو زكراحلنائيالبخرتي حيىي بن دمحم  .١٥٨
  .يعقوب بن إبراهيم املخرمي .١٥٩
  .يعقوب بن إسحاق .١٦٠
  .يعقوب بن غيالن .١٦١
  . محاد بن زيديوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن .١٦٢
سا .١٦٣  .بن عيسى بن أيب إ
  .بن مرداسا .١٦٤
  .أبو بكر بن احلارث .١٦٥
 .ةّجَأبو بكر بن ح .١٦٦
  .ويهّأبو بكر الطيالسي مح .١٦٧
  .اذر اجلوهريَنَأبو جعفر بن م .١٦٨
 .أبو حصني الوادعي الكويف .١٦٩
  .نصاريأبو حكيم األ .١٧٠
  .ليِالجَري اجلَّأبو الس .١٧١
  .أبو سليمان الفراء .١٧٢
  .أبو صاحل الفراء .١٧٣
  .لضحاك بن أيب عاصم النبيلأبو ا .١٧٤
  . احلافظعبدهللاأبو  .١٧٥
  . الصفار الوزانعبدهللاأبو  .١٧٦
 .تويهْخَأبو علي بن س .١٧٧
  .أبو عمران التسرتي .١٧٨
 .أبو عمرو الصفار .١٧٩
  .أبو غالب األزدي .١٨٠
  . بن عمروأبو غالب بن بنت معاوية .١٨١
 .أبو مسلم الكجي .١٨٢



 ٦٠

   تالميذ الصفار: سداساملبحث ال
بن الكّمان أبو منصور الصْكَإبراهيم بن احلسني بن ح .١  .جيْرَرييف املعروف 

مسـع أمحـد بـن عبيـد بـن إمساعيـل الـصفار، وأ : "، فقـال)١(ذكره يف تالميذه اخلطيـب البغـدادي
بكر الشافعي، وأ علي ابن الصواف، وهذه الطبقة، وكان قد أكثـر الكتـاب، وأراد أن يـصنف مـسندا 

نده يف كل أسبوع يومـا، ويعلـم علـى األحاديـث يف أصـوله، معلال، فكان أبو احلسن الدارقطين حيضر ع
وينقلها شيخنا أبو بكر الربقاين، وكان إذ ذاك يـورق لـه، وميلـي عليـه أبـو احلـسن علـل األحاديـث، حـىت 
خرج من ذلك شيئا كثريا، وتـويف أبـو منـصور قبـل اسـتتمامه، فنقـل الربقـاين كـالم الـدارقطين، ورتبـه علـى 

ــــذي دونــــه النــــاس عــــن املــــسند، وقــــرأه علــــى أيب ــــه، فهــــو كتــــاب العلــــل ال  احلــــسن، ومسعــــه النــــاس بقراءت
مــات قبــل ...وقــد حــدث الــدارقطين عــن أيب منــصور ابــن الكرجــي يف كتــاب املــديح حــديثا .الــدارقطين

 )٢(."الدارقطين بسنني كثرية
  .العباس بن أمحد بن الفضل أبو احلسن ابن اخلطيب .٢

حدث عن أمحد بن عبيد بـن إمساعيـل الـصفار : "، فقال)٣(ذكره يف تالميذه اخلطيب البغدادي
حـدثنا عنـه اخلـالل،  .البصري، وعلي بـن أمحـد بـن نـوح التـسرتي، وأمحـد بـن حممـود بـن خـرزاذ القاضـي

: مسعت القاضي أ العالء الواسطي، وحدثنا عن ابن اخلطيب اهلامشي، فقـال .والتنوخي، وكان صدوقا
تــويف أبــو احلــسن العبــاس بــن أمحــد ...، وكــان ينــزل ســويقة غالــبكــان ثقــة يف حديثــه، مغمــوزا يف نــسبه

 )٤(."اخلطيب اهلامشي يوم األربعاء التاسع من شعبان سنة مخس وأربع مائة

 .دانْعلي بن أمحد بن عب .٣

، طــالع ترمجتــه يف الفــصل الثالـــث، ه، وهــو مـــن روى البيهقــي الــسنن مــن طريقـــ)٥(ذكــره الــذهيب
 . املبحث األول

                                                
 ). ٦/٥٦٧ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

 ). ٦/٥٦٧ (املصدر السابق )٢(

 ). ١٤/٥٧ (املصدر السابق )٣(

  ). ١٤/٥٧ (املصدر السابق )٤(

  ). ١٥/٤٣٨ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٥(



 ٦١

 .ن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي الدارقطينأبو احلسن علي ب .٤

ــــــذة ــــــود، شــــــيخ اإلســــــالم، علــــــم اجلهاب ــــــب  )١(.اإلمــــــام، احلــــــافظ، ا ــــــذه اخلطي ذكــــــره يف تالمي
مسع أ القاسم البغوي، وأ بكر بن أيب داود، وحيىي بـن صـاعد، وبـدر بـن اهليـثم : "، فقال)٢(البغدادي

هاب بــن أيب حيــة، والفــضل بــن أمحــد الزبيــدي، وأ وعبــدالالقاضـي، وأمحــد بــن إســحاق بــن البهلــول، و
عمــــر دمحم بــــن يوســــف القاضــــي، وأمحــــد بــــن القاســــم أخــــا أيب الليــــث الفرائــــضي، وأ ســــعيد العــــدوي، 
ويوســف بــن يعقــوب النيــسابوري، وأ حامــد دمحم بــن هــارون احلــضرمي، وســعيد بــن دمحم بــن أخــا زبــري 

كني البلــدي، وإمساعيــل بــن العبــاس ِّن عيــسى بــن الــساحلــافظ، ودمحم بــن نــوح اجلنديــسابوري، وأمحــد بــ
 بـــن دمحم بـــن ســـعيد اجلمـــال، وأ طالـــب أمحـــد بـــن نـــصر عبـــدهللالـــوراق، وإبـــراهيم بـــن محـــاد القاضـــي، و

وكـان فريــد عـصره، وقريـع دهــره، ونـسيج وحــده، ...احلـافظ، وخلقـا كثــريا مـن هــذه الطبقـة، ومـن بعــدهم
املعرفـة بعلـل احلـديث، وأمسـاء الرجـال، وأحـوال الـرواة، مـع الـصدق وإمام وقتـه، انتهـى إليـه علـم األثـر، و

واألمانـــة، والثقـــة والعدالـــة، وقبـــول الـــشهادة، وصـــحة االعتقـــاد، وســـالمة املـــذهب، واالضـــطالع بعلـــوم 
القــراءات فــإن لــه فيهــا كتــا خمتــصرا مــوجزا، مجــع األصــول يف أبــواب عقــدها : ســوى علــم احلــديث منهــا

دارقطين ليلـــة األربعـــاء، ودفـــن يـــوم األربعـــاء الثـــامن مـــن ذي احلجـــة ســـنة مخـــس تـــويف الـــ...أول الكتـــاب
م  )٣(."ومثانني، وقد بلغ مثانني سنة ومخسة أ

 . ادّجّعلي بن القاسم الن .٥

طـالع ترمجتـه . ، وقد حبثت عن رواية من طريقـه فلـم أقـف)٤(ذكر الذهيب أنه راوي سنن الصفار
 .يف الفصل الثالث، املبحث الثاين

 .واحد بن العباس، أبو عمر اهلامشيعبدالسم بن جعفر بن القا .٦

                                                
  .)١٧/٢٢٥ (٣ ط"سري أعالم النبالء" الذهيب) ١(

 ). ٥/٤٣٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

  . )١٣/٤٨٧(  املصدر السابق)٣(

  ). ١٥/٤٣٨ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٤(



 ٦٢

مـن أهـل ":  قال اخلطيب)٢(".اإلمام، الفقيه، املعمر، مسند العراق: "، فقال)١(ذكره الذهيب يف تالميذه
غافر بــن ســالمة احلمــصي، ودمحم بــن أمحــد األثــرم، وعلــي بــن إســحاق املــادرائي، وأ عبــدالمســع  .البـصرة

د بــن إمساعيــل اخلــالل، ودمحم بــن احلــسني الزعفــراين الواســطي، واحلــسن بــن دمحم بــن علــي اللــؤلئي، ويزيــ
ـا سـنن  .عثمان الفسوي، ومجاعة من هذه الطبقة لبـصرة، ومسعـت منـه  وكـان ثقـة أمينـا، ويل القـضاء 

ومـــات علـــى مـــا بلغنـــا يف ليلـــة اخلمـــيس، ودفـــن صـــبيحة تلـــك الليلـــة يف يـــوم : قلـــت...أيب داود وغريهـــا
 )٣(." التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مائةاخلميس

  .يداويِّيع الغساين الصُرمحن بن حيىي بن مجعبدالأبو احلسني دمحم بن أمحد بن دمحم بن أمحد بن  .٧

الــــــشيخ، العــــــامل، الــــــصاحل، املــــــسند، احملــــــدث، الرحــــــال، صــــــاحب : "، وقــــــال)٤(ذكــــــره الــــــذهيب
 ،وكفربيــا،  مــن وواســط،والبــصرة، والكوفــة، وببغــداد،  واملدينــة،مبكــة :وذكــر أنــه رحــل إىل).". املعجــم(

ــــة، ومــــصر ــــصةِّصوامل،  ورامهرمــــز، وســــرياف، وحلــــب، ومنــــبج، وصــــور،وصــــيدا، والرمل  ،بــــةْرَ وعــــني ز،ي
 )٥(."وذكر أنه مسع من خلق كثري مسى بعضهم.  واملوصل،رابلسْطوَأ

  

  
 

                                                
  ). ١٥/٤٣٨ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١(

  .)١٧/٢٢٥( املصدر السابق )٢(

  . )١٤/٤٦٢( ١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي  )٣(

  ). ١٥/٤٣٨ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٤(

  .)١٦/٤٤٩( املصدر السابق )٥(



 ٦٣

    حديث الصفار عند غري البيهقي:املبحث السابع

 بعـض أحاديـث الـصفار عنـد غـري البيهقـي، ىكتب الـسنة وقفـت علـبرجميات عد البحث احلاسويب يف ب
ت هيهوبعضهم روى عنه مباشرة، وبعضهم بواسطة، ف   :ذه املرو

ت احلسن بن ر .١   )١(.، عنده رواية واحدة مباشرة يف جزئه،) ه٣٧٠(يق العسكري ِشَمرو
ت الدارقطين  .٢ ت، ورواية واحدة يف العللسنن وى يف ال، ر) ه٣٨٥(مرو  .بواسطة ثالث رو
ت اخلطايب  .٣ ت يف كتابه العزلة) ه٣٨٨(مرو     )٢(.، روى عنه مباشرة مخس روا
ت ابن مج .٤  )٣(.، له رواية واحدة مباشرة يف كتابه) ه٤٠٢(يع ُمرو
ت الال .٥ ت مـن طريـق ابـن عبـدان يف كتابـه ،) ه٤١٨(لكائي ّمرو شـرح أصـول  روى تـسع روا
 )٤(.قاد أهل السنة واجلماعةاعت
ت الش .٦   )٥(.، له رواية واحدة بواسطة) ه٤٥٤(ضاعي ُهاب القِّمرو
ت الق .٧ ، من طريق )لقشرييةاالرسالة ( روى مخسة وأربعني رواية يف كتابه ،) ه٤٦٥(شريي ُمرو

 )٦(.أيب احلسن علي بن عبدان
ت البغوي حمي .٨  من غري طريق البيهقي عـن ، عنده رواية واحدة بواسطة) ه٥١٦(ي السنة مرو

  )٧(.ابن عبدان
ت  .٩ ابن املمرو

ُ
 )٨(.، له رواية واحدة من غري طريق البيهقي) ه٥٦٣(ب ِّرَق

                                                
  ).٩٧ ح ٩٨: ص (٢ ط"جزء احلسن بن رشيق العسكري" احلسن بن رشيق )١(

  .)١٠٠، ٧٨، ٦٨ ،٤٣،٤٨: ص( ٢ط "العزلة" اخلطايب )٢(

 ).  ١٩٨: ص( ١ط "عجم الشيوخُم" يداويّيع الصُابن مج) ٣(

 . )٢٥٤٨ ح ٧/١٤١٩(، )١١٢٧ ح ٤/٦٩٧( ٨ط "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  الاللكائي)٤(

  ).٦٤٤ ح ١/٣٧٣( ٢ط "مسند الشهاب"القضاعي  )٥(

  )..٣٠٨، ٣٥٩، ٢/٣٤١. ()٢٢٧، ٢١٦، ١/٢٠٧ (ط. د"الرسالة القشريية" القشريي )٦(

  ).٣٣٢٤ ح ١٢/٢٨٧ - ب كراهية أن يقول أ -االستئذان  (٢ ط"شرح السنة" البغوي )٧(

  ).١٢٤: ص( ١ ط"أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني" ابن املقرب )٨(



 ٦٤

ت ابن عساكر  .١٠ مـن أربعـة و مـن طريـق البيهقـي، مخـسني روايـةأكثـر مـن  عنـده ،) ه٥٧١(مرو
 )١(.غري طريقه

ت ابــن عبــداهلادي  .١١ تثــالث لـــه ،) ه٧٤٤(مــرو ت مــن طريـــق ، كمــا ذكـــ)٢( روا ر عــدة روا
 .البيهقي

ت الذهيب  .١٢    )٣(.له رواية واحدة)  ه٧٤٨(مرو

                                                
، وهذه األربعة مـن غـري طريـق )٦١/٢٨٦(، )٤٤/٣٨٣(، )٣٨/١٠٦(، )٢٣/١٦٣ (١ ط"ريخ دمشق" ابن عساكر )١(

 .  هقيالبي

  .)٢٣٢، ١٩١، ١٦٤: ص (١ ط"تعليقة على العلل البن أيب حامت" ابن عبداهلادي )٢(

  .)٢/٣٦٥ (١ ط"معجم الشيوخ الكبري" الذهيب )٣(



 ٦٥

  ار آخر ّصف: الثامناملبحث 
 مــع عاملنــا الــذي حنــن بــصدده، وهــذا العــامل ،ســم، واســم األب والنــسبةآخــر يــشرتك يف االحمــدث هنــاك 

َِْصفار، احملدث، أبو بكر احلمصي، الرعيينعبيدالأمحد بن : "هو ُّ."   
   .كالعي، وطبقتهماعبيدالأيب بكر أمحد بن علي املروزي، ودمحم بن : يروي عن: "لذهيبقال ا

   .غين بن سعيد األزدي، وآخرونعبدالابن مندة، وأبو العباس بن احلاج، و: حدث عنه
  .ائةيف سنة اثنتني ومخسني وثالمث: مات

  )١(".ذكرته للتمييز، واسم جده أمحد
   

                                                
  ).٧١/٢٨٩ (١ ط"ريخ دمشق" ابن عساكر: وانظر). ١٥/٤٤١ (٣ط "سري أعالم النبالء"الذهيب )١(



 ٦٦

   اررواة سنن الصف: الفصل الثالث
َاحلافظ علي بن أمحد بن عبدان: املبحث األول َْ   

ُّجلهـا أو  يف كتبـهالصفار، وأكاد أجزم أن السنن اليت أدرجهـا البيهقـي أيب احلسن أشهر من روى سنن 
  : مسه يف مصنفات البيهقي على عشرة أوجه، هياورد وقد . كلها من طريقه

  .ن علي بن أمحد بن عبدان األهوازيأبو احلس .١
   .سن علي بن أمحد بن عبدانأبو احل .٢
   .أبو احلسن بن أيب بكر بن عبدان .٣
  .أبو احلسن بن أيب بكر األهوازي .٤
  . أبو احلسن بن أمحد بن عبدان-أبو احلسن بن أيب بكر .٥
  .أبو احلسن بن عبدان .٦
  )١ (.) ابن عبدان- علي بن أمحد بن عبدان-علي بن أيب بكر بن عبدان .٧

    ونسبه وكنيتهمسها

ِّ، الــشريازي،  بــن ســعيد أبــو احلــسن األهــوازي،رجَن أمحــد بــن عبــدان بــن دمحم بــن الفــعلــي بــأبــو احلــسن 

   )٢(.َّالنـيسابوري

   شيوخه

صفار البـــصري، وأ القاســـم الطـــرباين، عبيدالـــه العـــسكري، وأمحـــد بـــن َمويـــَْ دمحم بـــن أمحـــد بـــن حم:مســـع
ه أمحد بن عبدِيد النيسابوري، وأ بكر اجلُوإمساعيل بن جن ان الـشريازي، وانتقـل إىل نيـسابور، عايب، وأ

                                                
 ). ٣٠٣: ص (١ ط"البيهقيإحتاف املرتقي برتاجم شيوخ " ّ النحال:أنظر )١(

 ٣ ط"ســري أعــالم النــبالء"الـذهيب. )٤١٠: ص (١ط "بورااملنتخـب مــن كتــاب الـسياق لتــاريخ نيــس" يفيينِرّالــص :أنظـر )٢(
)١٧/٣٩٨ .( 



 ٦٧

جلبـــالو  . ودمحم بــن عبيـــد،الطـــرباينو .فــسكنها   وخراســان ونيـــسابور،مســع أبـــوه الكثــري، وحـــدث ســنني 
   )١(. وغريها من البلدان،وسجستان

   تالميذه

حـدثنا عنـه األزهـري، واألزجـي، واحلـسن بـن غالـب املقـرئ، ودمحم بـن دمحم بـن : "قال اخلطيب البغدادي
ـا، وانتقـى عليـه دمحم  ". الشروطيعلي وقدم بغداد حاجا يف سنة ست وتسعني وثـالث مائـة، وحـدث 

 ،شرييُ وأبـــو القاســـم القـــ،البيهقـــي: ذكـــر الـــذهيب مـــن تالميـــذه الـــذين مسعـــوا منـــه و)٢(.بـــن أيب الفـــوارس
   )٣(. وآخرون،والقاسم بن الفضل الثقفي

  ثناء العلماء عليه

ِل الصريفيينقا و)٤(.وثقه اخلطيب البغدادي ِ ت َعـَِمس... احلافظ احملدث ابن احملـدث،اجلليل أبو احلسن": َّ
 ."كان ثقة، وابوه حـافظ عـصره":  وقال الذهيب)٥(".جَرَ ودّبَ ممن د،دور والكبارُّ والص،مةِل األئُنه كِم

  )٦(." عايل اإلسناد، ثقة مشهور،الشيخ احملدث الصدوق: "وقال أيضا

 وينـــشده األشـــعار، قـــال ) ه٤٢٩(ورمبـــا كـــان يـــسامر الثعـــاليب ، وكـــان يتعـــاطى األدب والـــشعر
ووجـــدت يف كتـــاب أيب احلــسن علـــي بـــن أمحــد بـــن عبـــدان يف جمموعــة املـــرتجم حباطـــب الليـــل ":الثعــاليب

  :قصيدة للزاهي أوهلا
َالليل من فكري يصري ضياء  ِ ََ والسيف من نظري يذوب حياء*َّْ َِ َ َ  

ا  َواخليل لو محلتها علمي  َ َْ ْ   ".َلرتكتها حتت العجاج هباء *َ

                                                
 ٥٤٨: ص( ٤ ط"ريــخ جرجـــان" الــسهمي ).٦١٠٨ ت ١٣/٢٣٢ (١ ط"ريــخ بغـــداد"اخلطيــب البغــدادي : أنظــر) ١(

  .)٢٠٥ ت ٩/٢٥٧ (١ ط"سالمريخ اإل"الذهيب ). ١١٩٣ت 

  ). ١١٩٣ ت ٥٤٨: ص( مصدر سابق "ريخ جرجان") ٢(

  ). ١٧/٣٩٧ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٣(

  ).  ٦١٠٨ ت ١٣/٢٣٢ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(

  ). ١٢٤٧ ت ٣٧٤ص ( ١ط "بورااملنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيس" يفيينِرّالص )٥(

  ).١٧/٣٩٧ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )٦(



 ٦٨

  )١(.، وأنه كان ينشده األشعار"يتيمة الدهر "بهكما ذكره يف عدة مواضع من كتا
  ؟من نص على أنه راوي سنن الصفار

ِالصريقال    )٢(."صفارعبيدالوهو راوية مسند أمحد بن " :عندما ترجم له ِفيينَّ

  وفاته

يت مــات فيهــا، فحـدثين دمحم بــن حيــىي بــن إبــراهيم قــدمت نيـسابور يف الــسنة الــ: "قـال اخلطيــب البغــدادي
امل
ُ
:  مــن ســنة مخــس عــشرة وأربعمائــة، الــشك منــه، قلــت، أو شــهر ربيــع األول،ي أنــه مــات يف صــفرِّكــَز

   )٣(."وقدمت أ نيسابور يف شهر رمضان

                                                
  .)٢/٢٦١( :وأنظر. )١/٢٩١ (١ط" يتيمة الدهر" الثعاليب )١(

ريـــــخ "الــــذهيب ). ١٢٤٧ ت ٤١٠ص  (١ ط"بورااملنتخـــــب مــــن كتـــــاب الــــسياق لتـــــاريخ نيـــــس"الــــصريفيين : أنظــــر) ٢(
  ).٩/٢٥٧ (١ ط"اإلسالم

   ). ٦١٠٨ ت ١٣/٢٣٢ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي  )٣(



 ٦٩

   ادّجّالنبن احلسن البصري علي بن القاسم : املبحث الثاين
خبــــاره الــــذهيب الـــــذي تــــرجم  يف الــــسريمل أقــــف علــــى ترمجــــة موســـــعة لــــه، كمــــا    والتـــــاريخمل يظفـــــر 

  :قتضاب، فقال
الــــشيخ، الثقــــة، العــــامل، أبــــو احلــــسن علــــي بــــن القاســــم بــــن احلــــسن البــــصري، النجــــاد، مــــسند "

ى ورو .كان من كبار العدول، ومـن آخـر مـن روى عـن أيب روق اهلـزاين .البصريني مع أيب عمر اهلامشي
خباره. )سننه(ر صفاعبيدالعن أمحد بن  أبـو بكـر اخلطيـب، وأبـو بكـر دمحم بـن : حـدث عنـه .مل أظفر 

وكـان يف سـنة ثـالث عـشرة  .إبراهيم املستملي العطار، واحلسن بن عمر بن يونس األصـبهاين، وآخـرون
لبـصرة: "وقـال أيـضا )١(."ر وتفردّمَوأربع مائة حيا، وقد ع  ٤١٤( وأرخ فاتـه سـنة ."كـان حمـد عـدال 

  )٢().ه
، والعجيـب أنـه مل يـرتجم لـه اخلطيـب البغـدادي الروايـة عنـه يف كتبـهاحلـافظ أكثـر : قـال الباحـث

  .يف التاريخ

                                                
  ).١٧/٢٤٠ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )١(

  ).٩/٢٣٩ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب  )٢(
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َالبـيـهقي بكر أمحد بن احلسني احلافظ أيب: املبحث الثالث ْ َ  

علـي أيب احلـسن احلـافظ رواهـا مـن طريـق شـيخه فالذي حفظ هللا لنا من طريقه هذه السنن، هو اإلمام 
َبدان،َبن أمحد بن ع   . يف سائر تصانيفه وغريهْ

   ونسبه وكنيتهمسها

َأبـو بكـر أمحـد بــن احلـسني بـن علــي بـن موسـى اخلـسروجردى البـ ْْ ِْ َ  صـاحب التــصانيف. اخلراسـاين، هقــيْيُ
  )١(.راسانُاإلمام احلافظ العالمة شيخ خ. املشهورة

  والدته

   )٣(.انني وثالمثئة يف شعبانسنة أربع ومث. سابورْيَعدة قرى من أعمال نـوهي  )٢(هقْيَولد يف بـ

  شيوخه 

أيب احلـــسن دمحم بـــن احلـــسني العلـــوي؛ صـــاحب أيب حامـــد بـــن : مســـع وهـــو ابـــن مخـــس عـــشرة ســـنة مـــن
الشرقي، وهو أقدم شيخ عنده، وفاته السماع من أيب نعيم اإلسفراييين؛ صـاحب أيب عوانـة، وروى عنـه 

  .إلجازة يف البيوع

مـــش َْافظ، فـــأكثر جـــدا، وختـــرج بـــه، ومـــن أيب طـــاهر بـــن حم احلـــعبـــدهللاحلـــاكم أيب : مســـع مـــنو
ري، وأيب ّ بــن يوســف األصــبهاين، وأيب علــي الــرعبــدهللالفقيــه، و رمحن الــسلمي، وأيب بكــر بــن عبــدالوذ

ريي، وحيــىي بــن إبــراهيم املزكــي، وأيب ِعزيز املهلــيب، والقاضــي أيب بكــر احلــعبــدالفــورك املــتكلم، ومحــزة بــن 
 بن دمحم بن السقا، وظفر بن دمحم العلـوي، وعلـي بـن أمحـد بـن عبـدان، وأيب سـعد سعيد الصرييف، وعلي

أمحد بن دمحم املاليين الصويف، واحلسن بن علي املؤملي، وأيب عمر دمحم بن احلـسني البـسطامي، ودمحم بـن 
لط   .ابران، وخلق سواهمّيعقوب الفقيه، 

                                                
ريـخ امللـوك واألمـم"ابن اجلـوزي : أنظر) ١(  ).١٨/١٦٣ (٣ ط"سـري أعـالم النـبالء"الـذهيب ).١٦/٩٧( ١ط "املنـتظم يف 

  .)٤/٨( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى" السبكي

لفارسـ) "٢( لفارســية األجــودلفـتح، أصــلها  ــاءين، ومعنـاه  حيـة كبــرية وكـورة واســعة كثـرية البلــدان والعمــارة : ية بيهــه يعـين 
قوت احلموي".من نواحي نيسأبور تشتمل على ثالمثائة وإحدى وعشرين قرية   ).١/٥٣٧( ٢ط "معجم البلدان"  

  ).١٨/١٦٤ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )٣(
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نــصر دمحم بــن علــي الــشريازي، ودمحم بــن دمحم بــن وأيب  .قــانَوَومــن أيب بكــر دمحم بــن أمحــد بــن منــصور، بنـ
خي، وأمحد بن دمحم بـن مـزاحم الـصفار، وأيب نـصر أمحـد  أمحد ابن رجاء األديب، وأمحد بن دمحم الشاذ

بـــن علـــي بـــن أمحـــد الفـــامي، وإبـــراهيم بـــن دمحم الطوســـي الفقيـــه، وإبـــراهيم بـــن دمحم بـــن معاويـــة العطـــار، 
 واحلـسن بـن دمحم بـن حبيـب املفـسر، وسـعيد بـن دمحم بـن دمحم بـن وسي،ّوإسحاق بن دمحم بن يوسف الس

رمحن بـــــن أيب حامـــــد املقـــــرئ، عبـــــدالجـــــاين، وَرِْه بـــــن دمحم املعبـــــدهللاعبـــــدان، وأيب الطيـــــب الـــــصعلوكي، و
لويـه، وعبيــد بــن دمحم بــن مهـدي، وعلــي بــن دمحم بـن علــي اإلســفراييين، وعلــي عبـدالو رمحن ابــن دمحم بــن 

رجـاين؛ ُمـاين، ومنـصور بـن احلـسني املقـرئ، ومـسعود بـن دمحم اجلْهّعلـي بـن حـسن الطبن دمحم الـسبعي، و
  .وهؤالء العشرون من أصحاب األصم

دي، وأيب احلـسني بـن : ومسع ببغداد من هالل بن دمحم بن جعفر احلفار، وعلي بن يعقـوب اإل
ناح بن نذير القاضـي، ج: والكوفة من .احلسن بن أمحد بن فراس، وغريه: ومكة من .بشران، وطبقتهم

  )١(.وطائفة
  )٢(."شيوخه أكثر من مائة شيخغت لوقد ب: "قال السبكي

  تالميذه

إلجازة، وولـده إمساعيـل بـن أمحـد، وحفيـده أبـو : ومن الرواة عنه شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري 
 دمحم بـــن الفـــضل عبـــدهللا بـــن دمحم بـــن أمحـــد، وأبـــو زكـــر حيـــىي بـــن منـــدة احلـــافظ، وأبـــو عبيـــدهللاحلـــسن 

وهاب عبـدالبار بـن عبـداجلحامي، وأبو املعايل دمحم بن إمساعيل الفارسي، وّالفراوي، وزاهر بن طاهر الش
رمحن بـــن عبـــدالواري، وأبـــو بكـــر ُميـــد بـــن دمحم اخلـــعبداحلواري، وأخـــوه ُبار بـــن دمحم اخلـــعبـــداجلالـــدهان، و

   )٣(.نة أربعني ومخسمائة، وطائفة سواهمحريي النيسابوري؛ املتوىف سَرمحن البعبدال بن عبدهللا

                                                
  .)٤/٨( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي).١٨/١٦٤ (٣ ط"م النبالءسري أعال"الذهيب:  أنظر)١(

  .)٤/٩( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي)٢(

  .)٤/٩( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي).١٨/١٦٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب:  أنظر)٣(
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  )١(رحلته يف طلب العلم

 يف طلــب احلــديث وروايتــه إىل العديــد مــن البلــدان، - رمحــه هللا -رحــل احلــافظ البيهقــي : قــال الباحــث
مـسقط " بيهـق"َْوهذه الرحالت سامهت يف تكوينه العلمي، وأَثـرت حصيلته العلمية، منطلقـا مـن بلدتـه 

ــا ممــا ســاعد يف -ه هللا  رمحــ-رأســه، وكــان   يــنص يف كتبــه بعــد ذكــر شــيخه علــى بلــده الــيت مســع منــه 
ايتة البلدان الفمعر رحـل قـد ف مما يدل على أملعيتـه وحـصافته،.  رحل إليها، والشيوخ الذين مسع منهم 
  :إىل

ُنـيــــــسابور َ ذإو ،َْ ِســـــــتـرا َ َ َ ذ، وْ ََأســــــدآ ََأســـــــفرايني، وَ َ َدامغـــــــان، وْ ، َِْقـرميـــــــسني، وُطـــــــوس، وََطــــــابـران، وَ
ْومهرجان، و َنوقانِ   ، واملدينة النبويةمكة املكرمةو ، والكوفة،بغداد، ومهذانو ،ُ

  ثناء العلماء عليه

غافر عبـدالقـال احلـافظ : " أيـضاقـالو )٢(."احلافظ العالمة، الثبت، الفقيه، شيخ اإلسـالم: "قال الذهيب
ليــسري، مــتجمال يف زهــده وورعــهكــان البيهقــي علــى ســرية العلمــاء) :رخيــه(بــن إمساعيــل يف   .، قانعــا 

هـــو أبـــو بكـــر الفقيـــه، احلـــافظ األصـــويل، الـــدين الـــورع، واحـــد زمانـــه يف احلفـــظ، وفـــرد أقرانـــه يف : أيـــضا
نــواع مــن العلــوم، كتــب احلــديث،  اإلتقــان والــضبط، مــن كبــار أصــحاب احلــاكم، ويزيــد علــى احلــاكم 

 وارحتــل إىل العــراق واجلبــال واحلجــاز، مث صــنف، وحفظــه مــن صــباه، وتفقــه وبــرع، وأخــذ فــن األصــول،
وتواليفه تقارب ألف جزء ممـا مل يـسبقه إليـه أحـد، مجـع بـني علـم احلـديث والفقـه، وبيـان علـل احلـديث، 
ووجه اجلمع بـني األحاديـث، طلـب منـه األئمـة االنتقـال مـن بيهـق إىل نيـسابور، لـسماع الكتـب، فـأتى 

لس لسماع كتاب يف سنة إحدى وأربعني وأربع مائة، و   )٣(".وحضره األئمة) املعرفة(عقدوا له ا

                                                
جنـــــم . )٤/٨( ٢ط "طبقـــــات الـــــشافعية الكـــــربى"  الـــــسبكي).١٨/١٦٥ (٣ ط"ســـــري أعـــــالم النـــــبالء"الـــــذهيب:  أنظــــر)١(

  .) فما بعدها٤٨: ص( ط.د" الصناعة احلديثية" عبدالرمحن

   ).١٨/١٦٣ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )٢(

  ).١٨/١٦٧ ( املصدر السابق)٣(
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فقيــه جليــل حــافظ ،  والــدعاة إىل حبــل هللا املتــني،داة املــؤمننيُ وهــ،أحــد أئمــة املــسلمني: "قــال الــسبكي
ــــر،كبــــري ــــال ، قــــائم بنــــصرة املــــذهب أصــــوال وفروعــــا، زاهــــد ورع قانــــت ، أصــــويل حنري  جــــبال مــــن جب
  )٢(".ل وكان البيهقي يصوم الدهر من قبل أن ميوت بثالثني سنةقي: "وقال أيضا )١(".العلم

صـــر الـــدين  د أقرانـــه، حفظـــا وإتقـــا وثقـــة، ْرَكـــان واحـــد زمانـــه، وفــــ): " ه٨٤٢(وقـــال ابـــن 
   )٣(".ًمدةُوع

  )٤(". من الدنيا، كثري العبادة والورعوكان زاهدا متقلال: "وقال ابن كثري

   عقيدته

ذهــب الــدكتور أمحــد عطيــة الغامــدي يف  و)٥(."م علــى مــذهب األشــعريقــرأ علــم الكــال: "قــال الــسبكي
 - رمحـه هللا -كـان : "دراسة موسعة ملؤلفات احلافظ البيهقي يف العقيدة إىل أنـه أشـعري املعتقـد، فقـال

أشعري العقيدة، يتميز بطريقة خاصة يف عرض أدلته، أشبه ما تكون بطريقة السلف، وإن كان خيتلـف 
  )٦(".ج، ولذلك وافق السلف يف إثبات بعض ما أول أصحابه من الصفاتعنهم يف اإلستنتا

  نصرته مذهب اإلمام الشافعي

ة، إال أ بكــــر ّنــــِمــــا مــــن فقيــــه شــــافعي إال وللــــشافعي عليــــه م":  إمــــام احلــــرمني أيب املعــــايل اجلــــويينقــــال
 .أصـاب أبـو املعـايل":  قـال الـذهيب)٧(."ة له على الـشافعي، لتـصانيفه يف نـصره مذهبـهِّن فإن امل،البيهقي

                                                
 ). ٤/٨( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي)١(

 ). ٤/١١( املصدر السابق )٢(

 ). ٥/٢٤٩( ١ط "ت الذهبشذرا "ابن العماد )٣(

  .)١٢/١١٦ (١ ط"البداية والنهاية" ابن كثري )٤(

 ). ٤/٩( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي)٥(

 ). ١٢: ص (٢ط "البيهقي وموقفه من اإلهليات " أمحد عطية)٦(

  ).٤/٨( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي).١٨/١٦٨ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب:  أنظر)٧(
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هكـذا هـو، ولــو شـاء البيهقـي أن يعمــل لنفـسه مــذهبا جيتهـد فيـه لكــان قـادرا علـى ذلــك، لـسعة علومــه 
الختالف، وهلذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها احلديث   )١(."ومعرفته 

  عند البيهقينة ليست ّكتب س

 بلــى عنــده عــن احلــاكم ،"مع أيب عيــسىجــا" وال "هســنن ابــن ماجــ" وال ،"ســنن النــسائي"مل يكــن عنــده 
  )٢(. عاليا"سنن أيب داود" وعنده ، أو حنو ذلك،عريَ بُرْقـِو

ولعــل هـــذا ســبب إعتمــاده ســـنن أيب احلــسن الــصفار وغريهـــا يف كتبــه، وهــو مـــا : قــال الباحــث
   .- رمحه هللا -أخربين به شيخنا محاد األنصاري، 

  مؤلفاته

تواليفــه تقــارب ألــف جــزء ممــا مل يــسبقه وف التــصانيف النافعــة، وبــورك لــه يف علمــه، وصــن: "قـال الــذهيب
إليه أحد، مجع بني علم احلديث والفقه، وبيان علل احلديث، ووجه اجلمـع بـني األحاديـث، طلـب منـه 
األئمـــة االنتقـــال مـــن بيهـــق إىل نيـــسابور، لـــسماع الكتـــب، فـــأتى يف ســـنة إحـــدى وأربعـــني وأربـــع مائـــة، 

لــس لــسماع كتــ شــيخ القــضاة أبــو علــي  وذكــر الــذهيب عــن ." وحــضره األئمــة)املعرفــة(اب وعقــدوا لــه ا
املعرفـة يف (كتـاب :  يعـين-حـني ابتـدأت بتـصنيف هـذا الكتـاب : حدثنا أيب قال: إمساعيل بن البيهقي

ر ـــذيب أجـــزاء منـــه، مسعـــت الفقيـــه دمحم بـــن أمحـــد -) الـــسنن واآل  وهـــو مـــن صـــاحلي - وفرغـــت مـــن 
 يف النـوم، وبيـده أجـزاء - رمحـه هللا -رأيـت الـشافعي :  يقول-أصدقهم هلجة أصحايب وأكثرهم تالوة و

ـا :  أو قـال-قد كتبـت اليـوم مـن كتـاب الفقيـه أمحـد سـبعة أجـزاء : من هذا الكتاب وهو يقول  .-قرأ
ويف صــباح ذلــك اليــوم رأى فقيــه آخــر مــن إخــواين الــشافعي قاعــدا يف اجلــامع : قــال .ورآه يعتــد بــذلك

مسعـت : وأخـرب أيب قـال .قد استفدت اليوم من كتاب الفقيه حديث كذا وكـذا: و يقولعلى سرير وه
عزيز املـــروزي عبـــدالمسعـــت الفقيـــه دمحم بـــن  :الفقيـــه أ دمحم احلـــسن بـــن أمحـــد الـــسمرقندي احلـــافظ يقـــول

بو عال يف السماء يعلوه نور: يقول محـد هذه تـصنيفات أ: قال ما هذا؟: فقلت .رأيت يف املنام كأن 
ت الثالثة من الثالثة املـذكورين: مث قال شيخ القضاة .البيهقي هـذه رؤ : قـال الـذهيب ."مسعت احلكا

                                                
  ).٤/١١( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي).١٨/١٦٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )١(

   ).١٨/١٦٥ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب )٢(
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د تواليفه مثل اإلمام أيب بكر، فينبغي ّ من جوّحق، فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل
ؤالء سيما   أو أكثـر إىل نيـسابور، وتكـاثر عليـه وقد قدم قبل موته بـسنة) سننه الكبري(للعامل أن يعتين 

ـــــا احلــــافظ أبــــو القاســـــم ُالطلبــــة، ومسعــــوا منــــه كتبـــــه، وج لبــــت إىل العــــراق والـــــشام والنــــواحي، واعتــــىن 
  )١(."الدمشقي، ومسعها من أصحاب البيهقي، ونقلها إىل دمشق هو وأبو احلسن املرادي

ف: "- رمحـــه هللا -قـــال احلـــافظ ابـــن كثـــري  عـــة جـــدا مل يـــسبق إىل مثلهـــا وال ومجـــع أشـــياء كثـــرية 
كلهــا مــصنفات نظــاف مليحــة الرتتيــب والتهــذيب كثـــرية :"قــال الــسبكي عــن مؤلفاتــه )٢(".يــدرك فيهــا

ا مل تتهيأ ألحد من السابقني  )٣(".الفائدة يشهد من يراها من العارفني 

  :تالية، وسرد املؤلفات ال)٤("بقريته مقبال على اجلمع والتأليفانقطع : "قال الذهيب

قادر عبدالدمحم : ، حتقيق)السنن الكربى(سم  مطبوعوهو  ، يف عشر جملدات،)السنن الكبري( .١
 ).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بريوت (،٣، طعطا

ر( .٢ ر(: سم مطبوع - )السنن واآل فال يستغىن عنه فقيه : "، قال السبكي)معرفة السنن واآل
جامعـــــة الدراســـــات اإلســـــالمية، : كراتـــــشي(، ١ط ،قلعجـــــي: تحقيـــــق وهـــــو مطبـــــوع ب)٥(".شـــــافعي
 ً. جزءا١٥). م١٩٩١ -ه ١٤١٢

 بـن عبـدهللا :حققـه.  مطبـوع)٦(".فـال أعـرف لـه نظـريا: "، قـال فيـه الـسبكي)األمساء والصفات( .٣
 .جزأن).  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣مكتبة السوادي، : جدة(، ١، طدمحم احلاشدي

االعتقــــاد واهلدايــــة إىل ســــبيل الرشــــاد علــــى مــــذهب ( :ســــم  مطبــــوع)عتقــــاد أو اال–املعتقــــد ( .٤
دار اآلفــاق اجلديــدة، : بــريوت (،١، طأمحــد عــصام الكاتــب:  حتقيــق،)الــسلف وأصــحاب احلــديث

                                                
  ).٤/١١( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي).١٨/١٦٧ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب:  أنظر)١(

  .)١٢/١١٥ (١ط "البداية والنهاية" ابن كثري )٢(

  .)٤/١٠ (٢ ط"طبقات الشافعية الكربى" السبكي )٣(

 ). ١٨/١٦٥ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٤(

  .)٤/٩ (٢ ط"طبقات الشافعية الكربى" السبكي )٥(

  .)٤/٩(  املصدر السابق)٦(
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أمــا كتــاب االعتقــاد وكتــاب دالئــل النبــوة وكتــاب شــعب : " قــال الــسبكي فيــه ويف غــريه). ه١٤٠١
 )١(".أقسم ما لواحد منها نظرياإلميان وكتاب مناقب الشافعي وكتاب الدعوات الكبري ف

 :بــريوت(، ١، طالـشيخ عـامر أمحـد حيـدر: حتقيـق، )البعـث والنـشور(سـم  مطبـوع ،)البعـث( .٥
  .جزء).  م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦مركز اخلدمات واألحباث الثقافية، 

   .مل أقف عليه.  جملد)الرتغيب والرتهيب( .٦
ئـــــق، مركـــــز املخطوطـــــا: الكويـــــت (،١بـــــدر البـــــدر، ط: حتقيـــــق ،)الـــــدعوات( .٧ ت والـــــرتاث والو

  .جزأن). هـ١٤١٤
 مؤســسة :بــريوت(، ٣، طعــامر أمحــد حيــدر: ، حتقيــق)الزهــد الكبــري(ســم  مطبــوع ،)الزهــد( .٨

  .جزء). م١٩٩٦ ،الكتب الثقافية
فلـــم يـــسبق إىل نوعــه ومل يـــصنف مثلـــه وهــو طريقـــة مـــستقلة : "قـــال فيـــه الــسبكي. )اخلالفيــات( .٩

لنــصوصحديثيــة ال يقــدر عليهــا إال مــربز يف الف مــشهور بــن : تحقيــق طبــع ب)٢(".قــه واحلــديث قــيم 
ض(، ١حــــسن ســــلمان، ط ثالثــــة ). م١٩٩٤ - ه ١٤١٤دار الــــصميعي للنــــشر والتوزيــــع، : الــــر

  .أجزاء
، ) نـــصوص الـــشافعياملبـــسوط يف(ســـم  مل أقـــف عليـــه، وذكـــره الــسبكي ،)نــصوص الـــشافعي( .١٠
   )٤(. يف عشر جملداتابن اجلوزي أنه وذكر )٣(".ما صنف يف نوعه مثله: "وقال
دار الكتـــــــب العلميـــــــة، : بـــــــريوت (،١عبـــــــداملعطي قلعجـــــــي، ط. د:  حتقيـــــــق،)دالئـــــــل النبـــــــوة( .١١

  .، سبعة أجزاء)هـ١٤٠٨
كـستان(، ١طقلعجـي، : حتقيـق ،)السنن الصغري( .١٢ جامعـة الدراسـات اإلسـالمية، : كراتـشي، 

 .أربعة أجزاء). م١٩٨٩ -ه ١٤١٠

                                                
  .)٤/٩ (٢ ط"طبقات الشافعية الكربى" السبكي )١(

  .)٤/٩(  املصدر السابق)٢(
  .)٤/٩( لسابق املصدر ا)٣(

ريخ امللوك واألمم" ابن اجلوزي )٤(   .)١٦/٩٧ (١ ط"املنتظم يف 
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ض (،١ط ،ميــدعبداحلعلي لعبـدا الــدكتور :حتقيـق ،)شـعب اإلميــان( .١٣ مكتبــة الرشـد للنــشر : الـر
ض،  لر    ً. أربعة عشرا جزءا).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣والتوزيع 

دار اخللفـــاء : الكويـــت(ط .، ددمحم ضـــياء الـــرمحن األعظمـــي. د: قيـــق حت،)املـــدخل إىل الـــسنن( .١٤
  .جزء). ت.، دللكتاب اإلسالمي

ــــق ،)اآلداب( .١٥ ــــو : حتقي ــــدوهعبــــدهللاأب ــــسعيد املن مؤســــسة الكتــــب الثقافيــــة، : بــــريوت(، ١، ط ال
  .جزء).  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

ن : قيـــقحت ،)فـــضائل األوقـــات( .١٦ مكتبـــة : مكـــة املكرمـــة(، ١، طرمحن جميـــد القيـــسيعبـــدالعـــد
  .جزء). ه١٤١٠، املنارة
   .مل أقف عليه.  جميليد،)األربعون الكربى( .١٧
، دار الكتـاب العــريب: بـريوت(، ١، ط إســحاق احلـويينأيب: قيـق، جـزء، حت)األربعـون الـصغرى( .١٨

  .، جزء)ه١٤٠٨
   . مل أقف عليه،)الرؤية جزء( .١٩
   . مل أقف عليه،)اإلسراء( .٢٠
 هــ ١٣٩٠ ،مكتبـة دار الـرتاث: القـاهرة(، ١، طالسيد أمحـد صـقر: قيقحت ،)مناقب الشافعي( .٢١
  .، جزأن) م١٩٧٠ -

  .مل أقف عليه.  جملد،)مناقب أمحد( .٢٢

  .مل أقف عليه.  جملد،)فضائل الصحابة( .٢٣

صــنف زهــاء ألــف ": ركلــيِّالز وقــال )١(".وأشــياء ال حيــضرين ذكرهــا: "ل الــذهيب بعــد ســرد مؤلفاتــهقــا
  :، وزاد ثالث مؤلفات هي"جزء

  .)املعارف( .٢٤
    .)املبسوط( .٢٥

                                                
 ). ١٨/١٦٧ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١(
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   )١(.)اإلمامالقراءة خلف ( .٢٦

املبـسوط "، هـو "املبسوط"ومل أقف على األولني، ولعل الكتاب الثاين املنعوت بــ : قال الباحث
دمحم الــسعيد بــن بــسيوين : قيــحقأمــا الثالــث فمطبــوع بت. واملــذكور آنفــا وهللا أعلــم" ص الــشافعييف نــصو
  ). ه١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية: بريوت(، ١، طزغلول
ـــــق،)قـــــضاء والقـــــدرال( .٢٧ ـــــدهللا آل عـــــامر:  حتقي ض (،١، طدمحم بـــــن عب ـــــة العبيكـــــان، : الـــــر مكتب

 ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١

  مكانة السنن الكربى

نـــة احلـــافظ البيهقـــي ومؤلفاتـــه عمومـــا، وســـننه الكـــربى خـــصوصا، اهتمـــام العلمـــاء قـــدميا يـــدل علـــى مكا
لتهـــذيب، واالوحـــد ـــا، حيـــث حظـــي  ِختـــصار واملناقـــشة والـــرد، مـــن قبـــل مجاعـــة مـــن أهـــل العلـــم، َيثا 

ُكالذهيب وابن الرتكماين، وابن قطلوبغا ُْ ُ ُ ُّ.)٢(   

  :أهل العلم فيهاأئمة ومن أقوال 
وال خيـــدعن عـــن كتـــاب الـــسنن الكبـــري : "، قـــال موصـــيا طالـــب العلـــم) ه٦٤٣(ابـــن الـــصالح  .١

به للبيهقي،  )٣(."فإ ال نعلم مثله يف 

 )٤(".ليس ألحد مثله): " ه٧٤٨(الذهيب  .٢

ـذيبا وترتيبـا ،نف يف علـم احلـديث مثلـهُما السنن الكبـري فمـا صـأ: "، قال) ه٧٧١(ّالسبكي  .٣  
 )٥(".وجودة

                                                
 ). ١/١١٦( ١٥ط "األعالم"لزركلي  ا)١(

 ). ٢/١٠٠٧(ط .د "كشف الظنون"  حاجي خليفة)٢(

 ). ٢٥١: ص( ١ط "مقدمة ابن الصالح"ابن الصالح ) ٣(

 ). ١٨/١٦٦ (٣ ط"ري أعالم النبالءس"الذهيب) ٤(

 ). ٤/٩( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى"  السبكي)٥(
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فعة، مل يسبق إىل مثلهـا، وال يـدرك فيهـا، منهـا ومج: "، قال) ه٧٧٤(ابن كثري  .٤ ع أشياء كثرية 
عــز الــدين دمحم بــن " وذكــر أن مســاع الــسنن الكــربى انقطــع مبــوت الــشيخ )١(".كتــاب الــسنن الكبــري
  )٢(.سنة مثانني وستمائة،  أحد مشايخ الرواة"مويَإمساعيل بن عمر احل

 ؛د عنــهَِيــه أيب بكــر البيهقــي، فــال حتــكتــاب الــسنن للحــافظ الفق: "، قــال) ه٩٠٢(الــسخاوي  .٥
به مثله- كما قال ابن الصالح -الستيعابه ألكثر أحاديث األحكام، بل ال نعلم  ولذا كـان .  يف 

  )٣(".حقه التقدمي على سائر كتب السنن

صرت مـــن قبـــل بعــض أهـــل العلــم، وعملـــت هلـــا ُولعظــم مكانـــة الــسنن الكـــربى عنـــد علمــاء األمـــة، اختــ
 ذكر حاجي خليفة ثالثة من أهل العلم ممـن اختـصر الـسنن الكـربى، فقد. ت من البعضقدُزوائد، وانت

  :وهم

بن  .١  ). ه٧٤٤(، ق الدمشقيعبداحلإبراهيم بن علي، املعروف 
  )٤(.) ه٧٤٨(، دمحم بن أمحد الذهيب: حلافظ، مشس الدينا .٢

 )٥(.) ه٩٧٤(، وهاب بن أمحد الشعراينعبدال .٣

وائـد فال: "، عمـل زوائـد عليـه مسـاه) ه٨٤٠( ،وصـريىُمساعيل البإىب بكر بن أَْمحد بن احلافظ أ .٤
َالمنـتق ُْ  )٦(. جملدين يف"يَ لزوائد سنن البيهقيْ

ِانتقـده يف سـفر كبـري ، ) ه٧٥٠ (كمان احلنفيُّبن الرت: عالء الدين علي بن عثمان، املعروف .٥

  . ت وردود، فيه اعرتاضات ومناقشا)٧("اجلوهر النقي، يف الرد على البيهقي": مساه

                                                
 .)١٢/١١٥( ١ ط"البداية والنهاية"ابن كثري  )١(

   .)١٤/٢٩٣ (املصدر السابق) ٢(
  .)٣/٣٠٨( ١ط "فتح املغيث"السخاوي ) ٣(

سم ) ٤( ض" سني إبراهيم"، حتقيق "املهذب يف اختصار السنن الكبري"طبع    .طبعته دار الوطن للنشر، الر

   .)٢/١٠٠٧(ط .د "كشف الظنون" حاجي خليفة) ٥(

ين ) ٦(   .)١/١٢٥(ط .د "هدية العارفني"البا

   .)٢/١٠٠٧(مصدر سابق ) ٧(



 ٨٠

- رمحـه هللا -كما مل خيل كتاب السنن الكربى من إضافة علم الفقه وأصوله، ونصرة مذهب الشافعي 
الـصناعة احلديثيـة يف الـسنن ( كتـاب "جنـم عبـدالرمحن خلـف"، ومن علوم مـصطلح احلـديث، وللـدكتور 

صناعة احلديثـــة، ، أســهب فيــه يف دراســة الــسنن الكــربى، واحتوائــه علــى علــوم احلــديث والــ)١()الكــربى
  . ومنهج اإلمام البيهقي يف ذلك

  سنن الصفار البيهقي اعتماد

ذي يكثــر ــــ ال،علــى املــسند) الــسنن(مؤلــف كتــاب : "قـال الــذهيب ملــا تــرجم للحــافظ أيب احلــسن الــصفار
ومــن هنــا اســتنبط شــيخنا احملــدث أبــو عبــداللطيف محــاد  )٢(".أبــو بكــر البيهقــي مــن خترجيــه يف تواليفــه

  .- رمحه هللا - أن البيهقي اعتمد على هذه السنن يف مؤلفاته، كما اخربين بذلك األنصاري

أن أحاديـث أيب احلـسن الـصفار يف كتـب البيهقـي زادت  أيـضاومما يثبت ذلك  :حثايقول الب
ـــ ع،دانـبــن عبــأيب احلــسن أمحــد بــن علــي عــن : "، كلهــا مــن طريــق واحــد هــوعــن األلفــي حــديث  نـــــــــــــــــ

  ."صفارعبيدال أمحد بن سنأيب احل
  وفاته

 يف عاشر شهر مجادى األوىل، سنة مثان ومخـسني وأربعمئـة، فغـسل وكفـن وعمـل لـه - رمحه هللا -تويف 
 )٣(.بوت فنقل ودفن ببيهق، على يومني من نيسابور وعاش أربعا وسبعني سنة

 

                                                
 . املنصورة- طبعته دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مبصر  )١(

 ). ١٥/٤٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٢(

ريخ امللوك واألمـم"ابن اجلـوزي  :نظرأ) ٣(  ).١٨/١٦٩( ٣ط " أعـالم النـبالءسـري" الـذهيب ).١٦/٩٧( ١ط "املنتظم يف 
 ). ٤/١١( ٢ط "طبقات الشافعية الكربى" السبكي



 ٨١

   الكتب املفقودة ودور احلافظ البيهقي يف احلفاظ عليها: الرابعالفصل 
  فضل اإلمام احلافظ البيهقي يف حفظ الكتب املفقودة: األولاملبحث 

 لقد حفظ هللا عزوجل كثريا من كتب السنة املفقودة من خالل رواية احلافظ أيب بكـر أمحـد بـن احلـسني
سـني يف كتابـه . هلا يف كتبه- رمحه هللا -البيهقي  القواعـد املنهجيـة يف ( يقول األسـتاذ حكمـت بـشري 
وإذا كان مسند أيب يعلـى حبـرا، فـإن الـسنن الكـربى : ") عن املفقود من الكتب واألجزاء الرتاثيةالتنقيب

للبيهقــي حبــور، أو حمــيط، ألنــه متــأخر عــن هــؤالء وعــن غــريهم، فحفــل كتابــه بكتــب هــؤالء املــذكورين 
رة وغريهم من السابقني للبيهقي حىت أننا جنده ينقل يف سننه الكربى عن عشرات الكتب املفقـو دة، و

رة ال يـــصرح، وقـــد أحتفـــين الزميـــل د مسائهـــا و جنــم عبـــدالرمحن خلـــف جبـــزء لطيـــف فيـــه مـــوارد . يــصرح 
الــصناعة احلديثيــة يف الــسنن الكــربى، وانتخبــت مجلــة مــن الكتــب : البيهقــي، وهــو جــزء مــن كتابــه القــيم

نن الكـربى، وهـي عبـارة عـن املفقودة اليت وردت يف هذا اجلزء معتمدا علـى املواضـع الـيت نـسبها إىل الـس
  :مناذج وهذه قائمة بتلك الكتب

 .) هـ١٩٤ت (سنن أيب العباس األموي الوليد بن مسلم الدمشقي  .١
 .) هـ٢٤٣ت ( التجييب املصري عبدهللاسنن حرملة بن حيىي أيب  .٢

 .  سنن املصري أليب احلسن علي بن دمحم املصري .٣
 .) هـ٢٢٨ت (مسند مسدد بن مسرهد البصري  .٤

 .) هـ٢٤٣ت (عدين دمحم بن حيىي بن أيب عمر مسند ال .٥

 .) هـ٢٤٤ت (مسند أمحد بن منيع البغوي  .٦
 .) هـ٢٦٢ت(املسند الكبري املعلل ليعقوب بن شيبة البصري  .٧

 .) هـ٢٧٦ت (مسند أيب عمرو أمحد بن حازم بن أيب عزرة الغفاري الكويف احلافظ  .٨
 .)هـ٢٨٠ت (املسند الكبري للدارمي عثمان بن سعيد احلافظ  .٩

 .) هـ٢٨٦ت (عزيز عبدالمسند أيب احلسن البغوي علي بن  .١٠

 .) هـ٣٠٣ت (مسند احلسن بن سفيان الشيباين حمدث خراسان  .١١
 .) هـ٤٠٥ت ( بن البيع النيسابوري عبدهللا احلاكم دمحم بن عبدهللاأمايل أيب  .١٢



 ٨٢

 .) هـ٢٤٨ت (الرتغيب والرتهيب البن زجنويه محيد بن خملد  .١٣

 .) هـ١٦١ت (عيد جامع الثوري سفيان بن س .١٤

 .) هـ٢٤٨ت (كتاب األدب حلميد بن خملد بن زجنويه  .١٥
ت لوكيع بن اجلراح املصنف يف  .١٦   .) اهـ٩٧ت (الد

  .) هـ٣١١ت (القراءة خلف اإلمام البن خزمية دمحم بن إسحاق  .١٧
  )١(."انتهى منه بتصرف يسري

                                                
سني  )١(  ). فما بعدها٢٨٠: ص (١ ط"القواعد املنهجية يف التنقيب عن املفقود من الكتب"حكمت بشري 



 ٨٣

   الكتب املفقودة :يناثاملبحث ال

أل مــة اإلســالمية، عــصفت بــبعض تراثهــا ففــي عهــد التتــار حيــث صــوارف الزمــان، والفــنت الــيت مــرت 
ــا مــن ســائر العلــوم، والفنــون الــىت مــا  خربــت بغــداد اخلــراب العظــيم، وأحرقــت كتــب العلــم الــىت كانــت 

ا جسرا من الطني واملاء، عوضـا عـن األجـر وقيـل غـري ذلـك م بنوا  كمـا  )١(.كانت يف الدنيا، وقيل إ
  وأذربيجـــان وتربيــز وبغـــداد وعــراق العجـــم، خراســان مكتبــات)٢()عيــل شـــاهإمسا( امللــك الطاغيـــة أحــرق

 ، يف عهــد الــسلطان األعظــم أبــو يزيــد خــان،) هـــ٩١٨(يف أحــداث ســنة  ابــن العمــاد ذكــره، )هـــ٩١٨(
مــه تزايــد ظهــور شــأن إمساعيــل  ":رعــي احلنبلــي يف كتابــه نزهــة النــاظرينَالــشيخ موقــال نقــال عــن  ويف أ

ائر ملوك العجم وملـك خراسـان، وأذربيجـان وتربيـز وبغـداد وعـراق العجـم، وقهـر شاه، واستوىل على س
مره  مترون  ملوكهم وقتل عساكرهم، حبيث قتل ما يزيد على ألف ألف، وكان عسكره يسجدون له و
وكــاد يــدعي الربوبيــة، وقتــل العلمــاء وأحــرق كتــبهم ومــصاحفهم، ونــبش قبــور املــشايخ مــن أهــل الـــسنة 

ح زوجته وأمواله لشخص آخروأخرج عظامهم    )٣(".وأحرقها، وكان إذا قتل أمريا أ

هذا يدل على أن كثريا من تراث األمة يف شىت الفنون العلمية قد فقد بسبب هذه الفنت، ومـع 
 وممــا حيــزن أن -ذلـك حفــظ الكثــري الكثــري أيــضا، إمــا يف خــزائن الكتــب املنثــورة يف شــىت بقــاع األرض، 

ـا حفظـت مـن خـالل علمـاء ضـمنوا هـذه - وال حول وال قوة إال  بعضها يف حوزة النصارى ، أو أ
م، وهذا حيتاج إىل جهد كبري مجاعي إلبرازه وإخراجه ألهل العلم وحمبيه ورواده   .الكتب يف مصنفا

                                                
 ).٧/٥١(ط . د"النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة" ابن تغري بردي )١(

لقتـــل واحلـــرق )٢( شـــر مــذهب التـــشيع يف إيــران، فرضـــه بقــوة الـــسالح والرتهيــب   طاغيــة متـــسلط مؤســس الدولـــة الــصفوية و
ــا، وضــرب نقــودا كتــب عليهــا إلــه إال هللا دمحم ال: "للمخـالفني، وتــدمري وختريــب املــدن واجلوامــع، وإخــراج اجلثــث مــن القبــور والتمثيــل 

ضـافة "رسـول هللا علـي ويل هللا حـي علـى "، و"أشـهد أن عليـا ويل هللا"، وأعلـن املـذهب اجلعفـري مـذهبا رمسيـا لدولتـه، وأمـر املـؤذنني 
، كمــا أمــر اخلطبــاء بلعــن اخللفــاء الراشــدين واملبالغــة يف تقــديس أئمــة أهــل البيــت، وكــان شــديد القــسوة يف التعامــل مــع "خــري العمــل

الفيه من أهل السنة ال يتورع عن القتل والتخريب والتدمري للمـدن والقـرى واملـزارع فقتـل مـن النـاس مـا هللا بـه علـيم، وكـان شـوكة يف خم
ا، اعتــــزل النـــاس بعــــد هزميتــــه يف معركـــة تــــشالديران مــــع  ُّخاصـــرة الدولــــة العثمانيـــة الــــسنية، جمتهــــدا يف نـــشر مــــذهب التــــشيع يف بلـــدا

) هــ٩٣٠ رجـب عـام ١٩(ُّلسواد وأدمن شـرب اخلمـر، وسـلط هللا عليـه مـرض الـسل، فخـتم هللا لـه بـسؤ اخلامتـة يف العثمانيني، ولبس ا
-٥٢ص  (١ ط"ريـخ الدولـة الـصفوية"أنظـر دمحم سـهيل طقـوش .  عامـا يف احلكـم، عاملـه هللا مبـا يـستحق٢٤ عاما منها ٣٤عن 
٨٦(. 

 ).٨/١٤٤ (١ ط"شذرات الذهب" ابن العماد )٣(



 ٨٤

كتـــاب مجـــع أحاديـــث  ،- رمحـــه هللا - يإذا فـــال غـــرو أن حيثـــين شـــيخنا العالمـــة احملـــدث محـــاد األنـــصار
 مـن - رمحـه هللا - املفقـودة املنثـورة يف مـصنفات احلـافظ البيهقـي، فقـد كـان )الـصفارسن  أيب احلـسنن(

لــسنة النبويــة وعلومهــا ومــا ألــف ، املهتمــني بــرتاث األمــةالعلمــاء األعــالم القالئــل  وخــصوصا مــا يتعلــق 
 منهــا  الــيت رحــل يف ســبيل الوقــوف عليهــا والتثبــت،فيهــا، فمكتبتــه تزخــر بكثــري مــن نــودار املخطوطــات

ملدينـة النبويـة . وتصويرها واحلصول على نسخ منها، واليت انتدبتـه هلـذا األمـر اجللـل اجلامعـة اإلسـالمية 
النـادرة الوجـود ة نفيـسال والكتـب ،نـادرةال اتخطوطـامل يف التنقيـب عـن - رمحـه هللا -جهـد نفـسه فقد أ

 ليـستفيد ، كان حبـيس خـزائن الكتـب بعد أن،إىل الوجودوإخراجه  أثره اءحي إل،املفقودةيف املكتبات و
، وحتمـــل املـــشاق كثـــريةمـــضنية رحـــالت يف ســـبيل ذلـــك رحـــل ف ،منـــه العلمـــاء وطـــالب العلـــم والبـــاحثون

  . النبيلةية ألجل هذه الغاوالصعاب
وبعــض ، - رمحـه هللا - ومكتبــة حمـدث العـصر األلبــاين ،فقـد رحـل إىل ســور للمكتبـة الظاهريـة

ــــات ســــاح يف رحــــل إىل اهلنــــد و، و- رمحــــه هللا -ة العالمــــة حامــــد الفقــــي  وكــــذلك مكتبــــ، مبــــصراملكتب
تـونس وإيطاليـا فـذهب ملكتبــة رحـل إىل و.  حبثـا عـن املخطوطـات يف مكتبـات املــسلمني هنـاك؛أرجاءهـا

  )١(. أالف املخطوطات يف علوم السنة- رمحه هللا -فجلب وصور . الفاتيكان، كما رحل إىل أسبانيا
بنـه املكـرم الـشيخ عبـداألول اا عن هذا الرتاث املفقـود يـسر هللا إخراجـه، ومن الفوائد اليت ذكره

  :- رمحه هللا -مساعا منه يف الرتمجة اليت عملها عنه 
 ".الكتب اليت ألفت عن رجال الكوفة و علماءها ال يوجد منها شيء خمطوط أو مطبوع" .١

ومـن أسـباب : ان مث قـالكتب ما وراء النهر أغلبها فقد، ذكر ذلك اخلطيب يف ترمجة ابن حب" .٢
ا  ".و كثرة األعداء ،أن الورثة جهلة: فقدا

ً أن رجال سـأله عـن وذكر .٣ صـحيح ابـن (، وأجـاب الوالـد الـذي سـأله عـن ) صـحيح ابـن خزميـة(ّ
 )٢(.ّأنه ال يوجد منه إال املطبوع، وأما الباقي فمفقود حىت يف عصر احلافظ ابن حجر) خزمية

 )٣(".- رمحه هللا -دة كتب احلافظ أيب بكر اخلطيب أكثر كتب علماء احلديث املفقو" .٤

                                                
موع يف ترمجة احملدث الشيخ محاد بن دمحم األنصاري"بداألول األنصاري  ع)١(  ).٧٧١: ص (١ط" ا

 ).٤٨٦ - ٤٨٢: ص ( املصدر السابق)٢(

موع يف ترمجة احملدث الشيخ محاد بن دمحم األنصاري" عبداألول األنصاري )٣(  .)٥٣٢: ص( ١ ط"ا
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 - رمحـه هللا -هذه الرحالت والبحث املضين يف أرفف وسجالت املكتبات وفهارسـها أكـسب شـيخنا 
لكتب وما فقد منها، فم ا مفقودةي الشيخ محاد األنصارن الكتب اليت نصمعرفة    : هي على أ

َّريخ السراج .١ َّ. 

 . راهيم احلريبأغلب كتب أيب إسحاق إب .٢

 . ود كلها مفقودة إال كتابني فقطكتب ابن أيب دا .٣

قـــص منــه أربــع جملــدات خمطوطـــة، منهــا مــسند علــى معجــم  .٤  هريـــرة أيب، والطــرباين الكبــري 
. 

قص من الوسط مخس جملدات .٥ ريخ دمشق البن منظور   .اختصار 

وقــــد تعبنــــا يف : "- رمحـــه هللا -قـــال الــــشيخ محــــاد  ريـــخ ابــــن أيب خيثمــــة مـــن أكــــرب التــــواريخ، .٦
 ". البحث عنه ومل جند منه إال قطعتني صغريتني

 . كتب القابسي ال يوجد منها إال اختصاره ملوطأ ابن القاسم .٧

لد األول فال يوجد .٨ لد الثاين، و أما ا  .كتاب الفوائد للخطيب يوجد ا

، عـزاه للحــافظ مـا مل يعثـر علــى تكملتهمـاصـحيح ابـن خزميـة و مــسند إسـحاق بـن راهويــة كليه .٩
  )١(.ًمل نعثر على مستخرج ابن منده كامال و.ابن حجر

ــا مفقــودة وأخــربين ب ـــذلك ســـــــيقــول الباحــث، ومــن هــذه الكتــب الــيت نــص شــيخنا علــى أ نن ـــــ
 حرصـــه علـــى إخـــراج هـــذه الـــسنن مـــن - رمحـــه هللا -، وملـــست منـــه - رمحـــه هللا -ار أيب احلـــسن الـــصف

  .- رمحه هللا -طون كتب احلافظ البيهقي ب

                                                
 ).٧١٥ - ٧٠٩: ص ( املصدر السابق)١(
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   الصفارسنن أحاديث : الباب الثاين

  كتاب الطهارة: األولالفصل 
  َّب ما تكون به الطهارة من املاء: املبحث األول

َقال -احلديث األول  ِ البـيـهقي َ َ ه أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـد: - رمحـه هللا -َْ ََأخبــر َ ََْ َِ ِْ َْْ ُ ُّ ِْ َ ََ ُْ ُ ُّان األهـوازي َ ِ َ ْ َ ْ َ
َقال َقال: َ َُأخبـر َأمحد بن : َ ْ ُ ََْ َ َ َصفار قالعبيدالْ َ ُ َّ َحدثـنا عبـيد بن شريك قـال :َّ ََ ٍ ِ َ ُُ ْ َُْ َ َّ َحـدثـنا حيـىي بـن بكـري قـال: َ ََ ٍْ َْ ُ َُ ْ َ َ َ َّ :

َحدثـنا الليث، عن يزيد بن َأيب حبيب قال ََ ٍ َِ َ َِ ِ ْ َ ِ َّْ َ ُ َْ َِحدثين اجلالح أَبو كث: َّ ُ ُ َُ َ ْ َِ َُأن ابـن سـلمة المخزومـي، َأخبــره : ٍريَّ َُ َ ْ َّ ِْ َ َ َْ َ َ َ ْ َّ
ََُأن المغرية بن َأيب بـردة َأخبـره َ ْ َ ََ ُْ ِ َ ُْ َ ِ ْ ََأَنه مسع َأ هريـرة: َّ َْ ُُ َ َ َِ ُ، يـقول َّ ُ َ : 

َِّكنَّـــا عنـــد رســـول ا ( ِ ُ َ َ ِْ َيـومـــا فجـــاءه رجـــل، فـقـــالملسو هيلع هللا ىلص ُ َ َ ٌَ َُ ً ََ ُ َ ُ رســـو: ْ ُل ا إ نـنطلـــق يف البحـــر نريـــد ََ ِ ُِ َْْ َْ ِ ُ ِ َِ َّ ِ َّ َ
َالــصيد، فـيحمــل َأحــد اإلداوة َ َ ِْ َ ُ ََ ُ ِ ْ ََْ ِ، والثـَّنـيـــني)١(َّ ْ َ ْ َ

خــذ الــصيد قريبــ)٢( ً، وهــو يـرجــو َأن  َِ َ َْ ُ َُّ َ ْ ْ ُ َْ َ َا، فـرمبــا وجــده كــذلك َ َِ َ َ ُ َ َ َ ََُّ
ْورمبـــا مل جيـــد الـــصيد، حـــىت يـبـلـــغ مـــن ال َ ُ َِ َ َُ ْ َْ ََّ َّ َِ َِ ْ َبحـــر مكـــا مل يظـــن َأن يـبـلغـــه فـلعلـــه َأن حيـــتلم أَو يـتـوضـــأ، فـــإذا ََّ َِّ َ ََ َّ َ ََ ََ َ َ َْ َِ َْ ْ ُْ َُّ َِ َْ ُ َُ ًْ َْ َ

ذا المـاء فـلعـل َأحـد يـهلكـه العطـش، فمـا تــرى  رسـول ا يف مـاء البحـر نـغتـسل  ُاغتسل أَو تـوضأ  َِ َ َْ َ ََ ِ ْ َ ُ َ ْْ ْ ِْ َِ ُ َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ ََ َّ ََ َ َْ َُ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َّ
ْمنه أَو ُ ْ ِ نـتـوضأ منه إذا خفنا ذلك؟ فـزعم َأن رسول ا ِ َِّ َ ُ َ َّ َ ََ ََ َ ََ َْ ِ ِِ ُ ْ َُ َّ َقالملسو هيلع هللا ىلص َ ُفاغتسلوا، وتـوضئوا، فإنه الطهور مـاؤه : َ ُُ َ ُ ََّ َُّ َِ َُ ََّ َ َ ُ ِْ

ُاحلالل ميـتـته َُ َْ َُ َ ْ.()٣(  
  ختريج احلديث

أتـى : (، ولفظـه.." بـه حبيبدمحم بن إسحاق، عن يزيد بن أيب" : من طريق)٤(الدارمي: أخرجه
 رسول هللا، إ أصحاب هذا البحـر نعـاجل الـصيد علـى : رجال من بين مدجل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا

رمـــث فنعـــزب فيـــه الليلـــة، والليلتـــني، والـــثالث، واألربـــع، وحنمـــل معنـــا مـــن العـــذب لـــشفاهنا، فـــإن حنـــن 

                                                
ِلكسر) "١( ْ َ ْ ء صغري من جلد يـتخذ للمـاء كالـسطيحة وحنوهـا، ومجعهـا أَداوى: ِ َإ َ ََ ُ ََ َِ َْ َّ ِ ْ ِْ ُ َُّ ْ ٌ ٌِ  "النهايـة يف غريـب احلـديث"  ابـن األثـري."ِ

  .)١/٣٣(١ط

َُالثنايـــة، هـــا هنـــا" )٢( َ َْحبـــل يـــشد طرفـــاه يف قتـــب الـــسانية ويـــشد طـــرف الرشـــاء يف مثـناتـــه: ِّ َ ُ ُ َِ ِِّ َ َّ  ١ط "ـــذيب اللغـــة"األزهـــري ". ِْ
)١٥/٩٨.(  

ر"البيهقي  )٣(  ). ٤٧٥ ح ١/٢٢٦ -ب ما تكون به الطهارة من املاء  - الطهارة (١ط" معرفة السنن واأل

ب الوضوء من ماء البحر -الطهارة  (١ط "دسنامل"  الدارمي)٤(   ). ٧٥٥ ح ١/٥٦٦ 
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نفــسنا وتوضــأ مـــن البحــر، وجــد يف أنفــسنا مـــن توضــأ بــه، خــشينا علــى أنفـــسنا، وإن حنــ ن آثــر 
  ).توضئوا منه فإنه الطاهر ماؤه، احلالل ميتته: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ذلك، فخشينا أن ال يكون طهورا فقال

لتــدليس وابــن إســحاق  بعــه الليــث كمــا يف روايــة )١(ننععــمــن الرابعــة وقــد صــدوق مــشهور   ،
  .الباب

ـــــأ: جـــــهكمـــــا أخر الـــــسنن " يف ائيـالنـــــس و)٣(".حـــــسن صـــــحيح: "وقـــــالالرتمـــــذي  و)٢(. داودوب
 مـــن  كلهـــم)٨(. والـــدارمي)٧(."املـــسند" يف أمحـــدو )٦(.مالـــك )٥(."الـــسنن" يف ماجـــه ابـــن و)٤(."الـــصغرى

ُاملغـرية بـن أيب بـردة سعيد بن سلمة من آل ابن األزرق، عـن مالك، عن صفوان بن سليم، عن : "طريق
ومل يــذكروا القــصة الــيت  بلفظــه، تــهوبقي ،"ســأل رجــل: "، وبعــضهم"جــاء رجــل" :ضهم قــالوبعــ..". بــه 

  .ذكرها الصفار
  : احلديثشواهد

عــن إثــين عــشر " نظــم املتنــاثر"حــديث طهوريــة مــاء البحــر مــن املتــواتر، ذكــره الكتــاين يف : قــال الباحــث
  :وشواهده هي )٩(.صحابيا

 )١٠(.موقوفـــا" الطهـــور"يف لقاســـم بـــن ســـالم ا:  أخرجـــه،حـــديث أيب بكـــر الـــصديق : األول

                                                
 ).٥١: ص (١ط "طبقات املدلسني"  ابن حجر)١(

 ). ٨٣ ح ١/٢١ - الوضوء مباء البحر –رة الطها (ط.د" السنن " أبو داود)٢(

ب ما جاء يف البحر أنه طهور–الطهارة  (٢ ط"السنن "الرتمذي )٣(  ). ٦٩ ح ١/١٠١ -  

ب ماء البحر –الطهارة ( ٢ ط)٤(  ). ٥٩ ح ١/٥٠ - 

  ). ٣٨٦ ح ١/١٣٦ - الوضوء مباء البحر –ا هسننالطهارة و(ط . د)٥(
ب -كتاب الطهارة (ط .د )٦(   ). ١٢ ح ١/٢٢ للوضوء هورالط 
 ). ٧٢٣٣ ح ١٢/١٧١( ١ ط)٧(

ب الوضوء من ماء البحر -الطهارة  (١ط "دسنامل"  الدارمي)٨(   ). ٧٥٦ ح ١/٥٦٧ 

 .)٥٠: ص( ٢ ط)٩(

 ).٢٣٨ ح ٢٩٨: ص (١ ط)١٠(
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ـــدارقطين و ـــواردة يف األحاديـــث النبويـــة" يفال  )٣(.ويف العلـــل )٢(.هســـنن ومرفوعـــا يف . موقوفـــا)١(".العلـــل ال
   )٥(".السنن الكربى"و )٤(".السنن الصغري"والبيهقي موقوفا يف 

    )٦(".املصنف" يف رزاق الصنعاينبدالعحديث عمر بن اخلطاب  موقوفا،أخرجه : الثاين
حلـــــاكم و ا )٧(".سننالـــــ"يف الـــــدارقطين :  أخرجـــــه،علـــــي بـــــن أيب طالـــــب حـــــديث : الثالـــــث

  . وسكت عنه)٨(".املستدرك"يف
هــذا حــديث صــحيح : "، وقــال"املــستدرك"أخرجــه احلــاكم يف ، حــديث ابــن عبــاس : الرابــع

  )٩(".على شرط مسلم: "، وقال الذهيب"رية ومل خيرجاهعلى شرط مسلم، وشواهده كث
، أخرجـــه: اخلـــامس  )١١(".سنداملـــ"يف أمحـــد و )١٠(".الـــسنن" يف ابـــن ماجـــه: حـــديث جـــابر 

ــــابـــن خزميو )١٣(".املنتقـــى"يف ابـــن اجلـــارود و )١٢(".العلـــل الكبـــري"والرتمـــذي يف  )١٤(".صحيحــــــــال"يف ة ــــــ

                                                
 ).١/٢٢٠( ١ ط)١(

 ).٧١ ح ١/٤٣ اب يف ماء البحر -الطهارة ( ١ ط)٢(

 ).٢٦ ح ١/٢٢٠( ١ ط)٣(

 ).٣٠٣٨ ح ٤/٥٣( ١ ط)٤(

 ).٤ ح ١/٧( ٣ ط)٥(

 ).٣٢٣ ح ١/٩٥ -ب الوضوء من ماء البحر  -الطهارة ( ٢ ط)٦(

ب يف ماء البحر -الطهارة ( ١ط )٧(  ).٧٣ ح ١/٤٤ 

  ).٤٩٩ ح ١/٢٤٠ - ومل يذكر  -الطهارة ( ١ط) ٨(

 ).٤٩٠ ح ١/٢٣٧ -الطهارة ( ١ط) ٩(

 ).٣٨٨ ح ١/١٣٧البحر ب الوضوء مباء  - الطهارة وسننها(ط . د)١٠(

 ).١٥٠١٢ ح ٢٣/٢٥٧( ١ ط)١١(

 ).٣٥ ح ٤١: ص (١ ط"ترتيب علل الرتمذي الكبري"أبو طالب القاضي  )١٢(

 ).٨٧٩ ح ٢٢٢:  ص- ب ما جاء يف األطعمة( ١ ط)١٣(

 ).١١٢ ح ١/٥٩ - ب الرخصة يف الغسل والوضوء من ماء البحر -الوضوء (ط . د)١٤(
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 يف حلــاكموا )٣(".سننالــ"يف الــدارقطين و )٢(".املعجــم الكبــري"يف لطــرباين  وا)١(".صــحيح"يف ابــن حبــان و
  )٦(".السنن الكربى" يف لبيهقيوا )٥(".حلية األولياء"وأبو نعيم يف  )٤(".املستدرك"

، أخرجــه: الــسادس ابــن أيب و )٧(".الطهــور" يف لقاســم بــن ســالما: حــديث عقبــة بــن عــامر 
   )٨(".ملثايناآلحاد وا"يف عاصم 

، أخرجـه: السابع والطحـاوي  )٩(".الطهـور"يف لقاسـم بـن سـالم ا: حـديث املغـرية بـن شـعبة 
ر"يف  ر" والبيهقي يف )١١(".املستدرك"يف حلاكم وا )١٠(".شرح مشكل اآل    )١٢(".معرفة السنن واآل

، أخرجــــه: الثـــامن  يف الــــدارقطينو )١٣(".صنفاملــــ"يف رزاق الـــصنعاين عبــــدال: حــــديث أنـــس 
ن بن أيب عياش مرتوك: "، وقال"سننال"    )١٤(".أ

ــــدهللاحــــديث : التاســــع ــــن عمــــرو عب ــــدال: ، أخرجــــه ب ــــصنعاينعب )١٥(".صنفاملــــ" يف رزاق ال

                                                
 ).١٢٤٤ - ٤/٥١ -ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذه السنة ة -املياه  (١ ط"اإلحسان" ابن بلبان )١(

 ).١٧٥٩ ح ٢/١٨٦( ٢ ط)٢(

ب يف ماء البحر -الطهارة ( ١ ط)٣(  ).٦٩ ح ١/٤٢ - 

 ).٥٠٠ ح ١/٢٤٠ - ومل يذكر  -الطهارة ( ١ ط)٤(

 .)٩/٢٢٩ (ط. د)٥(

 ).١١٩٥ ح ١/٣٨٤ - يف املاء واجلرادب احلوت ميوت  - مجاع أبواب ما يفسد املاء( ٣ ط)٦(

 .)٢٤٠ ح ٢٩٩: ص (١ ط)٧(

 ).٢٨١٨ ح ٥/٢٩١( ٢ ط)٨(

 ).٢٣٥ح ٢٩٦: ص (١ ط)٩(

 ).٤٠٣١ ح ١٠/٢٠٢( ١ط) ١٠(

 ).٤٩٥ ح ١/٢٣٨ - ومل يذكر  -الطهارة ( ١ط "املستدرك" اكماحل) ١١(

 ).٩٨ ح ١/٢٣٠ - ب ما تكون به الطهارة من املاء -الطهارة ( ١ط )١٢(

 ).٣٢٠ ح ١/٩٤ -ب الوضوء من ماء البحر  -الطهارة ( ٢ ط)١٣(

ب يف ماء البحر -الطهارة ( ١ ط)١٤(  ).٧٥ ح ١/٤٥ - 

 ).٣١٨ ح ١/٩٣ -ب الوضوء من ماء البحر  -الطهارة ( ٢ ط)١٥(



 ٩٠

   )٢(".املستدرك"واحلاكم يف  )١(".سننال"يف  الدارقطينو
، العركـــيحـــديث: العاشـــر ر"يف الطحـــاوي : أخرجـــه   الطـــرباين يف و )٣(".شـــرح مـــشكل اآل

جممـــــع " وحـــــسن إســــناده اهليثمــــي يف )٤(".معرفــــة الــــصحابة"، عـــــزاه لــــه أبــــو نعـــــيم يف "الكبــــرياملعجــــم "
   )٥(".الزوائد

 يف رزاق الــــــــــصنعاينعبـــــــــدال: حـــــــــديث رجـــــــــل مـــــــــن بـــــــــين مـــــــــدجل، أخرجـــــــــه: احلـــــــــادي عـــــــــشر
 يف ابـــــــن أيب شـــــــيبةو )٨(".لطهـــــــورا" يف لقاســـــــم بـــــــن ســـــــالموا )٧(".سنداملـــــــ"يف أمحـــــــد و)٦(".صنفاملـــــــ"
ر" الطحـــاوي يفو )٩(".صنفاملــ"  الـــواردة يف األحاديـــث علـــلال"يف الـــدارقطين و )١٠(".شـــرح مـــشكل اآل

ر"والبيهقي يف  )١٢(".املستدرك"واحلاكم يف  )١١(."النبوية    )١٣(".معرفة السنن واآل
   )١٤(".صنفامل " يفرزاق الصنعاينعبدال، أخرجه  حيىي بن أيب كثريمرسل: الثاين عشر

ِفراسي الحديث أيب هند: الثالث عشر َ   ).٣ح ( سيأيت الكالم عليه يف ،ِ

                                                
 ).٧٤ ح ١/٤٤( ١ ط)١(

 ).٥٠١ ح ١/٢٤٠ - ومل يذكر  -الطهارة ( ١ ط)٢(

 ).٤٠٣٥ ح ١٠/٢٠٦( ١ ط)٣(

 ).٤٨٠٨ ح ٤/١٩١٢ (١ ط)٤(

 .)١/٢١٥(ط . د)٥(

 ).٣٢١ ح ١/٩٤ب الوضوء من ماء البحر  -الطهارة ( ٢ط )٦(

 ).٢٣٠٩٦ ح ٣٨/١٨٤( ١ ط)٧(

 ).٢٣٤ ح ٢٩٦: ص (١ ط)٨(

 ).١٣٧٨ ح ١/١٢١ - من رخص يف الوضوء مباء البحر -الطهارات ( ١ ط)٩(

 ).٤٠٣٢ ح ١٠/٢٠٣( ١ ط)١٠(

 .)٩/١٣ (١ ط)١١(

 ).٤٩٤ ح ١/٢٣٨ - ومل يذكر  -لطهارة ا( ١ ط)١٢(

 ).٤٨٨ ح ١/٢٢٨ - ب ما تكون به الطهارة من املاء -الطهارة ( ١ ط)١٣(

 ).٨٦٥٦ ح ٤/٥٠٤( ٢ ط)١٤(



 ٩١

  رجال اإلسناد
 يف  مفــــصلةســــبقت تــــرامجهمكلهــــم أئمــــة حفــــاظ، ، )ّالــــصفار(، و )ابــــن عبــــدان(و ) البيهقــــي( .١

  .  الفصل الثاين والثالث

، ) ه٢٨٥ ت( ،دي البـزارأبـو دمحم البغـدا بن عبدالواحدا: ، نسبه جلده، هو)ريكَبيد بن شُع( .٢
س العــسقالين، ونعــيم بـــن محــاد املـــروزي:حــدث عــن: "ذكــر اخلطيــب البغـــدادي .. . آدم بـــن أيب إ

ـــدارقطيناحلـــافظ قـــال . القاضـــي احملـــاملي، وأبـــو مـــزاحم اخلاقـــاين: روى عنـــه  وقـــال )١(."صـــدوق": ال
    )٢(."ل صدوقّحمدث رحا: "الذهيباحلافظ 

 مـــن كبـــار ،قـــة يف الليـــثث ،ابـــن عبـــدهللا بـــن بكـــري املخزومـــي": نـــسبه جلـــده ،)كـــريُحيـــىي بـــن ب( .٣
زرعــة  البخــاري، وأبــو: روى عنــه. محــاد بــن زيــد، ومالــك بــن أنــس:  روى عــن)٣(".، خ م قالعاشــرة
 )٤(.الرازي

 ، ثقة ثبت فقيه إمـام مـشهور، أبو احلارث املصري،ّيِمْهَبن سعد بن عبدالرمحن الفا): "ثيّالل( .٤
 بـن مـسلمة عبدهللا: روى عنه. ، والزهريإبراهيم بن نشيط الوعالين: ى عن رو)٥(".، عمن السابعة

  )٦(.لك الطيالسيعبداملأبو الوليد هشام بن ، والقعنيب
،  مــن اخلامـــسة، وكــان يرســـل،ثقــة فقيـــه، أبـــو رجــاء واســـم أبيــه ســـويد): "يزيــد بـــن أيب حبيــب( .٥
، حيـوة بـن شـريح: روى عنـه. عكرمـة مـوىل ابـن عبـاس، و بن عمرعبدهللاسامل بن :  روى عن)٧(".ع

  )٨(.ورشدين بن سعد

                                                
 ). ١٢/٣٩٢ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  ). ٦/٧٧٧ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٢(

 ). ٥٩٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 ). ٣١/٤٠٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ٤٦٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 ). ٢٤/٢٥٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٦٠٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر )٧(

 ). ٣٢/١٠٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٩٢

 مــــن ،صــــدوق، ثــــري املــــصريَ أبــــو ك، وآخــــره مهملــــة، خفيفــــةٍ والمٍبــــضم): "ح أبــــو كثــــريَالُاجلــــ( .٦
روى . رمحن بــن عــوفعبـدال وأيب ســلمة بــن ،حــنش الـصنعاين:  روى عــن)١(".م د ت س، الـسادسة

  )٢(. بن أيب جعفرعبيدهللايعة، وعبدهللا بن هل: عنه
، مـن الــسادسة،  وثقـه النـسائي، مـن آل ابـن األزرق،سـعيد بـن سـلمة): "سـلمة املخزومـيابـن ( .٧
 روى عنـــه ،أهـــل املدينـــة يـــروي عـــن املغـــرية بـــن أيب بـــردةمـــن : "، وقـــالكمـــا وثقـــه ابـــن حبـــان )٣(".٤

   )٤(."صفوان بن سليم
 مــن ،ه النــسائي وثقــ،ه بعــضهمَبــَلَ وقـ، ابــن عبــدهللا بــن أيب بــردة:ويقــال): "ردةُاملغــرية بــن أيب بــ( .٨

د بــن نعــيم احلــضرمي:  روى عــن)٥(".٤، الثالثــة  موســى بــن األشــعث البلــوي، وحيــىي :وروى عنــه. ز
  )٦(.بن سعيد األنصاري

َِّصاحب رسـول ا ):   هريرةوأب( .٩ ُ َ. اختلفـوا يف اسـم أيب هريـرة، واسـم أبيـه : قـال أبـو عمـر
كـان : وقـال . اسم أيب هريـرة عبـد مشـس:  قال، األسودأيب وذكر البخاري عن ابن. اختالفا كثريا

يب هريـرة، ألين وجـدت عبـدالامسي يف اجلاهلية عبـد مشـس فـسميت يف اإلسـالم  رمحن، وإمنـا كنيـت 
تـــويف ســـنة تـــسع  .فأنـــت أبـــو هريـــرة: قيـــل. هـــرة: مـــا هـــذه؟ قلـــت: هـــرة فجعلتهـــا يف كمـــي، فقيـــل يل
 رضـي  عمـر بـن اخلطـاب،وأيب بكـر الـصديق، النيب  روى عن )٧(.ومخسني، وهو ابن مثان وسبعني

 )٨(.وعكرمة، أنس بن مالك : وروى عنه. هللا عنهما

                                                
 ). ١٤٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

  .)٥/١٧٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٢٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

  ).٨١٢٥ ت ٦/٣٦٤ (١ط" الثقات"بن حبان ا )٤(

 ). ٥٤٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

  .)٢٨/٣٥٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 .) بتصرف٤/١٧٦٨ (١ط" االستيعاب يف معرفة األصحاب" ابن عبدالرب )٧(

  .)٣٤/٣٦٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٩٣

  احلكم على اإلسناد

ســأل الرتمــذي البخــاري عــن حــديث طهوريــة مــاء  ،"صــدوق"ألجــل عبيــد بــن شــريك إســناده حــسن، 
   )١(".هو حديث صحيح": فقالالبحر، فقال له، 

                                                
 ). ٤١: ص( ١ ط"ترتيب علل الرتمذي الكبري"أبو طالب القاضي  )١(



 ٩٤

َقــال -احلــديث الثــاين  ِيـهقــي َ البـَ َ ََأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان قــال: - رمحــه هللا -ْ َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِْ َ ََأخبـــر : َ َ َ ْ
َُأمحــد بــن  ْ ُ َصفار قــالعبيدالــَْ َ ُ َّ َحــدثـنا عبـيــد بــن شــريك قــال: َّ ََ ٍ ِ َ ُُ ْ َُْ َ َّ َحــدثـنا ابــن َأيب مــرمي قــال: َ ََ ََ َْ َ َِ ُ ْ َِحــدثين : َّ َّ ُحيــىي بــن َ ْ َ َْ
َأَيــوب قــال َ ْ ُ َِحـدثين: ّ َّ ُخالــد بـن يزيــد، َأن يزيـد بــن حممـد القرشــي حدثـه عــن المغـرية بــن َأيب ب َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َِْ ِ ُِ َ ُْ َْ َ َّ َّ ََُ ٍ َِّ ُ َ َ ُِ َِّ َردة، عـــــــــَ ََ ْن ـــــْ
َََأيب هريـرة َْ ُ َقال  ِ َ : 

ٍأَتـى نـفـر مــن بـين فـراس( َ ِ َِ ْ ِ ٌ َ َِّ إىل رســول ا )١(ََ ِ ُ َ َ ُ، فـقـالواملسو هيلع هللا ىلصِ َ ِنــصيد يف البحـر فـنـتــزود معنــا مـن المــاء : َ َ َْ ِْ َ ََ ََ ُ َّ َ َ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ
ْالعذب، فـرمبا ختوفـنـا العطـش، فـهـل َ َ ََ َّ ََ َ ْ َ َْ َْ َ َُّ ِ َ يـصلح َأن نـتـوضـأ مـن مـاء البحـر؟ فـقـالْ َ َ ِ ْ َ ْْ ِ َ َِ َ َّ َ ََ ْ ُ ُ َّنـعـم، تـوضـئوا منـه، وحـل : ْ ََ َ ُ ْ َِ ُ َّ َ ْ َ

َميت ما طرح ََ َ َُ ِّ.()٢(  
  ختريج احلديث

 وانظـــر ختـــريج )٣(.، وســـكت عليــه، وكـــذا الــذهيب.."عبيــد بـــن شـــريك بــه: " مــن طريـــقأخرجــه احلـــاكم،
  .احلديث السابق

  رجال اإلسناد
ســــبقت تــــرامجهم يف الفــــصل الثــــاين أئمــــة حفــــاظ، ، )ّالــــصفار(، و )ابــــن عبــــدان(و ) البيهقــــي( .١

 ).١ح (، صدوق، سبقت ترمجته )عبيد بن شريك(و. والثالث

حـــي ينـــسب إىل جـــد َُم بـــن أيب مـــرمي اجل،م بـــن دمحم بـــن ســـاملســـعيد بـــن احلكـــ): "ابـــن أيب مـــرمي( .٢
: روى عنـه. محاد بن زيد، وسـفيان بـن عيينـة: روى عن )٤(". من كبار العاشرة، ثقة ثبت فقيه،جده

 )٥(.البخاري، ودمحم بن حيىي الذهلي

ستــة، فعدلـــــــــــــه خمتلــف فيه من رجــال ال)٦(".ريــــاس املصـــ أبو العب،افقيـــالغ"، )حيىي بن أيوب( .٣

                                                
م ثالثة بطونّقشنْلَذكر الق) ١( رة من قضاعة من القحطانيـة، وبطـن ْذُبطن من كنانة، وبطن من احلمارسة من كنانة ع: دي أ

د من قضاعة من القحطانية  ). ٣٩٢ص  (٢ ط"اية األرب". من 

رمعرفة السنن"البيهقي  )٢(  ).  ٤٨٦ ح ١/٢٢٨ - ب ما تكون به الطهارة من املاء -الطهارة  (١ط"  واأل

 ). ٤٩٦ ح ١/٢٣٩ -العلم ( ١ط "املستدرك"احلاكم  )٣(

 ).  ٢٣٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(

   .)١٠/٣٩٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي )٥(

  ). ٥٨٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر )٦(



 ٩٥

لــــه : " وقــــال ابــــن عــــدي)٣(.وابــــن حبــــان )٢(.جلــــي والع)١(.ابــــن معــــني يف مواضــــع مــــن كتبــــه: توثيقــــا
وال أرى يف حديثه إذا روى عنه ثقة أو يـروى هـو عـن ثقـة حـديثا منكـرا فـأذكره، ...أحاديث صاحلة

س به   )٤(".وهو عندي صدوق ال 

حمــل : "وقــال أبــو حــامت. وي عــن ثقــة، والــراوي عنــه ثقــةهنــا يــر" حيــىي بــن أيــوب: "قــال الباحــث
ّكـــــان أحـــــد الطالبـــــني للعلـــــم : " وقـــــال ابـــــن يـــــونس)٥(." يكتـــــب حديثـــــه وال حيـــــتج بـــــه،حيـــــىي الـــــصدق

حاديــث، ليــست عنــد أهــل مــصر عنــه...آلفــاق ء   يف  وســكت عنــه البخــاري)٦(".ّحــدث عنــه الغــر
ــ)٨(".حلــديثكــان منكــر ا: " وقــال ابــن ســعد)٧(."التــاريخ الكبــري" كــان ســيء " :أمحــد بــن حنبــلال  وق

حديثــــــــه  يف بعــــــــض" :وقــــــــال الــــــــدارقطين )١٠(".القــــــــوي لــــــــيس بــــــــذاك: " وقــــــــال النــــــــسائي)٩(".احلفــــــــظ
: روى عـن )١٣(. واعتمـده الـذهيب يف الـضعفاء)١٢(."لـيس بـذاك القـوي ":قـال الـدواليبو )١١(".اضطراب

   )١٤(. بن وهبعبدهللا، ورك بن املباعبدهللا: روى عنه. مالك بن أنس، ومحيد بن الطويل

                                                
 ). ١٩٦: ص(ط .د "رواية الدارمي" و). ٢/١٣٧ - ١/٩٨( ١ط " رواية ابن حمرز-ن معني ريخ اب"ابن معني ) ١(

 ). ٢/٣٤٧(١ط "الثقات"  العجلي)٢(

 ). ٧/٦٠٠( ١ط "الثقات"  ابن حبان)٣(

 ).  ٩/٥٩( ١ط "الكامل"  ابن عدي)٤(

 ). ٩/١٢٨ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٥(

 ). ١/٥٠٦( ١ط "صريريخ ابن يونس امل"  ابن يونس)٦(

  ). ٨/٢٦٠(ط .د "التاريخ الكبري"  البخاري)٧(

 ).  ٧/٥١٦( ١ط "الطبقات الكربى"  ابن سعد)٨(

 ). ٣/٥٢( ٢ط "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدهللا"أمحد بن حنبل ) ٩(

 ).  ١٠٧: ص (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ١٠(

 ). ٢/٧٣١(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ١١(

  ). ٤/٥٤٠ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ١٢(

 ).  ٤٣١: ص( ٢ط "ديوان الضعفاء"الذهيب  )١٣(

 ). ٣١/٢٣٤ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٤(



 ٩٦

  )١(".صدوق رمبا أخطأ: " ابن حجر، فقال فيهوحرر القولهو روا خمتلف فيه، : قلت

 مـــن ، ثقـــة فقيـــه، أبـــو عبـــدالرحيم املـــصري،يِكَسْكـــَّ الس: ويقـــال،حـــيَُماجل): "خالـــد بـــن يزيـــد( .٤
ح:  روى عــن)٢(". ع،الــسادسة : وى عنــهر.  ودمحم بــن مــسلم بــن شــهاب الزهــري،عطــاء بــن أيب ر

 )٣(. بن هليعة، واملفضل بن فضالةعبدهللا

 )٤(". خ د س. مــن الــسادسة، ثقــة،املطلــببــن قــيس بــن خمرمــة بــن ): "يزيــد بــن دمحم القرشــي( .٥
ح اللخمــي، ســعد بــن إســحاق بــن كعــب بــن عجــرة: روى عــن بكــر بــن : روى عنــه. وعلــي بــن ر

 )٥(.عمرو املعافري، والليث بن سعد

 ).١ح (، سبقت ترمجتهما يف )  هريرةوأب(و ، قةث) املغرية بن أيب بردة( .٦

  احلكم على اإلسناد

لـــشواهد واملتابعـــاتو  ألجـــل حيـــىي بـــن أيـــوب،إســـناده حـــسن ، يف احلـــديث يرتقـــي إىل صـــحيح لغـــريه 
  .السابق

                                                
  ). ٥٨٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

  ). ١٩١: ص(املصدر السابق  )٢(

 ). ٨/٢٠٩ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ). ٦٠٤: ص (١ ط"ريبالتق"ابن حجر  )٤(

 ). ٣٢/٢٣٨ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(



 ٩٧

َقال -احلديث الثالث  ِ البـيـهقيَ َ ه علي بن َأمحد بن عبدان قال: َْ ََأخبـر َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِْ ُ َ ٍَأخبــر َأمحـد بـن عبـيـد : َ َْ َُ ُ ْ ُ ََْ َ ْ
َقال ََأخبـر موسى بن زكر قال: َ َ َِّ ََ ُ ْ َ ُ َ َ َ َحدثـنا إبـراهيم بن مستمر قال: ْ ََ ٍ ِ َ ْ ُ َُ ْ ُْ َِ ِ َ َحدثـنا أَبو مهام اخلاركي قال: َّ ََ ُّ ِِ َْ ٍ ََّ ُ ََ ََحـدثـنا : َّ َّ َ

ْعمر بن هارون، َأن عبدالعزيز بن عمر بن عبدال ِْ ْ ْ َْ َُ َ ُ ُ َُ ُِ ِ َ َّ َ ِعزيز، َأخبـره، فذكره مبثلهَ ِِْ ِ ُ ُ ََ ََ َ َ َ ْ ِ ِ. 

 خمتــصرا يف املعرفـة، وبقيــة الــسند مـع املــنت ذكــره يف حــديث هكــذا سـاقه البيهقــي: قـال الباحــث
  : قبله فيها، فقال

ن، عـن َأيب هنــد الفراسـي، عــن َأيب ه" ُوروى عبـدالعزيز بــن عمـر، عــن سـعيد بــن ثـــو ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُِ ْ ّْ
ِ َِ َِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ْ َْ ُ َََِ ِ ََريـــرةَ َْ  ،

ِّعن النَّيب  ِ ِ َقالملسو هيلع هللا ىلص َ ََمن مل يطهره البحر فال (: َ ُ ْ َ ْْ ُ ْْ َِ ُ َُّطهره اََ َُ ََّ.()١(  
  ختريج احلديث 

 ومل ينــسبه، "أيب هنــد": وقــال عــن، .."عبــدالعزيز بــن عمــر بــه: "ّ وحــسنه، مــن طريــقالــدارقطينأخرجــه 
   )٢()....حرماء البمن مل يطهره : (ولفظه

  رجال اإلسناد

ســــبقت تــــرامجهم يف الفــــصل الثــــاين أئمــــة حفــــاظ، ، )ّالــــصفار(، و )ابــــن عبــــدان(و ) البيهقــــي( .١
 .والثالث

ْ، شـيخ الـصفار، إن مل يكـن التـسرتي، فـال أدري منـه هـو)موسى بن زكـر( .٢ والتـسرتي مل يـروي . ُّ
أنـه  ، وحكى احلاكم عن الدارقطينتكلم فيه الدارقطين: "عنه الصفار غري هذا احلديث، قال الذهيب

 )٥(.يروى عن سنان العصفرى وحنوه )٤(. مات قبل الثالمثائة)٣(."مرتوك

                                                
ر"البيهقي ) ١(  ). ٥٠٣ ح ١/٢٣٢ - ب ما تكون به الطهارة من املاء - الطهارة (١ ط" معرفة السنن واأل

ب يف ماء البحر -كتاب الطهارة ( ١ ط"السنن"دارقطين ال) ٢(  .)٧٨ ح ١/٤٦ - 

  ). ٤/٢٠٥ (١ط "ميزان االعتدال"الذهيب ) ٣(

  ). ٢/٦٨٣ (ط. د"املغين يف الضعفاء"الذهيب  )٤(

  ).٦/١١٧( ٢ ط"لسان امليزان"ابن حجر  )٥(



 ٩٨

املــإبــراهيم بــن ( .٣
ُ

 وقــال يف ."صــدوق: " وقــال مــرة)١(".صــويلح" :قــال النــسائي .وقــيُرُ الع،)ستمر
س": موضــــع آخــــر   يف ابــــن حبــــان وذكــــره)٣(. وســــكت عنــــه أبــــو حــــامت، ومســــع منــــه)٢(."لــــيس بــــه 

 حــدثنا عنــه زكــر بــن حيــىي الــساجي وغــريه رمبــا ،يــروي عــن أيب عاصــم والبــصريني: "وقــال ،"الثقــات"
س": "كتـــاب الـــصلة"وقـــال مـــسلمة بـــن قاســـم يف  )٤(". أغـــرب  وقـــال )٥(."أرجـــو أن ال يكـــون بـــه 
 مــن ،صــدوق يغــرب: " وقــال ابــن حجــر)٧(".صــدوق: " وقــال مــرة)٦(".كــان أحــد الثقــات: "الــذهيب
ـا بـني سـنة )٨(". د مت س ق. عشرةاحلادية  كما مل تذكر وفاتـه علـى جهـة التحديـد، وذكـر الـذهيب أ

 )٩( .). ه٢٥٠ - ٢٤١(

 خ ، مـن كبـار العاشــرة، صـدوق،لت بـن دمحم بـن عبـدالرمحن البــصريّالــص"، )كيِارَأبـو مهـام اخلـ( .٤
وعلــي البخــاري، : وروى عنــه. عبــدهللاأيب عوانــة الوضــاح بــن ، وســفيان بــن عيينــة: روى عــن )١٠(."م

  )١١(.بن نصر اجلهضمي الصغري

 ، مـن كبـار التاسـعة، مـرتوك وكـان حافظـا، موالهم البلخي،بن يزيد الثقفي"، )عمر بن هارون( .٥
أمحـــد بـــن : روى عنـــه. ثـــور بـــن يزيـــد احلمـــصي، وحريـــز بـــن عثمـــان الـــرحيب:  روى عـــن)١٢(".ت ق

                                                
  ). ٦١: ص( ١ ط"تسمية مشايخ النسائي"النسائي ) ١(

 ). ٢/٢٠٣(   ١ ط"ذيب الكمال"املزي ) ٢(

 ).  ٢/١٤٠ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٣(

  ). ٨/٨١( ١ط" الثقات"ابن حبان ) ٤(

ذيب الكمالا"  مغلطاي)٥(  ).  ١/٢٩١( ١ط "كمال 

 ).  ٥/١٠٨٢ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٦(

 ). ١/٢٢٥ (١ ط"الكاشف"الذهيب ) ٧(

  ). ٩٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٨(

 ).٥/١٠٨٢ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٩(

 ). ٢٧٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٠(

 ). ١٣/٢٢٨ (١ ط"يب الكمالذ"املزي  )١١(

 ). ٤١٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٢(



 ٩٩

 )١(.قتيبة بن سعيد حنبل،

س، ثقــة: " وقــال مــرة)٢(.، وثقــه ابــن معــني)العزيز بــن عمــر بــن عبــدالعزيزعبــد( .٦  )٣(."لــيس بــه 

وذكـره ابـن حبــان يف  )٥(.، لــهأبـو نعـيمو ،ارّعمـابــن :  وذكــر ابـن حجـر توثيـق)٤(. داودوأبـكمـا وثقـه 
ايب عـن أمحـد بـن حنبـل ّوحكـى اخلطـ )٦(". يعترب حبديثه إذا كـان دونـه ثقـة،خيطىء: "وقال "الثقات"

: َّ ورد تــضعيفه الــذهيب، فقــال)٨(.هرْسُأبــو مــ وضــعفه )٧(."واإلتقــانلــيس هــو مــن أهــل احلفــظ " :قــال
،  مــــن الــــسابعة،صــــدوق خيطــــىء: " وقــــال احلــــافظ)٩(".سهر فقــــط بــــال حجـــةُنــــه أبــــو مــــََّي ول،وثقـــوه"
، شــعبة بــن احلجــاج: روى عنــه. ، و أبيــه عمــر بــن عبــدالعزيزصــاحل بــن كيــسان:  روى عــن)١٠(".ع

 )١١(.وأبو نعيم الفضل بن دكني

نَد بــن ثــســعي(  بــن أيب عبــدهللاروى عــن أيب بكــر بــن : "، وقــال، ســكت عنــه ابــن أيب حــامت)و
ين يف خمتـصر الـدارقطين .)١٣(ابـن حجـركمـا سـكت عنـه ، )١٢(."مرمي مسعت أيب يقول ذلك : قـال الغـر

ن وأبو هند عن    )١٤(".جمهولون"سعيد بن ثو

                                                
 ). ٢١/٥٢١ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

 ). ٤/٤٢٦( ١ط "رواية الدوري"و ، )١/٩٦( ١ط " رواية ابن حمرز-ريخ ابن معني "  ابن معني)٢(

 ). ٣٠٨: ص (١ ط"سؤاالت ابن اجلنيد"  ابن معني)٣(

 ). ١٨/١٧٦ (١ ط"الذيب الكم"املزي ) ٤(

 ). ٦/٣٥٠ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ٥(

  ).  ٧/١١٤ (١ط" الثقات" ابن حبان )٦(

 ). ٦/٣٥٠ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ٧(

 ). ٢/١١٠ (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي  )٨(

 ). ١٢٨: ص( ١ط "الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم"الذهيب ) ٩(

  ).٣٥٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٠(

 ). ١٨/١٧٤ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١١(

 ). ٤/٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١٢(

  ). ١٥٠ص  (١ ط"تعجيل املنفعة"  ابن حجر)١٣(

  .)٢٢٥/ ٦( ١ ط "فيض القدير" املناوي )١٤(



 ١٠٠

٧.  
ِنــد الفراســيِ هوأبــ( .٨ َ ِالفراســي"اجم ، مل أقــف عليــه، والــذي يف كتــب الــرت)ِْ َ معــدود يف الــصحابة،" ِ



 ١٠١

 )١(".ال يعرف امسه": "التقريب"يف  قال

  ).١ح (يف  ترمجته سبقت، )أبو هريرة ( .٩
  احلكم على اإلسناد

ن، و"، مرتوكــان، وجهالــة "عمــر بــن هــارون، وموســى بــن زكــر: "إســناده واه، ألجــل نــد ِ هو أبــابــن ثــو
ِالفراسي َ ده ابـن امللوحتسني الـدارقطين للحـديث ر". ِْ

ُ
 وضـعفه جـدا األلبـاين يف )٢(".فيـه نظـر: "فقـال: ِّقـن

  )٣(."السلسلة الضعيفة"

ين ن":  يف خمتصر الدارقطين)٤(وقال الغر   )٥(". وأبو هند جمهولون،فيه سعيد بن ثو

                                                
  ). ١٢٥٧ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

  ). ١/٣٧٤( ١ ط"البدر املنري"ابن امللقن ) ٢(

 ). ٤٦٥٧ح /١٠( ١ط "السلسلة الضعيفة"أللباين ا) ٣(

 .)٢٢٥/ ٦( ١ ط "فيض القدير" املناوي )٤(

ـذه النـسبة يف مواضـع عـدة ويكثـر النقـل عنـه مـن حاشـيته "األرغيـاين: "أحيا يذكره املنـاوي بقولـه )٥( ، والـذي ذكـره املنـاوي 

 ).١١٥/ ٥(١ ط "فيض القدير" املناوي .مال، وال ترمجتهحبثت عنه فلم أعثر على امسه كا. على الدارقطين



 ١٠٢

ملاء الذي خالطه طاهر : املبحث الثاين    مل يغلب عليهَب التطهري 

َقال -احلديث الرابع  َ البـيـهَ ََأخبـر أَبو احلسني بن عبدان، أ َأمحد بن عبـيـد قـال: ِقيَْ َ ٍَ ْ َْ َُ َ ُْ ُْ ُْ َ ََْ ِ َ َُ ُْ ُحـدثـنا عبـيـد بـن :ْ ْ ُ َُْ ََ َّ َ
ْشريك،  أَبو صالح،  أَبـو إسـحاق، عـن سـفيان بـن عيـيـنـة، عـن حممـد بـن عجـالن، عـن رجـل، عـن  ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ٍَ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ ََ ْ ْْ ْ ِْ َِّ َُ َ َ ْ ِ ٍ َ ٍ ِ َ

َْأيب مرة مو َ ََُّ ٍىل عقيل، عن أُم هانئ بنت َأيب طالبِ ِ َِ َِ ٍِ ِْ ٍ ِ َ ِّ ْ َ ْ، فذكرت قصة الفتح، قالت َ َ َ َِ َْ َْ َّ ِ ْ َ َ َ : 

ِفجاء رسول هللا ( ُ ُ َ َ َ َُوعلى وجهه ريح الغبـملسو هيلع هللا ىلص َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ْ َار فـقـالََ َ َ ً فاطمـة اسـكيب يل غـسال: ِ ْ ُ ِ ُِ ْ ُ َ ِ َ ُفـسكبت لـه . َ َ ْ ََ َ َ
ٍَيف جفنة ْ َ ٍ فيها أَثـر العجني، وستـرت عليه، فاغتسل، وصلى مثان ركعات)١(ِ َِ َ َ َََ ِ َ ََ َّْ َ ََ َ َ َُ ْ َْ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ.(  

تـة، عـن أم هـانئ، والـذي روينـاه مـع إرسـاله ِعـن جماهـد، عـن أيب فاخ: وقـد قيـل: "قـال البيهقـي
  )٢(".أصح

   ختريج احلديث

ــا البــن هبــريو، فــذكر قــصة جمــيء أم هــاين البخــاري: أخرجــه كالمهــا مــن  )٤(. خمتــصرا ومــسلم)٣(.ةإجار
ني ثـعـن ثالثـة وثال" نظـم املتنـاثر"حـديث صـالة الـضحى مـن املتـواتر، ذكـره الكتـاين يف  و.طريق أيب مرة

   )٥(.صحابيا

  رجال اإلسناد
ســــبقت تــــرامجهم يف الفــــصل الثــــاين أئمــــة حفــــاظ، ، )ّالــــصفار(، و )ابــــن عبــــدان(و ) البيهقــــي( .١

   ).١ح (دوق، سبقت ترمجته ، ص)عبيد بن شريك(  و.والثالث
: روى عـن)٦(". د س، مـن العاشـرة، صـدوق،اءّرَطاكي الفَْنحمبوب بن موسى األ): "أبو صاحل( .٢

                                                
َجفـن) (١( َ ِاجلـيم والفــاء والنُّـون َأصـل واحــد، وهـو شـيء يطيــف بـشيء وحيويـه) "َ ِ ِ ِِ َْ َ َ َ َ ُ ٍَ

ْ َْ َِ ُ ُ ٌ َ ٌ ُُ ٌْ ُ َْ ِفــاجلفن جفـن العـني. ْ ْ َ ْ ُْ ُْ َْ َ ِواجلفــن جفـن الــسيف. َ ْ َّ ُ ُ َْ َْ َْ .
ٌوجفن َْ ٌمكان: َ َ َومسي الكرم ج. َ ُ ْ َ ْ َ

ُِّ ِِفنا ألنه يدور على ما يـعلق بهَ ُ َُ َْ َ َ ََ ُ ُ ََّ ِ ً   ). ١/٤٦٥ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس." ْ

ملاء الذي خالطه طاهر مل يغلب عليه  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ٢(  ). ١٨ ح ١/١٢ -ب التطهري 

ب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به -الصالة ( ١ط "الصحيح ")٣(   ). ٣٥٧ح  - 

ب تسرت املغتسل بثوب وحنوه -احليض ( ١ ط"الصحيح ")٤(   ). ٣٣٦ ح ١/٢٦٥ - 

 .)١٠٦: ص( ٢ ط)٥(

 ). ٥٢١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٦(



 ١٠٣

    )١(.أبو داود، والدارمي: روى عنهو.  بن املباركعبدهللاشعيب بن حرب، و
مـن  ، ثقـة حـافظ لـه تـصانيف، الفـزاري، بـن أمسـاء،إبراهيم بن دمحم بن احلـارث): "أبو إسحاق( .٣

ن بــن أيب عيــاش:روى عــن )٢(". ع،الثامنــة  بقيــة بــن الوليــد، وأبــو :وروى عنــه. ، وســفيان الثــوري أ
   )٣(.أسامة محاد بن أسامة

  ثقــة حــافظ فقيــه إمــام، أبــو دمحم الكــويف،ابــن أيب عمــران ميمــون اهلــاليل): "ســفيان بــن عيينــة( .٤
خــرة،حجــة  )٤(".ع، الطبقــة الثامنــة ؤوس مــن ر، وكــان رمبــا دلــس لكــن عــن الثقــات، تغــري حفظــه 

ن بن تغلب: روى عن    )٥(.وابن راهوية، أمحد بن عبدة الضيب: وروى عنه. سفيان الثوري، وأ
 )٦(".٤ م ، من اخلامسة،صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة): "دمحم بن عجالن( .٥

أبـو عاصـم ، ون املفـضل بـشر بـ:وروى عنـه.  بن األشـجعبدهللاأنس بن مالك، وبكري بن : روى عن
  )٧(.الضحاك بن خملد

   .، جمهول مل يسم)رجل( .٦
 ، مـدين، مـوىل أختـه أم هـانئ: ويقـال، مـوىل عقيـل بـن أيب طالـب،يزيـد" ):ة موىل عقيلّرُ موأب( .٧

أم هـــانئ بنـــت أيب : روى عـــن )٨(". ع. مـــن الثالثـــة، ثقـــة، مـــشهور بكنيتـــه،امســـه عبـــدالرمحن: وقيـــل
  )٩(. بن أيب طلحة، وغريهعبدهللاحاق بن إس: روى عنه و.طالب، وغريها

                                                
 ). ٢٧/٢٦٥ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

  ). ٩٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 ). ٢/١٦٧ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ). ٢٤٥: ص (١ ط"التقريب"ر ابن حج )٤(

 ).١١/١٧٨ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 .)٤٩٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 ).٢٦/١٠٢ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

 ). ٦٠٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(

 ).٣٤/٢٧٧ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(



 ١٠٤

أخــت علــي بــن أيب طالــب شــقيقته، أمهــا فاطمــة بنــت أســد بــن ): أم هــانئ بنــت أيب طالــب( .٨
، وابـن عـامر الـشعيب: روى عنهـا. النـيب ملسو هيلع هللا ىلص: روت عن )١(.اختلف يف امسها...هاشم بن عبد مناف

 )٢(.عباس 

  احلكم على اإلسناد

املهـذب يف اختـصار الـسنن "يف، جلهالة مـن يـروي عـن أيب مـرة، وضـعفه الـذهيب يف  ضعإسناد الصفار
  .احلديث أصله يف الصحيحني، وحسنه حمققوا مسند أمحدو )٣(".الكبري

                                                
 .) بتصرف٤/١٩٦٣ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١(

 .)٣٥/٣٨٩ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ١٩ ح ١/١١( ١ط "املهذب يف اختصار السنن الكبري"الذهيب  )٣(



 ١٠٥

طن: املبحث الثالث نتفاع به يف َّلدبغ كطهارة ظاهره وجواز اال )١(]جلد امليتة[ه ب طهارة 
   املائعات كلها

ِ البـيـهقــيَالَقـ -احلـديث اخلـامس  َ ََأخبــر أَبـو احلـسني بــن عبـدان، أ َأمحـد بـن عبـيــد قـال: َْ َ ٍَ ْ َْ َُ َ ُْ ُْ ُْ َ ََْ ِ َ َُ ُْ ُ ثنـا عثمــان :ْ َ ُْ
ٍبن عمر، ثنا مسدد، ثنا أَبو عوانة، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس ََّ َ َ َ َ َ ُِ ِْ َْ ََ ُ ُِ ْ ِ ْ ٍْ ِ َ َ َ ٌَ َّ َ َ، قال ُ َ : 

َماتت شاة لسود( ْ َ ِ ٌ َ ْ َ َة بنت زمعةَ َ َْ ِ ِْ ْ، فـقالت)٢(َ َ َ َ رسول هللا، ماتـت فالنـة تـعـين الـشَّاة؟ قـال: َ ََ َُ ِ ْ َ ُ ََ َ ْ َ ُ َِ َْفـلـوال : َ ََ
ََأخـذمت مـسكها َ ْ َ ُْ ْ َ

ْ قالـت،)٣( َ ِخـذ مــسك شـاة قـد ماتـت؟ فـقـال هلــا رسـول هللا : َ ُ َُ َ ََ َ َُ َُ ََ ْ َْ ٍ َ ََ ْ َإمنـا قـال هللا تـعــاىل: ملسو هيلع هللا ىلصْ َ َ ُ َ َ ََِّ :
ٍقـــل ال َأجـــد فيمـــا أُوحـــي إيل حمرمـــا علـــى طـــاعم يطعمـــه إال َأن يكـــون ميـتـــة أَو دمـــا مـــسفوحا أَو حلـــم خنزيـــر{ ِ َّ ٍْ ُ ً ُِ ِ َِ ْْ ْ َُ ْ ً َ ً ْ َ َ َ ًْ َ ََ َ َّ ُُ ْْ ِ ُِ ََ َ َ َ ََ َّ َُ

ِ  ،]١٤٥: األنعـــام[ }ِ
ِِوإنكم ال تطعمونه، إمنا تدبـغونه فـتـنـتفعون به ِ َِ َ ُْ ََِ َْ َ َُ ُُ ُ َ َََّ ُ َْ َُ ْ ِفأرسلت إ. َّ ُ ْ َ َليـهََْ ُا فسلخت مسكها، فدبـغتـه، فاختـذت منـه َْ ُْ ِ ْ ََ َّ َ َ ََْ ََ ََ َ ْ ْ َ َ َ

َقربة حىت خترقت عندها َ ِْ ْ ََََّ َّ َ ًَ ِْ.()٤(  
  ختريج احلديث

 وابـن راهويـة )٦(."املـسند" يف  وأمحـد)٥(.خمتـصرا.." الشعيب عن عكرمة به: "البخاري من طريق: أخرجه
ر" يف لطحــــاويوا )٨(."املــــسند" يف وأبــــو يعلــــى )٧(".همــــسند"يف    يفابــــن حبــــانو )٩(."شــــرح معــــاين اآل

                                                
ديت للتوضيح) ١(   . ما بني معقوفني من ز

 تنازلــت عــن ليلتهــا لعائــشة علــى أن ال ّ أم املــؤمنني، تزوجهــا بعــد مــوت خدجيــة، وملــا أســنت وخافــت فــراق رســول هللا )٢(
 .)٤/١٨٦٧( ١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا: انظر. توفيت يف آخر زمان عمر بن اخلطاب ، يفارقها 

َمسك") ٣( َ ِ الميم والسني والكاف َأصل واحد صحيح يدل على حـبس الـشَّيء أَو حتبـسه:َ ِ ِ ِ ََُِّ ْ َ َِ
ْ ِ ْ ََ ُُّ ُ ٌ َ ٌ َ َ ّ ٌَ ُْ ُ َ ْ ُالمـسك...ِْ ْ َ ُْاإلهـاب، ألنـه ميـ: ْ ُ ََّ ِ ُ َ ُسك ِْ َ

ًفيه الشَّيء إذا جعل سقاء َُ ِ ِ َِ ُ َ ِ ْ
 .)٥/٣٢٠ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس.". ِ

لدبغ كطهارة ظاهره  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٤( طنه   ).  ٥٦ ح ١/٢٧... ب طهارة 

ب إن حلف ال يشرب نبيذا–األميان والنذور ( ١ط "الصحيح ")٥(  ). ٦٦٨٦ ح ٤/٢٢٦  -...   

 ). ٣٠٢٦ ح ٥/١٥٦( ١ ط)٦(

 ).٢٠٩٠ ح ٤/٢٦٤( ١ ط)٧(

 ). ٢٣٣٤ ح ٤/٢٢٢ (١ ط)٨(

  ). ٢٧١٣ ح ١/٤٧١( ١ ط)٩(



 ١٠٦

كلهـم  )٣(."األحاديـث املختـارة" والضياء املقدسـي يف )٢(."املعجم الكبري"و الطرباين يف  )١(."صحيحه"
  . بنحوه.." مساك عن عكرمة به: "من طريق

  شواهد احلديث

ــــاين يف  ــــواترة، وذكــــره الكت غ مــــن األحاديــــث املت ــــد ل عــــن أربعــــة عــــشر "  املتنــــاثرنظــــم"طهــــارة األدمي 
  :ومن شواهده )٤(.صحابيا

، أخرجـــه: األول ـــ" يف  داودوأبـــ و)٥(.مـــسلم: حـــديث ابـــن عبـــاس   يف النـــسائيو )٦(".سننال
ر"والطحــاوي يف  )٨(".همـستخرج" يف  عوانـةوأبــو )٧(". الـصغرىسننالـ" لطــرباين وا )٩(".شـرح معـاين اآل

والبيهقــي يف  )١٢(".املــسند املــستخرج"وأبــو نعــيم يف  )١١(".هســنن" يفقطينالــدارو )١٠(".املعجــم الكبــري"يف 
رو )١٤(.السنن الصغريو )١٣(.السنن الكربى"    )١٦(".شرح السنة"يف والبغوي  )١٥(.معرفة السنن واآل

                                                
ن النيب -جلود امليتة  (١ ط"اإلحسان" )١( ح ذكر البيان    ).  ١٢٨١ ح ٤/٩٨ - ... إمنا أ

 ).١١/٢٨٨ (٢ ط)٢(

 ).  ١١٢ ح ١٢/٩٥ (٣ ط)٣(

 .)٤٩: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٤(

غ -احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٥( لد ب طهارة جلود امليتة   ).  ٣٦٣ ح ١/٢٧٦ - 

ب يف أهب امليتة -اللباس ( ط. د)٦(  ).٤١٢٠ ح ٤/٦٥ - 

ب جلود امليتة -الفرع والعترية ( ٢ ط)٧(  ).٤٢٣٨ ح ٧/١٧٢ - 

 ).٥٤٧ ح ١/١٧٨ -...تطهري جلود امليتة -الطهارة ( ١ ط)٨(

 ).٢٦٩٤ ح ١/٤٦٩ (١ ط)٩(

 ).١١٣٨٣ ح ١١/١٦٧( ٢ط) ١٠(

غ -الطهارة  (١ ط)١١(  ).١٠٠ ح ١/٥٨ -  الد

غ مسوك امليتة( ١ ط)١٢(  ). ٧٩٩ ح ١/٣٩٨ - ب يف د

لدبغ -األواين ( ٣ ط)١٣(  ).٤٥ ح ١/٢٣ - ب طهارة جلد امليتة 

ب اآلنية -الطهارة ( ١ ط)١٤(  -٢٠١ - ١/٨٦.( 

 ).٥٣٠ ح ١/٢٤٣ -ب اآلنية  -الطهارة ( ١ ط)١٥(

غ -الطهارة ( ٢ ط)١٦( ب الد  ). ٣٠٤ ح ٢/٩٨ - 



 ١٠٧

، أخرجه : الثاين   .وضعفه )١(".هسنن" يف الدارقطينحديث ابن عمر 
   )٣(".همسند" يف بن راهويهاو )٢(".همسند" يف أمحد: ، أخرجهحديث عائشة : الثالث
، أخرجـه مـسلم: الرابع  النـسائيو )٥(".سـننه" يف  داودوأبـ و)٤(.حديث ميمونة بنت احلارث 

 يف رزاق الـــصنعاينعبـــدال و)٨(".سنداملـــ" يف أمحـــدو )٧(".هســـنن" يف ابـــن ماجـــهو )٦(". الـــصغرىالـــسنن"يف 
 يف  عوانـــــــــةوأبـــــــــو )١١(".سنداملـــــــــ" يف وأبـــــــــو يعلـــــــــى )١٠(".صنفاملـــــــــ "ابـــــــــن أيب شـــــــــيبة و)٩(".صنفاملــــــــ"
ر" والطحــاوي يف )١٢(".ستخرجاملـ" والطــرباين يف  )١٤(".هصــحيح" يف ابـن حبــان و)١٣(".شــرح معــاين اآل
املــــــسند "وأبــــــو نعــــــيم يف  )١٧(".هســــــنن" يف الــــــدارقطين و)١٦(.املعجــــــم األوســــــط و)١٥ (".املعجــــــم الكبــــــري"

                                                
غ -الطهارة  (١ط) ١(  .)١٢٣ ح ١/٧١ -  الد

 ).٢٤٤٤٧ ح ٤٠/٥٠٣( ١ ط)٢(

 .)١١٦٨ ح ٢/٥٩٣( ١ ط)٣(

غ -احليض ( ١ ط"الصحيح " مسلم)٤( لد ب طهارة جلود امليتة   ).  ٣٦٤ ح ١/٢٧٦ - 

ب يف أهب امليتة - اللباس( ط.د )٥(  ).٤١٢٠ ح ٤/٦٥ - 

ب جلود امليتة -الفرع والعترية ( ٢ ط)٦(  ).٤٢٣٧ ح ٧/١٧٢ - 

 ).٣٦١٠ ح ٢/١١٩٣ - ب لبس جلود امليتة إذا دبغت -اللباس (ط . د)٧(

 ).٢٦٧٩٥ ح ٤٤/٣٧٨( ١ط )٨(

 ).١٨٨ ح ١/٦٣ -ب جلود امليتة إذا دبغت  -الطهارة ( ٢ ط)٩(

 ).٢٤٧٧٣ ح ٥/١٦٢ -يف الفراء من جلود امليتة إذا دبغت  -س والزينة اللبا( ١ ط)١٠(

 ).٧٠٧٩ ح ١٢/٥٠٧( ١ ط)١١(

 ).٥٤٨ ح ١/١٧٨ -...تطهري جلود امليتة -الطهارة ( ١ ط)١٢(

 ).٢٦٩٦ ح ١/٤٦٩ (١ ط)١٣(

ن هذا األمر إمنا أبيح استعماله عند  -جلود امليتة  (١ ط"اإلحسان" )١٤(  ).١٢٨٣ح  ٤/٩٩ -... ذكر البيان 

 ).١٠٣٤ ح ٢٣/٤٢٦( ٢ ط)١٥(

 ).٨٦٩٦ ح ٨/٣٠٠(ط . د)١٦(

غ -الطهارة ( ١ ط)١٧(  ).١٠٨ ح ١/٦٤ -  الد



 ١٠٨

   )٢(".السنن الكربى"يفلبيهقي وا )١(".املستخرج
  رجال اإلسناد

ســــبقت تــــرامجهم يف الفــــصل الثــــاين أئمــــة حفــــاظ، ، )ّالــــصفار(، و )ابــــن عبــــدان(و ) البيهقــــي( .١
 .والثالث

يـروي عـن أيب الوليـد : "، وقـالالثقاتعمرو الضيب، ذكره ابن حبان يف  ، أبو)عثمان بن عمر( .٢
   )٤(.)" ه٢٩١ت(، ثقة مشهور: " وقال احلاكم)٣(."الطيالسي كتب عنه أصحابنا

 ،مـن العاشـرة،  ثقة حـافظ، أبو احلسن،بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي): "مسدد( .٣
ــــة:  روى عــــن)٥(".خ د ت س ــــن علي ــــل ب ــــن اجلــــراحإمساعي ــــع ب ــــه. ، ووكي البخــــاري، وأبــــو : وروى عن

  )٦(.داود
 )٧(". ع، مــن الــسابعة،ثبــت ثقــة ، مــشهور بكنيتــه،كريْشَاح بــن عبــدهللا اليــّضــَو"، )أبــو عوانــة( .٤

أمحـد بـن عبـدة ، أمحد بن عبدة الضيب: وروى عنه. وسليمان األعمش، أيوب السختياين :روى عن
  )٨(.الضيب

 وروايتــه عـــن عكرمـــة ، صـــدوق، أبـــو املغــرية، الــذهلي،س بــن خالـــدْوبـــن حــرب بـــن َأ): "اكَِمســ( .٥
خــرة،خاصــة مــضطربة حلــسن ا:  روى عــن".٤ م  خــت، مــن الرابعــة، فكــان رمبــا تلقــن، وقــد تغــري 

 )٩(.، وشعبة بن احلجاجسفيان الثوري: وروى عنه. البصري، وسعيد بن جبري

                                                
غ مسوك امليتة( ١ ط)١(  ).٧٩٨ ح ١/٣٩٨ - ب يف د

لدبغ -األواين ( ٣ ط)٢(  ).٤٦ ح ١/٢٤ ب طهارة جلد امليتة 

 ). ٨/٤٥٥ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ٣(

  .)٦/٩٨٢(، وكرره فيه )٦/٧٨٠ (١ ط"يخ اإلسالمر"الذهيب ) ٤(

 ). ٥٢٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٢٧/٤٤٤ (١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ). ٥٨٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)٣٠/٤٤٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

 .)١٢/١١٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(



 ١٠٩

لتفـــسري، ثقـــة ثبــت،ريَربـــَ أصــله ب، مــوىل ابـــن عبـــاس،أبـــو عبـــدهللا): "عكرمــة( .٦  مل يثبـــت ، عـــامل 
اس،  بـن عبـعبـدهللامـواله :  روى عن)١(". ع، من الثالثة، وال تثبت عنه بدعة،تكذيبه عن ابن عمر

 )٢(.عاصم األحول، وعامر الشعيب، وهو من أقرانه: روى عنه.  بن عمر بن اخلطابعبدهللاو

ولد قبـل  )٣(". عملسو هيلع هللا ىلص، ابن عم رسول هللا ،طلبعبدهللا بن عباس بن عبدامل): " ابن عباس( .٧
لطـائف سـنة مثـان ، اهلجرة بثالث سنني، وكان ابن ثالث عشرة سنة إذ تويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومات 

م ابـــن الـــزبري ذكـــوان أبـــو : روى عنـــه. وعـــدد مـــن الـــصحابة ، النـــيب :  روى عـــن)٤(.وســـتني يف أ
حي،صاحل السمان  )٥(. ورفيع أبو العالية الر

  احلكم على اإلسناد

 عكرمـة، كمــا يف ِيرتقــي إىل صـحيح لغـريه، فقـد توبـع مســاك يف روايتـه عـنألجـل مسـاك، وإسـناده حـسن 
كمــــا صــــححه األلبــــاين يف  )٦(".املهــــذب يف اختــــصار الــــسنن الكبــــري"الــــصحيح، وصــــححه الــــذهيب يف 

   )٧(".التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان"

  
  

                                                
  ). ٣٩٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢٠/٢٦٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٣٠٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .) بتصرف٣/٩٣٣ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٤(

 .)١٥/١٧٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٥٠ ح ١/٢٠( ١ط "املهذب يف اختصار السنن الكبري" الذهيب )٦(

 ). ١٢٧٨ ح ٣/٧( ١ط "انالتعليقات احلس"أللباين ا) ٧(



 ١١٠

َقال -احلديث السادس  ِ البـيـهقيَ َ ََأخبـر أَبو احلسني بن عبدان، أ َأمحد بن عبـيد قال: َْ َ ٍَ ْ َْ َُ َ ُْ ُْ ُْ َ ََْ ِ َ َُ ُْ ُثنا إمساعيل  :ْ ِ َْ ِ
سناده ومعناه ُالقاضي، ثنا سليمان بن حرب، ومسدد، والعباس النـَّرسي، َأن َأ عوانة، حدثـهم  ُ ََ َ ٌْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ُ َِ ِ ْ ِِْ ْ ْ َْ َّ ََّ ََ َ ُ ََ َّ ُّ ِ َّ َْ ٍْ ُ ْ ِ.  

 ومل أقف على هذا الطريق عند غريه )١(".السنن الكربى"هكذا ذكره البيهقي يف : قال الباحث
 . السابقوانظر احلديث

  رجال اإلسناد
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 اإلمــــام، العالمـــة، احلــــافظ، شـــيخ اإلســــالم، أبـــو إســــحاق إمساعيـــل بــــن "،)إمساعيـــل القاضـــي( .٢
: روى عنـه. اينمـسلم بـن إبـراهيم، وحيـىي احلمـ: مسـع مـن. إسحاق بـن إمساعيـل، صـاحب التـصانيف

اري   )٢(.)." ه٢٨٢ت ( أبو القاسم البغوي، وأبو حبر دمحم بن احلسن الرب

: روى عــن )٣(". ع. مــن التاســعة، ثقــة إمــام حــافظ،حيِاألزدي الواشــ" ،)ســليمان بــن حــرب( .٣
 )٤(.البخاري، وأبو داود: روى عنه. مبارك بن فضالة، ودمحم بن طلحة بن مصرف

 ).٥ح (مجته يف سبقت تر" ثقة ثبت"، )مسدد( .٤

:  روى عــن)٥(". خ م س. مــن العاشــرة، ثقــة،بــن الوليــد بــن نــصرالعبــاس "، )ســيْرالعبــاس النـَّ( .٥
 )٦(.البخاري، ومسلم: روى عنه. معتمر بن سليمان، وحيىي بن سعيد القطان

بقيـة اإلسـناد مـن فـوق أيب عوانـة سـبقت  و).٥ح (سـبقت ترمجتـه يف " ثقـة ثبـت "،) عوانةوأب( .٦
 ".ثقة"، )عكرمة(، و "صدوق"، )مساك(، فــ )٥ح (ترامجهم يف 

                                                
لدبغ كطهارة ظاهره  -الطهارة ( ٣ ط)١( طنه    ).٥٧ ح ١/٢٨... ب طهارة 

 ). ١٣/٣٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٢(

 ). ٢٥٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)١١/٣٨٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٢٩٤: ص( ١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٤/٢٦٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ١١١

  احلكم على اإلسناد

لـشواهد إىل صـحيح لغـريه، إذ و،  ألجـا مسـاك بـن حـرب كمـا يف احلـديث الـسابقإسناده حـسن يرتقـى 
  .هو نفس احلديث السابق، مع اختالف الطريق فيمن دون أيب عوانة وهم ثقات



 ١١٢

لقر: املبحث الرابع غ  َب وقوع الد     أو ما يقوم مقامه)١(ظِّ

َقال -احلديث السابع  ِ البـيـهقيَ َ ََأخبـر أَبـو احلـسني بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن عبـيـد قـال: َْ َ ٍَ ْ َْ َُ َ ُْ ُْ ُْ َ ََْ ِ َ َُ ُْ ُ ثنـا عبـيـد بـن :ْ ْ ُ َُْ
ِشريك، ثنا حيىي بن بكري، ثنا الليـث، حـدثين كثـري بـن فـرقـد، َأن عبـدهللا  ٍَّ َ َْ ُ ُْ ُْ َِ َِ َّ َ ُُ َّْ ٍِْ َْ َ َ ٍ ُبـن مالـك بـن حذافـة، حدثـه، َ ْ َْ َّ َ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ َ

ََعن أُمه العالية بنت سبـيع، َأن ميمونة  ُْ ْ َْ َُّ ٍ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ّْ ِّزوج النَّيب  َ ِ َ َ، حدثـتـها ملسو هيلع هللا ىلصَْ َْ َّ   : أنهَ

ِمر برسول هللا ( ِ ُ ََِ َُرجـال مـن قــريش جيـرون شـاة هلـملسو هيلع هللا ىلص َّ ً َ َ ُّ ُُ َْ ٍ َ ْ ِ ٌ َ ِم مثـل احلمـار، فـقـال هلـم رسـول هللا ِ ُ َُ َ َْ َُْ َ َ ِ ِ ِْ َ ْ :ْلـو َ 
ََأخذمت إهابـها َ َ َِ ُْ ُ فـقالوا)٢(ْ َ ِإنـها ميـتة؟ فـقال رسول هللا : َ ُ َُ ََ َ َ ٌ َ ْ َ ُيطهرها الماء والقرظ: ملسو هيلع هللا ىلصَِّ ََ َُْ َْ َُ َ ِّ ُ

)٤().)٣(  
  ختريج احلديث

 يف يعلــــــىوأبــــــو )٧(."املــــــسند" يف أمحــــــدو )٦(."ىالــــــصغرالــــــسنن " يف  والنــــــسائي)٥(.أبــــــو داود: أخرجــــــه

                                                
ُالقرظ) ١( َشجر يدبغ به، وقيل: ََ

ِ َ ِِ ُ ََ ُ َْ ًهو ورق السلم يدبغ به األدم، ومنـه أَدمي مقـروظ، وقـد قـرظتـه أَقرظـه قـرظـا: ٌ ْْ ََ َ ْ َ ْ ُُ َِ ُ ٌْ َ ََ َ ّْ َ َ ُِ ُ ْ ِ ِ ُِ ََ ِ ُ  ابـن منظـورانظـر . ُ
  .)٧/٤٥٤( ٣ط "لسان العرب"

ُاهلمــزة واهلــاء والبــاء) "٢( َ ُ ََ ْْ ْ َْ ُ كلمتــان متـباينـتــا األصـــل، فــاألوىل اإلهــابََُ َ ِْْ ْ َْ ُ ََ ِ َ َ ََِ َ ُ ِ َ ِ ٍقــال ابــن دريـــد. َ ْ َُْ ُ َ ُاإلهــاب: َ َ ُاجللــد قـبــل َأن يــدبغ، واجلمـــع : ِْ ْ َ َ ُْ َْ َ ْ َْ َ ْ ُ ِْ

ٍأَهـــب، وهــــو َأحــــد مــــا مجـــع علــــى فـعــــل  َ َ ََ َ َ َ ٌُِ ُ َ ُ ُوقــــال اخلليـــل... ََ
َِْ َ َ ٌكــــل جلــــد إهــــاب، واجلمـــع أَهــــب: َ ُ ْ ََ ٌ َْ َ ِ ٍ ِْ ُّ  ط.د" مقــــاييس اللغــــة "بــــن فــــارسا". ُ

)١/١٤٩ .( 

َّْقـــال الليـــث ")٣( َ َالقـــرظ: َ َُورق الـــسلم يـــدبغ بـــه األدم، يـقـــال: َ َُ ِ ِ َ ًأَدمي مقـــروظ وقـــد قرظتـــه أقرظـــه قـرظـــا: َّ ْْ َ ِ ُ َ  ١ط "ـــذيب اللغـــة" ."ِ
)٩/٧٠ .( 

لقـرظ أو مــا يقـوم مقامـه -الطهــارة  (٣ط "الكـربى الـسنن" لبيهقـيا) ٤( غ  وللحــديث ). ٦٢ ح ١/٣٠ - ب وقـوع الـد
ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن كثري بن فرقد، أن عبدهللا بن مالك بن حذافـة، حـدث عـن أمـه : "قصة يرويها ابن منده، قال

ــا قالــت حــد فوقــع فيهــا: العاليــة بنــت ســبيع أ لــو : املــوت، فــدخلت علــى ميمونــة فــذكرت ذلــك هلــا، فقالــت=   =كانــت يل غــنم 
ــا، فقلــتأخــذت جلودهــا ف البــن  "معرفــة الــصحابة"". فــذكر احلــديث ....مــر رســول هللا . نعــم: وحيــل ذلــك؟ قالــت: انتفعــت 

 ). ٩٧٠: ص(منده 

ب يف أُهب امليتة -اللباس  (ط.د "السنن" أبو داود )٥(  ).  ٤١٢٦ ح ٤/٦٥ُ 

 ).  ٤٢٤٨ ح ٧/١٧٤ ما يدبغ به جلود امليتة -الفرع والعترية  (٢ ط)٦(

 ).  ٢٦٨٣٣ ح ٤٤/٤١٤( ١ ط)٧(



 ١١٣

ر" يف  والطحـــــاوي)١(."املـــــسند"  يف  والطــــــرباين)٣(."صـــــحيحه" يف ابـــــن حبــــــانو )٢(."شــــــرح معـــــاين اآل
قـصة ميمونـة و. بنحـوه.."  بـه قـدْرَكثري بن فـ" : من طريق)٥(."سننه" يف الدارقطين و)٤(."املعجم الكبري"

  )٦(. والسنن وغريها من طرق، من حديث ابن عباس  أصلها يف الصحيحني،

 رجال اإلسناد

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
سـبقت تـرامجهم  ، ثقتـان،)الليـث( و ،)حيـىي بـن بكـري(و ، "صـدوق) "عبيد بـن شـريك(و . والثالث

 ).١ح (يف 

بــــت البنـــاين، وســــعيد بــــن :روى عــــن  )٧(". خ د س. مــــن الـــسابعة،ثقــــة" ،)دَقـــْرَثـــري بــــن فـَك( .٢  
 )٨( . ابنه احلسن بن كثري بن فائد، وأبو عاصم النبيل:روى عنه. نائيعبيداهل

  وذكــره ابــن حبــان يف،)٩(، ســكت عنــه البخــاري وابــن أيب حــامت)عبــدهللا بــن مالــك بــن حذافــة( .٣
 ابنـه معقـل بـن : روى عنـه. عـن أم سـلمة،ليـة بنـت سـبيع أمه العا: يروي عنشيخ: "وقال" الثقات"

 )١١(". د س. من الرابعة،مقبول: "، وقال ابن حجر)١٠("  بن مالكعبدهللا

                                                
 ). ٧٠٨٦ ح ١٢/٥١٩ (١ ط)١(

غ امليتة  -الصالة  (١ ط)٢(  ). ٢٧٠٩ ح ١/٤٧٠ - هل يطهرها أم ال؟، ب د

ن االنتفاع جبلود امليتة -جلود امليتة  (١ ط"اإلحسان" )٣(  ).  ١٢٩١ ح ٤/١٠٦ - ... ذكر بيان 

 ). ٨٦٩٦ ح ٨/٣٠٠( ط.د "طاملعجم األوس"و، )٢٤/١٤( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين )٤(

  ).  ١٠٨ ح ١/٦٤ (١ ط"السنن"دارقطين ال) ٥(

ب إن حلـــــف أن ال يـــــشرب نبيـــــذا-األميـــــان والنــــــذور ( ١ط "الـــــصحيح" اريبخـــــال: أنظـــــر) ٦( مــــــسلم و). ٦٦٨٦ح ...  
غ -احليض ( ١ط "الصحيح" لد ب طهارة جلود امليتة     .)٣٦٦ ح ١/٢٧٧ - 

 ). ٤٦٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

 ).٢٤/١٤٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

 ). ٥/١٧١ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ). ٥/٢٠٣(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ٩(

  ). ٧/١٧ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ١٠(

 ). ٣١٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١١(



 ١١٤

ميمونـة بنـت احلـارث  : روت عـن )١(". د س. مـن الثالثـة،وثقهـا العجلـي"، )العالية بنـت سـبيع( .٤
 )٢(.زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ة فــسماها رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ّ بــرهــاكــان امس .ملسو هيلع هللا ىلص ت احلــارث اهلالليــة زوج النــيبنــب"، ) ميمونــة( .٥
اختلــف الفقهــاء وأهــل الــسري يف حــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ عقــد نكاحــه مــع : قــال أبــو عمــر. ميمونــة
ــا فيــه رســول.ميمونــة  هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وذلــك ســنة إحــدى  توفيــت ميمونــة بــسرف يف املوضــع الــذي ابتــىن 

، وعطاء بن يسار: روى عنه. ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب :  عنروت )٣ (.ومخسني    )٤(.ابن عباس 
  احلكم على اإلسناد

 )٥(."مـسند أمحـد"وضـعفه حمققـوا واحلـديث أصـله يف الـصحيحني، ، "ابن مالك"إسناده ضعيف ألجل 
ؤوط يف  احلـديث و )٨(.واأللبـاين )٧(. ابن السكن واحلاكموصححه. ألجله )٦("صحيح ابن حبان"واألر

  .يرتقى بطرقه إىل الصحيح لغريه

                                                
 ). ٧٥٠: ص (املصدر السابق) ١(

 .)٣٥/٢٢٦( ١ط "ذيب الكمال"املزي  )٢(

 .) بتصرف٤/١٩١٥ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٣(

 .)٣٥/٣١٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ).  ٢٦٨٣٣ ح ٤٤/٤١٤( ١ ط)٥(

 ).  ١٢٩١ ح ٤/١٠٦ (١ ط"اإلحسان ")٦(

 ).  ١/٢٠٤ (١ ط"تلخيص احلبري"ابن حجر ) ٧(

 ) ٢١٦٣ ح ٥/١٩٤ (١ ط"السلسلة الصحيحة"األلباين ) ٨(



 ١١٥

  ِيف صحاف الذهب والفضة ْب املنع من األكل: املبحث اخلامس

َقـال -احلديث الثـامن  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبــر أَبـو احلـسني بـن عبـدان، أ َأمحـد: َْ َ ََْ َ َْ ُْ ْ ِ َ َُ ُْ َ َ بـن عبـيـد قـالْ َ ٍ َُْ ُ ُ ثنـا َأمحـد بـن :ْ ْ ُ َْ
ُّعمرو القطواين َِ ََ ْ ٍ ْ د، ثنـا يـونس بـن عبـيـد، )١(- خطأ - َ ٍ، ثنا عبدالواحـد بـن غيـاث، ثنـا عبدالواحـد بـن ز ٍ ِ َِْ َُ ُ ُ ُْ ْ ُْ ُ ُ َِ ِ ٍ ِ َِ َْ ْ

َعن أَنس بن سريين قال َ َ ِ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ : 

ٍكنت مع أَنس بن مالك ( ِ َ َ َِ ْ ِ َ ُْ َعند نـ ُ َْ ِفر من المجوسِ ُ َ َْ ِ ٍ َ قال)٢(َ ٍفجيئ بفـالوذج: َ َ َْ َِ َ ِ ء مـن)٣(َ ْ علـى إ ِ ٍ َ ِ ََ 
َفضة قال َ ٍ َّ كله: ِ ُفـلم  ْ ُ َْ ْ ُفقيل له. ََ َ َ

ُحوله: َِ ِّْ َقال. َ ء: َ ٍفحوله على إ َ ِ ََ ُ ََّ ٍمن خلنج ََ َْ َ ْ ُ وجيئ به فأكله)٤(ِ َ َ ََ ِِ َ َ .(  
  ختريج احلديث

  )٥(.تفرد به البيهقي يف الكربى

  ال اإلسنادرج
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

ِالقطـــراين"، صـــوابه )واينَطـــَأمحـــد بـــن عمـــرو الق( .٢ لـــراء املهملـــة، ذكـــره املـــزي يف تالميـــذ)٦("َ ابـــن   
سي والقعنـيب وأهـل البـصرة يروي عن أيب الوليد الطيال: "، وقال، ذكره ابن حبان يف الثقات)٧(ِغياث

                                                
ِالقطراين"وابه ص )١( َ." 

ْرجل صغري األذنـني، كان يف سابق العصور، أَول من وضع دينا للمجوس ودعـا إليـه، قالـه األزهـري، ولـيس هـو زرادشـت ") ٢( َُ ََ ّ ََ َُ ََ ُّ ِ َْ ُُ َ ِ َِ ِْ ُ َ َ َُ َ ُِ ً ُِ ُ ِ ِ ُِ ُ ََ ِ ِ ٌ
ُالفارسـي، كمـا قالــه بعـض، ألنــه كـان بـعــد إبــراهيم عليــه الـسالم، و ِ ِْ ْ ََُ ٌَ َِ ِ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ ّ ٌاملجوسـيةِ َّ ِ ُ َ

َديــن قـدمي، وإمنــا زرادشـت جــدده وَأظهـره وزاد:  َ َُ ْ َ َ ٌْ ََ ٌَ ِفيــه، =  =ِ ِ

َقالــه شــيخنا، قــال َ ُ ْ َُ لــضم: َ ّهــو معــرب َأصــله مــنج كــوش فعــرب جمــوس، كمــا تـــرى، ونـــزل القــرآن بــه، وكــوش،  َ ّّ ْ ْ ْ ٌ ُُ َ ُِ ِِ ُ َُّ َ َ َ َْ َ َُ ِ ُ َُ َاألذن، ومــنج، مبعــىن : ُ َْْ ْ ُ ُ ُ
  ). ١٦/٤٩٥(ط .د "ج العروس"  الزبيدي."َالقصري

َّحلواء، معروف، هو الذي يـؤكل، يسوى من لب احلنطة، فارسي معرب ")٣( َُّ ُ ُ َ َُّ ِ ِ َِّ َِ ْْ ّ ُْ َ َ َُ ِ ُ ْ   .)٩/٤٥٤(املصدر السابق ". ُ

َشجر، فارسي معرب، تـتخذ من خشبه األواين) "٤( َِّ ِ َِِ ََ َ ٌْ ُ َُ ُ َّ ََ ٌّ ِ   ).٢/٢٦١( ٣ط "لسان العرب" ابن منظور".ٌ

 ). ١٠٧ ح ١/٤٥ -ب املنع من األكل يف صحاف الذهب والفضة  -الطهرة ( ٣ ط"السنن الكربى"هقي بيال) ٥(

ِقطوان، وقطران(على ماديت ) ٤٥٩ - ١٠/٤٥٤( ١ط "األنساب" السمعاين )٦( َ   . ، ومل يذكره)ََ

 ). ١٨/٤٦٧( ١ط "ذيب الكمال"املزي ) ٧(



 ١١٦

الـشيخ، احملـدث، املعمـر، الثقـة، أبـو بكـر أمحـد بـن عمـرو بـن : " وقال الـذهيب)١(."كتب عنه كهولنا
  )٢(.)." ه٢٩٥ت . ( القريعي البصري القطراين،حفص

 : روى عــن)٣(". د. مــن صــغار التاســعة، صــدوق،رييفّأبــو حبــر الــص"، )عبدالواحــد بــن غيــاث( .٣
  )٤(.وبقي بن خملد األندلسيأبو داود : رروى عنه. ن سلمةمحاد بن زيد، ومحاد ب

د( .٤ احلـارث :  روى عـن)٥(". ع. مـن الثامنـة، ثقـة،العبدي موالهم البـصري"، )عبدالواحد بن ز
  )٦(.وجمالد بن سعيد، ليث بن أيب سليم: روى عنه. بن حصرية، وحجاج بن أرطاة

 )٧(". ع. مــن اخلامــسة، ثقــة ثبــت،بــصريعبيدال أبــو ،ابــن دينــار العبــدي"، )يــونس بــن عبيــد( .٥
مـــسدد بـــن مـــسرهد، وحيـــىي بـــن : رروى عنـــه. احلـــارث بـــن حـــصرية، وحجـــاج بـــن أرطـــاة: روى عـــن

  )٨(.ميد احلماينعبداحل
 بـــن عبـــدهللا:  روى عـــن)٩(". ع. مـــن الثالثـــة، ثقـــة، أخـــو دمحم،األنـــصاري" ،)أنـــس بـــن ســـريين( .٦

 )١٠(.لسختياين، ومتام بن بزيعأيوب ا :رروى عنه.  بن عمر بن اخلطابعبدهللاعباس، و

، خـادم رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يكـىن أ محـزة ،ابن النضر األنصاري اخلزرجـي"، ) أنس بن مالك( .٧
ه ّنِنة وفاتـه، وسـَ اختلـف يف سـ.ابـن مثـان سـنني: وقيـل. كان مقدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينـة ابـن عـشر سـنني

                                                
   .)٨/٥٥( ١ط) ١(
 ). ١٣/٥٠٦ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٢(

  ). ٣٦٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)١٨/٤٦٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٣٦٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٨/٤٥٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٦١٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)١٨/٤٥٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

 ). ١١٥: ص (١ ط"بالتقري"ابن حجر  )٩(

 .)٣/٣٤٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ١١٧

بـــت  املـــزينعبـــدهللابكـــر بـــن : روى عنـــه. النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ومجـــع مـــن الـــصحابة: روى عـــن )١(.وقتهـــا ، و
  )٢(.البناين

  احلكم على اإلسناد

  .، رجاله ثقات عدا ابن غياثإسناده حسن

                                                
 .) بتصرف١/١٠٩ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١(

 .)٣/٣٥٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ١١٨

َب التطهر يف أواين املشركني إذا مل يعلم جناسة: املبحث السادس ُ َّ  

َقـــال -احلـــديث التاســـع  ِ البـيـهقـــيَ َ ـــر علـــي بـــن َأمحـــد بـــن عبـــدان، أ َأمحـــد بـــن َْأخ: َْ ُبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِ َ ُصفار،  عبيدالـــَ َّ َّ
ٍِإمساعيل القاضي،  علي بـن المـديين،  عبـداألعلى، أ بــرد أَبـو العـالء، عـن عطـاء، عـن جـابر َِ ُ ُْ َْ َ َ َ ٍَ َِ ََ َ ْ ِ ْ ٌْ ْْ َ ْ ّ ِ

ِ َِ ُ ْ ُّ ِ َ ُ ِ ْ  ،
َقال َ :  

َكنَّــا نـغــزو مــع( َ ُ ْ َ ِ رســول هللا ُ ِ ُ ِ، فـنــصيب مــن آنيــة المــشركني وَأســقيتهمملسو هيلع هللا ىلصَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َ َُ ِ ْ ْ ُ ِ ــا، فــال )١(َُ َ، فـنــستمتع  َ ََ ِْ ُ ِ َ ْ َ
َيـعاب عليـنا ََْ ُ َ ُ.()٢(   

  ختريج احلديث

وال يــرى بــه : "وزاد" مــسند الــشاميني" يف لطــرباينوا )٤(. داودوأبــو )٣(.بلفظــه" املــسند"يف  أمحــد: أخرجــه
كلهم بنحـوه بينـه البيهقـي يف روايتـه  )٦(.ّ، من غري طريق الصفار"السنن الصغري"  يفلبيهقي وا)٥(."اس

  )٧(."ورجاله موثقون" :قال اهليثمي".  علينا: أو قال،وال يعيب ذلك عليهم: "بقوله

  :شواهد احلديث

  : هي شواهدةللحديث ثالث

، أخرجـــــه يف : األول ـــــن حـــــصني  ـــــ"حـــــديث عمـــــران ب  )٩(.مـــــسلمو )٨(. البخـــــاري"صحيحال

                                                
ُالسقاء) "١( َّ ٍظرف املاء من اجللد، وجيمع على َأسقية: ِ َِِ ِْ ََ ُْ ْ َ ِ   ).٢/٣٨١( ١ط "النهاية يف غريب احلديث"  ابن األثري".ُ

 ).  ١٢٨ ح ١/٥٢ - ب التطهر يف أواين املشركني إذا مل يعلم جناسة -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

  ).  ١٥٠٥٣ ح ٢٣/٢٩٢( ١ ط)٣(

ب األكل يف آنية أهل الكتاب-األطعمة  (ط.د "السنن" أبو داود )٤(  ).  ٣٨٣٨ ح ٣/٣٦٣ -  

  ).  ٣٧٥ ح ١/٢١٠ (١ ط)٥(
ئح الصيد وال( ١ ط)٦( ِّ ما حرم على بين إسرائيل-ذ  ). ٣١٣٣ ح ٤/٨٨ -...ُ

  ). ١/٢١٨(ط .د "جممع الزوائد"اهليثمي ) ٧(

 ).٣٤٤ ح - الصعيد الطيب وضوء املسلم، يكفيه من املاء: ب -التيمم ( ١ ط)٨(

 ).٦٨٢ ح ١/٤٧٤ -ب قضاء الصالة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها  -املساجد ( ١ ط)٩(



 ١١٩

  )١(.أمحدو
، أخرجــــــــه: الثــــــــاين ــــــــصحيح" يف البخــــــــاري: حــــــــديث ثعلبــــــــة اخلــــــــشين    يفمــــــــسلمو )٢(".ال

    )٣(".هصحيح"
، أخرجه: الثالث    )٥(. وصححه النووي)٤(".السنن الصغري"يف لبيهقي ا: أثر عمر 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ). ٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )إمساعيل القاضي(و . والثالث

عـصره   ثقـة ثبـت إمـام أعلـم أهـل،عديّيح الـسَبن عبدهللا بن جعفر بن جنـا"، )علي بن املديين( .٢
ر بـن سـعد الـسمان، وإمساعيـل بـن أزهـ:  روى عـن)٦(". خ ت س فـق. مـن العاشـرة،حلديث وعللـه

 )٧(.البخاري، وأبو داود: روى عنه. علية

:  روى عـن)٨(". ع. مـن الثامنـة، ثقـة،بـو دمحمأابن عبداألعلى البصري الـسامي "، )عبداألعلى( .٣
وأبــو بكــر ، إســحاق بــن راهويــه: روى عنــه.  الدســتوائيعبــدهللاهــشام بــن أيب ، ســعيد بــن أيب عروبــة

 )٩(.يب شيبة بن دمحم بن أعبدهللا

                                                
 ).١٩٨٩٨ ح ٣٣/١٢٩( ١ط" املسند" بن حنبل أمحد )١(

ئح والصيد( ١ ط)٢(  ).٥٤٧٨ ح - ب صيد القوس -الذ

ئح ( ١ ط)٣( لكالب املعلمة -الصيد والذ  ).١٩٣٠ ح ٣/١٥٣٢ - ب الصيد 

ب اآلنية -الطهارة ( ١ط )٤(  ).٢٢٢ ح ١/٩٠ - 

 .)١/٨٢( ١ط "خالصة األحكام"لنووي ا) ٥(

 ). ٤٠٣: ص (١ ط"ريبالتق"ابن حجر ) ٦(

 .)٢١/٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

 ). ٣٣١: ص (املصدر السابق )٨(

 .)١٦/٣٦٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(



 ١٢٠

:  وقـال مـرة)٢(.ابـن معـني:  وثقـه)١(".٤ بـخ .من اخلامسة. برد بن سنان"هو ، )برد أبو العالء( .٤
س" وقـال أمحـد بــن . )٦("كـان ردئ احلفـظ" : وقـال مـرة)٥(.وابـن حبـان )٤(.النـسائي و)٣(".لـيس بـه 

:  فقــال؟عــن بــردســألت أيب : " وقــال ابــن أيب حــامت)٨(. وكــذا أبــو حــامت)٧(".صــاحل احلــديث: "حنبــل
س بـه، بـصرى:  فقـال؟سئل أبـو زرعـة عـن بـرد بـن سـنان .كان صدوقا وكان قدر مـه )٩(."ال   وا
لقــدر أبــو داود عطــاء بــن : روى عــن )١١(. واعتمــد الــذهيب تــضعيفه، فــذكره يف الــضعفاء)١٠(.أيــضا 

ح فع موىل ابن عمر، أيب ر وحرر فيـه  )١٢(.لوكهمس بن املنها، سعيد بن أيب عروبة: روى عنه. و
لقدر: "القول ابن حجر، فقال  )١٣(".صدوق رمي 

ح أســلم القرشــي،حَبــن أيب ر"، )عطــاء( .٥  لكنــه كثــري اإلرســال ، ثقــة فقيــه فاضــل، واســم أيب ر
خــرة ومل يكثــر ذلـك منــه.مـن الثالثــة  بــن عبــدهللا، زيــد بـن أرقــم:  روى عــن)١٤(". ع. وقيــل إنـه تغــري 

 )١٥(.واحلجاج بن أرطاة، يب متيمة السختياينأيوب بن أ: روى عنه. الزبري

                                                
  ). ١٢١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

  ). ٧٨: ص(ط .د "رواية الدارمي -ريخ ابن معني "ابن معني ) ٢(

  ). ٣٣٦: ص (١ط "سؤاالت ابن اجلنيد"  ابن معني)٣(

 ). ٣/٦٢٣ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٤(

 ). ٦/١١٤( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٥(

 ). ٢٤٥: ص( ١ط "مشاهري علماء األمصار"ابن حبان ) ٦(

  ).  ١/٤١٩( ٢ط "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدهللا"أمحد بن حنبل ) ٧(

 ). ٢/٤٢٢ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(

 ). ٢/٤٢٢ (املصدر السابق )٩(

 ). ١/١٠١(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ١٠(

 ). ١/٣٠٢ (١ ط"ميزان االعتدال") ٤٥: ص (٢ط"ديوان الضعفاء"). ١/١٠١ (املصدر السابق: أنظر) ١١(

 .)٤/٤٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٢(

  ). ١٢١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٣(

  ). ٣٩١: ص( ١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٤(

 .)٢٠/٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٥(



 ١٢١

 . صــحايب ابــن صــحايب،ميَلَ األنــصاري مث الــس،بــن عبــدهللا بــن عمــرو بــن حــرام"، ) جــابر( .٦
شــهد أحــدا، وشــهد صــفني مــع ، شــهد العقبــة الثانيــة مــع أبيــه وهــو صــغري، ومل يــشهد األوىل )١(".ع

 وهــو ابـــن أربـــع وتـــسعني ، وقيــل غـــري ذلـــك، أربـــع وســـبعني ســـنة:، اختلـــف يف وفاتـــه، قيــلعلــي 
  )٣(.سعيد ابن املسيبرجاء بن حيوة، و: روى عنه. النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وبعض الصحابة: روى عن )٢(.سنة

  احلكم على اإلسناد

بعـــه .  ألجـــل بـــرد أيب العـــالءإســـناده حـــسن ســـليمان بـــن "ويرتقـــى إىل صـــحيح لغـــريه، فقـــد توبـــع بـــرد، 
" بـرد بـن ســنان" وأعلـه الــذهيب بـــ )٥(."املـسند" يف  أخرجـه أمحـد)٤(".فيـه لــني، و الزهـري أبـو داودموسـى
 واأللبـاين يف )٧(".خالصـة األحكـام" وصـححه النـووي يف )٦(".وثقه مجاعة، وضعفه ابـن املـديين: "فقال

   )٨(".رواءاإل"

                                                
 ). ١٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .) بتصرف١/٢٢٠ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٢(

 .)٤/٤٤٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ). ٢٥٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 ). ١٥١٨٨ ح ٢٣/٣٦٨( ١ ط)٥(

 ). ١١٢ ح ١/٣٣( ١ ط"ر السنن الكبرياملهذب يف اختصا" الذهيب )٦(

  ). ٧٥ ح ١/٨٢( ١ط) ٧(
 ). ١/٧٦ (٢ ط)٨(



 ١٢٢

   ِّ يف فضل السواكب: املبحث السابع

َقـــال -احلـــديث العاشـــر  ِلبـيـهقـــي اَ َ ـــر علـــي بـــن َأمحـــد بـــن عبـــدان، أ َأمحـــد بـــن : َْ َُأخبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ـــَ ُصفار، أ عبيدال َّ َّ
ِإمساعيــل بــن إســحاق القاضــي، ثنــا عــارم، ثنــا محــاد، عــن غــيالن بــن جريــر، عــن َأيب بـــردة يـعــين ابــن َأيب  ِ ِ َِ ُْ ْ ْ ْْ ٌَ ُ ََ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ٍَ ِ َ ََ ْ ٌ ََّ َِ ِ ْ ِ ُِ ِ ْ

ِموسى، عن أَبيه ِ ْ َ َ َ، قالُ َ : 

َّأَتـيــت النَّــيب ( ِ ُ ِفـوجدتــه يــستاك بــسملسو هيلع هللا ىلص َْ ِ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ ُواك بيــده وهــو يـقــولََ ُ َ َ َُ َ ِ ِ َِ َعــا عــا : " ٍ ُ والــسواك يف فيــه كأنــه ،"َ ََّ َ ِ ِِ ِ ُ َ ّ َ
ُيـتـهوع َّ َ ََ

)٢().)١(  
  ختريج احلديث

قيـه مثلــه"يـسنت بـسواك: "، إال أنـه قــال البخـاري:أخرجـه  كالمهــا )٤(.َّ يـذكر التهـوع، وملومـسلم )٣(.، و
عــن " نظــم املتنــاثر"ديث الــسواك مــن املتــواتر، ذكــره الكتــاين يف وحــ ..". بــهمحــاد بــن زيــد" :مــن طريــق

   )٥(.واحد وثالثني صحابيا

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )يإمساعيل القاض( و .والثالث

 تغـري يف ، ثقـة ثبـت، لقبـه عـارم، أبو النعمان البصري،دوسيَّدمحم بن الفضل الس: "، هو)ِمعار( .٢
: وروى عنــه. والــصعق بــن حــزنجريـر بــن حــازم، :  روى عــن)٦(". ع.آخـر عمــره مــن صــغار التاســعة
  )٧(.، وأمحد بن حنبلإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين

                                                
ُاهلاء والواو والعني) "١( ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َُ ِكلمتان: َ ََ ِ ُاهلوع: َ ِسـوء احلـرص: َْْ ِْْ ُ ٌيـقـال رجـل هـاع. ُ َ ٌ ُ َُ ُ َوالكلمـة األخـرى. َ ْ ُ ْ َُ َ َِ ُاهلـواع: ْ ُالقـيء: َُْ ْ ُيـقـال. َْ ُهـاع يـهـوع : َُ َُ َ َ
َوتـهوع َّ َ ُ قال اخلليل.ََ

َِْ َ َألهوعنَّه ما َأكل، َأي ألستخرجن من حلقه ما َأكل: َ ََ َّ ََ َ ْ َ ْ َِ ِِ ْ ِ ْ َ ْ َُ َُ ََ ِّ  ).٦/١٩(ط .د" مقاييس اللغة " ابن فارس".َ

  ). ١٤٢ ح ١/٥٦ - ب يف فضل السواك -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب السواك –الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاريال) ٣(  ).٢٤٤ح  ١/٩٨ - 

ب السواك –الطهارة ( ١ ط"الصحيح "سلمم) ٤(  ).٢٥٤ ح ١/٢٢٠ - 

 .)٥٣: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٥(

 ).٥٠٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٦(

 .)٢٦/٢٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(



 ١٢٣

 مـن ، ثقة ثبـت فقيـه،مي أبو إمساعيل البصريَضَْه اجل،ابن زيد بن درهم األزدي: "، هو)دمحا( .٣
دلـة:  روى عن)١(".ع .كبار الثامنة : وروى عنـه. عزيز بـن جـريجعبـداللك بـن عبـداملو، عاصـم بـن 

 )٢(. بن وهبعبدهللاو، األشعث بن إسحاق السجستاين والد أيب داود

امل): "ريرَالن بن جْيَغ( .٤
َ

َعو أنس بن :  روى عن)٤(". ع. من اخلامسة، ثقة،األزدي البصري )٣(ِّيلْ
ن بن يزيد العطار: وروى عنه. وأيب قالبة اجلرمي، مالك ن بن يزيد العطار، أ  )٥(.أ

 . مــن الثالثـــة، ثقـــة، احلــارث: وقيـــل، امســـه عــامر: قيــل،ابـــن أيب موســى األشـــعري): " بــردةوأبــ( .٥
رمحن عبـــــدال إبـــــراهيم بـــــن :وروى عنـــــه. وحذيفـــــة بـــــن اليمـــــانالـــــرباء بـــــن عـــــازب، : روى عـــــن )٦(".ع

 )٧(. وهو من أقرانه،وعامر الشعيب، السكسكي

 األشــــعري صــــحايب ،ارّضَعبــــدهللا بــــن قــــيس بــــن ســــليم بــــن حــــ): " األشــــعري  موســــىوأبــــ( .٦
اختلـف ،  خبيـربهاجر إىل أرض احلبشة، مث قدم مع أهل السفينتني ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )٨(". ع.مشهور

  )١٠(.أنس بن مالك، وغريه: روى عنه: وروى عنه. النيب ملسو هيلع هللا ىلص: روى عن )٩(.يف مكان وسنة وفاته
  احلكم على اإلسناد

  .، رجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
 ).١٧٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٧/٢٤١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ).١٢/٣٥٨ (١ ط"األنساب"". بفتح امليم، وسكون العني املهملة، وفتح الواو: "ضبطه السمعاين بــ) ٣(

 ).٤٤٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٢٣/١٣١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

  ). ٦٢١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)٣٣/٦٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

 ). ٣١٨: ص (١ ط"ريبالتق"ابن حجر  )٨(

 .) بتصرف٤/١٧٦٣ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٩(

 .)٣٤/٣٣١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ١٢٤

  ِّب السواك : املبحث الثامن

َقــال -شر عــاحلــديث احلــادي  ِ البـيـهقــيَ َ َُأخبـــر علــي بــن َأ: َْ ْ ُّ َِْ َ َ ُمحــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن َ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ ُصفار، عبيدالــِ َّ َّ
َحـدثـنا إمساعيــل القاضــي قـال ََ ِ َْ ُ ِ َْ ِ َ َّ ِحــدثـنا القعنــيب، عــن مالـك، عــن ابــن شــهاب، عـن محيــد بــن عبــدالرمحن : َ ِ ِ َِ َ ْْ َّ ْ ِْ ِْ ُ َْ َْ َ ٍَ َ ِ ٍ َ َُّ َِ َْ َ َّ

ََبن عوف، عن َأيب هريـرة َْ ُْ ِ ِْ َ ٍَ ِّ، عن النَّيب ْ ِ ِ َقالملسو هيلع هللا ىلص  َ َ:    

َلوال َأن َأشق ع( َّ َُ ْ لسواك مع كل وضوءَْ ٍلى أُميت ألمرتـهم  ُ ُ ِّ ِّ َُ َ َ َِ ِ ِ ْ ُْ ُ َ َ َّ َ( .  
ًهكذا وجدته يف المسند مرفوعا: "قال البيهقي ُ ْْ َْ َِ َ ُ َْ ِ ُُ َ َ َ.")١(  

  ختريج احلديث

، إال أنـه " ن األعرج عـن أيب هريـرةد عِّأيب الز: "كالمها من طريق )٣(.مسلم و)٢(.البخاري: أخرجه
ٍَمــع كــل صــالة: "قــال َ ِّ ُ َ ". الــصالة"، وبعــضهم بــذكر "الوضــوء"وهــويف الــسنن واملــسانيد وغــريهم، بــذكر ". َ

   )٤(.وهو من املتواتر

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )إمساعيل القاضي(و . الثوالث

 مـن صـغار ، ثقـة عابـد، القعنـيب أبـو عبـدالرمحن،عبـدهللا بـن مـسلمة بـن قعنـب: "، هـو)ِيبَنـْعَالق( .٢
روى . ، الفـــضيل بـــن عيـــاضعزيز بـــن دمحم الـــدراورديعبـــدال : روى عـــن)٥(". خ م د ت س.التاســـعة

 )٦(.دالبخاري، ومسلم، وأبو داو: عنه

                                                
ر"البيهقي ) ١( ب السواك -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل   ) ٥٧٢ ح ١/٢٥٥- 

ب السواك يوم اجلمعة -اجلمعة ( ١ط "الصحيح ")٢(   ).٨٨٧ ح ١/٢٨٣ - 

ب السواك -الطهارة ( ١ط "الصحيح ")٣(  ). ٢٥٢ ح ١/٢٢٠ 

  ). ٢٦ ح ٥٣: ص (٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٤(

  ). ٣٢٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)١٦/١٣٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ١٢٥

 الفقيــه إمـــام دار ، األصــبحي أبـــو عبــدهللا املـــدين،بــن أنـــس بــن مالـــك بــن أيب عـــامر): "مالــك( .٣
 وزيــد بــن ِّ الـديلي، ثـور بــن زيــد:روى عــن) ١(". ع. مــن الـسابعة، رأس املتقنــني وكبـري املتثبتــني،اهلجـرة
 )٢(.وسعيد بن منصور، إبراهيم بن طهمان ومات قبله: روى عنه. أسلم

 متفـق ، الفقيـه احلـافظ،بن شهاب الزهري أبو بكرا ،دمحم بن مسلم بن عبيدهللا): "ابن شهاب( .٤
ن بــن عثمــان بــن :  روى عــن)٣(".ع.  وهــو مــن رؤوس الطبقــة الرابعــة،علــى جاللتــه وإتقانــه وثبتــه أ

بــــت، عفــــان ــــد بــــن  ــــه. وخارجــــة بــــن زي د اخلــــراط: روى عن ــــن ز ــــن ، أبــــو صــــخر محيــــد ب وصــــاحل ب
 )٤(.كيسان

عثمـان :  روى عـن)٥(". ع. مـن الثانيـة، ثقـة، الزهـري املـدين): "الرمحن بن عوفيد بن عبدُمح( .٥
رمحن بـن هرمـز األعـرج، وقتـادة بـن عبـدال: روى عنـه.  رضـي هللا عنهمـابن عفان، وعمر بن اخلطـاب

 )٦(.دعامة

  ).١ح (، سبقت ترمجته يف )  هريرةوأب( .٦
  احلكم على اإلسناد

  .، رجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
  ).٥١٦: ص( ١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢٧/٩٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ).٥٠٦: ص( ١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٢٦/٤٢٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ).١٨٢: ص( ١ ط"التقريب"ابن حجر )٥(

 .)٧/٣٧٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ١٢٦

َقال -شر عاحلديث الثاين  ِ البـيـهقيَ َ ه أَبو احلسن علي بن َأمحد بن عبدان، أ َأمحد بن عبـيد، : َْ ٍَأخبـر ِْ َْ َُ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ ِ ُِّ َْ ََ ُْ ُ
ْأ ابن ملحان،  حيىي بن بكري،  الليث، عن خالد، عن سعيد بن َأيب هالل، عن األع َُ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ٍْ َ ِ ِ ٍ ِْ ْ ِْ َِ ُْ ْ ََ َّْ ٍ َ ُْ َُ َ َُرج، فذكرهَ ََ َ َ ِ.  

ِعـــن : ، وتتمتـــه عنـــده يف حـــديث قبلـــه يف الـــسنن الكـــربىهكـــذا ســـاقه البيهقـــي: قـــال الباحـــث َ
ََاألعرج، عن َأيب هريــرة َ َْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ َِّ، َأن رسـول ا  ْ َ ُ َ َقـالملسو هيلع هللا ىلص َّ ِلـوال َأن َأشـق علـى أُمـيت ألمـرتـهم بتـأخري(: َ ِ ْ َِ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َِ َّ ََ َّ َُ َالعـشا ْ ِ ِء ْ

ٍوالسواك عند كل صالة َ َ ِّ َُ َ ِْ ِِ ّ َ.()١(  
  ختريج احلديث

  ).١١ح (أنظر 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 )٢(."وثقــــه الــــدارقطين. "ي أبـــو عبــــدهللا البلخـــ،حــــانْلِأمحـــد بــــن إبـــراهيم بــــن م): "حــــانْلِابـــن م( .٢
وثيمــة بـن موســى بـن الفــرات، وعمـر بــن : روى عـن )٣().". ه٢٩٠ت (، الـشيخ، احملـدث، املــتقن"

 )٤(.أبو عمرو ابن السماك، وأمحد بن كامل القاضي: روى عنه. خالد احلراين

ابـن يزيـد ، هـو )خالـد(و ). ١ح (سـبقت ترمجتهمـا يف " ثقتـان"، )الليـث(و ، )حيىي بـن بكـري( .٣
 ).٢ح (قت ترمجته سب" ثقة" ،حيَُماجل

مل : - قـال ابـن حجـر- ، صـدوق، مـوالهم أبـو العـالء املـصري،ليثـيّال): "سـعيد بـن أيب هـالل( .٤
  )٥(". ع. من السادسة،اجي حكى عن أمحد أنه اختلطّ إال أن الس،أر البن حزم يف تضعيفه سلفا

                                                
 ).٧٦ ح ١/٤٠ -ب السواك وما يف معناه مما يكون نظافة  -الطهارة ( ١ط "السنن الصغري"  البيهقي)١(

 ).٦/٦٦٨ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٢(

   .)١٣/٥٣٣ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٣(

 ). ٥/١٨ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(

  ).   ٢٤٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(



 ١٢٧

مر، قتادة بن دعامة:روى عن  )١(.وب املصريالليث بن سعد، وحيىي بن أي: روى عنه.  ونعيم ا

 )٢(". ع. مـن الثالثــة، ثقــة ثبـت عــامل، أبـو داود املـدين،عبـدالرمحن بــن هرمـز األعــرج): "األعـرج( .٥
،  بــن عبــاسعبــدهللا: روى عــن د : روى عنــه. علــي بــن احلــسني بــن علــي بــن أيب طالــب  أبــو الــز

 )٣(.وأبو الزبري دمحم بن مسلم املكي،  بن ذكوانعبدهللا

  .)١ح (، سبق ترمجته يف ) أبو هريرة( .٦
  احلكم على اإلسناد

ملتابعات والشوهد إىل درجة صحيح لغريه   .إسناده حسن يرتقي 

                                                
 .)١١/٩٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

  )٣٥٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)١٧/٤٦٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(



 ١٢٨

َقــال -شر احلــديث الثالــث عــ ِ البـيـهقــيَ َ َُأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، عبيدالــَ َّ َّ
ِحدثـنا ابن م ُ ْ ََ َّ َلحان، حدثـنا حيىي، حدثـنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن َأيب هالل، عن األَ ْ ْ ْ ََ َ َ ٍْ َ ِ ِ ٍ ِِ ِ ْ ِ َ َ ََ ُْ َ ََّ َ ََّ ََّ َ َ َ، قـال ْجَرْعـْ َ

ََأَبو هريـرة َْ ُ ُ  :  
ُّلقد كنـت َأسـنت( َ ْ ُ ُْ ْ م، وبـعـدما َأسـتـيقظ، وقـبـل )١(ََ َ قـبـل َأن َأ َْ ْ َْ ََ َُ ِ َ ْ َ ََ َْ َ ََأن آكـل وبـعـدْ ْ َ َ َ ُ ُما آكـل حـني مسعـتْ ْ َِ َِ ُ ُ َ 

ِرسول هللا  َ ُ ُ، يـقولملسو هيلع هللا ىلصَ ُ َما قال: َ َ َ.()٢(   
   ختريج احلديث

   )٣(.، بنحوه.. " بهليثال عن العالء احلسن بن سوار، أيب: "من طريق" املسند"يف  أمحدأخرجه 

  رجال احلديث
هم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــرامجأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

) الليـــث(و ، )حيـــىي بـــن بكـــري( و ).١٢ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة) "ابـــن ملحـــان(و . والثالـــث
، "صـــــدوق) "ســـــعيد بـــــن أيب هـــــالل(، و "ثقـــــة) "خالـــــد(و ). ١ح (ســـــبقت ترمجتهمـــــا يف " ثقتـــــان

  ). ١ح  (، سبق يف)أبو هريرة (و ). ١٢ح (، سبقت ترامجهم يف "ثقة ثبت) "األعرج(و
  احلكم على اإلسناد

  )٥(."مسند أمحد"ّ وقوى إسناده حمققوا )٤(."رجاله ثقات: "وقال اهليثمي. اسناده حسن

                                                
  ).١٥٥: ص( ٥ط "خمتار الصحاح"  زين الدين احلنفي".اك بهاسنت الرجل إذا است) "١(

 -الطهـارة ( ١ط "الـصغري الـسنن"). ٢٥١٦ ح ٤/٢٧٨ - فـضل الوضـوء -الطهارات ( ١ط "شعب اإلميان"  البيهقي)٢(
 ). ٧٦ ح ١/٤٠ -...ب السواك

 ).٩١٩٤ ح ١٥/١٠٤ (١ ط)٣(

  ). ١/٢٢١(ط .د "جممع الزوائد"هليثمي ا) ٤(

 ). ١٥/١٠٤ (١ط )٥(



 ١٢٩

كيد السواك عند األزم: املبحث التاسع    )١(ب 

َقـال -احلديث الرابع عشر  ِ البـيـهقـيَ َ َْأخبــر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـ: َْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُ ُّ ِْ َ ُصفار، ثنـا عبيدالـُن َ َّ َّ
ٍابــن ملحــان، ثنــا عمــرو هــو ابــن خالــد، أ زهيـــر، ثنــا قــابوس بــن َأيب ظبـيــان، عــن أَبيــه، عــن ابــن عبــاس َّ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ َ َ ُُ ُ ُُ َُ ٌَ ٌُ ٍ ِ ْ 

َ، قال َ: 

ِأَتــى رجــالن رســول هللا ( َ ُ َُ َِ َ ــتملسو هيلع هللا ىلص َ َحاجتـهمــا واحــدة، فـ َُ ٌ َ ِ َ َ ُ َ ِكلم َأحــدمها فـوجــد رســول هللاَ ُ ُ َ ََ َ َُ ََ َُ َّ ِمــن فيــه  ملسو هيلع هللا ىلص َ ِِ ْ
ًإخالفا َ ْ ُ، فـقال له)٢(ِ َ َ َ َأَما تستاك؟ قال: َ َ ُ َ ْ َ ٍبـلى، ولكـين مل َأطعـم مـن ثـالث: َ ِ َِ َ َْ ْ َ ْْ َ ِّ َ ُفـأمر رجـال مـن َأصـحابه فـآواه . ََ َ ََ َِ ِِ َ ْْ ً ُ ََ َ

ُوقضى حاجته ََ َ َ َ َ(.)٣(   
  ختريج احلديث

ـــذا اللفــــظ إال مـــن هــــذا الوجـــه: "والبــــزار وقـــال )٤(. أمحـــد:هأخرجـــ يف لطــــرباين وا )٥(".ال نعلمــــه يـــروى 
" املـــسند"وعـــزاه البـــن أيب شـــيبة يف  )٧(".الطـــب النبـــوي"مـــن طريقـــه يف  نعـــيم وأبـــو )٦(."املعجـــم الكبـــري"

مـن طريقـي  "تـارةألحاديـث املخا "والـضياء املقدسـي يف بنحـوه،." .، به ريزه" :من طريق )٨(.ُالبوصريي
  )٩(.أمحد والطرباين

                                                
ْقال ابـن سـيده) ١( ُاألزم: "ِ ُاإلمـساك: َْ ُواألزم. ْ ُالـصمت: َْ ْ ُواألزم. َّ َتـرك األكـل، وًأصـله مـن ذلـك، وقيـل للحـارث بـن كلـدة: َْ ََ َ ُ ُِ ِ ِ َ َ

ِ َِ َ ْ ِ ْ َ مـا : َ
َالطـــب؟ فـقـــال َ َ ُّ ٍاألزم، وهـــو َأن ال تـــدخل طعامـــا علـــى طعـــام: ِّ َ ًَ َ َُ ِ ْ ُ ْ ُواألزمـــة. َْ ُاألكلـــة الواحـــدة: ََْ َ ِ َ ُ َ ْ ِ يف اليـــوم مـــرة، كالوزمـــةَ َ َ َْ َ َُّ احملكـــم واحملـــيط "". ِ

  ).٩/٨٥ ("األعظم

ٌخلف، اخلاء والالم والفـاء ُأصـول ثالثـة: "قال ابن فارس) ٢( َ ََ ٌ ُ ُُ َ َ َُْ َّْ َ َ َ َُأحـدها َأن جيـيء شـيء بـعـد شـيء يـقـوم مقامـه، والثـَّاين خـالف : َ َ َُ ِْ ِ َ َُ َ َ َ َ ٌ َُ ٍ
ْ َْ ََ ُْ ََِ

َّقدام، والثَّالث التـ ُ ِ َ ٍ ُغيـرَُّ َوأَما الثَّالث فـقـوهلم خلـف فـوه، إذا تـغيــر، وَأخلـف... َُّ ْ ََ ََ ََ َّ ََّ َ ََ ِ ُ ُ ََ ُْ ُْ ُ ُوهـو قـولـه . ِ ُْ َ َ ُ َ) : ْخللـوف فـم الـصائم َأطيـب عنـد ا مـن َِ ِ َِِّ ََ ْ ُُ ْ ِ َِّ َُ ُ
ِريح المسك ْ ِ ْ ِ   ).٢/٢١٠ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس).". ِ

كيد السواك عند األزم  -ة الطهار (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٣(   ). ١٦٨ ح ١/٦٤ -ب 

 ). ٢٤٠٩ ح ٤/٢٣٢( ١ط "املسند" أمحد بن حنبل )٤(

 .  فلم أقف عليه فيه"البحر الزخار"، وحبثت عنه يف )٣٦٧٤ ح ٤/٢٦٠( ١ط "كشف األستار"  اهليثمي)٥(

  ). ١٢/١٠٧( ٢ ط)٦(
 ).  ٣١٧ ح ١/٣٧٧( ١ط) ٧(

 ).  ٤٦٤ ح ١/٢٨٦( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ٨(

 ). ٥٤٢  ،٥٤١  ح٩/٥٤٩ (٣ط )٩(



 ١٣٠

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).١٢ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )لحانِابن م(و . والثالث

 خ .عاشــرة مــن ال، ثقــة،اينّرَ أبــو احلــسن احلــ،وخ بــن ســعيد التميمــيّرَابــن فـــ): "عمـرو بــن خالــد( .٢
 )٢(.، وأبو حامت الرازيالبخاري: روى عنه. والليث بن سعد ، إمساعيل بن عياش:روى عن )١(".ق

 روى )٣(". ع. مــن الــسابعة، ثقــة ثبــت،عفــيُيثمــة اجلَ أبــو خ،جْيَدُابــن معاويــة بــن حــ "،)زهــري( .٣
د بــن عالقــة:عــن يد وحيــىي بــن ســع، أبــو نعــيم الفــضل بــن دكــني: روى عنــه. ومســاك بــن حــرب ، ز

 )٤(.القطان

  وقــال)٦(".ضــعيف احلــديث: "وقــال مــرة )٥(. ابــن معــنيوثقــه: َ، اجلنــيب)قــابوس بــن أيب ظبيــان( .٤
س بــه: "العجلــي  وذكــر ابــن أيب حــامت أن ابــن مهــدي مل حيــدث عنــه، كمــا ذكــر عــن )٧(".كــوىف ال 

لــيس  ": قـال أمحــد بــن حنبــل)٨(." لـني يكتــب حديثــه وال حيــتج بــه،ضــعيف احلــديث: "أبيـه أنــه قــال
 وقــال )٩(".َقَفــَ قــابوس نـَقَفــَ نـ: فقــال؟ ســئل جريــر عــن شــيء مــن أحاديــث قــابوس: وقــال.هــو بــذاك
رديء احلفظ يتفـرد عـن أبيـه مبـا ال أصـل : " وقال ابن حبان)١٠(".فيه ضعف ال حيتج به: "ابن سعد

                                                
 ). ٤٢٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢١/٦٠١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٢١٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٩/٤٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

ْذكـ" ،)٣/٢٧٤( ١ط "روايـة الـدوري - ريخ ابـن معـني"  ابن معني)٥( : ص ("ر مـن اختلـف العلمـاء ونقـاد احلـديث فيـهِ
 ".  كان ابن معني شديد احلط عليه، على أنه قد وثقه): "٣/٣٦٧ ("امليزان"قال الذهيب يف ). ٨٣

 ). ٧/١٧٢( ١ط "الكامل" بن عديا) ٦(

  ).  ٢/٢٠٩ (١ط "الثقات" لعجليا) ٧(

 ). ٧/١٤٥ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(

 ).  ١/٣٨٩( ٢ط "العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبدهللا"  حنبل أمحد بن)٩(

 ). ٦/٣٣٩( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ١٠(



 ١٣١

 مـده الـذهيب واعت)١(". كان حيـىي بـن معـني شـديد احلمـل عليـه، وأسند املوقوف، رمبا رفع املراسيل،له
 حجـاج :روى عنـه.  أبيـه روى عـن)٣(".ِفيـه لـني" :ّ وحـرر فيـه القـول ابـن حجـر فقـال)٢(.يف الضعفاء

 )٤(.وسفيان الثوري ،بن أرطاة

: روى عـن )٥(". ع. مـن الثانيـة، ثقة،يبَْندب بن احلارث اجلْنُني بن جَصُح: "، هو)يانَْب ظوأب( .٥
أبـــو إســـحاق عمـــرو بـــن ، ســـلمة بـــن كهيـــل: ى عنــهرو.  البجلـــيعبـــدهللاأســامة بـــن زيـــد، وجريـــر بـــن 

 )٦(. السبيعيعبدهللا

  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف ) ابن عباس( .٦
  احلكم على اإلسناد

إسـناد " ":مـعا" وقـال اهليثمـي يف )٧(.َ، وألجله أعله ابن امللقـن"يانْبَظابن أيب "إسناده ضعيف ألجل 
  .د وضعفه حمققوا مسند أمح)٨(".أمحد جيد

فه، ملا عرفـت مـن حـال ابـن أيب ْجتويد اهليثمي للحديث فيه نظر، والصحيح ضع: قال الباحث
 .وهللا أعلم. ظبيان

                                                
روحني" بن حبانا) ١(   ).  ٢/٢١٦( ١ط "ا

: ص( ٢ط "ديـــوان الـــضعفاء "). ٢/٥١٧(ط . د"املغـــين يف الـــضعفاء"الـــذهيب ). ٢/١٢٦ (١ ط"الكاشـــف"الـــذهيب ) ٢(
  ).٣/٣٦٧ (١ ط" االعتدالميزان"). ٣٢٢

  ).٤٤٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٣/٣٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ١٦٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٦/٥١٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٢/٤٠ (١ ط"البدر املنري"ابن امللقن  )٧(

 ). ١٠/٣٢١( ط. د"جممع الزوائد"هليثمي ا) ٨(



 ١٣٢

ألصابع ْسب اإل: املبحث العاشر   تياك 

َقــال -احلـديث اخلــامس عـشر  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبـــر علــي بـن َأمحــد بـن عبــدان، أ َأمحـد بــن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، عبيدالــَ َّ َّ
َّحدثين أَبو الضحاك بن َأيب عاصم النَّبيل، ثنا حممد بن موسى، ثنا عيسى بن شـعيب، ثنـا ابـن المثــىن،  ََّ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ٍْ َْ ُ َُ ِ َ ُ ُ ََّ َُ ُ ِ ٍ ِ َِ ِ َِّ َ َّ

َعن النَّضر بن أَنس، عن أَبيه، قال َ ِ ِ ْ َ ٍَ َ ِ ِْ ِ ِقال رسول هللا : ْ ُ َُ َ  :ملسو هيلع هللا ىلصَ

َجتزي من السو( ِ ِّ َ ِ ُاك األصابعَْ ِ َ َ ْ ِ.()١( 

  ختريج احلديث

عيــسى بـــن : "مــن طريـــق )٣(."األحاديــث املختـــارة"واملقدســـي يف  )٢(".الكامــل"ابــن عـــدي يف : أخرجــه
عبـدهللا بـن املثـىن، : " مـن طريـق)٤(".الكربىالسنن "يف  والبيهقي من غري طريق الصفار..".  بهشعيب،

   )٥(.بدون سند " مبأثور اخلطابالفردوس"وهو يف . ، بنحوه.."عن مثامة، عن أنس

  : احلديثشواهد

  : شواهد هيةللحديث ثالث

األصـابع جتـري جمـرى الـسواك، إذا مل يكـن : (، ولفظه عمرو بن عوف املزينحديث : األول
هـارون بــن موســى الفـروي، ثنــا أبــو غزيــة : " مــن طريــق، "املعجـم األوســط"أخرجــه الطــرباين يف  ).سـواك

 وعــزاه )٦(." بــن عمــرو بــن عــوف املــزين، عــن أبيــه، عــن جــدهعبــدهللاى، حــدثين كثــري بــن دمحم بــن موســ
   )٧(".السواك"السيوطي أليب نعيم يف كتاب 

                                                
  ).١٧٧ ح ١/٦٧ -ب ما جاء يف االستياك عرضا  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقي ا)١(

 ). ٧/٢٩ (١ط) ٢(

 ).  ٢٧٠٠ ح ٢٦٩٩ ح ٧/٢٥٢ (٣ط) ٣(

 ).  ١٨٠ ح ١/٦٧ -ب ما جاء يف االستياك عرضا  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ٤(

  ).  ٨٨٩١ ح ٥/٥٠٣ (١ط )٥(
   .)٦٤٣٧  ح٦/٢٨٨( ط.د )٦(

   ).٢/٥٩ (١ ط"البدر املنري"ابن امللقن ) ٧(



 ١٣٣

 يـــسرق احلـــديث ويـــروي عـــن: ضـــعفه أبـــو حـــامت، وقـــال ابـــن حبـــان: "، قـــال الـــذهيب)زيـــةَأبـــو غ: (وعلتـــه
  )٢(".الضعيفة"دا األلباين يف  وضعفه ج)١(".ثقة:  احلاكمعبدهللالثقات موضوعات، وقال أبو 

، : الثاين نعـم :  رسول هللا، الرجل يذهب فوه يـستاك؟ قـال: قلت(: قالتحديث عائشة 
وابن عـدي  )٣(."املعجم األوسط"أخرجه الطرباين يف ). يدخل إصبعه يف فيه: كيف يصنع؟ قال: قلت
 األنـصاري، عبـدهللالوليـد بـن مـسلم، ثنـا عيـسى بـن َّدمحم بن أيب الـسري، ثنـا : "من طريق، "الكامل"يف 

ــــشة  ح، عــــن عائ ــــن أيب ر ــــسراينقــــال و )٤(..".عــــن عطــــاء ب ــــن القي وهــــو : ""ذخــــرية احلفــــاظ" يف اب
  )٦(."ضعيف: "، قال فيه" األنصاريعبدهللاعيسى بن : "بــ" جممع الزوائد" وأعله اهليثمي يف )٥(".منكر

ــــ . "الطهـــور"، أخرجـــه القاســـم بـــن ســـالم يف كتـــاب فعـــل عثمـــان : الثالـــث٠ وأعلـــه احملقـــق بـ
  )٧(.ه، متكلم في)الزبري بن عبدهللا موىل آل عمر(

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 واحلــافظ. ار مل أســتطع متيــزه، ومل أقــف عليــه، شــيخ الــصف)أبــو الــضحاك بــن أيب عاصــم النبيــل( .٢
  :الصفار يروي عن اثنني ينسبان البن أيب عاصم

، لــيس لــه يف كتــب البيهقــي ســوى "أبــو الــضحاك بــن أيب عاصــم"راوي حــديث البــاب : األول
  .حديث واحد، هو حديث الباب

                                                
   ).٣٧٦: ص (٢ ط"ديوان الضعفاء"الذهيب  )١(

   ). ٢٤٧١ ح ٥/٤٩٠( ١ط )٢(
   .)٦٦٧٨ ح ٦/٣٨١( ط.د )٣(
   .)٦/٤٤٥( ١ط )٤(
   .)٣/١٦٩٨( ١ط) ٥(
   .)٢/١٠٠( ط.د) ٦(

   .)٣٤٠: ص (١ ط٠)٧(



 ١٣٤

  )١(.، ويروي عنه يف ثالثة مواضع"خملد بن أيب عاصم٠: "الثاين

ــــع احلرشــــيدمحم بــــن موســــى: " والثــــاين يف شــــيخ واحــــد هــــوويــــشرتك األول َ بــــن نـفي أبــــو أمــــا ". َُ
: وكـذلك خملـد. ، ذكـر لروايتـه عنـه"دمحم بن موسـى"فلم أر من ترمجه، وليس يف ترمجة شيخه : الضحاك

مل أعرفه، " :، وقال األلباين"دمحم بن موسى"مل أقف على من ترمجه، وأيضا ليس له ذكر فيمن روى عن 
 ، مقبــول، والــد أيب عاصــم،خملــد بــن الـضحاك بــن مــسلم الــشيباين: "ولــيس هــو) ٢(.ً"ه حتريفــا٠ولعـل يف

   )٣(". مات سنة سبع وستني وله مخس وسبعون ق.من السابعة
ّهنـــاك حمـــدث مـــن آل ابـــن أيب عاصـــم قـــد حيـــل اإلشـــكال، فقـــد تـــرجم اخلطيـــب : قـــال الباحـــث

، "أبـو علـي"وذكـر أن كنيتـه  ".النبيـل الـشيبايندمحم بن الضحاك بـن عمـرو بـن أيب عاصـم : "البغدادي لـ
، وال "دمحم بــن موســى" ومل يــذكر يف شــيوخه )٤(.، ومل يــذكر فيــه جرحــا أو تعــديال) ه٣١٣(ووفاتــه ســنة 

تـصحف عـن " خملـد"فهـل . ، لكن وفاته تدل علـى إدراك الـصفار لـه"صفارعبيداليف تالميذه أمحد بن 
  .؟ هللا أعلم"ضحاك النبا"تصحف عن " أبو الضحاك"، و"دمحم"

َ، ابن نـفيع احلرشي، ذكره )دمحم بن موسى( .٣ س": قال النَّـسائيو )٥(".الثقات" يف ابن حبانَُ  ال 
قـالو )٨(".شـيخ: سـئل أيب عنـه فقـال" :ابن أيب حـامت وقال )٧(". بصري صاحل:وقال مسلمة )٦(".به

                                                
 "الكـربى الـسنن"و . )٤/١٢٩ (١ط "شـعب اإلميـان" و). ٦٠٦ ح ٢/٣٨( ١ط "األمسـاء والـصفات"البيهقي : أنظر) ١(

    ).١٣٧٢٤  ٧/٢٠٤ -ب ال نكاح، إال بشاهدين عدلني  -النكاح  (٣ط
   .)١١/٣٤٩( ١ط "سلسلة الضعيفةال"األلباين ) ٢(

   .)٥٢٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

   .)٣/٣٥٨ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(

 ).  ٩/١٠٨ (١ط )٥(

 ).٥٥: ص( ١ ط"تسمية مشايخ النسائي"النسائي  )٦(

  ).٩/٤٨٢ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ٧(

  ).٨/٨٤ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(



 ١٣٥

 )٢(".س  ت. مـن العاشـرة،لـني": "تقريبال"ويف  )١(."فهّعَاه وضّهَسألت أ داود عنه، فو": اآلجري
 )٣(.الرتمذي، والنسائي: وروى عنه.  وأيب داود الطيالسي،جعفر بن سليمان الضبعي: روى عن

 يف قــال البخــاري )٤(.ابــن إبــراهيم النحــوي البــصري الــضرير أبــو الفــضل، )عيــسى بــن شــعيب( .٤
كـان ممـن خيطـىء " :بـانوقـال ابـن ح )٦(.ابـن أيب حـامتوسكت عنـه  )٥(".صدوق: ""التاريخ الكبري"

َّصـــدقه الفــالس، وتركـــه " و)٧(".حــىت فحــش خطـــؤه فلمــا غلــب األوهـــام علــى حديثـــه اســتحق الــرتك
ـــروحني: "قـــال الـــذهيب )٨(."غـــريه :  قـــال مطـــر الـــوراق و)٩(."ومل أجـــد لـــه ذكـــرا يف كثـــري مـــن كتـــب ا

بـــــن حفــــص : روى عـــــن )١١(".صـــــدوق لــــه أوهـــــام مــــن التاســــعة س: " ويف التقريــــب)١٠(".ضــــعيف"
 )١٢(.شيبان بن فروخ، وأبو معمر صاحل بن حرب: وروى عنه. وسعيد بن أيب عروبة، سليمان

 عبـــدهللا بـــن املثـــىن بـــن عبـــدهللا بـــن أنـــس بـــن مالـــك األنـــصاري أبـــو املثـــىن: "، هـــو)ابـــن املثـــىن( .٥
 أمــا ابــن )١٥(."رمبــا أخطــأ": ، وقــال"الثقــات"ذكــره ابــن حبــان يف  و)١٤(. وثقــه العجلــي)١٣(".البــصري

                                                
  .ومل أقف عليه يف سؤاالته املطبوعة). ٢٦/٥٣٠ (١ط" ذيب الكمال"املزي : نظرأ) ١(
  ). ٥٠٩: ص( ١ ط)٢(

 .)٢٦/٥٢٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ).٤٣٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

  ).٦/٤٠٧(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ٥(

 ).٦/٢٧٨ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت  )٦(

روحني" بن حبانا) ٧(  ). ٢/١٢٠( ١ط "ا

  ). ٤/١١٧٨ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٨(

 ).٤/١١٧٨ (املصدر السابق )٩(

 ). ٣١١: ص( ٢ط "وان الضعفاء دي"  الذهيب)١٠(

  ).٤٣٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١١(

 .)٢٢/٦١٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٢(

 ).  ٣٢٠: ص ( املصدر السابق)١٣(

 ). ٢/٥٧ (١ط "الثقات" لعجليا) ١٤(

 . املطبوع" الثقات"كتاب مل أقف عليه يف : قلت). ١٦/٢٧ (١ط" ذيب الكمال"املزي ) ١٥(



 ١٣٦

التـاريخ " يف  وسكت عنه البخاري)١(".شيخ: "، وقال أبو حامت"صاحل: "وأبو زرعة، فقاال فيهمعني 
ِال أخــــرج حديثـــه: " وضــــعفه أبــــوداود بقولــــه)٢(."الكبـــري أكثــــر  ال يتــــابع علــــى: " وقــــال العقيلــــي)٣(."َ
روى ": قـــــال األزديو )٥(."فيـــــه ضـــــعف مل يكـــــن صـــــاحب حـــــديث": قـــــال الـــــساجيو )٤(".حديثـــــه
 وحـرر فيـه القـول )٨(.من تكلم فيه وهو موثقكما ذكره في )٧(. وذكره الذهيب يف الضعفاء)٦(".مناكري

، بـــت البنـــاين:  روى عـــن)٩(". خ ت ق. مـــن الـــسادسة،صـــدوق كثـــري الغلـــط: "ابـــن حجـــر فقـــال
 )١٠(.ومسدد بن مسرهد، داود بن احملرب: وروى عنه. وعلي بن زيد بن جدعان

زيـد :  روى عـن)١١(". ع. مـن الثالثـة، ثقـة،ري أبـو مالـكابن مالك األنصا): "النضر بن أنس( .٦
، وعاصـــــم  املــــزينعبــــدهللا بكــــر بــــن :روى عنــــه. ، رضــــي هللا عنهمــــا بــــن عبــــاسعبــــدهللابــــن أرقــــم، و

 )١٢(.األحول
  ).٨ح (، سبقت ترمجته يف ) أنس( .٧

                                                
 ). ٥/١٧٧ (١ ط"اجلرح والتعديل"حامت ابن أيب ) ١(

 ).  ٥/٢٠٨(ط .د) ٢(

 ). ٢٣٢: ص( ١ط "سؤاالت أيب عبيد اآلجري"  اآلجري)٣(

  ). ٢/٣٠٤( ١ط "الضعفاء الكبري"  العقيلي)٤(

 ). ٢/٤٩٩ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ٥(

 ). ٢/٤٩٩ ( املصدر السابق)٦(

 ١ ط"ميــزان االعتـــدال"). ٢٢٨: ص (٢ ط"ديــوان الـــضعفاء"). ١/٣٥٢(ط . د"املغـــين يف الــضعفاء"الــذهيب : أنظــر) ٧(
)٢/٤٩٩.( 

  ). ٣١٠: ص (١ ط)٨(

  ).  ٣٢٠: ص( ١ ط"التقريب"بن حجر ا) ٩(

 .)١٦/٢٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(

 ). ٥٦١: ص( ١ ط"التقريب"بن حجر ا )١١(

 .)٢٩/٣٧٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٢(



 ١٣٧

   احلكم على اإلسناد

الـــــسنن " البيهقـــــي يف: ضـــــعفه، وشـــــواهده أضـــــعف منـــــه، كمـــــا "ابـــــن املثـــــىن"إســـــناده ضـــــعيف، ألجـــــل 
   )٣(".الضعيفة"واأللباين يف ) ٢(".خالصة األحكام" والنووي يف )١(".الكربى

                                                
  ).١/٦٧( ٣ ط)١(
 ). ١٠١ ح ١/٨٨( ١ ط)٢(

 ). ٢٤٧١ ح ٥/٤٩٠( ١ ط)٣(



 ١٣٨

   )١(ب فضل الوضوء: املبحث احلادي عشر

َقـال -احلديث الـسادس عـشر  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبــر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفارعبيدالـَ َّ َّ ،
َحدثـنا حممد بن عيسى قال ََ َ ِ ُ ْ ُ َّ َُ َ َّ َحدثـنا عفان بن مسلم قال: َ ََ ٍُِ ْ ُ َُ ْ َّ َ َ ن بن يزيد، عن حيىي بـن َأيب كثـري، : َّ ٍحدثـنا َأ َِ ِ ِ ْ َْ ْ ََ ْ َ َِ َ َُ ُ ََ َّ

ِّعن زيد بن سالم، عن َأيب سالم، عن َأيب مالك األشعري ِ َ ْ َ ْ ٍ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ٍَ ٍَّ َّ ْ ِّ، عن النَّيب َْ ِ ِ ُأَنه كان يـقولملسو هيلع هللا ىلص  َ ُ َ َ َ َُّ : 

َالطهور شطر اإلميـان، واحلمـد  متـأل الميـزان، وسـبحان ا وا( َ َ ُِ ِ َِّ ََّ ََ ْْ ُ ََ ُِ ِْ ُ َ َْ ُ َْ َْ ِ ُْ َحلمـد  متـآلن أَو متـأل مـا بــني َّ ْ َ َ َُ َ ْ َْ َْ ِْ َ َِِّ ُ ْ
ُالـسماوات واألرض، والــصالة نــور والــصدقة َ ََّ َّ ََّ َ َ َ ٌَ ُْ ُ َ ِ َ ْ ٌ بـرهــانِ َ ٌ والــصبـر ضـياء،ُْ َ ِ ُ َّْ ُّ والقــرآن حجــة لــك أَو عليــك، كــل ،َ ُُ َ ََْ ََّ ْ َ ٌ َ ُ ْ ْ َ

ََالنَّاس يـغدو فـبا ُْ َ ُع نـفسه ِئِ ٌَ ْ َموبقهاَفَ ُِ ِمفاديها ْأَو ، ُ َ َفمعتقهاُ ُِْ ُ َ( .  
ن الع: "قال البيهقي    )٢(".ارّطَأخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أ

  ختريج احلديث

 )٥(.أمحــــــد و)٤(.، وصــــــححه"الوضــــــوء شــــــطر اإلميــــــان" : إال أنــــــه قــــــالالرتمــــــذي، و)٣(.مــــــسلم: أخرجــــــه
ــــو )٦(.الــــدارميو ــــن حبــــانو )٧(. عوانــــةوأب ــــن و )٩(."املعجــــم الكبــــري" يف لطــــرباين وا)٨(."صــــحيحه" يف اب اب

، .."بـهزيـد بـن سـالم : " كلهـم مـن طريـق)١٢(. والبيهقي)١١(."املسند املستخرج" يف  نعيموأب و)١٠(.منده

                                                
  . ، وهذا ال يستقيم مع احلديث"ب سنة الوضوء وفرضه: "الرتمجة من وضعي، ويف املعرفة ترجم له بقوله) ١(

ر"البيهقي ) ٢(    ).٥٩٠ ح ١/٢٦٤ - ب سنة الوضوء وفرضه -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

 ). ٢٢٣ ح ١/٢٠٣ -لوضوء  فضل ا–الطهارة ( ١ ط"الصحيح ")٣(

 ).  ٣٥١٧ ح ٥/٥٣٥ -ب جامع الدعوات عن النيب  (٢ ط"السنن ")٤(

  ). ٢٢٩٠٢ ح ٣٧/٥٣٥ (١ط" املسند" )٥(

ب ما جاء يف -الطهارة ( ١ط "دسنامل" )٦(   ).  ٦٧٩ ح ١/٥١٨ - الطهور 

  ).  ٦٠٠ ح ١/١٨٩ -...  الرتغيب يف الوضوء وثواب إسباغه-اإلميان ( ١ ط"املستخرج") ٧(

 ). ٨٤٤ ح ٣/١٢٣ -... ذكر تفضل هللا جل وعال على حامده-األذكار  (١ ط"اإلحسان") ٨(

 ). ٣/٢٨٤( ٢ ط)٩(

 ). ٢١١ ح ١/٣٧٤( ٢ط "اإلميان ")١٠(

ب يف الوضوء وفضله -الطهارة  (١ط )١١(  ). ٥٣٤ ح ١/٢٨٩ - 

  ). ٢٤٥٣ ح ٤/٢٣٦ (١ط "شعب اإلميان"  و).١٤٥ ح ١/٢١٥( ١ط "الدعوات الكبري"  البيهقي)١٢(



 ١٣٩

ِموبقهــا"ّ أن بعــضهم أخــر لفظــة بنحــوه، إال ، لقاســم بــن ســالموأخرجــه مــن طريقــه ا .، وبعــضهم قــدمها"ُ
   )٤(.لبيهقي وا)٣(.والاللكائي )٢(.دمحم بن نصر املروزي و)١().الطهور شطر اإلميان: (مقتصر على قوله

  :شواهد احلديث

  :للحديث شاهدان مها

، أخرجــــه: األول وابــــن أيب شــــيبة يف  )٥(". الطهــــور" يف ملقاســــم بــــن ســــالا: حــــديث علــــي 
   )٨(".السنة" يف  بكر اخلاللوأبو )٧(".صنفامل"و )٦(".اإلميان"

، أخرجه : الثاين   )٩(".فضائل األعمال الرتغيب يف"يف ابن شاهني حديث أيب هريرة 
  رجال احلديث

م يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــرامجهأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 .والثالث

بـن أيب قاملعـروف ،كن أبـو بكـر الواسـطيّبـن الـسا: ، هـو)دمحم بن عيسى( .٢ ، أحـد شـيوخ اشّمـَ 
ــا عــنوذكــر أنــه ، ، وثقــه اخلطيــب البغــدادي)١٠(الــصفار ارث بــن منــصور، أيب منــصور احلــ: حــدث 

                                                
 ). ٣٥ ح ١٢٣: ص (١ ط"الطهور" لقاسم بن سالم ا)١(

  ). ٤٣٥ ح ١/٤٣٣( ١ط "تعظيم قدر الصالة"  املروزي)٢(

 ). ١٦١٩ ح ٥/٩٧٣( ٨ط "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  الاللكائي)٣(

  ). ١٢ ح ١/١٠٢ (١ط "شعب اإلميان" و). ١٧٦: ص( ١ط "اإلعتقاد"  البيهقي)٤(

 ).٣٦ ح ١٢٧: ص( ١ ط)٥(

 ).١٢٠ ح ٤٥: ص( ٢ط )٦(

 ).٣٨ ح ١/١٤ -يف احملافظة على الوضوء وفضله : ب -الطهارات ( ١ط "صنفامل" ابن أيب شيبة) ٧(

 ).١٥٩٤ ح ٥/٥٤( ١ط )٨(

 ).٢٥ ح ١٥: ص( ١ط "فضائل األعمال الرتغيب يف"بن شاهني ا) ٩(

  ). ١٥/٤٣٩ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١٠(



 ١٤٠

 وترمجــه )١(.) ه٢٨٧ت (القاضــي احملــاملي، ودمحم بــن عمــرو الــرزاز، : روى عنــه .ومــسلم بــن إبــراهيم
 )٢(.الذهيب يف التاريخ ومل يذكر فيه شيئا

  مــن كبــار، ثقــة ثبــت،فار البــصريّ أبــو عثمــان الــص،ليِابــن عبــدهللا البــاه): "ان بــن مــسلمّعفــ( .٣
البخــــاري، : وروى عنـــه. وحيـــىي بـــن ســـعيد القطـــانهـــشام الدســـتوائي،  : روى عـــن)٣(". ع.العاشـــرة

 )٤(.وإبراهيم بن إسحاق احلريب

 )٥(". خ م د ت س. مــن الــسابعة، ثقــة لــه أفــراد، أبــو يزيــد،لعطــار البــصريا): "ن بــن يزيــدأ( .٤
دلةبديل بن ميسرة :روى عن  )٦(. بن املباركعبدهللا شيبان بن فروخ، و:وروى عنه. ، وعاصم بن 

 مـن ، لكنـه يـدلس ويرسـل، ثقـة ثبـت، مـوالهم أبـو نـصر اليمـامي،ائيّالط): "حيىي بن أيب كثري( .٥
أيــوب : وروى عنــه.  بــن مقــسمعبيــدهللاألوزاعــي ، وهــو أصــغر منــه، و:  روى عــن)٧(". ع.مــسةاخلا

 )٨(.ومعمر بن راشدالسختياين وهو من أقرانه، 

ملهملــــة مث املوحــــدة مث املعجمــــة ثقــــة مــــن ): "زيــــد بــــن ســــالم( .٦ ابــــن أيب ســــالم ممطــــور احلبــــشي 
احلـضرمي : وروى عنـه.  بـن فـروخدهللاعبـ بـن زيـد األزرق، وعبدهللا:  روى عن)٩(".٤السادسة بخ م 

 )١٠(.بن الحق، وأخوه معاوية بن سالم

                                                
  ).  ٣/٦٩٩ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

 ). ٦/٨١٩ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٢(

 ).٣٩٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٢٠/١٦١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٨٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢/٢٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٥٩٦: ص (١ ط"بالتقري"ابن حجر  )٧(

 .)٣١/٥٠٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

 ). ٢٢٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)١٠/٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ١٤١

 بـخ . مـن الثالثـة، ثقـة يرسـل، أبـو سـالم،طـور األسـود احلبـشيَْمم: "، جد الذي قبله) سالموأب( .٧
ن موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب أمامـة البـاهلي: روى عن)١(".٤م  ،  مكحـول الـشامي:وروى عنـه.  ثو
 )٢(.مل يسمع منه:  وقيل،ىي ابن أيب كثريحي

وقيـل . كعـب بـن مالـك :اختلـف يف امسـه، فقيـل. له صحبة ورواية، )  مالك األشعريوأب( .٨
رمحن بــن عبــداليعــد يف الــشاميني روى عنــه  .وقيــل امســه عمــرو. وقيــل امســه عبيــد. كعــب بــن عاصــم

  )٣(. غنم عنه، وروى عنه أبو سالمرمحن بنعبدالغنم، ورمبا روى شهر بن حوشب عنه وعن 
  احلكم على اإلسناد

 .إسناده صحيح رجاله ثقات

                                                
 ).٥٤٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢٨/٤٨٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 .) بتصرف٤/١٧٤٥ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٣(



 ١٤٢

َقــال -احلــديث الــسابع عــشر  ِ البـيـهقــيَ َ َُأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، عبيدالــَ َّ َّ
ْحدثنا حممد بن الفضل بن جابر، حدثنا سـري ْ َْ ُ ٍَِ ِ ِ ْ َُْ ُ َّ ن، َُ َج بـن يـونس حـدثنا الوليـد بـن مـسلم، حـدثنا ابـن ثــو َ ُ ُْ َْ ُ ُ ُ ُْ ْ ٍِْ ُ ِ

َْ َ ُ
ن َحدثنا حسان بن عطية، َأن َأ كبشة السلويل َأخبـره، أَنه مسع ثـو َّ ُ ََّ َ َ َْ َ ِ َِ َّ َ َُ َّْ َُ َ ْ ِ ُ ََّ ْ َ َّ َ ُ، يـقول ُ ُ ِقال رسول هللا: َ ُ َُ َ َ  : 

َْسددوا، وقاربوا، واعل( َ َُ َِ َ ُ ٌا َأن خيـر َأعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمنُموِّ ِ ْ ُْ َِّ ِ ُ ُ ُ َْ َ َُ ِ َُِ َ ََّ َُ َ ُ ْ َ َّ.(  
ن هــذا هــو إ: "- رمحــه هللا -قــال البيهقــي  بــت بــن ثوبعبــدالن ابــن ثــو ـــرمحن بــن  ـــان، وهـــــ ذا ـــ

  )١(."موصولاد ـــــــــإسن
   ختريج احلديث

يف لطـــرباين وا )٤(".الـــصحيح" يف ابـــن حبـــان و)٣(".الـــسنن" يف رميالـــداو )٢(".املـــسند" يف أمحـــد: أخرجـــه
، )٧(وأبـو يعلـى يف مـسنده بلفظـه، عـزاه لـه البوصـريي )٦(".املعجم األوسـط"و )٥(. بنحوه"املعجم الكبري"

كلهـــم مـــن  )٨(.ابـــن شـــاهنيو. "املعجـــم الكبـــري"الـــصغري املطبـــوع، ولعلـــه يف " املـــسند"ومل أقـــف عليـــه يف 
كلهـم بلفظـه، عـدا الطـرباين بنحـوه، حيـث قـال يف ...". سددوا "بلفظ .."  بهبن مسلمالوليد : "طريق
ُاستقيموا، ولن حتصوا، واعلموا: (أوله َ َ َُْ ُ ُْ ْ َ َِ ْ.(...  

    احلديثشواهد

  : شواهد هيمثانيةللحديث 

    )٩(".وطأامل"يف مالك أخرجه بالغا : األول

                                                
  ). ٢٤٥٩ ح ٤/٢٤١ -احملافظة على الوضوء وإسباغه  -الطهارات  (١ط "شعب اإلميان" هقيلبيا) ١(

 ). ٢٢٤٣٣ ح ٣٧/١٠٨ (١ط )٢(

ب ما جاء يف -الطهارة  (١ط )٣(   ). ٦٨٢ ح ١/٥٢٠- الطهور 

 ). ١٠٣٧ ح ٣/٣١١ - ذكر إثبات اإلميان للمحافظ على الوضوء -الطهارة  (١ ط"اإلحسان ")٤(

 ). ٢/١٠١( ٢ ط)٥(

 . ).٧٠١٩ ح ٧/١١٦( ط.د )٦(

  ). ١/٣٢٠( ١ ط"إحتاف اخلرية ")٧(

  ).  ٣٤ ح ١٨: ص (١ط "فضائل األعمال الرتغيب يف ")٨(

 ).٣٦ ح ١/٣٤ -ب جامع الوضوء  -الطهارة ( ط.د )٩(



 ١٤٣

 )٢(".البحـر الزخـار"يف البـزار و )١(".هسـنن"يف ابـن ماجـه : جـهأخر ، عبدهللا بن عمروحديث : الثاين
ليـــث بـــن أيب "وضـــعفه البوصـــريي ألجـــل  )٤(".شعبالـــ"والبيهقـــي يف  )٣(."املعجـــم الكبـــري"والطـــرباين يف 

  )٧(.، واألرنؤوط)٦("اإلرواء" األلباين يف  لشواهدهححه، وص)٥ ("مسلي

ــــاهلي أيب أمامــــةحــــديث : الثالــــث ــــن ماجــــه : أخرجــــه، الب ــــ"يف  اب يف لطــــرباين وا )٨(".سننال
    )١١(."صحيح اجلامع" وصححه األلباين يف ،)١٠(ضعفه البوصريي )٩(."املعجم الكبري"

وصـــححه  )١٢(."الـــضعفاء الكبــري"يف لعقيلــي ، أخرجـــه ا ســلمة بـــن األكــوعحـــديث : الرابــع
 )١٣("صحيح اجلامع"األلباين يف 

 صـححه األلبـاين )١٤(."املعجم الكبـري"، أخرجه الطرباين يف  رشيُجلربيعة احديث : اخلامس
  )١٥(".رواءاإل"يف 

                                                
ب احملافظة على الوضوء - وسننهاالطهارة (ط .د) ١(  .)٢٧٨ ح ١/١٠٢ - 

 ).٢٣٦٧ ح ٦/٣٥٨( ١ط )٢(

 ).١٤٢٩٤ح  ١٣/٤٤٢( ٢ط) ٣(

 ).٢٤٥٨ ح ٤/٢٤١ - احملافظة على الوضوء وإسباغه -الطهارات  (١ط) ٤(

  ). ١/٤١( ٢ط "مصباح الزجاجة"البوصريي ) ٥(

 ).٤١٢ ح ٢/١٣٥( ٢ط )٦(

 ).٢٧٨ ح ١/١٨٥ (١ط "سننال"ابن ماجه ) ٧(

ب احملافظة على الوضوء -ا هالطهارة وسنن(ط .د) ٨(  .)٢٧٩ ح ١/١٠٢ - 

 .)٨/٢٩٣( ٢ط) ٩(

  ). ١/٤٢( ٢ط "مصباح الزجاجة"البوصريي ) ١٠(

 ) ٩٥٣ ح ١/٢٢٥( ٢ط) ١١(

 .)٤/١٦٨( ١ط )١٢(

 ) ٩٥٣ ح ١/٢٢٥( ٢ط) ١٣(

 ).٥/٦٥(مصدر سابق ) ١٤(

 ).٤١٢ ح ٢/١٣٥(  ٢ط) ١٥(



 ١٤٤

، عــزاه للطــرباين الــسيوطي يف حــديث : دسالــسا ، وصــححه "اجلــامع الــصغري"عبــادة بــن الــصامت 
   )١(.األلباين

،: السابع ، "املـستدرك" احلـاكم يفو )٢(".ملسندا"يف أمحد  : أخرجهحديث جابر بن عبدهللا 
  .املسندصححه حمققوا و )٣(.وسكت عنه

  )٤(".اإلميان"مرسل أوسط بن شامي، أخرجه العدين يف : الثامن
  رجال احلديث

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 .والثالث

ــــن الفــــضل( .٢ ــــن شــــ، ا)دمحم ب ــــن جــــابر ب ــــسقطيَب ِاذان ال ــــدارقطينَّ ُصــــدوق: "، قــــال ال  ووثقــــه )٥(".َ
 ابنـه :روى عنه.. .على بن محاد النرسيعبداألمسع سعيد بن سليمان الواسطي، و: "وقالاخلطيب، 

  )٦(. ه٢٨٨وذكر وفاته سنة ...إسحاق، ودمحم بن خملد

 )٧(". خ م س. مـن العاشـرة، ثقـة عابـد، أبو احلـارث،بن إبراهيم البغدادي): "ريج بن يونسُس( .٣
بار عبـداجل مـسلم، وأمحـد بـن احلـسن بـن :وروى عنـه. ويزيـد بـن هـارون، سفيان بـن عيينـة: روى عن

 )٨( .الصويف الكبري

                                                
 ).٩٥٣ ح ١/٢٢٥ (٢ط "صحيح اجلامع"األلباين ) ١(

 ).١٤٦٢٨ ح ٢٢/٤٦٦( ١ط) ٢(

 ).٤٥٠ ح ١/٢٢٢ -الطهارة  (١ط )٣(

 ).٥٩ ح ١٢٤: ص( ١ط )٤(

 ). ١٤٥: ص( ١ط "سؤاالت احلاكم للدارقطين" لدارقطينا) ٥(

 ). ٤/٢٥٦ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٦(

 ). ٢٢٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ١٤٥

ــــــه كثــــــري التــــــدليس والتــــــسوية، أبــــــو العبــــــاس،القرشــــــي): "الوليــــــد بــــــن مــــــسلم( .٤  مــــــن ، ثقــــــة لكن
وأبو ، لـــــد بن حنبـــــــــــأمح: وروى عنه. ، سفيان الثوري ثور بن يزيد الرحيب: روى عن)١(".٤".الثامنة

فع احلليب   )٢(.توبة الربيع بن 

ن( .٥ ن الع: "، هــو)ابـن ثــو بــت بـن ثــو  املختلــف"، ذكــره ابــن شــاهني يف "سيَنــَعبــدالرمحن بــن 
 )٧(".قــدري صــدوق": قــال صــاحل جــزرة و)٦(.ابــن حبــان و)٥(. و أبــو حــامت)٤(.دحــيم:  وثقــه)٣(."فــيهم

س : "وقـــال فيـــه كـــان فيـــه : " وقـــال أبـــو داود)١٠(.والعجلـــي )٩(. وأبـــو زرعـــة)٨(.ابـــن معـــني ":بـــهال 
س لزهد والعبادة،: " وقال اخلطيب)١١(".سالمة، وكان جماب الدعوة، وليس به  والـصدق   يذكر 

 يف لبخــــاري وســــكت عنــــه ا)١٣(".يكتــــب حديثــــه علــــى ضـــعفه: " وقــــال ابــــن عـــدي)١٢(."يف الروايـــة
 وكـان ،ضـعيف يكتـب حديثـه علـى ضـعفه: " وقـال مـرة)١٥(. ابن معـنيوضعفه )١٤(."التاريخ الكبري"

                                                
  ). ٥٨٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٣١/٨٧( ١ ط"مالذيب الك"املزي  )٢(

 ).  ٤٣: ص( ١ط "فيهم املختلف"بن شاهني ا) ٣(

 ). ٤/٤٣٣ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٤(

 ).   ٥/٢١٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٥(

 ).  ٧/٩٢( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٦(

 ). ٤/٤٣٤ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٧(

 ) ٥٣٠٧ ت ٤/٤٦٣( ١ط "رواية الدوري"  ابن معني)٨(

  ). ٥/٢١٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٩(

  ). ٢/٧٣ (١ط "الثقات" لعجليا) ١٠(

  ). ١١/٤٨٦ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١١(

 ). ١١/٤٨٦ ( املصدر السابق)١٢(

  ). ٥/٤٦٢( ١ط "الكامل" بن عديا) ١٣(

 ).  ٥/٢٦٥(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ١٤(

 ).  ٤٩٨  ١٤٦: ص (ط.د "رواية الدارمي -ريخ ابن معني " معني بنا) ١٥(



 ١٤٦

لقوي"وقال النسائي  )٢(".أحاديثه مناكري: " وقال أمحد)١(."رجال صاحلا  وذكـره الـذهيب )٣(".ليس 
مـــي ُ ور،صـــدوق خيطـــىء: "وحـــرر فيـــه القـــول ابـــن حجـــر، فقـــال) ٤(".مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق"يف 

خـــرة،لقــدر ن بــن أيب عيـــاش، وبكــر بــن : روى عــن )٥(".٤ بـــخ .ة مــن الــسابع، وتغــري   عبـــدهللاأ
 )٦(.بشر بن املفضل البصري، وبقية بن الوليد: وروى عنه. مل يسمع منه: املزين، وقيل

 )٧(". ع. مـن الرابعـة، ثقة فقيه عابـد، أبو بكر الدمشقي،احملاريب موالهم): "حسان بن عطية( .٦
: وروى عنــه.  بــن زيــد اجلرمــيعبــدهللاي، وأيب قالبــة أيب أمامــة صــدي بــن عجــالن البــاهل: روى عــن
 )٨(.، والوليد بن مسلماألوزاعي

 بن عمـرو عبدهللا: روى عن )٩(". خ د ت س. من الثانية، ثقة،الشامي): "لويلَّبشة السَ كوأب( .٧
 )١٠(.دحسان بن عطية، وربيعة بن يزي: روى عنه .بن العاص، وأيب الدرداء

ن( .٨ ن بــن جبــدد، عبــدهللارمحن، وأبــو عبــدالأبــو  :وقيــل. عبــدهللاأبــو ): " ثــو  أصــح، وهــو ثــو
أصابه سباء فاشرتاه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه، ومل يـزل يكـون معـه يف الـسفر واحلـضر ...أهل السراةمن 

وروى . النــيب ملسو هيلع هللا ىلصعــن : روى عــن )١١(". ســنة أربـع ومخــسنيمــصتــويف حب، إىل أن تـويف رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  )١٢(.أبو إدريس اخلوالين، وأبو أمساء الرحيب: عنه

                                                
 ) ٥/٤٦٠( ١ط "الكامل" بن عديا) ١(

  ). ٥/٢١٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٢(

 ).  ٥/٤٦٠( ١ط "الكامل" بن عديا) ٣(

 ).  ٢٠٦ ت ٣٢٤: ص (١ ط"من تكلم فيه وهو موثقفي"لذهيب ا) ٤(

  ). ٣٣٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)١٧/١٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ). ١٥٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)٦/٣٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

  ). ٦٦٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)٣٤/٢١٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(

 .) بتصرف١/٢١٨ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١١(

 .)٢٣/٣٢٧( ١ ط"ب الكمالذي"املزي  )١٢(



 ١٤٧

  احلكم على اإلسناد

ن ألجــل عبــدالرمحن إســناده جيــد وصــححه .  إىل صــحيح لغــريهملتابعــات والــشواهد، ويرتقــي بــن ثــو
دون " اخلالصـة "ّ كما ضعفه النووي يف)١(".وال أعرف له علة ،على شرط الشيخني: "البوصريي، وقال

ؤوط )٤(."مــسند أمحــد"وحمققــوا ) ٣(".رواءاإل" كمــا صــححه األلبــاين يف )٢(.ذكــر خمرجــه، وال راويــه  واألر
  )٥(".صحيح ابن حبان"يف حتقيقه على 

                                                
  ). ١/٤١( ٢ط "مصباح الزجاجة"البوصريي ) ١(

  )٢٢٦ ح ١/١٢٢ (١ط "خالصة األحكام"لنووي ا) ٢(

 ). ٤١٢ ح ٢/١٣٥ (٢ ط"رواءاإل"أللباين ا) ٣(

 ). ٣٧/٦٠ (١ط" املسند"أمحد بن حنبل ) ٤(

 ). ٣/٣١٢( ١ ط" اإلحسان-الصحيح " ابن حبان) ٥(



 ١٤٨

َقــال -احلــديث الثــامن عــشر  ِ البـيـهقــيَ َ ــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن : َْ َُأخبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، الــعبيدَ َّ َّ
ْحدثنا عبـيد بن عبدالواحد بن شريك، حدثنا أَبو اجلمـاهر، حـدثنا عبـدالعزيز، عـن زيـد بـن َأسـلم، عـن  ْ ََ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُُ ُْ ٍ َ ُِ ْ

َمحران، قال َ َ َرأَيت عثمان بن عفان : َُْ ََّ َ َُ َ َْ ْْ َتـوضأ مث قال ُ َُ َّ َ َّ َ َ: 

ســـا يـتحـــدثون ( َإن  ُ َّ َ ََ ً َ َّ ِعـــن رســـول هللا ِ ِ ُ َ ْ ِحاديـــث مـــا َأدري مـــا هـــي إال َأين رأَيـــت رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ َِ ُ َ َ ََ َُ ْ ِ َّّ ِ َ ِ ْ َ َِ 
َيـتـوضــأ مثــل وضــوئي هــذا مث قــالملسو هيلع هللا ىلص  َُ َّ َ َ ِ ُِ ُ َ ْ ُ َّ َ ِمــن تـوضــأ هكــذا غفــر لــه مــا تـقــدم مــ: ََ َ َّ ََ َ ََ َُ َ َ َُِ َ َ َ َّ ُن ذنبــه، وكانــت صـــالتْ َ َ ْ َ َ ََْ ِ ِ ُه ْ

فلة له ُومشيه إىل المسجد  َُ ً َ َِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ُ ْ َ.(  
   )١(. عن قتيبة عن عبدالعزيز بن دمحم"الصحيح" رواه مسلم يف :قال البيهقي

  ختريج احلديث

ْأمحد بن عبـدة الـضيب، حـدثنا عبـدالعزيز الـدراوردي بـه"من طريق ) ٢(".الصحيح" يف مسلمأخرجه  َ َّ ّ ."..
لفــاظ عــدة بــنيمحــران عــن عثمــان وروي مــن طــرق عــن . بنحــوه: ولفظــه  ، يف الــصحيحني وغريمهــا، 

  .وانظر احلديث اآليت )٣(.خمتصر ومطول

، وأن "نظــم املتنــاثر"أحاديــث صــفة وضــوئه ملسو هيلع هللا ىلص مــن املتــواتر، وذكــره الكتــاين يف : قــال الباحــث
  )٤(.ثنان وعشرونإرواته من الصحابة 

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين  ،أئمـــة حفـــاظ، )ّالـــصفار(، و )انابـــن عبـــد(، و )البيهقـــي( .١

  ). ١ح (، صدوق، سبقت ترمجته )عبيد بن عبدالواحد بن شريك(و . والثالث

                                                
  ). ٢٤٦٨ ح ٤/٢٤٧ -فضل الوضوء  -الطهارات  (١ط "انشعب اإلمي" لبيهقيا) ١(

 ).٢٢٩ ح ١/٢٠٧ - فضل الوضوء والصالة عقبه –الطهارة ( ١ ط)٢(

ب-الوضـوء ( ١ط "صحيحالـ "البخـاري :أنظـر) ٣(  -الطهــارة ( ١ط "الـصحيح"مـسلم و). ١٥٩الوضــوء ثـال ثـال ح :  
 ). ٢٢٦ ح ٢٠٤ /-١ب صفة الوضوء وكماله 

  ).٥٥: ص( ٢ ط"نظم املتناثر" كتاينال) ٤(



 ١٤٩

ّدمحم بـــن عثمـــان التـنـــوخي): "اهرَمـــُأبـــو اجل( .٢ ُ الكفرسوســـي،َُّ َ َ َ  روى )١(". د ق. مـــن العاشـــرة، ثقـــة،ْ
أمحــد بــن : وروى عنــه. ي، وعثمــان بــن ســعيد الــدارميكرمي الــرازعبــدال بــن عبيــدهللاأبــو زرعــة : عــن

 )٢(.منصور بن سيار الرمادي، وإسحاق بن سيار النصييب

ِن دمحم الدراورديْاب" ):عبدالعزيز( .٣ َْ صـاحل : "وقـال مـرة )٤(. وابن معني)٣(.مالك بن أنس: ، وثقه"َّ
س  : وقـال ابـن سعـــــــــد)٧(".كـان خيطـىء: " وابن حبـــــان وقـال)٦(.العجلي: كما وثقه )٥(."ليس به 

التــاريخ " يف  وســكت عنــه البخــاري)٩(".حمــدث: " وقــال أبــو حــامت)٨(".وكــان كثــري احلــديث يغلــط"
:  زرعـةوبـ وقـال أ)١٢(".كتابـه أصـح مـن حفظـه: " وقال أمحد)١١(.له مقرو بغريه  وروى)١٠(."الكبري

كـان مـن أهـل الـصدق " :وقال الـساجي )١٣(." فرمبا حدث من حفظه الشئ فيخطئ،سيئ احلفظ"
لقــوي" :قــال النــسائيو )١٤(". إال أنــه كثــري الــوهم،واألمانــة  لــيس بــه : وقــال يف موضــع آخــر.لــيس 

                                                
  ). ٤٩٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٦/٩٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٥/٣٩٥ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٣(

 ). ١٢٤: ص(ط .د "رواية الدارمي -ريخ ابن معني "بن معني ا) ٤(

  ). ٥/٣٩٦ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٥(

 ). ٢/٩٧ (١ط "الثقات" لعجليا) ٦(

 ).  ٧/١١٦( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٧(

  ). ٥/٤٢٤( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ٨(

 ). ٥/٣٩٦ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٩(

 ). ٦/٢٥(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ١٠(

 ، ٢٥١٩ ، ١٦٠٧األحاديـــــــث ( ١ط "ححيالـــــــص" البخـــــــاري: أنظـــــــرو). ٦/٣٥٤ (١ ط"التهـــــــذيب"ابـــــــن حجـــــــر ) ١١(
٥٥٠٧.(  

 ).  ٢٢١: ص ("سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد") ١٢(

 ).  ٥/٣٩٦ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١٣(

 ). ٦/٣٥٥ (املصدر سابق) ١٤(



 ١٥٠

 )٤(".ثقــة: " وقــال مــرة)٣(".صــدوق غــريه أقــوى منــه: " فقــال)٢( وذكــره الــذهيب يف الــضعفاء)١(".س
 : روى عــن)٥(". ع. مــن الثامنــة، كــان حيــدث مــن كتــب غــريه فيخطــىء،صــدوق: "وقــال ابــن حجــر

أمحــد بــن دمحم بــن الوليــد األزرقـــي، : وروى عنــه. رمحنعبــدالوربيعــة بــن أيب  ،جعفــر بــن دمحم الــصادق
 )٦(.وإسحاق بن راهويه

 . مــن الثالثــة، وكــان يرسـل، ثقـة عــامل، أبـو عبــدهللا املــدين،العـدوي مــوىل عمــر): "زيـد بــن أســلم( .٤
مالــك بــن أنــس، : وروى عنــه. ضــي هللا عنهمــا، رأيب هريــرة، وعائــشة أم املــؤمنني:  روى عــن)٧(".ع

 )٨(.ودمحم بن إسحاق بن يسار

ن موىل عثمان بن عفان): "رانُمح( .٥ معاويـة بـن أيب  : روى عـن)٩(". ع. مـن الثانيـة، ثقـة،ابن أ
 )١٠(.أبو وائل شقيق بن سلمة وهو من أقرانه، وعروة بن الزبري: وروى عنه. سفيان

هـاجر  .ولـد يف الـسنة الـسادسة بعـد الفيـل ،بـن أيب العـاص بـن أميـةا): " عثمان بن عفان( .٦
 مل يـشهد بــدرا لتخلفـه علـى متــريض .ة، مث هـاجر اهلجـرة الثانيــة إىل املدينـإىل أرض احلبـشة فـارا بدينــه

 .جهـز جـيش العـسرةرقية مث أم كلثوم، واحدة بعـد واحـدة، :  زوجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابنتيه.زوجته رقية
: روى عــن )١١(."قتــل يــوم اجلمعــة لثمــان ليــال خلــت مــن ذي احلجــة يــوم التلبيــة ســنة مخــس وثالثــني

                                                
 ). ٦/٣٥٤ (١ ط"التهذيب"ابن حجر  )١(

  ). ٥١٢٥ ت ٢/٦٣٣ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ٢(

  ). ٢/٣٩٩(ط . د"ين يف الضعفاءاملغ"الذهيب ) ٣(

  ). ٤٣: ص( ٢ ط"ديوان الضعفاءذيل " لذهيبا) ٤(

 ). ٣٥٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)١٨/١٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ). ٢٢٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)١٠/١٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

 ) ١٧٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)٧/٣٠١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(

 .)١٩٣٢ رقم ٣/١١٩١ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١١(



 ١٥١

 دمحم بــــن علــــي ابــــن احلنفيــــة، :وروى عنــــه.  رضــــي هللا عنهمــــاالنـــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب بكــــر الــــصديق، وعمــــر
 )١(.وحممود بن لبيد األنصاري

 احلكم على اإلسناد

 .صحيح إسناد

                                                
 .)١٩/٤٤٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(



 ١٥٢

َقــال - عــشر احلــديث التاســع ِ البـيـهقــيَ َ َُأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، عبيدالــَ َّ َّ
ْحدثنا َأمحد بن إبـراهيم بن ملحان، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عـن يزيـد بـن َأيب حبيـب، عـن  ََ َ ْ ٍْ ٍَِ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ُِ َُّ ْ َ ُْ َُ َ ََ َْ ِ ِ ِ َ

ِعبدهللا بن ْ فع بن جبـري بن مطعم، عن معاذ بن عبدالرمحن، عن محـران، مـوىل عثمـان بـن ِ ِ َأيب سلمة، و ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََّ َ َُْ َ َ َْ َْ َ ُ ُ ُ ََ ُْ َْ ْ ََْ ِ َِ ٍِ ْ ِ ِ َ
َعفان عن عثمان بن عفان  َ ََّ ََّ ُ َ َِ ْ َ ْ َأَنه قال ْ َ ِمسعت رسول هللا : َُّ َ ُ َ ُ ْ ُيـقولملسو هيلع هللا ىلص َِ ُ َ: 

َمــن تـو( َ ْ ُضـــأ فأســبغ الوضـــوء مث خــرج ميـــشي إىل الــصالة المكتوبـــة فــصالها مـــع اإلمــام غفـــر لـــه َ َْ َُ َ ُُِ ِ َ َ َ َِْ ََّ ََّ َ َ َِ ُِ ْ ََّ ْ ِْ َ َّ َ ِ َْ َ َ ُ َ َ َ َ
ُذنـبه َُْ.( 

 وكــذلك رواه عمــرو بــن احلــارث، عــن احلكــيم بــن عبــدهللا القرشــي عنهمــا، ومــن: "قــال البيهقــي
   )١(".ذلك الوجه أخرجه مسلم يف الصحيح

  احلديثختريج 

 ابـن خزميــةو ،"مـع اإلمـام: "ومل يـذكرا قولـه )٣(".البحـر الزخــار"ر يف البـزاو )٢(".املـسند" يف أمحـد: أخرجـه
 ومل يــذكرا )٦(".املــستخرج علــى مــسلم" وأبــو نعــيم يف )٥(".املــستخرج" يف  عوانــةوأبــو )٤(".الــصحيح"يف 

الليــث، عــن يزيــد بــن : "مــن طريــق هــمكل). النــاس، أو اجلماعــة، أو يف املــسجد: (، وإمنــا ذكــرا"اإلمــام"
   )٧(.ُواحلديث أصله يف الصحيحني من حديث محران عنه..". ، بهأيب حبيب

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ) حيـىي بـن بكــري( و).١٢ح (، سـبقت ترمجتــه يف "ثقـة "،)أمحـد بــن إبـراهيم بـن ملحــان(و . والثالـث

                                                
 يف وأخرجــــه مــــسلم). ٣/٩ -وخلقــــه  فــــصل يف خلــــق رســــول هللا  -حــــب النــــيب  (١ط "شــــعب اإلميــــان" لبيهقــــيا) ١(

 ).٢٣٢ ح ١/٢٠٨ -الة عقبه  فضل الوضوء والص–الطهارة ( ١ط "الصحيح"

  ). ٤٨٣ ح ١/٥٢٠ (١ط )٢(
 ). ٤٣٧ ح ٢/٨٥ (١ط )٣(

ب فضل املشي إىل اجلماعة متوضيا-اإلمامة ( ط.د) ٤(  ). ١٤٨٩ ح ٢/٣٧٣ -...  

حة ترك انتظار اجلماعة للصالة إذا أخروها -الصالة ( ١ ط)٥(  ). ١٥٢٨ ح ١/٤١٣ -...بيان إ

 ).  ٥٥٠ ح ١/٢٩٦ من أحسن وضوءه ب يف فضل -الطهارة  (١ط) ٦(

 ). ١/١٥١ ("الصحيحني اجلمع بني ")٧(



 ١٥٣

سـبقت ترمجتـه يف " ثقـة"، )يزيـد بـن أيب حبيـب(و ). ١ح (، ثقتان، سبقت ترمجتهما يف )الليث( و
  ).١ح (

 بـن عمـر عبـدهللا: روى عـن )١(".م د س.  مـن الثالثـة، ثقة،املاجشون): "عبدهللا بن أيب سلمة( .٢
أبـــو الـــزبري دمحم بـــن : ى عنــه ورو. رضـــي هللا عنهمـــامل يــسمع منهمـــا: وأم ســـلمة، وقيـــل، بــن اخلطـــاب

 )٢(.مسلم املكي، وحيىي بن سعيد األنصاري

ــ): "فــع بــن جبــري بــن مطعــم( .٣ جريــر بــن :  روى عــن)٣(". ع. مــن الثالثــة، ثقــة فاضــل،ليَفْوالنـَّ
بـت بـن قـيس املـدين، وأبـو بـشر جعفـر : وروى عنـه.  البجلي، ورافع بـن خـديجعبدهللا أبـو الغـصن 

 )٤(.بن أيب وحشية

 لـــه : ويقـــال، مـــن الثالثـــة، صـــدوق،التيمـــي بـــن عثمـــان بـــن عبيـــدهللا" ):بـــن عبـــدالرمحنمعـــاذ ( .٤
إنــه مســع مــن عمــر بــن :  وقيــل،رمحن بــن عثمــان التيمــيعبــدالأبيــه :  روى عــن)٥(". خ م س.صــحبة

فع بن جبري بن مطعم،دمحم بن املنكدر: وروى عنه. وال يصح: اخلطاب، قال أبو حامت  )٦(. و
  ).١٨ح (، سبقت ترمجتهما يف ) عثمان بن عفان(، و "ثقة" ،)محران( .٥

 احلكم على اإلسناد

، واألعظمـي علـى ابـن )٧(وصححه حمققوا املـسند. معاذ بن عبدالرمحنعدا ،  رجاله ثقاتحسنإسناده 
 )٨(.خزمية

                                                
 ). ٣٠٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٥/٥٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٥٥٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٩/٢٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٥٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢٨/١٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"زي امل )٦(

  ). ٤٨٣ ح ١/٥٢٠ (١ط )٧(
 ). ١٤٨٩ ح ٢/٣٧٣( ط.د) ٨(



 ١٥٤

َقال -احلديث العشرون  ِ البـيـهقيَ َ ََأخبـر علي بن َأمحد بـن عبـدان،: َْ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِْ َ ُ أ َأمحـد بـن َ ْ ُ ََصفار، حـدثـنا عبيدالـَْ َّ َ ُ َّ َّ
ُأَبــو احلــسن علــي بــن إمساعيــل الــشَّعريي، حــدثنا حممــد بــن بكــار، حــدثـنا أَبــو معــشر، حــدثـنا حممــد بــن  ُ ُْ ْ ُْ َُّ ََّ َ ُُّ َُ َ ََ ََّ ََّ َ ُ َ َ َ ٍُ ْ ٍ َِّ ُّ ِْ َِ َ َِ ِ ِ َ ْ

ْكعـب القرظـي، عـن عبــدهللا بـن دارة، عـن محــران، مـو َ َ َ َُْ ُْ َْ َ ََ ََ ِ ْ ِ ُّ ِ ْ ٍ َىل عثمـانْ َ ُْ َ، قـال َ ٍَمــررت علـى عثمـان بفخــارة : َ ََّ َِ َ ُْ ََ ُ َْ َ
َمـــن مـــاء، فـــدعا مبـــاء فـتـوضـــأ فأحـــسن الوضـــوء، مث قـــال َُ َ َ ََّ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َ َّ َ ٍ ٍَِ َ َ َ ْ ِلـــو مل َأمسعـــه مـــن رســـول هللا : ِ ِ ُ َ ْ ِ ُ َْْ َْ ْ ْغيــــر مـــرة، أَو ملسو هيلع هللا ىلص َ ٍَّ َ َ َْ

ِمرتـني، أَو ثالث  ََ ْ ِ ْ ََّ ِمرات، ما خبـرتكموه، مسعت رسول هللا َ َ ُ َ ََ ُُ َْ ِ ٍَ ُُ ُ ْ َّ ُيـقولملسو هيلع هللا ىلص َّ ُ َ :  
َمــا تـوضــأ عبــد( َّ َ َ ِفأســبغ الوضــوء مث قــام إىل الــصالة فــصالها، إال غفــر لــه مــا بـيـنــه وبـــني الــصالة  َ َِ ََّ ََّ ْ َ َ ََ ُ ُ َْ ْ ََ َُ ُُِ َِّ َِّ َ ََ َ ََ َّ َ ُ ْ َ َ َ
َاألخرى ْ ُ ْ .(  

وكنـت إذا مسعـت حـديثا مـن رجـل مـن أصـحاب رسـول هللا : بـن كعـبقـال دمحم : "قال البيهقي
 مم خم حم جم يل ىل مل خل {التمـــسته يف القـــرآن، فالتمـــست هـــذا يف القـــرآن فوجدتـــه، ملسو هيلع هللا ىلص 
:  فقلـــــــــت،]٢: الفـــــــــتح[ } حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم

 يل ىل مل خل {إن هللا مل يــــتم نعمتــــه علــــى نبيــــه حــــىت غفــــر لــــه، مث قــــرأت يف ســــورة املائــــدة 
ْ إىل قـولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ} ىم  مم خم حم جم َ َ  يق ىق يف ىف {: ِهِ

 قـال أبـو بكـر البيهقـي".  فقلت إن هللا مل يتم علـيكم النعمـة حـىت غفـر لكـم،]٦: املائدة[ } اك
ملــاء والــرتاب : "- رمحــه هللا - وهــذه اآليــة تــشتمل علــى طهــارة احملــدث واجلنــب مجيعــا، وعلــى التطهــر 

   )١(."عند عدم املاء
  ختريج احلديث

تعظـــيم قـــدر "بنحـــوه، واملــروزي يف .." أيب معــشر بـــه : " مـــن طريـــق)٢(".الزهــد"يف ابـــن املبـــارك : أخرجــه
  ).١٩ح ( وانظر ختريج )٣(.، من طريق ابن املبارك"الصالة

                                                
  ). ٢٤٧٢ ح ٤/٢٤٩ -فضل الوضوء  -الطهارات  (١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ١(

 ). ٩٠٤ ح ١/٣١٦(ط .د) ٢(

 ). ١٠٠ ح ١/١٥٨ (١ط) ٣(



 ١٥٥

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

ِي بن إمساعيل الـشَّعرييأبو احلسن عل( .٢ على عبـداأل :حـدث عـن: "وذكـر أنـهوثقـه اخلطيـب، ، )ِ
ت  ، احلــسن بــن أمحــد الــسبيعي، وخملــد بــن جعفــر:روى عنــه. بــن محــاد النرســي، وأيب حــامت الــرازي

 )١(." ه٣٠٢

َّدمحم بن بكار( .٣  . مـن العاشـرة، البغـدادي الرصـايف ثقـة،ن اهلامشي مـوالهم أبـو عبـدهللاّابن الر): "َ
دمحم بــن إمساعيــل بــن أيب فــديك، :  روى عــن)٢(".مــات ســنة مثــان وثالثــني ولــه ثــالث وتــسعون م د

أبــو يعلــى أمحــد بــن علــي بــن املثــىن املوصــلي، وأبــو بكــر : وروى عنــه. رمحن الطفــاويعبــدالودمحم بــن 
 )٣(.أمحد بن عمرو أيب عاصم

َأبـو معـشر( .٤ ْ   مــن، ضـعيف، مـشهور بكنيتــه، مــوىل بـين هاشــم،نديِّيح بـن عبــدالرمحن الـسُجنــ): "َ
. ســـعيد بـــن أيب ســـعيد املقـــربي، وســـعيد بـــن املـــسيب:  روى عـــن)٤(".٤ . أســـن واخـــتلط،الـــسادسة
 )٥(.رزاق بن مهامعبدالرمحن بن مهدي، وعبدال :وروى عنه

 )٦(". ع. مـن الثالثـة، ثقـة عـامل، أبـو محـزة القرظـي،ابن سليم بن أسد): "ظيَرُدمحم بن كعب الق( .٥
عمـري بـن هـانئ العنـسي، : وروى عنـه. ، رضـي هللا عنهمـاء بـن عـازب، وزيـد بـن أرقـم الـربا:روى عـن

 )٧(.ودمحم بن رفاعة القرظي

                                                
 ). ١٣/٢٥٥ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

 ).  ٤٧٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)٢٤/٥٢٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ).  ٥٥٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٢٩/٣٢٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٥٠٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)٢٦/٣٤١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(



 ١٥٦

 ذكـره بعــض املتــأخرين، وزعــم أنــه ،مـوىل عثمــان بــن عفــان"  اختلــف يف امســه:)َةارَعبـدهللا بــن د( .٦
: . وى عــن ر)١(".وروى عــن كعــب األحبــار...، ومل يــذكره أحــد يف الــصحابةكــان يف وقــت النــيب 

 )٢(: .وروى عنه
  ).١٨ح (، سبقت ترمجتهما يف ) عثمان( و، "ثقة) "محران( .٧

 احلكم على اإلسناد

 .، وغريمهاأصله يف الصحيحنيمن غري طريقه، ف وهو صحيح . معشرإسناده ضعيف، ألجل أيب

                                                
 ). ٣/١٦٣٥( ١ ط"معرفة الصحابة"أبو نعيم ) ١(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ١٥٧

َقـــــال -احلـــــديث احلـــــادي والعـــــشرون  ِ البـيـهقـــــيَ َ ـــــن َأ: َْ ـــــي ب ـــــر عل َُأخبـ ْ ُّ َِْ َ َ ـــــن َ ـــــدان، أ َأمحـــــد ب ـــــن عب ُمحـــــد ب ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ ِ
بــت، حــدثـنا عبعبيدالــ َصفار، حــدثـنا األســفاطي، يـعــين عبــاس بــن الفــضل، حــدثـنا أَبــو  َ ََ َ ََّ َّ ََّ ُ َ َ ٍَ ِ َ ِ ِْ َ َْ َ ُْ َْ ََّ ْ ُّ ِ َ ْ َّ ُدالعزيز بــن ــــــــــــــــَّ ْ ِ ِ َ ْ

َْأيب حازم، عن الضحاك بن عثمان، عن َأ َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َّ َّ ٍِ
ِيوب بنَ ْ َ َُ موسى، فذكرهُّ َ َ َ َ ُ.  

، وذكــره بتمامــه مرفوعــا يف حــديث قبلــه، يف الــشعب مــن هكــذا ســاقه البيهقــي: قــال الباحــث
َعــن َأيب عبـيــد، مــوىل ســليمان بــن عبــدالملك، عــن عمــرو بــن عبــسة ":أيــوب بــن موســى، فقــال: طريــق َ ْ ْ َْ َ َ ُ َِ ِ ِْ ِْ ْ ْ َ ِْ ِ ٍَ َْ َ َ َُ َْ 

َ، َأن َأ عبـيــد، قــال لــ َ َ ٍ َُْ َ ِحــدثين حــديثا مسعتــه مــن رســول هللا : ُهَّ ِ ِِ ُ َ ََ ْ ِ ُِ َْ َ ً ِْ َقــالملسو هيلع هللا ىلص ّ ِمسعــت رســول هللا  :َ َ ُ َ ُ ْ َغيـــر ملسو هيلع هللا ىلص َِ َْ
ُمرة، وال مرتـني، وال ثالث يـقول َُ ََ َ ٍَ َ َ ََ َِ ٍْ َّ َّ :  

ْإذا تـوضـــأ ال( َ َّ َ َ َ عبـــداملِ
ُ

ِؤمن فمـــضمض، واستـنـــشق، تـنـــاثـرت ا ََِ َ َ َْ َ ْ ََْ َ َ َ ُْ َخلطـــاَ َ َ مـــن فيـــه ومنخـــره، فـــإذا غـــسل َْ َ َ َ ِ َ ِِ َ ْ ِ ِ َِ ِ ْ
ِوجهــه تـنــاثـرت اخلطــا مــن َأشــفار َ َْ ْ ِ َِ َ َْ ََ َ ُ َْ َ

َ عيـنـيــه، فــإذا غــسل يديــه تـنــاثـرت اخلطــا مــن َأظفــاره، فــإذا مــسح )١( َ َ ََ َ ََ َ َِ َِ َِِ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ َ َ ْ َْ
َرأسه، تـناثـرت اخلطا من شعر رأسه، فإذ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ْ َ ْ َ ََ َْ ََ ََ َا غسل ُ َ َرجليه، تـناثـرت اخلطا من َأظفار رجليه، فإذا انـتـهـى َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ْ َ ْ ََ َ

َعند ذلك َِ َ ُ كان ذلك حظه من وضوئه، فإن قام وصلى ركعتـني يـقبل بقلبه، وطرفـه،ِْ ُُ َ َ ََْ َْ َ َِ ِِ ِِ ِْ َِ ُِ ُْ َِ ْ ََ َ ََ َّ ُّْ ُ ْ َ َِ َ إىل هللا خـرج مـن )٢(َ ِ َ َ َ ِ َ ِ
ََالذنوب كما ول َ َ ِ ُ ُدته ُأُّ ْ ُمهَ ُّ("..)٣(  

  ختريج احلديث

ــــصحيح" يف مــــسلمأخرجــــه بنحــــوه  ــــل حيكــــي قــــصة إســــالمه " ال ــــو )٤(.يف حــــديث طوي  يف داود وأب
 يف أمحـــدو )٧(".الـــسنن" يف ابـــن ماجـــهو )٦(."الـــسنن الـــصغرى"يف النـــسائي و) ٥(.خمتـــصرا جـــدا" الـــسنن"

                                                
ََشفر) "١( ِالشني والفاء والراء َأصل واحد يدل على حد الـشَّيء وحرفـه: َ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َِ

ْ ّ َََ ُُّ ُ ٌّ ٌَّ ْ ِمـن ذلـك شـفرة الـسيف. ْ ْ َّ ُ َْ َ َ َِ ْ ُحـده: ِ ُّ ُوشـفري البئـر وشـفري . َ َ ُ َِ َِ َِ ِْْ
ِالنـَّهر ُّاحلد: ْ ُوالشُّفر. َْ ْ ُمنبت اهل: َ ُْ ِْ ٌدب من العني، واجلمع َأشفارَ ََ ْ ُ ْ َْ َْ َِ ْ ِ ِ   ). ٣/٢٠٠ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس". ْ

َطرف) "٢( ِالطـاء والـراء والفـاء َأصـالن: ََ َ ْ ُ َ ُ َ َُْ َّ ِفـاألول يـدل علـى حـد الـشَّيء وحرفـه، والثـَّاين يـدل علـى حركـة يف بـعـض األعـضاء: َّ َِ ْ َ َْ ُ ِْ ْ َ َ َ َ َ َِ ٍِ َِ ََّ َْ ََ َُّ ُُّ َُ َِ ِْ َ ."
 )٣/٤٤٧ (ط.د" مقاييس اللغة "ن فارساب

  ). ٢٤٨٠ ح ٤/٢٥٥ - فضل الوضوء -الطهارات  (١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ٣(

ب إسالم عمرو بن عبسة -صالة املسافرين وقصرها ( ١ ط)٤(   ). ٨٣٢ ح ١/٥٦٩ - 
ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة -الصالة  (ط.د )٥(   ). ١٢٧٧ ح ٢/٢٥ - 
 ). ١٤٧ ح ١/٩١ - ثواب من توضأ كما أمر -الطهارة  (٢ ط)٦(

ب ثواب الطهور - سننهاالطهارة و (ط. د)٧(  ). ٢٨٣ ح ١/١٠٤ - 



 ١٥٨

 )٤(".املـسند" يف ينْوَالـر و)٣(".املنتخـب" يف بن محيد عبدو )٢(".املسند" يف ابن أيب شيبةو )١(".املسند"
عمرو "من حديث   وغريهم، من طرق)٦(.وصححه ووافقه الذهيب" املستدرك"يف حلاكم وا )٥(.لطرباينوا

  ". بسةَبن ع

  رجال احلديث
ثـــاين ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

ِعبــاس بــن الفــضل األســفاطي( .٢ َ ْ َ أمحــد بــن : عــنروى : " وذكــر أنــهأبــو الفــضل، وثقــه الــذهيب،، )ْ
 )٧(." ه٢٨٣ت  دعلج، وسليمان الطرباين،: وعنه .يونس

بت( .٣ بـت،دمحم بن عبيدهللا بن دمحم بن زيد املدين): "أبو   )٨(". خ س. مـن العاشـرة، ثقـة، أبو 
 عبيـدهللاأبـو زرعـة البخـاري، و: وروى عنه. رمحن بن سعد املؤذنعبدال، و بن وهبعبدهللا :روى عن

 )٩(.كرمي الرازيعبدالبن 

روى  )١٠(". ع. مــن الثامنــة، صــدوق فقيــه،ســلمة بــن دينــار املــدين): "عبــدالعزيز بــن أيب حــازم( .٤
أمحــد بــن احلجــاج املــروزي،: وروى عنــه. ثــور بــن زيــد الــديلي، وداود بــن بكــر بــن أيب الفــرات: عــن

                                                
  ).  ١٧٠٢٦ ح ٢٨/٢٥٠ (١ط )١(
 ).  ٧٥٥ ح ٢/٢٦١ (١ ط)٢(

 ). ٢٩٨ ح ١٢٣: ص( ٢ ط)٣(

  ). ١٢٤٩ ح ٢/٣٠٢ (١ط) ٤(

  ).  ٦/٢٤٥( ط.د "م األوسطاملعج" ، و)٨/١٢٤( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ٥(

  ). ٤٥٤ ح ١/٢٢٢ -الطهارة  (١ط )٦(

 ). ٦/٧٦١ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٧(

  ). ٤٩٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٨(

 .)٢٦/٤٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(

  ). ٣٥٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٠(



 ١٥٩

  )١(.وأمحد بن دمحم بن الوليد األزرقي

: وقـال ابن سـعد،:  وثقه)٢(". أبو عثمان،زاميِبن عبدهللا األسدي احل"، )الضحاك بن عثمان( .٥
: ، وقــال يف موضــع آخــر)٧(وابــن حبــان )٦(.ريــــكُابــن ب و)٥(.أبــو داودو )٤(. وأمحــد)٣(".كثــري احلــديث"
س بـه جـائز " :ريُوقال ابن منـ )٩(".جائز احلديث":  وقال العجلي)٨(". وأهل الورع،من املتقنني" ال 

ـــهعلـــي بـــن املـــديينكمـــا واتفـــق ابـــن حجـــر والـــسخاوي علـــى توثيـــق  )١٠(".احلـــديث ، وخـــالف )١١( ل
، كمــا ذكــر روايــة حيــىي "من تكلــم فيــه وهــو موثــقفــي"َّالــذهيب، فــزعم أنــه لينــه، ولعلــه وهــم، فقــد ذكــره 

التـــاريخ "يف  وســـكت عنـــه البخـــاري. )١٣(لقطـــان لـــه، وقـــال يف موضـــع آخـــر تليـــني ا)١٢(القطـــان عنـــه
 )١٦(".لـيس بقـوى: " زرعـةوأبـ وقـال )١٥(".يكتـب حديثـه وال حيـتج بـه: " وقال أبو حامت)١٤(."الكبري

،  يف التقريــب وحــرر فيــه القــول ابــن حجــر)١٧(."كــان كثــري اخلطــأ لــيس حبجــة: "وقــال ابــن عبــدالرب
                                                

 .)١٨/١٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

 ). ٢٧٩: ص (١ ط"التقريب" ابن حجر )٢(

  ).٣٩٨: ص (٢ط " متمم التابعني- الطبقات الكربى"ابن سعد ) ٣(

 ).  ٥٢: ص( ١ط "سؤاالت األثرم ألمحد بن حنبل"  أمحد بن حنبل)٤(

 ). ٤/٩٠ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٥(

  ).  ٤/٤٤٧ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ٦(

  ).  ٦/٤٨٢( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٧(

  ). ٢١٥: ص (١ ط"مشاهري علماء األمصار"  ابن حبان)٨(

  ). ١/٤٧١ (١ط "الثقات" لعجليا) ٩(

 ).  ٤/٤٤٧ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ١٠(

 ).١/٤٦٣( ١ط "التحفة اللطيفة"  السخاوي).٤/٤٤٧ (املصدر السابق) ١١(

  ). ١/٣١٢(ط . د"املغين يف الضعفاء" :وانظر). ٢٧٠: ص (١ ط)١٢(

  ).  ١/٣١٢ (قاملصدر الساب )١٣(
  ). ٤/٣٣٤(ط .د) ١٤(
  ). ٤/٤٦٠ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١٥(

  ). ٤/٤٦٠ (املصدر السابق )١٦(

 ).  ٤/٤٤٧ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ١٧(



 ١٦٠

فـع مـوىل عبدهللاملطلب بن  : روى عن)١(".٤ م . من السابعة.صدوق يهم: "فقال  بن حنطـب، و
 )٢(. واملعاىف بن عمران املوصلي،دمحم بن إمساعيل بن أيب فديك: وروى عنه. ابن عمر

 . مـن الـسادسة، ثقـة، أبـو موسـى األمـوي،بن عمرو بن سعيد بن العاص): "أيوب بن موسى( .٦
 بـن عليـة، وحجـاج بـن إمساعيـل: وروى عنـه. عطاء بـن مينـاء، ومكحـول الـشامي:  روى عن)٣(".ع

 )٤(.حجاج الباهلي األحول

ِالمـذحجي ): " عبدامللكبنسليمان موىل  ،بيدُ عوأب( .٧ ِ ْ َ  )٥(". خـت م د س. مـن اخلامـسة، ثقـة،ْ
دمحم بــن عجــالن، : وروى عنــه . والقاســم بــن دمحم بــن أيب بكــر الــصديق  رجــاء بــن حيــوة،:روى عــن

  )٦(.وأبو فروة يزيد ابن سنان الرهاوي

أسـلم قـدميا يف أول  )٧(".٤ م .ابن عـامر بـن خالـد الـسلمي أبـو جنـيح): " بسةَ ععمرو بن( .٨
روى عنـه أبـو أمامـة البـاهلي، وروى عنـه كبـار التـابعني . يعـد يف الـشاميني ويف ذلك قـصة، اإلسالم،

 )٨(.لشام، منهم شرحبيل بن السمط، وسليم بن عامر

 احلكم على اإلسناد

لشواهد، واملتابعات إىل "الضحاك بن عثمان"، ألجل حسنإسناده    َّ لغريه، وحسنه صحيح، ويرتقي 

                                                
 ). ٢٧٩: ص (١ ط"التهذيب"ابن حجر  )١(

 .)١٣/٢٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١١٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣/٤٩٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ٦٥٦: ص (١ ط"التهذيب"ابن حجر  )٥(

 .)٣٤/٤٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ).٤٢٤: ص (١ ط"التهذيب"ابن حجر  )٧(

 .) بتصرف٣/١١٩٢ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٨(



 ١٦١

  )٣(".مسند أمحد" وضعفه حمققوا )٢(.ه األلباينصححو )١(".معا"اهليثمي يف 

                                                
 ).  ١/٢٢٣( ط. د)١(

  ). ٢٣٢ ح ١/١٠٨( ١ط "ه ابن ماجصحيح"األلباين  )٢(

  ).  ١٧٠٢٦ ح ٢٨/٢٥٠ (١ط )٣(



 ١٦٢

َقال -احلديث الثاين والعشرون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبـر علي بن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن: َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، عبيدالـ َ َّ َّ
د، حـــدثين عبـــدالرمحن بـــن  ـــر ابـــن َأيب الـــز ـــزار، حـــدثـنا ابـــن َأيب مـــرمي، َأخبـ ُحـــدثـنا عبـيـــد بـــن شـــريك البـ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ َّ َ َ ََّ َّ ََّ َ َ َِ َ َ ُِ ِّ َْ َ َ َْ َ َ َْ َّ ْ ٍ ُ

ٍاحلارث، عن َأيب العباس، عن ابن المسيب، عن علي بن َأيب طالب ِ ِِ َِ َِّ ِ ِ ِ ِْ ّ ِْ ْ ّْ َ َ َ َْ َِْ ُ ِ َ ِ َ، قال َْ ِقال رسول هللا : َ ُ َُ َ َ : 

ْإســباغ الوضــوء علــى المكــاره، وإعمــال األقــدام إىل المــساجد، وانتظــار الــصالة بـعــ( َ ِ َ َّْ ُ َ َ َ َ ََ َ َِْ ِ ِ َ ُْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ْ ُ ْ ِِ َ َ ِ ُ ُ َ ِد الــصالة، ْ َ َّ َ
ًتـغسل اخلطا غسال ْ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ.(   
اش بـن أيب ربيعـة املخزومـي، ّدهللا بـن عيـعبدالرمحن بن احلارث، هـذا هـو ابـن عبـ": قال البيهقي

   )١(."فيما زعم أبو أمحد احلافظ
  ختريج احلديث

البحــر " يف البـزار و)٣(".املنتخـب" يف بـن محيـد عبـدو )٢(".الطهــور" يف كتـاب لقاسـم بـن سـالما :أخرجـه
الــدارقطين و )٦(".الرتغيـب يف فــضائل األعمـال" يف ابـن شــاهنيو )٥(".املــسند" يف  يعلـىوأبــ و)٤(".الزخـار

ــــذهيب"املــــستدرك" يف حلــــاكموا )٧(". الــــواردة يف األحاديــــث النبويــــةالعلــــل" يف  )٨(.، وصــــححه ووافقــــه ال
احلارث بن عبدالرمحن، عن سعيد بـن : "كلهم من طريق )٩(."األحاديث املختارة" والضياء املقدسي يف

  . بنحوه.."  بهاملسيب

                                                
 ). ٢٤٨٤ ح ٤/٢٥٨ - فضل الوضوء -الطهارات  (١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ١(

 ).  ١٤ ح ١٠٧: ص (١ ط)٢(

  ).  ٩١ ح ٦٠: ص( ٢ ط)٣(
  ). ٥٢٨ ح ٢/١٦١ (١ط )٤(
  ). ٤٨٨ ح ١/٣٧٩ (١ ط)٥(
  ). ٣٦ ح ١٨: ص( ١ط )٦(
 ). ٣/٢٢٣ (١ ط)٧(

 ).  ٤٥٦ ح ١/٢٢٣ -الطهارة ( ١ط )٨(

 ).٤٧٧ ح ٢/١٠٢ (٣ط) ٩(



 ١٦٣

ســـباغ الوضـــوء، مـــن حــــديث علـــي  ألمـــر   ،)١("املــــسند" يف  أمحـــد:، مـــع ألفـــاظ أخـــرىوأخرجـــه 
 ،)٣("الــضعفاء الكبــري"يف لعقيلــي وا )٢(.، بنحــو حــديث البــاب وزاد يف لفظــه"همــستخرج" يفالطوســي و

  . بنحو ألفاظ أمحد
  :شواهد احلديث

  :للحديث ثالثة شواهد هي

 أمحــــــد يفو )٤(."نالــــــسن"ابــــــن ماجــــــه يف :  أخرجــــــه،أيب ســــــعيد اخلــــــدري حــــــديث : األول
  . وغريهم)٧(."الضعفاء الكبري" والعقيلي يف )٦(".صحيحال"  وابن خزمية يف )٥(."مسنده"

،حـــــــديث : الثـــــــاين   يف ســـــــننهوالرتمـــــــذي )٨ (".الـــــــصحيح" يف مـــــــسلم:  أخرجـــــــهأيب هريـــــــرة 
 )١٢(."خــــارالبحــــر الز" والبــــزار يف )١١(."الــــصغرىالــــسنن " والنــــسائي يف )١٠(. وابــــن ماجــــه)٩(.وصــــححه

  .وغريهم

 وابــن أيب عاصــم يف)١٣(".املــسند" يف أمحــد:  أخرجــه،مــن املبايعــاتحــديث صــحابية : الثالــث

                                                
  ). ٥٨٢ ح ٢/٢٢ (١ط )١(
  ). ٤٢ ح ١/٢٢٦( ١ط )٢(
  ). ٢/٤٩( ١ط) ٣(
 ).٤٢٧ ح ١/١٤٨ - ب ما جاء يف إسباغ الوضوء -الطهارة وسننها (ط . د)٤(

 ).١٠٩٩٤ ح ١٧/٢١ (١ط )٥(

 ).١٧٧ ح ١/٩٠-...ب ذكر تكفري اخلطا -الوضوء (ط .د) ٦(

 ).٢/٢٢٣( ١ط) ٧(

 ).٢٥١ ح ١/٢١٩ -ب فضل إسباغ الوضوء على املكاره  -الطهارة ( ١ ط)٨(

 .)٥٢ ، ٥١ ح ١/٧٢ - ب يف إسباغ الوضوء -الطهارة ( ٢ ط)٩(

 ).٤٢٨ ح ١/١٤٨ - ب ما جاء يف إسباغ الوضوء -الطهارة وسننها (ط . د)١٠(

 )١٤٣ ح ١/٨٩ - ب الفضل يف ذلك -الطهارة  (٢ ط)١١(

 ).٨١٢٩ ح ١٤/٣٩٢ (١ط )١٢(

 ).٢٢٣٢٦ ح ٣٧/١٤ (١ط )١٣(



 ١٦٤

   )١(."اآلحاد واملثاين"
عبيـدة :  علي، وعبدهللا بن عمرو، وابـن عبـاس، وعبيـدة، ويقـال:ويف الباب عن: "قال الرتمذي

   )٢(."لسننا"". بن عمرو، وعائشة، وعبدالرمحن بن عائش احلضرمي، وأنس
   رجال احلديث

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 ).١ح (، سبقت ترمجته "صدوق"، )ارّعبيد بن شريك البز(و . والثالث

وقـد ينـسب إىل جـد ، حـيَُمسعيد بن احلكم بن دمحم بـن سـامل بـن أيب مـرمي اجل" ):ابن أيب مرمي( .٢
أيب ضـمرة أنـس بـن عيـاض، ومحـاد بــن :  روى عـن)٣(". ع. مـن كبـار العاشـرة،قـة ثبـت فقيـه ث،جـده
 )٤(.البخاري، وإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين: وروى عنه. زيد

د( .٣ د): "ابــن أيب الــز  صــدوق تغــري حفظــه ملــا قــدم ، عبــدهللا بــن ذكــوان،عبــدالرمحن بــن أيب الــز
معـاذ بـن معـاذ العنـربي البـصري، وهـو  : روى عـن)٥(".٤ خـت م . مـن الـسابعة، وكـان فقيهـا،بغداد

أبـو ، أبـو خيثمـة زهـري بـن معاويـة اجلعفـي، وهـو أكـرب منـه :وروى عنـه. من أقرانـه، وموسـى بـن عقبـة
 )٦(.خيثمة زهري بن معاوية اجلعفي، وهو أكرب منه

  مـن،امصدوق لـه أوهـ،  املخزومي أبو احلارث،اشّيَبن عبدهللا بن ع" ):عبدالرمحن بن احلارث( .٤
: وروى عنـه. زيد بن علي بن احلـسني، وطـاووس بـن كيـسان اليمـاين:  روى عن)٧(".٤ بخ .السابعة

 )٨(.، مسلم بن خالد الزجنيسفيان الثوري

                                                
 ).٣٤٠٧ ح ٦/١٧٩( ٢ط" اآلحاد واملثاين" ابن أيب عاصم) ١(

 ).١/٧٣ (٢ ط"السنن " الرتمذي)٢(

  ). ٢٣٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)١٠/٣٩٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ).  ٣٤٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٧/٩٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ). ٣٣٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)١٧/٣٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ١٦٥

ّ، مل يـتـبـني يل من هو، ذكره البخاري يف الكىن من ) العباسوأب( .٥ ّ، ومل يـبــني مـن "التـاريخ الكبـري"َََ َُ
 ،"املقتـىن" كمـا ذكـره الـذهيب يف )١(." عن ابـن املـسيب،اسَّالعي وبأ : ويقال،أبو العباس: "هو، فقال

ّمبثناة حتتية، ومل يـبـني من هو" اسَّالعي بوأ: "فقال  )٣(. وحكم جبهالته يف موضع آخر)٢(.َُ

 مـن كبـار ، أحـد العلمـاء األثبـات الفقهـاء الكبـار،نَزَسعيد بـن املـسيب بـن حـ): "ابن املسيب( .٦
إدريــــس بــــن صــــبيح : وروى عنــــه. ســــعد بــــن أيب وقــــاصيب بــــن كعــــب، أ : روى عــــن)٤(". ع،الثانيــــة

 )٥(.األودي، وأسامة بن زيد الليثي

أول النــاس إســالما  .طلب القرشــي اهلــامشي، أبــو احلــسنعبــداملابــن  ): علـي بــن أيب طالــب( .٧
وة ولــد قبــل البعثــة بعــشر ســنني علــى الــصحيح، شــهد املــشاهد إال غــز. يف قــول كثــري مــن أهــل العلــم

 )٦(.ومناقبـة كثــرية .أنــت أخـي: وملـا آخــى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص بـني أصــحابه قـال لـه .تبـوك، وزوجـه بنتــه فاطمـة
 األعــور عبــدهللاحلــارث بــن : وروى عنــه. أيب بكــر الــصديق، وزوجتــه فاطمــةوالنــيب ملسو هيلع هللا ىلص، : روى عــن
 )٧(.، وابنه احلسناهلمداين

 احلكم على اإلسناد

لشواهد إىلإسناد  بعـض وصـحح بعـض أهـل العلـم.  حسن لغريهه ضعيف جلهالة أيب العباس، ويرتقي 
ـــــــزار واحلـــــــاكم ـــــــة الب ـــــــذكر، فقـــــــد صـــــــحح البوصـــــــريي رواي ـــــــسابقة ال ـــــــه ال ُطرق

ــــــــ، كمـــــــا ص)٨( حح روايـــــــةـــ

                                                
 ). ٩/٦٣ (ط.د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ١(

  ).  ٤٨٤٥ ت ١/٤٤٣( ١ط "املقتىن يف سرد الكىن"الذهيب ) ٢(

  ). ٢/٨٠١(ط . د"املغين يف الضعفاء" )٣(

  ).  ٢٤١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)١١/٦٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ).٤/٤٦٤( ١ط "اإلصابة" ابن حجر )٦(

 .)٢٠/٤٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

  ). ١/٣٠٨( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ٨(



 ١٦٦

   )٢(".صحيح اجلامع"األلباين يف :  وصححه من املعاصرين)١(.يعلى أيب

                                                
  ). ٢/٣٤( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ١(

 ) ٩٢٦ ح ١/٢٢١( ٢ط) ٢(



 ١٦٧

َقــال -احلــديث الثالــث والعــشرون  ِ البـيـهقـــيَ َ َُأخبـــر علــي بــن َأمحـــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بـــن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ َ
ٍصفار، حدثـنا عباس بن الفضل األسـفاطي، حـدثـنا إبــراهيم بـن المنـذر، حـدثـنا حممـد بـن فـلـيح، عبيدال َْ َُّ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َّْ َ ُُّ َْ َ ََ َ ََّ َّ ََّ َ َِ ِ ِْ ُْ َ ُِ ِ َ ََ ْ ِ َ َّ َّ

َوأَبو ضمرة، عن احل ُْ ِ َ ََ ْ َ سناده مبثلهَ ِارث بن عبدالرمحن، فذكره  ِ ِِ ِْ ِ ِ َ ْ ِِْ َُ َ َ َ َِّ َِْ ِ. 

ـــع: "بقيــة إســناده ذكــره البيهقــي يف احلــديث الــسابق هلــذا يف الــشعب، فقــال: قــال الباحــث ن ــــــ
ذكره فــ: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول هللا : قــال علــي بــن أيب طالــب : أيب العبــاس، عــن ســعيد بــن املــسيب، قــال

 املَىلِإ(: مبثله غري أنه قال
َ

 )١().دِاجَس

  ختريج احلديث

  ).٢٢ح (أنظر 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ). ٢١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )عباس بن الفضل األسفاطي(و . والثالث

 ، صــدوق تكلـم فيـه أمحــد ألجـل القــرآن، عبــدهللا بـن املنـذر بــن املغـريةبـن): "إبـراهيم بـن املنــذر( .٢
وروى . الك بن أنـس، ودمحم ابـن إمساعيـل بـن أيب فـديكم : روى عن)٢(". خ ت س ق.من العاشرة

 )٣(. البخاري، وابن ماجه:عنه

:  روى عــن)٤(". خ س ق.التاسـعة  مـن، صـدوق يهـم،بـن سـليمان األســلمي): "دمحم بـن فلـيح( .٣
إبـراهيم بـن املنـذر احلزامـي، ويعقـوب : وروى عنـه. ن دمحم الصادق، وعاصم بـن عمـر العمـريجعفر ب

 )٥(.بن محيد بن كاسب

                                                
 ). ٢٤٨٦ ح ٤/٢٥٨ -وضوء  فضل ال-الطهارات  (١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ١(

  ). ٩٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)٢/٢٠٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ). ٥٠٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٢٦/٢٩٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(



 ١٦٨

لك بــن عبــدامل:  روى عـن)١(". ع. مـن الثامنــة، ثقــة،أنـس بــن عيـاض بــن ضـمرة): "رةْمَأبـو ضــ( .٤
 دمحم بــن أمحــد بــن حــرب املوصــلي، وأمحــد بــن: وروى عنــه.  بــن عمــرعبيــدهللاعزيز بــن جــريج، وعبــدال
 )٢(.حنبل

 عـخ . مـن اخلامـسة، صدوق يهم،بُبن عبدهللا بن سعد بن أيب ذ): "احلارث بن عبدالرمحن( .٥
: وروى عنــــه. عبيـــدهللاســـعيد بـــن أيب ســــعيد املقـــربي، وطلحـــة بـــن :  روى عـــن)٣(".م مـــد ت س ق

 )٤(.عزيز بن جريجعبداللك بن عبداملعزيز بن دمحم الدراوردي، وعبدال

ح (، ســـبقت تـــرامجهم يف )علــي (، و "ثقـــة) "ابـــن املــسيب(فيــه جهالـــة، و  ،) العبـــاسوأبــ( .٦
٢٢.(  

 احلكم على اإلسناد

  ).٢٢ح (إسناده ضعيف، وانظر تفصيل ذلك 

                                                
  ). ١١٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٣/٣٥٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١٤٦: ص (١ ط"لتقريبا"ابن حجر  )٣(

 .)٥/٢٥٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ١٦٩

   ب التسمية على الوضوء: املبحث الثاين عشر

َقال -احلديث الرابع والعشرون  ِ البـيـهقيَ َ ََأخبـر علي بن َأمحـد: َْ ََْ ُ ْ ُّ َِْ َ ُ بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن َ ْ ُْ ََْ َ َْ ُصفار، عبيدالـِ َّ َّ
ْثنـا حممـد بــن غالـب، ثنــا هـشام بــن بـهـرام، ثنــا عبـدهللا بــن حكـيم أَبــو بكـر، عــن عاصـم بــن حممـد، عــن  َْ َ ٍَ ِ ِ َِّ َ ََّ َُ ُِ ْ ْ ْ ِْ ٍِ ٍ ْ َ ُ َ َِ ُ ُ َُ َُ ْ َ ٍ ُ

َفع، عن ابن عمر َ ُ َِ ِْ ٍ ِ َ، قال َ ِقال رسول هللا : َ ُ َُ َ  :ملسو هيلع هللا ىلصَ

ِِمن تـوضأ وذكر اسم هللا على وضوئه( ُ َ َََ ِ َ َ َْ َ َ َ َّ َ ْ ْ كان طهورا جلسده، ومن تـوضأ ومل،َ َُ َ َ ًَ َّ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ََ يذكر اسـم هللا علـى َ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ
ِِوضوئه ُ ِِ كان طهورا ألعضائه،َ َ ْ َ ِ ً ُ َ َ َ(.)١(  

  ختريج احلديث

هـشام بـن : " مـن طريـق)٤(.اجلـوزي مـن طريقـه وابـن )٣(".الـسنن"والدراقطين يف  )٢(. ابن شاهني:أخرجه
  . ، بنحوه.." به رام

ـــســعيد بــن زي" : مــن الــصحابةعــن تــسعة واحلــديث ذكــره الكتــاين يف املتــواتر  ،دـــــــــــوأيب سعي، دـــ
 يف  املتقـي اهلنــديزاد و)٥(. وأنــس، وأم سـربة، وعلــي، وعائـشة، وســهل بـن ســعد، وأيب سـربة،وأيب هريـرة

   )٦(.واية عن ابن عباس  ر"كنز العمال"
  رجال احلديث

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 .والثالث

لتمتـام،يب التمـارّ أبــو جعفـر الـض،بـن حـرب): "دمحم بـن غالـب( .٢ ".  مـن أهـل البــصرة، املعــروف 
ئل الــدارقطين عـــن دمحم بــن غالـــب متتـــام، ُوســـ...ظــاكــان كثـــري احلــديث صـــدوقا حاف: "قــال اخلطيـــب

                                                
  ). ١٩٩ ح ١/٧٣ - ب التسمية على الوضوء -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

  ) .  ٩٩ ح ٣٩: ص (١ط "فضائل األعمال الرتغيب يف"بن شاهني ا) ٢(

ب التسمية على الوضوء –الطهارة ( ١ط) ٣(   ).٢٣٣ ح ١/١٢٥ - 

 ). ١٢٢ ح ١/١٤٢( ١ ط"التحقيق يف مسائل اخلالف" ابن اجلوزي )٤(

 .)٥١: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٥(

 .)٢٦٠٢٢ ح ٩/٢٨٢( ٥ ط)٦(



 ١٧٠

ـــ روى ع)١(.)." ه٢٨٣ت (، اديثـثقــة مــأمون، إال أنــه كــان خيطــئ، وكــان وهــم يف أحــ: فقــال  :نــ
موســى بــن هــارون، وحيــىي بــن دمحم بــن : روى عنــه. أيب نعــيم الفــضل بــن دكــني، وأيب غــسان النهــدي

  )٢(.صاعد

ــرام( .٣ علــي بــن :  روى عــن)٣(". د س. مــن كبــار العاشــرة، ثقــة،املــدائين أبــو دمحم): "هــشام بــن 
 )٤(.، وعباس بن دمحم الدوريأبو داود: وروى عنه. مسهر، واملعاىف بن عمران

لوضــع، واه،عــن التــابعني: "قــال الــذهيب. ريِاهَّالــد، )عبـدهللا بــن حكــيم أبــو بكــر( .٤  )٥(". مــتهم 
ســعيد بــن ســليمان، وجبــارة بــن : وعنــه .هــشام بــن عــروة، ويوســف بــن صــهيب، وغريمهــا: روى عــن

  )٦(.املغلس

 . مـن الـسابعة، ثقـة، العمري املدين،بن زيد بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب): "عاصم بن دمحم( .٥
سـفيان بــن عيينـة، وشــبابة : وروى عنـه.  دمحم بـن كعــب القرظـي، ودمحم بـن املنكــدر: روى عـن)٧(".ع

 )٨(.بن سوار

 روى )٩(". ع. مـن الثالثـة، فقيـه مـشهور، ثقـة ثبـت،بن عمر موىل ا،أبو عبدهللا املدين): "فع( .٦
 )١٠(.والربيع بنت معوذ بن عفراء: وروى عنه. رافع بن خديج: عن

                                                
  ). ٤/٢٤٢ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  ). ٤/٢٤٢ (١طاملصدر السابق ) ٢(
  ).  ٥٧٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٣٠/١٧٧( ١ ط" الكمالذيب"املزي  )٤(

  ).١/٣٣٥(ط . د"املغين يف الضعفاء" الذهيب )٥(

  .)٤/٧٧١ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٦(

 ).  ٢٨٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)١٣/٥٤٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

  ).  ٥٥٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)٢٩/٢٩٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ١٧١

 أحــد املكثــرين مــن ، العــدوي أبــو عبــدالرمحن،عبــدهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب): " ابــن عمــر( .٧
أول ، رتــه كانــت قبــل هجــرة أبيــههجو...أســلم مــع أبيــه وهــو صــغري مل يبلــغ احللــم )١(". ع.الــصحابة

، وعــن لنــيب ا: روى عــن )٢(. بــن عمــر مبكــة ســنة ثــالث وســبعنيعبــدهللامــات ، مــشاهده اخلنــدق
 )٣(. بن أيب سلمة املاجشونعبدهللا بن دينار، وعبدهللا :وروى عنه. بالل مؤذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  احلكم على اإلسناد

لوضــع" حكــيمعبــدهللا بــن"إســناده واه ألجــل   ،وهــذا أيــضا ضــعيف":  فقــالالبيهقــيوضــعفه . ، مــتهم 
حلــديثِاهَّأبــو بكــر الــد بــل هــو ضــعيف : " وتعقبــه ابــن امللقــن فقــال)٤(."ري غــري ثقــة عنــد أهــل العلــم 

 وألجلــه )٥(. وذكــر عــدة أحاديــث يف ذكــر هللا علــى الوضــوء، كلهــا واهيــة."جــدا، منــسوب إىل الوضــع
  )٦(".احلبريتلخيص "أعله ابن حجر يف 

 أقــوى ،ال أعلــم حــديثا يثبــت: "وســئل اإلمــام أمحــد عــن حــديث التــسمية علــى الوضــوء، فقــال
 احلــافظ ابــن حجــر  وتعقبــه)٧(." وربــيح رجــل لــيس مبعــروف، عــن ربــيح،شــيء فيــه حــديث كثــري بــن زيــد

ال يلـــزم مـــن نفـــي العلـــم ثبـــوت العـــدم وعلـــى التنـــزل ال يلـــزم مـــن نفـــي الثبـــوت ثبـــوت الـــضعف : "فقـــال
لثبوت الصحة فـال ينتفـي احلكـم وعلـى التنـزل ال يلـزم مـن نفـي الثبـوت عـن كـل فـرد  الحتمال أن يراد 

مــوع  التــسمية وتكلــم علــى أســانيدها، وذهــب إىل حتــسنيأحاديــث احلــافظ  مث ســاق )٨(".نفيــه عــن ا

                                                
  ).  ٣١٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .) بتصرف٣/٩٥٠ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٢(

 .)١٥/٣٣٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ). ١٩٩ ح ١/٧٣ (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٤(

 ). ٢/٩٤ (١ ط"البدر املنري"ابن امللقن ) ٥(

 ). ٧١ ح ١/٢٥٧ (١ ط"تلخيص احلبري"بن حجر ا) ٦(

 .)٤/١١٠( ١ط "الكامل" بن عدي ا)٧(

 ).١/٢٢٢( ٢ط" نتائج األفكار" ابن حجر )٨(



 ١٧٢

ري  وإمـا صـحيح غـ، أحاديـث البـاب إمـا صـريح غـري صـحيح:قـال أبـو الفـتح اليعمـري: "احلديث، فقـال
حلديث احلسن: وقال ابن الصالح.صريح    )١(". وهللا أعلم. يثبت مبجموعها ما يثبت 

  

                                                
 ).١/٢٣٥( املصدر السابق )١(



 ١٧٣

ء: املبحث الثالث عشر    ب غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإل

َقـــــال -احلـــــديث اخلـــــامس والعـــــشرون  ِ البـيـهقـــــيَ َ ـــــن : َْ ـــــي بـــــن َأمحـــــد بـــــن عبـــــدان، أ َأمحـــــد ب ـــــر عل َُأخبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ َ
د، عـــن الـــعبيد ـــز ـــا عبـــدهللا يـعـــين القعنـــيب، عـــن مالـــك، عـــن َأيب ال ـــا إمساعيـــل بـــن إســـحاق، ثن ِصفار، ثن ِ َِ َ َ َِ ِ َِِّ ْ ْ ٍَ َ ََّ ِ َْ َْْ َ ْ ِْ ُِ ُُ ِ ْ َّ َّ

ََاألعرج، عن َأيب هريـرة َ َْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ، َأن رسول هللا  ْ َ ُ َ َقالملسو هيلع هللا ىلص َّ َ: 

َإذا اســـتـيـقظ َأحـــدكم مـــن نـ( ْ ِ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ِومـــهِ ِ َ فـليـغـــسل يـــده قـبـــل َأن يـــدخلها يف وضـــوئه، فـــإن َأحـــدكم ال ،ْ ْ ُ َ َ ُ ََّ ِ َ ْ َ ْ َِِ ِ ُِ َ ِ َ َُ ْ َ ْ َ ْ َْ
تت يده ُيدري أَين  ُ َ َ َْ َ َ ْ ِ ْ( . 

وأخرجـه مـسلم .  عـن عبـدهللا بـن يوسـف عـن مالـك،رواه البخـاري يف الـصحيح": قال البيهقـي
د     )١(."من وجه آخر عن أيب الز

  ختريج احلديث

: وزاد البخــاري يف أولــه ..".مالــك بــه : " يف صــحيحيهما، مــن طريــق)٣(.ومــسلم )٢(.بخــاري ال:أخرجــه
ْإذا تـوضأ َأحدكم فـليجعل يف أَنفه، مث ليـنـثـر، ومن استجمر فـليوتر( ْ ِْ ُِ َ َْ َْ ََ ََ َْ َْ ْ ِ َ َُ ْ ِ َُِّ ُْ ُ َِ ْ َ َ َّ َ ِ.(...  

   رجال احلديث
رامجهم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )ِّيبَنــْعَعبـدهللا الق( و ).٦ح (، سبقت ترمجته يف "إمام حافظ"، )إمساعيل بن إسحاق(و . والثالث
  ).١٢ح (، إمام دار اهلجرة، سبقت ترمجته يف بن أنسا) مالك(و ). ١١ح (سبقت ترمجته " ثقة"

دوأب( .٢  )٤(".ع. مـن اخلامـسة، ثقـة فقيـه،دينعبدهللا بن ذكوان القرشي أبو عبدالرمحن املـ): " الز
ن بـــن عثمـــان بـــن عفـــان: روى عـــن : وروى عنــــه.  وهـــو روايتـــه-رمحن بـــن هرمـــز األعـــرج عبـــدال، أ

 )٥(. بن أيب فروة، وثور بن يزيد الديلميعبدهللاإسحاق بن 

                                                
ء -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(   ). ٢٠١ ح ١/٧٤ - ب غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإل

ب االستجمار وترا -الوضوء ( ١ط "الصحيح" خاريبال) ٢(  ).  ١٦٢ ح - 

ب كراهة غمس املتوضئ-الطهارة ( ١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(  ). ٢٧٨ ح ١/٢٣٣ -… 

  ). ٣٠٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)١٤/٤٧٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(



 ١٧٤

  .)١ح (، سبقت ترمجته يف )  هريرةوأب(و ). ١٢ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )األعرج( .٣
 احلكم على اإلسناد

  .إسناده صحيح



 ١٧٥

  ب صفة غسلهما : املبحث الرابع عشر

َقـــــال -احلـــــديث الـــــسادس والعـــــشرون  ِ البـيـهقـــــيَ َ ـــــر علـــــي بـــــن َأمحـــــد بـــــن عبـــــدان، أ َأمحـــــد بـــــن : َْ َُأخبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ َ
ْصفار، ثنــا عبــاس بــن الفــضل األســفاطي، ثنــا أَبــو العبيدالــ ُْ ُّ ِ َ َْ َْ ْ ِ ْ ُ ُُ ََّ َّ ْوليــد، ثنــا زائــدة، عــن خالــد بــن علقمــة، عــن َّ َْ َ ََ ََ ْ ِ ْ ِ ِ َِ ُ َ ِ َ ِ

َ
ٍّعبد خري، عن علي  َِ َ ْْ َ، قالَ َ : 

َصـلى علــي الفجـر، مث دخــل الرحبــة( َََ َّ َ َ َْ ََُّ َ ْ ٌّ ِ َّ َ
ء فيــه مــاء )١( ه الغـالم  ٌ فـدخلنا معــه، فـدعا بوضــوء، فــأ َ َِ ِ ٍ ٍَ ُ َ َ َِ ِِ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ َْ َ

ََوطـست، فأ ٍ ْ َ ء بيَ َِخـذ اإل َ َ ِْ َ ء بيمينـه فـأفـرغ َ َمينـه فـأفـرغ علـى يـده اليـسرى، مث غـسلهما مجيعـا، مث َأخـذ اإل ََ َ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُِ َ َ ِْ َّ ََّ َ ُ ًُ َُ َ َ ََ ْ ْ ِ ِ َ َ
ء ِعلى يده اليسرى فـغسلهما مجيعا، فـغسل كفيه ثال قـبل َأن يدخلهما يف اإل َ َ َِْ ِ َ َُ ً َُ َ َِ ِْ َ َ َُ َْ ََ َْ ًْ ََ َّ َ َ ََِ ْ ُْ ِ ِ َوذكر احلديث...َ ِ َْ َ َ َ َِويف . َ

َآخره قال َ ِِ ِمن َأحب َأن يـنظر إىل وضوء رسول هللا : ِ ِ ُ َ َ ََ ُِ ُ َ ُِ َ ْ ْ َّ ُفـهذا كان طهورهملسو هيلع هللا ىلص ْ ُ ََ ُ َ ََ َ(.)٢(  
  ختريج احلديث

  . له عدة طرق وألفاظ خمتلفة، يف وصف الوضوء، عن عبد خري عن علي 

خمتــصرا جــدا مقتــصرا علــى شــربه مــن  "الــسنن" يف لرتمــذياو )٣(".الــسنن" يف  داودوأبــ: أخرجــه
" الـسنن"يف ابـن ماجـه  و)٥(."الـسنن الـصغرى"والنـسائي يف  )٤(".حـسن صـحيح: "وقـال فضل وضـوئه،

 يفلقاســــــم بــــــن ســــــالم وا)٧(".املــــــسند"  يفأمحــــــدو )٦(.خمتــــــصرا مقتــــــصرا علــــــى املضمــــــضة واإلستنــــــشاق

                                                
ـا دكـان وسـط مـسجد الكوفـة كـان "رحبـة الكوفـة"واملراد هنـا  .قال الليث ورحبة املسجد ساحته ")١( قعـد فيـه   يعلـي فإ

  .) بتصرف١٨٥: ص (ط. د"املغرب يف ترتيب املعرب"اخلوارزمي  ."ويعظ ومنها أنه ألقى ما أصاب من أهل النهروان يف الرحبة

  ).٢١٣ ح ١/٧٨ - ب صفة غسلهما -الطهارةة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب صفة وضوء النيب -الطهارة  (ط.د )٣(  - ١١١ ح ١/٢٧  .( 

ب يف وضوء النيب -لطهارة ا (٢ ط)٤(   ٤٩ ح ١/٦٨ - كيف كان .( 

ب غسل اليدين –الطهارة  (٢ ط)٥(  ).  ٩٤ ح ١/٦٩ 

ب املضمضة واالستنشاق من كف واحد -ا "السنن"الطهارة و(ط . د)٦(  ).٤٠٤ ح ١/١٤٢ - 

  ). ٩٨٩ ح ٢/٢٨٤ (١ط )٧(



 ١٧٦

 )٤(".املنتقــى" يفابــن اجلــارود و )٣(".مــسنده" يف وأبــو يعلــى )٢(."البحــر الزخــار" يف البــزارو )١(".الطهــور"
ر"والطحــاوي يف  )٥(".الـــصحيح" يف ابــن خزميــةو  )٧(".الـــصحيح" يف ابــن حبــانو )٦(."شــرح معـــاين اآل

 لبغـويوا )٩(".هسـنن" يف الـدارقطين )٨(.مقتـصرا علـى أنـه ملسو هيلع هللا ىلص توضـأ ثـال" املعجـم األوسـط"والطرباين يف 
  . ، بنحوه.."خالد بن علقمة به: "كلهم من طريق )١٠(".شرح السنة "يف

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٢١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة) "عباس بن الفضل األسفاطي(و . والثالث

 مـــن ، ثقـــة ثبـــت، مـــوالهم أبـــو الوليـــد الطيالـــسي،يهـــشام بـــن عبـــدامللك البـــاهل" ،)أبـــو الوليـــد( .٢
 )١٢(: .وروى عنه. محاد بن زيد، ومحاد بن سلمة:  روى عن)١١(". ع.التاسعة

 . مـــن الـــسابعة، ثقـــة ثبـــت صـــاحب ســـنة، أبـــو الـــصلت الكـــويف،ابـــن قدامـــة الثقفـــي "،)زائـــدة( .٣
 )١٤( . البخاري، وأبو داود:وروى عنه: .  روى عن)١٣(".ع

                                                
  ).  ١٣٢ ح ١٩٧: ص (١ ط)١(

  ).  ٧٩١ ح ٣/٣٩ (١ط )٢(
 ). ٢٨٦ ح ١/٢٤٦( ١ ط)٣(

  ). ٦٨ ح ٢٨: ص...صفة وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -الطهارة ( ١ ط)٤(
ب صفة غسل اليدين قبل-الوضوء ( ط.د) ٥(   ). ١٤٧ ح ١/٧٦ -... 
  ). ١٦٣ ح ١/٣٥ - ب فرض الرجلني يف وضوء الصالة -الطهارة  (١ط) ٦(

 ).  ١٠٥٦ ح ٣/٣٣٧ -...ض قول من زعم أن الفرض ذكر اخلرب املدح-الطهارة  (١ ط"اإلحسان ")٧(

  ). ٧٠٣٠ ح ٧/١١٩ (ط.د )٨(
  ). ٢٩٩ ح ١/١٥٥ (١ ط)٩(
ب صفة وضوء النيب -الطهارة  (٢ ط)١٠(   ).٢٢٢ ح ١/٤٣٢ - 

 ). ٥٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١١(

 .)٣٠/٢٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٢(

  ). ٢١٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٣(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٤(



 ١٧٧

 :نــــــ روى ع)١(". د س ق.ةــادســـــ مـــن الـــس، صـــدوق،بـــو حيـــة الــوادعيأ "،)خالــد بـــن علقمـــة( .٤
 )٢(.وسفيان الثوري، وأبو األحوص سالم بن سليم: وروى عنه. عبد خري

 . من الثانية مل يـصح لـه صـحبة، خمضرم ثقة، أبو عمارة الكويف،بن يزيد اهلمداين "،)عبد خري( .٥
 طلحــــة بـــن مــــصرف، وعــــامر :وروى عنــــه. د بــــن مـــسعوعبــــدهللازيــــد بــــن أرقـــم، و:  روى عـــن)٣(".٤

 )٤( .الشعيب

  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف ) علي( .٦
 احلكم على اإلسناد

ملتابعـــات والـــشواهد إىل صـــحيح لغـــريه رجالـــه ثقـــات عـــدا أ حيـــة الـــوادعيإســـناده حـــسن . ، يرتقـــي 
ــــاين)٥(.أمحــــد شــــاكر: وصــــححه مــــن املعاصــــرين  )٨(."مــــسند أمحــــد"قــــوا  وحمق)٧(.واألعظمــــي )٦(. واأللب

ؤوط    )٩(. يف حتقيقه لصحيح ابن حبانواألر

يف الوضـوء، أن متنـه " عبـد خـري عـن علـي "ظهـر يل بعـد تتبـع طـرق حـديث : قال الباحث
   .مضطرب جدا، لوروده بعدة وجوه خمتلفة

   أسباب االضطراب هي

ت ورود : أوال   :م، هسةمخ عن عبد خري ا، رواه"غسل القدمنيب"روا

                                                
  ).  ١٨٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٨/١٣٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٣٣٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)١٦/٤٦٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ) ٩٢٨ ح ٢/٦( ١ ط)٥(

  ).  ٤١١ ح ١/١٢٩( ٣ ط"مشكاة املصابيح" األلباين.  ت)٦(

  ). ١٤٧ ح ١/٧٦( "صحيح ابن خزمية" )٧(

 ) ٢/٢٨٤ (١ ط)٨(

 ).  ٣/٣٣٧( ١ ط"اإلحسان" )٩(



 ١٧٨

، "أبــو عوانــة، وشــريك، وزائــدة بــن قدامــة، وأبــو حنيفــة: "، ورواه عنــه أربعــة)خالــد بــن علقمــة( .١
 يف "املــــــسند" يف  وأمحــــــد)٢(."الــــــصغرىالــــــسنن " والنــــــسائي يف )١(."الــــــسنن"أبــــــو داود يف : أخرجــــــه
ـــــزار يف  )٣(.مواضـــــع ر"وأبـــــو يوســـــف يف  )٤(."البحـــــر الزخـــــار"والب ـــــن ســـــالم )٥(".اآل  يف والقاســـــم ب

 )٩(.صـحيحه  وابـن خزميـة يف)٨(."املنتقـى" وابـن اجلـارود يف )٧(."مـسنده"يف   وأبو يعلى)٦(."الطهور"
ر"والطحـاوي يف  يف " الــسنن"والــدارقطين يف  )١١(."الـصحيح"يف  وابــن حبــان )١٠(."شــرح معـاين اآل

  )١٣(".شرح السنة" والبغوي يف )١٢(.مواضع

النــسائي : رواه عنــه شـعبة، أخرجـه. الـسابق"  علقمـةخالـد بــن: "، وقيــل أنـه)فطـةْرُمالـك بـن ع( .٢
البحـــر "يف  والبـــزار )١٦(."مـــسنده" وأبـــو داود الطيالــسي يف )١٥(".املـــسند" يف  وأمحـــد)١٤(."الــصغرى"

   )١٧(".الزخار

                                                
ب صفة وضوء النيب -الطهارة  (ط.د )١(   - ١١١ ح ١/٢٧.(   

 .)٩٢ ح ١/٦٨- ب غسل الوجه -الطهارة  (٢ ط)٢(

  .)٩٩٨ ح ٢/٢٨٩( ١ط )٣(

 ).٧٩١ ح ٣/٣٩( ١ط )٤(

   ).٤ ح ٢: ص(ط .د) ٥(

    ).٧٥ ح ١٦١: ص( ١ ط)٦(

 ).٢٨٦ ح ١/٢٤٦ (١ ط)٧(

 ).٦٨ ح ٢٨: ص -... صفة وضوء رسول هللا -الطهارة ( ١ ط)٨(

 ).١٤٧ ح ١/٧٦ -...ب صفة غسل اليدين قبل  -الوضوء ( ط.د) ٩(

 ).١٦٣ ح ١/٣٥ (١ط) ١٠(

    ).١٠٥٦ ح ٣/٣٣٧ -ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن الفرض على املتوضىء  -الطهارة ( ١ ط"اإلحسان ")١١(

    .)٢٩٨ ح ١/١٥٤ - صفة وضوء رسول هللا  ب -الطهارة ( ١ ط)١٢(

 ).٢٢٢ ح ١/٤٣٢ -ب صفة وضوء النيب  -الطهارة  (٢ ط)١٣(

 ).٩٣ ح ١/٦٨ - عدد غسل الوجه -الطهارة  (٢ ط)١٤(

 ).  ٩٨٩ ح ٢/٢٨٤ (١ط )١٥(

    ).١٤٢ ح ١/١٢٥( ١ط )١٦(

 .)٧٩٣ ح ٣/٤١( ١ط )١٧(



 ١٧٩

 رواه عنـه )١(."كـان ممـن خيطـىء": "الثقـات"، قـال ابـن حبـان يف )ع اهلمـداينْلَعبدامللك بـن سـ( .٣
   )٢(".سندامل"يف أمحد : مروان، أخرجه

ثقـــة مكثـــر عابـــد، : ""التقريـــب" يف  قـــال احلـــافظ،)بيعيَّأبـــو إســـحاق عمـــرو بـــن عبـــدهللا الـــس( .٤
خــرة  )٤(".البحــر الزخــار" يف البــزار:  ورواه عنــه أبــو األحــوص ســالم بــن ســليم، أخرجــه)٣(".اخــتلط 

كمـا . يف املـسح وروي عنـه املـسح، كمـا سـيأيت )٥(". اجلزء الثاين-  ابن بشرانأمايل"وابن بشران يف 
  روي عنه بلفظ مسح ظاهر القدمني، وعلى اخلفني، كما سيأيت يف مواضعه

: ، رواه عنه ابن عيينه، لكن روايتـه بغـسل ظـاهر القـدمني، أخرجـه)أبو السوداء عمرو النهدي( .٥
  . وجاء عنه من نفس الطريق مبسح ظاهر القدمني، كما سيأيت يف املسح)٦("املسند" يف أمحد

ت ورود  :نيا   :، ورواها عن عبد خري ثالثة"سح ظاهر القدمنيمب"روا

، "األعمـش، ويـونس" رواهـا عنـه إثنـان -  مر يف أوال ذكر اختالطه- ،)بيعيَّأبو إسحاق الس( .١
 وأبـو )٩(".البحر الزخار"يف  والبزار )٨(."املسند" والدارمي يف )٧ (. يف مواضع يف املسندأمحد: أخرجه
ورواه يــونس .  رواه عنـه األعمــش بلفـظ املـسح علــى اخلفـني، كمــا سـيأيت وقــد)١٠(".املـسند"يف يعلـى 

  .عنه بلفظ املسح على النعلني، كما سيأيت

                                                
 .)٧/١٠٤ (١ط )١(

 ).٨٧٦ ح ٢/٢٢٢ (١ط )٢(

 ) ٤٢٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 ).٧٣٦ ح ٢/٣١٠ (١ط )٤(

 ).١٣١٤ ح ١٨٦: ص(ط .د) ٥(

 ).٩١٨ ح ٢/٢٤٢ (١ط )٦(

 ).  ٧٣٧ ح ٢/١٣٩( املصدر السابق )٧(

   ).٧٤٢ ح ١/٥٥٧ - ب املسح على النعلني -الطهارة ( ١ط )٨(

 ).٧٨٩ ح ٣/٣٦ (١ط )٩(

 ).٣٤٦ ح ١/٢٨٧ (١ ط)١٠(



 ١٨٠

ــــــس( .٢ ــــــه شــــــريك، أخرجــــــه)ديُّال شــــــرح معــــــاين " والطحــــــاوي )١(".املــــــسند"يف أمحــــــد : ، رواه عن
ر   .دي أيضا مبسح النعلني كما سيأيتُّ ورواه عن الس)٢(."اآل

  )٣(."مسنده"، رواه عنه ابن عيينة، أخرجه احلميدي يف )هديأبو السوداء عمرو النَّ( .٣

ت ورود:لثا  :، رواها عنه إثنان"سح النعلنيمب"  روا

 )٥(.يف صحيحه وابن خزمية )٤(".املسند"يف أمحد : ، رواه عنه ابن عيينة، أخرجه)ديُّالس( .١

البحـــر "يف  والبـــزار )٦(".املـــسند"يف أمحـــد : ، رواه عنـــه يـــونس، أخرجـــه)بيعيَّأبـــو إســـحاق الـــس( .٢
   )٨(."حلية األولياء" وأبو نعيم يف )٧(".الزخار

ت  ورود:رابعا طنهماسح اخلفني مب" روا   ": والتنصيص على أعالمها دون 
 )٩(."الـــسنن"وأبـــو داود يف : ، ورواه عنـــه األعمـــش، أخرجـــه)أبـــو إســـحاق الـــسبيعي( :رواه عنـــه
الـــــسنن:" والبيهقـــــي يف)١١(.يف مواضـــــع" الـــــسنن"يف   والـــــدارقطين)١٠(".ذكـــــر األقـــــران"وأبـــــو الـــــشيخ يف 

                                                
   ).٩٤٣ ح ٢/٢٥٦ (١ط )١(

 ).١٥٩ ح ١/٣٥( ١ط) ٢(

  ).٤٧ ح ١/١٧٥ (١ط) ٣(

 .)٩٧٠ ح ٢/٢٧٤ (١ط )٤(

 .)٢٠٠ ح ١/١٠٠ - ...على النعلني ذكر الدليل على أن مسح النيب  -الوضوء ( ط.د) ٥(

 ).١٢٦٤ ح ٢/٤١٤( ١ط )٦(

 ).٧٩٤ ح ٣/٤٢ (١ط )٧(

 ).٨/١٩٠(ط . د)٨(

    ).١٦٢ ح ١/٤٢ - ب كيف املسح -طهارة ال(ط .د )٩(

 ).٩٣ ح ٣٧: ص( ١ ط)١٠(

 .)٧٦٩ ح ١/٣٦٨ -...ب الرخصة يف املسح على اخلفني -الطهارة  (١ ط)١١(



 ١٨١

ر"و )٢(".الـــصغري الـــسنن" و)١(."الكـــربى  وابـــن )٤(".شـــرح الـــسنة"والبغـــوي يف  )٣(."معرفـــة الـــسنن واأل
   )٥(."التحقيق يف مسائل اخلالف"اجلوزي يف 

طـ"أيب إسحاق عن عبد خـري: "وقد علل وكيع وتبعه البيهقي رواية ن ؛ والـيت فيهـا ذكـر مـسح 
ن املراد به قدم اخلف، يف موضعني   : القدمني 

 )٦(."يعين اخلفني: قال وكيع: " بعد روايته مسح القدمني"السنن"قال أبو داود يف  .١

فهـذا ومـا روي يف " الصحيح"وعبد خري مل حيتج به صاحبا " :"الكربىالسنن "قال البيهقي يف  .٢
 روينـا عـن خالـد بـن علقمـة عـن عبـد خـري معناه إمنا أريد به قـدما اخلـف بـدليل مـا مـضى وبـدليل مـا

  )٧(".عن علي يف وصفه وضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص فذكر أنه غسل رجليه ثال ثال
ر"وقـــال يف  .٣ عـــن أيب إســـحاق، يبــــدأ ، ومبعنـــاه رواه إبـــراهيم بـــن طهمـــان" :"معرفـــة الـــسنن واأل

  )٨(".ملقيدواملطلق حممول على ا، وأطلق بعض الرواة القدمني، مبقدمي خفيه
   :، أمور- وكيع والبيهقي رمحهما هللا تعاىل -: ويعكر عليهما أعين: قال الباحث

ت مــن طريــق .١ لثــا فطالعــه، والــيت تــنص "أيب إســحاق عــن عبــد خــري: "الــروا ــا يف  ، ذكــر روا
 البحــر"يف البــزار و )١٠(."املــسند"يف الــدارمي و )٩(."املــسند"يف أمحــد : علــى مــسح النعلــني، أخرجهــا

                                                
ملسح على ظاهر اخلفني  -الطهارة  (٣ ط)١(  ).١٣٨٦ ح ١/٤٣٦ -ب االقتصار 

  .)١٢٩ ح ١/٥٩ - ب كيف املسح على اخلفني -الطهارة ( ١ط) ٢(

    .)٢٠٧٩ ح ٢/١٢٦ - ب كيف املسح على اخلفني -الطهارة ( ١ط )٣(

 ).٢٣٩ ح ١/٤٦٤ - ب التوقيت يف املسح -الطهارة  (٢ ط)٤(

 ).٢٤٤ ح ١/٢١٢( ١ ط)٥(

   .)١/٤٢ (ط.د )٦(

ملسح على ظاهر اخلفني  -الطهارة ( ٣ ط)٧(   ).١٣٩٠ ح ١/٤٣٧ -ب االقتصار 

  ).٢٠٨٠ ح ٢/١٢٦ - ف املسح على اخلفنيب كي -الطهارة ( ١ط )٨(

 ).١٢٦٤ ح ٢/٤١٤ (١ط )٩(

 ).٧٤٢ ح ١/٥٥٧ - ب املسح على النعلني -الطهارة ( ١ط )١٠(



 ١٨٢

 مل ،غريـب مـن حـديث أيب إسـحاق بـذكر النعلــني: "وقــال" حليـة األوليـاء"وأبـو نعـيم يف  )١(."الزخـار
 )٢(".نكتبه إال من حديث يونس عنه

ٍرأَيــت علـي بــن َأيب طالــب : (إقـرار البيهقــي بتفـرد عبــد خـري، واإلخــتالف عليـه يف مــنت حـديث .٢ ِ َِ ِ َ َْ َّْ َ ُ
َُميسح على ظهور قدميه، ويـق ََ ُِ ْ َ َ ِ ُُ ََ َ َِّلوال َأين رأَيت رسول ا : ُولَْ َ َُ َ َُ ْ ِّ َ ميسح ظهورمها لظنـنـت َأن بطونـهمـا ملسو هيلع هللا ىلصَْ َ ُُ َُ ْ َُْ َ ُُ َّ ُ َ َ َُ َ

َِِأحق به َّ ". الـصحيح"تفرد به عبد خري اهلمداين، عن علي، وعبد خري مل حيـتج بـه صـاحبا : "، فقال)َ
ي عنـــه أن ذلــك كـــان يف املـــسح علـــى ورو. فــروي هكـــذا: وقــد اختلـــف عليـــه يف مــنت هـــذا احلـــديث

  )٣(".اخلفني

 )٤(."السنن الكربى"حتت مسح الرجلني، كالنسائي يف " عبد خري"ترمجة بعض األئمة حلديث  .٣

   )٥(."املصنف" يف  أيب شيبةابنو

، " األحــوص عــن أيب إســحاق، عــن عبــد خــريأيب: " مــن طريــق"البحــر الزخــار"يف البــزار ذكــر  .٤
بتة عن علي من وجوه عـن النـيب : "قال الرجلني، فالتصريح بغسل  ،أنـه غـسل رجليـهملسو هيلع هللا ىلص واألخبار 

 عـن أيب ،ي حـديث األعمـشِهـَ فقـد و،جليـه ثـال أنه غسلملسو هيلع هللا ىلص فإذا ثبت ذلك عن علي عن النيب 
كثـر مـن ، وقد ذكر علة هـذا احلـديث يف غـري هـذا املوضـع، عن عبد خري،إسحاق هـذا  وفـساده 
  )٦(".الكالم

ت :خامسا ت َرَصَاقتـو، بعضها على جهة االختـصار  تصف وضوءه ملسو هيلع هللا ىلص،،عديدة جاءت روا
، أعرضــت عــن الكــالم عليهــا  علــى ذكــر بعــض أعــضاء الوضــوء، دون الــبعض اآلخــر، أو الوضــوء ثــال

  . ألن ذكرها يطول جدا

                                                
 ).٧٩٤ ح ٣/٤٢ (١ط )١(

 .)٨/١٩٠(ط . د)٢(

ر"البيهقي  )٣(  .)١/٢٨٩( ١ ط" معرفة السنن واأل

   ).١١٨ ح ١/١٢٠ - املسح على الرجلني -الطهارة ( ١ ط)٤(

 ).١٨٣ ح ١/٢٥- يف املسح على القدمني -الطهارة ( ١ط )٥(

 ).٧٨٩ ح ٣/٣٦ (١ط )٦(



 ١٨٣

 يف مــــسح أعلــــى اخلــــف وأســــفله عــــن علــــي ) ٩٨ و ح ٩٧ و ح ٩٦ح ( أنظــــر :سادســــا
  .حيث يؤيد ما ذهبت إليه من اضطراب حديث عبد خري

،  إضـطراب أن احلـديث فيـه بعـد البحـث والتقـصي، رأيـت مـن خالهلـاللباحـثأمـور ظهـرت سـتة فهذه 
نهاحلديث املضطربمن خالل وصف األئمة  الذي ختتلف الرواية فيه فريويـه، بعـضهم علـى وجـه، : " 

وقـد يقـع االضــطراب .  وجـه آخـر خمــالف لـه، وإمنـا نـسميه مـضطر إذا تــساوت الروايتـانوبعـضهم علـى
وهـو . وقد يقع بني رواة له مجاعة: يف منت احلديث، وقد يقع يف اإلسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد

نـه مل يـضبط، وهللا أعلـم  مـا مل يكـن عبـد خـري مسـع مـن علـي )١(". موجب لـضعف احلـديث؛ إلشـعاره 
لدراسة   . احلديث يف عدة مواطن، وهذا حيتاج لبحث مستقل يفرد 

  

                                                
 ).٩٣: ص( ١ط "مقدمة ابن الصالح"  ابن الصالح)١(



 ١٨٤

ء والغ: املبحث اخلامس عشر ا للمضمضة واالستنشاقْرَب إدخال اليمني يف اإل    ف 

َقـــــال -احلـــــديث الـــــسابع والعـــــشرون  ِ البـيـهقـــــيَ َ ـــــدان، أ َأمحـــــد : َْ ـــــن َأمحـــــد بـــــن عب ـــــر علـــــي ب َُأخبـ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ْ ُْ ُّ ِْ َ ُبـــــن َ ْ
َصفار، ثنا عبـيد بن عبدالواحد، وَأمحد بن إبـراهيم بن ملحان، قاالعبيدال ََّ َ َ َْ َ ِ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِِ ُ َ ُ ُُ َُْ ِ ْ ْ ُ َثنا حيىي، فـذكره مبعنـاه، وزاد : َّ ََْ ُ َُ َْ ِ َ ََ َ َ َ

ِيف الرجل إىل الكعبـني( ْ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ ِّ ِ.(  

  :، فقال آخريقمن طر " الكربىالسنن "، ورواه قبله يفهكذا ساقه البيهقي: قال الباحث
ـــا حيـــىي بـــن بكـــري، ثنـــا الليـــث بـــن ســـعد، عـــن عقيـــل، عـــن ابـــن :عـــن ِ عبـيـــد بـــن عبدالواحـــد، ثن ِ ٍْ ْ ْ َْ ُ َ ْ ْ ُْ ْ َْ ْ ٍَ ِْ َ ُُ ُ ُُ َّ ٍ َ َ ََ ِ ْ ُ

َشهاب، َأخبـرين عطاء بن يزيد الليثي، عن محران، موىل عثمان بن عفان َ َََّ ُ َ َِ ْ َْ ُْ َ َْ َ ََ َُْ ْ َُّ ِْ َِّْ َِ ُ ِ ٍ َقال  َ َ:  
ء فـغـسلهما ثـالث مـرات، مث َأدخـل يـده اليمـىن َرَأ( َيت عثمان تـوضأ، فأفـرغ على يديه مـن اإل ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُْ َّ ُْ ٍَ ِ َِّ َ َ ََ َْ َ ََ ََ َ َ

ِ ِ ْ َْ َُ َ َ َّ َ ْ
َيف الوضـوء فمــضمض واستـنــشق، مث غــسل وجهــه ثـالث مــرات ويد َ َْ ََ َ َ َ ٍَ َّ ََ َ ُُ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َّ َ َْ ِ ُ ْ َيــه إىل المــرفـقني، مث مــسِ َ َُّ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ َُّح برأســه مث ْ ِ ِ َِْ َ

َغــسل رجلــه اليمــىن ثــالث مــرات، مث غــسل رجلــه اليــسرى ثــالث مــرات، مث قــال ُ َ ُ ََ َّ ََّّ ٍَّ ٍَ ََ ََ ََ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُْ ْ ُ َْ َِ َِ ََ ِرأَيــت رســول هللا: َ َ ُ َ َُ ْ  
َيـتـوضــأ حنــو وضــوئي هــذا، مث قــال َُ َّ َ َ ِ ُ ُ َ ََْ ُ َّ َْمــن تـوضــأ حنــ: ََ َ َّ َ َ ْ َْو وضــوئي هــذا مث ركــع ركَ ََ َ َُّ َ َ ِ ُ ُ ُعتـــني مل حيــدث فيهمــا نـفــسه َ ََ ْ َُ َّ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ْ َ

ِغفر له ما تـقدم من ذنبه َِِْ ُْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ِ(.)١(  
  ختريج احلديث

  . لفاظ متقاربة.." ابن شهاب به: " يف صحيحيهما، من طريق)٣(. ومسلم)٢(.البخاري: أخرجه

  رجال احلديث
هم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــرامجأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

أمحــد بــن إبــراهيم بــن (و ). ١ح (، ســبقت ترمجتــه يف "صــدوق) "عبيــد بــن عبدالواحــد( و .والثالــث
، "ثقتـــان) "الليــث بــن ســعد(، و )حيــىي بــن بكــري(و ). ١٢ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة) "ملحــان

  ). ١ح (سبقت ترمجتهما يف 

                                                
ا  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ١( ء والغرف    ).٢١٨ ح ١/٧٩-... ب إدخال اليمني يف اإل

ب ال–الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاريال) ٢(   ). ١٥٩ ح -وضوء ثال ثال  

ب صفة الوضوء وكماله –الطهارة ( ١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(  ).  ٢٢٦ ح ١/٢٠٤ - 



 ١٨٥

لفتح األَلضم ابن خالد بن ع): "قيلُع( .٢  مـن ، ثقـة ثبـت، أبو خالد األموي موالهم،ليَيقيل 
،  احلجـاج بـن فرافــصة:وروى عنـه. سـلمة بـن كهيـل، وعـراك بـن مالـك:  روى عـن)١(". ع.الـسادسة

 )٢(.رشدين بن سعد
  ). ١١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )بن شهابا( .٣

، وأيب أيـوب اريمتـيم الـد: روى عـن )٣(". ع. مـن الثالثـة، ثقـة،املـدين): "ثـيْيّعطاء بن يزيـد الل( .٤
 )٤(. بن أيب املهاجر، ومجيل بن أيب ميمونةعبيدهللاإمساعيل بن : وروى عنه. األنصاري

  ).١٨ح (، سبقت ترمجتهما يف ) عثمان بن عفان(، و "ثقة) "محران( .٥
 احلكم على اإلسناد

  .، وهو يف الصحيحنيإسناده صحيح

                                                
  ). ٣٩٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٠/٢٤٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٣٩٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٠/١٢٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ١٨٦

كيد املضمضة واإل: املبحث السادس عشر   ستنشاقب 

َقال -احلديث الثامن والعشرون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبـر علي بن َأمحد بن عبدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار،عبيدالـَ َّ َّ 
ِثنا إبـراهيم بن َأمحـد الواسـطي، ثنـا هدبـة بـن خالـد، ثنـا محـاد بـن سـلمة، عـن عمـار بـن ْ ْ ْ ْ ِْ َّ َ َ ُْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ََّ ٍ ِ َِ ُْ ُّ ِ ِ َ ُ َْ َ َْ ْ َأيب عمـار، عـن ِ َ ٍَ َّ ِ

َََأيب هريـرة  َْ ُ َِأن رسول هللا ، ِ َ ُ َ  :ملسو هيلع هللا ىلصَّ

لمضمضة واإل( ِأَمر  َ َ َِ َ ْ ْ ِ َ ِستنشاقَ َ ِْ ْ(.  
بعــه داود بــن ،دبــة أرســله مــرة ووصــله أخــرىُ أظنــه ه،كــذا يف هــذا احلــديث: "قــال البيهقــي  و

 كـــذلك ذكـــره يل أبـــو بكـــر الفقيـــه عـــن أيب احلـــسن ، مرســـال وغريمهـــا يرويـــه؛ عـــن محـــاد يف وصـــلهّاحملـــرب
 عــن : فقـال، شـيخ ليعقـوب بـن سـفيان، وخالفهمـا إبـراهيم بـن ســليمان اخلـالل: قـال الـشيخ.الـدارقطين

  )١(".بن عباس وكالمها غري حمفوظامحاد عن عمار عن 
  ختريج احلديث

يف ابــــن عــــساكر و )٣(".جــــم الــــشيوخعُم"يف يداوي ّيــــع الــــصُابــــن مجو )٢(. الــــدارقطين"هســــنن" يف :أخرجــــه
تـــــذكرة " يف لـــــذهيبوا )٥(.بـــــدون ســـــند" اخلطـــــاب الفـــــردوس مبـــــأثور"والـــــديلمي يف  )٤(".ريـــــخ دمـــــشق"

   )٧(.إرساله"  الواردةعللال"وصحح الدارقطين يف ..". ُهدبة به: " كلهم من طريق)٦(."احلفاظ

  شواهد احلديث

  :للحديث شواهد هي

                                                
كيد املضمضة واالستنشاق -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" هقيلبيا) ١(   ).٢٣٨ ح ١/٨٦ - ب 
ن من الرأس": ب ما روي من قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص -الطهارة  (١ ط)٢(    ).٣٥٢ ح ١/١٧٩ -" األذ

 ).  ٩٤: ص( ١ط) ٣(

 ).  ٥٢/٢١٢ (١ ط)٤(

 ).٢٣٠٤ ح ٢/٥٤( ١ط )٥(

 ). ٣/١١٤( ١ط) ٦(

 ).  ١٦٠٥ س ٨/٣٣٥ (١ط )٧(



 ١٨٧

حليــة األوليــاء "وأبــو نعـيم يف  )١(.وضـعفه" ســننه"، أخرجــه الـدارقطين يف حـديث ابــن عبـاس : األول
 أخرجـــهو .كمـــا ذكـــره البيهقـــي يف كالمـــه آنفـــا - غـــري حمفـــوظ -شـــاهد وهـــو  )٢(".وطبقـــات األصـــفياء

   )٤(".صحيح اجلامع"وصححه األلباين يف  )٣(".تهمشيخ"َالفسوي يف 
املضمــضة واالستنــشاق مــن الوضــوء الــذي ال بــد : ( ولفظــهحــديث عائــشة  مرفوعــا،: الثــاين

ومـن  )٥(. اآليتسـليمان بـن موسـى الـشامي، وضـعفه وصـحح مرسـل "هسنن"يف الدارقطين  أخرجه .)منه
  )٦(".العلل املتناهية"طريقه أخرجه ابن اجلوزي يف 

   )٧(".السنن" يف الدارقطين، أخرجه سليمان بن موسى الشاميمرسل : الثالث
  حلديثرجال ا

 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 .والثالث

ــــن أمحــــد الواســــطي( .٢ ــــراهيم ب ــــو إســــحاقا): "إب ــــن مــــروان أب ــــه ا)٨(".ب ــــدارقطين قــــال عن ــــيس : "ل ل
 هدبـة بـن :، وذكـر أنـه روى عـن) ه٢٩٠ - ٢٨١ ت: (أرخ الذهيب وفاتـه بـني عـامي )٩(".لقوي
  )١٠( .صمد الطسيت، وعثمان بن بشر السقطيعبدال: وعنه . وجبارة بن املغلس، ومجاعةخالد،

                                                
ن من الرأس": ب ما روي من قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص -الطهارة  (١ ط)١(    ).٣٤٣ ح ١/١٧٦ -" األذ

   .)٨/٢٨١(ط . د)٢(

: الل، قــالحــدثنا إبــراهيم بــن ســليمان اخلــ: حــدثنا يعقــوب، قــال: حــدثنا عبــدهللا، قــال: "، قــال)١٨ ح ٤٦: ص( ١ط) ٣(
وشـيخ الفـسوي، ذكـره ابـن . ، املـرتجم لـه يف رجـال احلـديث"عمـار"وسـند الفـسوي فيـه لـني، ألجـل  .اهــ..". بهلمةحدثنا محاد بن س

 ).٢/١٩٢( ١ط "الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة"ُ واعتمده ابن قطلوبغا يف ).٨/٧٢ (١ ط"الثقات"حبان يف 

 ).٢٩٩٩ ح ١/٥٧٦( ٢ ط)٤(

   ).٢٨١ ح ١/١٤٥ -... على املضمضة واالستنشاقب ما روي يف احلث -الطهارة  (١ ط)٥(

   ).٥٥٣ ح ١/٣٣٨( ٢ ط)٦(

ما -الطهارة ( مصدر سابق )٧(    ).٢٧٧ ح ١/١٤٥ -...ب ما روي يف احلث على املضمضة واالستنشاق والبداءة 

 ). ٦/٤٩٠ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٨(

  ).  ٤٦ ت ١٠١: ص( ١ط "سؤاالت احلاكم للدارقطين"  الدارقطين)٩(

  .)٦/٧٠٢ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ١٠(



 ١٨٨

 روى )١(". خ م د. مــن صـــغار التاســـعة، تفـــرد النــسائي بتليينـــه،ثقـــة عابــد): "دبــة بـــن خالــدُه( .٣
ن بــن يزيــد العطــار، واألغلــب بــن متي:عــن سلم، ــــــاري، ومــــــ البخ:هــــــــــــــوروى عن. وذيـــــــــم الــشعـــــــــــ أ

 )٢(.وأبو داود

خـــرة،ثقـــه عابــد): "محــاد بـــن ســـلمة( .٤  روى )٣(".٤ خـــت م . مــن كبـــار الثامنـــة، وتغـــري حفظـــه 
 بـــن مـــسلمة عبـــدهللا بـــن املبـــارك، وعبـــدهللا :وروى عنـــه. ـــز بـــن حكـــيم، ومتـــام بـــن أيب احلكـــم: عـــن

 )٤( .القعنيب

 بـن نوفــل عبـدهللا:  روى عـن)٥(".٤  م. مـن الثالثـة،صـدوق رمبـا أخطـأ): "عمـار بـن أيب عمـار( .٥
 )٦(.خالد احلذاء، وشعبة بن احلجاج: وروى عنه. رمحن بن مسرةعبدالبن احلارث، و

  ).١ح (، سبقت ترمجته يف ) أيب هريرة( .٦
 احلكم على اإلسناد

وذكــر  )٧(".رايـةِّالد"يف  ّ، وقـواه ابـن حجـر"بـن أيب عمـارا"، و"إبـراهيم الواسـطي"إسـناده ضـعيف ألجـل 
، فلعلـه وهـم، "الكـربىالـسنن "، ومل أقـف عليـه يف )٨(أن البيهقي صححه" شرح ابن ماجه"ُمغلطاي يف 

بعه عليه العيين يف   )٩(".عمدة القاري"َْو

                                                
 ). ٥٧١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٣٠/١٥٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ١٧٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٧/٢٥٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٤٠٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢١/١٩٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ١/١٩ (ط.د )٧(

  ).٢٧١: ص( ١ط )٨(
 ).٣/٨(ط .د) ٩(



 ١٨٩

   )١(دُضَب إستحباب إمرار املاء على الع: املبحث السابع عشر

َقال -احلديث التاسع والعشرون  ِ البـيـهقيَ َ ََأخبـر ع: َْ َ َ َ ُلي بن َأمحد بن عبدان، أ َأمحد بن ْ ُْ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ ِ ُّ ُصفار،عبيدالِ َّ َّ 
ِثنا ابن ملحان، ثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث، ثنا خالد، عن سعيد بن َأيب هالل، عن نـعـيم بـن عبـدهللا  ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ْ َ َْ ُ ْ ْ ََ َ ْ ٍْ َ ِ َ ُ ٌَ َُ َّ ٍ َ ُْ َُ َ

َالمجمر، أَنه قال َ َُّ ِ ِ ْ ُ ْ : 

َرقيـــت يـومـــا مـــ( ً َْ ُ ِع َأيب هريــــرة علـــى ظهـــر اَِ ْ َ ََ ََ َْ ُ ِ ِلمـــسجدَ ِ ْ َ ُ وعليـــه ســـراويل،ْ ِ َ َ ِ ََْ َ
ـــزع )٢( َ مـــن حتـــت قميـــصه، فـنـ َ ََ َِ ِِ ِ ِ َْ ْ

ِســــراويله، مث تـوضــــأ، فـغــــسل وجهــــه ويديــــه ورفــــع يف عــــضديه الوضــــوء، وغــــسل رجليــــه ورفــــع يف ســــاقـيه  ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ََِ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ ُ ْ ُِ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُْ َ َ ََ َ َ َّ َ َُّ ِ
َُّالوضوء، مث َ ُ َ قالَْ َإين مسعت رسول: َ ُ َ ُ ْ َِ ِّ ُيـقـولملسو هيلع هللا ىلص ِ هللا ِ ُ يت يــوم القيامـة غـرا: َ ُإن أُمـيت  ِ َ ََِْ َ ْ ِْ ََّ ِ َّ َ حمجلـني)٣(ِ ِ َّ ر )٤(َُ ِ مـن آ َ ْ ِ

ْالوضوء، فمن استطاع منكم َأن يطيل غرته فـليـفعل َ ْ َْ َُ َّ َُ َْ ُ َ ِ ُِ ْ ْ ْ َ َ َ ِ َ ِ ُ ُْ(.  
أخرجــه .  الــصحيح، عــن حيــىي بــن بكــري دون فعــل أيب هريــرةأخرجــه البخــاري يف: قــال البيهقــي

   )٥(.مسلم، عن هارون بن سعيد، وذكر فعل أيب هريرة مبعناه
  ختريج احلديث

  بنحــو حــديث البـــاب إال أنــه مل يـــذكرومـــسلم )٦(.، خمتـــصرا فلــم يــذكر صـــفة الوضــوءالبخــاري: أخرجــه
   )٧(.مسألة نزع السراويل

                                                
َعضد) "١( َ ِالعني والـضاد والـدال َأصـل صـحيح يـدل علـى عـضو مـن األعـضاء : َ َ ْ َ َّْ َُ َ َِ ٍِ ْ ُُ َ ُ َْ ُّ َ ٌ َ ٌَ ْ َّ ُ ِيـستـعار يف موضـع القـوة والمعـني؛ ْ ِ ُِ َْ ْ َِِّ ُ ْ ُ َْ ُِ َ ُفالعـضد. َ ُ َ ْ َ :

ْما بـني المر ِ ْ َ ْ َ ُفق إىل الكتف، يـقال عضد وعضد، ومها عضدان، واجلمع أَعضادَ َ ْ ُ ُُ ْ َ ُْ َْ َ َِ َ َ ْ ََ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِ   ).٤/٣٤٨ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس". َِ

ِفإنــه لــيس بعــريب صــحيح، والــسراويل معربــة، وجــاء الــسراويل علــى لفــظ اجلماعــة، وهــ: ّأمــا ســرل: ســرل: "قــال األزهــري) ٢( َ َ َ َّ َ َْ ِ َ َّ َِ َ ّ َ ْ َُ ي َِّ
ُواحدة، وقد مسعت غري واحد من األعراب يـقول َ َْ َ ْ ِ َِ َ َُ ّوإذا قالوا سراويل أنثوا. ْسروال: َ َِ َ َ ُ  ).١٢/٢٧١( ١ط "ذيب اللغة" ".َِ

َقال أَبو عبـيدة ")٣( َ ْ َ ُُ َ ِالغرة من البياض يف وجه الفرس ما فوق الدرهم: َ َ ْ ِّ ََ ََّ َ ِ ْ َ ِ ِ ُ  .)٨/١٦ (املصدر السابق". ُ

َّقال الل").٤( َ ِالتحجيل: ْيثَ ْ ِبـياض يف قوائم الفرس: َّ َ َ ِ  ).٤/٨٨( املصدر السابق ."ََ

  ). ٢٥٩ ح ١/٩٤ (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٥(

  ). ١٣٦ ح ١/٦٥ -… فضل الوضوء والغر احلجلون–الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٦(

  ). ٢٤٦ ح ١/٢١٦ -... استحباب إطالة الغرة –الطهارة ( ١ ط"الصحيح "سلمم) ٧(



 ١٩٠

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ن عبـــدانابـــ(، و )البيهقـــي( .١

الليـــث بـــن (، و )حيـــىي بـــن بكـــري(و ). ١٢ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة"، )ابـــن ملحـــان( .والثالــث
ـــثق"محي ــــــهــو اجل) الدـخــ(و ). ١ح (ما يف ــــــــــــ، ســبقت ترمجته"ثقتــان) "ســعد ن ــــــعيد بـــــس(و ، "ةـ

 ).١٢ح (، سبقت ترمجتهما يف "دوقص) "أيب هالل

نعــيم بــن عبــدهللا امل( .٢
ُ

أنــس بــن مالــك، وجــابر بــن :  روى عــن)١(". ع. مــن الثالثــة،ثقــة): "رِمــْج
 )٢(. بن األشج، وثور بن زيد الديليعبدهللابكري بن : وروى عنه. عبدهللا

 احلكم على اإلسناد

  .صحيح واحلديث يف الصحيحنيإسناده 

                                                
 ). ٥٦٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٩/٤٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ١٩١

   ختيار يف مسح الرأس وما جاء يف غسل الرجلنياال: املبحث الثامن عشر

َقال -احلديث الثالثون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبـر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار،عبيدالـَ َّ ََحـدثـنا  َّ َّ َ
َبــشر بــن موســى، حــدثـنا خــالد، حــدثـنا هــشام بــن ســعد، حــدثـ َ ََّ َّ ََّ َ َ َ َ ٍُ ِْ ُ ُْ ُْ َ َ ٌ ََّ َ ُ ْ ٍنا زيــد بــن َأســلم، عــن عطــاء بــن يــسار ِ َ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َْ ُ ُ َ َ

َقال ٍقال لنا ابن عباس: َ ََّ ُ ْ ََ َ َ  : 

ََِّأحتبــون َأن أُريكــم كيــف كــان رســول ا ( ُ ُ ََ َ ََ ََ ْ ْ ُ ِ ْ َيـتـوضــأ؟ قــالملسو هيلع هللا ىلص ُُِّ َ ُ َّ َ ء فيــه مــاء فــاغتـرف غرفــة : ََ ًفــدعا  َ َ َُْ َ َ َْ ٌ َ ِ ِ ٍ َ َِِ َ
ْفمض َ ا يديهَ ِْمض واستـنشق، مث َأخذ ُأخرى جيمع  َ ْ ََ َ َُِ َ َ ََْ َ ْ َ َ َُّ َ َّ فـغسل وجهه، مث َأخذ ُأخرى فـغسل يده اليمـىن، مث َْ َُّ َُ ْ ْ ُ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َْ َ َ ُ ْ َ

ـــبض قـبـــضة مـــن المـــاء فــــنـفض يديـــه فمـــسح  َاغتــــرف غرفـــة ُأخـــرى فـغـــسل يـــده اليـــسرى، مث قـ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِْ َ ََ َ ََ ََ ً ًَ ِ ْ َْ ْْ َ َُّ ْ ُْ َ ُ َ ُـــا رأســـه َْ َ َْ َِ

ُوأُذنـيـــه، مث اغتــــرف غرفـــة ُأخـــرى فــــرش علـــى رجلـــه وفيهـــا النـَّعـــل ْ َ ِ َِ َِ ِْ ِ َ َْ َّ َ َ ََ َْ ً ُْ َُ ََ َُّ ســـفل ،ْ ِ واليـــسرى مثـــل ذلـــك، ومـــسح  َ ْ َِ َ َ ََ ََ َ َِ ُ ْ ِ ْ ْ
َالنـَّعلني، مث قال َُ َّ ِ ْ َ َِّهكذا رأَيت رسول ا : ْ َ ُ َ َُ َْ َ ُ يـتـوضأملسو هيلع هللا ىلصَ َّ َ ََ.()١(   
  احلديثختريج 

 عـشر رواه عن زيد بن أسـلم اثـين. يف الوضوء.." زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس  "حديث 
ختـــصار ظـــاهره مــــن صـــنيع مـــن أخرجــــه، حـــسب اســـتدالله ألعــــضاء رجـــال، بـــني خمتـــصر ومــــتمم، واال

 النعـــل ، ووافـــق فيهــا مــسح"الــسنن" يف  داودوأبــ.." هــشام بــن ســـعد بــه"وأخرجــه مــن طريـــق  .الوضــوء
حليـة "أبـو نعـيم يف   و)٣(.وذكر رش القـدمني ومـسح النعلـني ،"البحر الزخار" يف البزاروأخرجه  )٢(.هنا

   )٤(.، ومل يذكر النعلني"األولياء

  شواهد احلديث

 :للحديث مخسة شواهد هي

                                                
ر"البيهقـي ) ١( لــرأس ( ٣ط "الكــربى"واختـصره يف ). ٦٧٩ ح ١/٢٩١ (١ط" معرفـة الــسنن واأل  ١/٩٦ -ب املـسح 

  ) ٢٦٦ح 

ب الوضوء مرتني -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٢(  ).  ١٣٧ ح ١/٣٤ - 

 ).  ٥٢٨١ ح ١١/٤٢٤ (١ط "البحر الزخار"ر البزا) ٣(

 ). ٧/٣٢٧(ط . د"حلية األولياء"أبو نعيم ) ٤(



 ١٩٢

 توضــأ، ومــسح علــى نعليــه أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ( مرفوعــا،أوس بــن أيب أوس الثقفــي حــديث : األول
أبـــو داود يف ..": يعلـــى بـــن عطـــاء، عـــن أبيـــه، عـــن أوس بـــن أيب أوس: "أخرجـــه، مـــن طريـــق ).وقدميـــه

 )٣(."املـسند" داود الطيالـسي يف وأبـ و)٢(.من طرق عن يعلـى بـن عطـاء" املسند" وأمحد يف )١(."السنن"
ر" والطحاوي يف )٤(".مصنفه"وابن أيب شيبة يف   وأسـقط روايـة عطـاء عـن ،مـن طـرق" شـرح معـاين اآل

ن مسح املصطفى : " ، وترجم له بقوله وابن حبان يف صحيحه)٥(.أوس علـى النعلـني  ملسو هيلع هللا ىلصذكر البيان 
املعجـــم " والطـــرباين يف )٦(".كـــان ذلـــك يف وضـــوء النفـــل دون الوضـــوء الـــذي جيـــب مـــن حـــدث معلـــوم

التحقيـــق يف مـــسائل " وابـــن اجلـــوزي يف )٨(."ىن واألمســـاءالكـــ"والـــدواليب يف  )٧ (.مـــن طـــرق عنـــه" الكبـــري
، "العلـل املتناهيـة" ويف )٩(".أن يكـون املعـىن مـسح علـى رجليـه ومهـا يف اخلفـني: "وأعلـه، وقـال" اخلالف
لفـاظ متفاوتـة)١٠(.وضعفه الـوهم واإليهـام يف كتـاب "وتكلـم عليـه أبـو احلـسن القطـان يف بيـان  . كلهـم 

  )١١(. وأعله"األحكام

َّوهــذا حممـول علــى أن نعليـه عمــت قدميـه فمــسح": "تنقــيح التحقيـق"ال ابــن عبـداهلادي يف وقـ َّ ٌ 
  . لشواهده)١٣(."سنن أيب داود صحيح" وصححه األلباين يف )١٢(".ِّعليهما كما ميسح على اخلف

                                                
ب املسح على اجلوربني -الطهارة  (ط.د )١(   ).١٦٠ ح ١/٤١ - 
  ).١٦١٨١ ح ٢٦/٩٩(، )١٦١٦٨ ح ٢٦/٩١(، )١٦١٦٥ ح ٢٦/٨٨ (،)١٦١٥٨ ح ٢٦/٧٩( ١ط )٢(
  ).١٢٠٩ ح ٢/٤٣٦( ١ط )٣(
  .)٣٦٣٥٦ ح ٧/٣٠٩( ١ط )٤(
  .)٦١٤ ح ١/٩٧(، )٦١٣ ح ١/٩٦( ١ط) ٥(

  .)١٣٣٩ ح ٤/١٦٨( ١ ط"اإلحسان" )٦(

  .)٢٢٢، ١/٢٢١( ٢ ط)٧(
  ).  ١٠٧ ح ١/٤٢( ١ ط)٨(
  .)١٥١ ح ١/١٦١( ١ ط)٩(
  .)٥٧٦ ح ١/٣٥٠( ٢ ط)١٠(
  .)١٥٦٥ ح ٤/١١٩( ١ط )١١(
  .)١/٢١٨( ١ط) ١٢(
  )١٥٠ ح ١/٢٨٢( ١ط )١٣(



 ١٩٣

ــــه ملسو هيلع هللا ىلص أن رســــول هللا : (ولفظــــه، حــــديث أيب موســــى : الثــــاين ــــهمــــسح علــــى جوربي أخرجــــه ، )ونعلي
ر"الطحاوي يف    )١(."شرح معاين اآل

يف ابـن أيب شـيبة : ، أخرجـه أيب موسـى ، مثـل حـديثحديث املغرية بـن شـعبة : الثالث
رعايناملشرح "الطحاوي يف و )٢(".صنفامل"   )٣(." اآل

كــذلك : جليــه وميــسح عليهمــا ويقــولكــان يتوضــأ ونعــاله يف ر(، حــديث ابــن عمــر : الرابــع
وصـححه  )٥(هصـحيحيف ابـن خزميـة و )٤(."البحر الزخـار"البزار يف : أخرجه .) يفعلملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 
ر"والطحاوي يف . احملقق األعظمي    )٧(."الدراية" وصححه ابن حجر يف . بنحوه)٦(."شرح معاين اآل

 العلـل" وأمحـد يف )٨(".صنفاملـ"عبـدالرزاق يف ، أخرجـه فعـل علـي بـن أيب طالـب : اخلامس
ر"الطحاوي يف  و)١٠(".املصنف"وابن أيب شيبة يف  )٩(".ومعرفة الرجال    )١١(."شرح معاين اآل

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

                                                
  ).   ٦١٦ ح ١/٩٧( ١ط) ١(
  ).٣٦٣٥٣ ح ٧/٣٠٩( ١ط )٢(
  .)٦١٧ ح١/٩٧( مصدر سابق )٣(
  .)٥٩١٨ ح ١٢/٢١٦( ١ط )٤(
  ).١٩٩ ح ١/١٠٠(ط .د) ٥(
  ).٦١٨ ح ١/٩٧( مصد سابق )٦(
  ).١/٨٣( ط.د )٧(
  ).٧٨٤ ح ١/٢٠١( ٢ط) ٨(
  ).٤٧٣٩ رقم ٣/١٦٦( ٢ط) ٩(
  ).٣٦٣٥٤ ح ٧/٣٠٩( مصدر سابق  )١٠(
  .)٦١٥ ح ١/٩٧( مصدر سابق )١١(



 ١٩٤

كــان ثقــة أمينــا : "قــال اخلطيــب ".بــن صــاحل أبــو علــي األســدي): " األســديبــشر بــن موســى( .٢
 .أيب نعـيم الفـضل بـن دكـني، وعلـي بـن اجلعـد: روى عنريخ  وذكر أنه " ه٢٨٨ت . عاقال ركينا
ـــاإلمــام، احلــافظ، الثقــة، املع: "قــال فيــه الــذهيبو )١(.حيــىي بــن صــاعد، ودمحم بــن خملــد: روى عنــه مر، ـ

  )٢(."لبغداديأبو علي األسدي، ا

إلرجــاء،ابــن صــفوان الــسلمي أبــو دمحم): "خــالد بــن حيــىي( .٣  خ د . مــن التاســعة، صــدوق رمــي 
 البخــاري، وبــشر بــن موســى :وروى عنــه. عيــسى بــن طهمــان، وفطــر بــن خليفــة:  روى عــن)٣(".ت

 )٤(.األسدي

 )٥(".ائز احلــديث وهــو حــسن احلــديثجــ: "قــال العجلــي: املــدين أبــو عبــاد، )هــشام بــن ســعد( .٤
ال ابن ـــــ وق)٧(".كثري احلديث يستضعف: " وقال ابن سعد)٦(".شيخ حمله الصدق" : زرعةوبوقال أ
يكتــب حديثــه وال حيــتج : "أبــو حــامتال وقــ )٨(.وضــعفه مــرة". صــاحل لــيس مبــرتوك احلــديث: "معــني

وقــال  )١١(.لنــسائي وضــعفه ا)١٠(."لــيس مبحكــم احلــديث": ، وقــال حنبــلمل يرضــه أمحــد بــن و)٩(".بــه
 )١٢(". ويــسند املوقوفــات مــن حيــث ال يعلــم،كــان ممــن يقلــب األســانيد وهــو ال يفهــم: "ابــن حبــان

                                                
 ). ٧/٥٦٩ (١ ط"ريخ بغداد" البغدادي اخلطيب) ١(

  ). ١٣/٣٥٢ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٢(

  ).  ١٩٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٨/٣٦٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٢/٣٢٨ (١ط "الثقات" لعجليا) ٥(

 ).   ٩/٦٢ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٦(

 ). ٤٤٦: ص( ٢ط " متمم التابعني-  الكربىالطبقات"  ابن سعد)٧(

 ). ٩/٦١ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ). ٢/٣٣٥( ١ط " السفر الثالث-ريخ ابن أيب خيثمة "  ابن خيثمة)٨(

  ).٩/٦١ (مصدر سابق) ٩(
  ).٩/٦١ (مصدر السابق )١٠(

 ). ٦١١ ت ١٠٤: ص (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ١١(

روحني" انبن حبا) ١٢(  ).  ٣/٨٩( ١ط "ا



 ١٩٥

 قـال )٢(".مع ضعفه يكتب حديثـه: " وقال ابن عدي)١(.كان حيىي بن سعيد القطان ال حيدث عنهو
 ورمـي ،صـدوق لـه أوهـام: " وحرر فيـه القـول ابـن حجـر، فقـال)٣(".صدوق مشهور ضعفه: "الذهيب
عطـاء اخلراسـاين، وعمـر بـن أسـيد بـن جاريـة :  روى عـن)٤(".٤ خـت م .من كبار السابعة .لتشيع
 )٥(. واحلسن بن سوار،أسباط بن دمحم القرشي: وروى عنه. الثقفي

 ).١٨ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة) "زيد بن أسلم( .٥

  مــن صــغار، صــاحب مــواعظ وعبــادة، ثقــة فاضــل،اهلــاليل أبــو دمحم املــدين): "عطــاء بــن يــسار( .٦
بكــــر بــــن ســــوادة : وروى عنــــه.  وزيــــد بــــن خالــــد اجلهــــين،أيب بــــن كعــــب:  روى عــــن)٦(". ع.الثانيــــة

 )٧(.، وبكري بن األشج) د س(اجلذامي 

  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف ) ابن عباس( .٧
 احلكم على اإلسناد

وايـــة ، ومـــسح أســـفل النعـــل يف احلـــديث شـــاذة؛ ملخالفتهـــا ر"هـــشام بـــن ســـعد"إســـناده ضـــعيف ألجـــل 
ملتابعــات، عــدا عبــارة مــسح أســفل النعلــني وأعالمهــا،  الغــسل عنــد البخــاري، ويرتقــي إىل حــسن لغــريه 

  ).٣٨، ٣٧، ٣٤ح (فقد خالف فيه هشام بن سعد من هو أوثق منه وأحفظ، فهي شاذة، انظر 

وقد أجاب أئمة احلديث عن املسح على النعلني يف الوضـوء، قـال البـزار بعـد أن : قال الباحث
وإمنــا كــان ميــسح عليهمـا ألنــه توضــأ مــن غـري حــدث، وكــان يتوضــأ لكــل : "اق روايــة ابــن عمــر أعـالهسـ

، كمــا ذكرتـه عنــه  يف الـصحيح وبنحـوه أجــاب ابـن حبــان)٨(."صـالة مـن غــري حـدث فهــذا معنـاه عنــد

                                                
  ).  ٨/٤٠٩( ١ط "الكامل" بن عديا) ١(

  ).  ٨/٤١١ (املصدر السابق )٢(
 ).  ٢/٧١٠(ط . د"املغين يف الضعفاء"لذهيب ا) ٣(

  ). ٥٧٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(

 .)٣٠/٢٠٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٣٩٢: ص (املصدر السابق )٦(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ب الكمالذي"املزي  )٧(

  .)٥٩١٨ ح ١٢/٢١٦ (١ط "البحر الزخار"ر البزا) ٨(



 ١٩٦

ن ّ، وذهب ابـن خزميـة إىل أن أخبـار املـسح علـى النعلـني جمملـة، وغلـط مـ)١(أعاله عند ترمجته للحديث
ا، لما بوب للحديث ّاحتج  ّ َ.   

                                                
  .)٥٩١٨ ح ١٢/٢١٦( ١ ط"اإلحسان" )١(



 ١٩٧

   ب مسح بعض الرأس: املبحث التاسع عشر

َقال -احلديث احلادي والثالثون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبـر علي بن َأمحد بن عبدان، أ َأمحد بن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار،عبيدالَ َّ َّ 
ُثنـا إمساعيــل بــن إسـحاق القاضــي، أ أَبــو ال ِ َْ َ َ ْ ِْ ُِ ُ ِ ٍربيـع، ثنــا محــاد بــن زيـد، ثنــا أَيــوب، عـن حممــد، عــن رجــل، َْ ُ َ ُْ ْ َُ َ ٍُ ٍَّ َ َُ ُّ ْ ْ َّ َِ َِّ

َعن عمرو بن وهب الثـَّقفي، قال َ ِّ ِ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ ْ َْ َكنَّا عند المغرية بن شعبة: َ َْ ُ َِ ْ َِ ِ ُِ ْ ْ ِّ، فذكر احلديث عن النَّيب  ُ ِ ِ َ َ ِ َْ َ َ َ َوفيه ِ ِ َ: 

ُفـتـوضأ فـغسل وجهه( َْ َ َ َ ََ َ ََ َّ ِ، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، ومسح على العمامة واخلفنيَ ْ َ ََّ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ َ ََ ِ َِ ْ ِ
َ َ.(  

وكــذلك قــال جريــر بــن حــازم، عــن دمحم بــن ســريين، وروي عــن قتــادة، وعــوف، : "قــال البيهقــي
   )١(". وهشام وغريهم، عن دمحم، عن عمرو بن وهب

  ختريج احلديث

ت وألفــاظ عــدةحــديث املغــرية  أ أخرجــه . صــله يف الــصحيحني، والــسنن واملــسانيد واملعــاجم، بــروا
لفـاظ عـدة )٣(.مـسلم و)٢(.البخـاري كمــا . امختـصار واإلمتـيف مواضـع مــن صـحيحهما، علـى جهـة اال 

 أخرجهــا ختــصار، وفيــه قــصة إمامــة عبــدالرمحن بــن عــوف  للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص،ذكــره البيهقــي علــى جهــة اال
  )٥ (. ويف بعض الطرق يرويها ابن سريين عن عمرو بن وهب بدون واسطة)٤(".املسند"أمحد يف 

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )إمساعيل بن إسحاق القاضي(و . والثالث

                                                
  ). ٢٦٩ ح ١/٩٧ - ب مسح بعض الرأس -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب-الوضوء ( ١ط "الصحيح ")٢(  ).  ١٨٢ح  ١/٧٩ -الرجل يوضئ صاحبه :  

ب املسح على اخلفني -الطهارة ( ١ط "الصحيح ")٣(   ). ٢٧٤ ح ١/٢٢٨ - 

   ).١٨١٣٤ ح ٣٠/٥٩ (١ط )٤(

الـسنن " )٢٤٠ ح ١/٣٠( ١ط "مـصنف ابـن أيب شـيبة"). ٧٣٤ ح ٢/٧٥( ١ط "مسند أيب داود الطيالـسي": أنظر) ٥(
 ١/٣١( ١ط "رشـرح معـاين اآل"). ١٦٤٥ ح ٣/٧٢(ط .د "صحيح ابـن خزميـة"). ١٦٨ ح ١/١٤١( ١طللنـسائي  "الكربى

 ح ٣/٣٧٧( ط.د "املعجـــــم األوســـــط"الطــــرباين ). ١٣٤٢ ح ٤/١٧١( ١ ط" اإلحـــــسان-الـــــصحيح "ابــــن حبــــان ). ١٣٣ح 
   ).١٠٣٥ ح ٢٠/٤٢٨( ٢ ط"املعجم الكبري"و ).٣٤٤٨



 ١٩٨

 مـن ، مل يـتكلم فيـه أحـد حبجـة، ثقـة، الزهـراين البـصري،كيَتَسليمان بن داود الع): "أبو الربيع( .٢
 ويوســـف بـــن - وهـــو مـــن أقرانـــه -دمحم بـــن إدريـــسى الـــشافعي :  روى عـــن)١(". خ م د س.العاشـــرة

 )٢( . أمحد بن دمحم بن حنبل، واحلارث بن دمحم بن أيب أسامة:وروى عنه. يعقوب املاجشون
 ).١٠ح (، سبقت ترمجته "ثقة ":)ن زيدمحاد ب( .٣

 . مـن اخلامـسة، ثقـة ثبـت حجـة، أبـو بكـر البـصري،تياينْخَّسان الـسْيَيمة كَبن أيب مت): "أيوب( .٤
 إبـــراهيم بـــن :وروى عنـــه.  بـــن زيـــد اجلرمـــيعبـــدهللا وأيب قالبـــة ،ســـعيد بـــن جبـــري:  روى عـــن)٣(".ع

 )٤(.طهمان، وإمساعيل بن علية

 من ، عابد كبري القدر، ثقة ثبت،مرة البصريَ أبو بكر بن أيب ع،اريبن سريين األنص): "دمحم( .٥
: وروى عنــه.  البجلــيعبــدهللا مــواله أنــس بــن مالــك، وجنــدب بــن : روى عــن)٥(". مــات ع.الثالثــة

 )٦(.غالب القطان، وقتادة بن دعامة
   )٧(".أبو عبدهللا" أنه يكين :ذكر ابن خزمية يف روايته أن ابن سرين قال .، مبهم)رجل( .٦
وروى . املغـــرية بـــن شـــعبة:  روى عـــن)٨(". ر س. مـــن الثالثـــة،ثقـــة): "عمـــرو بـــن وهـــب الثقفـــي( .٧

  )٩(.ابن سريين: عنه

َِّبـن مـسعود بـن معتـب الثَّقفـيا): " املغرية بن شعبة( .٨ أسـلم عـام )١٠(". ع. صـحايب مـشهور،ُ

                                                
 ). ٢٥١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١١/٤١١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١١٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣/٤٥٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٤٨٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢٥/٣٤٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٣/٧٢ (ط.د "الصحيح" ابن خزمية) ٧(

 ). ٤٢٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(

 .)٢٢/٢٩١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(

  ). ٥٤٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٠(



 ١٩٩

 طــواال ذا هيبــة أعــور أصــيبت كــان رجــال، ةإن أول مــشاهده احلديبيــ: وقيــل. اخلنــدق، وقــدم مهــاجرا
لكـــوتويف سنة مخسني من اهلج، عينه يوم الريموك  أبو :هـــوروى عن. ن النيب ملسو هيلع هللا ىلصـــروى ع )١(.وفةـــــــرة 

  )٢(.وائل شقيق بن سلمة، وعامر الشعيب
 احلكم على اإلسناد

  .حيح أصله يف الصحيحنيواحلديث ص ضعيف جلهالة من يروي عنه ابن سريين،  الصفارإسناد

                                                
 .) بتصرف٤/١٤٤٥ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١(

 .)٢٨/٣٧٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٢٠٠

  ب املسح على شعر الرأس  : املبحث العشرون

َقال -احلديث الثاين والثالثون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبــر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار،عبيدالـَ َّ َّ 
ٍْثنـا عبـيــد بــن شــريك، ثنـا حيــىي يـعــين ابــن بكــري ْ َُ ُ ََ ُْ ِْ ْ َ َ ٍ ِ َ ُ ِ، ثنـا الليــث، عــن ابــن عجــالن، ثنـا عبــدهللا بــن حممــد بــن َْ ِ ِْ ْ ِْ َِّ َُ ُ َ َ ْ َْ َ ُ َّ

ٍعقيل بن َأيب طالب، عن الربـيع بنت معوذ ِ ِِّ َ ُ َِ ِْ ِ ِّ ُّْ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ : 

َِأن رسول هللا ( َ ُ َ َُّتـوضأ عندها، فمسح برأسه، فمسح الرأس كلملسو هيلع هللا ىلص َّ َ َ َ َ َْ َّْ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ َ ْ َ َّ حية َ ٍه من فـوق الشَّعر، كل  ِ َِ َْ َّ ُ ِ ْ ِ ْ َ ُ
َِِلمنصب الشَّعر ال حيرك الشَّعر عن هيـئته ْ َ ْ َ َ ْ ُِْ ِّ َُُ َ ِّ َ ْ ِ.()١(  

  ختريج احلديث

الوضــــوء كــــامال، وبعــــضها علــــى جهــــة االختــــصار، روي مــــن طــــرق وألفــــاظ متعــــددة، بعــــضها يــــصف 
ـــقتــصار علــى تــسمية بعــض أعــضاء الوضــوء، ومدارهواال ـــ، فأخرج"لــــــــبــن عقيا"ا علــى ـــــــ ـــه مــن طريقـــــ : هـــ

 يف  وابــــن ماجــــه)٣(."حــــديث حــــسن": ، وقــــال فيــــه"الــــسنن"والرتمــــذي يف  )٢(".الــــسنن" يف أبــــو داود
 )٧(".املـــسند" يف احلميـــديو )٦(".املـــسند" يف  داود الطيالـــسيوأبـــو )٥(".املـــسند" يف أمحـــدو )٤(".الــسنن"

 )١٠(".صنفاملـ"يف شـيبة  أيب ابـنو )٩(".ورــــــــــــالطه" يف المـــــــــ بـن سلقاسـموا )٨(".املـسند" يف وابن راهوية

                                                
  ). ٢٧٥ ح ١/٩٩ - ب املسح على شعر الرأس -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب صفة وضوء النيب -الطهارة  (ط.د )٢(   - ١٢٨ ح ١/٢٦  .( 

ب ما ج-الطهارة  (٢ ط)٣(  ). ٣٣ ح ١/٤٨ -اء أنه يبدأ مبؤخر الرأس  

ب الرجل يستعني على وضوئه فيصب عليه -الطهارة (ط . د)٤(  ).  ٣٨٤ ح ١/١٣٧ - 

 ).  ٢٧٠١٥ ح ٤٤/٥٦٥ (١ط )٥(

 ).  ١٧٢٩ ح ٣/١٩٥ (١ط )٦(

 ). ٣٤٥ ح ١/٣٣٧ (١ط) ٧(

 ). ٢٢٦٤ ح ٥/١٤١( ١ ط)٨(

  ). ١١٦ ح ١٩٠: ص (١ ط)٩(

 ).  ٥٩ ح ١/١٦ - الوضوء كم هو مرة يف -الطهارات ( ١ط )١٠(



 ٢٠١

بـــن"املـــستدرك" يف حلـــاكم وا)٢(".ســـننه"يف الـــدارقطين و )١(.والطـــرباين  والبيهقـــي يف )٣(.عقيـــل ، وأعلـــه 
ر"    )٤(".معرفة السنن واآل

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين  أئمـــة حفـــاظ،، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )الليـث(  و،)بـن بكـري حيـىي(و ). ١ح (، سـبقت ترمجتـه "صـدوق) "عبيد بن شريك(و . والثالث
 ).٤ح (، سبقت ترمجته يف "صدوق) "ابن عجالن(و ). ١ح (، سبقت ترمجتهما يف "ثقتان"

 وقــال ابــن )٥(".ثقــة جــائز احلــديث" :لعجلــيقــال ا): عبــدهللا بــن دمحم بــن عقيــل بــن أيب طالــب( .٢
 وكــــان كثــــري ،منكــــر احلــــديث ال حيتجــــون حبديثــــه: " وقــــال ابــــن ســــعد)٦(."يكتــــب حديثــــه: "عــــدي
:  وقــال أبــو حــامت)٩(".ضــعيف يف كــل أمــره" : وقــال مــرة)٨(."لــيس بــذاك: "بــن معــنيا قــال )٧(".العلــم

لقــوي" رديء : "قــال ابــن حبــان )١٠(".يكتــب حديثــه،  وال ممــن حيــتج حبديثــه،لــني احلــديث، لــيس 
 فكرهـت أن،كـان ابـن عقيـل يف حفظـه شـئ": ابن عيينةقال  و)١١(".احلفظ كان حيدث عن التوهم

                                                
 ).٩٣٩ ح ١/٢٨٨( ط.د "املعجم األوسط"و ). ٢٤/٢٦٦( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ١(

 ).  ٣٢٠ ح ١/١٦٨ - ب وجوب غسل القدمني والعقبني -الطهارة  (١ ط)٢(

  ). ٥٤٠ ح ١/٢٥٣ -الطهارة  (١ط )٣(

ب الوضوء مرة مرة وما جا-الطهارة ( ١ط )٤(  ). ٧٠١ ح ١/٢٩٧ -ء يف عدده  

  ).  ٢/٥٧ (١ط "الثقات" لعجليا) ٥(

  ). ٥/٢٠٩( ١ط "الكامل" بن عديا) ٦(

  ). ٢٦٥: ص (٢ ط" متمم التابعني- الطبقات الكربى"  ابن سعد)٧(

 ). ٥/١٥٤ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ). ٢/٩٣٣( ١ط " السفر الثاين-ريخ ابن أيب خيثمة ") ٨(

 ). ٥/٢٠٥( ١ط "الكامل" ابن عدي). ٥/١٥٤ (١ ط"اجلرح والتعديل" أيب حامت ابن) ٩(

 ).٥/١٥٤ (املصدر السابق )١٠(

روحني" بن حبانا) ١١(  ).  ٢/٣( ١ط "ا



 ٢٠٢

 وســكت عنــه )٣(". بــهال أحــتج" :بــن خزميــةاال  وقــ)٢(".لــيس بــذاك: " وقــال ابــن شــاهني)١(."القيــه
ل  ويقـا،صـدوق يف حديثـه لـني: "وحرر فيه القول ابن حجر، فقال )٤(."التاريخ الكبري" يف البخاري

خرة  محزة بن أيب سـعيد اخلـدري، ومحـزة بـن صـهيب : روى عن)٥(". بخ د ت ق. من الرابعة،تغري 
 )٦(.حلسن بن صاحل بن حي، وزائدة بن قدامةا :وروى عنه. بن سنان

ــــَبـُالر( .٣  مــــن صــــغار ، ابــــن عفــــراء األنــــصارية النجاريــــة،لتــــصغري والتثقيــــل): " ذّعــــوُع بنــــت مّي
. روى عنهـا أهـل املدينـة، وكانـت رمبـا غـزت مـع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. هلا صحبة وروايـة )٧(". ع.الصحابة

  )٩(.سليمان بن يسار، وعمروبن شعيب: ا وروى عنه)٨(.من املبايعات حتت الشجرة
  احلكم على اإلسناد

ورة يف وألفــاظ احلــديث هلــا شــواهد عديــدة، صــحيحة تقويــه منثــ". ابــن عقيــل"إســناده ضــعيف، ألجــل 
  )١١(."مسند أمحد" وضعفه حمققوا )١٠(.وحسنه األلباين. كتب السنة

                                                
 ).٥/١٥٤ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١(

 ). ١١٨: ص( ١ط "الضعفاء والكذابني ريخ أمساء" بن شاهنيا) ٢(

 ). ١/٥٩٤ (١ ط"فالكاش"الذهيب ) ٣(

 ). ٥/١٨٣(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ٤(

  ). ٣٢١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)١٦/٧٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٧٤٧: ص (املصدر السابق )٧(

 .) بتصرف٤/١٨٣٧ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٨(

 .)٣٥/١٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(

 ). ١٢٨ ح ١/٤٤ (١ ط"صحيح أيب داود"ين أللباا) ١٠(

 ).  ٢٧٠١٥ ح ٤٤/٥٦٥( ١ط) ١١(



 ٢٠٣

   ب التكرار يف مسح الرأس: املبحث احلادي والعشرون

َقال -احلديث الثالث والثالثون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبـر علي بن َأمحد بن عبدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار،عبيدالـَ َّ َّ 
ِاس بـن الفـضل، ثنــا إبــراهيم بـن المنـذر، ثنـا ابــن وهـب، عـن ابـن جـريج، عــن حممـد بـن علـي بــن ََّثنـا عبـ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ّْ

ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ُْ ْْ ٍ َ ُ َ ُُ ٍ َِ ُ ُ ُ ُِ ْ َ
ٍّحسني، عن أَبيه، عن جده، عن علي  ِ َِ َ َ َ ْْ ْ ِْ ّ َ ُِ ِ ٍ َ : 

، وغــسل يديــه( ِأَنــه تـوضــأ فـغــسل وجهــه ثــال ْ ُ ْ َُ ََ َ ََ َ ََ ًَ ََ َ َ َ َ َّ َ َّ ، ، وغــسل رجليــه ثــال ، ومــسح برأســه ثــال ً ثــال َ ً ًَ َ ََ َ َِ ِ َِْ ْ ِ َ َ َ ََ َ َْ ِ َ
َوقال َ َهكذ: َ َ ِا رأَيت رسول هللا َ َ ُ َ َُ ُيـتـوضأملسو هيلع هللا ىلص ْ َّ َ ََ(.)١(  

  ختريج احلديث

لفــاظ متقاربــة يف الوضــوء، روي علــي حــديث  :  مــن طريــقأخرجــه و.، يف الــسنن وغريهــامــن طــرق 
، ثـال طول منه، يصف وضوء النيب " السنن الصغري" يف النسائي.."  بن علي بن احلسني بهدمحم"

، مث شـــــربه  فـــــضل وضـــــوئه  )٤(".البحـــــر الزخـــــار" يفالبـــــزار و )٣(".همـــــصنف"يف عبـــــدالرزاق و )٢(.ثــــال
ر"والطحاوي يف  األحاديـث " اء املقدسـي يفوالـضي )٦(".األربعـون" يف ابن املقرئ و)٥(."شرح معاين اآل

   )٨(".التاريخ الكبري"والبخاري خمتصرا جدا يف .  كلهم بنحوه)٧(."املختارة

ورواه حجاج بن دمحم، عن ابـن جـريح، أخـربين شـيبة، : "، فقال"العلل"وسئل عنه الدارقطين يف 
فجــود  .أن دمحم بــن علــي بــن حــسني، أخــربه أن علــي بــن احلــسني، أخــربه أن احلــسني، أخــربه عــن علــي

  )٩(."إسناده، ووصله وضبطه

                                                
  ). ٢٩٨ ح ١/١٠٥ (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب صفة الوضوء -الطهارة ( ١ط) ٢(  ).  ٩٥ ح ١/٦٩ - 

 ). ١٢٣ ح ١/٤٠ - ب كم الوضوء من غسلة -الطهارة ( ٢ط) ٣(

  ).  ٥١٠ ح ٢/١٤٨ (١ط )٤(
  ).  ٦٨٣٩ ح ٤/٢٧٣( ١ط) ٥(
 ).  ٢١ ح ٧٣: ص( ١ط) ٦(

 ). ٤٣١ ح ٢/٥١ (٣ط) ٧(

 ). ٤/٢٤٢ (ط.د) ٨(

  ). ٣/١٠١ (١ ط)٩(



 ٢٠٤

وقــال فيــه حجــاج، عــن ابــن . )ومــسح برأســه ثــال(: هكــذا قــال ابــن وهــب: "قــال البيهقــي بعــد إيــراده
  ).".ومسح برأسه مرة(: جريج

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

) إبـــــراهيم بـــــن املنـــــذر(و ). ٢١ح (، ســـــبقت ترمجتـــــه يف "ثقـــــة) "فـــــضلعبـــــاس بـــــن ال(و . والثالـــــث
 ).٢٣ح (، سبقت ترمجته يف "صدوق"

 )١(". ع. مــن التاســعة، ثقــة حــافظ عابــد، أبــو دمحم،عبــدهللا بــن وهــب بــن مــسلم): "ابــن وهــب( .٢
: وروى عنـــه.  املعــافري، وهـــو آخــر مــن حـــدث عنــهعبــدهللا حيــوة بـــن شــريح، وحيــي بـــن :روى عــن

 )٢(.مسكني، والربيع بن سليمان املرادياحلارث بن 

 مـن ، وكـان يـدلس ويرسـل، ثقـة فقيـه فاضـل،عبـدامللك بـن عبـدالعزيز بـن جـريج): "ابن جريج( .٣
بـت: روى عن)٣(". ع.السادسة جعفـر بـن : وروى عنـه.  جعفر بن دمحم الصادق، وحبيـب بـن أيب 

 )٤(.عون، وحجاج بن دمحم املصيصيي

 ، ثقـة فاضـل، أبـو جعفـر البـاقر،جادّ الـس، علـي بـن أيب طالـببـن): "دمحم بن علي بـن حـسني( .٤
ن بـــن تغلـــب : وروى عنـــه. عبـــدهللاأنـــس بـــن مالـــك، وجـــابر بـــن :  روى عـــن)٥(". ع.مـــن الرابعـــة أ

بت بن أيب صفية الثمايل  )٦(.الكويف، وأبو محزة 

 عابـــد فقيـــه فاضـــل، ثقـــة ثبـــت، زيـــن العابـــدين،بـــن علـــي بـــن أيب طالـــب): "علـــي بـــن حـــسني( .٥

                                                
  ). ٣٢٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٦/٢٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٣٦٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)١٨/٣٤٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ٤٩٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢٦/١٣٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢٠٥

: وروى عنــه.  رضــي هللا عنهمــاصــفية بنــت حيــي، وعائــشة: روى عــن )١(". ع. مــن الثالثــة،مــشهور
د   )٢(. بن ذكوانعبدهللاطاوس بن كيسان، وهو من أقرانه، وأبو الز

 عبـدهللاأبو  )٣(".عملسو هيلع هللا ىلص،  سبط رسول هللا ، أبو عبدهللا،بن أيب طالب): "حسني بن علي ( .٦
قتـل يــوم ،  رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاشبهيـاحلــسن اختلـف يف والدتــه، كـان هـو . رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورحيانتــهسـبط 

وروى . جــده رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وخالــه هنــد بــن أيب هالــة: روى عــن )٤(.عاشــوراء ســنة إحــدى وســتني
 )٥(. أيب طالببشر بن غالب األسدي، وأخوه احلسن بن علي بن: عنه

  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف ) علي( .٧
  احلكم على اإلسناد

 )٦(.، وصححه األلباين ابن املنذرعدا  رجاله ثقاتإسناده حسن

                                                
  ). ٤٠٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢٠/٣٨٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١٦٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 ). بتصرف٢/٦٧( ١ط "اإلصابة" ابن حجر )٤(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

  ). ٩٥ ح ١/٤٠( ١ط "حيح وضعيف سنن النسائيص" أللباينا) ٦(



 ٢٠٦

  ب مسح األذنني مباء جديد : املبحث الثاين والعشرون

َقال -احلديث الرابع والثالثون  ِ البـيـهقيَ َ َُأخبــر علـي بـن َأ: َْ ْ ُّ َِْ َ َ ُمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن َ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ ُصفار،عبيدالـِ َّ َّ 
ِثنا إمساعيل بن إسحاق، ثنا علي بن المـديين، ثنـا عبـدهللا بـن إدريـس، ثنـا حممـد بـن عجـالن، عـن زيـد  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُّْ ََ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ َ ُ ُُ َّ ُ َ ِّ ْ ِ ِ ِِ ِْ ُ ِ ْ

ٍبن َأسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس  َّ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍْ َ ََ ِ ْ: 

َِأن رسول هللا ( َ ُ َ ُتـوضأ فـغرف غرفة فمضمض واستـنشق منـها، مث غرف غرفة فـغسل وجهـه، ملسو هيلع هللا ىلص َّ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ًَ ً َْ َْ َ ََ ْ ْ ََُّ َ َ َ َ َّ
َمث غرف غرفة فـغسل يده اليمىن، مث غ َ ََّ َُّ َُ ْ ُْ ُ َ ََ َ َ ََ ًَ ْ َرف غرفـة فـغـسل يـده اليـسرى،َ َ َْ ُْْ ُ َ ََ َ َ ًَ َ ِ مث َأخـذ شـيـئا مـن مـاء فمـسح بـه َ ِِ َ ََ َ ٍ َ ْ ً ْ ََ َ َُّ

طــن أُذنـيــه واإلبـهــامني مــن وراء أُذنـيــه، مث غــرف غرفــة فـغــسل  لوســطيـني مــن َأصــابعه يف  َرأســه وقــال  َ َ َُ َ َ ًَ َْ َ ُ َُ َ ََّ ُْ َِ ِ ِ ِ ِِْ ِْ ََ َ َ َْ ْ َِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َْ ْ ُِ ِ ِ َ ْ ِ ْ
ُقدمه اليمىن، مث غرف غرفة فـغسل قدمه َُ ََ َ ََ َ َ ََ َ ًَ َْ ََ َُّ َ ْ َ اليسرىُْ ْ ُْ.()١(  

  ختريج احلديث

 حــــسن":  وقـــال يف ســـننه،الرتمـــذي و)٣(".الـــسنن" يف  داودوأبـــ و)٢(".الـــصحيح"البخـــاري يف : أخرجـــه
 )٧(".املـــسند"وأمحـــد يف  )٦(".الـــسنن" يف وابـــن ماجـــه )٥(".الـــسنن الـــصغرى" يف  والنـــسائي)٤(."صـــحيح

 )١٠(".الطهـور" يف كتـاب لقاسـم بـن سـالموا )٩(".املـصنف" يف ابـن أيب شـيبةو )٨(".الـسنن" يف الدارميو

                                                
 ذكـــره خمتـــصرا، ويف )٣١٥ ح ١/١١٠ - ب مـــسح األذنـــني مبـــاء جديـــد -الطهـــارة  (٣ط "الكـــربى الـــسنن" لبيهقـــيا) ١(

خذ لكل عضو ماء  -الطهارة (   .ذكره بتمامه وهو اللفظ أعاله) ١١٢٣ ح ١/٣٦٠ -... ب الدليل على أنه 

ب -الوضوء ( ١ط )٢( ليدين    ).١٥٧ ح - ب الوضوء مرة مرة( وانظر .)١٤٠ ح -...غسل الوجه 
ب الوضوء مرتني -الطهارة  (ط.د )٣(   ). ١٣٨ ح - ١٣٧ ح ١/٣٤ - 
ب مسح األذنني ظاهرمها -الطهارة  (٢ ط)٤(  ). ٤٢ ح -ب ما جاء يف الوضوء مرة : (وانظر). ٣٦ ح ١/٥٢-... 

ب مـسح األذنـني مـع (، )١٠١ ح -ب مـسح األذنـني : (وانظـر). ٨٠ ح ١/٦٢-مـرة  الوضوء مـرة -الطهارة  (٢ ط)٥(
ما من الرأس   ). ١٠٢ ح -الرأس وما يستدل به على أ

ب املضمــضة واالستنــشاق مــن كــف واحــد - ســننهاالطهــارة و(ط . د)٦( ب مــا جــاء يف : (، وانظــر)٤٠٣ ح ١/١٤١ - 
 ).  ٤٣٩ ح - مسح األذنني ب ما جاء يف(، )٤١١ ح -الوضوء مرة مرة 

  ). ٣٤٥٠ ح ٥/٤١٤(، )٢٤١٦ ح ٤/٢٣٩(، )٢٠٧٢ ح ٣/٤٩٩ (١ط )٧(
ب الوضوء مرة مرة -الطهارة  (١ط )٨(  ).  ٧٢٤ ح - ٧٢٣ ح ١/٥٤٥ - 

 ). ٦٤ ح ١/١٧ -يف الوضوء كم هو مرة  -الطهارات ( ١ط )٩(

  ). ٨٦ ح ١٧١: ص (١ ط)١٠(



 ٢٠٧

 يف ابــــــن حبــــــانو )٣(".الــــــصحيح" يف  ابــــــن خزميــــــة)٢(".املــــــسند" يف  يعلــــــىوأبــــــو )١(. يف مــــــسندهالبــــــزارو
، روي علــى عــدة أوجـه، فتــارة علــى جهـة تعلــيم وضــوئه .."بـهزيـد بــن أســلم، " : مــن طريــق)٤(.صـحيحه

الوضوءختصار بذكر بعض أعضاء ، أو وصفه، أو على جهة اال.  

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

علـي بـن (و ). ٦ح (سـبقت ترمجتـه يف " إمـام حـافظ"، )إمساعيل بن إسـحاق القاضـي(و . والثالث
 ).٩ح (، سبقت ترمجته " ثقة ثبت"، )املديين

 مــن ، ثقــة فقيـه عابـد، أبـو دمحم الكـويف،ديْوَبــدالرمحن األبــن يزيـد بـن عا): "عبـدهللا بـن إدريـس( .٢
.  الكنــدي، وأيب مالـــك ســـعد بـــن طـــارق األشـــجعيعبـــدهللاألجلـــح بـــن :  روى عـــن)٥(". ع.الثامنــة

 )٦(.احلسن بن عرفة، وأبو خيثمة زهري بن حرب: وروى عنه

ســـبقت ، "ثقـــة) "زيـــد بـــن أســـلم(و ). ٤ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "صـــدوق) "دمحم بـــن عجـــالن( .٣
، ) ابــن عبــاس(و ). ٣٠ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقـة) "عطــاء بــن يــسار(و ). ١٨ح (ترمجتـه يف 

  ).٥ح (سبقت ترمجته يف 
  احلكم على اإلسناد

حـــسن "وحكـــم عليـــه األلبــاين حبكـــم الرتمـــذي .  رجالـــه ثقــات عـــدا ابـــن عجــالنإســناده حـــسن
ؤوط يف حتقيقـه )٨(."لـصحيحا" يف  كمـا حـسنه األعظمـي يف حتقيقـه علـى ابـن خزميـة)٧(".صحيح  واألر

                                                
 ).  ٥٢٧٨ ح ١١/٤٢٣ (١ط )١(

 ).  ٢٤٨٦ ح ٤/٣٦٧ (١ ط)٢(

حة املضمضة واالستنشاق من غرفة-الوضوء  (ط.د) ٣( ب إ   ). ١٤٨ ح ١/٧٧ -... 
حة املضمضة واالستنشاق-سنن الوضوء  (١ ط"اإلحسان" )٤(  ). ١٠٧٨ ح ٣/٣٦٠ - ... ذكر إ

 ). ٢٩٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٤/٢٩٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ).٣٦ ح ١/٤١( ١ط "صحيح الرتمذي" أللباينا) ٧(

حة املضمضة واالستنشاق من غرفة-الوضوء  (ط.د) ٨( ب إ   ). ١٤٨ ح ١/٧٧ -... 



 ٢٠٨

بعـه سـليمان بـن بـالل كمـا يف روايـة البخـاري، )١(.علـى ابـن حبـان وهـشام بــن  وقـد توبـع ابـن عجـالن 
  .فريتقي إىل صحيح لغريهسعد عند أيب داود، 

   

                                                
حة املضمضة واالستنشاق-سنن الوضوء  (١ ط"اإلحسان ")١(  ). ١٠٧٨ ح ٣/٣٦٠ - ... ذكر إ



 ٢٠٩

   )١(ب مسح األذنني: املبحث الثالث والعشرون

َقـال -احلديث اخلامس والثالثـون  ِ البـيـهقـيَ َ َبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان قـالَْأخ: َْ َ َ َ َ ََْ َِ ِْ َْْ ُ ُّ ِ َ ََ ُْ ََأخبــر : َ َ َ ْ
ََأمحــد بــن عبـيــد قــال َ ٍ َُْ ُ ْ ُ َحــدثـنا متتــام قــال: َْ ََ ٌ َْ َ َ َّ َحــدثين حممــد بــن بكــار قــال: َ ََ ٍ َّ َ َُ ْ ُ َّ َُ ِ ْحــدثـنا عبــدالوهاب الثـَّقفــي، عــن : َّ َ ُّ ِ َ ِ َّ َْ ََ َّ َ

ٍمحيد، عن أَنس َ ْ َ ٍ َْ طنـهما، وقال: ُ َ أَنه كان ميسح ظاهر أُذنـيه و َ ََ َ َ ُُ َِ َِ ْ ََ َُْ ََ ََ َُّ: 

َِّهكذا كان رسول ا ( ُ ُ َ َ َ َ َ ُيـفعلملسو هيلع هللا ىلص َ َ ْ َ( .  
إمنـا . رملة، عن عبدالوهاب، وقد وهم فيه عبدالوهابَرواه الشافعي يف كتاب ح: "قال البيهقي

مث عـزاه إىل عبـدهللا بـن مـسعود، وروي عـن زائـدة، .  فعـل ذلـكالرواية احملفوظة عن محيـد، عـن أنـس أنـه
 )٢(".وهللا أعلم. ، وهو أيضا غري حمفوظملسو هيلع هللا ىلصعن الثوري، عن محيد، مرفوعا إىل النيب 

  ختريج احلديث

 )٣(."العلـــل" يف كتابـــه  ابـــن مـــسعود )فعـــل(مـــا قالـــه البيهقـــي آنفـــا، ســـبقه إليـــه الـــدارقطين، وصـــوب 
ْ، مـــــن .."محيـــــد عـــــن أنــــــس  "وأخرجـــــه مـــــن طريــــــق  ِأَمـــــر(ِ  يف ابـــــن أيب شــــــيبة:  ابــــــن مـــــسعود )ْ

ر"  يفوالطحــاوي )٥(.لقاســـم بـــن ســـالموا )٤(."املــصنف" " الـــسنن"يف الـــدارقطين و )٦(."شـــرح معـــاين اآل
اء املقدسـي مـن طريـق الـدارقطين والـضي )٨(.حلـاكم وا)٧(.مرفوعا، وذكر أنه يروى موقوفا عن ابـن مـسعود

   )٩(.مرفوعا

                                                
  ".ه ومسح األذنني بعد الرأسختليل اللحية يف غسل الوج: "وتبويب البيهقي هو. هذا التبويب من وضعي) ١(

ر"البيهقي ) ٢(   ). ٧٣١ ح ١/٣٠٦ -... ختليل اللحية يف غسل الوجه  -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

 ). ١٢/٤٨ (١ ط)٣(

 ).  ١٧١ ح ١/٢٥( ١ط )٤(

 ).  ٣٥٧ ح ٣٦٥: ص (١ ط"الطهور" )٥(

  ). ١٥٠ ح ١/٣٤ (١ط) ٦(
ب ما روي من قول ا-الطهارة  (١ ط)٧( ن من الرأس: "لنيب     ). ٣٧٢ ح ١/١٨٩ -" األذ

 ).  ٥٣٢ ح ١/٢٥١ -الطهارة  (١ط "املستدرك"اكم احل) ٨(

 ).  ٢٠٦١ ح ٦/٧٧ (٣ط "املختارة ألحاديثا"لضياء املقدسي ا) ٩(



 ٢١٠

، أخرجـه الطـرباين ن " مـن طريـق )١(.ومسح األذنني روي مـن طـرق غـري هـذا، عـن أنـس  عمـر بـن أ
دمحم بــن املنكــدر : " مــن طريــق"املعجــم األوســط" كمــا أخرجــه يف )٢(."ال يعــرف: "قــال الــذهيب..". عنــه
ــــ" :قــــال اهليثمــــي )٣(..".عنــــه ــــه أب ــــق  )٤(."اط، وهــــو مــــرتوكّو موســــى احلنــــوفي دمحم  راشــــد أيب"ومــــن طري

َّاحلماين   )٦(. وحسنه اهليثمي)٥(."املعجم األوسط"، أخرجه الطرباين يف "ِْ

  شواهد احلديث

 استفاض الدارقطين يف ذكرها يف سننه، يف أكثر من عشرين صفحة مع الكالم على وللحديث شواهد
، عــــن مثانيــــة مــــن  وتكلــــم عليهــــا"التلخــــيص"ذكرهــــا ابــــن حجــــر يف  ، كمــــا)٧(طرقهــــا املرفوعــــة واملوقوفــــة

الــصحابة، عــن أيب أمامــة البــاهلي، وعبــدهللا بــن زيــد، وابــن عبــاس، وأيب هريــرة، وأيب موســى األشــعري، 
   )٨(.وابن عمر، وأنس، وعائشة 

  رجال احلديث
هم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــرامجأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ح (ســـبقت ترمجتـــه يف  " صـــدوق حـــافظ، وهـــم يف أحاديـــث): " دمحم بـــن غالـــبتـــاممت(و . والثالـــث
 ).٢٠ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة) "دمحم بن بكار(و ). ٢٤

                                                
 ). ٣٣٦٢ ح ٣/٣٤٧( ط.د "املعجم األوسط" و ).٣٢٢  ١/٢٠١ (١ ط"املعجم الصغري" الطرباين )١(

 ). ٣/١٨١ (١ ط"ن االعتدالميزا"الذهيب ) ٢(

  ). ٧٩٤٥ ح ٨/٥٣ ( مصدر سابق)٣(
  ).  ١/٢٣٣(ط .د "جممع الزوائد"هليثمي ا) ٤(

  ). ٢٩٠٥ ح ٣/١٩٤(مصدر سابق ) ٥(
 ).١/٢٣١( مصدر سابق )٦(

  ). ١/١٦٩ (١ ط"السنن"دارقطين ال) ٧(

   ).١/٢٨١ (١ ط"التلخيص احلبري" ابن حجر )٨(



 ٢١١

يد بن الص): "عبدالوهاب الثقفي( .٢  ثقـة تغـري قبـل موتـه بـثالث ، أبو دمحم البصري،لتّبن عبدا
أمحــد بــن : وروى عنــه. حــامت بــن أيب صــغرية، وحبيــب املعلــم:  روى عــن)١(". ع. مــن الثامنــة،ســنني

 )٢(.حنبل، وأزهر بن مجيل

 روى )٣(". ع. مــن اخلامــسة، ثقــة مــدلس، أبــو عبيــدة البــصري،ويــلّيــد الطُبــن أيب مح): "يــدُمح( .٣
د بـــن ز: وروى عنـــه. رجـــاء بـــن حيـــوة، وطلـــق بـــن حبيـــب: عـــن  عبـــدهللاد بـــن ســـعد اخلراســـاين، وز

 )٤(.بكائيال

  ).٨ح (، سبقت ترمجته يف ) أنس( .٤
 احلكم على اإلسناد

ُإسناده حسن، ورفـعه من أوهام، خره، أو " عبدالوهاب الثقفي: "ّإما ْ الذي وهـم يف " متتام"الذي تغري 
  . أحاديث

                                                
  ). ٣٦٨ :ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٨/٥٠٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١٨١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٧/٣٥٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٢١٢

  ب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزي: املبحث الرابع والعشرون

َقال -ديث السادس والثالثون احل ِ البـيـهقيَ َ َُأخبـر أَبو احلسن علي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
َصفار، ثنا عبـيد بـن شـريك، ثنـا حيـىي بـن بكـري، قـالعبيدال َ ٍْ ْ َُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ٍ ِ َ ُ َْ َّ ٍحـدثين الليـث، عـن حيــوة بـن شـريح، : َّ ْ َْ َُ ِ َِ ْ َْ َْ َ ُ َّ َ ْعـن َّ َ

ِّعقبة بن مسلم، عن عبدهللا بن احلارث بن جزء الزبـيدي ِْ ِ َِْ َ َ ُُّ ٍْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ْ ْ ََ ٍُ َ َّ، أَنه مسع النَّيب  ْ ِ َ َِ ُيـقولملسو هيلع هللا ىلص َُّ ُ َ : 

ِويل لألعقاب وبطون األقدام من النَّار( َ َ َِ ِ َ َْ َْ ِ ُ ُ ِ َ ْ ِْ ٌ ْ.()١(  

  ختريج احلديث

ر" يف  والطحـــاوي)٣(."الــصحيح" يف ابـــن خزميــةو )٢(.لقاســم بـــن ســالما: أخرجــه  )٤(."شــرح معـــاين اآل
ومل خيرجا ذكـر : "وصححه وقالحلاكم وا )٦(".ئهجز" يف  عمرو السلميوأب و)٥(."السنن" يف الدارقطينو

 )٩(".همعجمـــ"يف ابـــن عـــساكر و )٨(".الـــسنن الــصغري"يف لبيهقـــي  وا)٧(.ووافقـــه الــذهيب". بطــون األقـــدام
 )١١(."املـــسند" يف أمحـــدوأخرجـــه ..". ابـــن بكـــري بـــه"مـــن طريـــق  )١٠(."األحاديـــث املختـــارة" والــضياء يف

 يف ابـــن أيب عاصـــم و)١٣(".شـــيوخه اديثـــــــــأح"زء ـــــــــجيف از ّالقـــز أبـــو احلـــسن )١٢(".املـــسنـد"يف احلـــارث و

                                                
  ). ٣٢٦ ح ١/١١٤ -... ب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

 ).  ٣٨١ح  ٣٨٣: ص (١ ط"الطهور"  بن سالم القاسم)٢(

ب التغليظ يف ترك غسل بطون-الوضوء  (ط.د) ٣(   ).  ١٦٣ ح ١/٨٤ -... 
 ).  ١٩٥ ح ١/٣٨ (١ط) ٤(

ب -الطهارة  (١ ط)٥(  ). ٣١٦ ح ١/١٦٥- اليت يف الرأس واجلسد السنن 

  ).  ٩٥٣ ح ٣٢١: ص (١ ط"جمموع الفوائد البن منده"ضمن  )٦(

 ).٥٨٠ ح ١/٢٦٧ -الطهارة  (١ط "املستدرك" )٧(

ب كيفية الوضوء -الطهارة ( ١ط) ٨(   ). ١٠٥ ح ١/٥٠ - 
  ).  ١٥١٦ ح ٢/١١٦٢ (ط. د)٩(
  ). ٢٠٣ ح ٩/٢١٤ (٣ط) ١٠(
 ).  ١٧٧١٠ ح ٢٩/٢٤٨ (١ ط)١١(

  ). ٧٩ ح ١/٢١٦ (١ ط"بغية الباحث"هليثمي ا) ١٢(

  ).  ١١١١ ح ٣٦٨: ص( ١ط) ١٣(



 ٢١٣

ر" يف والطحـاوي )١(."اآلحاد واملثاين" وعـزاه ..".  بـهحيـوة بـن شـريح" : مـن طريـق)٢(."شـرح معـاين اآل
مـــن أمحـــد أخرجـــه و )٣(."ورجـــال أمحـــد والطـــرباين ثقـــات: "وقـــال  اهليثمـــي،"املعجـــم الكبـــري"للطـــرباين يف 

   )٤(".موقوفا.. بهحيوة  حدثين هارون، حدثنا عبدهللا بن وهب: "طريق

ــــدون ذكــــر  ، ب  يف لقاســــم بــــن ســــالم، أخرجــــه ا"بطــــون األقــــدام"ومــــن حــــديث ابــــن جــــزء 
ال يعلــم بطــون األقــدام إال يف ": بــن أيب عاصــم قــال ا)٥(..". بـهحيــوة بــن شــريح: "، مــن طريــق"الطهـور"

مســـع منـــه ملسو هيلع هللا ىلص  وال يعلـــم أحـــد مـــن أصـــحاب النـــيب ،هـــذا احلـــديث وحـــده، وهـــذا يوجـــب غـــسل الـــرجلني
  )٦(".غريه

   شواهد احلديث

مـــن احلـــديث ا، وذكـــره يف املتـــواتر واحلـــديث لـــه شـــواهد عـــدة يف الـــصحيحني والـــسنن واملـــسانيد وغريهـــ
  أيب صـاحل األشــعريبــسنده عـن" سـننه"ذكــر ابـن ماجـه يف  و)٧(ً. عـشر صـحابياثــينإ الكتـاين، مـن روايـة

 األشـعري، عـن خالـد بـن الوليـد، ويزيـد بـن أيب سـفيان، وشـرحبيل ابـن حـسنة، عبدهللاحدثين أبو : قال
أمتـــوا الوضـــوء، ويـــل لألعقـــاب مــــن (:  قـــالوعمـــرو بـــن العـــاص كـــل هـــؤالء، مسعـــوا مـــن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

   )٩(."صحيح اجلامع الصغري"صححه عنهم األلباين يف  و)٨().النار

                                                
 ).  ٢٤٨٤ ح ٤/٤٣١( ٢ط )١(

 ). ١٩٦ ح ١/٣٨( ١ط) ٢(

 ).  ١/٢٤٠(ط .د "جممع الزوائد"يثمي هلا) ٣(

  ). ١٧٧٠٦ ح  ٢٩/٢٤٦( ١ط" املسند" أمحد بن حنبل )٤(

 ). ٣٧٣ ح ٣٧٥: ص (١ ط)٥(

 ).  ٢٤٨٤ ح ٤/٤٣١ (مصدر سابق) ٦(

  .)٣٠ ح ٥٧: ص (٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٧(

 ).٤٥٥ ح ١/١٥٥ - ب غسل العراقيب -الطهارة وسننها (ط . د"السنن" ابن ماجه) ٨(

 ).١٢٤ ح ١/٨٥( ٢ط "صحيح اجلامع الصغري"أللباين ا) ٩(



 ٢١٤

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )الليـث( ، و)حيـىي بـن بكـري(و ). ١ح (، سـبقت ترمجتـه "صـدوق) "عبيد بن شريك(و . والثالث
  ). ١ح (، سبقت ترمجتهما يف "ثقتان"

  خ د ت. مــن العاشــرة، ثقــة، أبــو العبــاس احلمــصي،ابــن يزيــد احلــضرمي): "حيــوة بــن شــريح( .٢
 )٢(.، وابن حنبلالبخاري، وأبو داود: وروى عنه. بقية بن الوليد، وأبيه أيب حيوة:  روى عن)١(".ق

:  روى عــن)٣(". بـخ د ت س. مـن الرابعــة، ثقــة، أبــو دمحم املـصري،يـيبِجُّالت): "عقبـة بـن مــسلم( .٣
 )٤(.بن هليعةاعامر بن حيىي املعافري، و: وروى عنه. بن عمر، عقبة بن عامرعن ا

 سـكن مـصر وهـو آخـر مـن ،صـحايب أبـو احلـارث): " بيديُء الزْزّعبدهللا بن احلارث بن ج( .٤
ــا مــن الــصحابة عتبــة بــن مثامــة، وعقبــة بــن : وروى عنــه. النــيب : ى عــن رو)٥(". د ت ق.مــات 

  )٦(.مسلم التجييب
 احلكم على اإلسناد

  الـذهيب وقـال.صححه احلاكم ووافقه الذهيب، كما سبق يف التخريجو .حسن ألجل ابن شريكإسناده 
  )٧(".هذا حديث صاحل اإلسناد، من العوايل: "يف موضع آخر

                                                
  ). ١٨٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٤٨٣/ ٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٣٩٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٢٢/ ٢٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 .)٨٨٣/ ٣ (١ط" االستيعاب"رب ابن عبدال: وانظر). ٢٩٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٣٩٣/ ١٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ١٠/٦١٥ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٧(



 ٢١٥

وأن نصبا وأن األمر رجع إىل الغسل " َوأرجلكم"ة من قرأ ب قراء: املبحث اخلامس والعشرون
   من قرأها خفضا فإمنا هو للمجاورة

َقــال - والثالثــون سابعاحلــديث الــ ِ البـيـهقــيَ َ ه أَبـــو احلــسن بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن عبـيــد، ثنـــا : َْ ٍَأخبـــر ْ َْ َُ َُ ُْ ُْ َ ََْ َ ِ َ ََ ُْ ُ ْ
ْإمساعيل بن إسحاق، ثنـا إبــراهيم بـ ْ ْ ُْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ِ ِن محـزة، ثنـا عبـدالعزيز بـن حممـد، عـن زيـد بـن َأسـلم، عـن عطـاء بـن َْ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َْ َْ ِ ٍَ ََّ َُ ُ ُِ ِ َ َْ َْ

ٍيسار، عن ابن عباس ََّ َِ ِْ ٍ َ َأَنه قال  َ َ َُّ :  

ِتـوضــأ رســول هللا ( ُ ُ َ َ َّ َ ء فاستـنــشق ومــضمض مــملسو هيلع هللا ىلص، َ َفأدخــل يــده يف اإل َ ََ َ َْ َْ َ ََ َْْ َ َِ ِْ ِ ُ َ َ ُرة واحــدة، مث َأدخــل يــده َ َ ََ َ َ ْ َُّ ً ًِ َ َّ
َُّفـصب علــى وجهــه مــرة واحــدة، وصــب علــى يديــه مـرتـني مــرتـني، ومــسح رأســه مــرة، مث َأ ً ً ًَّ َّ َّ َّ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ َْْ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ ََ ََّ ََّ ْخــذ حفنــة مــن َِ ِ ً َ ْ َ َ َ

ٌماء فـرش على قدميه وهو متـنـعل ِ ِّ ُ ََُْ َ ََ ََ ْ َ َََ َّ ٍ(.   
وقـــد خالفهمـــا . واه هـــشام بـــن ســـعد، وعبـــدالعزيز بـــن دمحم الـــدراورديهكـــذا ر: "قـــال البيهقـــي

  )١(".سليمان بن بالل ودمحم بن عجالن، وورقاء بن عمر، ودمحم بن جعفر بن أيب كثري
  ختريج احلديث

َالــدراوردي"أخرجــه مــن طريــق  ــَتـْاسَ وَضَمْضَمــ: (، ولفظــهابــن ماجــه..":  بــهَّ ــْرَ غْنِق مــَشْن  )٢().ةَدِاحــَة وَف
ر"يف  والطحـاوي )٤(.مثلـهابـن خزميـة و )٣().ةَرَة مـَرَأ مـّضـَوَ تـُهّنـَأ: (، ولفظهارالبزو : وفيـه "شـرح معـاين اآل

                                                
: قلــت). ٣٤٢ ح ١/١١٨ -...نــصبا وأن" َوأرجلكــم"ب قــراءة مــن قــرأ  -الطهــارة  (٣ط "الكــربى الــسنن" لبيهقــيا) ١(

 يف ورواية سـليمان بـن بـالل أخرجهـا البخـاري. تفرد هشام مبسح أسفل النعل، وذكر الرش، و)٣٠ح (هشام بن سعد : ختريج طريق
ليــدين مــن غرفــة واحــدة -الوضــوء (ط .د "الــصحيح" ب غــسل الوجــه  ذكر يــوذكــر الــرش مــع غــسل القــدمني، ومل ). ١٤٠ ح - 

وطريـق ورقـاء بـن عمـر، ). ٣٤ح (وطريق ابن عجالن أنظر ختريج ). ٢٤١٦ ح ٤/٢٣٩( ١ط" املسند"وأمحد يف . أنه كان منتعال
، عمــرو بـن دينــار، عــن عطـاء، عــن ابــن عبــاس : "مـن طريــق) ٩٤٢٩ ح ٩/١٦٣( ط.د "املعجــم األوســط"أخرجـه الطــرباين يف 

  ". توضأ مرة مرةأن النيب 

ب املضمضة واالستنشاق من كف واحد - هاالطهارة وسنن(ط . د"السنن" ابن ماجه) ٢(  ). ٤٠٣ ح ١/١٤١ - 

 ). ٥٢٧٦ ح ١١/٤٢٢ (١ط "البحر الزخار"ر البزا) ٣(

حة الوضوء مرة مرة -الوضوء  (ط.د "الصحيح" ابن خزمية) ٤( ب إ   ). ١٧١ ح ١/٨٨ - 



 ٢١٦

ٌفأخذ ملء كفه مـاء فــرش بـه علـى قدميـه وهـو متـنـعـل( ً َ ِْ ِ ِ ِ ِّ ُ ْ َََُ َ ََ ََ َ َ َ ّ َََ ِ َّ َِ َ مقتـصرا علـى ذكـر الوضـوء مـرة ابـن حبـان و )١().َ
   )٣(. واحلاكم مثله وسكت عليه)٢(.اقبني املضمضة واالستنشمرة، وأنه مجع 

َأن رش الرجلني وصل " :ّالرش يشهد له رواية البخاري من طريق ابن بالل، وفيه: قال الباحث َ َ ِّ ّ
ْحلد الغسل َ".)٤(  

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )سحاقإمساعيل بن إ(و . والثالث

 مــن ، صــدوق، الــزبريي املــدين أبــو إســحاق،بــن دمحم بــن محــزة بــن مــصعب): "إبــراهيم بــن محــزة( .٢
ــــه. حــــامت بــــن إمساعيــــل، وســــفيان بــــن محــــزة األســــلمي:  روى عــــن)٥(". خ د س.العاشــــرة : وروى عن

 )٦(.البخاري، وأبو داود

ِالدراورد) عبدالعزيز بن دمحم( .٣ ْ َ  يف سـبقت ترمجتـه، "تب غريهمن كإذا حدث صدوق وخيطيء  "يَّ
، "ثقـــة) "عطـــاء بـــن يـــسار(و ). ١٨ح (ســـبقت ترمجتـــه يف ، "ثقـــة) "زيـــد بـــن أســـلم(و ). ١٨ح (

  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف ) ابن عباس(و ). ٣٠ح (سبقت ترمجته يف 
 احلكم على اإلسناد

َالدراوردي"ألجل حسن إسناده  ملتابعات إىل ، ويرت"َّ   . لغريهصحيحقي 

                                                
  ). ١٥٨ ح ١/٣٥ (١ط) ١(

 ). ١٠٧٦ ح ٣/٣٥٧ (١ ط" اإلحسان-الصحيح  "ابن حبان) ٢(

  ). ٥٣٤ ح ١/٢٥١-الطهارة  (١ط "املستدرك" اكم احل)٣(

ليدين من غرفة واحدة -الوضوء ( ط.د" حالصحي"البخاري ) ٤( ب غسل الوجه   ). ١٤٠ح  ١/٦٧ - 

 ). ٨٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٢/٧٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢١٧

َقــال -احلــديث الثــامن والثالثــون  ِ البـيـهقــيَ َ ٍَأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، ثنــا َأمحــد بــن عبـيــد، ثنــا : َْ ِْ َْ َُ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ ِ ُّ َْ
ْإمساعيــل بــن إســحاق، ثنــا عيــسى بــن مينــاء، ثنــا حممــد بــن جعفــر، عــن زيــد بــ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َْ ََ ٍَ َ ْ َ ُ ُ ُُ َّ ُ َ َ ِ ِ َِ َ ِ ُِ ســناده ْ ِن َأســلم، فــذكره  ِ َ ْ ِِْ َُ ََ َ َ َ ِ

َقال َ: 
ا رجله اليمىن، وَأخذ حفنة فـغسل رجله اليسرى( َمث َأخذ حفنة فـغسل  َ َْ ُ َ ْ ُ َْ ُْ ْ ُ َْ َِ َِ ََ ََ ًَ ًَ َْ َْ ََ ََ ََ ِ َُّ(. 

 مـن غـري طريـق "الكربىالسنن "، وبقيته بتمامه يف احلديث قبله، يف هكذا ساقه البيهقي: قال الباحث
   :الصفار، قال

َعن عطاء بن يسار، قال(... َ ٍ َ َ ِ ْ ِ َ َ ٍقال ابن عبـاس: َْ ََّ ُ ْ َ َِأال أُريكـم وضـوء رسـول هللا : َ ِ ُ َ َُ ُ ْ ُ ِ َ؟ قـالملسو هيلع هللا ىلصَ َفـغـسل  :َ َ َ َ
َّيديـه مــرة مـرة، ومــضمض مـرة، واستـنــشق مـرة، وغــسل وجهــه مـرة وذراعيــه مـرة مــر َّ َّ َّ َّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ً َ ً ً ً ًِ َِْ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َْ ْ ًة، ومـسح برأســه مــرة، َ ًَّ َ َِ ِ َْ َِ َ َ

َوغسل رجليه مرة مرة، مث قال َُ َّ ََّّ ً ً ََ َ ِ َْ ْ ِ َ َ ِهذا وضوء رسول هللا : َ ِ ُ َ ُُ ُ َ   ).ملسو هيلع هللا ىلصَ
ت اتفقـــت علـــى أنـــه غـــسلهما، وحـــديث : "قـــال البيهقـــي بعـــد أن ســـاق احلـــديث فهـــذه الـــروا

ن يكون غسلهماَرّالد حلـافظ جـدا، اوردي حيتمل أن يكون موافقا   يف النعل، وهـشام بـن سـعد لـيس 
 وقـد روى الثـوري، وهـشام  فال يقبل منه ما خيـالف فيـه الثقـات األثبـات، كيـف وهـم عـدد وهـو واحـد؟ 

  )١(".بن سعد، عن زيد بن أسلم
   ختريج احلديث

  ).٣٧، ٣٤، ٣٠ح (نظر خترجيه وطرقه يف تفرد به البيهقي، أ

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )بـــدانابـــن ع(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )إمساعيل بن إسحاق(و . والثالث

 ويفهـم خطـأهم ،ئ القـرآنِقـرُصـم يأ وكان ، املقرئ،املديىن املعروف بقالون): "عيسى بن ميناء( .٢
لــشَّ د عبــدال: ، وذكــر أنــه روى عــنهترمجــه ابــن أيب حــامت وســكت عنــ". ةَفوحلــنهم  رمحن بــن أيب الــز

فع بن أيب نعيم  وذكـره )٢(.نصاري وعلى اهلسنجاىن وموسى بن إسحاق األ،روى عنه أبو زرعةز .و

                                                
 . ، )٣٤٦ ح ١/١١٨ -...نصبا وأن " َوأرجلكم"ب قراءة من قرأ  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ١(

 ). ٦/٢٩٠ (١ ط"اجلرح والتعديل" ابن أيب حامت) ٢(



 ٢١٨

": امليــزان"وقــال يف  )٢(". ال احلــديث،حجــة يف القــراءة: " وقـــال الــذهيب)١(".الثقــات"  يفابــن حبــان
 )٤(".الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة"ُن قطلوبغا يف  وذكره اب)٣(".يكتب حديثه يف اجلملة"

 روى )٥(". ع. مــن الـــسابعة، ثقـــة، مــوالهم املــدين،ابـــن أيب كثــري األنـــصاري" ):دمحم بــن جعفــر( .٣
 عبـــدهللاعزيز بـــن عبـــدال: وروى عنــه. وهـــو مـــن أقرانـــه، وإبــراهيم بـــن عقبـــة، إبـــراهيم بـــن طهمــان: عــن

  )٦(.األويسي، وعبيد بن ميمون املدين
، ســــبقت "ثقـــة) "عطــــاء بـــن يــــسار(و ). ١٨ح (ســــبقت ترمجتـــه يف ، "ثقـــة) "زيـــد بـــن أســــلم( .٤

  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف ) ابن عباس(و ). ٣٠ح (ترمجته يف 
 احلكم على اإلسناد

ملتابعـات إىل حـسن لغـريه"ابـن مينـاء"إسناده ضعيف، ألجـل  ومل أر مـن ذكـر احلـديث غـري . ، ويرتقـي 
  . كما مل أر من تكلم عليهالبيهقي،

                                                
  ). ٨/٤٩٣ (١ط )١(
 ).  ٢/٥٠٢(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ٢(

 ).  ٣/٣٢٧ (١ط) ٣(

 ). ٧/٤٦٧ (١ ط)٤(

  ). ٤٧١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٢٤/٥٨٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢١٩

َقــال -احلــديث التاســع والثالثــون  ِ البـيـهقــيَ َ ــو احلــسن علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن : َْ ُأنبــأ أَب ُْ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِ َ َ ُْ
ِصفار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مسدد، ثنا أَبو األحوص،عبيدال َ َ َْ َْ ْ ُ ٌُ َّ َ ُ َ ُُ ُُ ْ َّ ْثنا أَبو إسحاق، عن  َّ ََ َ ْ ِ ََأيب حية، قالُ َ َ ََّ ِ : 

َّرأَيـــت عليـــا تـوضـــأ، فـغـــسل كفيـــه حـــىت( َ ِ ْ َُّ َ َ َ ََ َ َ َّ َ َِ ْ ، وغـــسل َ ، واستـنـــشق ثـــال َ أَنـقامهـــا، مث مـــضمض ثـــال َ َ ً ً َْ َ ََ َ َُ َ َُ ْ ََ َْ ْ َ َّ َ َ
، ومـــسح برأســـه، وغــسل قدميـــه إىل الكعبــــني،  ، وذراعيـــه ثــال ِوجهــه ثـــال ْ ََْ َ ْ َ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َ َ َ ََ ً ًَ َ َ َ َ َْ َ ََ َِ ُ ِِمث قــام فأخـــذ فـــضل وضـــوئه َْ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َُّ

َفشربه، وهو قائم مث قال َُ َ ََّ ٌِ َ ُ َ ُ َِ ِإين َأحبـبت َأن أُريكم كيف كان طهور رسول هللا : َ ِ ُ ََ ُ ُُ َ َ ََ ْ ُ ْْ ُ ِ ْ َ ْ ِّ   )١().ملسو هيلع هللا ىلصِ

  ختريج احلديث

ابــن و )٤(".صغرىالــالــسنن " يف النــسائيو )٣(".يحححــسن صــ: "، وقــالالرتمــذيو )٢(. داودوأبــ: أخرجــه
البحـر " يف مـسنده البـزارو )٧(".صنفاملـ" يف ابـن أيب شـيبة و)٦(."مسنده" يف أمحدو )٥(."سننه" يف ماجه

ومن طريق  ..". به األحوص، عن أيب إسحاق، عن أيب حيةأيب: "من طريق )٩(.وأبو يعلى )٨(."الزخار
   )١٠(".التاريخ الكبري" خمتصرا البخاري يف  إسحاقأيب

  ديثرجال احل
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، ســــبقت "ثقـــة) "مـــسدد(و ). ٥ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "وثـــق"، )عثمـــان بـــن عمـــر( و .والثالـــث
 ).٥ح (ترمجته يف 

                                                
 ).  ٣٥٣ ح ١/١٢١ -...نصبا وأن" َوأرجلكم" قرأ ب قراءة من -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب صفة وضوء النيب -الطهارة  (ط.د )٢(   - ١١٦ ح ١/٢٨ .( 

ب يف وضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف كان -الطهارة  (٢ ط)٣(   ). ٤٨ ح ١/٦٧ - 
  ). ٩٦ ح ١/٧٠ - عدد غسل اليدين -الطهارة  (٢ ط)٤(
ب- سننهاالطهارة و(ط . د)٥(  ). ٤٥٦ ح ١/١٥٥ - ما جاء يف غسل القدمني  

 ). ١٠٤٦ ح ٢/٣٠٩ (١ ط)٦(

  ). ٥٤ ح ١/١٦ - يف الوضوء كم هو مرة -الطهارات ( ١ط )٧(
 ). ٧٣٦ ح ٢/٣١٠ (١ط )٨(

  ). ٤٩٩ ح ١/٣٨٥ (١ ط"املسند"أبو يعلى ) ٩(

  ). ٩/٢٤ (ط.د) ١٠(



 ٢٢٠

َْســالم بــن ســليم احلنفــي مــوالهم): "وصْحــَأبــو األ( .٢ ُ مــن  ، صــاحب حــديث، الكــويف ثقــة مــتقن،ََّ
رمحن بــن عبـدال: وروى عنـه. إبـراهيم بــن مهـاجر البجلـي، وآدم بـن علــي:  روى عـن)١(". ع.الـسابعة

 )٢(.مهدي، وعثمان بن دمحم بن أيب شيبة

 اخــتلط ، مــن الثالثــة، ثقــة مكثــر عابــد،بيعيَّ الــس،عمــرو بــن عبــدهللا بــن عبيــد): "أبــو إســحاق( .٣
أبــو : وروى عنــه. ، وأرقــم بــن شــرحبيل صــاحب التفــسري،أربــدة التميمــي:  روى عــن)٣(". ع.خــرة

 )٤(.وكيع اجلراح بن مليح الرؤاسي، وجرير بن حازم

 : وقيـل، امسـه عبـدهللا: وقيـل، امسه عمرو بن نـصر: قيل،ابن قيس الوادعي الكويف" ):ةّيَ حوأب( .٤
 وقــال ابــن  ...وثقــة بعــضهم" : وقــال ابــن القطــان)٦(.ابــن حبــان:  وثقــه)٥(".امســه عــامر ابــن احلــارث

ديين، وأبـو ـــــال ابـن املــــــق و)٨(".خـــــــــــــــشي: "لــ وقال أمحد بن حنب)٧(."بن منريا وثقه :جلارود يف الكىنا
 وقـال )١١(."الكاشـف" وسكت عنه يف )١٠(".ال يعرف: " وقال الذهيب)٩(."جمهول": الوليد الفرضي

 )١٣(.ب، وعن عبد خري، عنهعلي بن أيب طال:  روى عن)١٢(".٤ . من الثالثة،مقبول: "ابن حجر

                                                
 ).  ٢٦١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٢/٢٨٢( ١ ط"مالذيب الك"املزي  )٢(

  ).  ٤٢٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٢/١٠٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ).  ٦٣٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 ). ٥/١٨٠( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٦(

  ).  ١٢/٨١ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ٧(

 ). ٩/٣٦٠ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(

  ). ٤/٥١٩ (١ ط"ميزان االعتدال"يب الذه) ٩(

 ).٤/٥١٩ (١ ط"ميزان االعتدال"). ٢/٧٨١(ط . د"املغين يف الضعفاء"لذهيب ا) ١٠(

  ). ٢/٤٢١ (١ط) ١١(

  ).  ٦٣٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر )١٢(

 .)٣٣/٢٦٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٣(



 ٢٢١

  )٢٢ح (، سبقت ترمجته يف ) علي( .٥
 احلكم على اإلسناد

، فريتقــــي إىل صــــحيح لغــــريه، )٤٠ و ٢٦ح (كمــــا يف " عبــــد خــــري"بعــــه وأبــــو حيــــة . إســــناده حــــسن
  )٢(. كما صححه األلباين)١(."صحح خربه ابن السكن وغريه"، )ةّيَأبو ح( والراوي

                                                
 ). ٤/٥١٩ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ١(

  ). ١٠٥ ح ١/١٩٥( ١ط " أيب داودصحيح"األلباين ) ٢(



 ٢٢٢

َقــــال -احلــــديث األربعــــون  ِ البـيـهقــــيَ َ ــــن : َْ ــــدان، أ َأمحــــد ب ــــن عب ــــن َأمحــــد ب ــــو احلــــسن علــــي ب ــــر أَب َُأخبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ِصفار،  عبـــدهللا بـــن َأمحـــد بـــن حنـبـــل،  َأيب،  ابـــن األشـــجعي، عـــن أَبيـــه، عـــن ســـفيان، عـــن عبيدالـــ ِ ٍ َِ َ ََ َْ ْ ْ َ َْ ُْ َِ ِِ ِّ َ ْ ُ ُ ُْ ْ ْْ َ َ ِ َّ َّ

َالسدي، عن عبد خ ْ َ ِّ ِّ ٍّري، عن عليُّ َِ َ َ، أَنه دعا بكوز من ماء، مث قال ْْ َُ َّ ٍ َ ْ ِ ٍ ُ ِ َ َ َُّ :  
َأَيــن هــؤالء الــذين يـزعمـــون أَنـهــم يكرهــون الـــشُّرب قائمــا؟ قــال( َ َ َ ًَ ُ َ َِ َ ْ ُْ ََ ْ َ َُ َّ ُ ُْ ِ َّ ِ َ َُّفأخـــذ وشــرب وهــو قـــائم، مث: ْ ٌِ َ ََ ُ ََ ََ ِ َ َ َ 

َتـو ْضأ وضوءا خفيفا، ومسح على نـعَ َ ََ َ َ َُ َ ً ِ َ ً ُ َ َليه، مث قالَّ َُ َّ ِ ِهكذا فـعل رسول هللا : َْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْما مل حيدثملسو هيلع هللا ىلص َ ِ ُْ َْ َ(.)١(  
  ختريج احلديث

  ).٢٦ح (أنظر خترجه يف 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 تـــويف ســـنة )٢(". س. مـــن الثانيـــة عـــشرة، ثقـــة،أبـــو عبـــدالرمحن): "عبـــدهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل( .٢
. عبــاد بــن يعقــوب األســدي الــرواجين، ســعيد بــن حيــىي بــن ســعيد األمــوي:  روى عــن)٣(). ه٢٩٠(

 )٤(.وسليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، النسائي: وروى عنه

 ثقـة حـافظ ، األئمـة أحـد، أبـو عبـدهللا،ابن هالل بن أسد الشيباين املـروزي): "أمحد بن حنبل( .٣
وروى . ز بن أسد، وتليد بـن سـليمان احملـاريب:  روى عن)٥(". ع. رأس الطبقة العاشرة،فقيه حجة

 )٦(.البخاري، ومسلم، وأبو داود: عنه

                                                
 ). ٣٥٥ ح ١/١٢٢ (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

  ).  ٢٩٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 ). ١٣/٥٢٣ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٣(

 .)١٤/٢٨٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ).  ٨٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١/٤٣٧( ١ط "ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢٢٣

 ، مقبـول، امسه عباد: يقال،أبو عبيدة بن عبيدهللا بن عبيدالرمحن األشجعي): "ابن األشجعي( .٤
عيــسى بــن : وروى عنــه. ه، وعــن رجــل مــن آل وكيــع بــن حــدسأبيــ:  روى عــن)١(". د.مــن التاســعة

 )٢(.يونس الطرسوسي، وأبو زهري دمحم بن إسحاق املروذي

  أثبـت النــاس كتــا، ثقـة مــأمون،أبـو عبــدالرمحن الكــويف): "عبيـدهللا بــن عبيـدالرمحن األشــجعي( .٥
. ن مطـرفمالـك بـن مغـول، وجممـع بـ : روى عـن)٣(". خ م ت س ق. من كبـار التاسـعة،يف الثوري
 )٤(.رمحن بن غزوان املعروف بقراد أيب نوحعبدال بن املبارك وهو من أقرانه، وعبدهللا: وروى عنه

 عابــد ، ثقــة حــافظ فقيــه، أبــو عبــدهللا الكـويف،ابــن ســعيد بـن مــسروق الثــوري") الثــوري سـفيان( .٦
مــش، ســليمان األع:  روى عــن.)٥(". ع. وكــان رمبــا دلــس، مــن رؤوس الطبقــة الــسابعة،إمــام حجــة

 )٦(. من شيوخها ومه-سليمان األعمش ، وجعفر بن برقان: وروى عنه. ومساك بن حرب

: قــال أمحــد بــن حنبــل )٧(". أبــو دمحم الكــويف،إمساعيــل بــن عبــدالرمحن بــن أيب كرميــة"، )يّدُّالــس( .٧
س هــو عنــدي ثقــة" مــستقيم : "وقــال ابــن عــدي )٩(. ابــن حبــان"الثقــات" وذكــره يف )٨(".لــيس بــه 

س بهاحلديث صد :أبـو زرعـةوقـال  )١١(".يكتب حديثه وال حيـتج بـه: " قال أبو حامت)١٠(".وق ال 

                                                
 ).  ٦٥٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٣٤/٥٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ).  ٣٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)١٩/١٠٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٢٤٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١١/١٥٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ).  ١٠٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 ).  ٦٦: ص( ١ط " رواية املروذي- العلل ومعرفة الرجال ألمحد"  أمحد بن حنبل)٨(

  ).  ٤/٢٠ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ٩(

 ).  ١/٤٤٩( ١ط "الكامل" بن عديا) ١٠(

 ). ٢/١٨٥ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١١(



 ٢٢٤

 واحلـــسن ،ردةبــيــروي عــن أيب : ""الـــضعفاء" يف وقــال ابــن اجلــوزي )٢(. وضــعفه ابــن معـــني)١(."لــني"
مــــن تكلــــم فيــــه وهــــو " وذكــــره الــــذهيب يف )٣(". هــــو مــــرتوك احلــــديث: قــــال األزدي،أحاديثــــه منكــــرة

لتشيع،صدوق يهم: "ابن حجرقال  )٤(".موثق أنـس بـن : روى عـن )٥(".٤ م . مـن الرابعـة، ورمي 
 )٦(.أبو األحوص سالم بن سليم، وشعبة بن احلجاج: وروى عنه. ، وعكرمة موىل ابن عباسمالك

  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف ) علي(و ). ٢٦ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة) "عبد خري( .٨
 احلكم على اإلسناد

ملتابعات والشواهد إىل حسن لغريه"ُّالسدي"إسناده ضعيف ألجل    ).٢٦ح ( وانظر .، ويرتقي 

                                                
 ). ٢/١٨٥ (املصدر السابق )١(

  ). ٢/١٨٤ (املصدر السابق )٢(

  ). ١/١١٥ (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ٣(

 ). ١٠٧: ص (١ ط"من تكلم فيه وهو موثقفي"لذهيب ا) ٤(

  ).  ١٠٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٣/١٣٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢٢٥

   االختيار يف مسح الرأس وما جاء يف غسل الرجلنيب : املبحث السادس والعشرون

َقــال -احلــديث احلــادي واألربعــون  ِ البـيـهقــيَ َ َوَأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان قــ: َْ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ َُّ ِْ َ َُأخبـــر َأمحــد بــن : َالَ ْ ُ ََْ َ َ ْ
َصفار قالعبيدال َ ُ َّ َحدثـنا إبـراهيم بن صـالح الـشريازي قـال: َّ ََ ُّ ِ َ ِّ ٍ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ِ َ َّ َحـدثـنا احلميـدي قـال: َ ََ ُّ ِ ْ َُ َْ َ َحـدثـنا سـفيان قـال: َّ ََ ُ َ ْ ُ ََ َّ :

ْحدثين أَبو السوداء عمرو النـَّهدي، عن ابن عبد خري، عن َْ ْ َ َ َ ٍَ َ ِْ ِِ ِ ِْ ُّ ْ ٌ ِْ َّ ُ ََ َ أَبيه قالَّ َ ِ ِ :  

ُرأَيــت علــي بــن َأيب طالــب ميــسح علــى ظهــور قدميــه، ويـقــول( ُ َ ََ ُ َ َِ ْ َُ َ ِ ٍُُ َ ََ ََ َْ ِ ِِ ْ َِّلــوال َأين رأَيــت رســول ا : َّْ َ َُ َ َُ ْ ِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَْ
ِِميسح ظهورمها لظنـنت َأن بطونـهما َأحق به َّ ََ َُ َ ُُ َُ ْ َُْ َ َُّ ُ َ َُ َ.()١(  

   ختريج احلديث

وهذا حديث تفرد به عبد خري اهلمداين، عـن علـي، وعبـد خـري . لفظ حديث احلميدي ":قال البيهقي
وروي عنـــه أن . فــروي هكــذا: وقـــد اختلــف عليــه يف مــنت هـــذا احلــديث. مل حيــتج بــه صــاحبا الــصحيح

  )٢(".ذلك كان يف املسح على اخلفني

  رجال احلديث
رامجهم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

: َ حـدث عـن.الشريازي اهلـامشي مـوالهم: "، فقال، ترمجه ابن منده)إبراهيم بن صاحل الشريازي( .٢
ــــن  ــــدهللامطــــرف ب ــــساري،عب ــــزنربي  الي ــــن داود ال ُوســــعيد ب ََ ِ ــــه .َ ــــن نــــصر، : حــــدثنا عن ــــن دمحم ب علــــي ب

 التــاريخ وســكت عنــه، وأرخ وفاتــه بــني ترمجــه الــذهيب يف.  ومل يــذكر فيــه جرحــا أو تعــديال)٣(."وكنــاه
 ".جمهول" فهو )٥(. ومل يعرفه اهليثمي)٤(). ه٢٩٠ - ٢٨١: (عامي

                                                
ر"البيهقي ) ١(  ). ٦٧١ ح ١/٢٨٩ -... جاء االختيار يف مسح الرأس وما  -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

 ). ١/٢٨٩ ( املصدر السابق)٢(

  .)٤٢: ص (١ ط"فتح الباب يف الكىن واأللقاب"ابن منده ) ٣(

 ).١١٥ ت ٦/٧٠٩( ١ ط)٤(

  .)٤/٤٨(ط .د "جممع الزوائد"اهليثمي ) ٥(



 ٢٢٦

 خ . مـن العاشـرة، ثقـة حـافظ فقيـه،عبدهللا بن الزبري بن عيسى القرشـي أبـو بكـر): "احلميدي( .٣
 البخـاري،: وروى عنـه. فضيل بن عياض، ودمحم بن إدريـس الـشافعي:  روى عن)١(".م د ت س فق

 )٢(.وأبو زرعة الرازي
 ). ٤٠ح (، مرت ترمجته يف "ثقة) " الثوريسفيان( .٤

:  روى عــن)٣(". د س. مــن الــسادسة، ثقــة،عمــرو بــن عمــران): "أبــو الــسوداء عمــرو النهــدي( .٥
ن: وروى عنه. عن الضحاك بن مزاحم، وأيب جملز ال حق بن محيد  )٤(.السفيا

روى عـــن أبيـــه  )٥(". د عـــس.الـــسادسة مـــن ، ثقـــة،املـــسيب بـــن عبـــد خـــري): "ابـــن عبـــد خـــري( .٦
 )٦(.رمحنعبدال احلسن البصري، وحصني بن :وروى عنه. حديث الوضوء عن علي

  ).٢٢ح ( يف سبقت ترمجته، ) علي(و ). ٢٦ح ( يف سبقت ترمجته، "ثقة"، )عبد خري( .٧
   احلكم على اإلسناد

  ).٢٦ح (، وانظر "الشريازيإبراهيم "إسناده ضعيف جلهالة 

                                                
  ). ٣٠٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٤/٥١٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٤٢٥: ص (السابقاملصدر  )٣(

 .)٢٢/١٧٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٥٣٢: ص ( املصدر السابق)٥(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢٢٧

َقــال -احلـديث الثــاين واألربعــون  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبـــر علــي بــن َأمحــد بـن عبــدان، َأخبـــر َأمحــد بــن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ َ ََ َْ َْ ََ َْ ُّ َْ َْ َِ ِ

َعبـيـد، حــدثـنا عبـيـد بــن شــريك، حـدثـنا أَبــو اجلمــاهر، حـدثـنا  َ ََ َ ََّ َّ ََّ ُ ُ َ َِ ِِ ٍَ ُْ ٍ َ ُْ ْ َْ َُ ِعزيز بـن حممــد، عــن زيـد بــن َأعبــدالُ ْ ْ ِْ ٍَ َْ َ َّ ُ ُ ِ ِ َســلم، َ َ ْ
ٍعن عطاء بن يسار، عن ابن عباس َّ ََ َ َ َِ ِ ِْ ٍْ َ َ ِ َ، أَنه قال ْ َ َُّ :  

َِّتـوضـــأ رســـول ا ( ُ ُ َ َ َّ َ ء فاستـنــــشق ومـــضمض مــــرة واحـــدة، مث َأدخلهــــا ملسو هيلع هللا ىلصَ َ، فأدخــــل يـــده يف اإل َُ َ َْ َ َّْ ُْ ً ًَ ْ َ َِ َ َ ََّ َ ََ َ ََ َ َْْ ِ ِ ِ َ َ
ًَّفــصب علــى وجهــه مــرة ََ ِ ِ ْ َ ََ َّ َ، وعلــى يــده مــرة ومــسح برأســه وَ َ َ َِ ِ َْ َِ َ َ ًََّ ِ ِ ََأُذنـيــه مــرة، مث َأخــذ مبــلء كفيــه مــاء فـــرش علــى ََ َّ ََ َ ًَّ َْ َِ ِ ِْ َ َّْ َ ً ُِ ِ َُّ َ

ٌقدميه، وهو منـتعل ِ َِ ُْ ََ ُ َْ َ َ(.)١(   

  ختريج احلديث

 نعـعزيز الدراوردي، عن زيد بـن أسـلم، عـن محـران، عبدالأيب اجلماهر عن : "أخرجه البيهقي من طريق
وأخرجـه هنـا مـن نفـس الطريـق، إال أن زيـدا يرويـه عـن عطـاء، عـن ابـن ). ١٨ح (وانظـر ".  عثمان
  ).٣٨، ٣٧، ٣٤، ٣٠ح (وانظر خترجيه  ".عباس 

  رجال احلديث
 ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين  ائمـــة حفـــاظ،،)ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، و "ثقـة "،)أبـو اجلمـاهر(و ). ١ح (، سـبقت ترمجتـه يف "صـدوق "،)د بن شـريكعبي(و . والثالث
، "ثقـــة) "زيــد بـــن أســلم(و ). ١٨ح (، ســبقت ترمجتهمـــا "صــدوق وخيطـــيء" ،)عزيز بـــن دمحمعبــدال(

 ابن عبـاس(و ) ٣٠ح (، سبقت ترمجته يف " ثقة) "عطاء بن يسار(، و )١٨ح (سبقت ترمجته يف 
 ).٥ح (ه يف ، سبقت ترمجت)

  احلكم على اإلسناد

  .للمتابعات والشواهد حسنإسناده 

                                                
ر"البيهقي ) ١(  ). ٦٧٨ ح ١/٢٩١-... االختيار يف مسح الرأس وما جاء  -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل



 ٢٢٨

َقــال -احلــديث الثالــث واألربعــون  ِ البـيـهقــيَ َ ََأخبـــر علــي قــالَ :َْ َ ٌّ َِْ َ َ ََأخبـــر َأمحــد، حــدثـنا بــشر بــن موســى، : َ ُ َُ ْ ُ َْ ِ ََ َّ ُ ََْ َ ْ
ْحــدثـنا خــالد، حــدثـنا هــشام بــن ســعد، حــدثـنا زيــ َْ َ َ َ ٌ ََ َ ََّ َّ ََّ َ َ ٍَ ِْ ُ ُ َّ َد بــن َأســلم، عــن عطــاء بــن يــسار قــالَ َ ٍ َ ََ ِ ْ ْ ِْ َ ََ َْ ُ ُقــال لنــا ابــن : ُ ْ ََ َ َ

ٍعباس ََّ  : 

ََِّأحتبــون َأن أُريكــم كيــف كــان رســول ا ( ُ ُ ََ َ ََ ََ ْ ْ ُ ِ ْ َيـتـوضــأ؟ قــالملسو هيلع هللا ىلص ُُِّ َ ُ َّ َ ء فيــه مــاء فــاغتـرف غرفــة : ََ ًفــدعا  َ َ َُْ َ َ َْ ٌ َ ِ ِ ٍ َ َِِ َ
َفمضمض وا َ ََ ْ ا يديه فـغسل وجهه، مث َ َّستـنشق، مث َأخذ ُأخرى جيمع  َُّ ُُ ْ ْ َ َْ َ ََ َ ََ ََ ِ َ َُِ َْ ْ َ َ َ ََُّأخذ ُأخرى فـغسل يده اليمـىن، مث َْ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ

ـــا رأ ـــبض قـبـــضة مـــن المـــاء فــــنـفض يديـــه فمـــسح  َْاغتــــرف غرفـــة ُأخـــرى فـغـــسل يـــده اليـــسرى، مث قـ َ َ َ ََ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِْ َ ََ َ ََ ََ ً ًَ ِ ْ َْ ْْ َُّ ْ ُْ َ ُ َ ُســـهَْ َ 
ُوأُذنـيـــه، مث اغتــــرف غرفـــة ُأخـــرى فــــرش علـــى رجلـــه وفيهـــا النـَّعـــل ْ َ ِ َِ َِ ِْ ِ َ َْ َّ َ َ ََ َْ ً ُْ َُ ََ َُّ ســـفل ،ْ ِ واليـــسرى مثـــل ذلـــك، ومـــسح  َ ْ َِ َ َ ََ ََ َ َِ ُ ْ ِ ْ ْ

َالنـَّعلني، مث قال َُ َّ ِ ْ َ َِّهكذا رأَيت رسول ا : ْ َ ُ َ َُ َْ َ ُ، يـتـوضأملسو هيلع هللا ىلصَ َّ َ ََ.()١(   
  ختريج احلديث

 البـزار: ، بذكر مسح النعـل أسـفله وأعـاله.."، به بن سعد، عن زيد بن أسلمهشام: "خرجه من طريقأ
هذا حديث صحيح على شرط مـسلم، : "وقال ".املستدرك" يف حلاكم وا)٢(."البحر الزخار"يف مسنده 

ذا اللفظ، إمنا اتفقا على حديث زيد بن أسـلم، عـن عطـاء، عـن ابـن عبـاس   ، أن النـيب ومل خيرجاه 
علــى شــرط : "وقــال الــذهيب". مــرة، وهــو جممــل، وحــديث هــشام بــن ســعد هــذا مفــسر توضــأ مــرةملسو هيلع هللا ىلص 

فأخــذ مــن املــاء بيــده اليمــىن، : (، مقتــصرا علــى قولــه"حليــة األوليــاء" وأخرجــه أبــو نعــيم يف )٣(".مــسلم
  ).٣٨، ٣٧، ٣٤، ٣٠ح : (وانظر خترجيه )٤().فمضمض واستنشق

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )هـــشام بـــن ســـعد(، و "صـــدوق"، )خـــالد بـــن حيـــىي(، و "ثقـــة): "بـــشر بـــن موســـى( و .والثالـــث
ح (، سـبقت ترمجتـه يف "ثقة"، )زيد بن أسلم( و ).٣٠ح (، سبقت ترامجهم يف "صدوق له أوهام"

                                                
ر"البيهقي ) ١(   ). ٦٧٩ ح ١/٢٩١ (١ ط" معرفة السنن واأل

  ).  ٥٢٨١ ح ١١/٤٢٤ (١ط "البحر الزخار"ر البزا) ٢(

 ).  ٥٢١ ح ١/٢٤٧ -الطهارة  (١ط "املستدرك"اكم احل) ٣(

  ). ٧/٣٢٧(ط . د"حلية األولياء"أبو نعيم ) ٤(



 ٢٢٩

، ســــبقت ) ابــــن عبــــاس(و ) ٣٠ح (، ســــبقت ترمجتــــه يف " ثقــــة"، )عطــــاء بــــن يــــسار(و ، )١٨
  ).٥ح (ترمجته يف 

  احلكم على اإلسناد

ومـــسح أســـفل النعـــل يف احلـــديث مـــن روايـــة هـــشام بـــن شـــاذة؛  .متابعـــات وشـــواهدلـــه ، حـــسنإســـناده 
حلــافظ جـدا، فــال يقبــل وهــشام بــن سـعد" :ملخالفتهـا روايــة الغــسل عنـد البخــاري، قــال البيهقـي  لــيس 

 وقـد روى الثـوري، وهـشام بـن سـعد،  منه ما خيالف فيه الثقات األثبات، كيف وهم عـدد وهـو واحـد؟ 
  ).٣٨، ٣٧، ٣٤، ٣٠ح ( وانظر )١(".عن زيد بن أسلم

                                                
 . ، )٣٤٦ ح ١/١١٨ -...نصبا وأن " َوأرجلكم"ب قراءة من قرأ  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ١(



 ٢٣٠

  ب الوضوء ثال ثال: املبحث السابع والعشرون

َقـال -احلديث الرابع واألربعون  ِ البـيـهقـيَ َ ُخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن َأَ :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار،  عبيدالـْ َّ َّ
ِحممد بن غالب بن حرب،  أَبو حذيـفة، ثنـا سـفيان، عـن سـامل َأيب النَّـضر، عـن بـ ْ ْ ََ َِ ْ ُِ ٍِ ِِ َ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ ْ َْ ٍ ْ ِ َ َُّ ِ بـن )١(-خطـأ- ِرْشَُ ْ

َسعيد، عن عثمان بن عفان َََّ ُ َِ ْ َ ْ ْ ٍ ِ َ : 

ِدعــا بوضـــوء علـــى المقاعـــد( ِ َ َ ْ ََ َ ٍَ ُ َِ
، مث قـــال ألصـــحاب النَّـــيب )٢( ِّ، فـتـوضـــأ ثـــال ثـــال ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُ َ ََ ََّ ً ًَ َ َ َّ َ ْهـــل رأَيــــتم : ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ ْ َ ْ َ

ِرسول هللا  َ ُ ُفـعل هذا؟ قالواملسو هيلع هللا ىلص َ َ ََ َ َ ْنـعم: َ َ َ(.)٣(  
  ختريج احلديث

وذهـب أبـو حـامت إىل . غريمهـا مـن أصـحاب يف الكتـب الـستة، وغريهـا و)٥(. ومسلم)٤(.أخرجه البخاري
 :الـصحيح قـول مـن قـال: " وخالفـه الـدارقطين، فقـال)٦(". عن عثمان مرسل،بسر بن سعيد: "أن رواية

 ،وهــذا الــذي صــححه الــدارقطين: " وأيــده ابــن عبــداهلادي، فقــال)٧(." وهللا أعلــم،عــن بــسر بــن ســعيد
   )٨(."أبو حامت، وقوله يف هذا أوىل، وهللا أعلمخمالف ملا صححه أبو زرعة و

                                                
  . ملهملة" بسر"صوابه  )١(

ب المــسجد وقيــل مــصاطب حولــه وقــال حبيــب عــن مالــك هــي دكــاكني عنــد دار عثمــان وقــال الــداودي  ")٢( ّموضــع عنــد  ِْ َّ َ ََ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ََ ِ ِ ِ
َ

ِ َِ َ َْ
َهــي الــدرج

بــه وبــني ابــن قـتـيـبــة وأيب عبيــد فيــه  ِ ِالموضــع أَو العــصا الــيت جتعــل علــى  ِ َ ََ َ َْ َُْ َ َ َْ ِ َّ ْ َاخــتالف مــذكور يف غريبيهــا وإصــالح ابــن قـتـيـبــة ْ َْ َُْ َ َْ ِ َ ِ ُ ْ ِ ْ
لمكـان إذا أَقـام فيـه ِوأهـل المدينـة يـسمون الموضـع الـذي جيفـف فيـه التمـر مربـدا أَيـضا وَأصـله مـن اإلقامـة واللـزوم مـن قــوهلم ربـد  ِِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ َْ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِْ َّْ َّ َ" .

  .)١/٣٩٤ (ط.د "مشارق األنوار"القاضي عياض 

  . ملهملة" بسر"، صوابه "بشر بن سعيد"ويف املطبوعة ). ٣٧٢ ح ١/١٢٧ (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٣(

ب الوضوء ثال ثال –الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٤(   ). ١٥٩ح  - 

ب صفة الوضوء وكماله –الطهارة  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٥(  ).  ٢٢٦ ح ١/٢٠٤ - 

 ). ١/٦١٢( ١ط "علل احلديث"  أبو حامت)٦(

  ). ٣/١٧ (١ ط"العلل"دارقطين ال) ٧(

  ). ١٩٤: ص( ١ط "تعليقة على العلل البن أيب حامت"  ابن عبداهلادي)٨(



 ٢٣١

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

  ).٢٤ح (سبقت ترمجته يف " صدوق حافظ، له أوهام"، )دمحم بن غالب بن حرب. (والثالث

 )١(".كــان كثــري احلــديث، ثقــة: " ابــن ســعدقــال": هــديموســى بــن مــسعود النَّ"، )أبــو حذيفــة( .٢
لثـوري: " وقـال أبـو حـامت الـرازي)٢(".هل الصدقأمن : "وقال ابن حنبل ولكـن ...صـدوق معـروف 

 وقـال )٣(".لف حديث، وىف بعضها شـئأكان يصحف، وروى أبو حذيفة عن سفيان بضعة عشر 
 مــن مــشيخة ،ق مــشهورصــدو: "وقــال الــذهيب )٥(. وســكت عنــه البخــاري)٤(".خيطــىء: "ابــن حبــان
 وقــال ، ال أحــدث عنـه: وقـال ابــن خزميـة، حــىت أن الرتمـذي ضــعفه، تكلــم فيـه أمحــد ولينـه،البخـاري

لقــــوي : وقـــال أبــــو أمحـــد احلـــاكم، ال يـــروي عنــــه مـــن يبـــصر احلـــديث:أبـــو حفـــص الفـــالس  لـــيس 
ه  وحديثـ. مـن صـغار التاسـعة،صحفُ وكـان يـ،صـدوق سـيء احلفـظ: " وقال ابـن حجـر)٦(".عندهم

شــبل ابــن عبــاد املكــي، والعبــاس بــن طلحــة :  روى عــن)٧(".عنــد البخــاري يف املتابعــات خ د ت ق
 )٨(.البخاري، وأبو حامت دمحم بن إدريس الرازي: وروى عنه. األنصاري

 ).٤٠ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، ) الثوريسفيان( .٣

                                                
  ). ٧/٣٠٤( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ١(

  ).  ٨/١٦٣ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٢(

  ).  ٨/١٦٣ (املصدر السابق )٣(

 ). ٩/١٦٠( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٤(

  ). ٧/٢٩٥(ط .د "التاريخ الكبري" البخاري )٥(

  ).  ٢/٦٨٧(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ٦(

  ). ٥٥٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

 .)٢٩/١٤٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٢٣٢

عامر :  روى عن)١(". ع. وكان يرسل من اخلامسة، ثقة ثبت،ابن أيب أمية): " النضروسامل أب( .٤
 عبـدهللا بن عمر العمـري، وعبدهللا: وروى عنه.  بن أيب أوىف، كتابةعبدهللابن سعد بن أيب وقاص، و

 )٢(.بن هليعة

 روى )٣(". ع. مــن الثانيــة، ثقــة جليــل، مــوىل ابــن احلــضرمي،املــدين العابــد): " بــن ســعيدبــسر( .٥
 بــــن عبـــدهللايعقـــوب بـــن : وروى عنـــه. سعود بــــن مـــعبـــدهللامـــرأة ، وزينـــب الثقفيـــة ،أيب هريـــرة: عـــن

 )٤(.رمحن بن عوفعبدالسلمة بن   وأبو،األشجع

  ).١٨ح (، سبقت ترمجته يف ) ملسو هيلع هللا ىلصعثمان بن عفان( .٦
 احلكم على اإلسناد

،  والـــسننواحلـــديث أصـــله يف الـــصحيحني ،وقـــد توبـــع، "أيب حذيفـــة النهـــدي"إســـناده ضـــعيف ألجـــل 
ملتابعات إىل  .، واحلديث صحيح حسن لغريهويرتقي 

                                                
  ). ٢٢٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)١٠/١٢٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ١٢٢: ص (١ ط"التقريب"حجر ابن  )٣(

 .)٤/٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٢٣٣

  ب الرتتيب يف الوضوء : املبحث الثامن والعشرون

َقـال -احلديث اخلامس واألربعون  ِ البـيـهقـيَ َ ُأَبـو احلـسن بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن عبـيـد، أ هـشام بـن : َْ ُ ُْ ْ ُْ َ ِ ٍ ْ َُْ َُ ََْ َ ِ َ َ ُْ
ُعلي،  عبدهللا بن  ْ ٍّ ُِوهاب احلجيب،  حامتعبدالَِ َ َُّ َِ ْ ِ َّ َُ بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، فذكرهَ َ ََّ َ ٍ َُ ِ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ ِ ُ. 

، وذكـــره بتمـــام مـــن غـــري طريـــق الـــصفار يف - رمحـــه هللا - هكـــذا ســـاقه البيهقـــي: قـــال الباحـــث
  :احلديث الذي قبله، فقال

ِعـــن أَبيـــه، عـــن جـــابر بـــن عبـــدهللا... ( ْ ِِ َِ ْ َْ ـــه قـــال َِ َ، أَن َ ُ ُمسعـــت رســـو: َّ َ ُ ْ ِل هللا َِ َحـــني خـــرج مـــن ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ َِ َ َ َ
ُالمسجد وهو يريد الصفا يـقول ُ ََ َّ ُ ِ َ ُ َ َِ ِ ْ ِِنـبدأُ مبا بدأَ هللا به: ْ ُ َ ََ َِ لصفا. َْ َفـبدأَ  َّ ِ َ ََ(.." 

 وغــريه عــن حــامت ، عـن إســحاق بــن إبـراهيم،رواه مــسلم بـن احلجــاج يف الــصحيح: قـال البيهقــي
  )١(.بن إمساعيل

  ختريج احلديث

وهــو حــديث جــابر الطويــل يف صــفة حجــة النــيب  ،مــسلم، .."خرجــه مــن طريــق حــامت بــن إمساعيــل بــه أ
 وأخرجـــه بنحـــو حـــديث الـــصفار خمتـــصرا، مـــن طريـــق )٤(."ســـننه" يف ابـــن ماجـــهو )٣(. داودوأبـــو )٢(.ملسو هيلع هللا ىلص

 يف النــــسائي و)٦(".حــــسن صـــحيح: "، وقـــالالرتمــــذيو )٥(".وطـــأامل"يف مالــــك ..":  بـــهجعفـــر بــــن دمحم"
   )٧(."الصغرىالسنن "

                                                
  ).٣٩٩ ح ١/١٣٧ -ب الرتتيب يف الوضوء  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب حجة النيب -احلج  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٢(   - ١٢١٨ ح ٢/٨٨٦ .(  

ب صفة حجة ال-املناسك  (ط.د "السنن" أبو داود )٣(   ). ١٩٠٥ ح ٢/١٨٢ -نيب  

ب حجة رسول هللا -املناسك  (ط. د)٤(  - ٣٠٧٤ ح ٢/١٠٢٢ .(  
لصفا يف السعي -احلج  (ط.د) ٥( ب البدء   ).  ١٢٦ ح ١/٣٧٢ - 

لصفا قبل املروة -احلج  (٢ ط"السنن " الرتمذي)٦( ب ما جاء أنه يبدأ   ).  ٨٦٢ ح ٣/٢٠٧- 

  ).  ٢٩٦١ ح ٥/٢٣٥ - ركعيت الطواف  القول بعد-مناسك احلج  (٢ ط)٧(



 ٢٣٤

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 )٢(. والـــدارقطين)١(".مـــستقيم احلــديث: "ابــن حبـــان وقــال: ِّ، الــسريايف، وثقـــه)هــشام بــن علـــي( .٢
 بن رجاء، والربيـع بـن حيـىي األشـناين، وسـيف هللاعبد :عن: "، قال ه٢٨٤سنة وذكر وفاته الذهيب 

صفار، وفــاروق اخلطــايب، وأمحــد بــن زكــر الــساجي، عبيدالــأمحــد بــن : وعنــه .بــن مــسكني، ومجاعــة
    )٣(."وأهل البصرة

: روى عـن )٤(". خ س. مـن العاشـرة، ثقـة،أبو دمحم البـصري): "يبَجَوهاب احلعبدالعبدهللا بن ( .٣
البخـاري، وأبـو مـسلم : وروى عنـه. ، وحيىي بن عمرو بن مالك النكـريهللاعبدأيب عوانة الوضاح بن 

 )٥(. الكجيعبدهللاإبراهيم بن 

 كــان ثقــة مــأمو كثــري: "قــال ابــن ســعد". املــدين أبــو إمساعيــل احلــارثي): "حــامت بــن إمساعيــل( .٤
 )١٠(.سلــيس بــه : قــال النــسائيو )٩(.حبــان وابــن )٨(.والعجلــي )٧(.ابــن معــني:  ووثقــه)٦(".احلــديث

ـــه قـــال ـــه أن لقـــوى" :وذكـــر الـــذهيب عن روى عـــن جعفـــر عـــن أبيـــه " :ابـــن املـــديينوقـــال  )١١(."لـــيس 

                                                
  ). ٩/٢٣٤( ١ط "الثقات" بن حبانا) ١(

 ).  ١٥٨: ص( ١ط "سؤاالت احلاكم للدارقطين"  الدارقطين)٢(

 ).٦/٨٤٤ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٣(

 ). ٣١٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(

 .)١٥/٢٤٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

  ).  ٥/٤٢٥( ١ط " الكربىالطبقات" بن سعدا) ٦(

 ).٣/٢٥٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٧(

 ).  ١/٢٧٥ (١ط "الثقات" لعجليا) ٨(

 ).  ٨/٢١٠( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٩(

 ). ٥/١٩٠( ١ط" ذيب الكمال"املزي ) ١٠(

 ).٢/١٢٩ (١ ط"التهذيب"ابن حجر : وانظر). ١/٤٢٨ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ١١(



 ٢٣٥

وحرر القـول  )٢(."فيه غفلة إال أن كتابه صاحل": قال أمحد بن حنبلو )١(".أحاديث مراسيل أسندها
، هـشام بـن عـروة:  روى عـن)٣(". ع. مـن الثامنـة، صدوق يهم،صحيح الكتاب: "ابن حجر، فقال

 )٤(.رمحن بن مهديعبدال بن مسلمة القعنيب، وعبدهللا: وروى عنه. وحيىي بن سعيد األنصاري

 اهلـامشي أبـو عبـدهللا املعـروف ،ابـن علـي بـن احلـسني بـن علـي بـن أيب طالـب): "جعفر بـن دمحم( .٥
روة بــن الــزبري، وعطــاء بــن عــ: روى عــن )٥(".٤ بــخ م . مــن الــسادسة، صــدوق فقيــه إمــام،لــصادق

 )٦(.مسلم بن خالد الزجني، ومعاوية بن عمار الدهين: وروى عنه. حأيب ر

، ســـبقت )جـــابر ). (٣٣ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة فاضــل"، الـــسجاد، )دمحم بــن علـــي( .٦
  ).٩ح (ترمجته يف 

  احلكم على اإلسناد

ملتابعات إىل صحيح لغريهإسناده حسن  )٧(. وصححه البغوي.، يرتقي 

                                                
  ).  ٢/١٢٩ (١ ط"التهذيب"ابن حجر  )١(

  ).  ٣/٢٥٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٢(

  ). ١٤٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٥/١٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ١٤١: ص (١ ط"التقريب"بن حجر  ا)٥(

 .)٥/٧٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ).٧/١٣٦( ٢ ط"شرح السنة"لبغوي ا) ٧(



 ٢٣٦

  ب التيمن يف الوضوء وغريه : ع والعشروناملبحث التاس

َقــال -احلــديث الــسادس واألربعــون  ِ البـيـهقــيَ َ ََأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان قــال: َْ َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِْ َ ُحــدثـنا َأمحــد بــن : َ ْ ُ َْ ََ َّ َ
َعبـيــد قــال َ ٍ َحــدثـنا أَبــو مــسلم قــال: َُْ ََ ٍِ ْ ُ ُ ََ َحــدثـنا احلجــاج قــال: َّ ََ ُ َّ َ َْ َ ََأخبـــر: َّ َ َ َ شــعبة قــالْ َ ُ َْ ٍحــدثـنا َأشــعث بــن ســليم : ُ َْ ُ َُ ْ ُ ََ ْ َ َّ

َقال َمسعت َأيب، حيدث، عن مسروق، عن عائشة: َ ََ ِ َِ َ َْ ٍْ ُ ْ َ ُ ِّ َُ َ ِ ُ ْ قالت ْ َ َ :  

َِّكان رسول ا ( ُ ُ َ َ ِحيب التـيمن يف طهوره، وتـرجله، وتـنـعله ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ ِِ ُِّ ََ ََ َ َُّ َ ِِ ُ َ ِ ُّ ََّ ُّ ُ.()١(  
  ريج احلديثخت

   )٣(. بنحوهمسلمو )٢(. بلفظهالبخاري..": شعبة به"أخرجه من طريق 

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

ثقــة صــدوق مــن شــرط : "، قــال اخلليلــي"إبــراهيم بــن عبــدهللا بــن مــسلم الكجــي): "أبــو مــسلم( .٢
 ٢٩٢ت (، ننُّصــــاحب الـــــس...الــــشيخ، اإلمـــــام، احلــــافظ، املعمــــر، شـــــيخ العــــصر ")٤(".يحالــــصح

، أبـو القاسـم البغـوي: وروى عنـه.  عاصـم النبيـل، وأيب بـن رجـاء الغـداينعبـدهللا: روى عـن )٥(.)."ه
  )٦(.وأبو بكر بن مالك القطيعي

ســـفيان بـــن: روى عـــن )٧(". ع. مـــن التاســـعة، ثقـــة فاضـــل،اطيْهـــال األمنـــِْنابـــن امل): "احلجـــاج( .٣

                                                
ر"البيهقي ) ١( ب التيمن يف الوضوء وغريه -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل   ). ٧٥٦ ح ١/٣١٦ - 

لنعل اليمىن -اللباس ( ١ط "الصحيح" اريبخال) ٢( ب يبدأ   ).  ٥٨٥٤ح  ٤/٦٦ - 

ب التيمن يف الطهور وغريه -الطهارة  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(  ).  ٢٦٨ ح ١/٢٢٦ - 

 .)٢/٥٣٠( ١ط "اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"خلليلي ا) ٤(

 ). ١٣/٤٢٣ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٥(

 ). ٧/٣٦ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٦(

  ). ١٥٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(



 ٢٣٧

 )١(.عبد بن محيد، وابنه عبيدهللا بن حجاج: وروى عنه. عيينة، وشعبة بن احلجاج

 )٢(".ع. مــن الــسابعة، ثقـة حــافظ مــتقن،طامْأبــو بــس، تكــيَرد العَبــن احلجــاج بــن الـو): "شـعبة( .٤
فـــــع: روى عـــــن س : وروى عنـــــه. محـــــزة الـــــضيب، ومحيـــــد بـــــن  ، وأســـــد بـــــن ) خ ت(آدم بـــــن أيب إ

 )٣(.موسى

 روى )٤(". ع. مـن الـسادسة، ثقـة، احملاريب الكـويف،ابن أيب الشعثاء سليم): "أشعث بن سليم( .٥
أبـو األحـوص سـالم بـن سـليم، وشـريك ابـن : وروى عنـه. جعفر بن أيب ثـور، وسـعيد بـن جبـري: عن

 )٥(. النخعيعبدهللا

تفــاق، احملــاريب الكــويف،بــن أســود بــن حنظلــة أبــو الــشعثاء): "ســليم( .٦  .مــن كبــار الثالثــة ، ثقــة 
أبــو مالــك ســعد بــن طــارق : وروى عنــه. حذيفــة بــن اليمــان، وســلمان الفارســي:  روى عــن)٦(".ع

 )٧(.األشجعي، وسعيد بن وهب

  عابـــد، ثقـــة فقيـــه، أبـــو عائـــشة الكــويف،بـــن األجـــدع بــن مالـــك اهلمـــداين الــوادعي): "مــسروق( .٧
. األشــجعي، وســعيد بــن وهــبأبــو مالــك ســعد بــن طــارق :  روى عــن)٨(". ع. مــن الثانيــة،خمــضرم

 )٩(.ري بنت عمروِمَأبو الشعثاء احملاريب، وامرأته ق: وروى عنه

هاـتزوجـــ )١٠(". ع. أفقـــه النـــساء مطلقـــا، أم املـــؤمنني،بنـــت أيب بكـــر الـــصديق): " عائـــشة( .٨

                                                
 .)٥/٤٥٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

  ).  ٢٦٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)١٢/٤٨١( ١ ط"ذيب الكمال"ملزي ا )٣(

  ). ١١٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٣/٢٧١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٢٤٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)١١/٣٤٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

  ). ٥٢٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(

 .)١١/٣٤١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(

 ). ٧٥٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٠(



 ٢٣٨

ـــا . عبنـــت ســـب: وهـــي بنـــت ســـت ســـنني، وقيـــل. رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبكـــة قبـــل اهلجـــرة بـــسنتني وابتـــين 
النـيب ملسو هيلع هللا ىلص الكثـري :  عـنترو )١(. توفيـت سـنة مثـان ومخـسني.ملسو هيلع هللا ىلص، لرؤ رأها ملدينة، وهي ابنة تسع

َِّالطيـــب، وفاطمـــة الزهـــراء بنـــت رســـول ا ملسو هيلع هللا ىلص ُ ّ خـــرية أم احلـــسن البـــصري، ودقـــرة بنـــت :وروى عنـــه. َ ِ ْ َ
ْمحن بن أذينة، ورميثة جدة عاصم بن عمر بن قتادة وهلا صحبةرعبدالغالب أم  َْ ُ.)٢(  

 احلكم على اإلسناد

  .إسناده صحيح

                                                
 .) بتصرف٤/١٨٨١ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١(

 .)٣٥/٢٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٢٣٩

رها لغائط أو بول: املبحث الثالثون   ب النهي عن استقبال القبلة واستد

َقـال -احلديث السابع واألربعون  ِ البـيـهقـيَ َ ََْأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـ: َْ ُ ْ ُّ َِْ ِ َ ََ ُْ َ ُد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن َ ْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ
ْصفار، ثنـا متتـام،  موسـى يـعـين ابـن إمساعيـل، ثنـا وهيـب،  عمـرو بـن حيـىي، عـن َأيب زيـد، عـن عبيدالـ ْ َْ َ ْ َ ٍَ ْ ْ َْ ِ َِ َُ ُْ َ َ ٌُ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ْ ٌ َْ ََّ َّ

ِّمعقل بن َأيب معقل األسدي ِ ِ َِ َ ََ ْ ٍ ِ ِ ِْ َ، قال ْْ َ : 

ِنـهى رسول هللا ( ُ ُ َ َ ٍَأن يستـقبل القبـلتـني ببـول أَو بغائطملسو هيلع هللا ىلص َ ِ َ ِ ِْ ٍَ ْ ِْ ْ َ ََ ِْْ َ ِ ْ َ ْ(.)١(  
  ختريج احلديث

 لطــرباينوا )٥(."املــصنف" يف ابــن أيب شــيبةو )٤(.أمحــد و)٣(."ســننه" يف ابــن ماجــهو )٢(. داودو أبــ:أخرجــه
عـن أيب زيـد، عـن معقـل عمـرو بـن حيـىي، : "كلهـم مـن طريـق. ولفظهـم متقـارب )٦(."املعجم الكبـري"يف 

  ". بن أيب معقل األسدي

  :  احلديثشواهد

  :للحديث ستة شواهد هي

، أخرجــــه أيــــوبأيب حــــديث :األول  يف الرتمــــذيو )٧(."الــــصحيح " يف مــــسلم:  االنــــصاري 
  )١٠(."املعجم الكبري"يف لطرباين  وا)٩(. يف صحيحهابن حبانو )٨(."السنن"

                                                
رها  -الطهارة  (السنن الكربى) ١(   ). ٤٣٤ ح ١/١٤٨ -... ب النهي عن استقبال القبلة واستد

ب كراهية اس-الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٢(  ). ١٠ ح ١/٣ -تقبال القبلة عند قضاء احلاجة  

لغائط والبول -ا سننهالطهارة و (ط. د)٣( ب النهي عن استقبال القبلة    ). ٣١٩ ح ١/١١٥ - 
 ). ١٧٨٣٨ ح ٢٩/٣٨٢( ١ط" املسند" أمحد بن حنبل )٤(

لغائط والبول -الطهارات ( ١ط )٥(   ). ١٦١٠ ح ١/١٤٠ - يف استقبال القبلة 
  ). ٢٠/٢٣٤ (٢ ط)٦(
ب االستطابة -الطهارة ( ١ ط)٧(   ).٢٦٤ ح ١/٢٢٤ -  
ب يف النهي عن استقبال-الطهارة ( ٢ ط)٨(   ).٨ ح ١/١٣ -... 

  ).١٤١٧ ح ٤/٢٦٥( ١ ط"اإلحسان ")٩(

  ).٤/١٤٢( مصدر سابق )١٠(



 ٢٤٠

 )٢(".مـــسنده" وأمحـــد يف )١(."الـــسنن" يف ابـــن ماجـــه: ، أخرجـــه دري ســـعيد اخلـــأيب حـــديث :الثـــاين
 .وصححه وحمققوا املسند

، يف  الرتمـــــذي)٣(."الـــــسنن" يف  داودوأبـــــ: ، أخرجـــــهبـــــن عبـــــدهللا جـــــابر حـــــديث : الثالـــــث
ــــن ماجــــهو )٤(".حــــسن غريــــب" :وقــــال ،"الــــسنن" ــــصحيح"يف  ،ابــــن خزميــــةو )٥(."الــــسنن" يف اب  )٦(."ال
 .ه احملققحسنو

فـع، عـن رجـل، مـن األنـصار، عـن أبيـه: الرابع وصـححه  )٧(."املـسند" يف أمحـد: ، أخرجـهعـن 
فـع، عـن أبيـه، أن عبـدهللا" : مـن طريـق)٨(."املعجـم الكبـري"وعند الطرباين يف . حمققوا املسند لغريه  ابـن 

  . " فذكره بن عمر عن أبيهعبدهللا بن عمرو العجالين حدث عبدهللا

  يفالرتمـــــذيو )٩(."الـــــسنن" يف  داودوأبـــــ: ، أخرجـــــهحـــــديث ســـــلمان الفارســـــي : اخلـــــامس
  .، وحمققوا املسند)١٢(لباينوصححه األ )١١(."املسند" يف أمحد و)١٠(".حسن صحيح" :وقال ."السنن"

ح شــــر" ، أخرجـــه الطحـــاوي يف  بــــن احلـــارث بـــن جـــزء الزبيــــديعبـــدهللا حـــديث :الـــسادس

                                                
ب النهي عن استقبال القبلة- سننهاالطهارة و( ط. د)١(   ).٣٢٠ ح ١/١١٦ -... 
  ).١١٠٨٩ ح ١٧/١٥٣( ١ ط)٢(
ب الرخصة يف ذلك -الطهارة ( ط.د )٣(   ).١٣ ح ١/٤ - 
ب الرخصة يف ذلك -الطهارة  (٢ ط)٤(   ).٩ ح ١/١٥ - 
ب الرخصة يف ذلك يف الكنيف-ا هالطهارة ولسنن( ط. د)٥(   ).٣٢٥ ح ١/١١٧ -... 
  ).٥٨ ح ١/٣٤ -...يف الرخصة يف البول مستقبل ب ذكر خرب روي عن النيب  -الوضوء  (ط. د)٦(
  .)٢٣٦٤٦ ح ٣٩/٥٣( ١ط )٧(
  ).١٧/١٢( ٢ ط)٨(
ب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة -الطهارة (ط .د )٩(   .)٧ ح ١/٣ - 
حلجارة -الطهارة ( ٢ ط)١٠( ب االستنجاء    .)١٦ ح ١/٢٤ - 
  ).٢٣٧١٩ ح ٣٩/١٢٤ (١ط )١١(

  .)١/٢٩( ١ ط" األم-صحيح أيب داود " األلباين )١٢(



 ٢٤١

ر    )١(."معاين اآل
  رجال احلديث

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
  ).٢٤ح (سبقت ترمجته يف  " صدوق حافظ، وهم يف أحاديث"، )متتام(و . والثالث

مســ،كيَوذُبــَّري أبــو ســلمة التـَقــْنـِامل): "موســى بــن إمساعيــل( .٢  مــن ، ثقــة ثبــت،ه مــشهور بكنيتــه و
البخــاري، : وروى عنــه. محــزة بــن جنــيح، وخالــد بــن عثمــان املــزين:  روى عــن)٢(". ع.صــغار التاســعة

 )٣(.وأبو داود

 روى )٤(". د ت ق. مـــن الـــسابعة، ثقـــة، أبـــو خالـــد احلمـــصي،مـــرييِابـــن خالـــد احل): "وهيـــب( .٣
ض بـــن ســارية: عــن نان ســعيد بـــن ســـنان أبــو ســـ: وروى عنـــه. ابـــن الــديلمي، وأم حبيبـــة بنــت العـــر

  )٥(.الشيباين، وأبو عاصم النبيل

:  روى عــن)٦(". ع. مــن الــسادسة، ثقــة، املــازين،بــن عمــارة بــن أيب حــسن): "مــرو بــن حيــىيع( .٤
حيىي بن أيب كثري، وهو من أقرانه، وأبو يوسف : وروى عنه.  القراظ، وعباد بن متيمعبدهللادينار أيب 

 )٧(.القاضي

  )٨(". د ق. من الرابعة، جمهول، امسه الوليد: قيل،لبةموىل بين ثع): " زيدوأب( .٥

                                                
  ).٦٥٨٢ ح ٤/٢٣٣ (١ط) ١(

  ).  ٥٤٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)٢٩/٢٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ). ٥٨٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٣١/١٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٤٢٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)٢٢/٢٩٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

 ). ٦٤٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(



 ٢٤٢

يقــال لــه معقــل ابــن أم معقــل، ومعقــل ابــن أيب معقــل، "):  معقــل بــن أيب معقــل األســدي( .٦
: وروى عنــه. عــن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص:  روى عـن)١(."مـات يف عهـد معاويــة. يعــد يف أهـل املدينــة. وكلـه واحـد

 )٢(.رمحن بن عوفلعبداأبو سلمة بن 

  احلكم على اإلسناد

 )٤(.الزرقـاين ضـعفهكمـا  )٣(.فـتح البـاري ضـعفه احلـافظ يف واحلـديث". أيب زيـد"إسـناده ضـعيف جلهالـة 

  )٥(.وحسنه النووي

                                                
 .)٣/١٤٣٢ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١(

 .)٢٨/٢٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 .)١/٢٤٦ (ط. د)٣(

 ). ١/٥٥٤( ١ط "املوطأ  على الزرقاينشرح" الزرقاين )٤(

 ).  ١/١٥٤ (١ط "خالصة األحكام"لنووي ا) ٥(



 ٢٤٣

ب النهي عن البول يف مغتسله أو متوضاه مث يتطهر فيه كراهة أن : املبحث احلادي والثالثون
  املاءيصيبه شيء من البول عند صب 

َقال -احلديث الثامن واألربعون  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان،  َأمحـد بـن : َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار،  عبيدالـْ َّ َّ
َمتتام حممد بن غالب،  أَبو عمر احلوضي،  يزيد بن إبـراهيم، ثنـا قـتـادة، عـن سـعيد، عـ َ َ ٍُ ِ ِِ َ َ َ ُْ ُ َ ََّ ََ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ ُُ ُِ ُّ َِ ْ ْ ٍ ُ ٌ ِن احلـسن بـن َْ ِ ِْ َ َْ

ٍَأيب احلسن، عن عبدهللا بن مغفل ِ ِ ََِّ ُ َْ ْ َ َ ْ : 

َأَنه كان يكره البـول يف المغتسل وقال( ََ ْ ََ ُِ َ ََ ْ ِْ ْ َ ُ ْ َ َ َإن منه الوسواس: َُّ َ َْ ُْ ْ ِ َّ ِ(.)١(  
  ختريج احلديث

 وقـد )٢(.ن مغفـل تفرد بروايته موقوفا البيهقي من طريق احلسن، وذهب أمحد إىل مساع احلسن مـن ابـ
بعــه  َشــبابة بــه " ومـن طريــق )٣(."املــصنف" يف  بنحــوهابــن أيب شـيبة، أخرجــه "بانْهُقبــة بـن صــُع"توبـع،  َ

 وعلقـــه البخـــاري عـــن عقبـــة يف )٤(".حـــديث شـــعبة أوىل: "، وقـــال"الـــضعفاء الكبـــري"يف لعقيلـــي ، ا.."
  )٦(".التاريخ الكبري" ووصله يف )٥(".الصحيح"

ِأَنـه سـئل عـن الرجـل يـبـول يف مغتـسله؟ ..": ( بـه عن عقبة بـن صـهبان"بيهقي ويف رواية عند ال ِِ َ َْ َُّ َ ُ ُِ ُ ُ ِ ِ َ َ ُ َّ
َقال ُخياف منه الوسواس: َ َ َْ ُْ ْ ُِ   )٨(".الوقف أصح: ولذلك قال بعض احلفاظ"غلطاي ُم قال )٧().َُ

ِنـهى رسول هللا : (وأخرجه مرفوعا بلفظ ُ ُ َ َ َّ َأن يـبول الرملسو هيلع هللا ىلصَ َ َُ ِجـل يف مـستحمه، فـإن عامـة الوسـواس ْ َ َْ ْ َ َّ َ َّ َِ ِ ِّ ُ َُ َ ْ ِ ُ
ُمنه ْ ِ .(  

                                                
  ). ٤٧٥ ح ١/١٦٠ -...ب النهي عن البول يف مغتسله أو متوضاه  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

 ). ١٦٥: ص (٢ط "جامع التحصيل"لعالئي ا) ٢(

 ).  ١٢٠١ ح ١/١٠٦ - من كان يكره أن يبول يف مغتسل -الطهارات ( ١ط )٣(

 ). ١/٢٩( ١ط) ٤(

ب قوله-التفسري ( ١ط )٥(   ). ٤٨٤٢ح  }إذ يبايعونك حتت الشجرة{:  

 ). ٦/٤٣١ (ط.د) ٦(

ب النهي عن البول يف مغتسله-الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٧(  ). ١/١٦٠ -... أو 

 ).  ٨٤: ص (١ط "شرح ابن ماجه" مغلطاي )٨(



 ٢٤٤

 )٢(".حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال مـن حـديث أشـعث بـن عبـدهللا: "، وقالالرتمذيو )١(. داودوأب
 يف رزاقعبـــدالو )٥(. وهـــذا لفظـــهأمحـــد و)٤(."ســـننه" يف ابـــن ماجـــهو )٣(."الـــصغرىالـــسنن " يف النـــسائيو
ينو )٨(."املنتقــى" يف ابــن اجلــارودو )٧(.عبــد بــن محيــدو )٦(."مــصنفه"   يفلعقيلــي وا)٩(."املــسند" يف الــرو

 ،حلــاكموا )١٢(."املعجــم األوســط "والطــرباين يف )١١(."الــصحيح" يف ابــن حبــانو )١٠(."الــضعفاء الكبــري"
 كلهـم )١٤(.لبيهقـي وا)١٣(".شرطهما  وله شاهد على،على شرط الشيخني ومل خيرجاه" :وصححه وقال

  ". معمر، عن أشعث بن عبدهللا، عن احلسن، عن عبدهللا بن مغفل: "من طريق

حـدثنا دمحم بـن هـارون، : "، قـال"املعجـم األوسـط"أخرجه الطـرباين يف : وقد توبع معمر يف رفعه
 )١٥(..".، فــذكره  مـروان بــن دمحم،  سـعيد بــن بــشري، عـن قتــادة، عــن احلـسن، عــن عبــدهللا بـن مغفــل

دة ذكر الوسواس"ذهب احلافظ إىل أن و ْوهم" ز َ.)١(   

                                                
ب يف البول يف املستحم -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )١(  ). ٢٧ ح ١/٧ - 

ب ما جاء يف كر-الطهارة  (٢ ط"السنن " الرتمذي)٢(  ). ٢١ ح ١/٣٢ -اهية البول يف املغتسل  

  ). ٣٦ ح ١/٣٤ - كراهية البول يف املستحم -الطهارة  (٢ ط)٣(
ب كراهية البول يف املغتسل -ا هسننالطهارة و( ط. د)٤(  ).  ٣٠٤ ح ١/١١١ - 

 ).  ٢٠٥٦٣ ح ٣٤/١٧٧( ١ط" املسند"أمحد بن حنبل ) ٥(

 ).  ٩٧٨ ح ١/٢٥٥ -ب البول يف املغتسل  -الطهارة  (٢ط )٦(

 ). ٥٠٥ ح ١٨١: ص( ٢ ط"سنداملاملنتخب من " عبد بن محيد )٧(

 ).  ٣٥ ح ٢١: ص -ما يتقى من املواضع للغائط والبول  -الطهارة ( ١ ط)٨(

 ).  ٩٠٧ ح ٢/١٠٢ (١ط) ٩(

 ). ١/٢٩( ١ط) ١٠(

 ). ١٢٥٥ ح ٤/٦٦ -... ذكر الزجر عن بول املرء يف-املياه  (١ ط"اإلحسان" )١١(

 ).  ٣٠٠٥ ح ٣/٢٣٠( ط.د )١٢(

 ).  ٦٦٢ ح ١/٢٩٦ -الطهارة  (١ط "املستدرك"اكم  احل)١٣(

ب االستنجاء -الطهارة ( ١ط "السنن الصغري"بيهقي ال) ١٤(   ). ٦٦ ح ١/٣٨- 

  ). ٦٧٩٣ ح ٧/٤٢ (ط.د )١٥(



 ٢٤٥

   شواهد احلديث

   )٢(."ويف الباب عن رجل من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص": قال الرتمذيللحديث ثالثة شواهد، 

، أخرجـه : األول جممـع "، عـزاه لـه اهليثمـي يف "الكبـرياملعجـم  "الطـرباين يفحديث أيب بكرة 
   )٣(. وضعفه ألجل الصلت بن دينار"الزوائد

، أخرجـه : الثاين  )٤(.، يف ترمجـة ابـن هليعـة"الكامـل"ابـن عـدي يف حديث عبدهللا بن عمـرو 
   )٥(".الضعيفة"وضعفه األلباين يف 

،: الثالــــث احلكــــيم الرتمــــذي يف نــــوادره، عــــزاه لــــه الــــسيوطي يف أخرجــــه  حــــديث أيب هريــــرة 
   )٦(".لصغرياجلامع ا"

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

  ).٢٤ح (سبقت ترمجته يف " صدوق حافظ، وهم يف أحاديث"، )متتام دمحم بن غالب(و . والثالث

ا أشهر)ضيَْوأبو عمر احل( .٢  ،ريَمـألزدي النَّ ا،ربةْخَحفص بن عمر بن احلـارث بـن سـ: " وهو 
أيب هـــالل دمحم بـــن ســـليم الطـــائفي، وهـــشام :  روى عـــن)٧(". خ د س. مـــن كبـــار العاشـــرة،ثقـــة ثبـــت
 )٨(.البخاري، وأبو داود: وروى عنه. الدستوائي

 من كبـار ، إال يف روايته عن قتادة ففيها لني، ثقة ثبت،ي أبو سعيدَرتْسُّالت): "يزيد بن إبراهيم( .٣
ح، وعمــرو بــن دينــار: عــن روى )١(". ع.الــسابعة ـــ: وروى عنــه. عطــاء بــن أيب ر ـــز بــن أســـــــ د،ــــــــــ

                                                                                                                                                   
 ). ٨/٥٨٨ (ط. د"فتح الباري"بن حجر ا) ١(

 .)١/٣٣( ٢ ط"السنن " الرتمذي)٢(

 ).١/٢٠٤( ط. د"لزوائدجممع ا"هليثمي ا) ٣(

 .)٥/٢٤٩( ١ط) ٤(

 ).٤٥٧٩ ح ١٠/٨٦( ١ ط)٥(

 ).١٥٦٥ ح ٢٢٥: ص( ط. د" اجلامع الصغريضعيف"  األلباين )٦(

   .)١٧٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

 .)٧/٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٢٤٦

 )٢(. احلارث بن منصور، وحبان بن هاللوأبو منصور

 ولـد أكمـه : يقـال، ثقـة ثبـت، أبـو اخلطـاب البـصري،دوسيّابن دعامة بن قتادة الـس): "قتادة( .٤
ك، وبــديل بــن ميــسرة العقيلــي، وهــو مــن أنــس بــن مالــ:  روى عــن)٣(". ع.وهــو رأس الطبقــة الرابعــة

 )٤(.وسعيد بن أيب عروبة، حسني بن ذكوان املعلم: وروى عنه. أقرانه

س اجلريــري: (، غـري منـسوب، مل أســتطع متيـزه، فاحلـسن يـروي عنــه إثنـان)سـعيد( .٥  )سـعيد بـن إ
سـعيد ( :دمسـه سـعياوقتـادة يـروي عـن مخـسة، كلهـم . )٦(".مقبـول ")ريةِسعيد بن أيب خ(و، )٥("ثقة"

ــــن أيب موســــى األشــــعري ــــردة ب ــــن أيب احلــــسن البــــصري(و، )٧("ثقــــة" )بــــن أيب ب ، )٨("ثقــــة" )ســــعيد ب
ســعيد بــن يزيـــد (، " إمــامثقــة" )ســعيد بــن املــسيب(، و)٩("ثقــة" )رمحن بــن أبــزىعبــدالســعيد بــن (و

 )١٠(".شيخ ")البصري

 وكــان يرســل ،ر فاضــل مــشهو، ثقــة فقيــه،البــصري واســم أبيــه يــسار): "احلــسن بــن أيب احلــسن( .٦
 األنــصاري، وجنــدب عبــدهللاجــابر بــن :  روى عـن)١١(". ع. رأس أهــل الطبقــة الثالثــة،كثـريا ويــدلس

 )١٢(.متام بن جنيح األسدي، وثور بن زيد املدين: وروى عنه.  البجليعبدهللابن 

                                                                                                                                                   
  ). ٥٩٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٣٢/٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٤٥٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٣/٤٩٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  .)٢٣٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

  .)٢٣٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٦(

 .)٢٣٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

   .)٢٣٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٨(

   .)٢٣٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٩(

  .)٢٤٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١٠(

  ).  ١٦٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١١(

 .)٦/٩٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٢(



 ٢٤٧

ســــكن املدينــــة، مث حتــــول عنهــــا إىل . كــــان مــــن أصــــحاب الــــشجرة): " عبـــدهللا بــــن مغفــــل( .٧
ا دارا قـرب املـسجد اجلـامعا لبـصرة سـنة سـتني. لبصرة، وابتىن  ، وعـن النـيب : روى عـن )١(.تـويف 

   )٢(. بن الشخري، ومعاوية بن قرة املزينعبدهللامطرف بن : وروى عنه.  بن سالمعبدهللا
 احلكم على اإلسناد

 )٣(.فوعـــة، األلبـــاين، وصـــحح الـــشطر األول مـــن الروايـــة املر"يزيـــد بـــن إبـــراهيم"إســـناده ضـــعيف ألجـــل 
   )٤(."مسند أمحد"وحمققوا 

                                                
 .) بتصرف٣/٩٩٦ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ١(

 .)١٦/١٧٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٢/٤٦٣( ١ط "التعليقات احلسان"  األلباين)٣(

 ).  ٢٠٥٦٣ ح ٣٤/١٧٧( ١ط" املسند" أمحد بن حنبل )٤(



 ٢٤٨

ملاء: املبحث الثاين والثالثون ألحجار والغسل    ب اجلمع يف االستنجاء بني املسح 

َقال -احلديث التاسع واألربعون  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، َأخبــر َأمحـد: َْ َ َ َ ََ َْ َْ َ ََ َْ ُّ َْ َْ َِ ِْ ُْ ِ َ ُْ 
ُبن  ْصفار، َأخبـر سعيد بن عثمان األهوازي، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنـا زائـدة، عـن عبيدالْ ْ ََ َ ُُ َ ُ َِ َِ ُ ْ ٍْ ْ َ َُ َ ُ ُْ ُْ َ َُّ ِ َ ْ َ ْ َّ عبـداملَّ

َ
ِلك بـن  ْ ِ ِ

َعمري، قال َ ٍْ ٍقال علي بن َأيب طالب: َُ ِ َِ ِ ُ ْ ُّ َ َ َ  : 

ْإنـهم كانوا يـبـعرون بـعرا، وأَنـتم( ُْْ ََ ً ُْ َ ََ َ ُْ ُ َ تـثلطون ثـَِّ َ ُ ًلطاُِْ َ، فاتبعوا احلجارة الماء)١(ْ َ َْ َ َ ِْ ُ َِّ َ(.)٢(  
   ختريج احلديث

  وابـن امللقـن)٤(."نـصب الرايـة" يف  عـزاه لـه الزيلعـيرزاقعبـدالو )٣(".صنفاملـ"يف ابـن أيب شـيبة : أخرجـه
ــــري"يف  ــــسنن " يفلبيهقــــي  وا)٥(."البــــدر املن ــــق الــــصفار" الكــــربىال ــــقكلهــــم مــــن طر )٦(.مــــن غــــري طري : ي

  ..".لك بن عمري بهعبدامل"

وســئل  )٧(".ومل يــسمع منــه ًرأى عليــا ": قــال العالئــي. ويف مســاع ابــن عمــري مــن علــي كــالم
 وعلــي بــن ، ســفيان الثــوري: مــنهم،لك بــن عمــريعبــداملرواه اجلماعــة عــن : " عــن األثــر، فقــالالـدارقطين

 والبــاقون معــه عــن ، معاويــة عــن زائــدة:فقــال ، واختلــف عنــه، وزائــدة، وحبــان بــن علــي،صــاحل، ومــسعر
لك بــن عبـدامل عــن : فقـال،وخــالفهم عمـرو بـن مــرزوق عـن زائــدة، قــال علـي: لك بـن عمــري، قـالعبـدامل

  )٨(."عمري، عن كردوس الثعليب عن علي

                                                
ًثـلــط البعــري يــثلط ثـلطــا) "١( َْ َِ ُ َِإذا أَلقــاه ســـهال رقيقــا : َ ً ْ َ ُ َْ ًويـقــال لإلنــسان إذا رق جنــوه، وهـــو يــثلط ثـلطــا... ِ َْ ِ َ َُ ُ َُ َ ََ َّ َ ِ ْ ْ ـــذيب "األزهــري ". َ

 ). ١٣/٢١٤( ١ط "اللغة

ألحجارب اجلمع يف اال -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(   ).  ٥١٧ ح ١/١٧٢ -...ستنجاء بني املسح 

ملاء  -الطهارات  (١ط )٣(   ). ١٦٣٤ ح ١/١٤٢ -من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج 
 ).  ١/٢١٩( ١ط) ٤(

 ). ٢/٣٧٥( ١ط) ٥(

ب اجلمع يف االستنجاء بني املسح-الطهارة ( ٣ ط)٦(  ).  ٥١٨ ح ١/١٧٢ -... 

 ).٢٣٠: ص (٢ط "صيلجامع التح"لعالئي ا) ٧(

 .)٤/٥٤ (١ط "عللال" لدارقطينا) ٨(



 ٢٤٩

، "ّالـثلط"، إال أنـه قـدم عبـارة "فـذكره..  ن عليـا أ ،أبوحنيفة عن اهليـثم": بعهابن عمري، وقد توبع 
ر"يف  يوسف وأبأخرجه  ابـن : "، وهـوواهليـثم املتابعة إن سـلمت مـن اإلنقطـاع بـني علـي و )١(".اآل

  .حسنة اإلسنادفهي  )٢(". من السادسة، صدوق،حبيب الصرييف الكويف

  شواهد احلديث

، أخرجه البزار عزاه له الزيلعي يف له شاهد من حديث  ومل أقف عليـه  )٣(".نصب الراية"ابن عباس 
   .يف البحر الزخار، ولعله يف مسنده الكبري

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 ووثقـــه )٤(".صـــدوق: "قـــال الـــدارقطين ".بـــن بكـــر أبـــو ســـهلا): "ســـعيد بـــن عثمـــان األهـــوازي( .٢
عزيز بـــــن حيـــــىي املـــــديين، والربيـــــع بـــــن حيـــــىي عبـــــدالعـــــن : ، وذكـــــر أنـــــه روى عـــــنلبغـــــدادياخلطيـــــب ا

 )٦(.عنه أمحد بن عثمان بن اآلدمي، وأمحد بن الفضل بن خزميـة، و ومسلمة بن القاسم)٥(.األشناين
  )٧(). ه٢٩٠ - ٢٨١: (أرخ الذهيب وفاته بني عامي

  خ. من صغار التاسـعة،اضل له أوهام ثقة ف،الباهلي أبو عثمان البصري): "عمرو بن مرزوق( .٣
ريه،ـــــــــــــرو بغــــــــــــــاري مقـــــــــــــــالبخ: وروى عنـــه. ولـمالـــك بــن أنـــس، ومالــك بـــن مغــ:  روى عــن)٨(".د

                                                
  ). ٣١ ح ٧: ب الوضوء ص(ط .د) ١(

  ). ٥٧٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 ).١/٢١٨( ١ط "نصب الراية"لزيلعي ا) ٣(

 ).  ١١٨: ص( ١ط "سؤاالت احلاكم للدارقطين" لدارقطينا) ٤(

 ). ١٠/١٤٠ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٥(

 ). ٥/٤( ١ط "ممن مل يقع يف الكتب الستة الثقات"  ابن قطلوبغا)٦(

 .)٦/٧٥٣ (١ ط"ريخ اإلسالم"ذهيب  ال)٧(

  ). ٤٢٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(



 ٢٥٠

 )١(.وأبو داود

  ).٢٦ح (سبقت ترمجته " ثقة ثبت"، هو ابن قدامة )زائدة( .٤

 مــن ، تغــري حفظــه ورمبــا دلــس،يح عــامل ثقــة فــص،مــيْخّابــن ســويد الل): "لك بــن عمــريعبــدامل( .٥
ســـليمان التيمـــي، : وروى عنـــه. أســـيد بـــن صـــفوان، واألشـــعث بـــن قـــيس:  روى عـــن)٢(". ع.الرابعـــة

 )٣(.وسليمان األعمش
  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف ) لي بن أيب طالبع( .٦

 احلكم على اإلسناد

 وجـود )٤(.ره ابـن حجـر يف الطبقـة الثالثـةإسناده ضعيف النقطاعه، وتدليس ابن عمري، وقد عنعن، ذكـ
   )٧(.وحسنه ابن حجر )٦(. وإليه ذهب األلباين)٥(.إسناده الزيلعي

                                                
 .)٢٢/٢٢٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

  ). ٣٦٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)١٨/٣٧٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ).  ٤١: ص( ١ط "طبقات املدلسني"  ابن حجر)٤(

 ).  ١/٢١٩ (١ط "نصب الراية"لزيلعي ا) ٥(

 ). ٣/١١٧( ١ط "الضعيفةالسلسلة "  األلباين)٦(

  ). ١/٩٧ (ط.د" الدراية"بن حجر ا) ٧(



 ٢٥١

  ب كيفية اإلستنجاء: املبحث الثالث والثالثون

َقـــال -احلـــديث اخلمـــسون  ِ البـيـهقــــيَ َ ه أَبـــو احلــــسن علـــي بـــن َأمحـــد بــــن عبـــدان، أ َأمحـــ: َْ ََأخبــــر َْ َْ َ َ ََْ َِ ِْ ُْ ُّ ِْ َ ََ ُْ ُ ُد بــــن َ ْ ُ
ـــ ـــه قـــالعبيدال ـــاه إال أَن ســـناده ومعن ـــا عتيـــق، فـــذكره  ـــا َأمحـــد بـــن حيـــىي احللـــواين، ثن َصفار، ثن َ َُ ْ َّْ َّ ِِ ُِ َُ َْ ََ َُ ُ ُِ ِ ِ َ َ ََ َ ٌْ َ ِْ ُّ ْ َ ُْ َّ ِحجـــران (: َّ َ َ َ

َِللـــصفحتـني، وحجـــر للمـــسربة ََ ْ ٌَ َِْ َِ َِ ْ َ ْ ََأخبــــر أَبـــو بكـــر احلـــارثي، قـــال. )َّ َ ُّ ِِْ َ َ ُْ ٍ ْ َ َ ُقـــال أَبـــو: َ َ ُ احلـــسن الـــدارقطين احلـــافظَ ِ َ َْ ُّْ ِ ِْ َُ َّ َ :
ِإسناده حسن، يـعين إسناد هذا احلديث ِ َ َ َْ َ َ َ َُ َْ ِْ ِِ ْ ٌ َ ُ.)١( 

، وذكــره بتمامــه مــن غــري طريــق الــصفار عــن - رمحــه هللا - هكــذا ســاقه البيهقــي: قــال الباحــث
  : ، فقال"الكربىالسنن "، يف احلديث قبله يف ..عتيق به

ْثنا عتيق بن يـع...( َ ُ ْ ُ ِقوب،  َأيب،  العباس بـن سـهل بـن سـعد الـساعدي، عـن أَبيـه سـهل بـن َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ َْ َ َِ ِِ ْ ََ ُّ ِ ٍَّ ُ ُ ََّ ْ ُ
ــــساعدي ِّســــعد ال ِ ٍِ َّ ْ َ، قــــال َ ِســــئل رســــول هللا  :َ ُ ُ َُ َ َ عــــن االســــتطابة فـقــــالملسو هيلع هللا ىلصِ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ِ َأَو ال جيــــد َأحــــدكم ثالثــــة : َ َ َ َُ ْ ُ َ ُ َِ َ َ

ٍَأحجار، َ َِ حجرين للصفحتـني، وحجرا للمسربةْ َ ََ َ َْ َ َِْ َِ َ َِ ْ َ ْ َّ ِ ْ
)٢(.".(  

  ختريج احلديث

فيه إشكال، وهو أن عتيق يرويـه .."  به  العباس بن سهل، عتيق بن يعقوب،  أيب: "قوله يف السند
  .ُعن أبيه، وهو خطأ، يزيله إسناد الذين أخرجوا احلديث، كما سيأيت بيانه

 والطــــرباين يف )٤(".الــــضعفاء الكبــــري" والعقيلــــي يف )٣(".املــــسند" يف ينالــــرو: واحلــــديث أخرجــــه
عتيــق : " كلهــم مــن طريــق)٧(".الــسنن" والــدارقطين يف )٦(".الكامــل" وابــن عــدي يف )٥(."املعجــم الكبــري"

 بـن العبـاس بـن سـهل بـن َّيببن يعقوب بن صـديق بـن موسـى بـن عبـدهللا بـن الـزبري بـن العـوام، حـدثين ُأ

                                                
  ). ٥٥٤ ح ١/١٨٣ -ب كيفية اإلستنجاء  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

َالغـــائط، ألنـــه ممـــر احلـــدث ومـــسيله، مـــن ســـرب املـــاء يـــسرب إذا ســـالْجمـــرى : املـــسربة) "٢( َ َ َ َ َِ
َ

ِ ِْ ُْ ََّ ِ الفـــائق يف غريـــب "الزخمـــشري ". َ
  ).٢/٣٠٥ (٢ ط"احلديث
  ).  ١١٠٨ ح ٢/٢٣٠ (١ط) ٣(
  ). ١/١٦ (١ط) ٤(
 ).  ٥٦٩٧ ح ٦/١٢١ (٢ ط)٥(

  ). ٢/١٢٧ (١ط) ٦(
ب االستنجاء -الطهارة  (١ ط)٧(  ).  ١٥٣ ح ١/٨٨ - 



 ٢٥٢

رواه الطـرباين يف املعجـم الكبـري، وفيـه عتيـق بـن : "قال اهليثمي ..".دي، عن أبيه، عن جدهسعد الساع
   )١(".يعقوب الزبريي

ظاهر كالمه أنه أعله به، والرجل مل يذكروا فيه جرحا، بل هو من خيار العلمـاء، : قال الباحث
  . فقد ضعف" سهلالعباس بن أيب بن "، واألوىل إعالله بــ )٢(وحفاظ املوطأ يف حياة مالك

  .واإلستنجاء بثالثة أحجار له شواهد عند مسلم والسنن
  :شواهد احلديث

  :للحديث مخسة شواهد هي

 والرتمــذي )٤(".الــسنن"وأبــو داود  )٣(".الــصحيح "مــسلم: ، أخرجــهحـديث ســلمان : األول
ـــــــسائي )٥(".حـــــــسن صـــــــحيح: "وقـــــــال، "الـــــــسنن"يف   يف ن ماجـــــــهوابـــــــ )٦(".الـــــــسنن الـــــــصغرى"يف  والن

  )٨(".املسند"يف وأمحد  )٧(".السنن"

بـــــت : الثـــــاين يف ابـــــن ماجـــــه ، )٩("الـــــسنن"أبـــــو داود يف :  أخرجـــــه،حـــــديث خزميـــــة بـــــن 
ر"والطحـــاوي يف  )١١(".املـــسند " يفوأمحـــد، )١٠("الـــسنن" املعجـــم"والطـــرباين يف  )١٢(".شـــرح معـــاين اآل

                                                
  ). ١/٢١١(ط .د "جممع الزوائد"هليثمي ا) ١(

 ). ٧/٤٦ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٢(

ب االستطابة-الطهارة ( ١ ط)٣(   ).٢٦٢ ح ١/٢٢٣ - 
ب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة -الطهارة (ط .د )٤(   ).٧ ح ١/٣ - 
حلجارة -الطهارة  (٢ ط)٥( ب االستنجاء    .)١٦ ح ١/٢٤ - 
قل من ثالثة أحجار -الطهارة ( ٢ ط)٦(   ).٤١ ح ١/٣٨ - النهي عن االكتفاء يف االستطابة 
حلجارة-وسننهاالطهارة (ط . د)٧( ب االستنجاء    ).٣١٦ ح ١/١١٥ -... 
  ).٢٣٧٠٣ ح ٣٩/١٠٧ (١ط )٨(
حلجارة -الطهارة (ط .د )٩(   ).٤١ ح ١/١١ - ب االستنجاء 
حلجارة، والنهي- اسننهالطهارة و( ط. د)١٠( ب االستنجاء    .)٣١٥ ح ١/١١٤ -... 
  .)٢١٨٥٦ ح ٣٦/١٧٩( ١ط )١١(
  ).٧٤٠ ح ١/١٢١( ١ ط)١٢(



 ٢٥٣

  .لشواهده" املسند" وصححه حمققوا )٢(."جلامعصحيح ا" يف األلباينحسنه و )١(".الكبري

 حـــــديث فيـــــه: "، وقـــــال"الـــــسنن"  يفالرتمـــــذي: ، أخرجـــــهحـــــديث ابـــــن مـــــسعود : الثالـــــث
 )٤(.لشواهده  وصححه حمققوا املسند،، وهو ضعيف النقطاعه"املسند"  يفوأمحد )٣(".اضطراب

  )٥(.، وحسنه احملقق"الصحيح "ةابن خزمي: ، أخرجهحديث أيب هريرة : الرابع
   )٦(."املوطأ"، أخرجه مالك يف )عروة(مرسل : اخلامس

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

بغـدادي، ، ترمجـه اخلطيـب ال"بن إسحاق أبو جعفر البجلـي احللـواين): "أمحد بن حيىي احللواين( .٢
حيــىي بــن :  وذكــر أنــه روى عــنوذكــر توثيــق ابــن خــراش، والفرائــضي، واحلــسني بــن دمحم بــن حــامت لــه،

 )٧(. ه٢٩٦ويف سنة توأنه . دمحم بن خملد، وأبو عمرو ابن السماك: وعنه. معني، وأمحد بن حنبل

قـال ابـن ".  بكـرون صديق بن موسى بن عبدهللا بن الزبري بـن العـوام أبـاب): " بن يعقوبعتيق( .٣
 ومل يـــزل عتيـــق مـــن خيـــار... قـــد كتـــب عنـــه كتبـــه املوطـــأ وغـــريه،كـــان لزومـــا ملالـــك بـــن أنـــس: "ســـعد

 روى عنـه إبـراهيم بـن سـعيد.يروي عـن مالـك: "، وقال"الثقات" وذكره ابن حبان يف )٨(".املسلمني

                                                
  ).٣٧٢٧ ح ٤/٨٦( ٢ط )١(
  ).٢٧٧٣ ح ١/٥٣٧ (٢ ط)٢(
حلجرين -الطهارة  (٢ ط)٣( ب يف االستنجاء    .)١٧ ح ١/٢٥ - 
  .)٤٤٣٥ ح ٧/٤٣٤( ١ط )٤(
  .)٨٠ ح ١/٤٣ االستطابة بدون ثالثة أحجارب النهي عن -الوضوء (ط .د) ٥(
ب جامع الوضوء -الطهارة ( ط.د) ٦(   ).٢٧ ح ١/٢٨- 

 ). ٦/٤٥٧ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٧(

 ). ٥/٤٣٩( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ٨(



 ٢٥٤

 )٢(".ما زال من خيار العلماء: " وقال الذهيب)١(." وأهل العراق،اجلوهري

لـــيس : " قـــال النــسائي)٣(.، ضــعفه ابـــن معــني)العبــاس بـــن ســهل بـــن ســعد الـــساعديَُّأيب بــن ( .٤
 )٥(". أحاديــث ال يتـــابع منهـــا علـــى شـــيءَّيبُوأل: ""الـــضعفاء الكبـــري" يف  وقـــال العقيلـــي)٤(".لقــوي

فيه ضعف من : "قال احلافظ )٧(".منكر احلديث" :وقال أمحد )٦(".تب حديثهُك: "وقال ابن عدي
أبيه، وأيب بكـر بـن دمحم بـن :  روى عن)٨(". خ ت ق.يف البخاري غري حديث واحد ما له ،السابعة

 )٩(.، والواقديزيد بن احلباب: وروى عنه. عمرو بن حزم

 )١٠(". خ م د ق. مــن الرابعــة،ثقـة: "، والــد الـذي قبلــه)العبـاس بــن سـهل بــن سـعد الــساعدي( .٥
دمحم بـن عمـر الواقـدي، ومعـن بـن : وروى عنـه. أبيه، وأيب بكر بـن دمحم بـن عمـرو بـن حـزم: روى عن

 )١١(.عيسى القزاز

كـان امســه : مـن مــشاهري الـصحابة، يقــال: "، والــد الـذي قبلــه) سـهل بـن ســعد الـساعدي( .٦
ـــغا فـحزنــ ى رو. عاصــم بــن عــدي، وعمــرو بــن عبــسة: وروى عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعــن. ريه النــيب ملسو هيلع هللا ىلصـــــــــــــــ
ملدينـة مـن الـصحابة، سـنة  . ابنـه العبـاس، وأبـو حـازم، والزهـري، وآخـرون:عنـه  ٩١آخـر مـن مـات 
  )١٢(".عاش مائة سنة: قال الواقدي. ه

                                                
 ).  ٨/٥٢٧ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ١(

 ). ٥/٦٣٠ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٢(

 ). ١/١٦( ١ط "الضعفاء الكبري" لعقيليا) ٣(

 ). ١٥: ص (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ٤(

  ). ١/١٦(مصدر سابق ) ٥(
  ). ٢/١٢٨( ١ط "الكامل" بن عديا) ٦(

 ).١/٦٢ (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ٧(

  ). ٩٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٨(

 .)٢٥٩ /٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(

  ). ٢٩٣: ص ( املصدر السابق)١٠(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١١(

 ).٣/١٦٧( ١ط "اإلصابة" ابن حجر )١٢(



 ٢٥٥

 احلكم على اإلسناد

بعه)١(" سننه" يف ّوحسن إسناده الدارقطين. "العباسَُّأيب بن "إسناده ضعيف ألجل  البيهقي كمـا : ، و
   .رمحهم هللا تعاىل )٤(".البدر املنري"وابن  امللقن يف  )٣(. وابن القيم)٢(".اخلالصة"والنووي يف . مر أعاله

                                                
 ).  ١٥٣ ح ١/٨٨ (١ ط)١(

  ). ١/١٦٩ (١ط) ٢(

 ). ٤/٢١٥( ١ط "إعالم املوقعني"ابن القيم ) ٣(

 ). ٢/٣٦٨( ١ط) ٤(



 ٢٥٦

   ب ترك الوضوء من النوم قاعدا: املبحث الرابع والثالثون

َقال -احلديث احلادي واخلمسون  ِ البـيـهقيَ َ ََأخبـر أَبو احلسن علي بن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـ: َْ َْ َْ َ َ ََْ َِ ِْ ُْ ُّ ِْ َ ََ ُْ ُد بـن َ ْ ُ
ٍصفار،  متتــام،  حممــد بــن بــشَّار،  حيــىي بــن ســعيد، عــن شــعبة، عــن قـتــادة، عــن أَنــسعبيدالــ َ ُْ ْ َ َْ َ َ َ َْ ََّ ََ َ ْ ٌُ ٍُ ِ َ َُ ُ ُْ َْ َ ٍ َ ْ ََّ َّ  ،

َقال َ : 

ِكــــان َأصــــحاب رســــول هللا ( ِ ُ َ ُ َ ْ َ َيـنــــامون، مث يـقومــــون فـيــــص ملسو هيلع هللا ىلصَ َُ َ َُ َ ُ َُ َُّ َلونــــــَ َ، وال يـتـوضــــئون علــــى عهُّ ََ َ ُ ََّ َ َ ـــــََ ِد ْــــــ
ِرسول هللا  ِ ُ   .)ملسو هيلع هللا ىلصَ

 عــن حيــىي بـن حبيــب، عــن خالـد بــن احلــارث، عــن ،أخرجــه مـسلم يف الــصحيح" :قـال البيهقــي
ِعلى عهد رسول هللا (:  دون قوله.شعبة ِِ ُ َ ْ َ   )١().".ملسو هيلع هللا ىلصََ

  ختريج احلديث 

ُيـقومــــون: (لــــه، دون قوأخرجــــه مــــسلم ــــق شــــعبة،  ".حــــسن صــــحيح: "، وقــــالالرتمــــذي و)٢().َُ مــــن طري
 )٧(."الــــسنن الــــصغرى" يف  والنــــسائي)٦(. داودوأبــــو )٥(.مــــسلمو )٤(.البخــــاري:  كمــــا أخرجــــه)٣(.بنحــــوه
هـشام " :مـن طريـق داود وأبـ: وأخرجه. عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، بنحوه: " من طريق)٨(.وأمحد

  )٩(..".ه بقتادةالدستوائي عن 

                                                
  ). ٥٩١ ح ١/١٩٣ - ك الوضوء من النوم قاعداب تر -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء -احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٢(   ). ٣٧٦ ح ١/٢٨٤ - 

ب الوضوء من النوم -الطهارة  (٢ ط"السنن " الرتمذي)٣(  ). ٧٨ ح ١/١١٣ - 

ب اإلمام تعرض له ا-األذان ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٤(  ).  ٦٤٢ح  ١/٢١٥ -حلاجة بعد اإلقامة  

ب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء -احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٥(  ).  ٣٧٦ ح ١/٢٨٤ - 

ت اإلمام ينتظرونه قعودا -الصالة  (ط.د "السنن" أبو داود )٦( ب يف الصالة تقام ومل   ). ٥٤٤ ح ١/١٤٩ - 

 ). ٧٩١ ح ٢/٨١ - اإلمام تعرض له احلاجة بعد اإلقامة -مامة اإل (٢ ط"السنن "النسائي) ٧(

 ).  ١١٩٨٧ ح ١٩/٤٦( ١ط" املسند" أمحد بن حنبل )٨(

ب يف الوضوء من النوم -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٩(  ).  ٢٠٠ ح ١/٥١ - 



 ٢٥٧

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٢٤ح (سبقت ترمجته يف " صدوق حافظ، وهم يف أحاديث"، )متتام(و . والثالث

:  روى عــن)١(". ع. مــن العاشــرة، ثقــة، أبــو بكــر بنــدار،بــن عثمــان العبــدي): "دمحم بــن بــشار( .٢
 )٢(.اجلماعة، وإبراهيم بن إسحاق احلريب :وروى عنه. بن إمساعيل، ووكيع بن اجلراحمؤمل 

 مــن ، ثقــة مــتقن حــافظ إمــام قــدوة، أبــو سـعيد القطــان،وخ التميمــيّرَابــن فـــ): "حيـىي بــن ســعيد( .٣
: وروى عنـه. سعيد بـن أيب عروبـة، وجعفر بن ميمون بياع األمناط:  روى عن)٣(". ع.كبار التاسعة

 )٤(.ري وهو من شيوخه، وسفيان بن عيينةسفيان الثو

، ســبقت "ثقــة ثبــت"، ) قتــادة(و ). ٤٧ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة حــافظ مــتقن"، )شــعبة( .٤
  ).٨ح (، سبقت ترمجته يف ) أنس(و ). ٤٩ح (ترمجته يف 

  احلكم على اإلسناد

 .ن، واحلديث يف الصحيحنيحسه سنادإ

                                                
  ). ٤٦٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٤/٥١٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٥٩١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣١/٣٣٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٢٥٨

  )١(سومةُملضمضة من شرب اللنب وغريه مما له دب ا: املبحث اخلامس الثالثني

َقــال -احلــديث الثــاين واخلمــسون  ِ البـيـهقــيَ َ َََأخبـــر علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، َأ َأمحــد بــن عبـيــد، ثـنــا : َْ ٍ ِْ َْ َُ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َ َ ََ َْ َْ ِ ُّ َْ
َعبـيد بن شريك وابن ملحان قـاال َ َ َ َْ ِ ُ َ ُْ ٍْ ِ َ ُ ْ َْأ حيـىي، َأ الليـث، عـن: ُ َ ُْ َّْ َ ََ ِ عقيـل، عـن ابـن شـهاب، عـن عبيـدهللا بـن َ ِ ِ ٍْ ْْ َ َ ٍُ َ ِ َْ

ٍعبدهللا بن عتـبة، حيدث عن ابن عباس ََّ َ ُِ ِ ِْ َ ُْ ِّ ُ َ َقال  َْ َ :  

ِشرب رسول هللا ( ُ ُ َ َ ِ َلبـنا مث دعا مباء فـتمضمضه، مث قال ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ ُ ََ ََّ َُّ َ َ َْ َ ٍ َ ًِ َ َ ًإن له دمسا: َ ََ ُ َ َّ ِ)٢(.(  
  )٣(. رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري:قيقال البيه

  ختريج احلديث

  ..". به الليث: "يف صحيحيهما من طريق )٥(.مسلمو )٤(.البخاري: أخرجه

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، ســبقت "ثقــة) "بــن ملحــانا(و). ١ح (رمجتــه ، ســبقت ت"صــدوق) "عبيــد بــن شــريك(و . والثالــث
و ). ١ح (، ســـبقت ترمجتهمـــا يف "ثقتـــان"، )الليـــث( ، و)حيـــىي بـــن بكـــري(و ). ١٢ح (ترمجتـــه يف 

، سـبقت ترمجتـه "ثقـة) "بـن شـهابا(و ). ٢٧ح (، سـبقت ترمجتـه يف "ثقة ثبـت" )عقيل بن خالد(
  ).١١ح (يف 

                                                
ا من ) ١(   ).١/٢٤٧ (٣ط "الكربى السنن"الرتمجة أخذ

َدسم) "٢( َ ِ الدال والسني والميم َأصالن،َ َِ ْ ُ ْ َ ّ َُ ِ ُ َِأحدمها يـدل علـى سـد الـشَّيء، واآلخـر يـدل علـى تـلطـخ ا: َّ ُّ َ َ ََ َّ َ َُّ ُُّ ُ َُ َ َ َُ َ ْ َ ِ
ْ

ِ لـشَّيءُ ِلـشَّيء  ِ
ْ ُفـاألول .ِْ ََّْ َ: 

ٍالدسام، وهو سداد كل شيء
ْ َ ِّ ُ ُ َ ِ َ ُ َ ُ َ ٌوقال قـوم. ِّ ْ َ ََ َدسم الباب: َ َ َْ َ ُأَغلقه: َ ِوالثـَّاين .ََْ لـشَّيء:َ ِ الدسـم معـروف، ومسـي بـذلك ألنـه يـلطـخ 

ْ ِ ُ َّ َ َُ َ َُ ََّ ِ َِ ِ َ
ُِّ َ ٌ ُ ُْ ُوالدمسـة. َّ َْ ُّ َ :

َِّالدينء من الرجال الرد ِ َ ِّ َ ُِ  .)٢/٢٧٦ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس. "ُّيَِّ

  ). ٥٤٣٧ ح ٨/١٦ -... الفصل الرابع يف آداب األكل والشرب وغسل  (١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ٣(

ب هل ميضمض من اللنب؟ -الوضوء ( ١ط "الصحيح" يبخارال) ٤(   ).  ٢١١ح  ١/٨٨ 

ب املضمضة من شرب ا-احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٥(  ).  ٣٥٨ ح ١/٢٧٤ -للنب  



 ٢٥٩

 مــن ، ثقــة فقيــه ثبــت، أبــو عبــدهللا املــدين،هلــذيلابــن مــسعود ا): "عبيــدهللا بــن عبــدهللا بــن عتبــة( .٢
صــاحل بــن : وروى عنــه. عثمــان بــن حنيــف األنــصاري، وعــروة بــن الــزبري:  روى عــن)١(". ع.الثالثــة

 )٢(.كيسان، وضمرة بن سعيد املازين
  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف ) ابن عباس( .٣

 احلكم على اإلسناد

  .إسناده صحيح

                                                
 ). ٣٧٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٩/٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٢٦٠

  ب ما ورد يف نوم الساجد : ثالثوناملبحث السادس وال

َقال -احلديث الثالث واخلمسون  ِ البـيـهقـيَ َ َُأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان،  َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ٍّصفار،  حممـــد بـــن شـــاذان اجلـــوهري،  زكـــر بـــن عـــدي،  عبداعبيدالـــ ِْ َ ُ ُ ُْ َِّْ َِ َ ََّ ُّ َ َْ َ َ ُ َُ َّ َلـــسالم بـــن حـــرب، عـــن يزيـــد َّ َِ َْ َ ٍ ْ ُ ْ

ٍالداالين، عن قـتادة، عن َأيب العالية، عن ابن عباس ََّ َ َ َ َِ ِ ِْ َِ ْ ِْ َ ْ َ ََ ِ َّّ ِ َ : 

َِأن رسول هللا ( َ ُ َ ُم يف سجوده حىت غط ونـفخ، قـلتملسو هيلع هللا ىلص َّ ُْ َ ََ َ َّ َ َّ َ ُِ ِ ُ ِ َ ُ رسـو: َ َل هللا، قـد منـت؟ فـقـالََ ََ َ ْ ََ ِْ ََّمنـا ِإ: ِ
ْجيب الوضوء على من وضع جنـبه، فإنه إذا وضع جنـبه استـر َ ْ ُ ُ َُ َ ْْ َْ َ َ َ ََ َ َُ ََ ِ َِّ َ ََ ُ ُُْ ُُخت مفاصلهَِ ِ َ َ ْ َ(.  

ََِّإمنــا (: وقــال بعــضهم يف احلــديث.  هكــذا رواه مجاعــة، عــن عبدالــسالم بــن حــرب:قــال البيهقــي
م مضطجعا، فإنه إذا اضط َالوضوء على من  َ َْ ْ ََ ِ َُِّ َ ً َِ ُ َْ َ ُ ُ ُجع استـرخت مفاصلهْ ُْ ِ َ َ َْ َ ْ َ َ.()١(  

   ختريج احلديث

 )٤(".املــسند" وأمحـد يف )٣(. والرتمــذي، ومل يقـل فيـه شــيئا)٢(".حـديث منكـر: "أبـو داود، وقــال: أخرجـه
ـــــد بـــــن محيـــــد يف   )٧(".املـــــسند"وأبـــــو يعلـــــى يف  )٦(".املـــــصنف" وابـــــن أيب شـــــيبة يف )٥(".املنتخـــــب"وعب

ر"والطحـــاوي يف  ، "الــــسنن" يف  والـــدارقطين)٩(."املعجـــم الكبــــري" والطــــرباين يف )٨(."شــــرح مـــشكل اآل
.."  بـهعبدالـسالم بـن حـرب: " كلهـم مـن طريـق)١٠(". وال يـصح، عـن قتـادة،تفـرد بـه أبـو خالـد: "وقال

  . وألفاظهم متقاربة

                                                
  ). ٥٩٧ ح ١/١٩٤ -ب ما ورد يف نوم الساجد  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب يف الوضوء من النوم-الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٢(   ). ٢٠٢ ح ٠٠٠١/٥٢ 

ب الوضوء من النوم -الطهارة  (٢ ط"السنن "الرتمذي) ٣(   ).  ٧٧ ح ١/١١١ - 

  ).  ٢٣١٥ ح ٤/١٦٠ (١ط )٤(
  ).  ٦٥٩ ح ٢٢٠: ص (٢ ط)٥(
م ساجدا أو:من قال -الطهارات ( ١ط )٦(  ).  ١٣٩٧ ح ١/١٢٢ -... ليس على من 

  ). ٢٤٨٧ ح ٤/٣٦٩ (١ ط)٧(
 ).  ٣٤٢٩ ح ٩/٤٩...  ملسو هيلع هللا ىلص مما فيه نفي انتقاض وضوئه بنومه ب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا (١ط) ٨(

 ).  ١٢/١٥٧ (٢ ط)٩(

م قاعدا وقائما-الطهارة  (١ ط)١٠( ب يف ما روي فيمن   ).٥٩٦ ح ١/٢٩٢ -... 



 ٢٦١

م مــضطجعا ومل يتوضــأ، يف قــصة مبيــت ابــن عبــاس   عنــد خالتــه وروي مــن طريــق أخــرى أنــه ملسو هيلع هللا ىلص 
رزاق عبـدال : أخرجـه،روي موقوفـا عليـه أيـضا كما )١(.وغريه ،مسلمأخرجه . ميمونة، وصالته خلفه ملسو هيلع هللا ىلص

   )٣(".همصنف"يف ابن أيب شيبة و )٢(".همصنف" يف الصنعاين

  شواهد احلديث

  .له شواهد أحدها حديث مرفوع، والباقي موقوفات على الصحابة 

، أخرجـه: األول معرفــة "يف  نعـيم وأبـ و)٤(".همـصنف"يف ابـن أيب شـيبة : حـديث ابـن مـسعود 
   )٥(".الصحابة

، أخرجه: الثاين  ابن أيب شـيبةو )٦(".همصنف"يف رزاق الصنعاين عبدال: أثر عمر بن اخلطاب 
   )٨(".عوايل مالك" يف هشام بن عمارو )٧(".همصنف"يف 

ـــــثالثا ، أخرجـــــه أثـــــر: ل  يف رزاق الـــــصنعاينعبـــــدالو )٩(".همـــــسند"يف الـــــشافعي  ابـــــن عمـــــر 
ر"والطحــاوي يف  )١١(".هسـنن"يف  بكـر األثــرم وأبــو )١٠(."همـصنف" والبيهقــي يف )١٢(".شـرح مــشكل اآل

                                                
ب الدعاء يف صالة الليل وقيامه -صالة املسافرين  (١ ط"الصحيح "سلمم) ١(  ).  ٧٦٣ ح ١/٥٢٨ - 

 ).٤٧٩ ح ١/١٢٩ - ب الوضوء من النوم -الطهارة ( ٢ط )٢(

م ساجدا  -الطهارات  (١ط )٣(  ).١٣٩٩ ح ١/١٢٣ -... من قال ليس على من 

م ساجدا  -الطهارات ( املصدر السابق )٤(  ).١٤١٤ ح ١/١٢٤ -... من قال ليس على من 

 ).٤٥٠٠ ح ٤/١٧٧٤ (١ ط)٥(

 ).٤٨٢ ح ١/١٢٩ - مب الوضوء من النو -الطهارة ( ٢ط )٦(

م فليتوضأ -الطهارات ( مصدر سابق )٧(  .)١٤٢٣ ح ١/١٢٤ - من كان يقول إذا 

 ).١٧: ص( ٢ط )٨(

 .)٢٢٨: ص(ط . د)٩(

 ).٤٨٤ ح ١/١٣٠(مصنف عبدالرزاق الصنعاين ١ - ب الوضوء من النوم -الطهارة ( مصدر سابق )١٠(

 ).١٣١  ح٢٧١: ص - ب ما يوجب الوضوء من النوم( ١ط )١١(

 .)٩/٦٨ - ب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف النوم الذي ينتقض به وضوء من سواه من أمته( ١ط) ١٢(



 ٢٦٢

ر"    )١(".معرفة السنن واآل
، والطحاوي يف : الرابع رشرح "أثر جابر بن عبدهللا     )٢(".مشكل اآل

، أخرجــــه: اخلــــامس ــــدال: أثــــر أنــــس   يف ابــــن أيب شــــيبة و)٣( "همــــصنف" يف رزاق الــــصنعاينعب
   )٤(".همصنف"

، أخرجه : السادس    )٥(."همصنف" يف ابن أيب شيبةأثر أيب هريرة 
  رجال احلديث

 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقتأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
  .والثالث

 )٧(). ه٢٨٦: ( تـويف سـنة)٦(". مـن احلاديـة عـشرة، ثقـة،أبـو بكـر): "دمحم بن شاذان اجلـوهري( .٢
ء بــن عـدي ومعلــى بــن منـصور: روى عـن أمحــد بـن كامــل وابــن : وروى عنــه. هــوذة بــن خليفـة وزكــر

 )٨(.قانع وغريهم

  مـن كبـار، ثقـة جليـل حيفـظ، أبـو حيـىي الكـويف مـوالهم،ابن الصلت التيمي): "زكر بن عدي( .٣
.  بــن املبـارك، وأيب معاويــة دمحم بــن خــازم الــضريرعبــدهللا:  روى عــن)٩(". خ م مــد ت س ق.العاشـرة

 )١٠(.رمحن الدارميعبدال بن عبدهللا، إسحاق بن راهويه: وروى عنه

                                                
م قاعدا -الطهارة ( ١ط )١(  ).٩٠٤ ح ١/٣٥٩ - إذا 

 .)٩/٦٨ - ء من سواه من أمتهب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف النوم الذي ينتقض به وضو( ١ ط)٢(

م فليتوضأ -الطهارات ( ٢ط "املصنف" بدالرزاقع) ٣(  ).٤٨٣ ح ١/١٣٠ - من كان يقول إذا 

م ساجدا أو قاعدا وضوء -الطهارات ( ١ط )٤(  ).١٣٩٨ ح ١/١٢٣ - من قال ليس على من 

م ساجدا أو قاعدا وضو -الطهارات ( ملصد السابقا) ٥(  ).١٤١٦ ح ١/١٢٤ - ءمن قال ليس على من 

 ). ٤٨٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٦(

 ). ٣/٣٢١ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٧(

 ). ٩/٢١٧ (١ ط"التهذيب"ابن حجر ) ٨(

 ).٢١٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)٩/٣٦٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ٢٦٣

هـدي املّابن سلم الن): "عبدالسالم بن حرب( .٤
ُ

 ، لـه منـاكري، حـافظ ثقـة، أبـو بكـر الكـويف،ئـيَال
ســفيان : وروى عنـه. عطـاء بــن الـسائب، وليــث بـن أيب ســليم:  روى عــن)١(". ع.مـن صــغار الثامنـة

 )٢(.وأبو نعيم الفضل بن دكني، وله عنه ألوف، بن وكيع بن اجلراح

قـال أمحـد  و)٣(".ثقـة، صـدوق: " وقـال أبـو حـامت الـرازي،"رمحنعبـداليزيد بن ): "االينَّيزيد الد( .٥
ـــــن حنبـــــل ـــــه" :ب س ب ـــــن معـــــني)٤(".ال  ـــــن ســـــعد )٦(.وابـــــن شـــــاهني )٥(. وكـــــذا اب منكـــــر : "وقـــــال اب

ت، فـاحش الـوهم،كان كثري اخلطـأ: "وقال ابن حبان )٧(".احلديث  حـىت ، خيـالف الثقـات يف الـروا
ــا معمولــة  ال جيــوز االحتجــاج بــه إذا وافــق ، أو مقلوبــة،إذا مسعهــا املبتــدىء يف هــذه الــصناعة علــم أ

ملعـــضالت ،الثقـــات  وأروى ،لـــه أحاديـــث صـــاحلة: " وقـــال ابـــن عـــدي)٨(".فكيـــف إذا انفـــرد عـــنهم 
  وذكــره يف)٩(." إال أنــه مــع لينــه يكتــب حديثــه، ويف حديثــه لــني،النــاس عنــه عبدالــسالم بــن حــرب

:  وقـــال ابـــن حجــــر)١١(". حـــسن احلـــديث،مــــشهور: "والـــذهيب وقـــال )١٠(. ابـــن اجلـــوزي"الـــضعفاء"
قتــادة بــن دعامــة، وقــيس بــن :  روى عــن)١٢(".٤ يــدلس مــن الــسابعة صــدوق خيطــىء كثــريا وكــان"

 )١٣(.سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج: وروى عنه. مسلم

                                                
  ). ٣٥٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)١٨/٦٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ).  ٩/٢٧٧ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٣(

 ). ٣/٢١٠ (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ٤(

 ). ٢٢٨: ص (ط. د"رواية الدارمي - ريخ ابن معني"  ابن معني)٥(

  ). ٢٥٤: ص (١ ط"الثقات ريخ أمساء"  ابن شاهني)٦(

  ). ٧/٣١٠( ١ط "كربىالطبقات ال" بن سعدا) ٧(

روحني" بن حبانا) ٨(  ).  ٣/١٠٥( ١ط "ا

 ). ٩/١٦٨( ١ط "الكامل" بن عديا) ٩(

  ).  ٣/٢١٠ (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ١٠(

 ).  ٢/٧٥١(ط . د"املغين يف الضعفاء"لذهيب ا) ١١(

 ). ٦٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١٢(

 .)٣٣/٢٧٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٣(



 ٢٦٤

 ).٤٩ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة ثبت"، )قتادة( .٦

لتــشديد البــصريّرّالبـــ): " العاليــةوأبــ( .٧ د،اء   ابـــن : وقيــل،ينــةَذ ُأ: وقيــل، كلثــوم: وقيــل، امســـه ز
.  بـن عمـر بـن اخلطـاب، وأيب بـرزة األسـلميعبـدهللا:  روى عـن)١(". خ م س.لرابعة من ا، ثقة،أذينة

 )٢(.سعيد بن أيب عروبة، ومطر الوراق: وروى عنه

  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف )ابن عباس ( .٨
 احلكم على اإلسناد

 )٤(.مــسند أمحــد: واوحمققــ )٣(."الــضعيفة" يف األلبــاين: وضــعفه". االينَّيزيــد الــد"إســناده ضــعيف ألجــل 
 رواه ســعيد .هـذا ال شــيء:  فقــال؟سـألت دمحما عــن هــذا احلـديث: " قـال الرتمــذي)٥(.ومـسند أيب يعلــى

االين ّ وال أعرف أليب خالد الـد،ومل يذكر فيه أ العالية:  قوله. عن ابن عباس، عن قتادة،بن أيب عروبة
  )٦(".ا يهم يف الشيء وإمن،صدوق: أبو خالد كيف هو؟ قال:  قلت،مساعا من قتادة

                                                
 ). ٦٥٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٣٤/١٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٤٣٨٤ ح ٩/٣٧١( ١ط) ٣(
  ).  ٢٣١٥ ح ٤/١٦٠(١ط) ٤(
 ). ٤/٤٧٧ (١ ط)٥(

 ). ٤٥: ص( ١ط "ترتيب العلل الكبري للرتمذي"  أبو طالب القاضي)٦(



 ٢٦٥

َقــال -احلــديث الرابــع واخلمـــسون  ِ البـيـهقـــيَ َ ه أَبـــو احلــسن بــن عبـــدان، أ َأمحــد بـــن عبـيــد، ثنـــا : َْ ٍَأخبـــر ْ َْ َُ َُ ُْ ُْ َ ََْ َ ِ َ ََ ُْ ُ ْ
َّإمساعيــل القاضــي، ثنــا حجــاج بــن منـهــال،  محــاد بــن ســلمة، عــن أَيــوب، ومحيــد، ومحــ ََّ ُ َ َ ََ َ َ ُ ٍُ َْ َ ُّْ َ ُ ََ ََّ َْ ٍْ َ ْ ِ ُِ ِ ْ ُ ْ ْاد الكــويف، عــن ِ َ ِِّ ُ ْ ٍ

ٍعكرمة، عن ابن عباس  ََّ َِ ِْ َ َِ ْ ِ: 

َِأن رســـول هللا ( َ ُ َ َم حـــىت مســـع  ملسو هيلع هللا ىلصَّ َُِ َّ َ ـــَ َه غطـــيط، فـقـــام فـــصَل ََ ََ ٌ ِ َ ْلى ومل يتـوضـــأــــــــــــُ َّ َ َ َْ َ ــــقـــال ع ).َّ إن : كرمةـــــ
  )١(. كان حمفوظاملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  ج احلديثختري

عـــن محيـــد وأيـــوب "كالمهـــا بلفظـــه،  )٣(."املنتخـــب" يف عبـــد بـــن محيـــدو )٢(."املـــسند" يف أمحـــدأخرجـــه 
  )٤(.، بني محيد ومحاد الكويف"عن"، وزاد لفظة التحمل "املعجم الكبري" يف لطرباينوا..". به

  رجال احلديث
يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــرامجهم أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )حجـاج بـن منهــال(و ). ٦ح (سـبقت ترمجتـه يف " إمـام حــافظ"، )إمساعيـل القاضـي(و . والثالـث
ح (ســبقت ترمجتــه يف " ثقــه عابــد"، )محــاد بــن ســلمة(و ). ٤٧ح (ســبقت ترمجتــه يف " ثقــة فاضــل"

 ).٣١ح (سبقت ترمجته يف " ثقة ثبت حجة" ،تياينْخَّالس، )أيوب(و ). ٢٨

 روى )٥(". د. مــن التاســعة، لــني احلــديث، التميمــي أبــو اجلهــم،وارُن محــاد بــن خــابــ" ):محيــد( .٢
أبـو كريـب دمحم بـن العـالء، ودمحم بـن : وروى عنـه. مسعر بن كـدام، وتغلـب بنـت اخلـوار الـضبية: عن

 )٦(.معمر البحراين

                                                
  ).  ٥٩٩ ح ١/١٩٦ -د يف نوم الساجد ب ما ور -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

  ). ٢١٩٤ ح ٤/٧٥ (١ط )٢(
 ).  ٦١٦ ح ٢٠٩: ص( ٢ ط)٣(

 ).  ١١/٣٣٣( ٢ ط)٤(

 ). ١٨١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٧/٣٥٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٢٦٦

 ابـن:  وثقـه)١(". أبو إمساعيل الكـويف، مسلم األشعري موالهم،ابن أيب سليمان) "محاد الكويف( .٣
ــــانو )٣(.لعجلــــيوا )٢(.معــــني ــــن حب ــــن شــــاهني)٤(.اب ــــسائي و)٥(. واب ــــه مرجــــئ: "وقــــال: الن  )٦(."إال أن

ـــ ق)٨(."كــان صــدوق اللــسان": عبةشــال  وقــ)٧(".ثقــة إمــام جمتهــد كــرمي جــواد: "والــذهيب، وقــال ال ــــــــــــ
 ،ضـعيفا يف احلــديثوكـان محـاد : " وقـال ابـن ســعد)٩(".صـدوق وال حيــتج حبديثـه: "أبـو حـامت الـرازي

 )١١(. وكذبـه املغـرية بــن مـسلم القــسملي)١٠(".ا وكــان كثـري احلــديثئـفـاختلط يف آخـر أمــره وكـان مرج
س بــه: "قــال ابــن عــدي  )١٢(".يقــع يف أحاديثــه إفــرادات وغرائــب، وهــو متماســك يف احلــديث ال 

قـال ابـن  )١٤(".وثـقمن تكلم فيه وهـو م"  كما ذكره يف )١٣(.ذكره الذهيب يف الضعفاء، مع توثيقه له
إلرجـاء، مــن اخلامــسة،فقيــه صــدوق لــه أوهـام: "حجـر أنــس بــن :  روى عــن)١٥(".٤ بــخ م . ورمــي 

                                                
 ). ١٧٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

   ). ٣/١٤٧ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٢(

 ). ٣٥٥ ت ١/٣٢٠ (١ط "الثقات" لعجليا) ٣(

  ). ٤/١٥٩( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٤(

 ). ٦٦: ص( ١ط "الثقات"ريخ أمساء"  ابن شاهني)٥(

 ). ٣/٢٢٦ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٦(

 ).  ١/٣٤٩ (١ ط"الكاشف"الذهيب ) ٧(

 ). ٣/١٤٧ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(

 ). ٣/١٤٧ (السابقاملصدر ) ٩(

  ).  ٦/٣٣٣( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ١٠(

 ).  ٣/٤( ١ط "الكامل" بن عديا) ١١(

  ). ٣/٨( ١ط "الكامل" بن عديا )١٢(

 ).  ١/٥٩٥ (١ ط"ميزان االعتدال"و ،)١٠٢: ص( ٢ط "ديوان الضعفاء "الذهيب ) ١٣(

 ).  ١٧٧: ص (١ ط"من تكلم فيه وهو موثقفي"لذهيب ا) ١٤(

 ). ١٧٨: ص (١ ط"التقريب" حجر ابن) ١٥(



 ٢٦٧

 وأبو حنيفة النعمان بـن ،ابنه إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان: وروى عنه. مالك، وسعيد بن جبري
 )١(.بت

 ).٥ح (، سبقت ترمجتهما يف ) ابن عباس(، و "ثقة"، )عكرمة( .٤

  احلكم على اإلسناد

.  إىل حــسن لغــريهوقــد توبــع كمــا يف ســند الــصفار، فريتقــي، "محيــد بــن محــاد"إســناده ضــعيف، ألجــل 
 )٣(."مسند أمحد" وحمققوا )٢(.األلباين: وصححه

                                                
 .)٧/٢٧٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

 ). ١/٦٢( ١ط "ضعيف أيب داود"  األلباين)٢(

 ).  ٢١٩٤ ح ٤/٧٥ (١ ط)٣(



 ٢٦٨

إلغُّب انتقاض الط: املبحث السابع والثالثون   ماء ْهر 

َقـال -حـديث اخلـامس واخلمـسون  ِ البـيـهقـيَ َ َ َأخبــ:َْ َر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، قـالْ َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِ َُأخبــر َأمحـد بـن : َ ْ ُ ََْ َ َ ْ
َصفار، قـالعبيدال َ ُ َّ َحـدثـنا إمساعيـل بـن إسـحاق، قـال: َّ ََ َ َ ْ ِْ ُِ ُ ِ َْ َ َّ َحـدثـنا َأمحـد بـن يـونس، قـال: َ ََ َ ُ ُ َُ ْ ُ َْ َ ُحـدثـنا زائـدة بـن : َّ ْ ُ َ ِ َ ََ َّ َ

َقدامة، قال َ َُ َ ُحدثـنا موسى بن : َ ْ َ ُ َََ ََأيب عائشة، عن عبيدهللا بن عبدهللا، قالَّ َ ِ ِْ ْ َ ََ َ ِ :  

َدخلــت علــى عائــشة( َ ِ َ َ ََ ُ ُ، فـقلــت َْ ُْ َِأال حتــدثيين عــن مــرض رســول هللا : َ َ َ ْ َ ِ ِ ِّ َُ ْفـقالــتملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ َثـقــل ! ََبـلــى: َ ُ َ
ِرســول هللا  ُ ُ َ فـقــالملسو هيلع هللا ىلصَ َ َُْأصــلى النَّــاس؟ فـقل: َ َ ُ َّ ِال، هــم يـنـتظرونــك  رســول هللا: َنــاَ َ ُ َ ََ َ َ ُْ ِ َ ْ ُ َفـقــال. َ َ ِضــعوا يل مــاء يف : َ ً َ ِ ُ َ
ِالمخضب َ ْ ِ ْ، قالـت)١(ْ َ َفـفعلنـا، فاغتـسل مث ذهـب ليـنـوء :َ َُ ََِ َ َ َُّ َ َ َْ َ ََْ َ

َ فـأغمي عليـه، مث أَفـاق فـقـال)٢( َُ َ َ َ ََّ ِ َْ َْ َ
ِ َُأصـلى النَّـاس؟: ُ َّ َ 

َُْفـقلنـا َهــم يـنـتظرونــك. َال: َ َ ُْ ِ َ َ ْ َ  رسـول هللا، فـقــالُ ََ َ ِ ُ ْضــعوا يل مــاء يف المخـضب، قالــت: ََ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ ِ ً َ ِ َفـفعلنــا، مث ذهــب : ُ َ َ َُّ ََْ َ َ
ــاق، فـقــال َليـنــوء، فــأغمي عليــه، مث أَف َُ َ َ َ ََّ ِ َْ َْ َ

ِ ُ َ ُ ََُْأصــلى النَّــاس؟ فـقلنــا: َِ َ ُ َّ ِهــم يـنـتظرونــك  رســول هللا. َال: َ َ ُ َ ََ َ َ ُْ ِ َ ْ َفـقــال. ُ َ َ :
ِضــعوا يل مــاء يف ً َ ِ ُ ِ المخــضبَ َ ْ ِ ْقالــت. ْ َ َفـفعلنــا، فاغتــسل، مث ذهــب ليـنــوء فــأغمي عليــه، مث أَفــاق، فـقــال: َ ُ َُ ََ َ َ َ َ ََّ َِّ ْ ََ ْ َْ َ

ِ ُ َ َُ ََِ َ َ َ َ َْ :
ََُْأصلى النَّاس؟ فـقلنا َ ُ ِوهم يـنـتظرونـك، والنَّـاس عكـوف يف المـسجد يـنـتظـرون رسـول هللا . َال: ََّ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ُِ َِ َْ َ ْْ ْْ ِ ٌ ُ ُ َ َ صـالة ملسو هيلع هللا ىلصُ َ َ

ِالعــشاء َ ِ ْقالــت. ْ َ ِفأرســل رســول هللا : َ ُ ُ ََ َ لنَّــاس، قالــتملسو هيلع هللا ىلص ََْ ْإىل َأيب بكــر يــصلي  َ َّ ِ ِ َِ ُ ٍَ ْ ِ َ ه الرســول: ِ ُفــأ ُ َّ َُ َ َفـقــال. َ َ َّإن : َ ِ
ِرسول هللا  َ ُ لنَّاسملسو هيلع هللا ىلص َ ِمرك َأن تصلي  ِ َ

ِّ َ ُ ْ َ ُ ُ ٍفـقال أَبو بكر، . َْ ْ َ ُ َ َ ًوكان رجـال رقيقـاَ َِ ًَ ُ َ لنَّـاس:ََ ِ  عمـر صـل  ِ ّ ُ َ ُ َفـقـال : َ َ َ
ُله عمر َ ُ ُ ِّأَنت َأحق بذلك مين: َ ِ َ ِ َ ِ ُّ َ َ ْقالت. ْ َ م: َ م أَبو بكر تلك األ َفصلى  َََّ ْ َ ِْ ٍِ َّْ َ ُ ْ ِ ِمث إن رسول هللا  .َ َ ُُ َ َّ ِ ْوجـد مـن ملسو هيلع هللا ىلص َّ ِ َ َ َ

َنـفسه خفة، فخرج بـني ر َ ْ َ َ َ َ َ ً َّ ِ ِ ِ ْ لنَّـاسَ ِجلـني َأحـدمها العبـاس، لـصالة الظهـر، وأَبـو بكـر يـصلي  ِ ِ َِّ َ َُ َ ُ َ ٍُ ِ ُّْ َ ْ ِ َ ُُ َّ َْ َ ُْ ْقالـت. ِ َ َّفـلمـا : َ ََ
ــــأخر، فأومــــأ إليــــه النَّــــيب  ــــو بكــــر ذهــــب ليـت ُّرآه أَب ِ ِ ْ ََِ َ َ ََ َ ُْ ََ َ َّ َ ِ َ َ ٍ ْ ُ ــــأخرملسو هيلع هللا ىلص َ ََأن ال يـت َّ َ ََ َ َوقــــال هلمــــا. ْ ََُ َ ََأجلــــساين إىل: َ ِ ِ َ ِ ــــه، ْ ِ جنب ِْ َ

                                                
َخــضب) "١( َ ِاخلــاء والــضاد والبــاء َأصــل واحــد، وهــو خــضب الــشَّيء: َ

ْ ُ َ َ ُ َ َ ُْ َ ُ َْ ٌٌ ِ َْ ُْ َّ َيـقــال خــضبت اليــد وغيـرهــا َأ. َ ُ ََ ْ َْ َ َ َ ُْ َّ ُ ُخــضبَ ِ ُيـقــال...ْ ٌامـــرأَة : َُ َ ْ
ٌََخــــضبة ِكثــــرية االختــــضاب: ُ َ ِ ِْ ِ ُ ُويـقــــال. ََ َُ ُخــــضب النَّخــــل، إذا اخــــضر طلعــــه: َ ُ َْ ََّ َْ َْ ِ ُ َ ْوقــــال بـعــــضهم. َ ُ ُ ْ َ َ َ ََّخــــضب الــــشَّجر خيــــضب إذا اخــــضر؛ : َ َْ َ ِ ُ َِ َْ ُ َ َ

َواخضوضب ََ َْ ُوالكف اخلضيب. ْ َِ َْ ُّْ ِجنم؛ وهذا على التشبيه: َ ِ ْ َّ َ ََ َ َ ٌ ها المخضب فـهو يف هـذا، ألن الـذي خيـضب َوَأ. َْ ُما اإلجانة وتسميـتـهم إ َ ََ َ ُُْ ِ َِّ ِ َِّ َ َ َ ََ ُ َُ ْ ِ ِْ َّ َّ َِّ ْ َْ َ َُ ْ
َبه يكون فيها ِ ُ ُ َ   ). ٢/١٩٤ (ط.د" مقاييس اللغة "ابن فارس". ِِ

َاملخضب: "وقال ابن األثري ْ َْلكسر شبه املركن، تغسل فيه الثياب: ِ
ِ   ).٢/٣٩( ١ ط"ريب احلديثالنهاية يف غ"  ابن األثري".ِ

ًيـنـوء نــوءا و تـنـــواء) "٢( َُ َْ ًَ ْ َأُثقــل فـسقط، فهــو مـن األضـداد: وقيـل. ٍـض جبهــد ومـشقة: َُ ُوكــذلك نــؤت بــه. ِْ ْ حلمــل : ويقـال. ُ ْء  ِ َ
ــض بــه مــثقال َإذا  ء بــه احلمــل إذا أَثـقلــه. َ ََو ْ ُ ِ وضــه. َ هــض بثقــل وإبطــاء، فإنــه يـنــوء عنــد  ِوكــل  ُِ ُ َُ ِ ِ ٍِ َ ْ ٍ ُّ، وقــد يكــون النـَّــوء الــسقوطَ ُ  ابــن ".ْ

  ).١/١٧٤( ٣ط "لسان العرب" منظور



 ٢٦٩

ْفأجلساه إىل جنـب َأيب بكـر، قالـت َ َ ٍَ ْ َ َِ ِ ْ َ َِ ُ َ ْ ِفجعـل أَبـو بكـر يـصلي وهـو قـائم بـصالة رسـول هللا : َ ِِ ُ ُ َ َُ َِ َ َ َ َِ ٌِ َ ََ ُ ّ ٍ ْ َ ُ، والنَّـاس ملسو هيلع هللا ىلصَ َ
ُّيصلون بصالة َأيب بكر والنَّيب  ِ َ ٍ ُّْ َ ُِ ِ َ َ َِ ٌقاعدملسو هيلع هللا ىلص َ َِ.   

َقـــال عبيـــدهللا ٍفـــدخلت علـــى عبـــدهللا بـــن عبـــاس: َ َّ ََ َِ ْ ُ َْ َ ُ، فـقلـــت َ ُْ ََِْأال َأعـــرض عليـــك مـــا حـــدثـتين : َ َّ َ َ َ ََْْ ُ ِ َ
ُعائشة َ ِ ِ عن مرض رسول هللا  َ ِ ُ ََ ِ َ ْ َ؟ قالملسو هيلع هللا ىلصَ ِهات: َ َفـعرضت عليه حديثـهما. َ ُ ََ ِ َ ِ ْ ََُ ْ َ ْفما أَنكـر منـه شـيـئا، غيــ. َ َْ ًْ َ ُ ْ ِ َ َ َ َر َ
َأَنه قال َ َمست لك الرجل اآلخر الذي كان مع العباس؟ قال: َُّ ََ َ َِّ ََّ ْ ََّ َ َُ ِ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُقـلت: َ َقال. َال: ُْ ٌّهو علي : َ َِ َ ُ( . 

  )١(." عن أمحد بن يونس"الصحيح"رواه البخاري ومسلم مجيعا يف ": قال البيهقي
  ختريج احلديث

  .وهبنح )٣(. ومسلم)٢(. البخاري:أخرجه

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )إمساعيل بن إسحاق(و . والثالث

 ، ثقـة حـافظ، التميمي الريبوعي الكويف،بن عبدهللا بن يونس: "، نسب جلده)أمحد بن يونس( .٢
: وروى عنـه. قيس بن الربيع األسدي، وليث بن سعد املـصري:  روى عن)٤(". ع.ةمن كبار العاشر

 )٥(.البخاري، ومسلم، وأبو داود
  ).٢٦ح (سبقت ترمجته " ثقة ثبت"، )زائدة بن قدامة( .٣

                                                
). ٧/١٩٠... ب مـا جـاء يف آخـر صـالة صـالها  -مجـاع أبـواب مـرض رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( ١ط "دالئـل النبـوة"  البيهقي)١(

إلغُّب انتقاض الط -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن"و   .   خمتصرا، ومنه أخذت ترمجة الباب) ٦٠٤ ح ١/١٩٧ - ماءْهر 

ب-اآلذان ( ١ط "الصحيح" خاريبال) ٢(  ).  ٦٨٧ح  ١/٢٢٨ - إمنا جعل اإلمام ليؤمت به:  

ب استخالف اإلمام-الصالة ( ١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(  ).  ٤١٨ ح ١/٣١١ -... 

  ).  ٨١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(

 .)١/٣٧٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(



 ٢٧٠

 مـن ،عابـد  ثقـة، مـوالهم أبـو احلـسن الكـويف، بسكون املـيم،اهلمداين): "موسى بن أيب عائشة( .٤
وروى . مرسـل، وعمـرو بـن شـعيب: عمرو بن حريـث يقـال:  روى عن)١(". ع.اخلامسة وكان يرسل

 )٢(.سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة: عنه

، )عائـــشة (و ). ٥٣(، ســـبقت ترمجتـــه "ثقـــة فقيـــه ثبـــت"، )عبيـــدهللا بـــن عبـــدهللا بـــن عتبـــة( .٥
  ).٤٧ح (سبقت ترمجتها 

 احلكم على اإلسناد

  .إسناده صحيح

                                                
 ). ٥٥٢: ص (املصدر السابق )١(

 .)٢٩/٩٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٢٧١

  ب ما جاء يف ملس الصغار وذوات احملارم : ثوناملبحث الثامن والثال

َقـــــال -احلـــــديث الـــــسادس واخلمـــــسون  ِ البـيـهقـــــيَ َ ـــــر علـــــي بـــــن َأمحـــــد بـــــن عبـــــدان،  َأمحـــــد بـــــن :َْ ُ َأخبـ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ َ
ِصفار،  َأمحد بن إبـراهيم بن ملحان، ثنا حيىي، ثنا الليث، عن سععبيدال َ َْ ََ ُْ َّْ َ َ ََ َْ ْ ِ ْ ْ ِْ ِ ُ ُُ َ َّ ِيد بـن َأيب سـعيد، عـن عمـرو َّ ْ َْ َ ٍ ِِ َ ِ ِ ْ

َبن سليم الزرقي، أَنه مسع َأ قـتادة َ ََ َ َ َُِ ُ َّْ ِّ َُِّ ٍ َْ ُ، يـقول ِ ُ َ :  

ِبـيـنــا حنـــن يف المـــسجد جلـــوس خـــرج عليـنـــا رســـول هللا ( ِ ُِ ُ ُ ََ َ َُ َْ َ َْ َُ َ ٌ َْ ْ َِ ِحيمـــل أُمامـــة بنـــت َأيب العـــاص بـــنملسو هيلع هللا ىلص ْ ِْ ِ َ ْ َ ِْ َ َ َ ُ ِ َْ 
ِالربيــع ِ، وأُمهــا زيـنــب بنــت رســول هللا )١(َِّ ِ ُ َ َُ ِْ ُ ََْ َ ِ، وهــي صــبية، حيملهــا علــى عاتقــه، فــصلى رســول هللا )٢(ملسو هيلع هللا ىلصُّ ِ ُِ ُ َ َََّ َ ََ ِ ِ َ َ َْ ُ َِّ َ ٌ ِ َ 

ُوهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام، حىت قضى صالته، يـفعل َ َ َ َ ُْ َ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ ََّ َ َ َِ َِ ُ ِ ِ َِ ََ
ِ َِ ََ اَ َِ ذلك  َ َِ( .  

أخرجــه البخــاري يف الــصحيح عــن أيب الوليــد وأخرجــه مــسلم، عــن قتيبــة كالمهــا " :قــال البيهقــي
  )٣(".عن الليث بن سعد

  ختريج احلديث

  .  وهو حامل هلا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يذكرا عبارة خروجه)٥(.ومسلم )٤(.البخاري: أخرجه

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار (، و)ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

بــن ا :هـو) حيــىي(و ). ١٢ح (، ســبقت ترمجتـه يف "ثقـة" )أمحــد بـن إبــراهيم بـن ملحــان(و . والثالـث
 ).١ح (، سبقت ترمجتهما يف "ثقتان"، )الليث( ، وبكري

                                                
تزوجهـا علـي بـن أيب طالـب  ،كـان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيبهـا، وكـان رمبـا محلهـا علـى عنقـه يف الـصالة،  بنت بنت رسول هللا )١(

  .)٤/١٧٨٨ (١ ط"ستيعاباال"بن عبدالرب ا: انظر.  بعد فاطمة

)٢.(   

  ). ٦١٣ ح ١/٢٠٢ -ب ما جاء يف ملس الصغار وذوات احملارم  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٣(

ب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة -الصالة ( ١ط "الصحيح" اريبخال) ٤(   ).  ٥١٦ح  ١/١٧٩ - 

ب جواز محل الصبيان يف الصالة-املساجد  (١ ط"الصحيح "مسلم) ٥(  ).  ٥٤٣ ح ١/٣٨٥ -  
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كيسان امل): "سعيد بن أيب سعيد( .٢
َ
ربـع  تغري قبل، ثقة من الثالثة، أبو سعد املدين،ربيْق  موتـه 

طلحــة بــن أيب ســعيد، : وروى عنــه. ، وجبــري بــن مطعــمعبــدهللاجــابر بــن :  روى عــن)١(". ع.ســنني
 )٢(. بن سعيد املقربيعبدهللاوابنه 

:  روى عــن)٣(". ع. مــن كبــار التــابعني، ثقــة،دة األنــصاريْلــَابــن خ): "قــيَرُعمــرو بــن ســليم الز( .٣
 )٤(.و بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم، وأبو بكر بن املنكدرأب: وروى عنه. أيب سعيد اخلدري، وأمه

دعـا  . علـى أقـوالاختلـف يف امسـه. فارس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يعـرف بـذلك):   قتادةوأب( .٤
. عمـــر بـــن اخلطـــابالنـــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعـــن : روى عـــن )٥(. مـــات ســـنة أربعــني.يـــوم ذي قـــرد فنظـــرلــه ملسو هيلع هللا ىلص 

  )٦(.أبو سعيد اخلدري، وكبشة بنت كعب بن مالك: وروى عنه
  احلكم على اإلسناد

  .إسناده صحيح

                                                
  ). ٢٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٠/٤٦٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٤٢٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٢/٥٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 .)١٩٣٢ رقم ٣/١١٩١ (١ ط"االستيعاب"بن عبدالرب ا) ٥(

 .)٣٤/١٩٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(
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  ب الوضوء من مس املرأة فرجها: املبحث التاسع والثالثون

َقــال - واخلمــسون بعاحلــديث الــسا ِ البـيـهقــيَ َ ــو احلــسن بــن عبــدان، ثنــا َأمحــد:َْ ــر أَب َُ َأخبـ َ ََْ َ َْ ُ ْ ِ َ ََ ُْ َ ٍ بــن عبـيــد، ثنــا ْ َُْ ُ ْ
َعبـيد بن شريك، ثنا حيىي بن بكري، ثنـا الليـث، عـن عقيـل، عـن ابـن شـهاب، أَنـه قـال َ ُ ْ ْ َّْ ٍ َ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ ْ ْ ُْ ْ َْ ْ َُ َّ ٍِ َ ُ ُ َُ َ ٍ َ ََِأخبــرين عبـدهللا : ُ َ ْ

ُبن َأيب بكر بن حزم، أَنه مسع عـروة بـن الـزبـري، يـقـول ُ ََ َ َ َ َِْ ُُّ َ َ ُْ ُ ْ َْ ْ ِ َّ ٍْ ِ ِِ ْذكـر مـروان بـ: ْ ُ َ ْ َ َ َ ِن احلكـم، يف إمارتـه علـى المدينـة، َ ِ َِ ِ َ َ ُْ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ
ُأَنه يـتـوضأ من مس الذكر إذا أَفضى إليه بيده فـأنكرت ذلـك، وقـلـت ْْ َ ُّ ََ َ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ ُِ َ ِْ ِ ِِ َ َ ْ ِ ْ ِّ َ َ ََّ َ َ َال وضـوء علـى مـن مـسه فـقـال: َُّ َ َ َُّ َ َْ ََ َ ُ ُ َ :

ُمروان َ ْ َبـلـى، َأخبــرتين بـسرة بنـت صـفوان: َ َ َ َْ َْ ُ ِْ ُ ْ ُ َِ َ ْ ِأَنـهـا مسعـت رسـول هللا :  َ َ ُ َ ْ َ ََِ َيـذكر مـا يـتـوضـأ منـه، فـقـال ملسو هيلع هللا ىلص َّ َ َ ُ ْ ِ ُ َّ َْ َُُ َ َُ
ِرسول هللا  ُ ُ  : ملسو هيلع هللا ىلصَ

ِويـتـوضــأ مــن مــس الــذكر( ْ ِّ َّ َ َ ُْ ُ َّ َ َ َ فـقــال).َ َ َعــروة فـلــم أَزل أُمــاري مــروان حــىت دعــا رجــال مــن حر: َ َ ُ َ َ َْ ِ ً َ َ ََ َ َُّ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ ِســه، ُ ِ

ُفأرسله إىل بسرة يسأهلا عما حدثـته من ذلك، فأرسلت إليه بسرة مبثل ما حدثين عنـها مروان َ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َْ َِ َِ َ ََّ َ َّ َ َِ ِ ِِ ُِ َ َّ ََ َْ َِ َِ َ َْ ْ َْ ِ ُ ُْ ُ . 

  )١(".هذا هو الصحيح من حديث الزهري: "قال البيهقي

  ختريج احلديث

لفــاظ متقاربــةأخرجــه  والنــسائي يف )٤(".حــسن صــحيح: "وقــال ،الرتمــذيو )٣(. داودوأبــ و)٢(.مالــك:  
)٩(. داود الطيالــــسيوأبــــ و)٨(.الـــدارميو )٧(.أمحــــد و)٦(."الــــسنن" يف  وابــــن ماجـــه)٥(."الــــصغرىالـــسنن "

                                                
  ). ٦٣٥ ح ١/٢٠٩ -ب الوضوء من مس املرأة فرجها  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب الوضوء من مس الفرج -الطهارة (ط . د"املوطأ"مالك ) ٢(   ). ٥٨ ح ١/٤٢ - 

ب الوضوء من مس الذكر -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٣(   ). ١٨١ ح ١/٤٦ - 

 ). ٨٢ ح ١/١٢٦ (٢ ط"السنن "الرتمذي) ٤(

ب الوضوء من مس الذكر -الغسل والتيمم  (٢ ط)٥(   ).  ٤٤٦ ح ١/٢١٦ - 
ب الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( ط. د)٦(   ). ٤٧٩ ح ١/١٦١ - 

  ). ٢٧٢٩٣ ح ٤٥/٢٦٥( ١ط" املسند"أمحد بن حنبل ) ٧(

ب الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( ١ط "دسنامل" دارميال) ٨(   ).  ٧٥٢ ح ١/٥٦٤ - 

  ). ١٧٦٢ ح ٣/٢٣١( ١ط "سندامل" الطيالسي) ٩(
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اآلحــاد " يف ابــن أيب عاصــمو )٣(".همــسند"يف احلــارث  و)٢(."املــصنف" يف شــيبة ابــن أيب و)١(.احلميــديو
شــرح معــاين "  يفوالطحــاوي )٦(."الــصحيح" يف ابــن خزميــة و)٥(."املنتقــى"يف  ابــن اجلــارودو )٤(."واملثــاين
ر  لــدارقطينوا )١٠(.لطــرباينوا )٩(."صــحيحه" يف ابــن حبــانو )٨(."الــضعفاء الكبــري" يف لعقيلـيوا )٧(."اآل

   )١٢(".على شرط الشيخني: "، وصححه وقالحلاكموا )١١(."السنن"يف 

   شواهد احلديث

   )١٣(.أنه روي عن تسعة عشر صحابياذكر كره الكتاين يف املتواتر، و، وذعشرة شواهدللحديث 

، أخرجه : األول ر"البيهقي يف حديث ابن عمر     )١٤(".معرفة السنن واآل
، أخرجه : الثاين مسعت غري: "وقال ،"مسنده"يف مسند الشافعي حديث جابر بن عبدهللا 

                                                
  ). ٣٥٥ ح ١/٣٤٦( ١ط "سندامل"احلميدي ) ١(

  ). ١٧٢٥ ح ١/١٥٠ - من كان يرى من مس الذكر وضوءا -الطهارات ( ١ط )٢(
  ). ٨٧ ح ١/٢٢٢ (١ ط"بغية الباحث"هليثمي ا) ٣(

  ). ٣٢٢٢ ح ٦/٣٨( ٢ط )٤(
  ). ١٧ ح ١٧:  ص-ر  الوضوء من مس الذك-الطهارة ( ١ ط)٥(
ب استحباب الوضوء من مس الذكر -الوضوء  (ط.د) ٦(   ). ٣٣ ح ١/٢٢ - 
  ). ٤٣٠ ح ١/٧٢ (١ط) ٧(
  ).   ١/٢٧٣( ١ط) ٨(

  ). ١١١٣ ح ٣/٣٩٧ -... ذكر اخلرب الدال على أن عروة مسع-نواقض الوضوء  (١ ط"اإلحسان" )٩(

  ). ٤٩٠ ح ٢٤/١٩٤( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ١٠(

ب ما روي يف ملس القبل والدبر-الطهارة  (١ ط)١١(   ). ٥٢٨ ح ١/٢٦٥ -... 

 ). ٤٧٣ ح ١/٢٣١ -الطهارة  (١ط "املستدرك"اكم احل) ١٢(

 ).٣٤ ح ٦٥: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ١٣(

 ).١٠٣٤ ح ١/٣٩١ - الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( ١ط )١٤(



 ٢٧٥

    )٢(".السنن الكربى"والبيهقي يف  )١(".يذكرون فيه جابراواحد من احلفاظ يروونه ال 
، أخرجه : الثالث    )٣(".السنن الكربى"البيهقي يف حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص 
، أخرجــه : الرابــع ر"البيهقــي يف حــديث زيــد بــن خالــد اجلهــين  : وقــال، "معرفــة الــسنن واآل

  )٤(."شك فيه راويههذا إسناد صحيح مل ي"
، أخرجه حديث رج: اخلامس ر"البيهقي يف ل من األنصار      )٥(".معرفة السنن واآل
    )٦(".السنن الكربى"البيهقي يف ، أخرجه حديث طلق بن علي : السادس
، أخرجه : السابع    )٧(".السنن الكربى"يف لبيهقي احديث عائشة 

، أخرجه: منالثا ر"  البيهقي يفحديث أم حبيبة     )٨(".معرفة السنن واآل
 ّلــني و"مــسنده"يف البــزار و )٩(".مــسنده" يف الــشافعي: ، أخرجــه حــديث أيب هريــرة :التاســع

يف الــــــدارقطين و )١٢(".املعجــــــم األوســــــط"والطــــــرباين يف  )١١(".صــــــحيحه" يف  ابــــــن حبــــــان)١٠(.احلــــــديث

                                                
 .)١٣: ص( ط. د)١(

 ).٦٤٤ ح ١/٢١٢ - ب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف -دث مجاع أبواب احل( ٣ ط)٢(

 ).٦٣٧ ح ١/٢١٠ - ب الوضوء من مس املرأة فرجها  -مجاع أبواب احلدث ( ٣ ط)٣(

 ).١٠٢٧ ح ١/٣٩٠ - الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( ١ط )٤(

 ).١٠٣٩ ح ١/٣٩٣ - الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( املصدر السابق )٥(

 ).٦٤٥ ح ١/٢١٢ - ب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف -مجاع أبواب احلدث ( ٣ط )٦(

 ).٦٤٠ ح ١/٢١٠ - ب الوضوء من مس املرأة فرجها  -مجاع أبواب احلدث ( املصدر السابق )٧(

 ).١٠٤٧ ح ١/٣٩٤ - الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( مصدر سابق )٨(

 .)١٣: ص( ط. د)٩(

 ).٨٥٥٢ ح ١٥/١٨٠ (١ط )١٠(

ن الوضـوء إمنـا جيـب مـن مـس الـذكر  -نواقض الوضوء ( ١ ط"اإلحسان ")١١( هـا جمملـة  ن األخبـار الـيت ذكر ذكر البيان 
إلفضاء دون سائر املس أو كان بينهما حائل  ).١١١٨ ح ٣/٤٠١ - إذا كان ذلك 

 ).١٨٥٠ ح ٢/٢٣٧(ط .د )١٢(
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ـــــاين يف  )٣(".شـــــرح الـــــسنة" والبغـــــوي يف )٢(".الـــــسنن الكـــــربى"والبيهقـــــي يف  )١(".ســـــننه" صـــــححه األلب
   )٤(".صحيح اجلامع"

، أخرجه  :العاشر ر"البيهقي يف أثر عمر بن اخلطاب     )٥(".معرفة السنن واآل
   رجال احلديث

هم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــرامج أئمـــة حفـــاظ، ،)ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
، )الليـث( ، و)حيىي بن بكـري(و ). ١ح (، سبقت ترمجته "صدوق"، )عبيد بن شريك(و . والثالث

، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة ثبــت" ،بــن خالــدا :هــو) عقيــل(و ). ١ح (، ســبقت ترمجتهمــا يف "ثقتــان"
 ).١١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )بن شهابا(و ). ٢٧ح (

خالـة : روى عـن )٦(". ع. من اخلامـسة، ثقة،األنصاري املدين): " بن حزمعبدهللا بن أيب بكر( .٢
 وهــو مــن شــيوخه، ،بــن شــهاب الزهــري: وروى عنــه. رمحن، وأم عيــسى اجلــزارعبــدالأبيــه عمــرة بنــت 
 )٧(.وهشام بن عروة

 مــن ، ثقــة فقيــه مــشهور، األسـدي أبــو عبــدهللا املــدين،ويلــدُبــن العــوام بــن خ): "عـروة بــن الــزبري( .٣
: وروى عنـه. أمه أمساء بنت أيب بكر الـصديق، وخالتـه عائـشة أم املـؤمنني:  روى عن)٨(". ع.ثةالثال

 )٩(.عزيز عنهعبدالرمحن بن عوف وهو من أقرانه، وروى أيضا عن عمر بن عبدالأبو سلمة بن 

                                                
 ).٥٣٢ ح ١/٢٦٧ - ر والذكر واحلكم يف ذلكب ما روي يف ملس القبل والدب -الطهارة  (١ ط)١(

 ).٦٤١ ح ١/٢١١ - ب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف -مجاع أبواب احلدث ( ٣ ط)٢(

 ).١٦٦ ح ١/٣٤١ - ب الوضوء من مس الفرج -الطهارة ( ٢ ط)٣(

 ).٣٦٢ ح ١/١٢٦( ١ط )٤(

 ).١٠٣٨ ح ١/٣٩٢- الوضوء من مس الذكر -الطهارة ( ١ط )٥(

 ). ٢٩٧: ص (١ ط"التقريب"بن حجر ا) ٦(

 .)١٤/٣٥٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

  ).  ٣٨٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(
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 ال تثبـــت لـــه ،لك األمـــوي املـــدينعبـــدامل أبـــو ،بـــن أيب العـــاص بـــن أميـــة): "مـــروان بـــن احلكـــم( .٤
عثمــان :  روى عــن)١(".٤ خ .مــروان ال يــتهم يف احلــديث:  قــال عــروة بــن الـزبري،الثانيــة مــن ،صـحبة

 )٢(.سعيد بن املسيب، وجماهد بن جرب :وروى عنه. بن عفان، وعلي بن أيب طالب

بنــت عزى بــن قــصي القرشــية األســدية عبــدالبــن نوفــل بــن أســد بــن ):  ة بنــت صــفوانَرْسُبــ( .٥
: وقـال ابـن حبـان. هلـا سـابقة قدميـة وهجـرة:  قـال الـشافعي.ححه ابـن األثـري، صأخي ورقة بن نوفل

 :روى عنهـــا.  روت عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص.كانـــت مـــن املبايعـــات: وقـــال مـــصعب. كانـــت مـــن املهـــاجرات
   )٣(.سعيد بن املسيب، وأم كلثوم بنت عقبة

 احلكم على اإلسناد

لشواهد : "سـننه" الرتمـذي يف البخـاري، وقـال: وصححه.  لغريه إىل صحيح)٤(إسناده حسن، ويرتقي 
ــــاب حــــديث بــــسرة" ــــن حنبــــل:   كمــــا صــــححه)٥(".أصــــح شــــيء يف هــــذا الب ــــن معــــني وا)٦(.أمحــــد ب ، ب
  )١٠(. واألعظمي)٩(."مسند أمحد": ، وحمققوا)٨("الصحيحة" يف األلباين:  ومن املعاصرين)٧(.الدارقطينو

                                                
  ).  ٥٢٥: ص (املصدر السابق )١(

 .)٢٧/٣٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ).٨/٥١( ١ط "اإلصابة" ابن حجر )٣(

  ). ٣٤ ح ٦٥: ص (٢ ط"نظم املتناثر":  أنظر، عده الكتاين من املتواتر)لوضوء من مس الذكرا(حديث ) ٤(

  ). ١/١٢٩( ٢ط) ٥(
 ). ١٥/٣٥٦( ١ ط"العلل"دارقطين ال) ٦(

  ).  ١/٣٤٠ (١ ط"تلخيص احلبري"ابن حجر ) ٧(

  ).  ١٢٣٥ ح ٣/٢٣٧ (١ ط)٨(
  ). ٢٧٢٩٣ ح ٤٥/٢٦٥ (١ ط)٩(

  ). ٣٣ ح ١/٢٢ (ط.د" الصحيح"  ابن خزمية)١٠(



 ٢٧٨

  اربب كيف األخذ من الش: املبحث األربعون

َقال -احلديث الثامن واخلمسون  ِ البـيـهقـيَ َ ُ َأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ٍصفار، ثنـا عبـيـد بــن شـريك، ثنـا عبيدالـ ِ َ ُُ ُْ َُْ َّ ُوهاب بـن جنـدة، ثنــا إمساعيـل بـن عيــاش، ثنـا شـرحبيلعبــدالَّ ُِ ْ ْ َْ َُ َ ٍْ ََّ َُ ُِ ْ ِ َ َ ِ ُ بــن َّ ْ

َمسلم اخلوالين، قال َ ُّ ِ ٍَْ َْْ ِ ُ : 

ِرأَيــت مخــسة مــن َأصــحاب رســول هللا ( ِ ُ َ َِ َ ْْ ِ ً َ َْ ُ َيـقــصون شــواربـهم، ويـعفــون حلــاهم ويــصفرونـهملسو هيلع هللا ىلص ْ َ َُ ُ َِ ِّ َ َُ َ ُ َ ََ َْ ُْ ُ ُْ ِ َ ا، ــــــــــُّ
ُّأَبــو أَمامــة البــاهلي ِ ِ َْ َ َ ٍ، وعبــدهللا بــن بــسر)١(َُّ ْ ُ ُ َْ

ُ، وعتـبــة )٢( َْ ُ ُبــن َ ــْ ُّسلميعبدال ِ َ ُّ، واحلجــاج بــن عــامر الثُّمــايل)٣(ُّ ِ َ ُ ٍَ ِ َ ْ ُ َّ َْ
)٤( ،

ُّوالمقدام بن معديكرب الكندي ِْ ِِْ ْ َْ ِ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ِ، كانوا يـقصون شواربـهم مع طرف الشَّفة)٥(ِ َ ُِ ْ َْ َ َ َ َُ ِ َ َ َ ُّ ُ َ(.)٦(  
  ختريج احلديث

  )٧(.أخرجه البيهقي أيضا يف الشعب، من غري طريق الصفار

  ثرجال احلدي
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).١ح (، سبقت ترمجته "صدوق "،)عبيد بن شريك(و . والثالث

                                                
". تـويف سـنة إحـدى ومثـانني. ، وأكثـر حديثـه عنـد الـشامينين املكثرين يف الرواية عـن رسـول هللا م صدى بن عجالن، ")١(

  .)٤/١٦٠٢( ١ط" االستيعاب"ابن عبدالرب : انظر

لــشام ســنة مثــانني، وهــو ابــن أربــع وتــسعني، وهــو آخــر مــن  ")٢( لــشام مــن مــازن بــن منــصور، يكــىن أ بــسر، مــات  مــات 
  .)٣/٨٧٤(١ط" االستيعاب"ابن عبدالرب : انظر". روى عنه الشاميون. حبمص من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

تـويف سـنة . وهو عتبة بن عبد السلمي، له صحبة، كان امسه عتلة، فغـري رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص امسـه فـسماه عتبـة عتبة بن الندر،") ٣(
م الوليــد بــن عبــد امللــك وهــو ابــن أربــع وتــسعني ســنةســبع ومثــانني يف  ١ط" االســتيعاب"ابــن عبــدالرب : انظــر. "يعــد يف الــشاميني.  أ

)٣/١٠٣١(  

  .)٢/٢٧ (١ ط"اإلصابة":  انظر."نزل الشام، له صحبة. ابن عبد هللا :ويقال: قال البخاري. عداده يف أهل محص ")٤(

لــشام مــات ســنة ســبع ومثــانني، وهــو ابــن . بعــد يف أهـل الــشام. مــن كنــدة  أحـد الوفــد الــذين وفــدوا علــى رســول هللا") ٥( و
  )٤/١٤٨٢( ١ط" االستيعاب"ابن عبدالرب : انظر. "إحدى وتسعني سنة

  ). ٦٩٨ ح ١/٢٣٤ - ب كيف األخذ من الشارب -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٦(

 ).٦٠٣٢ ح ٨/٤٢٣ - اللحية والشاربفصل يف األخذ من ( ١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ٧(



 ٢٧٩

خالـد بــن :  روى عــن)١(". د س. مـن العاشـرة، ثقــة،طي أبـو دمحمْوَاحلـ): "دةَْوهاب بـن جنــعبـدال( .٢
إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين، وأمحـد بـن إبـراهيم : روى عنهو. يزيد القسري، وسعيد بن سامل القداح

 )٢(.بن فيل األنطاكي

 صـــدوق يف روايتــه عـــن أهـــل ،تبـــة احلمــصيُ أبــو ع،سيْنـــَيم العَلُابـــن ســ): "إمساعيــل بـــن عيــاش( .٣
د األهلـاين:  روى عـن)٣(".٤ ي . مـن الثامنـة، خملـط يف غـريهم،بلده  ودمحم بـن طلحـة بـن ،دمحم بـن ز

 وهـو مـن ،األبيض بن األغر بن الصباح املنقري وهو أكرب منه، سـفيان الثـوري: عنهوروى . مصرف
 )٤(.شيوخه

 )٦(.وأمحـد بـن حنبـل )٥(.ابـن معـني: وثقـه": ابن حامد الـشامي"، )شرحبيل بن مسلم اخلوالين( .٤
 وكـــل مـــن ترمجـــه مل يـــذكر توثيـــق ابـــن معـــني )٩(.وضـــعفه ابـــن معـــني مـــرة )٨(.ابـــن حبـــانو )٧(.والعجلـــي

:  روى عــن)١٠(". د ت ق. مــن الثالثــة، صــدوق فيــه لــني: "قــال ابــن حجــر. صر علــى تــضعيفهواقتــ
ن موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  )١١(.ثور بن يزيد، وحريز بن عثمان: وروى عنه. متيم الداري، وثو

                                                
 ). ٣٦٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٨/٥١٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ١٠٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣/١٦٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٤/٤٢٨( ١ط "رواية الدوري - ريخ ابن معني"  ابن معني)٥(

  ). ١٢/٤٣١(١ط" كمالذيب ال "املزي) ٦(

  ). ١/٤٥١ (١ط "الثقات" لعجليا) ٧(

  ).  ٤/٣٦٣( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٨(

  ). ٤/٣٤٠ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٩(

  ). ٢٦٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١٠(

 .)١٢/٤٣٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١١(



 ٢٨٠

 احلكم على اإلسناد

  .، رجاله ثقات عدا ابن عبيد، وابن عياشإسناده حسن



 ٢٨١

  ب ترك الوضوء مما مست النار : ربعوناملبحث احلادي واأل

َقـال -احلديث التاسع واخلمسون  ِ البـيـهقـيَ َ ُ َأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان،  َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
َصفار، ثنــا إمساعيـــل بــن إســحاق، ثنـــا القعنــيب، عـــن مالــك، عــن زعبيدالــ ُّْ ْ ََ َ ٍَ ِ َ ِ َْ َْ َ ْ ِْ ُِ ُُ ِ ْ َّ ِيـــد بــن َأســلم، عـــن عطــاء بـــن َّ ِْ ْ ْ ِْ َ ََ َْ َ ِ

ٍيسار، عن عبدهللا بن عباس ََّ َِ ْ ْ ٍ َ َ : 

َِأن رسول هللا ( َ ُ َ َْأكل كتف شاة، مث صلى ومل يـتـوضأملسو هيلع هللا ىلص َّ َّ َ ََ ْ ََ َ َّ َُّ ٍ َ َ َِ ََ(.  
  )١(.نيبرواه البخاري يف الصحيح عن عبدهللا بن يوسف ورواه مسلم عن القع: قال البيهقي

  ختريج احلديث

 وذكــــره الكتـــاين يف املتــــواتر عـــن أحــــد عــــشر . يف صــــحيحيهما بلفظـــه)٣(.مـــسلم و)٢(.أخرجـــه البخــــاري
  )٤(.نفسا

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ــْعَالق(و ). ٦ح (تــه يف ســبقت ترمج" إمــام حــافظ"، )إمساعيــل بــن إســحاق(و . والثالــث : ، هــو)ِّيبَنـ
ح (، سـبقت ترمجتهمـا يف " إمـام دار اهلجـرة،بن أنسا: "، هو)مالك(و ".  ثقة،عبدهللا بن مسلمة"

٢٥ .( 

سـبقت ترمجتـه يف " ثقـة"، )عطاء بن يسار(و  ).١٨ح (، سبقت ترمجته "ثقة) "زيد بن أسلم( .٢
  ).٥ح (يف ، سبقت ترمجته ) ابن عباس(و ). ٣٠ح (

 احلكم على اإلسناد

  .إسناده صحيح

                                                
  ). ١/٢٣٧ -ك الوضوء مما مست النار ب تر -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق -الوضوء ( ١ط "الصحيح" ريبخاال) ٢(   ). ٢٠٧ ح ١/٨٧ - 

ب نسخ الوضوء مما مست النار -احليض  ١ ط"الصحيح " مسلم)٣(   ).  ٣٥٤ ح ١/٢٧٣ - 

 ).٣٦ ح ٦٧: ص (٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٤(



 ٢٨٢

   ب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل: املبحث الثاين واألربعون

َقـــــال -احلــــديث الــــستون  ِ البـيـهقــــيَ َ ُ َأخبـــــر أَبـــــو احلــــسن علــــي بـــــن َأمحــــد بــــن عبـــــدان، أ َأمحــــد بـــــن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
َصفار، أ عبـيــد يـعبيدالــ ٌ َُْ ُ َّ ِعــين ابــن شــريك، ثنــا حيــىي يـعـــين ابــن بكــري، ثنــا الليــث، عــن عقيــل، عــن ابـــن َّ ِ ٍ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ْ ْْ َْ ْ ُ َّ ٍِ َ ُ ََ َْ َْ َ ٍ َ

َشــهاب، عــن عــروة بــن الــزبـري، عــن عائــشة  َ ِ َِ َ ْ ُ َْ ِْ َُّ ِ ْ َ َ ْ ٍ ِّزوج النَّــيب  َ ِ ِ ُ، أَنـهــا حدثـتــه َأن أُم سملسو هيلع هللا ىلصَْ ََّ َّ ُ َْ َّ َ ـــَّ َّليم أُمــ ٍ ـــِْ بنَْ ِت ــــــــــــــــــــــ
َِأيب طلحة ذهبت إىل رسول هللا  ِ ُ َ َ َِ ْ َ ََ َ َ ْ ْ، فـقالتملسو هيلع هللا ىلصِ َ َ َ : 

ــــرى الرجــــل ( ــــوم مــــا يـ ــــرى يف النـَّ َ رســــول هللا، إن هللا ال يــــستحيي مــــن احلــــق، أَرأَيــــت المــــرأَة تـ ُ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ
ِْ ْ ْ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ْْ ِّ ْ ِ ِ َ َ َّ ِ ِ َ

َأَتـغتـسل؟ قـال َ ُْ ِ َ ُعـم، قالـت عائـشةَنـ: َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُُّأف لـك أَتــرى المـرأَة ذلــك فالتـفـت إليـهـا النَّـيب : َ ِ َ ْ ََ َِ َ ََْ َْ َ َِ ُ ْ َ َ ِ َفـقـال ملسو هيلع هللا ىلصٍّ َ ْتربــت : َ َِ َ
ُيداك، فمن أَين يكون الشَّبه َْ ُْ َُ َ ََ ِ ِ َ(!. 

وكـذلك . عن أبيه، عن جـده، رواه مسلم يف الصحيح عن عبدامللك بن شعيب": قال البيهقي
ت  ،رواه يونس بن يزيد، والزبيدي، وابن أخي الزهـري، عـن الزهـري، وأرسـله مالـك عنـه يف أكثـر الـروا

يب، عـــن عـــروة حنـــو روايـــة َجـــَسافع احلُ فأســـنده كـــذلك، ورواه مـــ،إال أن ابـــن أيب الـــوزير رواه عـــن مالـــك
  )١(."الزهري

  ختريج احلديث

وألفـاظهم  )٦(.الـدارميو )٥(." الـصغرىالـسنن"  يفوالنـسائي )٤(. داودوأبـو )٣(.مالكو )٢(. مسلم:أخرجه
  . يف الصحيحني وغريمها، وأم سلمة،وله طرق عن أنسمتقاربة 

                                                
  ). ٧٩٣ ح ١/٢٦٠ - ب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل -الطهارة  (٣ط "الكربى سننال" لبيهقيا) ١(

ب وجوب الغسل على املرأة خبروج-احليض  (١ ط"الصحيح " مسلم)٢(   ).  ٣١٤ ح ١/٢٥١ -... 

ب غسل املرأة إذا رأت يف املنام-الطهارة (ط . د"املوطأ"مالك ) ٣(  ).  ٨٤ ح ١/٥١ -... 

ب يف املرأة ترى ما يرى الرجل -الطهارة  (ط.د "السنن"اود  أبو د)٤(   ).  ٢٣٧ ح ١/٦١ - 

 ).  ١٩٦ ح ١/١١٢ - غسل املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل -الطهارة  (٢ ط)٥(

ب-الطهارة ( ١ط "دسنامل" دارميال) ٦(   ). ٧٩٠ ح ١/٥٩٠ -...يف املرأة ترى يف منامها ما:  



 ٢٨٣

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )الليـث( ، و)ريحيىي بن بكـ(و ). ١ح (، سبقت ترمجته "صدوق "،)عبيد بن شريك(و . والثالث
 ). ١ح (، سبقت ترمجتهما يف "ثقتان"

، "ثقــة) "بــن شــهابا(و ). ٢٧ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة ثبــت" ،بــن خالــدا :هــو) عقيــل( .٢
عائــــشة (و ). ٥٨ح (ســـبقت ترمجتـــه يف  ،"ثقـــة): "عـــروة بـــن الــــزبري( ).١١ح (ســـبقت ترمجتـــه يف 

  ).٤٧ح (سبقت ترمجتها ) 
 اداحلكم على اإلسن

ملتابعات والشواهد إىل صحيح لغريه   .إسناده حسن، يرتقى 



 ٢٨٤

   ب الكافر يسلم فيغتسل: املبحث الثالث األربعون

َقـال -احلديث احلادي والـستون  ِ البـيـهقـيَ َ ُ َأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ ََْ َ َْ َِ ِِ َِّ َ ُّ ُْ َ ََ ُْ َ
َّصفار، حدعبيدال َ ُ َّ ِثين احلسن بن سهل المجوز، ثنا أَبو عاصـم، ثنـا سـفيان، عـن األغـر، عـن خليفـة بـن َّ ِ ٍ ِْ َْ َ ِ َ ْ َ ََ َ َِّ ّ ُ ُ َُ َ ْ ُْ ْ ُ ُ َ ٍَ ِ ُِ ْ ْ َ َ

ٍحصني، عن قـيس بن عاصم ِ َ َ ِْ ْ ِ َْ ْ ٍ َ ُ :  

َّأَنه أَتى النَّيب ( ِ َ ُّ فأسلم فأمره النَّيب ملسو هيلع هللا ىلصَُّ ِ َُ َََ ََ ََ ٍَأن يـغتسل مباء وسدر ملسو هيلع هللا ىلصْ ْ ِْ َِ ٍ َِ َ َ َ ْ.( 

رمحن بـن مهـدي، عـن سـفيان الثـوري، عبـدالهكذا رواه حيىي بن سـعيد القطـان، و: قال البيهقي
  )١(.ورواه وكيع بن اجلراح

  ختريج احلديث

والنـسائي يف  )٣(".حـديث حـسن، ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه: "، وقالالرتمذي و)٢(. داودو أب:أخرجه
 يف ابــــــــن اجلــــــــارودو )٦(."املــــــــصنف" يف رزاقعبــــــــدالو )٥(."املــــــــسند" يف أمحــــــــد و)٤(."لــــــــصغرىاالــــــــسنن "
 )١٠(."صــحيحه" يف ابــن حبــان و)٩(."الــصحيح" يف ابــن خزميــةو )٨(. بكــر بــن اخلــاللوأبــ و)٧(."املنتقــى"
  .".. بهباحّ بن الصّرَغَاأل: " كلهم من طريق)١٢(.والبغوي، وحسنه )١١(."املعجم الكبري" يف لطرباينوا

                                                
  ). ٨٠٧ ح ١/٢٦٥ -ل ب الكافر يسلم فيغتس -الطهارة  (٣ط "كربىال السنن" لبيهقيا) ١(

لغسل -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٢( ب يف الرجل يسلم فيؤمر    ). ٣٥٥ ح ١/٩٨ - 

ب يف االغتسال عندما يسلم الرجل -أبواب السفر  (٢ ط"السنن "الرتمذي) ٣(   ). ٦٠٥ ح ٢/٥٠٢ - 

  ).  ١٨٨ ح ١/١٠٩ -افر إذا أسلم  غسل الك-الطهارة  (٢ ط)٤(
  ).  ٢٠٦١١ ح ٣٤/٢١٦( ١ط) ٥(
  ). ٩٨٣٣ ح ٦/٩ - ما جيب على الذي يسلم -أهل الكتاب ( ٢ط )٦(
  ).  ١٤ ح ١٧:  ص- طهارة املشرك إذا أسلم -الطهارة ( ١ ط)٧(
  ). ١٦٦٨ ح ٥/٧٩( ١ط "السنة"  اخلاللأبو بكر) ٨(

ب استحباب غسل الك-الوضوء  (ط.د) ٩( ملاء والسدر     ).  ٢٥٤ ح ١/١٢٦ -افر إذا أسلم 

  ).  ١٢٤٠ ح ٤/٤٥ -... ذكر االستحباب للكافر إذا أسلم-الطهارة  (١ ط"اإلحسان" )١٠(

  ).  ١٨/٣٣٨( ٢ ط)١١(

ب الغسل عند اإلسالم -احليض  (٢ ط"شرح السنة"لبغوي ا) ١٢(   ). ٣٤١ ح ٢/١٧١ - 



 ٢٨٥

  شواهد احلديث

  )١(".ويف الباب عن أيب هريرة: "قال الرتمذي يف سننه

ل أسلم فأمره النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يغتـسل مبـاء وسـدرأن( :وهو حديث: قلـت : أخرجـه. ) مثامة بن أ
يف لبيهقـــــي وا )٤(".هصــــحيح"يف ابــــن حبـــــان و )٣(".هصـــــحيح"يف ابـــــن خزميــــة و )٢(".همــــسند"يف لبــــزار ا
   )٦(".إرواء الغليل"صححه األلباين يف  )٥(".الكربىالسنن "

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

ِّاحلـــسن بـــن ســـهل املجـــوز( .٢ َ ُ
يـــروي عـــن أيب عاصـــم : " قـــال ابـــن حبـــان)٧(.مـــن شـــيوخ الطـــرباين): 
س بــــه: " وقــــال الــــدارقطين)٨(".  رمبــــا أخطــــأوالبــــصريني حيــــدث عنــــه أصــــحابنا :  تــــويف ســــنة)٩(".ال 

 )١٠(). ه٢٩٠(

، الـشيباين أبـو عاصـم النبيـل البـصري،الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مـسلم): "أبو عاصم( .٣

                                                
 .)٢/٥٠٣( ٢ ط)١(

 .)١٥/١٤١( ١ط )٢(

الغتسال إذا أسلم الكافر -الوضوء ( ط.د) ٣(  ).٢٥٣ ح ١/١٢٥ - ب األمر 

الغتسال للكافر إذا أسلم -الطهارة ( ١ ط"اإلحسان ")٤(  ).١٢٣٨ ح ٤/٤١ - ذكر األمر 

 ).٨٠٥ ح ١/٢٦٤ -ب الكافر يسلم فيغتسل  -الطهارة ( ٣ ط)٥(

 ).١/١٦٤( ٢ط )٦(

  ). ٢٢/١٦٤ (١ ط"ريخ دمشق" بن عساكرا) ٧(

 ). ٨/١٨١( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٨(

  ). ١١١: ص (١ط "سؤاالت احلاكم للدارقطين" لدارقطينا) ٩(

 .)٦/٧٣٥ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ١٠(



 ٢٨٦

 :وروى عنــــه. ســـعيد بــــن أيب عروبــــة، وســـفيان الثــــوري:  روى عــــن)١(". ع. مـــن التاســــعة،ثقـــة ثبــــت
 )٢(.ن منصور الكوسجإسحاق بن راهويه، وإسحاق ب

 ).٤٠ح (يف ، سبقت ترمجته "ثقة"، هو الثوري )سفيان( .٤

خليفـة :  روى عـن)٣(". د ت س. مـن الـسادسة، ثقـة، املنقـري،باح التميمـيَّبـن الـص): "رَغَاأل( .٥
 )٤(.سفيان الثوري، وقيس بن الربيع: وروى عنه. أيب نضرة العبديبن حصني، و

 )٥(". د ت س. مـن الثالثــة، ثقـة،التميمـي املنقــري ،بـن قـيس بــن عاصـم): "خليفـة بـن حــصني( .٦
 )٦(.األغر: وروى عنه. زيد بن أرقم، وعلي بن أيب طالب: روى عن

قـدم يف وفـد  )٧(". بـخ د ت س. صـحايب،ريَقـْنـِبن سنان بن خالـد امل): " قيس بن عاصم( .٧
وكـان  عــاقال . هـذا سـيد أهـل الـوبر:  قــالبـين متـيم علـى رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلمـا رآه رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حللم   )٨(.روى عنه احلسن، وابنه حكيم بن قيس. حليما مشهورا 

  احلكم على اإلسناد

لــشواهد واملتابعــات إىل صــحيح لغــريه رجالــه ثقــات عــدا احلــسن بــن ســهل،إســناده حــسن، .  ويرتقــي 
 )١٠(."مسند أمحد" وحمققوا )٩(."ليلإرواء الغ" يف األلباين: وصححه

                                                
 ). ٢٨٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٣/٢٨٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١١٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣/٣١٥( ١ ط"الكمالذيب "املزي  )٤(

 ). ١٩٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٨/٣١٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٤٥٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .) بتصرف٣/١٢٩٥ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٨(

 ).  ١٢٨ ح ١/١٦٣( ٢ط) ٩(

  ).  ٢٠٦١١ ح ٣٤/٢١٦( ١ط) ١٠(



 ٢٨٧

ملاء وإيصاله إىل البشرة: املبحث الرابع واألربعون    ب ختليل أصول الشعر 

َقــال -احلــديث الثــاين والــستون  ِ البـيـهقــيَ َ ُ َأخبـــر أَبــو احلــسن علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان، ثنــا َأمحــد بــن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ُصفار، ثنا اعبيدال َّ ٍألسفاطي يـعين العباس بن الفـضل، وحممـد بـن عيـسى الواسـطي، واحلـسن بـن سـهل، َّ ِ ِْ َْ َ َُ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُّْ َ ُِّ ِ ِ ِْ ْ ُْ َّْ ُ َ َََّ َ
ُقالوا ُثنا أَبـو الوليـد هـشام بـن : َ ْ ُ َ ِ ِ ِ

َْ عبـداملُ
َ

َلك، ثنـا قــريش بـن حيـان، ثنـا سـليمان بـن فــروخ، قـال َ ُّ َ ُ َ َُ ُ َ ُْ ْ َْْ َُّ َ ُ َ ِ ُيت ـــــــــــــــــَِلق: ِ
ََأ أَيوب، فصافحته فـوجد يف َأظفاري طوال، قال َ َ َ ًَ ُ ِ َْ ِ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ُّ : 

ِّجــاء رجــل إىل النَّــيب ( ِ َ ِ ٌ َُ ِفــسأله عــن خــرب الــسماءملسو هيلع هللا ىلص ََ َ َّ ََِ َُ ْ َ ََ ِ فـقــال رســول هللا ؟َ ُ َُ َ َ ْيــسأل َأحــدكم عــن : ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ْ ُْ ُ َُ ََ
ََخرب السماء وهو يد َ ُ ََ َِ َّ ُع َأظفاره كأظفار الطري، جيتمع فيه اجلنابة والتـفثَِ ََ ُ َ ََّ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َْ ْ َُ ِ َِّ ْ َْ َ ُ

)١(.( 
  )٢(." هكذا رواه مجاعة عن قريش، ورواه أبو داود الطيالسي،لفظ األسفاطي: "قال البيهقي

  ختريج احلديث

  يفلـشاشيوا )٤(."مـسنده"وأبو داود الطيالسي يف  )٣(".ََاخلبث"وزاد لفظة ، "مسنده"يف  أمحد: أخرجه
 وابـــــن عـــــدي يف )٧(."التـــــاريخ الكبـــــري" والبخـــــاري يف )٦(."املعجـــــم الكبـــــري" يف  والطـــــرباين)٥(."مـــــسنده"
  ..".  به قريش بن حيان: " كلهم بنحوه، من طريق)٨(".الكامل"

  ". رجال اإلسناد"راجع الكالم حوله يف . ، إشكال"أيب أيوب"يف : قال الباحث
ختــصار": " الزوائــدجممــع" يف قــال اهليثمــيو  ، ورجاهلمــا رجــال الــصحيح،رواه أمحــد والطــرباين 

   )٩(."ثقة  واصل وهوأخال 

                                                
ْوالوسخ مطلقا ")١(   ).١/١٩١( ١ط "النهاية يف غريب احلديث واألثر" بن األثريا: انظر". َ

ملاء وإيصاله  -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(   ).٨٢٨ ح ١/٢٧١ -...ب ختليل أصول الشعر 

 ). ٢٣٥٤٢ ح ٣٨/٥٢٢ (١ط )٣(

 ).  ٥٩٧ ح ١/٤٨٨( ١ط )٤(

  ). ١١٣٨ ح ٣/٨٢( ١ط) ٥(
 ). ٤/١٨٤( ٢ ط)٦(

   ).٤/١٢٨ (ط.د) ٧(
  ). ٤/٣٣٢ (١ط) ٨(
  ). ٥/١٦٨ (ط. د)٩(



 ٢٨٨

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ــــث ــــن الفــــضل األســــفاطيال(و . والثال ــــاس ب ــــه يف "ثقــــة"، )عب ــــن دمحم(و ). ٢١ح (، ســــبقت ترمجت  ب
و ). ١٦ح (، ســبقت ترمجتـــه يف "اخلطيــبوثقــه "، كن أبـــو بكــرّبــن الــسا: ، هــو)عيــسى الواســطي

وز، )احلسن بن سهل( أبو الوليد هـشام بـن (و ). ٦٢ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة خيطيء"، هو ا
 ).٢٦ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة ثبت" ،الطيالسي ،)لكعبدامل

دمحم :  روى عــن)١(". خ د. مــن الـسابعة، ثقـة، البــصري أبــو بكـر،العجلـي): "قـريش بـن حيــان( .٢
بــــت كيــــع بـــــن اجلــــراح، وحيـــــىي بــــن حـــــسان و: وروى عنـــــه. بــــن ســــريين، وأيب حنيفـــــة النعمــــان بـــــن 

 )٢(.التنيسي

، "التـــاريخ الكبـــري" وذكـــره البخـــاري يف )٣(.، وثقـــه ابـــن حبـــانأبـــو واصـــل، )وخّســـليمان بـــن فـــر( .٣
ســليم بــن فــروخ أبــو : "، ومــرة)٤(".ن فــروخ أبــو واصــلســليمان بــ" :فمــرة مســاه: مــرتني وســكت عنــه

ـــه ابـــن أيب حـــامت، وقـــال )٥(".واصـــل أيب أيـــوب العتكـــي األزدي وعـــن : روى عـــن: "كمـــا ســـكت عن
سـم  )٦(." وقـريش بـن حيـان العجلـي، أبـو معاويـة: روى عنـه.الضحاك مث " سـلمان"وترمجـه الـذهيب 
 )٧(".اليعرف: "، وقال"سليمان"أكد أنه 

نــــه األنــــصاري ) أيــــوبوأبــــ( .٤ نــــه )٨(.، فيــــه إشــــكال، صــــرح أمحــــد   أمــــا الطيالــــسي فــــذكر 
يت ـــــــلق: وخ، قـالّرَدي، عــن قـريش، عـن سـليمان بــن فــَقـَقـال أبـو مــسعود، عـن الع: "األزدي، وقـال

                                                
 ). ٤٥٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٣/٥٩٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٦/٣٩١ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ٣(

 ).  ٤/٣٠ (ط.د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ٤(

 ). ٤/١٢٨ ( املصدر السابق)٥(

 ). ٤/١٣٥ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٦(

  ). ٢/١٨٧ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ٧(

  ).٢٣٥٤٢ ح ٣٨/٥٢٢( ١ط "سندامل"أمحد بن حنبل ) ٨(



 ٢٨٩

 لكن الطرباين الذي يرويه من طريقه ذهـب إىل )١(".األزدي فذكر حنوه: أ أيوب األنصاري ومل يقل
َاهلجــري" إىل أنــه "رخيــه" يف  وذهــب البخــاري)٢(.ه األنــصاريأنــ ومل يقــل : " وقــال اإلمــام أمحــد)٣(".َ

ســبقه لــسانه، : قــال أيب: رمحنعبــدال قــال أبــو ،أبــو أيــوب العتكــي: األنــصاري، قــال غــريه: وكيــع مــرة
 ) ٤(".لقيت أ أيوب األنصاري، وإمنا هو أبو أيوب العتكي: يعين وكيعا، فقال

ّكــل مـن تـرجم البــن فــروخ ذكـر أنــه يـروي عـن أيب أيــوب األزدي: باحـثقـال ال َ
وامسـه حيــىي ، )٥(

وقــــال ابـــن أيب حــــامت عــــن  )٧(.ابـــن حبــــانووثقــــه  )٦(".وكــــان ثقـــة مــــأمو: "قــــال ابـــن ســــعدبـــن مالــــك، 
هــذا خطــأ، لــيس هــو واصــل بــن ســليم؛ إمنــا هــو أبــو واصــل ســليمان بــن : مسعــت أيب يقــول: "احلــديث

، هــو أبــو أيــوب حيــىي بــن مالــك العتكــي مــن ملسو هيلع هللا ىلصوب، ولــيس هــو مــن أصــحاب النــيب فــروخ، عــن أيب أيــ
    )٨(."التابعني

 احلكم على اإلسناد

كمـــا . ِضــطراب يف امســـه، ويف نــسبة أيب أيـــوب، وانقطاعــهّده ضــعيف جـــدا ألجــل ابـــن فــروخ، واالإســنا
  )١٠(."مسند أمحد" وحمققوا )٩(."الضعيفة" يف األلباين: ضعفه

                                                
 ).  ٥٩٧ ح ١/٤٨٨( ١ط "سندامل" الطيالسي) ١(

 ). ٤/١٨٤( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ٢(

  ). ٤/١٢٨(مصدر سابق ) ٣(

  ).٢٣٥٤٢ ح ٣٨/٥٢٢( ١ط "سندامل"أمحد بن حنبل ) ٤(

). ٤/١٣٥( البـــن أيب حـــامت ١ ط"اجلـــرح والتعـــديل"وابـــن أيب حـــامت ). ٢/٨٦٩ (١ط "الكـــىن واألمســـاء"  مـــسلم:نظـــرأ) ٥(
). ٦/٣٩١( ١طبـــن حبـــان ال "ثقـــاتال"و". ولـــيس هـــو مـــن أصـــحاب النـــيب :"عـــن أبيـــه أنـــه قـــال) ٦/١١٥ ("العلـــل"وذكـــر يف 

 ."أنه األنصاري": قال) ٢/١٨٧ ("امليزان"للذهيب، إال أنه يف ) ٢/١٣٣( ١ط "املقتىن يف سرد الكىن"الذهيب 

 ). ٧/٢٢٦( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ٦(

  ). ٥/٥٢٩ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ٧(

  .)٦/١١٥( ١ط "علل احلديث"ابن أيب حامت ) ٨(

  ). ٦٤١٩ ح ١٣/٩٣٧( ١ط) ٩(
 ). ٢٣٥٤٢ ح ٣٨/٥٢٢( ١ط) ١٠(



 ٢٩٠

  ة التكرار يف صب املاء على الرأس ّنُب س: املبحث اخلامس واألربعون

َقال -احلديث الثالث والستون  ِ البـيـهقيَ َ ُ َأخبـر أَبو احلسن بن عبدان، أ َأمحد بن عبـيد، ثنا إبــراهيم :َْ َ َ َِ ٍْ ْ ِْ ْ َْ َُ َُ ُُ َ ََْ َ ِ َ ُْ ْ
ِبن صالح، ثنا احلميدي، ثنا سفيان، عن ه ِ ِْ ََ ُ ْ ُُّ ُْ َ ُْ ٍ َ َشام بن عروة، عن أَبيه، عن عائشةْ َ َِ َِ َ َ ُْ ِْ َ َ ْ ِ ْ ْ، قالت ِ َ َ : 

ِكــان رســول هللا ( ُ ُ َ َ ِ إذا أَراد َأن يـغتــسل مــن اجلنابــة:ملسو هيلع هللا ىلصَ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ َْ ْ َ َ ِ بــدأَ بغــسل يديــه قـبــل َأن يــدخلهما يف ؛ِ َ ُ َ ِ ِْ َُ َ َْ َ ْ ْ َ َ َِ ْ ِ
ء، مث يـغــسل فـرجــه، ُاإل َ ََْ ُْ ِ َّ ُْ ِ َ َ مث يـتـوضــأ وضــوءه للــصالة، مث يــشرب شــعره المــاء، مث حيثــي علــى رأســه ثــالث ِ ََ ََ ُ ُ ُِ ِ َِْ َ ََُ َْ َّ َّ ََّ َْ ُ َُ َْ ُ ِ ْ ُ َِ َّ ِ ُ ُ َّ َ

ٍحثـيات ََ َ.(   
فغــسل يــده قبــل أن : يف إســناده، عــن هــشام وقــال يف احلــديث: قــال الــشافعي: "قــال البيهقــي

ء  )١(".يدخلها اإل

  ختريج احلديث

 بــن هــشام" :مــن طريــق )٣(. بنحــو حــديث البــابمــسلمو )٢(.يــذكر غــسل الفــرج، ومل البخــاري: أخرجــه
  .." النخعي، عن األسود، عن عائشة: " عدا أ داود من طريق..."عروة به 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين  أئمـــة حفـــاظ، ،)ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )احلميدي( و ).٤١ح (، سبقت ترمجته يف "جمهول"، الشريازي، هو )صاحلإبراهيم بن . (والثالث
، "ثقــة"هــو ابــن عيينــة، ) ســفيان(و ). ٤١ح (، ســبقت ترمجتهمــا يف "ثقــة"عبــدهللا بــن الــزبري : هــو

 ).٤ح (مرت ترمجته يف 

 )٤(". ع. مــن اخلامــسة، ثقـة فقيــه رمبــا دلـس،بــن الــزبري بـن العــوام األســدي): "هـشام بــن عـروة( .٢
 جريـــــر بـــــن:وروى عنـــــه.  أيب وجـــــزة الـــــسعدي، وامرأتـــــه فاطمـــــة بنـــــت املنـــــذر بـــــن الـــــزبري:ى عـــــنرو

                                                
  ).٨٣٠ ح ١/٢٧١ -ة التكرار يف صب املاء على الرأس ّنُب س -الطهارة  (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب الوضوء قبل الغسل -الغسل ( ١ط "الصحيح" يبخارال) ٢(   ).  ٢٤٨ ح ١/١٠٠ - 

ب صفة غسل اجلنابة -احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(   ).  ٣١٦ ح ١/٢٥٣ - 

  ).  ٥٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(



 ٢٩١

 )١(.ميد، وجعفر بن سليمان الضبعيعبداحل

ســبقت ترمجتهــا ) عائــشة (و ). ٥٨ح (ســبقت ترمجتــه يف  ،"ثقــة"ابــن الــزبري، : هــو) عــروة( .٣
  ).٤٧ح (

 احلكم على اإلسناد

  .احلديث صحيح أصله يف الصحيحني، و"إبراهيم بن صاحل" ضعيف جلهالة  الصفارإسناد

                                                
 .)٣٠/٢٣٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(



 ٢٩٢

  ب نضح املاء يف العينني وإدخال األصبع يف السرة : املبحث السادس واألربعون

َقـال -احلديث الرابع والستون  ِ البـيـهقـيَ َ ُ َأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار، ثنـا عبيدالـْ َّ َّ
فـع، َْاحل ٍسن بن علي الفسوي، ثنا عبيدهللا بن عمر، ثنا معاذ بن هشام، حـدثين َأيب، عـن قـتـادة، عـن  ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُ ََ ََُ ِ َِ َّ َ ٍُ َ ُ َ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َُّ ِ َْ ٍّ

َعن ابن عمر َ ُ َِ َ، قال ِْ َ: 

ِكان إذا اغتسل من اجلنابة نضح الماء يف عيـنـيه، وَأدخل إ( َِ ََ ْ ْْ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ َُِِّصبـعه يف سرتهََ ِ ُ َ َ ْ.( 

 )١(".موقوف: "قال البيهقي

  ختريج احلديث

 ومــسدد يف )٤(."املعجــم الكبــري" والطــرباين يف )٣(."املــصنف" يف ابــن أيب شــيبةو )٢(.رزاقعبــدال: أخرجــه
: ويف مـصنف عبـدالرزاق، قـال عبـدهللا..". فـع بـه: " كلهـم مـن طريـق)٥(.، عزاه لـه البوصـريي"مسنده"
  )٦(."ورجاله رجال الصحيح: "قال اهليثمي".  أحدا نضح املاء يف عينيه إال ابن عمروال أعلم"

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 . والثالث

ِاحلـــسن بـــن علـــي الفـــسوي( .٢ َ  س ال" :، قـــال الـــدارقطينرابيـــسي أبـــو جعفـــرَبـــن الوليـــد الكا): "َْ
 أبـــو عمـــرو ابــــن:روى عنـــه . علـــي بـــن اجلعـــد اجلـــوهري، وعمـــرو بـــن دمحم الناقـــد:عـــن روى )٧(".بـــه

                                                
  ).٨٣٧ ح ١/٢٧٣ -...ب نضح املاء يف العينني وإدخال األصبع -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب اغتسال اجلنب -الطهارة  (٢ط )٢(   ).  ٩٩١ ح ١/٢٥٩ - 
  ).  ١٠٦٩ ح ١/٩٦ -ِلغ يف غسل الشعر :  من كان يقول-الطهارات ( ١ط )٣(
  ). ١٢/٢٦٧( ٢ ط)٤(

 ). ٦٦٠ ح ١/٣٧٥ (١ ط"إحتاف اخلرية"صريي لبوا) ٥(

 ).  ١/٢٧٢(ط .د "جممع الزوائد"هليثمي ا) ٦(

 ). ١١١: ص( ١ط "سؤاالت احلاكم للدارقطين" لدارقطينا) ٧(



 ٢٩٣

 )١(). ه٢٩٦، وقيل ٢٩٠(تويف سنة  صمد بن علي الطسيت،عبدالالسماك، و

 ، العمـري املـدين أبـو عثمـان،بـن حفـص بـن عاصـم بـن عمـر بـن اخلطـاب): "عبيدهللا بن عمـر( .٣
 يزيــد بــن رومــان، وأم خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد بــن : روى عــن)٢(". ع. مــن اخلامــسة،ثقــة ثبــت

 حيـــىي بـــن ســـعيد األمــوي، وحيـــىي بـــن ســـعيد األنـــصاري وهـــو أكـــرب : وروى عنـــه.العــاص وهلـــا صـــحبة
 )٣(.منه

ابـن معـني :  وثقـه)٤(". ع. مـن التاسـعة،بـن أيب عبـدهللا الدسـتوائي البـصري): "معاذ بن هـشام( .٤
لثقـة: " وقـال مـرة)٦(". لـيس حبجـةصدوق: " ويف موضع آخر قال)٥(.مرة  كمـا وثقـه )٧(".فلـم يكـن 

ملعاذ عن غري أبيه أحاديث صاحلة، وهـو رمبـا يغلـط يف الـشيء بعـد : "وقال ابن عدي )٨(.ابن حبان
اإلمـام، احملـدث، الثقـة، : " ووصفه بـــ)١٠(. وذكره الذهيب يف الضعفاء)٩(". وأرجو أنه صدوق،الشيء

 شــعبة بــن احلجــاج، : روى عــن)١٢(".صــدوق رمبــا وهــم: "يف التقريــب  قــال ابــن حجــر)١١(."البــصري
 )١٣(. أبو موسى دمحم بن املثىن، ونصر بن علي اجلهضمي:وروى عنه.  بن عونعبدهللاو

                                                
 ).٨/٣٦٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  ). ٣٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)١٩/١٢٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ). ٥٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

  ). ٨/٢٥٠ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٥(

 ). ٤/٢٦٣( ١ط "رواية الدوري - ريخ ابن معني"ابن معني ) ٦(

 ). ١/١١٨( ١ط " رواية ابن حمرز-ريخ ابن معني "  ابن معني)٧(

 ). ٩/١٧٦( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٨(

  ). ٨/١٨٥( ١ط "الكامل" بن عديا) ٩(

 ).٤/١٣٣ (١ ط"ميزان االعتدال"). ٢/٦٦٥(ط . د"املغين يف الضعفاء"لذهيب ا) ١٠(

 ١ط "الــرواة الثقــات املــتكلم فـــيهم مبــا ال يوجــب ردهـــم"وذكـــره يف ). ٩/٣٧٢ (٣ ط"ســري أعــالم النــبالء" الــذهيب) ١١(
 ). ٤٩٤: ص( ١ط "من تكلم فيه وهو موثق" و). ١٦٤: ص(

  ). ٥٣٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١٢(

 .)٢٨/١٤٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٣(



 ٢٩٤

لقـدر، ثقة ثبت،توائيْسَّ أبو بكر البصري الدَربْنـَبن أيب عبدهللا س): "هشام( .٥  مـن كبـار ، رمي 
: وروى عنــه. وهــو مــن أقرانــه، وحيــىي بــن أيب كثــري ، ومعمــر مطــر الــوراق: روى عــن)١(". ع.الــسابعة

 )٢(.يزيد بن زريع، ويزيد بن هارون

، و "ثقـة ثبـت" ،مـوىل ابـن عمـر، )فـع(و ). ٤٩ح (، سـبقت ترمجتـه يف "ثقـة ثبـت"، )قتادة( .٦
  ).٢٤ح (، سبقت ترمجتهما يف ) ابن عمر(

 احلكم على اإلسناد

ملتابعات إىل حسن لغريه"ن هشام معاذ ب"إسناده لني ألجل    .، ويرتقي 

                                                
 ). ٥٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٣٠/٢١٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٢٩٥

  سلُب ترك الوضوء بعد الغ: املبحث السابع واألربعون

َقال -احلديث اخلامس والستون  ِ البـيـهقيَ َ ُ َأخبـر أَبـو احلـسني علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َ ِْ ُّ ِْ ِ َ َُ ُْ َ
ِصفار، ثنا األسفاطعبيدال َ ْ َ ْ ُ َّ َي، ثنا أَبو الوليد، ثنا زهيـر، عن َأيب إسحاق، عن األسود، عن عائشةَّ َ ِ َ َ َ َْ َ ِْ َِ َْ َْ ْ ِ َِ ِ ٌ ْ َ ُ ُِّ ْ ُ  :  

َِأن رسول هللا ( َ ُ َ َكان يـغتسل، مث يصلي الركعتـني صـالة الفجـر، وال أَرى حيـدث وضـوءا بـعـدملسو هيلع هللا ىلص َّ ُْ َ ُ ًَ ُ ُ َ َِ ِْ ُْ َ ِ ْ َْ َ ََ َ َ َِ َ ََّْ ّ َُّ ُ ِ ْ َ 
ِالغسل ْ ُ ْ.()١(  

  ختريج احلديث

 .ا بنحــوه، وذكــرا نومــه ملسو هيلع هللا ىلص أول الليــل، وقيامــه منــه عنــد األذانمهــكال )٣(.ومــسلم )٢(.البخــاري: أخرجــه
  ..". أيب إسحاق عن األسود به"من طريق 

  رجال احلديث
 الثـــاين ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصلأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

أبـــو الوليـــد (و ). ٢١ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة"، )عبـــاس بـــن الفـــضل األســـفاطي(و . والثالـــث
بـــن هـــو ا ):زهـــري(و ). ٢٦ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة ثبـــت" ،الطيالـــسي ،)لكعبـــداملهـــشام بـــن 

ـــة بـــن حـــديج ثقـــة " ،بيعيَّالـــس، ) إســـحاقوأبـــ( و ).١٤ح (ســـبقت ترمجتـــه يف " ثقـــة ثبـــت" ،معاوي
 ).٣٩ح (بقت ترمجته س" مكثر

:  روى عـن)٤(". ع. مـن الثانيـة، خمـضرم ثقـة مكثـر فقيـه،بن يزيد بن قيس النخعـي): "األسود( .٢
ح، وحذيفة بن اليمان ر: وروى عنه. بالل بن ر  )٥(.كثري بن مدرك، وحمارب بن د

  ).٤٧ح (، سبقت ترمجتها ) عائشة( .٣

                                                
  ). ٨٥١ ح ١/٢٧٧ -سل ُب ترك الوضوء بعد الغ -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

م -التهجد ( ١ط "الصحيح" البخاري) ٢ ب من   ).  ١١٤٦ح ١/٣٥٦ -أول الليل وأحيا آخره  

ب صالة الليل، وعدد ركعات النيب -صالة املسافرين  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(   ...- ٧٣٩ ح ١/٥١٠ .( 

  ). ١١١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٣/٢٣٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(



 ٢٩٦

 احلكم على اإلسناد

  . ثقات، وهو يف الصحيحني، رجالهإسناده صحيح



 ٢٩٧

مل: املبحث الثامن واألربعون   نديلِب التمسح 

َقـال -احلـديث الـسادس والـستون  ِ البـيـهقـيَ َ ُ َأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار، عبيدالـْ َّ َّ
ٍثنـا عبـيـد بـن شــريك،   ِ َ ُُ ْ ُوهاب، ثنـا الوليـد بــنعبـدالَُْ ْ ُ ِ

َ َْ ِ ْ مـسلم، عـن األوزاعـي، عــن حيـىي بـن َأيب كثـري، عــن َّ ْ َْ ْ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِّ َ َ ْ ٍِ ْ ُ
ِحممد بن  ْ ِ َّ ٍرمحن بن َأسعد بن زرارة، عن قـيس بن سعدعبدالَُ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َْ َّْ َ ََ َُ َ َ ْ : 

َِأن رســول هللا ( َ ُ َ َ زارهــم فـوضــعوا لــه غـــسال فاغتــسل،ملسو هيلع هللا ىلصَّ َ ََْ َ ًَ ْ ُْ ُ َ ُ َ َُ ولــوه ملحفــة مــصبوغة بزعفـــران أَو َ ْ مث  ُ ٍَ َ َ ً ً َْ َ ُِ َ ْ َ ْ ِ ُ َُ َ َّ
ا َورس فاشتمل  ِْ

َ َ ََ ْ َ ٍ(.  
 عـن دمحم بـن املثــىن وغـريه، عـن الوليـد بــن ،هكـذا رواه أبـو داود يف كتــاب الـسنن: "قـال البيهقـي

 شـرحبيل، رمحن بن أسعد بن زرارة، عـن دمحم بـن عمـرو بـنعبدالورواه ابن أيب ليلي، عن دمحم بن . مسلم
 )١(ســيةْرَ فوضــعنا لــه غــسال فاغتــسل، مث أتينــاه مبلحفــة وملسو هيلع هللا ىلصأ رســول هللا : عــن قــيس بــن ســعد، قــال

ا، فكأين أنظر إىل أثر الو   )٣(.".)٢(نهَكَس على عَرَفالتحف 
  ختريج احلديث

رة داودوأب: أخرجه    يفالبزارو )٦(".سنن الكربىال" يف لنسائيوا )٥(.أمحد و)٤(.، مطوال وذكر قصة الز

                                                
ْالــورس ")١( ُشـــيء َأصــفر مثـــل اللطــخ خيـــر: َ َْ ِ ْ َّ ُ ْ ِ ٌ ْ َََّج علــى الرمـــث بـــني آخـــر الــصيف وأَول الـــشتاء إذا َأصــاب الثـــوب لونــهَ َ ِ ِ َ ِ ِ ِّ َّ ِ ْ َّْ َِ َِ ْ ََ ّ ََّوورســـت . ُ

ًالثـَّوب تـوريسا ِ ْ َْ لورس، وملحفة ورسية: َ َّصبـغته  ِ ِْ ْ ََ ْ َ ُ ُْ لورس: َ ْصبغت  َُ ْ َ   .)٦/٢٥٤ (٣ط "لسان العرب" ابن منظور:  أنظر."ِ

َعكن) "٢( َ ُ العني والكاف:َ َ ْ َْ ُ ْ ٌ والنُّون َأصل صحيحَ َِ ٌ ْ ُ ُقال اخلليـل...َ
َِْ َ ُالعكـن: َ َ ُ ِمجـع عكنـة، وهـي الطـي يف بطـن اجلاريـة مـن الـسمن: ْ َِ ّ َ َِ ِ ِ ٍَ َ َ ُِ ِْ ْ ُّ َّ َ

ِ َ ْ ُ َْ .
َولــو قيـــل جاريــة عكنـــاء جلـــاز، ولكــنـَّهم يـقولـــون ُ َ َ َُ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُ ََ َ ْ َ ٌ ِ َ

ٌمعكنــة: ِ ََّ َ ِويـقـــال تـعكـــن الــشَّيء تـعكنـــا، إ. ُ ًُّ ََّ ََ َ َُ َ َْ ُ ٍذا ارتكــم بـعـــضه علـــى بـعــضُ ْ َْ َََ ُ ُ َ َ َْ  ابـــن فـــارس. "َ
  .)٤/١٠٢ (ط.د" مقاييس اللغة"

مل -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٣(   ). ٨٨١ ح ١/٢٨٦ -نديل ِب التمسح 

ب كم مرة يسلم الرجل يف االستئذان -األدب  (ط.د "السنن" أبو داود )٤(   ).  ٥١٨٥ ح ٤/٣٤٧ - 

  ).  ١٥٤٧٦ ح ٢٤/٢٢١( ١ط" املسند"بل أمحد بن حن) ٥(

  ).  ١٠٠٨٤ ح ٩/١٢٩ -... ذكر االختالف على األوزاعي-عمل اليوم والليلة  (١ ط)٦(



 ٢٩٨

 )٤(."سـننه" يف ابـن ماجـهو. بنحـو روايـة أيب داود )٣(."الـشعب" والبيهقـي يف )٢(.والطـرباين )١(."مسنده"
  . بنحو حديث الباب)٦(."املسند" يف وأبو يعلى )٥(."املصنف" يف ابن أيب شيبةو

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ،دةَْبـــن جنـــ، )وهابعبـــدال(و ). ١ح (، ســـبقت ترمجتـــه "صـــدوق "،)عبيـــد بـــن شـــريك(و . والثالـــث
، ســبقت "ثقــة كثــري التــدليس والتــسوية"، )الوليــد بــن مــسلم(و ). ٥٩ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة"

 ).١٧ح (ترمجته 

 . مـن الـسابعة، ثقـة جليـل،و عمـرو الفقيـه أبـ،رمحن بـن عمـرو بـن أيب عمـروعبـدال): "األوزاعـي( .٢
ب: روى عـــن)٧(".ع يــــك بــــن يــــرمي األوزاعــــي، وهــــارون بــــن ر ســــفيان بــــن حبيــــب : وروى عنــــه.  

 )٨(.البصري، وسفيان الثوري

 ).١٦ح (، سبقت ترمجته يف " يرسل،دلسم ،ثقة ثبت "):حيىي بن أيب كثري( .٣

، بـــــن ســـــعد بـــــن زرارةا: "ر أنـــــهّ صـــــوب ابـــــن حجـــــ:)دمحم بـــــن عبـــــدالرمحن بـــــن أســـــعد بـــــن زرارة( .٤
   بــن ســعد ويف مساعــه مــن قــيس)٩(". ع. مــن الــسادسة، ثقــة، وأبــوه هــو ابــن عبــدهللا،األنــصاري
عمتــــه عمــــرة بنــــت :  روى عــــن)١١(".الــــصحيح أن بينهمــــا رجــــال: " وقــــال)١٠(. قالــــه املــــزيخــــالف،

                                                
 ). ٣٧٤٤ ح ٩/١٩٦ (١ط )١(

  ). ١٨/٣٤٩( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ٢(
م، وإفشاء السالم بينهم  (١ط )٣(   .)٨٤٢٧ ح ١١/٢١٢ -ب يف مقاربة أهل الدين ومواد

ب املنديل بعد الوضوء، وبعد الغسل -ا "السنن"الطهارة و( ط. د)٤(   ).  ٤٦٦ ح ١/١٥٨ - 

  ). ٢٤٧٦٢ ح ٥/١٦١ - يف الثياب الصفر للرجال  -اللباس والزينة ( ١ط )٥(
 ).  ١٤٣٥ ح ٣/٢٥ (١ ط)٦(

  ). ٣٤٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

 .)١٧/٣٠٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

  ). ٤٩٢: ص - ٤٩١: ص (١ ط"التقريب"بن حجر ا )٩(

 ). ٢٥/٦١٠( ١ط" ذيب الكمال "املزي) ١٠(

  ). ٢٤/٤٢ ( املصدر السابق)١١(



 ٢٩٩

ن عيينـة، وشـعبة سـفيان بـ: وروى عنـه. رمحن، وأختهـا ألمهـا أم هـشام بنـت حارثـة بـن النعمـانعبدال
  )١(.بن احلجاج

مـــن كـــرام اختلـــف يف كنيتـــه،  )٢(". ع.بـــن عبـــادة اخلزرجـــي األنـــصاري): " قـــيس بـــن ســـعد( .٥
م كـان أحـد الفـضالء اجللـة، وأحـد دهـاة العـرب وأهـل  .أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأسـخيائهم ودهـا
ة والسخاء والكرم، وكان شريف قومه غري مدافع، هـو الرأي واملكيدة يف احلروب مع النجدة والبسال

روى  )٣(. سـنة سـتني  يف آخــر خالفـة معاويــةملدينــة أقبــل علـى العبـادة حــىت مـات .وأبـوه وجـده
 )٤(.أنس بن مالك، وبكر بن سوادة: وروى عنه. عن النيب : عن

 احلكم على اإلسناد

، يف "دمحم بـن شـراحبيل"وأمـا الواسـطة . الوليـد، وانقطاعـهإسناده ضعيف، ألجـل تـدليس ابـن أيب كثـري و
هذا احلديث خمتلـف يف : قال احلازمي: " وقال ابن امللقن)٥(.سند ابن ماجه، فمجهول، قاله ابن حجر

رمحن بـن أسـعد بـن زرارة، عـن دمحم بـن شـرحبيل، عبدالرواه وكيع، عن ابن أيب ليلى، عن دمحم بن : سنده
رمحن بـن سـعد عبدالعلي بن هاشم بن الربيد، عن ابن أيب ليلى، عن دمحم بن ورواه . عن قيس بن سعد

  )٦(."بن زرارة، عن قيس بن سعد مل يذكر ابن شرحبيل بينهما

   )٩(."مسند أمحد"وحمققوا  )٨(. واأللباين)٧(.النووي: وضعفه

                                                
 .)٢٥/٦١٠(  املصدر السابق)١(

 ). ٤٥٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .) بتصرف٣/١٢٨٩ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٣(

 .)٤١/ ٢٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٤٨٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

  ).٢/٢٥٧ (١ ط"البدر املنري"ابن امللقن ) ٦(

  ). ١/١٢٤ (١ط "خالصة األحكام"لنووي ا) ٧(

  ). ٩٣ ح ٤١: ص( ١ط "ضعيف سنن ابن ماجه"  األلباين)٨(

  ).  ١٥٤٧٦ ح ٢٤/٢٢١( ١ط) ٩(



 ٣٠٠

  ب الدليل على طهارة عرق احلائض واجلنب: املبحث التاسع واألربعون

َقــال -بع والــستون احلــديث الــسا ِ البـيـهقــيَ َ َ وَأخبـــر أَبــو طــاهر الفقيــه، وأَبــو عبــدهللا احل:َْ ُ ُْ َ َُ ِ َِْ ٍ َ َ َ َ َافظ، قـــــــْ ُ ـــِ َال ـــــــــــــــــــ
، وقال أَبو طـاهر: ُأَبو عبدهللا ٍَأخبـر ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُحـدثـنا أَبـو بكـر بـن إسـحاق الفقيـه، ح: ْ ْ ِْ َْ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ُ َََ ُوحـدثـنا أَبـو ا. َّ َََ َّ َّلمثــىن، ثنـا َ َ ُ ْ

ُالقعنيب، وَأخبـر أَبو احلسن بن عبدان، ثنا َأمحد بن  ُ َْ ُْ َ ََ ْْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ْ ُّ َِ ُّصفار، ثنا َأمحد بـن حممـد بـن عيـسى المـريعبيدالَْ ِّْ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ْ ِْ َّ َُ ُ َ َّ َّ 
َ، ثنا القعنيب، أ أَفـلح بن محيد، عن القاسم بن حممد، ع)١(-خطأ- ٍَ ٍَّ َ ُُّ ِ ِْ ِْ ِ َ ُ َْ َْْ ُْ ُ َ ْ َن عائشةَِ َ ِ َ ْ، قالت ْ َ َ : 

ِكنت َأغتسل َأ ورسول هللا ( ُ ُ ََ َ ُ ِ َْ ُ ء واحد ختتلف أَيدينا فيه من اجلنابةملسو هيلع هللا ىلص ُْ ِمن إ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َِ ِ ِ ٍْ ُ ََْ ٍ َ ِ ْ.(  
رواه البخـاري، ومــسلم، مجيعـا عـن القعنـيب، ورواه ابــن وهـب، عـن أفلــح وزاد يف : "قـال البيهقـي

 : وعنـدي أن معـىن قولـه.وقال إسـحاق بـن سـليمان الـرازي، عـن أفلـح يعـين وتلتقـي. )وتلتقي(يث احلد
  )٢(". إدخاهلما أيديهما فيه ألخذ املاء)ختتلف أيدينا فيه(

  ختريج احلديث

  . بنحوه، وزاد مسلم أنه ملسو هيلع هللا ىلص توضأ)٤(.مسلم و)٣(. البخاري:أخرجهرواه عن عائشة عدد من الرواة، 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

  . والثالث
ملــيم تــصحيف، ترمجــه اخلطيــب البغــدادي، "املــري"، قولــه )أمحــد بــن دمحم بــن عيــسى املــري( .٢  ،

ْالربيت: "ونسبه فقال ، وذكـر مـن شـيوخه يأبـو العبـاس القاضـملعجمة املوحدة، بعدها راء مهملـة،  "ِ
أنـه صـنف ذكر اخلطيـب و .حيىي بن دمحم بن صاعد، والقاضي احملاملي: وروى عنه. ومسددالقعنيب، 

                                                
ْالربيت"صوابه  )١(  .ه يف رجال احلديثملعجمة املوحدة، بعدها راء مهملة، أنظر "ِ

  ). ٨٨٥ ح ١/٢٨٨ -ب الدليل على طهارة عرق احلائض واجلنب  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب-الغسل ( ١ط "الصحيح" اريبخال) ٣(   ).  ٢٦١ح ١/١٠٤ -...هل يدخل اجلنب يده:  

ب القدر املستحب من املاء يف غسل اجل-احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٤(  ).  ٣٢١ ح ١/٢٥٦ -...نابة 



 ٣٠١

، وذكـر توثيـق الــدارقطين "صـدوق، مـا أعلـم إال خــريا": أنـه قــال بـن أمحـد املـسند، وذكـر عـن عبــدهللا
  )٢(".احلافظ، الثقة: " ووصفه الذهيب بقوله)١(). ه٢٨٠ت (له، 

 ).١١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة" ،عبدهللا بن مسلمة، )القعنيب( .٣

فع األنصاري املـدين): "أفلح بن محيد( .٤  خ م د . مـن الـسابعة، ثقـة، ابـن صـفريا: يقـال لـه،بن 
. رمحن بــن القاســم بــن دمحم، وأبيــه القاســم بــن دمحم بــن أيب بكــر الــصديقعبــدال:  روى عــن)٣(".س ق

 )٤(. بن وهبعبدهللا بن منري، وعبدهللا: وروى عنه

ملدينـة، ثقة،بن أيب بكر الصديق): "القاسم بن دمحم( .٥  )٥(". ع. مـن كبـار الثالثـة، أحد الفقهاء 
بــل : وروى عنــه. أمســاء بنــت عمــيس، وزينــب بنــت جحــش: روى عــن أنــس بــن ســريين، وأميــن بــن 

 )٦(.املكي
  ).٤٧ح (، سبقت ترمجتها )عائشة ( .٦

 احلكم على اإلسناد

  .، رجاله ثقاتده صحيحإسنا

                                                
  ). ٦/٢١٩ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

 ). ١٣/٤٠٧ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٢(

 ). ١١٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٣/٣٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ٤٥١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢٣/٤٢٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٣٠٢

  )١(ب النهي عن اغتسال الرجل واملرأة بفضل أي منهما: املبحث اخلمسون

َقال -احلديث الثامن والستون  ِ البـيـهقيَ َ د بـن :َْ ُ َأخبـر أَبو احلسن بن عبدان، أ َأمحد بن عبـيـد، أ ز ُ ُْ ْ ُْ ُ ََ َ ُِ ٍ ْ َْ َُ َ ََْ َ ِ َ َْ ْ
ُاخلليــل، ثنــا مــسدد، ثنــا أَبــ ٌُ َّ َ ِ َِ ِو عوانــة، عــن داود بــن عبــدهللا األودي، عــن محيــد بــن ْ ِْ ِْ َِْ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َِّ َ ْ ُ َ ِّرمحن احلمــريي، عبــدالَ َِ ْ ِْ ِ َْ َّ

َقال َّلقيت رجال صحب النَّيب : َ ِ َ ِ َ ً ُ َ ُ َكما صحبه أَبملسو هيلع هللا ىلص َِ ُ َ ِ َ َ َ هريـرة أَربع سنني، قالوَ َ َ ِ ِ َ َْ ََ َْ ُ :  

ِنـهى رسول هللا ( ُ ُ َ َ َِأن ميتشط َأحد كل يـوم، أَو يـبـول يف مغتـسله، أَو تـغتـسل المـرأَة بفـضل  ملسو هيلع هللا ىلصَ ْ َ َُ َ َِّ ُ ُْ َْ ْ َ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ُ ِْ َ ُ َ َ َِ َ ٍ َ َْ ْ
ًالرجل، أَو يـغتسل الرجل بفضل المرأَة، وليـغرتفا مجيعا َِ ََ ْ َّ ْ ََِّ َ ْْ َْ َِ ْ ِ ِْ ِ ُ َُ َ ُِ َ.( 

 فهــو ،الــصحايب الــذي حدثــه إال أن محيــدا مل يــسم ،هــذا احلــديث رواتــه ثقــات: "قــال البيهقــي
 األودي  إال أنه مرسل جيد لوال خمالفته األحاديث الثابتة املوصولة قبله، وداود بن عبدهللا،مبعىن املرسل

  )٢(." البخاري ومسلم رمحهما هللا تعاىل؛مل حيتج به الشيخان
  ختريج احلديث

 )٥(.أمحــد و)٤(."الــصغرىالــسنن " والنــسائي يف )٣(.، ومل يــذكر االغتــسال بفــضل املــرأة داودو أبــ:أخرجــه
ر"  يفوالطحـــاوي  كلهـــم مـــن )٧(.، مثـــل أيب داودحلـــاكموا.  بنحـــو حـــديث البـــاب)٦(."شـــرح معـــاين اآل

 -رمحن احلمــريي عبـدالعـن محيــد بـن : "إال أن احلــاكم قـال..".  بـهداود بـن عبـدهللا، عــن محيـد: "طريـق
  )٨(."ملبهم هو احلكم بن عمرو الغفاريوهذا الرجل ا" :قال ابن السكنو".  عن أيب هريرة-أظنه 

                                                
  .وما ذكرته من عندي". ب النهي عن ذلك: " اقتصر البيهقي يف الرتمجة على قوله)١(

  ). ٩١٣ ح ١/٢٩٤ - ب ما جاء يف النهي عن ذلك -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب يف البول يف املستحم -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٣(   ).  ٢٨ ح ١/٨ - 
ب ذكر النهي عن االغتسال بفضل اجلنب -طهارة ال (٢ ط)٤(  ).  ٢٣٨ ح ١/١٣٠ - 

  ).  ١٧٠١٢ ح ٢٨/٢٢٤( ١ط" املسند"أمحد بن حنبل ) ٥(

  ). ٧٩ ح ١/٢٤ - ب سؤر بين آدم -الطهارة  (١ط) ٦(

 ). ٥٩٦ ح ١/٢٧٣ -الطهارة  (١ط "املستدرك" اكم احل)٧(

  ).١٢٧: ص( ٣ط "احملرر يف احلديث"  ابن عبداهلادي)٨(



 ٣٠٣

  شواهد احلديث

   )١(. تسعة من الصحابةذكره الكتاين يف احلديث املتواتر، من رواية

، أخرجــه: األول يف  بكــر األثــرم وأبــو )٢(."هســنن"  يف داودوأبــ :حــديث األقــرع بــن حــابس 
   )٣(."هسنن"

،: الثـــاين  )٤(."هـــــــــمـــصنف"يف اين ـــــــــرزاق الـــصنععبـــدال : أخرجـــهحـــديث عبـــدهللا بـــن ســـرجس 
ر"  والطحـــاوي يف)٥(".همــــسند"يف  وأبـــو يعلـــى وابــــن  )٧(".هســـنن" يف الــــدارقطين و)٦(".شــــرح معـــاين اآل
   )٨(".التحقيق يف مسائل اخلالف"اجلوزي يف 

، أخرجه : الثالث رشرح معاين"الطحاوي يف حديث أنس بن مالك      )٩(". اآل
ــــع ــــن عمــــرو حــــديث احلكــــم : الراب ، أخرجــــهيالغفــــارب  )١٠(".همــــصنف"يف ابــــن أيب شــــيبة  : 
ر"والطحاوي يف     )١٣(. والطرباين)١٢(".هصحيح" يف ابن حبان و )١١(".شرح معاين اآل

                                                
 ).٤٠ ح ٧٠: ص (٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ١(

 ).٨٢ ح ١/٢١ - ب النهي عن ذلك -الطهارة ( ط.د )٢(

 ).٦٩ ح ٢٤٨: ص -ب يف الرجل واملرأة يغتسالن مباء واحد ( ١ط )٣(

ب سؤر املرأة -الطهارة ( ٢ط )٤(  ).٣٨٥ ح ١/١٠٧ - 

 ).١٥٦٤ ح ٣/١٣٢( ١ ط)٥(

 ).٧٨ ح ١/٢٤ -  سؤر بين آدمب -الطهارة ( ١ط) ٦(

 ).٤١٧ ح ١/٢٠٩ - ب النهي عن الغسل بفضل غسل املرأة -الطهارة ( ١ ط)٧(

 ).٢٣ ح ١/٤٧( ١ ط)٨(

 ).٩٤ ح ١/٢٥ - ب سؤر بين آدم -الطهارة ( مصدر سابق )٩(

 ).٣٥٤ ح ١/٣٨ - من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها -الطهارات ( ١ط )١٠(

 ).٨٠ ح ١/٢٤ - ب سؤر بين آدم -الطهارة ( مصدر سابق )١١(

 ).١٢٦٠ ح ٤/٧١ -ب الوضوء بفضل وضوء املرأة  -الطهارة ( ١ ط"اإلحسان ")١٢(

 ).٣٧٤١ ح ٤/١١١( ط.د "املعجم األوسط" و).٣١٥٦ ح ٣/٢١٠( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ١٣(



 ٣٠٤

، أخرجه: اخلامس شـرح "لطحـاوي يف وا )١(".هسـنن"يف  بكر األثـرم وأب :حديث رجل من الصحابة 
ر    )٢(".معاين اآل

، أخرجــــــه: الــــــسادس  سننالـــــــ"يف النــــــسائي و )٣(".هســـــــنن"يف  داود وأبــــــ :حــــــديث عائـــــــشة 
ر"والطحاوي يف  )٤(".الصغرى    )٦(".هصحيح"يف ابن حبان و )٥(".شرح معاين اآل

، أخرجــه: الــسابع شــرح "والطحــاوي يف  )٧(." الــصغرىهســنن"يف النــسائي  :حــديث ميمونــة 
ر    )٨(".معاين اآل

يف  بكــر األثــرم وأبــو )٩(". الــصغرىهســنن"يف النــسائي : ، أخرجــه حــديث أم ســلمة: الثــامن
ر" والطحاوي يف )١٠(".هسنن"    )١١(".شرح معاين اآل

، أخرجه: التاسع    )١٢(".هسنن"يف   بكر األثرمو أبحديث أم هاينء 
   احلديثرجال

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 .والثالث

                                                
 ).٦٨ ح ٢٤٨: ص -ب يف الرجل واملرأة يغتسالن مباء واحد ( ١ ط)١(

 ).٧٩ ح ١/٢٤ - ب سؤر بين آدم -الطهارة (مصدر سابق ) ٢(

 ).٧٧ ح ١/٢٠ -ب الوضوء بفضل وضوء املرأة  -الطهارة ( ط.د )٣(

ء واحد -الطهارة ( ٢ ط)٤(   ).٢٣٣ ح ١/١٢٨ - ب ذكر اغتسال الرجل واملرأة من نسائه من إ
 ).٨١ ح ١/٢٤ - ب سؤر بين آدم -الطهارة ( مصدر سابق )٥(

حة هذا الفعل املزجور عنه -الطهارة  (١ ط"اإلحسان" )٦( ن يصرح   ).١٢٦٢ ح ٤/٧٤ ذكر خرب 

ء واحد -الطهارة ( ٢ ط)٧(  ).٢٣٦ ح ١/١٢٩ - ب ذكر اغتسال الرجل واملرأة من نسائه من إ

 ).٨٩ ح ١/٢٥ - ب سؤر بين آدم -الطهارة ( مصدر سابق )٨(

ء واحدب ذكر اغتسال الرجل وامل( ٢ ط)٩(  ).٢٣٧ ح ١/١٢٩ - رأة من نسائه من إ

 ).٧٧ ح ٢٥١: ص -ب يف الضوء بفضل املرأة ( ١ط )١٠(

 ).٨٨ ح ١/٢٥ - ب سؤر بين آدم -الطهارة ( مصد سابق )١١(

 ).٧٨ ح ٢٥١:  ص- ب يف الضوء بفضل املرأة( مصدر سابق) ١٢(



 ٣٠٥

د بن اخلليل( .٢ س به: "التسرتي، قال الدارقطين) ز  إبراهيم بن بشار الرمادي، : عنروى، "ال 
ـــ :روى عنـــه .وهـــارون بـــن ســـعيد األيلـــي ويف تـــ .صمد بـــن علـــي الطـــسيت، وأبـــو بكـــر الـــشافعيعبدال

 )١(.ه٢٩٠
 ).٥ح (سبقت ترمجتهما يف " ثقة ثبت"، )أبو عوانة(، و "ثقة"، )مسدد( .٣

 روى )٢(". ع. مـــن الـــسادسة، ثقـــة،عـــافري أبـــو العـــالء الكـــويفّالز): "داود بـــن عبـــدهللا األودي( .٤
 ، اليــشكريعبــدهللاأبــو عوانــة الوضــاح بــن : وروى عنــه. عــامر الــشعيب، ووبــرة أيب كــرز احلــارثي: عــن

 )٣(.بن اجلراحووكيع 

بــن عبــاس، ا:  روى عــن)٤(".البـصري ثقــة فقيــه مــن الثالثـة ع): "رمحن احلمــرييعبــدالمحيـد بــن ( .٥
 )٥(.قتادة، ودمحم بن سريين:  وروى عنه.بن عمرا

 احلكم على اإلسناد

ــــد،  د التــــسرتي، إســــناده جي ــــة، وومحيــــد احلمــــريي ألجــــل ز ــــة روى عــــن صــــحابة، قــــد مــــن الثالث وجهال
لــــــشواهد واملتابعــــــات إىل صــــــحيح لغــــــريه الــــــصحايب ال تــــــضر، نقطاعــــــه . واحلــــــديث يرتقــــــي  وحكــــــم 

  )٨(."مسند أمحد" وحمققوا )٧(.األلباين:  وصححه)٦(.البيهقي

                                                
ــــــدارقطينا) ١(  ١ ط"ريــــــخ بغــــــداد"اخلطيــــــب البغــــــدادي : انظــــــرو). ١١٧: ص( ١ط "ســــــؤاالت احلــــــاكم للــــــدارقطين" ل

)٩/٥٠٧(. 

  ). ١٩٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)٨/٤١١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ). ١٨٢: ص (املصدر السابق )٤(

 .)٧/٣٨٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

ر"البيهقي ) ٦(   ). ١/٤٩٨ (١ ط" معرفة السنن واأل

  ).  ٤٧٢ ح ١/١٤٦ (٣ ط" املصابيحمشكاة"  ت األلباين)٧(

  ).  ١٧٠١٢ ح ٢٨/٢٢٤( ١ط" املسند" أمحد بن حنبل )٨(



 ٣٠٦

   ب ال وقت فيما يتطهر به املتوضىء واملغتسل: املبحث احلادي واخلمسون

َقــال -احلـديث التاســع والـستون  ِ البـيـهقـيَ َ َ َأخبـــر أَبـو احلــ:َْ ُْ َ َ َ ُسن علــي بـن َأمحــد بـن عبــدان، ثنـا َأمحــد بــن ْ ُْ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِ َ
َصفار، ثنا أَبو مسلم، ثنا أَبو عمـرو، ثنـا إبــراهيم بـن سـعد، قـالعبيدال َ ٍ ِ ِْ َ ُ ُ ُُ ُْ ُْ َ ِ ٍ ْ َ ٍ ْ َّ ِمسعـت ابـن شـهاب حيـدث عـن : َّ َ ُ ِّ َ ُْ ٍ َ ِ َِ ُ ْ َ

َالقاسم بن حممد، عن عائشة ََ ِ َِ َْ ٍ َّ َُ ِ ْ ِ ْ، قالت ْ َ َ : 

ِكنت َأغتسل َأ ورسول هللا ( ُ ُ ََ َ ُ ِ َْ ُ ء واحد وهو الفرقملسو هيلع هللا ىلص ُْ ُمن إ َ ََْ ُ َ ٍَ ِ ٍِ َ ِ ْ
)٢().)١( 

  ختريج احلديث

َمن اجلنابة: ( وزاد مسلم)٤(."الصحيح" يف مسلم و)٣(.البخاري: أخرجه   ..".عروة به: "من طريق). ََ

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّصفارالـــ(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٤٧ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، يِّجَالك، )أبو مسلم( و .والثالث

والــــذي يظهـــر يل أنـــه تـــصحيف، زيـــدت يف آخـــره الــــواو، . ، مل يتبـــني يل مـــن هـــو)أبـــو عمـــرو( .٢
، "بن إبراهيم سعدإبراهيم بن "، إذ من شيوخه "ضيَْواحلحفص بن عمر " ، وهو"أبو عمر: "صوابه

، سبقت ترمجتـه "ثقة ثبت"، "ضيَْو احل"، و)٥(".يِّجَالك أبو مسلم إبراهيم بن عبدهللا"ومن تالميذه 
  )٦(.البخاري، وأبو داود: وروى عنه.  ومهام بن حيىي،هشام الدستوائي: روى عن). ٤٩ح (يف 

                                                
ِلتحريـك") ١( ِ ْ َّ ِمكيــال يــسع ســتة عــشر رطــال، وهــي اثـنــا عــشر مــدا، أَو ثالثــة آصــع عنــد أهــل احلجــاز: ِ َِ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ْ ُ ّ َُ َ ََ ً َ َ ََ َ ََ ََ

ِ َ ْ َّ َوقيــل .ْ
ِ ُالفــرق مخــسة : َ ََ ََْ

ْأقـساط، والقـسط ِ َ لـسكون فمائــة وعـشرون رطــال: ْ ْنــصف صـاع، فأمــا الفـرق  ُِ َ ُّ َُ ْ َِ َِ ٌ ِ ِ ْ ََّ ٍ َ ُ  ١ط "النهايـة يف غريــب احلــديث" ابـن األثــري: انظـر. "ْ
)٣/٤٣٧(  

  ). ٩٢٨ ح ١/٢٩٩ - ب ال وقت فيما يتطهر به املتوضىء واملغتسل -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب غسل الرجل مع امرأته -سل الغ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٣(   ).  ٢٥٠ح ١/١٠١ - 

ب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة-احليض  (١ط)٤(     .)٣١٩ ح ١/٢٥٥ -... 

  .)٧/٢٦( ١ط "ذيب الكمال" املزي) ٥(

 .)٧/٢٧(  املصدر السابق)٦(



 ٣٠٧

 ثقــة ،ســحاق املــدين الزهــري أبــو إ،رمحن بــن عــوفعبــدالبــن إبــراهيم بــن ): "إبــراهيم بــن ســعد( .٣
ُِّ تكلــم فيــه بــال قــادح،حجــة . الوليــد بــن كثــري، ويزيــد بــن أيب عبيــد:  روى عــن)١(". ع. مــن الثامنــة،ُ

 )٢(.ابنه يعقوب، ويعقوب بن محيد بن كاسب: وروى عنه

ســبقت ترمجتــه  ، ثقــة،)القاســم بــن دمحم(و ). ١١ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة"، )بــن شــهابا( .٤
 ).٤٧ح (، سبقت ترمجتها )عائشة (و ). ٦٨ح (يف 

 احلكم على اإلسناد

  . رجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
  ). ٨٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٣٠٨

َقال -احلديث السبعون  ِ البـيـهقيَ َ ُ وَأخبـر أَبو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن :َْ ُ َْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
َّصفار، ثنـا إســحاق احلـريب، ثنــا عفـاعبيدالـ ََّ ُّ َِْْ ُ َ ْ ِ ُ ِن، ثنـا شــعبة، ثنـا عبــدهللا بـن عبـدهللا بــن جـرب، عــن أَنـس بــن َّ ِْ ْ ِْ َ ْ ََ ٍْ َ ُ ُ ْ ُ ُ
ٍمالك ِ َ، قال َ َ : 

ِكان رسول هللا ( ُ ُ َ َ لمكوكملسو هيلع هللا ىلص َ ِيـتـوضأ  ُّ َِ ْ ُ َّ َ ََ
َّ ويـغتسل خبمس مكاكي،)١( ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َُ ْ َ.()٢(  

  ختريج احلديث

رة املـد، وأخـرى حديث ابـن جـرب عـن أنـس روي عنـه مـن طـ لفـاظ خمتلفـة، فتـارة بـذكر املكـوك، و ُّرق  َ
  .ّالرطل

ُّأخرجـه بلفـظ املــد
 )٥(."الـسنن الــصغرى" يف النــسائي:  وبلفـظ املكـوك)٤(.مــسلم و)٣(.البخـاري: 

ــــــسي يف  )٦(.أمحــــــدو ــــــن خزميــــــة و)٧(."مــــــسنده"وأبــــــو داود الطيال  يف  عوانــــــةوأبــــــ و)٨(."صــــــحيحه" يف اب
أمـا لفـظ الرطـل  )١١(."البحـر الزخـار" يف مـسنده البـزارو )١٠(."صـحيحه" يف بانابن ح و)٩(."املستخرج"

   )١٣(.الرتمذيو )١٢(. داودوأب: فأخرجه

                                                
املكـــاكى ")١(

َ
ِمجـــع مكـــوك، علـــى إبـــدال اليـــاء مـــن الكـــاف األخـــرية:  َِ َِ ِ ٍَ ْ َ ْ ِْ َ َ ُِ ََ خـــتالف : ُّواملكـــوك .ُّ ِاســـم للمكيـــال، وخيتلـــف مقـــداره  َِ ْ ِ ُ َْ ِ َ ْ ِ ِْ ٌ

ِاصطالح النَّاس عليه يف البالد َِْ ِ ِ ََْ ِ    .)٤/٣٥٠( ١ط "النهاية يف غريب احلديث واألثر"  ابن األثري."ِ

  ).٩٣٠ ح ١/٣٠٠ - ب ال وقت فيما يتطهر به املتوضىء واملغتسل -الطهارة ( ٣ط "الكربى لسننا" لبيهقيا) ٢(

ملد -الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٣( ب الوضوء    ).  ٢٠١ح  ١/٨٥ - 

ب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة-احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٤(   ).  ٣٢٥ ح ١/٢٥٨ -... 
ب القدر الذي يكتفي به الرجل من املاء للوضوء -طهارة ال (٢ ط)٥(   ).  ٧٣ ح ١/٥٧ - 

  ).  ١٢١٠٥ ح ١٩/١٥٦( ١ط" املسند" أمحد بن حنبل )٦(

  ).  ٢٢١٦ ح ٣/٥٧٣( ١ط )٧(
ب ذكر خرب روي عن النيب -الوضوء  (ط.د) ٨(  ملد   ). ١١٦ ح ١/٦١ -... يف إجازة الوضوء 
  ).  ٦٢٧ ح ١/١٩٧( ١ ط)٩(

 ). ١٢٠٤ ح ٣/٤٧٧ -... ذكر اخلرب الدال على أن هذا القدر-الغسل  (١ ط"اإلحسان ")١٠(

  ). ٦٣٦٥ ح ١٣/٤٧ (١ط )١١(

ب ما جيزئ من املاء يف الوضوء -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )١٢(   ). ٩٥ ح ١/٢٤ - 

ب قدر ما جيزئ من املاء يف الوضوء -السفر  (٢ ط"السنن "الرتمذي) ١٣(   ). ٦٠٩ ح ٢/٥٠٧ - 



 ٣٠٩

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

عبـدهللا : ، وثقـهيعقـوب احلـريب أبـو ،إسحاق بن احلسن بن ميمـون بـن سـعد): إسحاق احلريب( .٢
حيــىي بــن :  وعنــه. ، وهــوذة بــن خليفــةأيب نعــيم الفــضل بــن دكــني: روى عــنبــن أمحــد، والــدارقطين، 
 )٢(."ثقة حجة: "وقال الذهيب )١(. ه٢٨٤ت  .صاعد، ودمحم بن خملد

، "ثقة حـافظ مـتقن"، )شعبة(و ). ١٧ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة ثبت" ، بن مسلم،)عفان( .٣
 ).٤٧ح (رمجته يف سبقت ت

 روى )٣(". ع. مــن الرابعــة، ثقــة،ابــن عتيــك األنــصاري املــدين): "عبــدهللا بــن عبــدهللا بــن جــرب( .٤
: وروى عنـه.  إن كان حمفوظا، وجده المه عتيك بـن احلـارث األنـصاري- بن جرب عبدهللاأبيه : عن

 )٤(.مالك بن أنس، ومسعر بن كدام

  ).٨ح (ه يف ، سبقت ترمجت)أنس بن مالك ( .٥
 احلكم على اإلسناد

  .، رجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
  ). ٧/٤١٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

 ). ١/١٩٠ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ٢(

 ). ٣٠٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٣١٠

ي اجلنب عن قراءة القرآن: املبحث الثاين واخلمسون   ب 

َقـال -احلديث احلادي والـسبعون  ِ البـيـهقـيَ َ َ َأخبــر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان قـال:َْ َ َ َ َ ََْ َِ ِْ َْْ ُ ُّ ِْ َ ََ ُْ ََأخبــر : َ َ َ ْ
ََُأمحد بن عبـ ُ ْ ُ َيـد قـالَْ َ ٍ َحـدثـنا إبــراهيم بـن عبـدهللا قـال: ْ ََ ُ ْ ُْ َِ ِ َ َّ َحـدثـنا إبــراهيم بـن بـشَّار قـال: َ ََ ٍ َ َُ ْ ُْ َِ ِ َ ُحـدثـنا سـفيان بـن : َّ ْ ُ َ ْ ُ َََ َّ

ْعيـيــنة، عــن ابـن َأيب ليـلــى، ومـسعر بــن كــدام، وشـعبة بــن احلجـاج، عــن عمــرو بـن مــرة، عـن عبــدهللا ْ ْ َ ََ َ َ َ ٍَُّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِِ َّ َْ َ َْ ُ ََ ٍَ ِ َِ ْ ْ َْ ِ بــن َ ْ
ٍسلمة، عن علي بن َأيب طالب ِ َِ َِ ِ ْ ِّ َ َْ َ َ َ : 

َأَنــه بـعــث رجلــني، فـقــال( َ َ ٍ ْ َُ ََ َ َ ُ ِإنكمــا ع: َّ َ ُ ِلجــانَِّ َ ِفـعاجلــا عــن دينكمــا، وإن رســول ا . )١(ْ َِّ َ ُ ََ َ ََّ ِ ُ ِ ْ َ ِ َ ْمل يكــن ملسو هيلع هللا ىلص َ ُ َ َْ
ُْحيجبه أَو حيجره عن قراءة الق َِ َ ُِ ْ ُ ْ َُُ ْ ُْ َ ََرآن، ليس اجلنابةَُ ََْ َ َْ ِ ْ.()٢( 

   ختريج احلديث

دة فيه داودوأب: أخرجه  )٤(".حسن صـحيح: "، بنحوه وليس فيه ذكر الرجلني، وقالذيـــالرتمو )٣(. بز
 ابـن أيب شـيبةو )٧(."مـسنده" يف دـــــأمحو )٦(."سـننه" يف اجهـــــــــابـن مو )٥(." الصغرىالسنن" يف والنــسائي

ــــ يعوأبـــو )٨(."نفهمـــص" يف خمتـــصرا  يف ابـــن خزميـــةو )١٠(."املنتقـــى" يف اجلـــارود ابـــن و)٩(."املـــسند" يف لىـــــــ
ر"  يف والطحاوي)١١(."الصحيح" ، حلـاكم وا)١٣(."املعجـم األوسـط"يف   والطـرباين)١٢(."شـرح معـاين اآل

                                                
ّالرجل القوي الضخم: ِالعلج") ١(  )١/٢٣٩(١ط "ذيب اللغة"األزهري :  انظر."ّ

ر" البيهقي) ٢(  ). ٧٧٤ ح ١/٣٢٢ - ب قراءة القرآن -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

ب يف اجلنب يقرأ القرآن -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٣(   ). ٢٢٩ ح ١/٥٩ - 

ب يف الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما مل يكن جنبا -الطهارة  (٢ ط"السنن "الرتمذي) ٤(   ). ١٤٦ ح ١/٢١٤ - 

ب حجب اجلنب من قراءة القرآن -الطهارة  (٢ ط)٥(   ). ٢٦٦ ح ١/١٤٤ - 
ب ما جاء يف قراءة القرآن على غري طهارة -الطهارة والسنن ( ط. د)٦(   ). ٥٩٤ ح ١/١٩٥ - 
 ). ٨٤٠ ح ٢/٢٠٤( ١ط) ٧(

  ). ١٠٧٨ ح ١/٩٧ - من كره أن يقرأ اجلنب القرآن -الطهارات ( ١ط )٨(
  ). ٤٠٦ ح ١/٣٢٦ (١ ط)٩(
  ). ٩٤ ح ٣٤:  ص- يف اجلنابة والتطهر هلا -الطهارة  (١ ط)١٠(
ب الرخصة يف قراءة القرآن-الوضوء  (ط.د) ١١(   ). ٢٠٨ ح ١/١٠٤ -... 
  ). ٥٥٨ ح ١/٨٧ -...ب ذكر اجلنب احلائض والذي ليس على وضوء -الطهارة  (١ ط)١٢(
  ). ٦٦٩٧ ح ٧/٩ (ط.د )١٣(



 ٣١١

. دة ألفــاظكلهــم بنحـوه، وألفــاظهم متقاربـة وعنــد بعـضهم ز )٢(.لبيهقـيوا )١(.وصـححه ووافقـه الــذهيب
وقال شعبة راوي احلديث عن عمـرو  ...". عمرو بن مرة، عن عبدهللا بن سلمة، عن علي: "من طريق

    )٣(".هذا احلديث ثلث رأس مايل: "بن مرة

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ). ٤٧ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة): "إبراهيم بن عبدهللا( و .والثالث

 وقـال ابـن )٤(".وكان متقنا ضابطا: " قال ابن حبان.ماديّأبو إسحاق، الر، )إبراهيم بن بشار( .٢
: "التـاريخ الكبـري" يف  وقـال البخـاري)٥(".من الثقات مستقيم، وهو عند من أهل الصدق: "عدي

ـــصــدوق لكنــه يه": دي أبــو الفــتح األز وقــال)٦(."بعــد الــشيء يهــم يف الــشيء" ـــ وذك)٧(."مــــــــ ر ابــن ـــــــ
 مث ميلـي علـى النـاس مـا مسعـوه مـن ،كـان حيـضر معنـا عنـد سـفيان: "أيب حامت عن اإلمـام أمحـد، قـال

دة لـــيس يف ، ورمبـــا أملـــى علـــيهم مـــا مل يـــسمعوا مـــن ســـفيان كأنـــه يغـــري األلفـــاظ،ســـفيان  فتكـــون ز
ـــق .ديداــــــــــ وذمــه يف ذلــك ذمــا ش؟ علــيهم مــا مل يــسمعوا متلــي! أال تتقــي هللا: فقلــت لــه،احلــديث ال ــــــ

مهأضعفه : " قال الذهيب)٨(."صدوق:  فقال؟أبو دمحم سئل أيب عنه  لـيس : وقال ابن معـني.محد وا
لقوي" : أنه قالالنسائي وغريه وذكر عن )٩(".بشيء  ،حافظ لـه أوهـام: " وقال احلافظ)١٠(".ليس 

                                                
  ). ٥٤١ ح ١/٢٥٣ -الطهارة  (١ط "املستدرك"اكم احل) ١(

ي اجلنب عـن قـراءة القـرآن -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢( ب   "شـعب اإلميـان"و). ٤١٤ ح ١/١٤٢ - 
  ).  ١٩٣٣ ح ٣/٤٤٤( ١ط

 ). ١/١٦٠( ١ط "الكامل" بن عديا) ٣(

 ). ٨/٧٢( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٤(

 ). ١/٤٣١ (مصدر سابق) ٥(

  ). ١/٢٧٧(ط . د)٦(

  ). ٥/٥١٦ (١ ط"ريخ اإلسالم" الذهيب) ٧(

  ). ٢/٨٩ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(

 ). ١/١١(ط . د"املغين يف الضعفاء"لذهيب ا) ٩(

 ). ١/٢٠٩ (١ ط"الكاشف"الذهيب ) ١٠(



 ٣١٢

: هـــــوروى عن. يـــــــبيب املكـــــــــــــلى بــن شـأيب معاويـــة الــضرير، ويعـــ:  روى عــن)١(". د ت.مــن العاشـــرة
 )٢(.حرب بن إمساعيل الكرماينأبو داود، و

 ).٤ح (، مرت ترمجته يف "ثقة"، )سفيان بن عيينة( .٣

ِأبـــو ليلـــى مـــسعر بـــن كـــدام( .٤  مـــن ، ثقـــة ثبـــت فاضـــل، أبـــو ســـلمة الكـــويف،بـــن ظهـــري اهلـــاليل): "ِْ
 بــــن عبـــدهللا: وروى عنـــه. أيب صـــخرة جـــامع بـــن شــــداد، وزيـــد العمـــي: روى عـــن )٣(". ع.الـــسابعة

 )٤(. بن منريعبدهللاملبارك، و
 ).٤٧ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة حافظ متقن"، ) بن احلجاجشعبة( .٥

 ثقـــة ، املـــرادي أبـــو عبـــدهللا الكـــويف األعمـــى،لـــيََمبـــن عبـــدهللا بـــن طـــارق اجل): "عمـــرو بـــن مـــرة( .٦
إلرجـاء،س كـان ال يــدل،عابـد زاذان أيب عمــر، وسـامل بــن :  روى عـن)٥(". ع. مــن اخلامـسة، ورمـي 

 )٦( . عمرو بن قيس املالئي، والعوام بن حوشب:وروى عنه. أيب اجلعد

:  وقـــال ابـــن عـــدي)٧(. وثقـــه ابـــن حبـــان.بـــن ســـلمة، أبـــو العاليـــة، اهلمـــداين، الكـــويف، )عبـــدهللا( .٧
س به" : "التـاريخ الكبـري" يف  وقـال البخـاري)٩(.بـن شـيبةقوب يعوالعجلي :  وثقه)٨(."أرجو انه ال 
ال  .كان عبدهللا حيدثنا فنعرف وننكـر، وكـان قـد كـرب: قال أبو داود، عن شعبة، عن عمرو بن مرة"

                                                
 ). ٨٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢/٥٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٥٢٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٢٧/٤٦٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ٤٢٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢٢/٢٣٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ). ٥/٣١( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٧(

 ). ٥/٢٨١( ١ط "الكامل" بن عديا) ٨(

 ). ١٥/٥٢(١ط" ذيب الكمال "املزي) ٩(



 ٣١٣

سـعد بـن :  روى عـن)٢(".٤ . مـن الثانيـة،صدوق تغري حفظـه: " قال ابن حجر)١(."يتابع يف حديثه
 )٣(.مرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعيع: وروى عنه. أيب وقاص، وسلمان الفارسي

  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف ) علي بن أيب طالب( .٨
 احلكم على اإلسناد

مل يكـن : "، وقـال الـشافعي عـن احلـديث)، وإبـراهيم بـن بـشاربن سلمة عبدهللا: (إسناده ضعيف ألجل
 ؛ يف ثبـوت احلـديث- رمحـه هللا -توقـف الـشافعي وإمنـا : "ل البيهقـي بقولـهعلـو". أهل احلـديث يثبتونـه

ألن مداره على عبدهللا بـن سـلمة الكـويف، وكـان قـد كـرب، وأنكـر مـن حديثـه وعقلـه بعـض النكـرة، وإمنـا 
حمققــوا :  وحــسنه)٦(. واألعظمــي)٥(.األلبــاين:  وضــعفه)٤(". قالــه شــعبة،روى هــذا احلــديث بعــد مــا كــرب

ؤوط)٧(."مسند أمحد"    )٩ (.قق مسند أيب يعلىوحم )٨(. واألر

                                                
  ). ٥/٩٩(ط .د) ١(
  ). ٣٠٦: ص (١ ط"يبالتقر"ابن حجر ) ٢(

 .)١٥/٥١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

ر"البيهقي ) ٤(   ). ١/٣٢٣ (١ ط" معرفة السنن واأل

 ). ٤٨٥ ح ٢/٢٤١( ٢ط "إرواء الغليل"  األلباين)٥(

  ). ٢٠٨ ح ١/١٠٤ (ط.د "الصحيح" ابن خزمية) ٦(

 ). ٨٤٠ ح ٢/٢٠٤( ١ط" املسند"أمحد بن حنبل ) ٧(

  ). ٢٢٩ ح ١/١٦٤ (ط.د "نالسن"أبو داود ) ٨(

  ). ٤٠٦ ح ١/٣٢٦ (١ ط)٩(



 ٣١٤

  نب يريد األكلُب اجل: املبحث الثالث واخلمسون

َقــال -احلـديث الثــاين والـسبعون  ِ البـيـهقــيَ َ ُّ َأخبــر أَبــو احلــسن علـي بــن َأمحــد بـن عبــدان األهــوازي، أ :َْ ِْ َ َ َْ ُّ َْ ْ َْ َ َ ََْ َِ ِْ َْ ُ ِ َ ُ َ
َُأمحــد بــن  ْ ُ ُّصفار، ثنــا إبـــراهيم احلــريبعبيدالــَْ ِْ َْ ُ َِ ِْ ُ َّ ِ، ثنــا حممــد بــن الــصباح، ثنــا ابــن المبــارك، عــن يــونس، عــن َّ َ ََ ُ ُُ ْ َِ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ ََّّ ُ َّ َ

َالزهري، عن َأيب سلمة، عن عائشة  ََ ِ َ َ َْ َْ َ َ ِ ِّ ِ ْ ُّ: 

ََّأن النَّيب ( ِ كل وهو جنب غسل يديهملسو هيلع هللا ىلصَّ ِْ كان إذا أَراد َأن  َ َ ٌ ُ ََ ََ ََ ُ َ َُ ُ َ َْ ْ َ ِ َ.()١( 

  ج احلديثختري

  .ومل يذكرا األكل". أيب سلمة، عن عائشة: "من طريق )٣(.مسلمو )٢(. البخاري:أخرجه

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 .والثالث

 قـال ادي احلـريب، بن إبـراهيم بـن بـشري البغـد، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق):إبراهيم احلريب( .٢
ألحكــام، حافظــا : "اخلطيـب البغــدادي لفقــه، بــصريا  كــان إمامــا يف العلــم، رأســا يف الزهــد، عارفــا 

: روى عنـــه، وممـــن حيـــىي ابــن احلمـــاين، وأمحـــد بـــن حنبـــل: وذكـــر مـــن شـــيوخه. للحــديث، مميـــزا لعللـــه
خ، اإلمـــام، الـــشي: " وقـــال الـــذهيب)٤(". ه٢٨٥ت . موســـى بـــن هـــارون احلـــافظ، وحيـــىي بـــن صـــاعد

  )٥(."احلافظ، العالمة، شيخ اإلسالم، صاحب التصانيف

)٦(". ع. مــن العاشــرة، ثقــة حــافظ، أبــو جعفــر البغــدادي،واليبُّالبــزاز الــد): "دمحم بــن الــصباح( .٣

                                                
  ). ٩٧٩ ح ١/٣١٢ -نب يريد األكل ُب اجل -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب كينونة اجلنب يف البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل -الغسل ( ١ط "الصحيح" ريبخاال) ٢(  ). ٢٨٦ ح ١/١١٠ - 

  ). ٣٠٥ ح ١/٢٤٨ -...ب جواز نوم اجلنب واستحباب -احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(

  .) بتصرف٦/٥٢٢ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(

  ). ١٣/٣٥٦ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٥(

  ). ٤٨٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٦(



 ٣١٥

 )١(.البخاري، ومسلم، وأبو داود: وروى عنه. ميدعبداحل إمساعيل بن علية، وجرير بن :روى عن

 مجعـــت فيـــه ، عـــامل جـــواد جماهـــد، ثقـــة ثبـــت فقيـــه،بـــن املبـــارك املـــروزيعبـــدهللا ): "ن املبـــاركابـــ( .٤
: وروى عنـه.  عنبسة بن سعيد الرازي، وعوف األعرايب: روى عن)٢(". ع. من الثامنة،خصال اخلري

ن الوراق  )٣(.أمحد بن منيع البغوي، وإمساعيل بن أ

 ن يف روايتـــه عــن الزهـــري ومهـــا ثقــة إال أ، أبــو يزيـــد،لـــيَْيجــاد األّبـــن يزيــد بـــن أيب الن): "يــونس( .٥
فـع ع: روى عـن )٤(". ع. مـن كبـار الـسابعة، ويف غري الزهري خطأ،قليال كرمـة مـوىل ابـن عبـاس، و

 )٥(.ساينْرُالليث بن سعد، ودمحم بن بكر البـ: وروى عنه. موىل ابن عمر

 .ويونس هذا، يروي هنا عن الزهري: قال الباحث

 ).١١ح (ته يف ، سبقت ترمج"ثقة"ابن شهاب، ) الزهري( .٦

 ، إمساعيــل: وقيــل، امســه عبــدهللا: قيــل، املــدين،رمحن بــن عــوف الزهــريعبــدالبــن ): " ســلمةوأبــ( .٧
أبـو بكـر : وروى عنـه. ، وأم سـليمملسو هيلع هللا ىلص زوج النَّـيبأم سـلمة :  روى عـن)٦(". ع. من الثالثـه،ثقة مكثر

ْبن دمحم بن عمرو ابن حزم، وأبو بكر بن املنكدر ْ.)٧( 

  ).٤٧ح (، سبقت ترمجتها )ائشة ع( .٨
 احلكم على اإلسناد

واحلـــديث صــــحيح يف ، ابــــن أيب النجـــاد عـــن الزهــــرييـــونس وهـــم  ملـــا قيـــل عــــن  حــــسنإســـناد الـــصفار
  . الصحيحني

                                                
 .)٢٥/٣٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

 ). ٣٢٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)١٠/٢٢١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ).٦١٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٣٢/٥٥٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٦٤٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)٣٣/٣٧٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(



 ٣١٦

   ب من قال يغتسل عند كل واحدة: املبحث الرابع واخلمسون

َقـال -احلـديث الثالــث والــسبعون  ِ البـيـهقــيَ َ َ َأخبـــ:َْ ٍر علــي بـن َأمحــد بــن عبــدان، أ َأمحـد بــن عبـيــد، ثنــا ْ ِْ َُْ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ ِ ُّ َ
، ثنا محاد بن سلمة، عن  ْبشر بن موسى، ثنا أَبو زكر َ َُ ََ ُ َُ َ ُ َ ُْ َّْ َِّ ََ ُ ْ ْرمحن بـن َأيب رافـع، عـن عمتـه سـلمى، عـن عبدالِ َْ َ ََ َْ َ ِ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ

ٍَأيب رافع ِ َ ِ : 

ََّأن النَّيب( ِ ِِطاف ذات يـوم على نسائهملسو هيلع هللا ىلص  َّ َِ َ ََ ٍْ َ َ َ ِ يـغتسل عند هذه وعند هذه،َ ِِ َِ ََ َْ ِْ ِ َِ ُ َْ ُ فـقلـت،َ ُْ ِ رسـول هللا : َ َ ُ ََ
ََأال جتعله غسال واحدا؟ قال َ ً ِْ َ ً ْ ُ ُ َُ َ ُهذا أَزكى وَأطهر وَأطيب: َ َْ َْ َُ َ َْ َ َ(.   

وأهــل العلــم : "عرفــةوقــال يف امل. "هــذاوحــديث أنــس أصــح مــن : قــال أبــو داود: "قــال البيهقــي
  )١(".حلديث مل يثبتوه

  ختريج احلديث

 أمحـد و)٤(".الـسنن" يف ابـن ماجـه و)٣(".الكـربىالـسنن " يفلنـسائي وا )٢(".السنن" يف  داودوأب: أخرجه
ينو )٦(".املــصنف" يف ابــن أيب شــيبةو )٥(".املــسند"يف   يف  بــن أيب أســامةاحلــارث و)٧(".املــسند" يف الــرو

ر" والطحــاوي يف )٩(."اآلحــاد واملثــاين" يف ابــن أيب عاصــمو )٨(.همــسند  لطــرباين وا)١٠(."شــرح معــاين اآل

                                                
معرفـــة " و). ٩٨٨ ح ١/٣١٤ - ب مـــن قـــال يغتـــسل عنـــد كـــل واحـــدة -الطهـــارة ( ٣ط "الكـــربى الـــسنن" لبيهقـــيا) ١(

ر   )١٤٠٤٢ ح ١٠/١٥٧ -إتيان النساء قبل إحداث غسل أو وضوء  -النكاح  (١ ط"السنن واأل

ب الوضوء ملن أراد أن يعود -الطهارة  (ط.د )٢(   ). ٢١٩ ح ١/٥٦ - 
  ). ٨٩٨٦ ح ٨/٢٠٧ -... طواف الرجل على نسائه-ِعشرة النساء ( ١ ط)٣(
  ). ٥٩٠ ح ١/١٩٤ -ب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسال  -ا سننهالطهارة و( ط. د)٤(
  ). ٢٣٨٦٢ ح ٣٩/٢٨٨ (١ط )٥(
  ).  ١٥٦٢ ح ١/١٣٦ - الرجل يطوف على نسائه ليلة -الطهارات ( ١ط )٦(
  ).  ٧٠٢ ح ١/٤٦٦ (١ط) ٧(
  ). ١٠١ ح ١/٢٣٣ (١ ط"بغية الباحث"هليثمي ا) ٨(

 ). ٤٦٢ ح ١/٣٣٨( ٢ط )٩(

  ). ١/١٢٩ -ب يريد النوم أو األكل أو الشرب أو اجلماع ب اجلن -الطهرة  (١ط) ١٠(



 ٣١٧

 وألفـاظهم متقاربـة، مــع )٢(.مـن طريـق محـاد" التـاريخ الكبــري"وذكـره البخـاري يف  )١(."املعجـم الكبـري"يف 
ختري يف ألفاظ العبارة األخرية رمحن بن أيب رافع، عن عمتـه عبدالنا محاد، ث: "كلهم من طريق. تقدمي و

  ". سلمى، عن أيب رافع

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

  ). ٣٠ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )بشر بن موسى( و .والثالث

:  روى عــن)٣(".٤ م .مــن كبــار العاشــرة ، صــدوق،يينِحَلْيـَّحيــىي ابــن إســحاق الــس): "أبــو زكــر( .٢
أمحــد بــن حنبــل، وأمحــد بــن : وروى عنــه. الربيــع بــن بــدر املعــروف بعليلــة، والربيــع بــن مــسلم القرشــي

 )٤(.خالد اخلالل

 ).٢٨ح (سبقت ترمجته يف " ثقه عابد"، )محاد بن سلمة( .٣

 مـن ، مقبول،سلمة شيخ حلماد بن ، ابن فالن ابن أيب رافع:ويقال): "عبدالرمحن بن أيب رافع( .٤
 )٦(.محاد بن سلمة: وروى عنه.  بن جعفر بن أيب طالبعبدهللا: روى عن )٥(".٤ .الرابعة

أيب : نـــــــــــــــــــ عت رو)٧(". د س ق. من الثالثة، مقبولة،رمحن بن أيب رافععبدالعمة : " )سلمى( .٥
 )٨(.زيد ابن أسلم، والقعقاع بن حكيم :اوروى عنه. رافع

اختلـف فـيمن كـان لـه قبـل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كمـا . اختلف يف امسه، كان قبطيا):   رافعوأب( .٦
كــان للعبـــاس عــم رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوهبــه لرســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلمــا أســـلم العبــاس بـــشر أبــو رافـــع : فقيــل

                                                
  ). ١/٣٢٦( ٢ ط)١(
  ). ٥/٢٨٠ (ط.د) ٢(

  ). ٥٨٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٣١/١٩٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ٣٤٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٧/٨٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٧٤٨: ص (١ط "التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)٣٥/١٩٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٣١٨

، وهـو مـايف خالفـة علـي رضـي هللا عنه: عثمـان وقيـل تويف يف خالفـة .سالمه فأعتقه رسول هللا 
ــــصواب ــــدهللالنــــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعــــن : روى عــــن )١(.ال ــــه.  بــــن مــــسعودعب ــــن يــــسار، : وروى عن ســــليمان ب

 )٢(.وشرحبيل بن سعد موىل األنصار

 احلكم على اإلسناد

 واأللبــاين )٣(."ة املهــرةإحتــاف اخلــري"البوصــريي يف : وحــسنه. ضــعيف ألجــل ابــن أيب رافــع وعمتــهإسـناده 
، وتوثيــق ابــن حبــان لعمتــه، "صــاحل: "، معتمــدا قــول ابــن معــني يف ابــن أيب رافــع"صــحيح أيب داود"يف 

ــــك ــــه، واســــهب يف ذل ــــن أيب رافــــع وعمت ــــن : ضــــعفهكمــــا  )٤(.وهــــي وجهــــة نظــــر حمقــــق يف حــــديث ب اب
ؤوط و)٦(.- واستنكروا متنه -سند  وحمققوا امل)٥(.القطان   )٧(.األر

                                                
 .) بتصرف٤/١٦٥٦ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )١(

 .)٣٣/٣٠١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ).٦٦٨ ح ١/٣٧٧( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ٣(

  ). ٢١٦ ح ١/٣٩٧( ١ط) ٤(

 ).  ٢/٥٧٢ (١ ط"البدر املنري"ابن امللقن ) ٥(

  ). ٢٣٨٦٢ ح ٣٩/٢٨٨( ١ط) ٦(

  ). ١/١٥٧ (ط.د "السنن"بو داود ا) ٧(



 ٣١٩

   ؟ب كيف التيمم: بحث اخلامس واخلمسونامل

َقـــال -احلــديث الرابـــع والـــسبعون  ِ البـيـهقـــيَ َ َُّ َأخبــــر أَبـــو احلـــسن علـــي بـــن َأمحـــد بـــن عبـــدان األهـــوازي، :َْ ِْ َ َ َْ ُّ َْ ْ َْ َ َ ََْ َِ ِْ َْ ُ ِ َ ُ َ
َُأخبـــر َأمحــد بــن  ْ ُ ََْ َ َ ْصفار، ثنــا إمساعيــل بــن إســحاق، ثنــا مــسلم بــعبيدالــْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ِ ُِ ُُ ِ َْ َّ ــراهيم األزدي، ثنــا حممــد بــن َّ ُن إبـ ُْ ُْ َّْ َُ ُّ ِ َِ ْ َ َ ِ

فع، قـال َبت العبدي، ثنا  َ ٌ ِ َِ ُّ َْ ْ ٍ ِ ُانطلقـت مـع ابـن عمـر يف حاجتـه إىل ابـن عبـاس فـلمـا َأن قـضى حاجتـه : َ ْ ََْ َ َ َ َ ََ َ َْ َّ َْ َّ َ ٍََ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ َ َ ُ ْ
َكان من حديثه يـومئذ، قال َ ٍَ ِِ ِِ َِ َ َْ ْ َ : 

ُّبـيـنما النَّيب( ِ َ َ ُّ يف سكة من سكك المدينة، وقد خرج النَّيب  ملسو هيلع هللا ىلصَْ ِ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍ َِ ِ ْ ِ َ ْ َّ ٍمن غـائط أَو بــول  ملسو هيلع هللا ىلص ِ ْ َ ْ ٍْ ِ َ فـسلم ،َِ ََّ َ
َّعليه رجل فـلم يـرد عليه، مث إن النَّيب  ِ َّ ِ َُّ ِ ِْ َْ َ ََ َََُّ ُْ َ ٌ َ َضرب بكفيه، فمـسح بوجهـه مـسحة، مث ضـ ََُّ ً َ َْ َ ِ ِِ ْ َ َ َِ َِ َ َ َّْ ِرب بكفيـه الثَّانيـة، َ ِ َِ ََّْ َ ِ َ
َفمـــسح ذراعيـــه إىل المـــرفـقني وقـــال َ َ ََ َ َ َِ ْ ََ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ َإنـــه مل مينـعـــين َأن أَرد عليـــك إال َأين مل َأكـــن علـــى وضـــوء أَو علـــى : َ َ ََ َ َْ ٍْ ُ ُّ ُُ ْ َْ َِ َِّ َِ َْ َّ ْ ِ ْ َْ ُ َّ

ٍَطهارة ََ( .  
 فقـد رواه ،بت العبديوقد أنكر بعض احلفاظ رفع هذا احلديث على دمحم بن : "قال البيهقي

فــع مــن فعـــل ابــن عمــر فــع مــن فعــل ابـــن عمــر،مجاعــة عــن   إمنــا هــو التـــيمم ، والــذي رواه غـــريه عــن 
 برواية أيب اجلهيم بن احلارث بن الـصمة وغـريه، ؛ مشهورة  ملسو هيلع هللا ىلص فأما هذه القصة فهي عن النيب،)١(فقط

فــع، عــن ابــن  بــت عــن الــضحاك بــن عثمــان، عــن  يبــول فــسلم   ملسو هيلع هللا ىلص عمــر أن رجــال مــر ورســول هللاو
فع أمت من ذلك  )٢(".عليه فلم يرد عليه إال أنه قصر بروايته، ورواية يزيد بن اهلاد، عن 

   ختريج احلديث

ر" يف  والطحــــاوي)٤(."مــــسنده"وأبــــو داود الطيالــــسي يف  )٣(. داودوأبــــ: أخرجـــه  )٥(."شــــرح معــــاين اآل

                                                
هــذا مــن البيهقــي دال علــى أن املنكــر مــن حديثــه إمنــا هــو رفــع املــسح إىل املــرفقني ال أصــل القــصة، وال : "قــال ابــن امللقــن) ١(

بـت يف هـذا احلــ: روايتهـا مـن حـديث ابــن عمـر، وبـه صــرح يف كتـاب املعرفـة، فقــال ديث بـذكر الـذراعني فيــه دون وإمنـا تفـرد دمحم بــن 
  ).٢/٦٣٨ (١ ط"البدر املنري"". غريه

الطهـارة ( ١ط "الـسنن الـصغري"و). ٩٩٣ ح ١/٣١٦ -ب كيـف التـيمم  -الطهـارة ( ٣ط "الكـربى السنن" لبيهقيا) ٢(
ب التيمم -   ). ٢٢٦ ح ١/٩٢ - 

ب التيمم يف احلضر -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٣(   ). ٣٣٠ ح ١/٩٠ - 

  ). ١٩٦٢ ح ٣/٣٨١( ١ط )٤(
م القرآن، ب ذكر اجلنب احلائض والذي ليس على وضوء -الطهارة  (١ط) ٥(   ). ٥٤٥ ح ١/٨٥ - وقراء



 ٣٢٠

شــــــرح " يف لبغــــــويوا )٣(."الــــــسنن" يف الــــــدارقطين و)٢(. والطــــــرباين)١(."الــــــضعفاء الكبــــــري"  يفلعقيلــــــيوا
بت العبدي: "بنحوه، من طريق )٤(."السنة   ..". به دمحم بن 

   شواهد احلديث

  :للحديث ستة شواهد هي

، أخرجــــــــه : األول املعجــــــــم "والطــــــــرباين يف  )٥(".هســــــــنن"ابــــــــن ماجــــــــه حــــــــديث أيب هريــــــــرة 
  )٧(".هذا إسناد ضعيف لضعف مسلمة بن علي: "قال البوصريي )٦(".سطاألو

، أخرجـــه: الثـــاين  )٩(."هســـنن"يف ابـــن ماجـــه  )٨(".الـــسنن" أبـــو داود يف :حـــديث ابـــن عمـــر 
 )١٢(".الــــسنن الكــــربى"يف لبيهقــــي او )١١(".هســــنن"يف الــــدارقطين و )١٠(".الــــضعفاء الكبــــري"يف لعقيلــــي او

  )١٣(.صححه األلباين

                                                
 ). ٤/٣٨( ١ط) ١(

  ). ٧٧٨٤ ح ٨/٦( ط.د "املعجم األوسط"لطرباين ا) ٢(

ب التيمم -الطهارة  (١ ط)٣(   ). ٦٧٦ ح ١/٣٢٥ - 
ب كيف-الطهارة  (٢ ط)٤(   ). ٣١١ ح ٢/١١٦ -ية التيمم  
 ).٣٥١ ح ١/١٢٦ -ب الرجل يسلم عليه وهو يبول  -الطهارة وسننها (ط . د)٥(

 ).٣٦٤١ ح ٤/٧٢(ط . د)٦(

 .)١/٥٢ (٢ ط"مصباح الزجاجة" البوصريي )٧(

 ).١٦ ح ١/٥ - ب أيرد السالم وهو يبول -الطهارة (ط . د)٨(

 ).٣٥٣ ح ١/١٢٧ -لم عليه وهو يبول ب الرجل يس -الطهارة وسننها (ط . د)٩(

 .)٤/٣٨( ١ط) ١٠(

 ).٦٧٧ ح ١/٣٢٦ - التيمم -الطهارة  (١ ط)١١(

ب كيف التيمم -الطهارة ( ٣ ط)١٢(  ).٩٩٤ ح ١/٣١٧ - 

 ).١٢ ح ١/٤٤( ١ط األم -صحيح أيب داود " األلباين )١٣(



 ٣٢١

، أخرجه: الثالث   )٢(.وحسنه البوصريي )١(".هسنن"  يف ابن ماجهحديث جابر بن عبدهللا 

، أخرجـــــــه: الرابـــــــع يف أمحـــــــد و )٣(".ســـــــنن"  يف ابـــــــن ماجـــــــه:حـــــــديث املهـــــــاجر بـــــــن قنفـــــــذ 
ر"والطحــاوي يف  )٥(.وابــن ســعد )٤(".همــسند"  )٧(".لكبــرياملعجــم ا"يف لطــرباين وا )٦(".شــرح معــاين اآل
لبيهقـــي وا )١٠(".معرفــة الــصحابة"يف  نعـــيم وأبــو )٩(".املــستدرك" يفحلـــاكم وا )٨(".علــلال"  يفالــدارقطينو

   )١٢(".صحيح اجلامع"صححه األلباين يف و )١١(".السنن الكربى"يف 
، أخرجــــه: اخلــــامس الــــسنن "يف لبيهقــــي وا )١٣(".هســــنن"يف الــــدارقطين  :حــــديث أيب جهــــيم 

   )١٤(".الكربى
، أخرجـــه: الـــسادس )١٥(".هدــــــــمـــسن"يف  داود الطيالـــسي وأبـــ :حـــديث حنظلـــة األنـــصاري 

                                                
 ).٣٥٢ ح ١/١٢٦ -ب الرجل يسلم عليه وهو يبول  -الطهارة وسننها (ط . د)١(

 .)١/٥٢ (٢ ط"مصباح الزجاجة" البوصريي )٢(

 ).٣٥٠ ح ١/١٢٦ -ب الرجل يسلم عليه وهو يبول  -الطهارة وسننها (ط .د)٣(

 ).١٩٠٣٤ ح ٣١/٣٨١ (١ط )٤(

 ).١٣١ رقم ٣٠٨: ص( ط.د " الطبقة الرابعة- متمم الصحابة - الطبقات الكربى" بن سعدا) ٥(

 ).١١٠ ح ١/٢٧الوضوءب التسمية على  -الطهارة ( ١ط) ٦(

 ).٧٨١ ح ٢٠/٣٢٩( ٢ ط)٧(

 ).٣٤٣١ ح ١٤/٧٢( ١ ط)٨(

 ).٦٠٢٦ ح ٣/٥٤٥ -معرفة الصحابة  (١ط )٩(

 ).٦٢١٣ ح ٥/٢٥٧٦( ١ ط)١٠(

 ).٤٢٦ ح ١/١٤٦ -ب استحباب الطهر للذكر والقراءة  -سنة الوضوء وفرضه ( ٣ ط)١١(

 ).٢٤٠٥ ح ١/٤٧٣( ٢ ط)١٢(

 ).٦٧٤ ح ١/٣٢٥ - التيمم -الطهارة ( ١ ط)١٣(

 ).٩٩٢ ح ١/٣١٦ -التيمم ( مصدر سابق )١٤(

 ).١٣٦١ ح ٢/٥٩٤( ١ط )١٥(



 ٣٢٢

وفيـــه جهالـــة التـــابعي الـــروي عـــن حنظلـــة، وألجلـــه ضـــعفه احلـــافظ  )١(".معرفـــة الـــصحابة"يف نعـــيم  وأبـــو
   )٢(".إحتاف اخلريةيف البوصريي 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، )إمساعيل بن إسحاق(و . والثالث

خـرة، ثقـة مـأمون مكثـر، أبو عمرو البصري،الفراهيدي): "مسلم بن إبراهيم األزدي( .٢  ، عمـي 
: وروى عنــــه.  مــــسكنيســــعيد بــــن أيب عروبــــة، وســـالم بــــن:  روى عـــن)٣(". ع.مـــن صــــغار التاســــعة
  )٤(.البخاري، وأبو داود

بــت العبــدي( .٣  )٥(". د ق. مــن الثامنــة،صــدوق لــني احلــديث البــصري عبــدهللاأبــو : ")دمحم بــن 
ب التميمـــي: روى عــن رمحن بـــن مهـــدي، عبـــدال: وروى عنـــه. فـــع مـــوىل ابـــن عمـــر، وهـــارون بــن ر

 )٦(. بن عمر القواريريعبيدهللاو

). ٢٤ح (، ســـبقت ترمجتهمـــا يف )  ابـــن عمـــر(، و "ثقـــة ثبـــت" ، مـــوىل ابـــن عمـــر،)فـــع( .٤
 ).٥ح (، سبقت ترمجته يف )  ابن عباس(و

 احلكم على اإلسناد

ـــــدي"إســـــناده ضـــــعيف ألجـــــل  ـــــت العب ب ـــــصح: "اخلطـــــايب وقـــــال: وضـــــعفه". دمحم بـــــن  ـــــن)٧(".ال ي  واب

                                                
 ).٢٢٢٧ ح ٢/٨٥٤ (١ ط)١(

 .)١/٢٧٤( ١ط )٢(

 ). ٥٢٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٢٧/٤٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٤٧١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٢٤/٥٥٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ).   ١/١٠١( ١ط "السننمعامل " اخلطايب )٧(



 ٣٢٣

ؤوط) ٣(.األلبــاين و)٢(. والنـووي)١(".غريـب غريــب: "القيـسـراين، وقــال دمحم بــن " ثالثـتهم ألجــل )٤(.واألر
ا إىل احلسن لغريه".بت   . وللحديث شواهد عديدة يرتقي 

                                                
 ).  ٣/٤٥٠( ١ط "أطراف الغرائب واألفراد"  ابن القيسراين)١(

 ).  ١/٢١٧ (١ط "خالصة األحكام"لنووي ا) ٢(

   ).٥٨ ح ١/١٣٥( ١ط " األم-ضعيف أيب داود " األلباين )٣(

  ). ١/٢٤٥ (ط.د "السنن"أبو داود ) ٤(



 ٣٢٤

َقـال -احلـديث اخلـامس والــسبعون  ِ البـيـهقــيَ َ ه علــي بـن َأمحــد بـن عبــدان قـال:َْ َ َأخبــر َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِْ ُ َ َُأخبـــر َأمحـد بــن : َ ْ ُ ََْ َ َ ْ
َعبـدهللا الــصفار قــا ُ َّ َحــدثـنا حممــد بــن ســليمان الباغنـدي قــال: َلَّ ََ َُّ ِ ْ َُ ََّْ َ َُْ ُ َْ ُ َ َ َحــدثـنا مــسلم بــن إبـــراهيم قــال: َّ ََ َ َ ُِ ِْ ِْ ُ ْ ُ ََ ََحــدثـنا : َّ َّ َ

بــت بـن حممــد العبـدي قــال َحممـد بـن  َ ُّ ِ ٍَْ ْ َّ َ ََّ َُ ُِ ْ ِْ ِ ُ فـع قــال: ُ َحـدثـنا  ََ ٌ ِ َ َ َّ ِانطلقـت مــع عبـدهللا بــن عمـر يف حاجــة إ: َ ٍ َ َ َ َِ َ َ ُ ِ ْ ُ ََْ َىل ْ
َابن عباس، فـلما َأن قضى، حاجته كان من حديثه يـومئذ قال َ َ َ ٍَ ِِ ِِ َِ َ َ َ َْ ْ َ َُّ َْ َ ْ َ ٍَّ َ ِ:  

ُّمر النَّيب( ِ ٌيف سكة من سكك المدينة، وقد خـرج مـن غـائط أَو بــول، إذ سـلم عليـه رجـل   ملسو هيلع هللا ىلص ََّ ُ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََ َْ َ ََّ ِ ٍ ِْ َْ ْ َْ ْ َ َ ِ ْ َ َّ ِ
َْفـلــم يـــرد عليــ ََ َُّ َ ْ ُّه النَّــيبَ ِ َّ، مث إن النَّــيب  ملسو هيلع هللا ىلصِ ِ َّ ِ ُ، ضــرب بيــده علــى احلــائط فمــسح وجهــه مــسحا، مث ضــربه   ملسو هيلع هللا ىلصَُّ ُ َْ َ ََ َ ََ ََّ ُْ ً َ َْ َ َ َ َ َ ِ ِ ََ ِ ِ ِ

َضربة ُأخرى، مث مسح ذراعيه إىل المرفـقني، مث كفه، مث قال ُ ُ َُ ََّ َّ َُّ َّ َ ِ ْ ََ ًْ ِْ ْ َ ِ ِ ْ َ َِ َ ََ َْ ْمل مينـعين َأن أَرد عليـك إال َأين مل َأكـن َُِّإنه : َ ُ ْ َْ َِ َّّ ِ َ َََْ َُّ ْ ِ ْ َْ
ٍَعلى طهارة ََ ََ.()١(  

  ختريج احلديث

دمحم بـــــن ســــــليمان : "، إال أن الـــــصفار يرويــــــه عـــــن شــــــيخه)٧٤ح (هـــــو نفـــــس احلــــــديث الـــــذي قبلــــــه 
َْالباغندي َ."  

  رجال احلديث

  :،  غري شيخ الصفار، وهو)٧٤ح (نفس رجال احلديث السابق 

َْدمحم بـن سـليمان الباغنـدي( ، ذكـره ابـن حبــان بـن احلـارث أبـو بكـر الباغنـدي الواسـطيا: ، هـو)َ
 بـــن موســى والعـــراقيني ثنــا عنـــه ابنــه أبـــو بكــر دمحم بـــن دمحم بـــن عبيــدهللا :يــروي عـــن: "، وقـــاليف الثقــات

لــضعف، وال أعلـــم أيــة علـــة ضــعف، فـــ: " وقـــال اخلطيــب البغـــدادي)٢(.ســليمان الباغنــدي إن مــذكور 
تــه كلهــا مــستقيمة، وال أعلــم يف حديثــه منكـــرا  لــه، وتكذيبــه البنـــه، )٣(، وذكــر تكــذيب ابنــه دمحم".روا

س به: "وتضعيف اخلالل له، وقول الدارقطين فيه   )٤(".ال 

                                                
رمعرفة السنن"البيهقي ) ١( ب التيمم -الطهارة  (١ ط"  واأل   ). ١٥٣٧ ح ٢/٨ - 

 ). ٩/١٤٩ (١ط" الثقات"بن حبان ا) ٢(

 . دمحم بن دمحم بن سليمان الباغندي) ٣(

  ). ٣/٢٢٦ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٤(



 ٣٢٥

 احلكم على اإلسناد

بــت العبـدي"ألجــل إسـناده ضـعيف،  ه يف احلـديث قبلــه "دمحم بـن  ، إال أن شـواهد احلــديث الـيت ذكــر
اريتقيقويه فت   . للحسن لغريه 



 ٣٢٦

سر: املبحث السادس واخلمسون ت يف كيفية التيمم عن عمار بن     ب ذكر الروا

َقال -احلديث السادس والسبعون  ِ البـيـهقيَ َ ُ َأخبـر أَبو احلسن علي بن َأمحد بن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
َّصفعبيدالـ ُار، ثنــا إمساعيــل بــن إســحاق، ثنــا زيــد القاضــي، ثنــا عبــدهللا بــن حممــد بــن َأمســاء، ثنــا جويريــة، َّ ََ ُِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِْ ِ َّ َ َُ ُ ُ ُِ ْ ٌ َ َ ِ ُِ ِ

ســر ٍعــن مالــك، عــن الزهــري، عــن عبيــدهللا بــن عبــدهللا بــن عتـبــة، أَنــه َأخبـــره عــن أَبيــه، عــن عمــار بــن  ِِ َِ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِْ َّ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ ِْ َُ ْ َّْ َ ْ ِّ ُّ ٍ ِ 
َ، قال َ : 

ِمتسحنا مع رسول هللا( ِ ُ َ ََ َ ْ َّ ِلتـراب فمسحنا وجوهنا وأَيديـنا إىل المناكب ملسو هيلع هللا ىلص ََ ِ َ َ َ ََ َ ُ َْ َ ِ َ ُِ ْ َ ْ َ ََ ِ ُّ ِ.()١( 

  ختريج احلديث 

دة داودوأبــ: أخرجــه َِّمتــسحوا وهــم مــع رســول ا: ( ويف لفظــه ز ِ ُ َ ََ َْ ُ ُ َّ ِلــصعيد لــصالة الفجــرِ ملسو هيلع هللا ىلص ََ ْ َْ ِ َ َ ِ ِ ِ َُ فــضربوا ،َّ َ َ
َكفهــم الــصعيد ِ َّ ُ ِ ِِّ ُ لتــيمم )٢().احلــديث...َ  الــسنن" يف  والنــسائي)٣(.والرتمــذي مقتــصرا علــى أمــره ملسو هيلع هللا ىلص لــه 

 ".متــسحنا"، بـدل "تيممنـا" وقـاال )٦(."املـسند" يف احلميــدي و)٥(."الـسنن" يف ابـن ماجـهو )٤(."الـصغرى
ر"  يفوالطحـاوي )٧(."املسند" يف  يعلىوأبو بنحـو  )١٠(.ابـن حبـانو )٩(.لـشاشي وا)٨(."شـرح معـاين اآل

  ..".الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة، عن أبيه، عن عمار: "حديث الباب، من طريق

  :حلديث عمار طرقو

                                                
ت يف كيفية التيمم عن عمار  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(   ). ١٠٠٢ ح ١/٣٢٠ - ...ب ذكر الروا

ب التيمم -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٢(   ).  ٣١٨ ح ١/٨٦ - 

 .)١٤٤ ح ١/٢٦٨ -ب ما جاء يف التيمم  -الطهارة  (٢ ط"السنن "الرتمذي) ٣(

ب االختالف يف كيفية التيمم -الطهارة  (٢ ط)٤(   ). ٣١٥ ح ١/١٦٨ - 
ب ما جاء - وسننهاالطهارة ( ط. د)٥(   ). ٥٦٦ ح ١/١٨٧ -يف السبب  
  ). ١٤٣ ح ١/٢٣٢( ١ط) ٦(
  ). ١٦٣١ ح ٣/١٩٩ (١ ط)٧(
  ). ٦٦٣ ح ١/١١٠ -ب صفة التيمم كيف هي؟  -الطهارة  (١ط) ٨(

  ). ١٠٤٢ ح ٢/٤٣٤ (١ط "املسند" لشاشيا) ٩(

  ). ١٣١٠ ح ٤/١٣٣ -... ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر-التيمم  (١ ط" اإلحسان-الصحيح  "ابن حبان) ١٠(



 ٣٢٧

  .وغريمها )٢(. ومسلم)١(. البخاري:، أخرجها قصته مع عمر بن اخلطاب: ولاأل

، أخرجهــا أبــو داودِقــصة ع: ثــاينال وابــن  )٤(".الــصغرىالــسنن "والنــسائي يف  )٣(.قــد عائــشة 
   )٥(."سننه" يف هماج

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٦ح (سبقت ترمجته يف " حافظإمام "، )إمساعيل بن إسحاق(و . والثالث

ِّ، مل يتبــني يل مــن هــو، إال أن يكــون جــد جــد )زيــد القاضــي( .٢ َ "  القاضــيإمساعيــل بــن إســحاق"َُّ
ضـافة  شيخ الصفار، وهو كذلك كما هو مثبت يف نسب إمساعيـل، فيكـون هنـاك خطـأ يف الـسند 

تــويف  وابــن أمســاء )٦(.مــائتنيســنة اثنتــني ومثــانني ووإمساعيــل هــذا تــويف . قبــل زيــد" ثنــا"لفظــة التحمــل 
 ، فيحتمــل تالقيهمــا، بــل قــد تالقيــا ومســع إمساعيــل مــن ابــن أمســاء)٧(.ســنة إحــدى وثالثــني ومــائتني

دة لفظة التحمل خطأت فتأكد)٨(.أخرج ذلك البيهقي من طريق الصفار  . ز

 مــــن ، ثقــــة جليــــل،رمحن البــــصريعبــــدال أبــــو ،عيَبُّضعبيدالــــ بــــن): "عبـــدهللا بــــن دمحم بــــن أمســــاء( .٣
: وروى عنــه. مــسكني بــن ميمــون الرملــي، ومهــدي بــن ميمــون:  روى عــن)٩(". خ م د س.العاشــرة

  )١٠(.البخاري، ومسلم، وأبو داود

                                                
ب-التيمم ( ١ط "الصحيح" اريبخال) ١(   ). ٣٣٨ح  ١/١٢٧املتيمم هل ينفخ فيهما؟ :  

ب التيمم -احليض  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٢(   ).  ٣٦٨ ح ١/٢٨٠ - 

ب التيمم -الطهارة  (ط.د "السنن" أبو داود )٣(   ). ٣٢٠ ح ١/٨٦ - 

ب التيمم يف السفر -الطهارة  (٢ ط)٤(  ).  ٣١٤ ح ١/١٦٧ - 

ب ما جاء يف السبب -الطهارة ( ط. د)٥(   ).  ٥٦٥ ح ١/١٨٧ - 
  ). ١٣/٣٤١ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ٦(

  ). ١٠/٦٨٦ (املصدر السابق )٧(

ب مــا جــاء يف النهــي عــن كــراء األرض -املزارعــة ( ٣ط "الكــربى الــسنن" البيهقــينظـر أ) ٨( ، و )١١٧٠٦ ح ٦/٢١٤ - 
ب كيفية البيعة - مجاع أبواب الرعاة(  ). ١٦٥٦٣ ح ٨/٢٥٣ - 

  ). ٣٢٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٩(

 .)١٦/٤٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ٣٢٨

 )١(". خ م د س ق. مـــن الـــسابعة، صـــدوق، البـــصري،عيَبُّضعبيدالـــبـــن أمســـاء بـــن ): "جويريـــة( .٤
هد، ومـــسلم بـــن مـــسدد بـــن مـــسر: وروى عنـــه. بـــن شـــهاب الزهـــري، ومـــسافع بـــن شـــيبةا: روى عـــن

 )٢(.إبراهيم

، ســــبقت "ثقــــة"، )الزهــــري(و ). ٢٥ح (، ســــبقت ترمجتهمــــا يف "إمــــام دار اهلجــــرة"، )الــــكم( .٥
  ).٥٣ح (، سبقت ترمجته "ثقة فقيه ثبت): "عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة(و  ).١١ح (ترمجته يف 

،  عهــد النــيب  ابــن أخــي عبــدهللا بــن مــسعود ولــد يف،بــن مــسعود اهلــذيل): "عبــدهللا بــن عتبــة( .٦
النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعــن اجلــراح بــن :  روى عــن)٣(". خ م د س ق. مــن كبــار الثانيــة،ووثقــه العجلــي ومجاعــة
 )٤(.خالس بن عمرو اهلجري، وعامر الشعيب: وروى عنه. أيب اجلراح األشجعي

ســر( .٧  احلبــشة، وصـــلى هــاجر إىل أرض، كـــان وأمــه مسيــة ممــن عـــذب يف هللا):  عمــار بــن 
صـــفني ســـنة ســـبع قتـــل يـــوم  .ولـــني، مث شـــهد بـــدرا واملـــشاهد كلهـــاالقبلتـــني، وهـــو مـــن املهـــاجرين األ

أبــو وائــل : وروى عنــه. النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وحذيفــة بــن اليمــان: روى عــن )٥(.وقــد جــاوز التــسعنيوثالثــني، 
  )٦(.شقيق بن سلمة األسدي، وأبو الطفيل عامر بن واثلة

   على اإلسناداحلكم

ؤوط حمقق )٧(.األلباين: وصححه. صحيحإسناده   ".صحيح ابن حبان" واألر

                                                
  ). ١٤٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٥/١٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٣١٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)١٥/٢٧٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 .)بتصرف٣/١١٣٦ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٥(

 .)٢١/٢١٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٤٦٤ ح ١/١٧٥( ١ط "صحيح ابن ماجه"األلباين ) ٧(



 ٣٢٩

   ب الدليل على أن الصعيد الطيب هو الرتاب: املبحث السابع واخلمسون

َقـــال -احلـــديث الـــسابع والـــسبعون  ِ البـيـهقـــيَ َ ـــو احلـــسن بـــن عبـــدان األهـــوازي، أ َأ:َْ ـــر أَب ُّ َأخبـ ِ َ َ َْ َْ ْ َْ َ ََْ ُ ْ ِ َ ُ ُمحـــد بـــن َ ْ ُ َْ
ِصفار، ثنــا عثمـان بــن عمـر الــضيب، ثنـا أَبــو كامـل، ثنــا أَبـو عوانــة، عـن َأيب مالــك، عـن ربعــي بــن عبيدالـ ِ ٍْ ْ ِّْ ِ ِِ ْ َْ َ َ ُ ٍُ ِ َ ُ َُ َ َْ ََ ُّ ِّ َ ُ َ َُّ ُ َّ َّ

َحراش، عن حذيـفة َ ْ َ ُ ْ َ ٍ َ َ، قال ِ ُّقال النَّيب: َ ِ َ  :  ملسو هيلع هللا ىلصَ

ََفضلنا على النَّا( َ ّْ ِ ٍس بثالثُ ََِ ًجعلـت صـفوفـنا كـصفوف المالئكـة، وجعلـت األرض لنـا مـسجدا : ِ ِ ْ َ ُ َُ ََ ُ َْ ْ ِ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ِ ُ ُُ َُ ُ ْ
ت مــن آخــر ســورة البـقــرة مــن بـيــت كنــز حتــت العــرش مل يـعــط َوجعــل تـرابـهــا طهــورا، وأُعطيــت هــذه اآل َْ ُ َ ُ َ ُ ُْ َ ُ ََ ِ ْ ْ َ َْ ْ َ ُْ ٍ ِْ َ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َُ َ ً َْ ِ ِ ْ َ 

ََِْأحد منه قـبلي ٌُ ْ ِ ِ، وال يـعطى َأحد منه بـعديَ ْ َْ َ ُُ ْ ِ ٌ َ ََ(.)١(  
  ختريج احلديث

 )٣(".الـــسنن الكـــربى" يف لنـــسائيوا )٢(".ســـورة البقـــرة"، ومل يـــذكر فـــضل "الـــصحيح" يف  مـــسلم:أخرجـــه
 ابــن خزميــةو )٦(."البحــر الزخــار" يف البــزارو )٥(".املــسند" يف  داود الطيالــسيوأبــو )٤(".املــسند" يف أمحــدو

 يف ابـــن حبـــان و)٩(."املعجـــم األوســـط"والطـــرباين يف  )٨(".املـــستخرج" يف  عوانـــةوأبـــو )٧(."الـــصحيح"يف 
ـــــصحيح" ـــــشريعة" يف آلجـــــري وا)١١(."الـــــسنن" يف الـــــدارقطينو )١٠(."ال املـــــسند " يف  نعـــــيموأبـــــو )١٢(."ال

                                                
  ). ١٠٢٣ ح ١/٣٢٨ -ب الدليل على أن الصعيد الطيب هو الرتاب  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا -ع الصالة املساجد ومواض( ١ ط)٢(   ).٥٢٢ ح ١/٣٧١ - 
 ).٧٩٦٨ ح ٧/٢٦٠ - اآليتان من آخر سورة البقرة -فضائل القرآن ( ١ ط)٣(

  ). ٢٣٢٥١ ح ٣٨/٢٨٧ (١ط )٤(
  ). ٤١٨ ح ١/٣٣٤( ١ط )٥(
  ). ٢٨٤٥ ح٧/٢٦٤ (١ط )٦(
ب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم الرت-الوضوء  (ط.د) ٧(   ). ٢٦٤ ح ١/١٣٣ -...اب 
  ). ٨٧٤ ح ١/٢٥٣ -... بيان نزول التيمم-الطهارة ( ١ ط)٨(
  ). ٧٤٩٣ ح ٧/٢٧٨ (ط.د )٩(
  ). ١٦٩٧ ح ٤/٥٩٥ -ب شروط الصالة  (١ ط"اإلحسان ")١٠(

ب التيمم -الطهارة ( ١ ط)١١(  ). ٦٦٩ ح ١/٣٢٣ - 

  ). ١٠٤٤ ح ٣/١٥٥٤ (٢ ط)١٢(



 ٣٣٠

: قـــــــــــــــــــــــــوه مـــن طريـــــــــم بنحـــــ كله)٢(". اإلميـــانشــعب" والبيهقـــي يف )١(".املــستخرج علـــى صـــحيح مـــسلم
 عــيم بــن أيب هنــد،ن: "، عــدا الطــرباين عــن.."أيب مالــك األشــجعي، عــن ربعــي بــن حــراش، عــن حذيفــة"

  ..". عن ربعي به

   شواهد احلديث

 )٣(.نـه روي عـن إثــين عـشر صــحابياأوذكـره الكتــاين يف احلـديث املتــواتر وللحـديث أحـد عــشر شـاهدا، 
 بـن عمــرو، وأيب هريـرة، وجـابر، وابـن عبــاس، عبـدهللاوويف البـاب عــن علـي، " :)هسـنن( يف قـال الرتمـذي

إرواء وصــــحح وروده عــــن مجــــع مــــن الــــصحابة األلبــــاين يف  )٤(".وحذيفــــة، وأنــــس، وأيب أمامــــة، وأيب ذر
   )٥(".الغليل

، أخرجــــه: األول ــــب  ــــن أيب طال ــــن شــــاهني:حــــديث علــــي ب  )٦(".هجــــزء مــــن حديثــــ"  يف اب
   )٨(".السنن الكربى"  يفلبيهقي وا)٧(.والاللكائي

، أخرجـــه: الثـــاين  همــــسند  يفالبـــزارو )٩(".همـــصنف"يف ابـــن أيب شــــيبة : حـــديث ابـــن عبــــاس 
   )١٢(".السنن الكربى"يف لبيهقي وا )١١(".التاريخ الكبري"يف لبخاري وا  )١٠(".البحر الزخار"

                                                
ب الصالة حيث-الصالة  (١ط) ١(  ). ١١٥٢ ح ٢/١٢٥ - ما أدرك الرجل  

لذكر  (١ط) ٢(  ). ٢١٧٨ ح ٤/٦٠ -ختصيص خواتيم سورة البقرة 

 ).٥٩ ح ٧٩: ص (٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٣(

 .)٢/١٣١( ٢ ط)٤(

 .)٢٨٥ ح ١/٣١٥( ٢ط )٥(

 ).٤٢ ح ٣٧٧: ص( ١ط "رواية ابن املهتدي ")٦(

 ).١٤٤٧ ح ٤/٨٦٥( ٨ط "اجلماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة و" لاللكائيا) ٧(

 ).١٠٢٤ ح ١/٣٢٨ - ب الدليل على أن الصعيد الطيب هو الرتاب -أبواب التيمم ( ٣ ط)٨(

 ).٧٧٥٠ ح ٢/١٦٩ - األرض كلها مسجد: من قال -صالة التطوع ( ١ط )٩(

 ).٤٧٧٦ ح ١١/٧٢ (١ط )١٠(

 ).٤/١١٤ (ط.د) ١١(

  ).٤٢٦٦ ح ٢/٦٠٧ -...لأينما أدركتك الصالة فص: ب -الصالة ( ٣ ط)١٢(



 ٣٣١

، أخرجه: الثالث    )١(".ربىالسنن الك"يف لبيهقي  احديث أيب أمامة 
، أخرجــــــه: الرابــــــع ــــــ:حــــــديث أيب ســــــعيد اخلــــــدري  يف لرتمــــــذي وا )٢(".هســــــنن"  يف داودو أب

   )٦(.وصححه األلباين )٥(".الضعفاء الكبري"يف لعقيلي وا )٤(".هصحيح"يف ابن حبان و )٣(".هسنن"
، أخرجـــه: اخلـــامس رح مـــشكل شـــ"الطحـــاوي يف  :حـــديث عبـــدهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص 

ر    )٨(.والاللكائي )٧(".اآل
،أخرجه : السادس    )٩(".همصنف"يف رزاق الصنعاين عبدالحديث عبدهللا بن الزبري 
، أخرجهحديث : السابع  )١١(".هسـنن"يف ابـن ماجـه و )١٠(".هصحيح"يف مسلم  :أيب هريرة 

همــــسند  والبــــزار يف)١٤(".همــــسند"لــــسراج يف وا )١٣(".همــــسند"  يفاحلميــــديو )١٢(".همــــسند"وأمحــــد يف 

                                                
 ).٤٢٦٧ ح ٢/٦٠٨ -...أينما أدركتك الصالة فصل: ب -الصالة ( املصدر السابق )١(

 ).٤٩٢ ح ١/١٣٢ - ب يف املواضع اليت ال جتوز فيها الصالة -الصالة ( ط.د )٢(

 ).٣١٧ ح ٢/١٣١ - ب ما جاء أن األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام -الصالة  (٢ ط)٣(

 ).٢٣١٦ ح ٦/٨٩ -الصالة  (١ ط"اإلحسان ")٤(

 .)٤/١٢٤( ١ط) ٥(

 ). ٢٨٧ ح ١/٣١٨( ٢ط "إرواء الغليل" األلباين )٦(

 ).٤٤٨٩ ح ١١/٣٤٩( ١ط) ٧(

 ).١٤٥١ ح ٤/٨٦٦( ٨ط "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" لاللكائيا) ٨(

بسا أو رطبا -الطهارة ( ٢ط )٩(  ).٩٨ ح ١/٣٢ - ب من يطأ نتنا 

 ).٥٢٣ ح ١/٣٧١ - ب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا -املساجد ( ١ ط)١٠(

 ).٥٦٧ ح ١/١٨٨ - ب ما جاء يف السبب -الطهارة ( ط. د)١١(

 ).٧٢٦٦ ح ١٢/٢٠٧( ١ط )١٢(

 ).٩٧٥ ح ٢/١٨٣( ١ط) ١٣(

 ).٥٠٦ ح ١٧٩: ص( ١ط )١٤(



 ٣٣٢

ر"والطحـاوي يف  )٢(".املنتقــى"يف ابــن اجلـارود و )١(."البحـر الزخـار" ابـن حبــان و )٣(".شـرح مــشكل اآل
   )٧(".املسند املستخرج"يف  نعيم وأبو )٦(.والاللكائي )٥(".عللال" يف لدارقطينوا )٤(".هصحيح"يف 

ـــــامن ـــــدهللا :الث ـــــن عب ومـــــسلم يف  )٨(".هصـــــحيح"  البخـــــاري يف:، أخرجـــــه حـــــديث جـــــابر ب
 )١٢(".هصــــــحيح"وابــــــن حبــــــان يف  )١١(".همــــــصنف"وابــــــن أيب شــــــيبة يف  )١٠(.والنــــــسائي )٩(".هصــــــحيح"

   )١٤(".املسند املستخرج"وأبو نعيم يف  )١٣(.والاللكائي

، أخرجـــه: التاســـع  داودوأبـــو )١٦(".هدمـــسن"وأمحـــد يف  )١٥(".هســـنن"أبـــو داود يف : حـــديث أيب ذر 

                                                
 ).٧٦٩٣ ح ١٤/١٥٩ (١ط )١(

 ).١٢٣ ح ٤١: ص - التيمم -الطهارة ( ١ ط)٢(

 ).١٠٢٣ ح ٣/٥٣( ١ط) ٣(

 ).٢٣١٣ ح ٦/٨٧ -...ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر  -الصالة  (١ ط"اإلحسان ")٤(

 ).١٤٢٥ ح ٨/٩٥ (١ ط)٥(

 ).١٤٤١ ح ٤/٨٦٣( ٨ط "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" لاللكائيا) ٦(

 ).١١٥٣ ح ٢/١٢٦ -ب الصالة حيث ما أدرك الرجل  -الصالة ( ١ط) ٧(

 ).٤٣٨ ح -" جعلت يل األرض مسجدا وطهورا: "ب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص -الصالة ( ١ط )٨(

 ).٥٢١ ح ١/٣٧٠ - ب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا -املساجد ( ١ ط)٩(

 ).٧٣٦ ح ٢/٥٦ -املساجد  (٢ ط"السنن الصغرى "النسائي) ١٠(

 ).٧٧٤٩ ح ٢/١٦٩ - األرض كلها مسجد: من قال -صالة التطوع ( ١ط )١١(

ا على غريه -التاريخ  (١ ط"اإلحسان ")١٢(  ).٦٣٩٨ ح ١٤/٣٠٨ - ذكر اخلصال اليت فضل ملسو هيلع هللا ىلص 

 ).١٤٣٩ ح ٤/٨٦٢( ٨ط "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" لاللكائيا) ١٣(

 ).١١٥١ ح ٢/١٢٥ -ب الصالة حيث ما أدرك الرجل  -الصالة ( ١ ط)١٤(

 ).٤٨٩ ح ١/١٣٢ - ب يف املواضع اليت ال جتوز فيها الصالة -ة الصال( ط.د )١٥(

 ).٢١٢٩٩ ح ٣٥/٢٢٤ (١ط )١٦(



 ٣٣٣

وابــن  )٣(."البحـر الزخـار" همــسندوالبـزار يف  )٢(".همـصنف"يف ابـن أيب شــيبة و )١(".همـسند"يف الطيالـسي 
   )٥(.والاللكائي )٤(".الكامل يف ضعفاء الرجال"عدي يف 

، أخرجه : العاشر    )٦(".صحيحال"ابن حبان يف حديث عوف بن مالك 
الــسنن "والبيهقــي يف  )٧(".املنتقــى"يف ابــن اجلــارود  :، أخرجــهحــديث أنــس : احلــادي عــشر

   )٨(".الكربى
  رجال احلديث

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 ).٥ح (، سبقت ترمجته يف "وثق"، )عثمان بن عمر الضيب(و . والثالث

 خــت م د . مــن العاشــرة،ثقــة حــافظ، دريْحــَحــسني بــن طلحــة اجلفــضيل بــن ): "أبــو كامــل( .٢
دعبدالعزيز بـــــن املختـــــار، وعبـــــدال:  روى عـــــن)٩(".س البخـــــاري تعليقـــــا، : روى عنـــــه. واحـــــد ابـــــن ز

  )١٠(.ومسلم، وأبو داود

 ).٥ح (سبقت ترمجته يف " ثقة ثبت"، )أبو عوانة( .٣

                                                
 ).٤٧٤ ح ١/٣٧٩( ١ط )١(

 ).٧٧٥١ ح ٢/١٦٩ - األرض كلها مسجد: من قال -صالة التطوع ( مصدر سابق )٢(

 ).٤٠٧٧ ح ٩/٤٦١ (١ط )٣(

 ).٤/٥٢( ١ط) ٤(

  ).١٤٤٩ ح ٤/٨٦٦( ٨ط " واجلماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة" لاللكائيا) ٥(

ا على غريه -التاريخ ( ١ ط"اإلحسان ")٦(  ).٦٣٩٩ ح ١٤/٣٠٩ - ذكر اخلصال اليت فضل ملسو هيلع هللا ىلص 

 ).١٢٤ ح ٤١: ص - التيمم -الطهارة ( ١ ط)٧(

 ).٤٢٧٧ ح ٢/٦١٠ -...أينما أدركتك الصالة فصل: ب -الصالة ( ٣ ط)٨(

  ). ٤٤٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٩(

 .)٢٣/٢٧٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(
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 : روى عـن)١(".٤ خـت م .ابعـة من الر، ثقة، األشجعي الكويف،سعد بن طارق): " مالكوأب( .٤
حفـص بــن : روى عنـه.  ولـه صــحبة- سـلمة بـن نعــيم بـن مـسعود، وأبيــه طـارق بـن أشــيم األشـجعي

 )٢(.غياث، وخلف بن خليفة

بكــسر املهملــة وآخـره معجمــة أبــو مـرمي العبــسي الكــويف ثقـة عابــد خمــضرم ): "راشِ بــن حـيعـْبِر( .٥
 بـن مـسعود، وأيب مـسعود عقبـة عبـدهللا: وى عـن ر)٣(".من الثانية مات سنة مائة وقيل غري ذلك ع

 )٤(: .روى عنه. بن عمرو األنصاري

فجــــاءه خبــــرب   اخلنــــدق ينظــــر إىل قــــريش،يــــوم ملسو هيلع هللا ىلص بعثــــه ، الــــصحابةمــــن كبــــار ): حذيفــــة ( .٦
احب سـر حيلهم، وكـان عمـر بـن اخلطـاب  يـسأله عـن املنـافقني، وهـو معـروف يف الـصحابة بـص

ـــ علـــى الات ســـنة ســـت وثالثـــني يف أول خالفـــة علـــي، مـــرســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ــــروى ع )٥(.صحيحـــــــــــــــــ : نــــ
  )٦(.أبو جملز الحق بن محيد، وأبو األزهر: روى عنه. النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن اخلطاب

 احلكم على اإلسناد

  . رجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
  ). ٢٣١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)١٠/٢٦٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٢٠٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٩/٥٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 .) بتصرف١/٣٣٤ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٥(

 .)٥/٤٩٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٣٣٥

لتيمم : بحث الثامن واخلمسونامل   ب رؤية املاء خالل صالة افتتحها 

َقال -احلديث الثامن والسبعون  ِ البـيـهقيَ َ ُ َأخبـر أَبو احلسن بن عبدان، ثنا َأمحد بن :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار، ثنـا عبيدالـْ َّ َّ
َّإبــراهيم بــن صــالح، ثنــا سـعيد بــن منــصور، ثنــا حبـا ِ ٍِ ُ ََْ َُ ُْ ْ ُْ ٍ ِ ُِ َ ِّن بــن علــي، عــن َأيب سـنان ضــرار بــن مــرة الــشَّيـباين، ِ َِ َ ْْ ََّ َ ُُ ِ ِْ ِْ ِ َ ِ َ ٍَّ ِ ُ

ٍّعن حصني، عن علي َِ َ ْ َْ ٍْ َ َِ، أَنه قال على المنـرب ُ ُْ ِ ْ ََ َ َ َّ:  

ِإن رســــول هللا ( َ ُ َ َّ َقــــالملسو هيلع هللا ىلص ِ ُال يـقطــــع الــــصالة إال احلــــدث: َ َ َ ُ َْ َِّ َ َ َّ ََ ِ وال َأســــتحيي.ْ ْ َ ْ َكم ممــــا مل يــــستََ ْ َْ َْ َِّ ِح منــُ ـــــِ ُه ْـــــــ
ِرسول هللا  ُ ُ َواحلدث َأن تـفسو أَو تضرطملسو هيلع هللا ىلص َ ِ ْ ُ ََ َْ َ ُ ْ ْ َْ َ.( 

  )١(."تفرد به حبان بن علي العنزي": قال البيهقي
   ختريج احلديث

ــــدهللا : أخرجــــه ــــد املــــعب ــــل يف زوائ ــــن أمحــــد بــــن حنب ــــن عــــدي و)٣(."األوســــط"والطــــرباين يف  )٢(.سندب  اب
: حبـان بـن علــي، عـن ضـرار بـن مـرة، عـن حـصني املـزين، قــال: " بنحـوه، كلهـم مـن طريـق)٤(."الكامـل"

 ،هــــو حـــديث يرويــــه أبـــو ســــنان ضـــرار بــــن مــــرة": فقـــال، "العلــــل"وأورده الـــدارقطين يف ..". قـــال علــــي
   )٦(. كما ورد من قول سعيد بن املسيب)٥(".واختلف عنه

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ن عبـــدانابـــ(، و )البيهقـــي( .١

 ).٤١ح (، سبقت ترمجته يف "جمهول"، الشريازي، هو )إبراهيم بن صاحل(و . والثالث

                                                
لتيمم -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(   ). ١٠٥٣ ح ١/٣٣٨ - ب رؤية املاء خالل صالة افتتحها 

  ).  ١١٦٤ ح ٢/٣٦٤( ١ ط)٢(
  ). ١٩٦٥ ح ٢/٢٧٤ (ط.د )٣(
  ). ٣/٣٠٣ (١ط) ٤(
  ).  ٣٥٢ رقم ٣/١٨٩ (١ ط)٥(

 ). ٢/٢٨٤( ١ط "ستذكاراإل"  ابن عبدالرب)٦(



 ٣٣٦

 وكــان ال يرجــع عمــا يف ، ثقــة مــصنف،بــن شــعبة أبــو عثمــان اخلراســاين): "ســعيد بــن منــصور( .٢
الليث بن سـعيد، وأيب معاويـة دمحم بـن خـازم : روى عن )١(". ع. من العاشرة، لشدة وثوقه به،كتابه

 )٢(.مسلم، وأبو داود، وأمحد بن حنبل: روى عنه. الضرير

 . وكـــان لـــه فقـــه وفـــضل، مـــن الثامنـــة، ضـــعيف، أبـــو علـــي الكـــويف،زيَنـــَالع): "ان بـــن علـــيِّحبـــ( .٣
ان دمحم بـــن ســـليم: روى عنـــه. ســـهيل بـــن أيب صـــاحل، وصـــاحل بـــن حيـــان القرشـــي:  روى عـــن)٣(".ق

 )٤(.لوين، ودمحم بن الصباح الدواليب

:  روى عـن)٥(". بخ م مد ت س. من السادسة،ثقة ثبت): "رة الشيباينُنان ضرار بن مِ سوأب( .٤
ر  )٦(.سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة: روى عنه.  وأيب الشعثاء الكندي الكويف،حمارب بن د

حـصني "، و"ني بـن صـفوانحـص" : حصني كل منهما، إثنان إسم، روى عن علي )حصني( .٥
ذيب الكمال، مـن يـروي عنـه "بن قبيصة الفزاري ، "ضـرار بـن مـرة"، وليس يف ترمجة أي منهما يف 
وترمجـه ابـن عـدي . ومل ينسبه" حصني املزين"عند املزي أن الذي يروي عنه " ضرار"والذي يف ترمجة 

 )٧(".حصني اجلعفي: "بـــ

  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف )علي ( .٦
 احلكم على اإلسناد

ِ، وضعف "حصني املزين"إسناده ضعيف، ألجل جهالة  ْ   أمحد : ، واحلديث ضعفه"حبان بن علي"َ

                                                
 ).  ٢٤١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)١١/٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ١٤٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٥/٣٤٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٢٨٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٣/٣٠٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  . )٣/٣٠٣( ١ط "الكامل" بن عديا) ٧(



 ٣٣٧

  . وحسنوه لغريه لشواهده)٢(."مسند أمحد" وحمققوا )١(.شاكر

                                                
  ). ٢/٨٩( ١ط ت أمحد شاكر" سندامل"أمحد بن حنبل ) ١(

  ).  ١١٦٤ ح ٢/٣٦٤( ١ ط)٢(



 ٣٣٨

  ب التيمم بعد دخول الوقت: املبحث التاسع واخلمسون

َقــال -احلـديث التاســع والــسبعون  ِ البـيـهقــيَ َ ُ َأخبـــر أَبــو احلـسن علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان أ َأمحــد بــن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ـــا حيـــىي يـعـــين ابـــن بكـــري، ثنـــا الليـــث، عـــن ابـــن اهلـــاد، عـــن عمـــرو بـــن عبيدالـــ ِصفار، أ ابـــن ملحـــان، ثن ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َّْ ْ ََ َ َ ْ ِْ َ ْْ ُ ٍ َ ُْ ََ ُ ُْ َ َ َ ِ َّ َّ

ِشعيب، عن أَبيه، عن جده ِّ َ ْ َْ َِ ِ ٍ َْ ُ: 

ِ رســـول هللا ََّأن( َ ُ َعــــام غــــزوة تـبــــوكملسو هيلع هللا ىلص َ َُ ِ َ ْ َ َ َ
َّ قــــام مــــن الليـــل فــــصلى)١( ََّ ََ َِ ْ َ َفــــذكر احلــــديث، قــــال...ِ َ ََ ِ َْ َ َ ْلقــــد : َ ََ

ِْأُعطيـــت الليـــل مخـــسا مـــا أُعطـــيـهن َأحـــد كـــان قـبلـــي ْ َُ َ ٌَ ََّ َُ َ ِ ِْ ًْ َْ َ ِفـــذكر احلـــديث، قـــال فيـــه...َّ ِ َِ َ ََ َْ َ َ ُوجعلـــت يل األرض: َ َْ ْ َ ِ ْ َِ ُ َ 
ًمسجدا وطهورا َُ َ ً ِ ْ ُ أَيـنما َأدركتـين الـصالة متـسحت وصـليت،َ ْ ُ َّْ َ َ ََّ َ ََ ُ ََّ ِ ْ َ ْ َ قـال،َْ ُواخلامـسة: َ َ ِ َْ ِ قيـل يل،َ َ

ٍّسـل فـإن كـل نـيب : ِ ِ ََّ َّ ُ َِ ْ َ
َِّقد سأل فأخرت مسأليت إىل يـوم القيامة فهي لكم ولمن شهد َأن ال إله إال ِ ََِ َ َ ََ ْ َ َِ ِْ ََ َِ ْ ْ ْ ُْ ََّ َ َ ْ َِ َ َ َ َِْ ِ َ ِ َ َ   )٢().ُ هللاَُ

  ختريج احلديث

ر" والطحاوي يف )٣(."املسند" يف  أمحد:أخرجه : مـن طريـق. ومل خيتصرا احلديث )٤(."شرح مشكل اآل
 ولـــه شـــواهد يف الـــصحيحني وغريمهـــا مـــن ".ابـــن اهلـــاد، عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده"

  .حديث جابر، وأيب هريرة وابن عباس، وغريهم

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين  أئمـــة حفـــاظ، ،)ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )هقـــيالبي( .١

، "ثقتــان"، )الليــث( ، و)حيــىي(و ). ١٢ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة"، )بــن ملحــانا(و . والثالــث
 ). ١ح (سبقت ترمجتهما يف 

                                                
لـشاماهلجرة، فقديف رجب سنة تسع من  كانت )١(  فنـدب رسـول هللا ، بلغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن الروم قـد مجعـت مجوعـا كثـرية 

  .)٢/١٦٥(الطبقات الكربى : انظر. وذلك يف حر شديد، ملسو هيلع هللا ىلص الناس إىل اخلروج
  ). ١٠٦٠ ح ١/٣٤٠ -ب التيمم بعد دخول الوقت  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

  ). ٧٠٦٨ ح ١١/٦٣٩ (١ط )٣(
  ). ٤٤٨٩ ح ١١/٣٤٩( ١ط) ٤(



 ٣٣٩

ن ــــــــ م،ثرــــــ ثقة مك،مدينـــ أبو عبدهللا ال،يزيد بن عبدهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي): " اهلادابن( .٢
. وهو أكرب منه، وثعلبة بن أيب مالك القرظي ولـه رؤيـة إبراهيم بن سعد:  روى عن)١(". ع.اخلامسة
 )٢(.عزيز بن دمحم الدراورديعبدالعزيز بن أيب حازم، وعبدال: روى عنه

 ر . مـــن اخلامـــسة، صـــدوق،بـــن دمحم بـــن عبـــدهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص): "عمـــرو بـــن شـــعيب( .٣
: روى عنــه. الربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء، وزينــب بنــت أيب ســلمة ربيبــة النــيب ملسو هيلع هللا ىلص:  روى عــن)٣(".٤

 )٤(.هشام بن عروة، وهشام بن الغاز

  ثبـــت مساعـــه مـــن جـــده مـــن، صـــدوق،بـــن دمحم بـــن عبـــدهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص): "شـــعيب( .٤
عطـــــاء : روى عنـــــه. اويـــــة بـــــن أيب ســـــفيان ومع،عبـــــادة بـــــن الـــــصامت:  روى عـــــن)٥(".٤ ر .الثالثـــــة

 )٦(.عمر، وعمرو بن شعيب: اخلراساين، وابناه

أســلم قبــل أبيــه، وكــان فاضــال حافظــا عاملــا، قــرأ الكتــاب : )عبــدهللا بــن عمــرو بــن العــاص ( .٥
يف واليـة يزيـد بـن ليـايل احلـرة، : قـال اإلمـام أمحـد. واستأذن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أن يكتب حديثه، فأذن لـه

: روى عــن )٧(.معاويــة، وكانــت احلــرة يــوم األربعــاء لليلتــني بقيتــا مــن ذي احلجــة ســنة ثــالث وســتني
ح، وعطاء بن يسار: روى عنه. النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعن سراقة بن مالك بن جعشم   )٨(.عطاء بن أيب ر

                                                
 ). ٦٠٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٣٢/١٦٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٤٢٣: ص (١ ط"ريبالتق"ابن حجر  )٣(

 .)٢٢/٦٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ). ٢٦٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٢/٥٣٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 .) بتصرف٣/٩٥٧ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٧(

 .)١٥/٣٥٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٣٤٠

 احلكم على اإلسناد

ه، رجالــــه ثقــــات عــــدا عمـــــرو بــــن شــــعإســــناده حــــسن . ويرتقــــي إىل صــــحيح لغــــريه لـــــشواهده. يب وأ
مــسند " وحمققــوا )٢(."إرواء الغليــل" واأللبــاين يف )١(".الرتغيــب والرتهيــب"احلــافظ املنــذري يف : وصــححه

   )٣(".أمحد

                                                
  ). ٥٤٩٨  ح٤/٢٣٣( ١ط "الرتغيب والرتهيب"ملنذري ا) ١(

  ). ٢٨٥ ح ١/٣١٥( ٢ط "إرواء الغليل"أللباين ا) ٢(

  ). ٧٠٦٨ ح ١١/٦٣٩( ١ط) ٣(



 ٣٤١

   ح إذا كان يف بعض جسده دون بعضُْرب اجل: املبحث الستون

َقال -احلديث الثمانون  ِ البـيـهقيَ َ ُ َأخبـر أَبـ:َْ َ َ َ ُو احلـسن بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن ْ ُْ ُْ ََْ َ َْ ِ َ ُصفار، ثنـا عبـاس عبيدالـَْ ََّ ُ َّ َّ
َبــن الفــضل األســفاطي، ثنــا أَبــو الوليــد، ثنــا محــاد بــن ســلمة، عــن عطــاء بــن الــسائب، عــن زاذان، ع َ َ َ َُ ََّ َ ُّْ ِْ ِ ِِ ِْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َ ََ ُ َُ َُّ ِْ َْ َْ ـــْ ْن ـ

ٍّعلي ِ، َأن رسول هللا  َِ َ ُ َ َ قالملسو هيلع هللا ىلصَّ َ : 

َمن تـرك موضع شعرة من جسده من جنابة مل يـغسلها فعل ( ْ ْ ِْ ِ
َ ِ ِ ٍ ِ ُِ َْ ْْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َ َا من النَّار كذا وكذاَ ََ ََ ِ ِ ٌّ، قـال علـيَ َِ َ َ :

ِفمن مث عاديت شعري ْ َ ُ ْ َ َ ََّ ْ ِ َ(.)١(  
  ختريج احلديث

 يف أمحـدو )٣(".الـسنن" بلفظـه يف ابن ماجه و)٢(".جسده"ومل يذكر لفظة " السنن" يف  داودو أب:أخرجه
، ابـن أيب شـيبةو )٥(".يغـسلها"بـدل " يـصبها: "، وقال"السنن" يف الدارميو )٤(.مثل أيب داود ،"املسند"

 والـضياء )٨(".الرتغيب والرتهيـب" يف ام السنةَوِقو )٧(."البحر الزخار" يف البزارو )٦(."املصنف"بلفظه يف 
  .  كلهم بنحوه)٩(." املختارةاألحاديث"املقدسي يف 

   رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 )أبــو الوليـــد(و ). ٢١ح (، ســـبقت ترمجتــه يف "ثقــة"، )عبــاس بــن الفـــضل األســفاطي(و . والثالــث

                                                
  ). ١٠٧٦ ح ١/٣٤٧ - ح إذا كان يف بعض جسده دون بعضُْرب اجل -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب يف الغسل من اجلنابة -الطهارة  (ط.د )٢(   ). ٢٤٩ ح ١/٦٥ - 
  ). ٥٩٩ ح ١/١٩٦( ط. د)٣(
  ). ٧٢٧ ح ٢/١٣٠( ١ط )٤(
ب من ترك موضع شعرة من جنابة -الطهارة ( ١ط )٥(   ). ٧٧٨ ح ١/٥٨٠ - 
  ). ١٠٦٧ ح ١/٩٦ -لغ يف غسل الشعر :  من كان يقول-الطهارات  (١ط )٦(
  ). ٨١٣ ح ٣/٥٥ (١ط )٧(
 ). ٢٢٧٩ ح ٣/١٥٥( ١ط )٨(

 .)٤٥١ ح ٢/٧٤ (٣ط) ٩(



 ٣٤٢

سـبقت ترمجتـه " ثقه عابد) " سلمةمحاد بن(و ). ٢٦ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة ثبت" ،الطيالسي
 ).٢٨ح (يف 

 روى )١(".٤ خ . مــن اخلامــسة، صــدوق اخــتلط،ائب الثقفــيّأبــو الــس): "ائبّعطــاء بــن الــس( .٢
إمساعيل بن أيب خالد وهو من أقرانه، وإمساعيـل : روى عنه. طاوس بن كيسان، وعامر الشعيب: عن

 )٢(.بن علية

 روى )٣(".٤ بـخ م . مـن الثانيـة، وفيه شيعية،سل صدوق ير،أبو عمر الكندي البزاز): "زاذان( .٣
أبــــو محــــزة الثمــــايل، وذكــــوان أبــــو صــــاحل : روى عنــــه. حذيفــــة بــــن اليمــــان، وســــلمان الفارســــي: عــــن

 )٤(.السمان

  ).٢٢ح (، سبقت ترمجته يف )علي ( .٤
 احلكم على اإلسناد

خالصــة "النــووي يف : عفه وضــ)٥(.إســناده ضــعيف ألجــل إخــتالط عطــاء، ومســاع ابــن ســلمة منــه بعــده
ــــــذهيب  و)٦(."األحكــــــام ــــــه ال ــــــق"النقطــــــاع يف أعل ــــــاين يف )٧(."تنقــــــيح التحقي إرواء " كمــــــا ضــــــعفه األلب

ؤوط و)٨(."الغليــل القــرطيب : وصــححه )١٠(."مــسند أمحــد" وحمققــوا )٩(."ســنن أيب داود" يف حتقيقــه األر

                                                
 ). ٣٩١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٠/٨٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٢١٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٥/١٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

: ص ("املختلطـني للعالئـي"". حديثـه ضـعيف إال مـا كـان عـن شـعبة وسـفيان يعـين الثـوري: "قـال حيـىي بـن سـعيد القطـان) ٥(
 ).٢٠/٩١( ١ط" ذيب الكمال"". ن عطاء، روى عنه يف االختالط إال شعبة وسفيانومجيع من روى ع: "وقال املزي). ٨٣

  ).  ٤٨٣ ح ١/١٩٥( ١ط) ٦(
  ).  ١/٧٥ (١ط) ٧(
 ).  ١٣٣ ح ١/١٦٦ (٢ط) ٨(

  ). ١/١٨١( ١ط )٩(
  ). ٧٢٧ ح ٢/١٣٠( ١ط) ١٠(



 ٣٤٣

 منــــــه قبــــــل )٢(سماع محــــــاد، حمتجــــــا بــــــ"تلخــــــيص احلبــــــري" وابــــــن حجــــــر يف )١(.مــــــسلمعلــــــى يف شــــــرحه 
   )٤(.ُوهي حجة أمحد شاكر يف تصحيحه للحديث )٣(.االختالط

                                                
  ). ١/٢٠٥( ١ط "حتفة احملتاج" اللحياين )١(

ن احلجــاج ومحـاد بــن سـلمة عــن عطـاء بـن الــسائب مـستقيم وحــديث جريـر بــن حـديث ســفيان وشـعبة بـ: "قـال ابـن معــني) ٢(
  ). ٣/٣٠٩( ١ط "رواية الدوري - ريخ ابن معني"". عبداحلميد وأشباه جرير ليس بذاك لتغري عطاء يف آخر عمره

  ). ١/٣٨٢( ١ ط)٣(
  .)٧٢٧ ح ١/٤٨٤( ١ ط)٤(



 ٣٤٤

  س ما مل يتغريُجْس، وما ال ينُجْب الفرق بني ما ين: املبحث احلادي والستون

َقال -احلديث احلادي والثمانون  ِ البـيـهقيَ َ ِ رواه حممد بن إسـحاق بـن يـسار، عـن حممـد:َْ َّ ََّ َُ ُْ ََ ٍ َ َ ِ ْ ْ َْ ِ ُ ََُ ِ بـن جعفـر بـن ُ ِْ ِْ َ ْ َ
َالزبـري، عن عبيدهللا بن عبدهللا بن عمر، عن أَبيه، قال َ ِ ِ ْ َْ ُ َ َْ َ ِ ِْ ْ ِ َُّ : 

ُّســـئل النَّـــيب ( ِ َ ِ رض الفـــالة، ومـــا يـنوبـــه مـــن الـــسباع، والـــدواب؟ فـقـــال ملسو هيلع هللا ىلصُ َ ، عـــن المـــاء يكـــون  َ ََ ُِّ َُ َ ّ َ َ ََّ َِ َ ِْ ِ ُ َ َ َُ ِ َ ْ ِْ ِ ُ ِ ِ َ
َِّرسول ا  ُ ُ َإذا كان الماء قـلتـني مل حيمل اخلبث: ملسو هيلع هللا ىلصَ ََ َْ ِ ِ ْ َْ َْ ِ َُّ َُ َ ْ َ َ ِ.(   

ََأخبـر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان قـال :كذا ساقه البيهقي، مث قال: قال الباحث َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ِْ َ ََأخبــر : َ َ َ ُمحـد أْ َْ
َبـن عبـيــد قـال َ ٍ َُْ ُ ٍحــدثـنا حممــد بـن مــربح: ْ ََّ ُ َُ ْ ُ َّ َُ ََ َالبــزار قــال )١(- خطــأ - َّ َ ُ َّ َحـدثـنا يزيــد بــن هـارون، قــال: َْ ََ َ ُ َُ ْ ُ َِ ََ ََأخبـــر : َّ َ َ ْ

ُحممد بن إسحاق، فذكره مبعناه َُ َْ ِ َ َ ََّ َ َ َ ْ ِْ ُ ُ َُ.)٢(  
  ختريج احلديث

ـــــ:أخرجـــــه ـــــسائي يف  )٤(.وســـــكت عنـــــه "الـــــسنن" يف الرتمـــــذيو )٣(."الـــــسنن" يف  داودو أب  الـــــسنن"والن
 بكــر وأبــو )٨(."الــسنن" يف الــدارميو )٧(."دسناملــ" يف أمحــدو )٦(."الــسنن" يف ابــن ماجــهو )٥(."الــصغرى

 )١١(."املنتخــب" يف عبــد بــن محيــد و)١٠(."الطهــور" يف كتابــه لقاســم بــن ســالموا )٩(."الــسنن" يف األثــرم

                                                
ْحممد بن ربح البزاز: ( كذا يف املطبوعة صوابه)١( َّ  -رمـح وربـح: ب( ١ط "اإلكمال يف رفـع االرتيـاب " ابن ماكوال:نظرأ ).َُ

 ).٢/٦١١ (ط.د "تبصري املنتبه"ابن حجر ). ٢/٦٢( ١ط "األنساب "لسمعاينا). ٤/٩٢

ر"البيهقي ) ٢(   ).  ١٨٦٩ ح ٢/٨٧ - ...سُجْب الفرق بني ما ين -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

ب ما -الطهارة  (ط.د )٣(   ). ٦٣ ح ١/١٧ -ينجس املاء  
ب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء -الطهارة  (٢ ط)٤(   ). ٦٧ ح ١/٩٧ - 
ب التوقيت يف املاء -الطهارة  (٢ ط)٥(   ). ٥٢ ح ١/٤٦ - 
ب مقدار املاء الذي ال ينجس - وسننهاالطهارة ( ط. د)٦(   ). ٥١٧ ح ١/١٧٢ - 
  ). ٤٦٠٥ ح ٨/٢١١ (١ط )٧(
ب قدر املاء الذي ال ينجس -ة الطهار( ١ط )٨(  ). ٧٥٩ ح ١/٥٦٩ - 

ب ما ينجس املاء وما ال ينجسه -أبواب املياه ( ١ط) ٩(   ). ٥٠ ح ٢٤٢:  ص- 

 ). ١٦٦ ح ٢٢٦: ص (١ ط)١٠(

  ). ٨١٧ ح ٢٥٩: ص( ٢ ط)١١(



 ٣٤٥

 ابـن اجلـارودو )٣(".املـسند" يف  يعلـىوأبـ و)٢(."املـصنف" يف ابن أيب شيبةو )١(."املصنف" يف رزاقعبدالو
ر" والطحـاوي يف )٥(".الـصحيح" يف ابن خزميـة و)٤(".املنتقى"يف  يف  ابـن حبـان و)٦(."شـرح مـشكل اآل

:  كلهـم مـن طريـق)١٠(.لبيهقـي وا)٩(".املـستدرك" يف حلـاكم وا)٨(".الـسنن" يف الدارقطينو )٧(."الصحيح"
  "...دمحم بن جعفر بن الزبري، عن عبدهللا بن عبدهللا بن عمر، عن أبيه"

فـــع، عـــن ابـــن عمـــردمحم: "ريـــقوأخرجـــه ابـــن عـــدي مـــن ط  ويف بعـــض )١١(". بـــن إســـحاق عـــن 
ُّألفاظهم اختالف بسيط، وحتديد للقلة، وعددها ِْ .  

  شواهد احلديث

  :، هيشواهد مخسةللحديث 

، أخرجه : األول ، إال أنـه ذهـب إىل أن احملفـوظ )١٢("هسـنن"ين يف الـدارقطحديث أيب هريرة 
  .عن ابن عمر 

                                                
ب املاء ال ينجسه شيء وما جاء يف ذلك -الطهارة ( ٢ط )١(   ). ٢٦٦ ح ١/٨٠ - 
  ). ٣٦٠٩٤ ح ٧/٢٨١ - مسألة جناسة املاء -أيب حنيفة الرد على ( ١ط )٢(
  ).  ٥٥٩٠ ح ٩/٤٣٨ (١ ط)٣(
 ). ٤٤ ح ٢٣:  ص-... يف طهارة املاء والقدر-الطهارة ( ١ ط)٤(

ب ذكر اخلرب املفسر-الطهارة  (ط.د) ٥(  ). ٩٢ ح ١/٤٩ -... 

 ). ٢٦٤٥ ح ٧/٦٤ (١ط) ٦(

  ). ١٢٥٣ ح ٤/٦٣ -املياه  (١ ط"اإلحسان ")٧(

ب حكم املاء إذا القته النجاسة -الطهارة  (١ ط)٨(  ). ٢ ح ١/٨ - 

 ). ٤٥٨ ح ١/٢٢٤ -الطهارة  (١ط )٩(

ب الفـــــرق بـــــني القليـــــل الـــــذي يـــــنجس-الطهــــارة ( ٣ط "الكـــــربى الـــــسنن" لبيهقــــيا) ١٠(   و).١٢٤١ ح ١/٣٩٥ -... 
ب ما تكون به الطهارة من املاء -الطهارة ( ١ط "السنن الصغري"  ). ١٩٣  ح١/٨٤ - 

  ).٨/٨١( ١ط "الكامل" بن عديا) ١١(

 .)٢٠ ح ١/١٨ - ب حكم املاء إذا القته النجاسة -الطهارة ( مصدر سابق )١٢(



 ٣٤٦

   )١(".السنن الكربى"  البيهقي يفمرسل ابن جريج أخرجه: الثاين

   )٢(".هسنن"  الدارقطين يفمرسل حيىي بن يعمر، أخرجه: الثالث
، أخرجه: لرابعا إبراهيم بن دمحم بـن "يف ترمجة  ،"الكامل"  ابن عدي يفأثر جابر بن عبدهللا 

  )٣(".كان املاء قلتني مل يعلقه شيء إذا :"ولفظه، "أيب حيىي أبو إسحاق األسلمي
، أخرجه: اخلامس دات على كتاب املزين"أبو بكر النيسابوري يف : أثر ابن عباس    )٤(".الز

   )٦(".السنن الكربى"والبيهقي يف  )٥(".هسنن"لدارقطين يف ا
  رجال احلديث

مجهم يف الفـــصل الثـــاين ســـبقت تـــراأئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
 .والثالث

يعقــوب بــن إســحاق احلــضرمي، : مســع: وقــال، ووثقــه اخلطيــب البغــدادي، )بــح البــزارِدمحم بــن ر( .٢
بــت الـصيدالين، ودعلـج بـن أمحــد: روى عنــه .وأ نعـيم الفـضل بـن دكـني ، ت دمحم بـن عثمـان بـن 

س به: " وقال الدارقطين)٧(. ه٢٨٣   )٨(".ال 

 مـــن ، ثقـــة مـــتقن عابـــد، مـــوالهم أبـــو خالـــد الواســـطي،لميُّبـــن زاذان الـــس): "يزيـــد بـــن هـــارون( .٣
أمحـد بـن حنبـل، وأمحــد: روى عنـه. الـصعق بـن حـزن، وعاصــم األحـول:  روى عـن)٩(". ع.التاسـعة

                                                
 ).١٢٥٠ ح ١/٣٩٨ -...ب الفرق بني القليل الذي ينجس -الطهارة ( ٣ ط)١(

 ).٣٢ ح ١/٢٣ - ب حكم املاء إذا القته النجاسة -الطهارة  (١ ط)٢(

 .)١/٣٦٤ (١ط "الكامل" بن عديا) ٣(

 .)١٧ ح ٢١٦: ص( ١ ط)٤(

 .)١/٢٤ -ب حكم املاء إذا القته النجاسة  -الطهارة (مصدر سابق  )٥(

 ).١٢٤٧ ح ١/٣٩٦ -...ب الفرق بني القليل الذي ينجس -الطهارة  (٣ ط)٦(

 ).  بتصرف٣/١٩٤ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٧(

 ). ١٤٥: ص (١ط "م للدارقطينسؤاالت احلاك" لدارقطينا) ٨(

 ). ٦٠٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٩(



 ٣٤٧

 )١(.بن خالد اخلالل

بـن يـسار أبــو بكـر امل): "دمحم بـن إسـحاق( .٤
ُ

لتــشيع ، صـدوق يـدلس، إمـام املغــازي،يبطلـ  ورمـي 
روى . صـاحل بـن كيـسان، وصـدقة بـن يـسار:  روى عـن)٢(".٤ خـت م .غار اخلامسة من ص،والقدر

 )٣(.موسى بن أعني، وكاتبه هارون بن أيب عيسى: عنه

:  روى عـن)٤(". ع. مـن الـسادسة، ثقـة،ابن العوام األسـدي املـدين): "دمحم بن جعفر بن الزبري( .٥
د بــن ســعد بــن ضــمرية، وابــن عمــه عبــاد بــن  لك بــن جــريج، عبــدامل: روى عنــه.  بــن الــزبريعبــدهللاز

 )٥(. بن أيب جعفر املصريعبيدهللاو

 )٦(".ع. مـن الثالثـة، ثقـة، املدين أبو بكر،بن اخلطاب العدوي): "مرعبيدهللا بن عبدهللا بن ع( .٦
فع موىل ابن عمـر، ويزيـد : روى عنه.  بن عمر، والصميتة الليثية وهلا صحبةعبدهللاأبيه : روى عن
 )٧(.بن رومان

  ). ٢٤ح (، سبقت ترمجته يف ) بدهللا بن عمرع( .٧
  احلكم على اإلسناد

بعـــه  خالصـــة"النـــووي يف :  وصـــححه)٨(".الوليـــد بــن كثـــري"إســناده حـــسن، وقـــد توبـــع ابــن إســـحاق، 

                                                
 .)٣٢/٢٦٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

 ). ٤٦٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)٢٤/٤٠٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

 ). ٤٧١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٢٤/٥٧٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٣٧٢: ص (١ ط"التقريب" حجر ابن )٦(

 .)١٩/٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

ملغـازي رمـي بـرأي اخلـوارج مـن الـسادسة) "٨( : ص (املـصدر الـسابق ."ع. املخزومي أبو دمحم املدين مث الكويف صدوق عـارف 
، وابـــن خزميـــة، والطحـــاوي، وابـــن اجلـــارود البـــن "املنتقـــى"أيب داود والنـــسائي، والـــدارمي، وابـــن أيب شـــيبة، و: كمـــا يف روايـــة). ٥٨٣

  . ١ط "السنن الصغري" حبان، والدارقطين، واحلاكم، والبيهقي يف



 ٣٤٨

 واأللبـاين يف )٢(. يف حتقيقـه علـى املـسند أمحد شاكر و)١(".اظّصحيح صححه احلف: "، وقال"األحكام
  )٥(".صحيح ابن خزمية" يف حتقيقه على األعظميو )٤(.سندحمققوا امل و)٣(."لإرواء الغلي"

                                                
 ). ١/٦٦( ١ط) ١(

 ). ٤٧٥٣ ح ٤/٣٨٤( ١ ط)٢(

  ).  ٢٣ ح ١/٦٠( ٢ط) ٣(
  ). ٤٦٠٥ ح ٨/٢١١ (١ط) ٤(
ب ذكر اخلرب املفسر-الطهارة  (ط.د) ٥(  ). ٩٢ ح ١/٤٩ -... 



 ٣٤٩

  ب طهارة املاء املستعمل: املبحث الثاين والستون

َقــال -احلــديث الثــاين والثمــانون  ِ البـيـهقــيَ َ ــو احلــسن علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان أ َأمحــد بــن :َْ ُ َأخبـــر أَب ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ٍفار، ثنا عبـيد بن شريك، ثنا أَبو اجلماهر، ثنا سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس َّصعبيدال ََّ َ َ ُِ ِْ َْ َ َ ُ ُِ ِ ِْ ِ ِْ ٌَ ِ َ ُ ُْ ٍ َ ُ ْ َّ: 

ء، قــال( ء فـيـنـتــضح مــن الــذي يــصب عليــه يف اإل َيف الرجــل يـغتــسل يف اإل َ َ ْ َِّ َِ َِ َّ ِْ ِْ ِ ِِ ِ ََِْ ُّ َ ُ َ ُِ َ ُ ِ َ ََْ ُ ٌإن المــاء طهــور : ِ ُ َ َ َ ْ َّ ِ
ُ يطهرََوال ََّ ُ.()١(   

  ختريج احلديث

  .تفرد به البيهقي

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ،"ثقــــة"، )أبــــو اجلمــــاهر(و ). ١ح (، ســــبقت ترمجتــــه "صــــدوق"، )عبيــــد بــــن شــــريك(و . والثالــــث
 ).١٨ح (سبقت ترمجته 

ـذيب الكمـال يـروي عـن عكرمـة، أربعـة، مل يتبني يل)سعيد( .٢ :  كلهـم امسـه سـعيد من هو، ويف 
بت، وسعيد بن عبيدهللا الثقفي، وسعيد بن مسروق الثـوري، " ِسعيد بن عبدالرمحن بن حسان بن  ِ َِ َ ََُ

ْوأبو مسلمة سعيد بن يزيد ِ ، وأيـضا "صـدوق رمبـا وهـم"كلهـم ثقـات عـدا الثـاين " التقريب"ويف ، )٢("َ
م خم فيــستبعد . تلفــة فــاألول مــن العاشــرة، والثــاين والثالــث مــن الــسادسة، واألخــري مــن الرابعــةطبقــا

يف " اهرَمـــُأيب اجل"وأيـــضا لـــيس يف ترمجـــة . حتمـــال يف البـــاقني، ويبقـــى اال)١٠ط(األول، كونـــه مـــن 
، تبـني يل أن )٤( وبعـد البحـث يف كتـب البيهقـي)٣(.يف شـيوخه" سـعيد"، مـن امسـه "ذيب الكمال"

                                                
  ). ١١٢٢ ح ١/٣٦٠ - ب طهارة املاء املستعمل -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

 )  ٤٠٠٩ ت ٢٠/٢٦٤( ١ط )٢(

  ).٥٤٦١ ح ٢٦/٩٧ (املصدر السابق )٣(

  ). ١٣٨٠٧ ح ٧/٢٢٨(، )١١٩٤٥ ح ٦/٢٨٠(، )٢٩٩٤ ح ٢/٢٥٧( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ٤(



 ٣٥٠

  مـات سـنة، مـن الثامنـة،ضـعيف: "قـال ابـن حجـر" سـعيد بـن بـشري األزدي"اجلماهر يروي عـن أ 
 . لكن ليس من شيوخه عكرمة، للفارق الزمين بينهما)١(".٤مثان أو تسع وستني 

  ).٥ح (، سبقت ترمجتهما يف ) ابن عباس(، و "ثقة"، )عكرمة( .٣
 احلكم على اإلسناد

  ". سعيد"ل وعني إسناده ضعيف، جلهالة حا

                                                
  ). ٢٣٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(



 ٣٥١

ملاء : املبحث الثالث والستون خذ لكل عضو ماء جديدا وال يتطهر  ب الدليل على أنه 
  املستعمل

َقال -احلديث الثالث والثمانون  ِ البـيـهقيَ َ د:َْ ِ وروي عنه عن َأيب الز َِّ ِ ْ َ َُ ْ َ ِ ُ ِ عـن األعـرج،َ َ ْ َ ْ ِ ََ عـن َأيب هريــرة،َ َْ ُ ِ ْ َ  ،
ُعن رسو َ ْ ِل هللا َ   : ملسو هيلع هللا ىلصِ

ِنـهى َأن يـبال يف الماء الدائم وَأن يـغتسل فيه من اجلنابة( ِ َِ َ َ ُ َُ ْ َ َ َِ
َ َ َْ ْ ِْ َِّ ِ ْ َ َ َ َ.(  

ه أَبــو احلــسن بــن عبــدان، ثنــا َأمحــد بــن  َُأخبـــر ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ ُ َ ُصفار، ثنــا عبـيــد بــن شــريك، ثنــا حيــىي بــن عبيدالــْ ُ ُْ َْ ْ َُ ٍ ِ َ ُ َْ َّ َّ
ٍْبكــري، ثنــا َ د فــذكره وقــد قيــلُ َ الليــث، عــن ابــن عجــالن، عــن َأيب الــز

ِ ِْ َ َ ََ َُ َ َ َِ َّّ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ْ د علــى لفــظ :ُ ٍ عنــه، عــن َأيب الــز َْ ََ َ َِ َِّ ِ ْ ُ ْ
َآخر َ.)١( 

هكــذا ســاقه البيهقــي، وبقيــة ســنده مــع املــنت ذكــره يف احلــديث الــذي بعــده يف : قــال الباحــث
ه أَبو احلـسن :الكربى، فقال َِأخبـر َ ََ ُْ ُ َ َ َ علـي بـن حممـد بـن علـي المقـرئ أ احلـسن بـن حممـد بـن إسـحاق، ْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َِّ ََّ َ ُُّ ُُ ُ ُ َُ َْ ُ ِ ْ ْ ٍّ َ َ

ُأ يوســف بــن يـعقــوب القاضــي، ثنــا حممــد بــن َأيب بكــر، ثنــا حيــىي بــن حممــد بــن قـــيس، ثنــا حممــد بــن  ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َُّ َّ ََّ َ َُ ُ ٍُ ْ َ ِ ِِ َ ْ َُ ٍ ْ َ َ ُ ُِ َ ُْ َ ْ
د ِعجالن، عن َأيب الز َِّ ِْ ْ َ ََ ََ، عن األعرج، عن َأيب هريـرةَ َ َْ ُ ِ ِْ َ َِ ْ َ َّ، َأن النَّيب  ْ ِ   : ملسو هيلع هللا ىلصَّ

ِنـهى َأن يـبال يف الماء الدائم، مث يـغتسل منه للجنابة( ِ َِ َ ُ ََُ َِْ ُ ْ ََ َْ َُّ َِ َِّ ِ َ ْ ْ َ.(  
 إال خرج يف الصحيحني من هذا احلديث، مث يغتـسل منـههذا اللفظ هو الذي ُأ: "قال البيهقي

  )٢( ".أنه مل خيرج فيه للجنابة
  ختريج احلديث

َالـــذي ال : ( يف صـــحيحيهما، وكالمهـــا مل يـــذكر اجلنابـــة، وزاد مـــسلم)٤ (.ومـــسلم )٣(. البخـــاري:أخرجـــه ِ َّ
ِجيري َْ .(  

                                                
خذ لكل عضو ماء -الطهارة ( ٣ ط"لسنن الكربىا"بيهقي ال) ١(   ).١١٢٩ ح ١/٣٦٢ -...ب الدليل على أنه 

  ).١١٣٠ ح ١/٣٦٢ (املصدر السابق )٢(

ب البول يف املاء الدائم -الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٣(   ). ٢٣٩ ح١/٩٦ - 

ب النهي عن البول يف املاء الراك-الطهارة  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٤(   ).  ٢٨٢ ح ١/٢٣٥ -د  



 ٣٥٢

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )الليـث( ، و)حيىي بن بكـري(و ). ١ح (، سبقت ترمجته "صدوق"، )يد بن شريكعب(و . والثالث
و ). ٤ح (، ســبقت ترمجتــه يف "صــدوق) "ابــن عجــالن(و ). ١ح (، ســبقت ترمجتهمــا يف "ثقتــان"
دوأبــ( ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة) "األعــرج(و ). ٢٥ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة فقيــه"، ) الــز

  ).١ح (، سبقت ترمجته يف )  هريرةوأب(و). ١٢
 احلكم على اإلسناد

لـشواهد واحلـديث يف الـصحيحني، ،  رجاله ثقات عدا ابن شريك وابن عجـالنإسناده حسن ويرتقـي 
 .واملتابعات إىل صحيح لغريه



 ٣٥٣

  ب الدليل على أن اخلنزير أسوأ حاال من الكلب : املبحث الرابع والستون

َقــال -احلــديث الرابــع والثمــانون  ِ البـيـهقــيَ َ ــو احلــسن علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان أ َأمحــد بــن :َْ ُ َأخبـــر أَب ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
َصفار، ثنا عبـيد بن شريك، وابـن ملحـان قـاالعبيدال ََّ َ َ َْ ِ ُ َ ُ ُْ ٍْ ِ َ ُ ْ ُ ٍثنـا حيـىي بـن بكـري، ثنـا الليـث، عـن ابـن شـهاب، : َّ َ ِ ِ ِْ َْ ْ ُْ َّْ ٍ َ ُ ُ َ َ

ُعن سعيد بن الم ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ُسيب، أَنه مسع َأ هريـرة، يـقولَ ُ ََ َ َََ َ َْ ُ ُّ ِ َّ ِ ِقال رسول هللا : ِ ُ َُ َ  : ملسو هيلع هللا ىلصَ

َوالذي نـفسي بيده ليوشكن َأن يـنزل ابن مرمي حكما مقسطا فـيكـسر الـصليب ويـقتـل اخلنزيـر ( ُِ ِْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ ً ُ ََ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ََ ً َ َََ ْ ْ َ َْ َّ ِ ِ َّ
ُويضع اجلزية ويفيض َِ َ ُ ََ ََ ِْْ ٌ المال حىت ال يـقبـله َأحدَ َ َ َُ ََ ْ َ َّ ُ َ ْ.( 

 مجيعــــا عــــن . ومــــسلم.رواه البخــــاري ومل يــــذكر ابــــن عبــــدان يف حديثــــه اجلزيــــة،": قــــال البيهقــــي
  )١(."قتيبة

  ختريج احلديث

ََويضع اجلزية: ( يف صحيحيهما، وزادا)٣(.مسلمو )٢(.البخاري: أخرجه َ َِْْ َ َ.(  

 ذكـــر الـــشوكاين منهـــا يف التوضـــيح تـــسعة وعـــشرين ،ةواألحاديـــث يف نزولـــه كثـــري: " الكتـــاينقــال
 ومنهــا مــا ، منهـا مــا هــو مـذكور يف أحاديــث الـدجال، مــا بـني صــحيح وحــسن وضـعيف منجــربً،حـديثا

ر الـواردة عــن الـصحابة،هـو مـذكور يف أحاديــث املنتظـر  فلهــا حكـم الرفــع ،ً وتنــضم إىل ذلـك أيــضا اآل
 وكـذا الـواردة يف ،حاديث الواردة يف املهدي املنتظر متواترة واحلاصل أن األ،ال جمال لالجتهاد يف ذلكو

  )٤(."الدجال ويف نزول سيد عيسى ابن مرمي عليهما السالم
  رجال احلديث

ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
، )الليـث( ، و)حيىي بن بكـري( و ).١ح (، سبقت ترمجته "صدوق"، )عبيد بن شريك(و . والثالث

ــــان" ). ١١ح (، ســــبقت ترمجتــــه يف "ثقــــة"، )بــــن شــــهابا(و ). ١ح (، ســــبقت ترمجتهمــــا يف "ثقت

                                                
  ). ١١٥٤ ح ١/٣٧٠ -...ب الدليل على أن اخلنزير أسوأ -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب قتل اخلنزير -البيوع ( ١ط "الصحيح" بخاريال) ٢(   ). ٢٢٢٢ح  ٢/١١٩ - 

ب نزول عيسى ابن مرمي حاكما بشريعة نبينا دمحم-اإلميان  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٣(    - ١٥٥ ح ١/١٣٥  .( 

 .)٢٩١ ح ٢٢٩: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٤(



 ٣٥٤

، سـبقت ترمجتــه يف )  هريـرةوأبـ(و  ).٢٢ح (، ســبقت ترامجتـه يف "ثقـة"، )سـعيد بـن املـسيب(و
  ).١ح (

 احلكم على اإلسناد

لشواهد واملتابعـات إىل واحلديث يف الصحيحني، و، ريك رجاله ثقات عدا ابن شإسناده حسن يرتقي 
  .صحيح لغريه



 ٣٥٥

   واحدة يكتفى عليها)١(ب غسلها: املبحث اخلامس والستون

َقال -احلديث اخلامس والثمانون  ِ البـيـهقـيَ َ ُ َأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار، عبيدالـْ َّ َّ
ٍيد بن شريك، ثنا َُثنا عبـ ِ َ ُُ ْ َوهاب بن جنـدة، ثنـا سـفيان بـن عيـيـنـة، عـن هـشام بـن عـروة، عـن فاطمـة عبدالْ ََ َ ُ ُِ َ ُْ ْ َ ََ ُ َ َُ َْ ِ ْ ْ ِْ َ َِ ْ ْ ُ َ َْ ِ َّ َ

ا َبنت المنذر وهي امرأَته، عن َأمساء، جد ْ ِْ ِ َِّ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ َ َ َ ُِ ْ ِ ِ: 

َِأن رسـول هللا ( َ ُ َ َســألته امــرأَة عــملسو هيلع هللا ىلص َّ ٌ َ ْ ُ َُْ َن دم احلــيض يــصيب الثـَّــوب، قــالَ َ َ ْْ ُ ِ ُ َِ ْ ْ لمــاء، : َِ ِحتيــه مث اقـرصــيه  َ ْ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َُّ ُّ
ِمث رشيه، مث صلي فيه ِ ِِ ِّ ُ َُ َّ َّّ ُ.()٢( 

  ختريج احلديث

  ..".هشام بن عروة به: "بنحوه من طريق )٤(.مسلمو )٣(.البخاري: أخرجه

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين حفـــاظ، أئمـــة ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )عبـــدالوهاب بـــن جنـــدة(و ). ١ح (، ســـبقت ترمجتـــه "صـــدوق"، )عبيـــد بـــن شـــريك(و . والثالـــث
و  ).٤ح (، مـــرت ترمجتـــه يف "ثقـــة"، )ســـفيان بـــن عيينـــة(و  ). ٥٩ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة"
 ).٦٤ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة فقيه رمبا دلس"، )هشام بن عروة(

 )٥(". ع. مــن الثالثــة، ثقــة، زوج هــشام بــن عــروة،بــن الــزبري بــن العــوام): "طمــة بنــت املنــذرفا( .٢
دمحم بـن إسـحاق : هـا عنىرو. رمحن األنصارية، وأم سلمة زوج النـيب ملسو هيلع هللا ىلصعبدالعمرة بنت :  عنروت

 )٦(.بن يسار، ودمحم بن سوقة، وزوجها هشام بن عروة

                                                
  . املراد غسل النجاسة) ١(

  ).١١٥٧ ح ١/٣٧١ - ب غسلها واحدة يكتفى عليها -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب غسل الدم -الوضوء ( ١ط "الصحيح" بخاري ال)٣(   ). ٢٢٧ح  ١/٩٣ - 

ب جناسة الدم وكيفية غسله -الطهارة  (١ ط"حيحالص "سلمم) ٤(  ).  ٢٩١ ح ١/٢٤٠ - 

 ). ٧٥٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٣٥/٢٦٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(



 ٣٥٦

كانــــت حتـــــت الــــزبري بــــن العــــوام، وكـــــان إســــالمها قــــدميا مبكـــــة،  النطــــاقني، ذات):  أمســــاء( .٣
توفيــت مبكــة يف مجــادى األوىل ،  بــن الــزبري، فوضــعته بقبــاءعبــدهللاوهــاجرت إىل املدينــة وهــي حامــل ب
 بن الزبري بيـسري، مل تلبـث بعـد إنزالـه مـن اخلـشبة ودفنـه إال عبدهللاسنة ثالث وسبعني بعد قتل ابنها 

  )٢(.ابناها عبد وعروة: اروى عنه. النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  عنترو )١(.ليايل
 احلكم على اإلسناد

لشواهد واملتابعـات إىل واحلديث يف الصحيحني، و،  رجاله ثقات عدا ابن شريكإسناده حسن يرتقي 
  .صحيح لغريه

                                                
 .) بتصرف٤/١٧٨٢ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )١(

 .)٣٥/١٢٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(



 ٣٥٧

  ر اهلرةْؤُب س: املبحث السادس والستون

َقال -احلديث السادس والثمانون  ِ البـيـهقيَ َ ه أَبو احلسن علي بن َأمحد بن عبدان، ثنا َأمحد بن :َْ ُ َأخبـر ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ ُ َ
َصفار، ثنــا حممـد بــن غالــب، ثنـا احلوضــي، ثنــا مهـام بــن حيـىي، ثنــا إسحعبيدالـ ْ ْ ِْ َ َْ ُ ُ ُُ ََّ ُّ َِ َْْ ٍ ِ َ َُّ ُ َّ ُاق بـن عبـــــــــــــــــَّ ْ ِن ــــــــْدهللا بـــــــــــــُ

َيب طلحـة، قــالَأ َ َ َ َْ َحـدثـتين أُم حيــىي: ِ َْ ُّ َِْ َّ َ َأن خالتـهـا حــدثـتـها أَنـهـا كانــت حتـت عبــدهللا بـن َأيب قـتــادة فــدخل ،َ َ َ ََ َْ ََ ََ َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ََّ َْ ََّ َ َّ
ء إليـهـا فجعلـت تـ َأَبـو قـتـادة عليـهـا فـدعا بوضـوء فمـرت بـه اهلـرة فأصـغى اإل ْ َُ ََ َ ََ َ َ َّ َّ َ َ َْ َِْ ِ َِ َ َ َِْ ْْ َ ُ َِ ِ ْ ََ ٍ

َ َ َ َ َنظـر إليـهـا كأنـهـا تـنكـر مــا ُ ُ ُِ ْ ُْ َ َََّ َ َْ ِ ُ
ْيصنع، فـقالت َ َ َ ُ ََ ِ ابـنة َأخي إن رسول هللا : ْ َ ُ ََ َّ ِ ِ َ ََ ، قال لناملسو هيلع هللا ىلصَْ َ َ: 

ِإنـها ليست بنجسة إمنا هي من الطوافني والطوافات( ِ ٍَ َّ ََّّ ََّ ََ ِ ِ ِ
َ ََِّ ِ َِ ََ ْ َْ َ َّ.()١(  

  ختريج احلديث

حـــــسن : "، وقـــــال"الـــــسنن" والرتمـــــذي يف )٣(".الـــــسنن" يف  داودوأبـــــو )٢(."املوطـــــأ" يف  مالـــــك:أخرجـــــه
د مالـك هـذا احلـديث، عـن إسـحاق بـن عبـدهللا ّوقد جـو،  وهذا أحسن شيء يف هذا الباب...صحيح

ت بــه أحــد أمت مــن مالــك  يف ابــن ماجــه و)٥(." الــصغرىالــسنن"والنــسائي يف  )٤(".بــن أيب طلحــة، ومل 
لقاســم بــن وا )٩(".املــسند" يف احلميــديو )٨(".دسناملــ" يف الــدارميو )٧(".ملــسندا" يف أمحــد و)٦(".الــسنن"

                                                
  ). ١١٦١ ح ١/٣٧٣ - ر اهلرةْؤُب س -طهارة ال (٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب -الطهارة ( ط.د) ٢(   ). ١٣ ح ١/٢٢ - للوضوء الطهور 
ب سؤر اهلرة -الطهارة  (ط.د )٣(   ). ٧٥ ح ١/١٩ - 
ب ما جاء يف سؤر اهلرة -الطهارة  (٢ ط)٤(  ).  ٩٢ ح ١/١٥٣ - 

  ). ٦٨ ح ١/٥٥ - سؤر اهلرة -الطهارة  (٢ ط)٥(
ب الوضوء بسؤر اهلرة، والرخصة يف ذلك - سننهاهارة والط( ط. د)٦(   ). ٣٦٧ ح ١/١٣١ - 
  ). ٢٢٥٢٨ ح ٣٧/٢١١ (١ط )٧(
ء -الطهارة ( ١ط )٨( ب اهلرة إذا ولغت يف اإل   ). ٧٦٣ ح ١/٥٧١ - 
  ). ٤٣٤ ح ١/٣٩٨( ١ط) ٩(



 ٣٥٨

ن أيب ـــــــــابو )٣(".فـــــــاملصن" يف رزاقدالــــــــعب و)٢(".ىـــــاملنتق" يف ابن اجلارودو )١(."الطهور" يف كتابه سالم
والطحـاوي  )٦(".الـصحيح" يف ةابن خزميو )٥(."الطبقات الكربى"وابن سعد يف  )٤(".املصنف" يف شيبة
ر"يف   يف حلـــاكموا )٩(".الـــسنن" يف الـــدارقطينو )٨(."الـــصحيح" يف ابـــن حبـــان و)٧(."شـــرح مـــشكل اآل

حـــسن : "، وقـــال"شـــرح الـــسنة" يف لبغــويوا )١١(.لبيهقـــيوا )١٠(.وصـــححه، ووافقـــه الـــذهيب" املــستدرك"
   )١٢(".صحيح

 عـن محيـدة بنـت  عبيـد بـن رفاعـة، عـن  إسحاق بـن عبـدهللا بـن أيب طلحـة،: "كلهم من طريق
  . وألفاظهم متقاربة.." ، بهخالتها كبشة بنت كعب
  شواهد احلديث

  )١٣(".ويف الباب عن عائشة، وأيب هريرة" :قال الرتمذيللحديث شاهدان، 

، أخرجــــــهحـــــديث عائــــــشة: األول يفلقاســــــم بــــــن ســــــالم وا )١٤(."الـــــسنن"، يف  داودو أبــــــ: 

                                                
  ). ٢٠٥ ح ٢٧١: ص( ١ ط)١(
  ). ٦٠ ح ٢٦:  ص-وال ينجس  يف طهارة املاء والقدر الذي ينجس -الطهارة  (١ ط)٢(
ب سؤر اهلر -الطهارة ( ٢ط )٣(   ). ٣٥٢ ح ١/١٠٠ - 
  ).  ٣٢٥ ح ١/٣٦ - من رخص يف الوضوء بسؤر اهلر -الطهارات ( ١ط )٤(
 ). ٨/٤٧٨( ١ط) ٥(

ب الرخصة يف الوضوء بسؤر اهلرة -الوضوء  (ط.د) ٦(   ). ١٠٤ ح ١/٥٥ - 
  ). ٢٦٥٥ ح ٧/٧٤( ١ط) ٧(
  ).  ١٢٩٩ ح ٤/١١٤ -ذكر اخلرب الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة ( ١ط "اإلحسان ")٨(

ب سؤر اهلرة -الطهارة  (١ ط)٩(   ). ٢١٩ ح ١/١١٧ - 

  ). ٥٦٧ ح ١/٢٦٣ -الطهارة ( ١ط )١٠(

ــــسنن الــــصغري"بيهقــــي ال) ١١( ت غــــري الكلــــب واخلنزيــــر -الطهــــارة ( ١ط "ال ب طهــــارة ســــؤر ســــائر احليــــوا  ح ١/٧٨ - 
ر" و). ١٧٩ ب سؤر ما ال يؤكل حلمه-الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل   ). ١٧٧٠ ح ٢/٦٧ -... 

ب طهارة سؤر اهلرة والسباع سوى الكلب -الطهارة  (٢ ط)١٢(   ).  ٢٨٦ ح ٢/٦٩ - 

 .)١/١٥٤( ٢ ط"السنن "الرتمذي) ١٣(

ب سؤر اهلرة -الطهارة ( ط.د )١٤(  .)٧٦ ح ١/٢٠ - 



 ٣٥٩

ر شـــرح مـــشكل"والطحـــاوي يف . خمتـــصرا )٢(."املـــسند"، يف بـــن راهويـــةوا )١(".الطهـــور" وابـــن  )٣(."اآل
ــــري"والعقيلــــي يف  )٤(".هصــــحيح"خزميــــة يف  وصــــححه  )٦(".املــــستدرك"واحلــــاكم يف  )٥(".الــــضعفاء الكب

ر"يف و )٧(".السنن الكربى"  يفوالبيهقي. ووافقه الذهيب   )٨(".معرفة السنن واأل
، أخرجهحديث أيب هري: الثاين    )٩(".هصحيح" ابن خزمية يف رة 

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ح (ســـبقت ترمجتـــه يف " صـــدوق حـــافظ، وهـــم يف أحاديـــث" ،متتـــام، )دمحم بـــن غالـــب(و . والثالـــث
 ).٤٩ح (، سبقت ترمجته، يف "ثقة ثبت" ،"رأبو عمر حفص بن عم"، )ضيَْواحل(و ). ٢٤

 )١٠(". ع. مــن الــسابعة، ثقــة رمبــا وهــم، احمللمــي مــوالهم،يِذْوَبــن دينــار العــ): "مهــام بــن حيــىي( .٢
سفيان الثوري وهـو مـن : روى عنه.  وهو أصغر منه، وشقيق أيب ليث-سفيان بن عيينة : روى عن

 )١١(.أقرانه، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة

. مــن الرابعــة، ثقــة حجــة، أبــو حيــىي،ألنــصاري املــدينا): "دهللا بــن أيب طلحــةإســحاق بــن عبــ( .٣

                                                
 ).٢٠٧ ح ٢٧٤: ص (١ ط)١(

 .)١٠٠٣ ح ٢/٤٣٦( ١ ط)٢(

 .)٢٦٥٣ ح ٧/٧٣( ١ط) ٣(

 ).١٠٢ ح ١/٥٤ -ب الرخصة يف الوضوء بسؤر اهلرة  -الوضوء  (ط.د) ٤(

 .)٢/١٤١ (١ط) ٥(

 .)٥٦٨ ح ١/٢٦٤ -الطهارة  (١ط )٦(

 ).١١٦٦ ح ١/٣٧٤ - ب سؤر اهلرة -أبواب ما يفسد املاء  (٣ ط)٧(

ب سؤر ما ال يؤكل -الطهارة ( ١ط )٨(   ).١٧٨١ ح ٢/٦٩ -...حلمه سوى 

 .)١/٥٤ -ب الرخصة يف الوضوء بسؤر اهلرة  -الوضوء (مصدر سابق  )٩(

 ). ٥٧٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١٠(

 .)٥/١٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١١(



 ٣٦٠

حيـىي بـن سـعيد : روى عنـه. زفر بن صعصعة، وأيب احلباب سعيد بن يـسار املـدين: روى عن )١(".ع
 )٢(.األنصاري، وحيىي بن أيب كثري

ـــة،يـــدة بنـــت عبيـــد بـــن رفاعـــةُمح): "أم حيـــىي( .٤  ،أيب طلحـــة زوج إســـحاق ابـــن ، األنـــصارية املدني
زوجهــا : روى عنــه. التهــا كبــشة بنــت كعــب بــن مالــكخ:  عــنت رو)٣(".٤ . مــن اخلامــسة،مقبولــة

 )٤(. بن أيب طلحة، وابنها حيىيعبدهللاإسحاق بن 

 هلـــا : قـــال ابــن حبـــان،األنــصارية زوج عبـــدهللا بــن أيب قتـــادة): "كبــشة بنـــت كعــب بـــن مالـــك( .٥
، وأم بـــن عبـــدهللا بـــن أيب طلحـــة إســـحاق :انهـــروى ع. زوجهـــا أيب قتـــادة:  عـــنن رو)٥(".٤صـــحبة 

  )٦( .. سبقت ترمجتهما أعاله-حيي، 

  ).٥٧ح (، سبقت ترمجته يف ) أبو قتادة( .٦
 احلكم على اإلسناد

وهـــو حـــديث مـــشهور ، وقـــد توبعـــت كمـــا ســـيأيت يف احلـــديث اآليت، "أم حيـــىي"إســـناده ضـــعيف ألجـــل 
 يف لعقيلـــــيالرتمـــــذي، وا :وصـــــححه. ىل حـــــسن لغـــــريهويـــــشهد لـــــه حـــــديث عائـــــشة الـــــسابق، فريتقـــــي إ

ــــري" ــــن امللقــــن يف )٨(. واحلــــاكم والبغــــوي)٧(."الــــضعفاء الكب ــــدر املنــــري" واب ــــن حجــــر يف)٩(."الب  وذكــــر اب

                                                
  ). ١٠١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢/٤٤٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ). ٧٤٦: ص (١ ط"ريبالتق"ابن حجر  )٣(

 .)٣٥/١٥٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 ).٨/٢٩٥ (١ ط"اإلصابة": وانظر). ٧٥٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)٣٥/٢٩٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ). ٢/١٤١ (١ط "الضعفاء الكبري" لعقيليا) ٧(

 ). ٢٨٦ ح ٢/٦٩ (٢ ط"شرح السنة"لبغوي ا) ٨(

 ). ١/٥٥٢( ١ط "البدر املنري" بن امللقنا) ٩(



 ٣٦١

مــــوع شــــرح املهــــذب" والنــــووي يف )١(. والــــدارقطين،ح البخــــارييصحتــــ "تلخــــيص احلبــــري"  ومــــن )٢(".ا
 صــحيح"، يف حتقيقــه علــى األعظمــيو. "مــسند أمحــد" وحمققــوا )٣(."إرواء الغليــل"املعاصــرين األلبــاين يف 

  ". ابن خزمية

                                                
 ).  ١/١٩٢( ١ ط"تلخيص احلبري"بن حجر ا) ١(

موع شرح املهذب"النووي  )٢(  ).١/١٦٨(ط .د "ا

  ). ١٧٣ ح ١/١٩١( ٢ط "إرواء الغليل"أللباين ا) ٣(



 ٣٦٢

َقــال -احلـديث الــسابع والثمـانون  ِ البـيـهقـيَ َ ٍ َأخبـــر علـي بــن َأمحـد بــن عبـدان، ثنــا َأمحـد بــن عبـيـد، ثنــا :َْ ِْ َْ َُ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ ِ ُّ َْ
ِمتتـام، ثنــا عفــان بــن مهــام، ثنــا حيـىي بــن َأيب ُ ُْ َْ ْ ََ ٍ ََّ ُ َّ ُ َْ ُ كثــري، عــن عبــدهللا بــن َأيب قـتـادة، عــن أَبيــه، أَنــه كــان يـتـوضــأ َ َّ َ َ ََ َ ََ َ َُ َّْ ِ ِِ ْ َْ َ َِ ِ ٍ

َفمرت به هرة فأصغى إليـها وقال ََ َ َّ َّ ََ ََ ْ ِ َِ ْ َ ٌ ِ ِ ِإن رسول هللا : ْ َ ُ َ َّ َ ، قالملسو هيلع هللا ىلصِ َ : 
ٍليست بنجسة( َ َِ َِ ْ َْ.()١(   

   ختريج احلديث

  .تفرد به البيهقي

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ح (ســـبقت ترمجتـــه يف " صـــدوق حـــافظ، وهـــم يف أحاديـــث" ،متتـــام، )دمحم بـــن غالـــب(و . والثالـــث
٢٤ .( 

، "عفان بن مـسلم"، مل أقف عليه يف كتب الرتاجم، والظاهر أنه تصحيف من )عفان بن مهام( .٢
ر"ي احلــديث يف أخــرج البيهقــ حــدثنا : حــدثنا متتــام قــال: "...  مــن طريــق الــصفار، وفيــه"معرفــة األ

.  فدل على سـقط يف سـند الكـربى)٢( ...".حدثنا حيىي بن أيب كثري: أخرب مهام، قال:  قال،عفان
ثقــة رمبــا " ،بــن حيــىيا: ، هــو)مهــام(و ). ١٦ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة ثبــت"وعفــان بــن مــسلم، 

، " لكنـــه يـــدلس ويرســـل،ثقـــة ثبـــت"، )حيـــىي بـــن أيب كثـــري(و ). ٨٧ح (قت ترمجتـــه يف ، ســـب"وهـــم
 ).١٦ح (سبقت ترمجته يف 

. ، وأبيــه أيب قتــادةعبــدهللاجــابر بــن :  روى عــن". ع.ثقــة مــن الثالثــة): "عبــدهللا بــن أيب قتــادة( .٣
 )٣(.سعيد بن أيب سعيد املقربي: روى عنه

  ).٥٧ح ( يف ، سبقت ترمجته)  قتادةوأب( .٤

                                                
 ١ط" رمعرفـــة الـــسنن واأل"و ). ١١٦٢ ح ١/٣٧٣ - ر اهلـــرةْؤُب ســـ -الطهـــارة ( ٣ط "الكـــربى الـــسنن" البيهقـــي) ١

  ).١٧٧٩ ح ٢/٦٩ - ب سؤر ما ال يؤكل حلمه سوى الكلب، واخلنزير -الطهارة (

ر"البيهقي ) ٢(  ). ٢/٦٩ (١ ط" معرفة السنن واأل

 .)١٥/٤٤١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(



 ٣٦٣

 احلكم على اإلسناد

لشواهد واملتابعات إىل حسنإسناد    . انظر احلديث السابق، وقد صححه أئمة، لغريهصحيح، يرتقي 



 ٣٦٤

   ب األبوال كلها جنس أبوال ما يؤكل حلمه وما اليؤكل: املبحث السابع والستون

َقـال -احلـديث الثــامن والثمــانون  ِ البـيـهقــيَ َ ُ َأخبـــر أَبــو:َْ َ َ َ َ احلـسن بــن عبــدان قــالْ َ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ٍَأخبــر َأمحــد بــن عبـيــد : َْ َْ َُ ُ ْ ُ ََْ َ ْ
َقال َحدثـنا بشر بـن موسـى قـال: َ ََ َ ُ َُ ْ ُ ْ ِ َ َحـدثـنا احلـسن يـعـين ابـن موسـى قـال: َّ ََ َ ُ َ َ ََ ُْ ِ ْ َ ْ َ َحـدثـنا عبـدهللا بـن هليعـة قـال: َّ ََ َ َ َِ ُ ْ َ َّ َ :

َّْحدثـنا عبدهللا بن هبـيـرة، عن حنش الصنـ ٍ َ ََ َْ ََ ََ ْ ُ ُ ْ َ ٍعاين، عن عبدهللا بن عباسَّ ََّ َِ ْ ْ ِِّ َقال  َ َِّقال رسول ا : َ ُ َُ َ َ : 

ِأَبـوال اإلبل، وأَلبانـها شفاء للذربة( َِ ٌِ َِّ ِ َ َ ُ َْ َ ِِ ْ ُ َ ْ
ْبطونـهم )١( ُ ُ ُ ُ.()٢(   

  ختريج احلديث

ــــن أيب أســــامةاحلــــارث و )٣(.بلفظــــه"املــــسند" يف أمحــــد: أخرجــــه ــــن موســــى األشــــو )٤(.ب   يفيبْاحلــــسن ب
  . بنحوه..".  به  ابن هليعة: "كلهم من طريق )٦(."املعجم الكبري" يف لطرباينوا )٥(".ئهجز"

  شواهد احلديث

ُويشهد له حديث أنس يف الصحيحني، يف قصة العرنيني
)٨(.)٧(  

  رجال احلديث
ســـبقت تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين أئمـــة حفـــاظ، ، )ّالـــصفار(، و )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٣٠ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"، )بشر بن موسى(و . والثالث

                                                
ُّالذال والراء والباء َأصل واحد يدل علـى خـالف الـصالح يف تـصر ")١( ٌ ََّ َ ِ ِ َ ََّ َِ ِ َِ ُّ ُ َ ََ ُ َ ُ ٌَ ْ ْ ُ ِفه، مـن إقـدام وجـرأَة علـى مـا ال يـنـبغـيَّ ِ َِ َ َ ُ ْْ َ ََ ٍ ْ َ ٍ َ ِْ ُفالـذرب. ِ َ َّ ُفـساد : َ َ َ

ِالمعدة َ ِ َ ٍقال أَبو زيد. ْ َْ ُ َ ُيف لسان فالن ذرب، وهو الفحش: َ ْ ُْ َ َُ ٌَ ََ ٍَ ُِ ِ   .)٢/٣٥٣(ط . د"مقاييس اللغة"ابن فارس  ."ِ

ر"البيهقي ) ٢(   ). ٤٩٦٣ ح ٣/٣٧٠ -... جنس أبوال ما يؤكلاألبوال كلها -الصالة  (١ ط" معرفة السنن واأل

  ). ٢٦٧٧ ح ٤/٤١٥ (١ط )٣(

  ). ٥٥٧ ح ٢/٥٩٦ (١ ط"بغية الباحث"هليثمي ا) ٤(

  ). ٢٠ ح ٤٧: ص( ١ط )٥(
  ). ١٢/٢٣٨( ٢ ط)٦(

 .)٩/٢٨١( ١ط "األنساب" السمعاين:انظر". عرينة قبيلة من جبيلة ")٧(

س مـ: (، قالعن أنس بن مالك ) ٨( ِقدم ُأ ٌ َ َ ِ ُّن عكـل أَو عريـنـة، فـاجتـووا املدينـة، فـأمرهم النَّـيب َ ِ ُ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ ََ ََ َِ
َ َ ْ ْ ُ ٍُ ْ بلقـاح، وَأن يـشربوا مـن ،ْ ُ َِ َ ْ َْ َ ٍ ِِ

ــــا، َِأبواهلــــا وأَلبا َِْ َ ب أبــــوال اإلبــــل، والــــدواب، والغــــنم ومرابــــضها -الوضــــوء  (١ط" البخــــاريصــــحيح ": انظــــر). احلــــديث...َ  ح - 
ب حكم احملاربني واملرتدين -القسامة واحملاربني ( ١ط" سلمم صحيح". ، وهذا لفظه)٢٣٣  ).١٦٧١ ح ٣/١٢٩٧ - 



 ٣٦٥

 . مـــن التاســـعة، ثقـــة، قاضـــي املوصـــل، أبـــو علـــي البغـــدادي،بَيْشـــَاأل): "احلـــسن بـــن موســـى( .٢
أمحــد بــن حنبــل، وأمحــد : روى عنــه.  النخعــيعبـدهللا وشــريك بــن ،ســعيد بــن زيــد:  روى عـن)١(".ع

 )٢(.بن منيع

 مــــن ، صــــدوق،رمحن املــــصري القاضـــيعبــــدال أبـــو ،بـــن عقبــــة احلــــضرمي): "بــــن هليعــــةعبـــدهللا ( .٣
عقيــل بـــن خالــد، وعكرمــة مــوىل ابـــن :  روى عــن)٣(". م د ت ق،الــسابعة خلــط بعــد احـــرتاق كتبــه

 )٤(. بن وهبعبدهللا بن مسلمة القعنيب، وعبدهللا: روى عنه. عباس

 م .لثالثـــة مـــن ا، ثقـــة، احلـــضرمي أبـــو هبـــرية املـــصري،ئيَبَّبـــن أســـعد الـــس): "عبـــدهللا بـــن هبـــرية( .٤
، حيوة بن شريح: روى عنه. رحيم بن غنم األشعري، وعبيد بن عمري الليثيعبدال:  روى عن)٥(".٤

 )٦(.وحيىي بن سعيد األنصاري

 مــن ، ثقــة،شــدين الــصنعاينِ أبــو ر،ئيَبَّ ابــن علــي بــن عمــرو الــس: ويقــال،بــن عبــدهللا): "نشَحــ( .٥
وعـــامر بـــن حيــــىي ، اجلـــالح أبـــو كثـــري: ى عنـــهرو. أيب هريـــرة، وأم أميـــن:  روى عـــن)٧(".٤ م .الثالثـــة

 )٨(.املعافري

  ).٥ح (، سبقت ترمجته يف ) بن عباسا( .٦
 احلكم على اإلسناد

ُإسناده ضعيف ألجل ابـن هليعـة، ويـشهد لـه حـديث أنـس الـسابق الـذكر يف قـصة العـرنيني، فريتقـي إىل

                                                
 ). ١٦٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٦/٣٢٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٣١٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)١٥/٤٨٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

 . )٣٢٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٦/٢٤٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

  ).٧/٤٢٩ (١ط "ذيب الكمال" يروي عن ابن عباس كما يف املزي). ١٨٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٧(

 .)٧/٤٣٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(



 ٣٦٦

 وتــضعيفه )١(."ف حـنش وابــن هليعـةهـذا إســناد ضـعيف؛ لــضع: "وضــعفه البوصـريي فقــال. حـسن لغـريه
بعـه فيـه األلبــاين يف  ٌحلـنش وهـم منــه،  ْ احلــسني : "هـو" حنــشا"، ظنـا منـه أن )٢(فـضعفه جــدا "الـضعيفة"َ

ه فيه أعاله)٣(.املرتوك" بن قيس ذيب "ه عن ابن عباس يف ت، وأنظر رواي والصحيح يف حنش ما ذكر
    )٥(."مسند أمحد" وحسنه لغريه حمققوا )٤(."الكمال

                                                
  ). ٤/٤٤٤( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ١(

  ).  ١٤٠٦ ح ٣/٥٩٥( ١ط) ٢(
  ). ١٦٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

  ). ٧/٤٢٩( ١ط )٤(
  ). ٢٦٧٧ ح ٤/٤١٥( ١ط) ٥(



 ٣٦٧

   ب بصاق اإلنسان وخماطه: املبحث الثامن والستون

َقــال -احلــديث التاســع والثمــانون  ِ البـيـهقــيَ َ ُ َأخبـــر أَبــو احلــسن بــن عبــدان، أ َأمحــد بــن :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار، عبيدالــْ َّ َّ
َحــدثين حممــد بــن الفــضل بــن جــابر، أ زكــر بــن احلكــ َ َ َْ ُ ُْ ْ َِّْ ٍَ ََّ ِ ِ ِ ِْ َُْ َُ َ يب، قــالَّ َم الراســيب، ثنــا الفــر َ َُّّ ِ َ ْ ِْ ُّ ِ ِ ْثنــا ســفيان، عــن : ِ ََ ُ ْ ُ

ٍمحيد، عن أَنس َ ْ َ ٍ َْ َ، قال ُ َ : 

ِبـزق رسول هللا ( ُ ُ ََ َ ِيف ثـوبه يـعين وهو يف الصالةملسو هيلع هللا ىلص َ َ َّ ِ َِ ُ َ ِ ْ َ ِِ ْ َ.(  
يب": قال البيهقي   )١(."رواه البخاري يف الصحيح عن الفر

   احلديثختريج

طـــول مـــن هـــذا"الـــصحيح" بنحـــوه يف البخـــاري: أخرجـــه  الـــسنن" يف النـــسائيو )٢(.، ولـــه طـــرق عنـــده 
أنــه ملسو هيلع هللا ىلص رأى خنامــة يف قبلــة املــسجد وغــضبه ملسو هيلع هللا ىلص لــذلك : ، وفيــه"الــسنن" يف ابــن ماجــهو )٣(."الــصغرى

لفـاظ عـدة"نداملس" يف أمحد و)٤(.هاِليقْوحك األنصارية هلا وخت  يف الـدارمي و)٥(.، يف أكثـر مـن موضـع 
ابــن أيب و )٧(.، بنحــو روايــة أمحــد"املــصنف" يف رزاقعبــدالو )٦(.ْ، وفيــه النهــي عــن البــزق للقبلــة"الــسنن"

)٩(.ابــــــــــــ، بنحــو حــديث الب"املعجــم" يف ابـــن األعــرايبو )٨(.، بنحــو لفــظ الــدارمي"املــصنف" يف شــيبة

                                                
  ).١٢٠٠ ح ١/٣٨٥ -ب بصاق اإلنسان وخماطه  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب البزاق واملخاط وحنوه يف الثوب -الوضوء  (١ط )٢(   ). ٢٤١ح  ١/٩٧ - 

ب البزاق يصيب الثوب -الطهارة  (٢ ط)٣(   ). ٣٠٨ ح ١/١٦٣ - 
ب كراهية النخامة يف املسجد -املساجد ( ط. د)٤(   ). ٧٦٢ ح ١/٢٥١ - 
 ).١٣٥٦٧ ح ٢١/١٩١). (١٢٠٦٢ ح ١٩/١١٨ (١ط )٥(

ب كراهية البزاق يف املسجد -الصالة ( ١ط )٦(  ). ١٤٣٦ ح ٢/٨٧٦ - 

ب الرجل يبصق يف املسجد، وال يدفنه -الصالة  (٢ط )٧(   ).  ١٦٩٧ ح ١/٤٣٥ - 
  ). ٧٤٥١ ح ٢/١٤٢ - من كره أن يبزق جتاه املسجد -الصلوات ( ١ط )٨(
  ). ٣٨٣ ح ١/٢١٦( ١ط) ٩(



 ٣٦٨

وأبــو نعــيم  )٣(."املعجـم الــصغري" يف لطــرباين وا)٢(".الــصحيح" يف ابـن حبــانو )١(".داملــسن" يف يعلــى وأبـو
، عــدا أمحــد، وعبــدالرزاق، وأبــو يعلــى، وابــن "  محيــد، عــن أنــس: " مــن طريــق)٤(".حليــة األوليــاء"يف 

  ".  قتادة، عن أنس: "حبان، والطرباين من طريق

  شواهد احلديث

رأيــت شــيخنا، أدام هللا : "فقــال، ي مــن األحاديــث املسلــسلةه ابــن اجلــوزّ وعــد، شــواهد عــدةللحــديث
مه، بزق يف ثوبه، وقال رأيت القاضـي : رأيت أ احلسن علي بن احلسن املدير، بزق يف ثوبه، وقال: أ

رأيــت : الــــــرأيــت هنــاد بــن إبــراهيم، بــزق يف ثوبــه، وق: باقي، بــزق يف ثوبــه، وقــالعبــدالأ بكــر دمحم بــن 
رأيــت عمــران بــن : رأيــت احلــسن بــن أمحــد، بــزق يف ثوبــه، وقــال: ع، بــزق يف ثوبــه، وقــالأ العــالء رافــ

عزيز بــزق يف ثوبــه قــال رأيــت عبــدالرأيــت أ عــدي قــال رأيــت ســويد بــن : موســى، بــزق يف ثوبــه، وقــال
 بـزق يف محيد الطويل بزق يف ثوبه قال رأيت أنس بن مالك  بزق يف ثوبه قال رأيـت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  )٥(."ثوبه

، أخرجــــه: األول ــــن خزميــــة يف  )٦(".همــــسند"أمحــــد يف  يف :حــــديث أيب ســــعيد اخلــــدري  واب
   )٩(".علل احلديث"وابن أيب حامت يف  )٨(".همستخرج"وأبو عوانة يف  )٧(".هصحيح"

                                                
  ). ٣١٠٧ ح ٥/٤٢٠ (١ ط)١(

   ).٢٢٦٧ ح ٦/٤٤( ١ ط"اإلحسان ")٢(

  ).١٠١ ح ١/٧٩ (١ ط)٣(
  ). ٧/٣٦٦ (ط. د)٤(

 -٢٨لوحــــة (لرتكــــي ا. ، وانظـــر نــــسخة مـــصورة د)٣٦: ص) (سخة الــــشاملةنـــ( خمطــــوط - "املسلـــسالت" ابـــن اجلــــوزي )٥(
٢٩(. 

 ).١١٣٨٢ ح ١٧/٤٧٤ (١ط )٦(

 ).٨٨٠ ح ٢/٤٦ -ب الرخصة يف بزق املصلي يف ثوبه  -الصالة  (ط.د "الصحيح" ابن خزمية) ٧(

 ).١١٩٦ ح ١/٣٣٦ -بيان النهي عن البصاق يف املسجد وعلى جداره  -الصالة  (١ ط"املستخرج" عوانة أبو) ٨(

 ).٣٢٩ ح ٢/٢٢٥( ١ط "علل احلديث"بن أيب حامت ا) ٩(



 ٣٦٩

، أخرجه: الثاين وأبـو عوانـة يف  )٢(".همـسند"وأمحـد يف  )١(".هسـنن"  ابن ماجـه يف:حديث أيب هريرة 
   )٥(".اآلداب"و  )٤(".السنن الكربى"والبيهقي يف  )٣(".همستخرج"

، أخرجه: الثالث ن أيب حـامت إرسـاله بـوصـحح ا )٦(".هسنن"أبو داود يف  :حديث أيب نضرة 
   )٨(".هعلل"ووافقه الدارقطين يف  )٧(".علل احلديث"يف 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )بيهقـــيال( .١

ِّوثق"، )دمحم بن الفضل بن جابر(و . والثالث  ).١٧ح (، سبقت ترمجته "ُ

ت عنـد البيهقـي)زكر بن احلكم الراسـيب( .٢ ْ، صـوابه الرسـعين، كمـا يف بعـض الـروا ّ
، ومل يـذكره )٩(

ـــــسمعاين وال غـــــريه يف مـــــادة  ـــــان يف )١٠(،"الرســـــعين"، وترمجـــــه يف مـــــادة "الراســـــيب"ال ـــــن حب  وذكـــــره اب
 ، يـروي عـن يزيــد بـن هــارون، كنيتـه أبـو حيــىي، مـن رأس العــني،سـعينّاألســدي الر: "، وقـال"الثقـات"

، ورده ابــن حجــر، )١٢("جمهــول: " وقــال ابــن القطــان)١١(". وأهــل العــراق،هميّوعبــدهللا بــن بكــر الــس

                                                
 ).١٠٢٢ ح ١/٣٢٦ -ب املصلي يتنخم  -إقامة الصالة  (ط. د)١(

 ).٧٤٠٥ ح ١٢/٣٦٨ (١ط )٢(

 ).١١٩٩ ح ١/٣٣٧ -بيان النهي عن البصاق يف املسجد وعلى جداره  -الصالة  (١ ط)٣(

 ).٣٥٩٢ ح ٢/٤١٤ - ب من بزق وهو يصلي -اخلشوع يف الصالة ( ٣ ط)٤(

 ).٣٧٣ ح ١٥٥: ص (١ ط)٥(

 ).٣٨٩ ح ١/١٠٦ -ب البصاق يصيب الثوب  -الطهارة ( ط.د )٦(

 .)٢/٢٢٥( ١ط) ٧(

 ).٢٣١٨ ح ١١/٣٣٠( ١ ط)٨(

ر" و، )١٤٣٨٣ ح ٧/٣٩٢( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٩(   ).١٤٢٧٢ ح ١٠/٢١٨ (١ط" معرفة السنن واأل

  ). ٦/١٢٣( ١ط "األنساب"  السمعاين)١٠(

  ). ٨/٢٥٥ (١ط )١١(

  ).١٠٧: ص( ١ط "ميزان االعتدال ذيل "لعراقيا) ١٢(



 ٣٧٠

ُما رده ابن قطلوبغا ووثقه ك)١(.ألجل توثيق ابن حبان ْ ُ.)٢(  

يب( .٣ يبِ مــوالهم الفــ،يبّدمحم بــن يوســف بــن واقــد بــن عثمــان الــض): "الفــر  : يقــال، ثقــة فاضــل،ر
 . مـن التاسـعة،رزاقعبـدال وهو مقدم فيه مـع ذلـك عنـدهم علـى ،أخطأ يف شيء من حديث سفيان

 )٤(.، وأمحد بن حنبلخاريالب: روى عنه. سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة:  روى عن)٣(".ع

 ،بـــن أيب محيـــد الطويـــل): محيـــد( و ).٤٤ح (، ســـبقت ترمجتهمـــا يف "ثقـــة"، الثـــوري )ســـفيان( .٤
  ).٨ح (، سبقت ترمجته يف )أنس ( و ).٣٥ح (سبقت ترمجته يف 

 احلكم على اإلسناد

  .، ورجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
  ).٢/٤٧٨ (٢ ط"لسان امليزان"ابن حجر ) ١(

ُبن قطلوبغا ا) ٢( ْ   ).٣٩٩٩ ت ٤/٣١٦ (١ط" ممن مل يقع يف الكتب الستة الثقات"ُ

  ). ٥١٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٢٧/٥٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٣٧١

  )١(ب يف فضل اجلنب: املبحث التاسع والستون

ِ البـيـهقـــيَالَقـــ -احلـــديث التـــسعون  َ ُ َأخبــــر أَبـــو احلـــسن بـــن عبـــدان، أ َأمحـــد بـــن :َْ ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ َ ُصفار، ثنـــا عبيدالـــْ َّ َّ
د بن اخلليل، وعثمان بن عمر، قالوا ُإمساعيل القاضي، وز َ َُ َ ُ َ َ ُ َُ ُ ُ َْ ْْ ِ َِ ْ َِ ِ َْ ُ ِ ْ ْثنا مسدد، ثنا أَبو األحوص، ثنا مسـاك بـ: ِ ُْ َ ِ ِ َ ََ ْ ُ ٌُ ُن َّ

ٍحرب، عن عكرمة، عن ابن عباس ََّ َ َِ ِْ َ َ َِ ْ ِ ْ ٍ ْ قال ،َ َ : 

ِّاغتــــسل بـعــــض أَزواج النَّــــيب ( ِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُّيف جفنــــة فجــــاء النَّــــيبملسو هيلع هللا ىلص َْ ِ َ َ َ ٍ َ ْ َ َليـتـوضــــأ أَو ليـغتــــسل ملسو هيلع هللا ىلص ِ ِ َ َْ َ ْ َِ َِ َّ ْ فـقالــــت،َ َ َ َ : َ
ََرسول هللا إين كنت جنـبا فـق ًُُ ُُ ُْ ِّ ِ ِ َ ِرسول هللا : َالَ ُ ُ ُإن الماء ال جينب: ملسو هيلع هللا ىلصَ َُِْ َ َ ْ َّ ِ.()٢( 

  ختريج احلديث

 يف ابـــن ماجـــهو )٤(.حـــسن صـــحيح: "، وقـــال"الـــسنن" يف الرتمـــذيو )٣(".الـــسنن" يف  داودوأبـــ: أخرجـــه
ٌإن المـــاء ال يـنجـــسه شـــيء: (، ولفظـــه"املـــسند" يف أمحـــدو )٥(".الــسنن" ُْ َ ُ ُّ ِ َ َ َ َ ْ َّ  )٧(".الـــسنن" يف دارميالـــو )٦().ِ

 )١٠(".املــصنف" يف ةــــــــابـن أيب شيبو )٩(".املـسند" يف وابــن راهويـة )٨(."الطبقـات الكـربى"وابـن سعــد يف 
 : "كلهـــم مـــن طريـــق )١٢(."املعجـــم الكبـــري" يف لطـــرباينوا )١١(". اإلحـــسان-الـــصحيح " يف ابـــن حبـــانو

ٌَإنه ليس على الماء جنابة (:وبعضهم بلفظ. ، بنحوه" مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس ََ ِ َ ْ ََ َ َْ َُِّ .(  

                                                
، ذكـر البيهقـي احلـديث )١/٢٨٩ ("الكـربى" مـنوهو غـري مطـابق، فـذكرت ترمجـة ) زح زمزمب ن: (ترجم البيهقي بقوله) ١(

  .  فيها من غري طريق الصفار

  ).١٢٦٥ ح ١/٤٠٣ -ب نزح زمزم  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ب املاء ال جينب -الطهارة  (ط.د )٣(   ).  ٦٨ ح ١/١٨ - 
ب الرخصة -الطهارة ( ٢ ط)٤(   ). ٦٥ ح ١/٩٤ -يف ذلك  
ب الرخصة بفضل وضوء املرأة -ا "السنن"الطهارة و( ط. د)٥(   ). ٣٧٠ ح ١/١٣٢ - 

  ). ٢١٠٢ ح ٤/١٤ (١ط )٦(
ب الوضوء بفضل وضوء املرأة -الطهارة ( ١ط )٧(   ). ٧٦١ ح ٥٧٠ - 
  ). ٨/١٣٧( ١ط) ٨(
  ). ٢٠١٦ ح ٤/٢١٢( ١ ط)٩(
 ).٣٥٣ ح ١/٣٨ -ملرأة  يف الوضوء بفضل ا-الطهارات ( ١ط )١٠(

  ). ١٢٤٨ ح ٤/٥٦ -...ذكر خرب يدحض قول من زعم أن املاء املغتسل به من اجلنابة ( ١ ط"اإلحسان ")١١(

  ). ٢٣/٤٢٥( ٢ ط)١٢(



 ٣٧٢

  شواهد احلديث

  :للحديث ثالثة شواهد هي

    )١(."املسند"يف  أمحد ، أخرجهة حديث عائش: األول

    )٢(."السنن"يف الدارقطين ، أخرجه حديث جابر بن عبدهللا : الثاين
  يفابن أيب شـيبة و)٣(."املصنف"يف رزاق عبدالوفا عليه، أخرجه  موقابن عباس  أثر :الثالث

      )٤(."املصنف"
  رجال احلديث

 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
د بـن اخلليـل( و ).٦ح (سـبقت ترمجتـه يف " إمـام حـافظ"، )إمساعيل القاضي(و . والثالث ال "، )ز

). ٥ح (سـبقت ترمجتـه " ثقـة"، الضيب، )عثمان بن عمر(و ). ٦٩ح (، سبقت ترمجته يف " بهس
َْســالم بــن ســليم احلنفــي، )أبــو األحــوص(و ).٥ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة"، )مــسدد(و  ُ ثقــة " ،ََّ

، )٥ح (، ســـبقت ترمجتــــه يف "صـــدوق"، )بمســـاك بــــن حـــر(و ). ٣٩(، ســـبقت ترمجتـــه يف "مـــتقن
  ). ٥ح (، سبقت ترمجته يف )بن عباس ا(و ). ٥ح ( سبقت ترمجته يف ،"ثقة"، )عكرمة(و

 احلكم على اإلسناد

د بـن اخلليـل ومسـاك بـن حـربإسـناده حـسن لـشواهد إىل صـحيح لغـريه رجالـه ثقـات عـدا ز . ، يرتقـي 
  )٦(."مسند أمحد" وحمققوا )٥(."الصحيحة"األلباين يف : وصححه

                                                
 . )٢٤٩٧٨ ح ٤١/٤٤٤( ١ط )١(

لتقاء-الطهارة  (١ط) ٢( ب يف وجوب الغسل    ).٤٠٠ ح ١/٢٠٢ -... 

ب احلمام هل يغت-الطهارة  (٢ط )٣(  ).١١٤٤ ح ٢٩٧ -سل منه  

 ).١١٥٠ ح ١/١٠٢ - يف الغسل من ماء احلمام -الطهارات ( ١ط )٤(

 ). ٢١٨٥ ح ٥/٢١٧ (١ ط)٥(

  ). ٢١٠٢ ح ٤/١٤ (١ ط)٦(



 ٣٧٣

  لرخصة يف املسح على اخلفنيب ا: املبحث السبعون

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث احلادي والتسعون  َ ُ َأخبـر أَبو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ُصفار، ثنـــا ابـــن ملحـــان، ثنـــا حيـــىي بـــن بكـــري، ثنـــا الليـــثعبيدالــ َّْ ٍْ َْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ ِ َّ ٍ قـــال ابـــن عبـيـــد.َّ َُْ ُ ْ َ ُوحـــدثـنا إمساعيـــل بـــن : َ َْ ُ ِ َْ ِ ََ َّ َ

فع بن جبــري،  ٍْالفضل، ثنا قـتـيـبة بن سعيد، ثنا الليث، عن حيىي بن سعيد، عن سعد بن إبـراهيم، عن  َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ٍَ َْ َ َِ ْ ِ َِ ُ ْ َّْ ُ ُ ََُ ْ
ِعن عروة بن المغرية بن شعبة، عن أَبيه ِِ ْ َ َْ ُ ََ ْ ُ ِ ِْ َِْ ُ َْ َ ِعن رسول هللا  ْ ِ ُ َ ْ  :ملسو هيلع هللا ىلصَ

داوة فيهــا مــاء فــصب عليــه حــني فـــرغ مــن حاجتــه فـتـوضــأ ( ــه خــرج حلاجتــه فاتـبـعــه المغــرية  َأَن َّ َ َ َََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َْ ََ َ ْ َََ ََّ َ َ َِ ٍِ َ ُِِ َُ ْ ُ َُّ َ َّ
ِومسح على خفيه ْ َُّ ََ َ ََ َ.(  

 عـن رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن خالـد ورواه مـسلم عـن قتيبـة كالمهـا: قال البيهقي
  )١(.الليث بن سعد

  ختريج احلديث

الليــــث : "كالمهـــا بنحــــوه مــــن طريــــق )٣(".الــــصحيح" يف مــــسلمو )٢(".الــــصحيح" يف البخــــاري: أخرجـــه
  ..". به

صـــرح مجـــع مـــن : ""فـــتح البـــاري"املـــسح علـــى اخلفـــني مـــن املتـــواتر قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف و
ن املسح علـى اخلفـني متـواتر بـن ا ويف ،شرةـــ ومـنهم الع،فجـاوزوا الثمـانني ومجـع بعـضهم رواتـه ،احلفاظ 

ملـــسح علـــى اخلفـــني وذكـــره  )٤(".أيب شـــيبة وغـــريه عـــن احلـــسن البـــصري حـــدثين ســـبعون مـــن الـــصحابة 
   )٥(".نظم املتناثر" الكتاين يف

                                                
  ).١٢٨٠ ح ١/٤٠٧ -ب الرخصة يف املسح على اخلفني  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

ب املسح على اخلفني -الوضوء ( ١ط )٢(   ).٢٠٣ح  - 

ب املسح على اخلفني -الطهارة ( ١ ط)٣(   ). ٢٧٤ ح ١/٢٢٨ - 
 .)١/٣٠٦ (ط. د)٤(

 ).٣٢ ح ٦٠: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ٥(



 ٣٧٤

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

، )الليــث( و ،)حيــىي بــن بكــري(و ). ١٢ح (، ســبقت ترمجتــه يف "ثقــة"، )ابــن ملحــان( و. والثالــث
 ).١ح (سبقت ترمجتهما يف  ثقتان،

 وثقــه اخلطيــب"، "بــن موســى بــن مــسمار بــن هــانئ أبــو بكــر البلخــي): "إمساعيــل بــن الفــضل( .٢
ا عنسكن بغداد، و: البغدادي، وقال بـن جنـدة وهاب عبدال إسحاق بن إبراهيم اهلروي، و:حدث 

ــأبــو عمــرو ابــن الــسماك، و: روى عنــه. احلــوطي ال : قــال الــدارقطينو .صمد بــن علــي الطــسيتعبدال
 )١(."س به

 . مـن العاشــرة، ثقـة ثبــت،الينْغَ أبــو رجـاء الــبـ،يــل بـن طريــف الثقفـيَبـن مج): "قتيبـة بـن ســعيد( .٣
سـوى ابـن ماجـه، اجلماعـة : روى عنـه. رشدين بن سـعد، ورفاعـة بـن حيـىي الزرقـي:  روى عن)٢(".ع

 )٣(.وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وأمحد بن حنبل
 ).٥٢ح (، سبقت ترمجته "ثقة متقن" ،القطان البصري، )حيىي بن سعيد( .٤

 )٤(". ع. مـن اخلامـسة،ثقـة فاضـال عابـداكـان  ،رمحن بـن عـوفعبـدالبـن ): "سعد بن إبراهيم( .٥
شــعبة بــن احلجــاج، :  عنــهروى.  واحلــسن البــصري- مرســل -ابس بــن ســعد اليمــاين حــ: روى عــن

 )٥(.وأخوه صاحل بن إبراهيم

 ).١٩ح (، سبقت ترمجته يف " ثقة فاضل"، )فع بن جبري( .٦

:روى عــن )٦(". ع. مـن الثالثــة، ثقــة،عفــور الكـويفَالثقفــي أبـو ي): " عـروة بــن املغـرية بــن شـعبة( .٧

                                                
  ).  بتصرف٧/٢٨١ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  ). ٤٥٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)٢٣/٥٢٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ). ٢٣٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)١٠/٢٤١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

  ). ٣٩٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(



 ٣٧٥

 )١(.سن البصري املزين، واحلعبدهللابكر بن : روى عنه. أبيه املغرية، وعائشة أم املؤمنني

  ).٣١ح (، سبقت ترمجته يف )املغرية بن شعبة ( .٨
 احلكم على اإلسناد

  . رجاله ثقاتإسناده صحيح

                                                
 .)٢٠/٣٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(



 ٣٧٦

   على اخلفني يف السفر واحلضر مجيعا ب مسح النيب : املبحث احلادي والسبعون

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث الثاين والتسعون  َ َ َأخبـر أَبو احلس:َْ ََ ُْ َ َ ُن بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن ْ ُْ ُْ ََْ َ َْ ُصفار، ثنـا عبيدالـِ َّ َّ
َِمتتــام، حــدثين  َّ َ ٌ َْ َصمد، حــدثـنا حممــد بــن طلحــة، عــن األعمــش، عــن َأيب وائــل، عــن حذيـفــةعبدالــَ َ َْ َْ َُّ َْ ْ ََ َ ٍَ ِ ِِ َ َ ُ َِ ْ ََ ْ َْ ُ َّ َُ َ َّ ِ  ،

َقال َ : 

ُّأَتى النَّيب ( ِ ََسباطةملسو هيلع هللا ىلص َ َُ
لمدينة فـبال قائما، مث دعا بطهور فـتـوضأ ومسح على خفيه )١( ِقـوم  ِ ِْ َُّ َ ََ َ ََ َ ً ََ ََ َ َّ ََ َ َ ٍَ ُ ِ َُّ َ َ َ ِ ْ ِ ٍْ.()٢( 

  ختريج احلديث

، ..." بــهأيب وائــل: " كالمهــا مــن طريــق)٤(".الــصحيح" يف مــسلمو )٣(".الــصحيح" يف البخــاري: أخرجــه
  . به، حىت فرغ ملسو هيلع هللا ىلصِ وقيامه عند عقبنحوه، وزادا إشارته ملسو هيلع هللا ىلص للمغرية 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

  ). ٢٤ح (سبقت ترمجته يف " صدوق حافظ، وهم يف أحاديث"، )متتام( و. والثالث

 ال أراه كــــــان ممــــــن: "، وثقــــــه ابــــــن معــــــني، وقــــــالبــــــن النعمــــــان أبــــــو دمحم البــــــزار، ا)عبدالــــــصمد( .٢
 روى عنـه دمحم .رمحنعبـدالروي عـن شـيبان بـن : "، وقال وابن حبان)٦(.العجلي:  ووثقه)٥(".يكذب

صـــــاحل احلـــــديث : " وقـــــال أبـــــو حـــــامت الـــــرازي)٧(."بــــن غالـــــب التمتـــــام وأمحـــــد بـــــن منـــــصور الرمــــادي

                                                
ِِاملوضع الذي يـرمى فيه األوساخ وما يكنس من املنازل) "١( َّ

َ َُ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ُ ِ ِِ ْ   ). ١٩/٣٣٤ (ط. د"ج العروس"الزبيدي ". ْ

  ). ١٣٠٠ ح ١/٤١٣ -... على اخلفني يف السفرب مسح النيب  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

حلائط -الوضوء ( ١ط )٣( ب البول عند صاحبه، والتسرت    )  ٢٢٥ح  ١/٩٢ - 

ب املسح على اخلفني -الطهارة ( ١ ط)٤(   ). ٢٧٣ ح ١/٢٢٨ - 

 ). ١٢/٣٠٣ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٥(

 ). ٢/٩٥ (١ط "الثقات" لعجليا) ٦(

  ).  ١٤١٦٠ ت ٨/٤١٥( ١ط "الثقات" بن حبانا) ٧(



 ٣٧٧

لقـــوي" :قـــال النـــسائيو )١(".صـــدوق لقـــوي": قطينالـــدار وقـــال )٢(".لـــيس   وذكـــره ابـــن )٣(."لـــيس 
 )٤(".الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة"قطلوبغا يف 

ِّابن مصرف، ، ) بن طلحةدمحم( .٣ اختلفت فيـه أراء ابـن معـني فوثقـه . من رجال الشيخني والسننُ
س: "مرة، وضعفه أخـرى، ومـرة قـال : ُإنـه ممـن يتقـى حديثـه، وقـال مـرة: " وقـال أيـضا)٥(".لـيس بـه 

س به: " وقال أمحد بن حنبل)٧(. ووثقه العجلي)٦(".حلصا نه كان ال يكـاد يقـول يف شـئ أال إ ،ال 
: ابـن حبـان وقـال" الثقـات" وذكـره يف )٩(".صـدوق: " وقال أبو زرعـة الـرازي)٨(". حدثنا:من حديثه

 يف  وســكت عنــه البخــاري)١١(".كانــت لــه أحاديــث منكــرة: " وقــال ابــن ســعد)١٠(".كــان خيطــىء"
لقـوي" :لنـسائي وقـال ا)١٣(."خيطـئ: "أبو داود وقال )١٢(."ريخ الكبريالتا"  كمـا ضـعفه )١٤(".لـيس 

احملــدث، أحــد : " وقـال أيــضا)١٦(."أحـد العلمــاء الثقــات: " كمــا وثقـه الــذهيب فقــال)١٥(.ابـن شــاهني

                                                
 ). ٦/٥٢ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١(

 ). ٢/٣٩٦(ط . د"املغين يف الضعفاء"لذهيب ا) ٢(

  ). ٥/٣٧٩ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ٣(

ُبن قطلوبغا ا) ٤( ْ  ). ٦٩٣٠ ت ٦/٣٦٢ (١ط"  يقع يف الكتب الستةممن مل الثقات"ُ

 ). ١٧١١ ت ٧/٤٧٤( ١ط "الكامل" بن عديا) ٥(

 ). ٧/٢٩٢ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٦(

  ).  ١٦١٠ ح ٢/٢٤١ (١ط "الثقات" لعجليا) ٧(

 ). ٧/٢٩٢ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٨(

 ). ٧/٢٩٢ (املصدر السابق )٩(

  ). ٧/٣٨٨ (١ط" الثقات"ن بن حباا) ١٠(

  ). ٦/٣٧٦( ١ط "الطبقات الكربى" بن سعدا) ١١(

 ). ١/١٢٢(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا) ١٢(

 ). ١٣١ ت ١٥٥: ص( ١ط "سؤاالت أيب عبيد اآلجري" آلجريا) ١٣(

 ). ٥٤١ ت ٩٣: ص (١ ط"الضعفاء واملرتوكون"ابن اجلوزي ) ١٤(

 ) ٥٨١ ت ١٦٩: ص( ١ط "الكذابنيالضعفاء و ريخ أمساء"  ابن شاهني)١٥(

  ).  ٣٥٩ ت ٤/٤٩٧ (١ ط"ريخ اإلسالم"الذهيب ) ١٦(



 ٣٧٨

صــدوق مــشهور، : "فقــال" امليــزان"وذكــره يف  )٢(".مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق" وذكــره يف )١(".الثقــات
وحــرر فيــه القــول ابــن حجــر،  )٤(".ديــوان الــضعفاء" ومــع هــذا ذكــره يف )٣(."ج بــه يف الــصحيحنيحمــت

 بـن عبـدهللاأبيـه طلحـة بـن مـصرف، و:  روى عـن)٥(". خ م د ت عـس ق،صدوق له أوهـام: "فقال
 )٦(.سليمان بن حرب، وشبابة بن سوار: روى عنه. شربمة

 مــن ، ثقـة حــافظ يـدلس،بـو دمحم الكــويفلي أِ األسـدي الكــاه،ســليمان بـن مهــران): "األعمـش( .٤
بـــت:  روى عـــن)٧(". ع.اخلامـــسة : روى عنـــه. أيب بـــشر جعفـــر بـــن أيب وحـــشية، وحبيـــب بـــن أيب 

 )٨(. وهو من شيوخه-حفص بن غياث، واحلكم بن عتيبة 

 مــات يف . خمــضرم، مــن الثانيــة، ثقــة،شــقيق بــن ســلمة األســدي أبــو وائــل الكــويف): " وائــلوأبــ( .٥
 وأم سـلمة زوج النـيب ،عائـشة أم املـؤمنني:  روى عـن)٩(".عزيز وله مائة سنة ععبدالخالفة عمر ابن 

 )١٠(.ماينّواصل األحدب، وأبو هاشم الر: روى عنه. ملسو هيلع هللا ىلص

  ).٧٨ح (، سبقت ترمجته )حذيفة ( .٦
 احلكم على اإلسناد

  .واحلديث يف الصحيحني". عبدالصمد بن النعمان، ودمحم بن طلحة: " ألجلحسنإسناده 

                                                
 ). ٧/٣٣٨ (٣ ط"سري أعالم النبالء"الذهيب) ١(

  ).  ٣٠٤ ت ٤٥٣: ص (١ ط"من تكلم فيه وهو موثقفي"لذهيب ا) ٢(

  ). ٣/٥٨٧ (١ ط"ميزان االعتدال"الذهيب ) ٣(

 ).  ٣٧٨٢  ت٣٥٧: ص (٢ ط"ديوان الضعفاء"الذهيب ) ٤(

 ).  ٤٨٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٥(

 .)٢٥/٤١٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٦(

 ). ٢٥٤: ص (١ط" التقريب" ابن حجر )٧(

 .)١٢/٧٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

  ). ٢٦٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)١٢/٥٥٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ٣٧٩

  ب التوقيت يف املسح على اخلفني: املبحث الثاين والسبعون

ِ البـيـهقــيَالَقــ -احلـديث الثالــث والتــسعون  َ ُ َأخبــر أَبــو احلــسن علــي بــن َأمحـد بــن عبــدان أ َأمحــد بــن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ُّصفار، ثنــا عثمــان بــن عمــرو الـــضيبعبيدالــ ِّ ُ َ َُّ ٍ ْ َ ُْ ُ ْ َّ ْ، ثنــا مــسدد، ثنــا أَبــو عوانـــة، عــن ســعيد بــن مــسروق، عـــن َّ َْ َ ٍَ ُ َ َْ َ َ ُ ُِ ْ ِ ِ َ َ ٌ َّ

بت ٍإبـراهيم التـيمي، عن عمرو بن ميمون، عن َأيب عبدهللا اجلديل، عن خزمية بن  ٍ ِِ َِ ِْ ِ ِْ ْ ََْ َ ُ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ َِّ َ ََِ َ َْ ُ ِ ِّ َّ َ، قال ِ َ : 

ِقال رسول هللا ( ُ َُ َ ِيف المسح على اخلفنيملسو هيلع هللا ىلص َ ْ ََّ ُْ َ ِ ْ َ ْ م وللمقيم يـوم: ِ ٌللمسافر ثالثة َأ ْ َ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ ِْ ٍ َّ َُ ََ ِ َ.()١( 

  ختريج احلديث

بنحـو " حـسن صـحيح: "، وقـال"الـسنن" يف الرتمـذيو )٢(".وليلـة"، وزاد "الـسنن" يف  داودو أبـ:أخرجه
 )٦(".املنتقـــى" يف ابـــن اجلـــارودو )٥(".املـــسند" يف أمحـــد و)٤(".الـــسنن"وابـــن ماجـــه يف  )٣(.حـــديث البـــاب
ر" والطحــــــــاوي يف )٧(".خمتــــــــصر األحكــــــــام"ّوالطوســــــــي يف   يف ابــــــــن حبــــــــان و)٨(."شــــــــرح معــــــــاين اآل

  . كلهم بنحوه)١٠(."املعجم الكبري" يف لطرباينوا )٩(".الصحيح"

  شواهد احلديث

ر قـــد : "، قـــال الطحـــاويةاملتـــواتراألحاديـــث توقيـــت املـــسح علـــى اخلفـــني مـــن  ــــتـــواترت عفهـــذه اآل ن ــــ
م ولياليها وللمقيم يوم وليلة لتوقيت يف املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أ    )١١(."رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                
  ). ١٣١٢ ح ١/٤١٦ -ب التوقيت يف املسح على اخلفني  -الطهارة ( ٣ط "ىالكرب السنن" لبيهقيا) ١(

ب التوقيت يف املسح -الطهارة  (ط.د )٢(   ). ١٥٧ ح ١/٤٠ - 
ب املسح على اخلفني للمسافر واملقيم -الطهارة  (٢ ط)٣(   ).  ٩٥ ح ١/١٥٨ - 
  ).٥٥٣ ح ١/١٨٣ -يم واملسافر ب ما جاء يف التوقيت يف املسح للمق -الطهارة وسننها ( ط. د)٤(
  ). ٢١٨٥٩ ح ٣٦/١٨٤ (١ط )٥(
ب املسح على اخلفني -الطهارة  (١ ط)٦(   ). ٨٦ ح ٣٢:  ص- 
  ).٧٨ ح ١/٢٩٢ -ب املسح على اخلفني للمسافر واملقيم  (١ط )٧(
  ). ٥٠٤ ح ١/٨١ -ب املسح على اخلفني كم وقته للمقيم واملسافر  -الطهارة  (١ط) ٨(

حة للمسافر املسح (١ ط"حساناإل ")٩( ن اإل   ). ١٣٣٣ ح ٤/١٦٢ -... ذكر البيان 

 ). ٤/٨٣( ٢ ط)١٠(

ر"لطحاوي ا) ١١(  .)١/٨٣( ١ط" شرح معاين اآل



 ٣٨٠

  .، عن إثنني وعشرين صحابيا)١("نظم املتناثر"وذكره الكتاين يف 
  رجال احلديث

هم يف الفـــصل الثـــاين  تـــرامج، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١
" ثقـة ثبـت"، )مـسدد(و ). ٥ح (، سبقت ترمجتـه يف "وثق"، )عثمان بن عمرو الضيب(و . والثالث

 ).٥ح (سبقت ترمجته يف " ثقة ثبت"، )أبو عوانة). (٥ح (سبقت ترمجته يف 

حمـارب بـن :  روى عـن)٢(". ع. من الـسادسة، ثقة، والد سفيان،الثوري): "سعيد بن مسروق( .٢
ر، وأ  وهــو مــن أقرانــه، وشــعبة بــن -ســليمان األعمــش : روى عنــه. يب الــضحى مــسلم بــن صــبيحد
 )٣(.احلجاج

 روى )٤(".٤ م . مــن الثالثـــة،ثقــة،  أبــو إســحاق املــدين،بــن دمحم بــن طلحــة): "إبــراهيم التيمــي( .٣
خمرمــة بــن ســليمان، : روى عنــه.  بــن عمــرو بــن العــاص، وعمــر بــن اخلطــاب، ومل يدركــهعبــدهللا: عــن

 )٥(.بن أيب هندونعيم 

 روى )٦(". ع. ثقـة عابـد، من الثانية، خمضرم مشهور،ودي أبو عبدهللاَاأل): "عمرو بن ميمون( .٤
د بن عالقة، وسعيد بن جبري: روى عنه. أيب أيوب األنصاري، وأيب ذر الغفاري: عن  )٧(.ز

لتـشيع، أو عبدالرمحن بن عبد،عبد): " عبدهللا اجلديلوأب( .٥  د ت .الثالثـة مـن كبـار ، ثقة رمـي 
ــــن أيب ســــفيان:  روى عــــن)٨(".س ــــة ب ــــن صــــرد اخلزاعــــي، ومعاوي ــــه. ســــليمان ب عطــــاء بــــن: روى عن

                                                
 .)٣٣ ح ٦٣: ص( ٢ ط"نظم املتناثر"كتاين ال) ١(

 ). ٢٤١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)١١/٦٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ).  ٩٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٢/١٧٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 ). ٤٢٧: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)٢٢/٢٦٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

 ). ٦٥٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٨(



 ٣٨١

 )١(. على خالف فيه- السائب، وعمرو بن ميمون األزدي

بـت ( .٦ مـن بـين خطمـة مـن األوس،  بـن الفاكـه بـن ثعلبـة اخلطمـي األنـصاري،ا): خزمية بن 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهادته بشهادة رجلني، يكـىن أ عمـارة، شـهد بـدرا، يعرف بذي الشهادتني، جعل رسول

عمـارة بــن : روى عنــه. النـيب ملسو هيلع هللا ىلص: روى عــن )٢(.، قتــل بـصفني مــع علـي ومـا بعـدها مــن املـشاهد
  )٣(.وله صحبة، وعمرو بن أحيحة بن اجلالح، عثمان بن حنيف

 احلكم على اإلسناد

   )٥(."الصحيحة"واأللباين يف  )٤(.بن معنيا: وصححه. ده صحيحإسنا

                                                
 .)٣٤/٢٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

 .) بتصرف٢/٤٤٨ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٢(

 .)٨/٢٤٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ).  ٩٥ ح ١/١٥٨ (٢ ط"السنن "الرتمذي) ٤(

  ). ١٥٥٩ ح ٤/٨١ (١ ط)٥(



 ٣٨٢

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث الرابع والتسعون  َ َ َأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان قـال:َْ َ َ َ ََْ ُ ْ ِ َ ََ ُْ َ َُأخبــر َأمحـد بـن : ْ ْ ُ ََْ َ َ ْ
َعبـيـد قـال َ ٍ َحــدثـنا متتـام قـال: َُْ ََ ٌ َْ َ َ َّ َحــدثـنا أَبـو حذيـفــة قـال: َ ََ َ َ ْ َ ُ ُ ََ ِ حـدثـنا ســفيان، عـن أَبيـه:َّ ِ ْ ََ ُ ْ ُ َََ ِّعــن إبــراهيم التـيمــي، ، َّ ِ َّْ َ َِ ِْ ْ َ

بت ٍعن عمرو بن ميمون، عن َأيب عبدهللا اجلديل ، عن خزمية بن  ٍِ َ ِْ ِ ِْ ََْ َ ُ ْْ ْ ْ َْ َ َ ََِِّ َ َْ ُ ََّأن النَّيب   ِ ِ َقالملسو هيلع هللا ىلص َّ َ  : 
َّميسح المسافر ثالثة َأ( ََ ََ ُ َ َِ ُ ُْ ًم، والمقيم يـوماَْ َْ ُ ِ ُ َْ ٍ.()١( 

  ختريج احلديث

  ).٩٢ح (أنظر 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ــــام(و . والثالــــث ـــــص"، )متت ـــــدوق حـــــــــ ـــــ سبق،"افظ، وهــــم يف أحاديــــثــــــــــــــ ـــــت ترمجتــ ). ٢٤ح (ه يف ـــــ
، ســبقت ترمجتهمــا "ثقــة"هــو الثــوري ) سـفيان(و ". صــدوق ســيء احلفــظ"، النهــدي )بـو حذيفــةأ(و

إبــــراهيم ( و ).٩٤ح (، ســــبقت ترمجتــــه يف "ثقــــة" ،الثــــوري، )ســــعيد بــــن مــــسروق(و ). ٤٤ح (يف 
بـت( ، و) عبدهللا اجلديلوأب( ، و)عمرو بن ميمون(، و )التيمي ، سـبقت تـرامجهم ) خزمية بن 

  ).٩٣ح (يف 
  شواهد احلديث

، أخرجه     )٢(."البحر الزخار" همسندالبزار يف حديث عمر بن اخلطاب 

 احلكم على اإلسناد

  ).٩٤ح (وانظر ". أيب حذيفة النهدي"إسناده ضعيف ألجل 

                                                
ر"البيهقي ) ١   ).٢٠٢٥ ح ٢/١١٦ - ب من قال برتك التوقيت يف املسح -الطهارة  (١ط" معرفة السنن واأل

 ).١٢٨ ح ١/٢٤٢ (١ط )٢(



 ٣٨٣

   ب ماورد يف ترك التوقيت: املبحث الثالث والسبعون

ِ البـيـهقـَالَق -احلديث اخلامس والتسعون  َ ٍ َأخبــر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن عبـيـد، ثنـا :يَْ ِْ َْ َُ َ َُ ُ ُْ ْ ُْ َ ُ ََ َْ َْ ُّ َْ
ِعبـيــد بــن شــريك،  حيــىي بــن بكــري، ثنــا مفــضل بــن فــضالة، عــن يزيــد بــن َأيب حبيــب، عــن عبــدهللا بــن  ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ْ ََ َ ْ ْ ٍُ ٍَِ َ ُ َُ َ ُِ َِ ََ َ َ ُ ُ ُُ َّ َ َ َ ٍ ْ

ِاحلكـــم البـلـــوي، عـــن علـــي بـــن ْ ِ ّْ
َِ َْ َِّ ِ َ ِ َ ح، عـــن عقبـــة بـــن عـــامرَْ ٍ ر ِ َ ُ َِ ْ َ َ ْْ ٍ َ، عـــن عمـــر ََ َ ُ َ، مثـلـــه، وقـــال َْ َ َ ُ َْ َُأصـــبت : ِ ْ َ

َالسنَّة ِ وقد روينا عن عمر بن اخلطاب .ُّ َّ َْ ِ ْ َ َ ُ َُ َْ َ ِّ ْ َالتـوقيت َ ِ ْ ُ فإما َأن يكون رجع إليـه حـني جـاءه التـثـبـت ،َّ َُّْ َّ َُ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َِ َ َُ ْ ِعـن َّ َ
ِّالنَّيب  ِيف التـوقيتملسو هيلع هللا ىلص ِ ِ ْ َّ َ وإما َأن يكون قـوله الـذي يـوافـق الـسنَّة المـشهورة أَوىل،ِ ْ ََ َ َُ ْ ْ َ ُّ َ َُ ُِ َُِ ََّ ُ ْ ُ ْ َ وقـد روي عـن ابـن عمـر .َِّ َ ُ َُ َِ ِْ َ ِ ْ َ

ًْأَنه كان ال يـوقت فيه وقـتا َ ِ ِ ُِ ّ ََُ َ َ َُّ. 

، وإمنـا ذكـره يف احلـديث قبلـه، ولفظـه، بعـد ، ومل يـذكر املـنتهكـذا سـاقه البيهقـي: قال الباحـث
َّقــدمت علــى عمــر بــن اخلطــاب بفــتح مــن الــشَّام وعلــي : (قــال عقبــة بــن عــامر ... ":مثلــه"كلمــة  َ ََ ُ ََ َ َِ ِ ٍ ْ َِ ِ َّ َْ ِ ْ َْ ُ ِ َ

ِخفـــان يل جرمقانيـــان َِِّ َ ُ ُْ ِ َّ ُ
ِ غليظـــان)١( َ َ فـنظـــر إليهمـــا عمـــر فـقـــال،َِ ََ َ َُ ََ َُ ِ ْ ِ َ ُكـــم لـــك م: َ َ َ ْ َنـــذ مل تـنزعهمـــا؟ قـــالَ َ َ ُ ْْ ِ ْ َْ َ ُقـلـــت: ُ ُْ :
ِلبستـهما يـوم اجلمعة َ َ ُُ َُ َْ ْ ُْ ٍ واليـوم يـوم اجلمعة مثان،َِ ََ ِْ َ ُ ُُ َُ َْ ْ ْ َ قال،َ ََأصبت: َ َْ.()٢(   

  ختريج احلديث

  )٣(.من طريق البلوي "معرفة السنن"أخرجه البيهقي يف 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين اظ، ســـبقت، أئمـــة حفـــ)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).١ح (سبقت ترامجهم يف  ،"ثقة "،)حيىي بن بكري(و ، "صدوق) "عبيد بن شريك(و . والثالث

 ثقــة فاضــل ، املــصري أبــو معاويــة القاضــي،بــاينْتِبــن عبيــد بــن مثامــة الق): "الةَضَل بــن فــّفــضُم( .٢
بـت البنــاين:  روى عـن)٤(". ع. مـن الثامنـة، أخطـأ ابـن سـعد يف تــضعيفه،عابـد .ــز بـن حكـيم، و

                                                
َخف يلبس فوق : ُواجلرموق: جرمق ) "١( َ ُ ٌّ ّاخلفُ   ).٩/٢٨٦( ١ط "ذيب اللغة"األزهري ". ُ

  ). ١٣٣٤ ح ١/٤٢١ - ب ماورد يف ترك التوقيت -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٢(

ر"لبيهقي ا) ٣( ب من قال برتك التوقيت-الطهارة ( ١ط "معرفة السنن واآل  ).  ٢٠١٥ ح ٢/١١٤ -... 

 ). ٥٤٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(



 ٣٨٤

 )١(. ونصر بن محاد الوراق،رمحن بن مهديعبدال: روى عنه

 ).١ح (سبقت ترمجته يف " ثقة"، ) يزيد بن أيب حبيب( .٣

، "عبـــدهللا بـــن احلكـــم": "التهـــذيب"، مـــن رجـــال ابـــن ماجـــه، ويف )لـــويَعبـــدهللا بـــن احلكـــم الب( .٤
قـــال : " وذكـــر ابـــن حجـــر)٣(".الثقـــات" يف  وذكـــره ابـــن حبـــان)٢(.وصـــحح األول، وثقـــه ابـــن معـــني

لقـوي: وقال يف موضـع آخـر، ليس مبشهور:الدارقطين يف حاشية السنن  وقـال اجلوزقـاين يف ، لـيس 
طيــــل  وقــــال )٥(".التــــاريخ" وســــكت عنــــه البخــــاري يف )٤(." ال يعــــرف بعدالــــة وال جــــرح:كتــــاب األ

 فكأنــه مل يعتــد بتوثيــق ابــن )٨(".جمهــول":  ويف أخــرى)٧(".ال يعــرف: "، وقــال مــرة)٦("وثــق: "الــذهيب
ح اللخمي:  روى عن.معني وال ابن حبان  )٩(.يزيد بن أيب حبيب: روى عنه .علي بن ر

لتـصغري، ثقـة، أبو عبـدهللا املـصري،لخميّصري الَبن ق): "حَعلي بن ر( .٥ ّ واملـشهور فيـه علـي  ُ، 
ـــار الثالثـــة،وكـــان يغـــضب منهـــا ـــادة بـــن أيب أميـــة:  روى عـــن)١٠(".٤ بـــخ م . مـــن كب  ورافـــع بـــن ،جن

 )١١(: .روى عنه. خديج

                                                
 .)٢٨/٤١٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

وذكــره يف ). ٧٥٢ ح ٢/٤٣٠ (١ ط"التهــذيب"ابــن حجــر : وانظــر). ٣/١٢٢ (١ ط"اجلــرح والتعــديل"ابــن أيب حــامت ) ٢(
سم : سم احلكم، وقال) ١٧٥: ص( ١ط "التقريب"  .وصححه، لكن ذهل عنه فلم يرتمجه فيه" عبدهللا"سيأيت 

 ).  ٨٨٦٤ ت ٧/٣٠ (١ط )٣(

 ). ١١٦٢ ت ٣/٢٧٦ (٢ ط"لسان امليزان"ابن حجر ) ٤(

 ). ٥/٧٤(ط .د) ٥(

 ).١/٣٤٤ (١ ط"الكاشف"الذهيب ) ٦(

 ).١/٥٧٦ (١ ط"ميزان االعتدال"). ١/١٨٤(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ٧(

 ). ٩٧: ص( ٢ ط"ديوان الضعفاء"الذهيب ) ٨(

 .)٧/١٠٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(

 ). ٤٠١: ص (١ ط"التقريب"ر ابن حج) ١٠(

 .)٢٠/٤٢٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١١(



 ٣٨٥

 .كثـريا روى عن النيب  . الصحايب املشهور،بن عبس بن عمرو اجلهين):  عقبة بن عامر( .٦
لفــرائض والفقــه،  .روى عنـه مجاعــة مـن الــصحابة والتــابعني، وخلـق مــن أهــل مـصر كــان قــار عاملـا 

 )١(.مات يف خالفة معاوية على الصحيح، حد من مجع القرآنفصيح اللسان، شاعرا كاتبا، وهو أ

كان من أشراف قريش، وإليـه ، ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة):  عمر بن اخلطاب( .٧
شـهد بـدرا مـن املهـاجرين األولـني،  ،كان إسالمه عـزا ظهـر بـه اإلسـالمو، كانت السفارة يف اجلاهلية

 روى )٢(. غـالم املغـرية بـن شـعبة-أبـو لؤلـؤةقتلـه  هده رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،وبيعة الرضوان، وكـل مـشهد شـ
  )٣(.أنس بن مالك، والرباء بن عازب: روى عنه. النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أيب بن كعب: روى عن: عن

 احلكم على اإلسناد

  . إسناده ضعيف ألجل البلوي

                                                
 ). بتصرف٤/٤٢٩( ١ط "اإلصابة" ابن حجر )١(

 .) بتصرف٣/١١٤٥ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٢(

 .)٢١/٣١٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(



 ٣٨٦

  ح على اخلفنيب كيف املس: املبحث الرابع والسبعون

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث السادس والتسعون  َ ُ َأخبـر أَبو احلسن علي بن َأمحد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن :َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُِّ ِْ َ ََ ُْ َ
ْصفار،  َأمحد بن حيىي بن إسحاق احللواين،  داود بن رشيد،  الوليد بعبيدال ْ ْ ْ ُْ َ ُِ

َ َ َْ ٍ ْ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ُّْ ِ ُْ ْ َ َ ِ ِ َ َْ َّ ِن مسلم، عن ثـور بـن َّ ْ ِ ْ َْ ْ َ ٍِ ُ ُ
َيزيد، عن رجاء بن حيـوة، عن كاتب المغرية بن شعبة، عن المغرية بن شعبة َ ََ َ ْ ْْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َِ ُِ ُ َْ َْ َ َِ َ ََ ْ َ َ َِ َ، قال ِ َ  :  

ِوضأت رسول هللا ( َ ُ َ َُ ْ ُْيف غزوة تـبوك فمسح على َأعلى اخلملسو هيلع هللا ىلص َّ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َُ ِ َْ َِِف وَأسفلهِ ْ َ ِّ.()١(  
  ختريج احلديث 

  : حديث املغرية يف مسح اخلفني روي من سبعة أوجه

، وأعلـــه "الـــسنن" يف الرتمـــذي: أخرجـــه. ، وهـــو حـــديث البـــاب)مـــسح أعـــاله وأســـفله: (األول
ليس بصحيح، ألن ابن املبـارك روى هـذا عـن : سألت أ زرعة، ودمحما عن هذا احلديث، فقاال: "وقال

ابــن و )٢(."، ومل يــذكر فيــه املغــرية ثت عــن كاتــب املغــرية، مرســل عــن النــيب ّدُحــ: رجــاء، قــالثــور، عــن 
 مـــــسند" يف لطـــــرباينوا )٥(".املنتقـــــى" يف ابـــــن اجلـــــارودو )٤(".املـــــسند" يف أمحـــــدو )٣(".الـــــسنن" يف ماجـــــه

:، وقــال" األوليــاءحليــة"وأبــو نعــيم يف  )٨(".فوائــدال"  يفمتــامو )٧(".الــسنن" يف الــدارقطينو )٦(."الـشاميني

                                                
 "الكــربى الــسنن"  و،)١٢٨ ح ١/٥٨ -ب كيــف املــسح علــى اخلفــني  -الطهــارة ( ١ط "الــسنن الــصغري"بيهقــي ال) ١(

  ).١٣٧٩ ح ١/٤٣٤ -ب كيف املسح على اخلفني  -الطهارة ( ٣ط
ب يف املسح على اخلفني أعاله وأسفله -الطهارة ( ٢ ط)٢(  ) ٩٧ ح ١/١٦٢ - 

ب ما جاء يف مسح أعلى اخلف وأسفله - وسننهاالطهارة  (ط. د)٣(   ). ٥٥٠ ح ١/١٨٣ - 
  ). ١٨١٩٧ ح ٣٠/١٣٤ (١ط )٤(
ب املسح على اخلفني -الطهارة ( ١ ط)٥(   ). ٨٤ ح ٣٢:  ص- 
  ). ٤٥١ ح ١/٢٦١ (١ط) ٦(
ب الرخصة يف املسح على اخلفني وما-الطهارة  (١ ط)٧(   ). ٧٥٢ ح ١/٣٥٩ -... 
  ). ٥٧٧ ح ١/٢٣٩ (١ط) ٨(



 ٣٨٧

ثـور بـن يزيـد، عـن رجـاء بـن : " كلهـم مـن طريـق)٢(".املعرفة"والبيهقي يف  )١(".غريب من حديث رجاء"
  ".حيوة، عن كاتب املغرية، عن املغرية

واحلــديث ذكــره البيهقــي يف الكــربى، إال أنــه مل يــذكره بتمامــه، وإمنــا فــصل بــني اإلســنادين عنــد 
َوَأخبـــر أَبــو احلــسن بــن عبــدان، : "صفار، مث ذكــره مــن طريقــه، فقــالداود بــن رشــيد، مــن غــري طريــق الــ َ ََْ ُ َْ ِ َ ََ ُْ َ ْ

ُأنبــأ َأمحــد بــن  ْ ُ ُصفار، ثنــا َأمحــد بــن حيــىي بــن إســحاق احللــواين، ثنــا داود بــن رشــيد فــذكره، مبعنــاه عبيدالــَْ َُ َْ َِ َ َ ََ َ َْ ٍَ ْ َ ُُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ ُّْ ِ ُْ َ ِ ِ َ ْ َّ َّ
َوقال َ ٍعن رجاء: َ َ َ ْ َ.")٣(  

فظــن أن الــسند عــن داود " التلخــيص"أشــكل هــذا علــى احلــافظ ابــن حجــر، يف : حــثقــال البا
 حـدثنا عبـدهللا : وهـي،ووقـع يف سـنن الـدارقطين مـا يـوهم رفـع العلـة: قلـت: "بن رشيد عن رجـاء، فقـال

 ، ثنـا رجـاء بـن حيـوة، عـن ثـور بـن يزيـد، عن الوليد بـن مـسلم، ثنا داود بن رشيد،عزيزعبدالبن دمحم بن 
 ،صفار يف مـسندهعبيدالـ ولكـن رواه أمحـد بـن ، فتزول العلـة،فهذا ظاهره أن ثورا مسعه من رجاء ،فذكره

 فهـذا اخـتالف ، ومل يقل حدثنا رجاء، عن رجاء: فقال، عن داود بن رشيد،عن أمحد بن حيىي احللواين
و ولــيس كــذلك، بــل هــ )٤(". مــع مــا تقــدم يف كــالم األئمــة، مينــع مــن القــول بــصحة وصــله،علــى داود

، يـدل عليـه وروده مـن طريـق ابـن "الـسنن الكـربى"اختصار من البيهقـي بـني إسـنادين، وهـذه عادتـه يف 
، وهي روايـة البـاب "الصغرى"رشيد عنده من غري رواية الصفار يف املعرفة، ووروده من رواية الصفار يف 

   )٥(.هنا

                                                
  ). ٥/١٧٦(ط . د)١(
ب كيف املسح على اخلفني -الطهارة  (١ط )٢(   ). ٢٠٦٣ ح ٢/١٢٤ - 
  ). ١/٤٣٤ -ب كيف املسح على اخلفني  -الطهارة ( ٣ ط)٣(
 ). ١/٤١٨ (١ط) ٤(

ر"البيهقـي ) ٥( وقــول : قلــت ).١٢٨ ح ١/٥٨( ١ط "الــسنن الـصغري" ).٢٠٦٣ ح ٢/١٢٤ (١ ط" معرفــة الــسنن واأل
 ح ١/٤٣٤( ٣ط "لكــربىالــسنن ا": علــى جهــة اإلختــصار تكــرر عنــده، وأنظــر علــى ســبيل املثــال" عــن رجــاء: "البيهقــي رمحــه هللا

 ).١٣٨٠ و ١٣٧٨



 ٣٨٨

ذكر قصة الـسفر ومحـل املغـرية إطالق مسح اخلفني، وليس فيه ذكر أعلى اخلف وال أسفله، مع : الثاين
وغريمهـا، مـن طـريقني عـن املغـرية،  )٢(.مـسلمو )١(. البخاري:أخرجه. اإلداوة، ومسحه ملسو هيلع هللا ىلص على العمامة

  . طريق البخاري عن مسروق عنه، ومسلم من طريق ابن املغرية
   )٣(".املسند" يف  الطيالسيمسح أعلى اخلف، من طريق ابن املغرية عنه، أخرجه: الثالث
  )٤(.املسح على القدمني مع اخلفني، أخرجه الطرباين: الرابع

  )٥(."املعجم الكبري"يف  املسح على اخلفني واخلمار، أخرجه الطرباين: اخلامس
   )٦(".املصنف" يف ابن أيب شيبةاملسح على اجلوربني والنعلني، أخرجه : السادس
 والبيهقـــــي مـــــن طريقـــــه يف )٧(".املـــــصنف" يف  ابـــــن أيب شـــــيبةوصـــــف املـــــسح، أخرجـــــه: الـــــسابع

   )٨(".الكربى"
  )٩(".العلل"وأصح هذه الوجوه الثاين، وهو يف الصحيحني وغريمها، وصححه الدارقطين يف 

  شواهد احلديث

  .له شاهدين، مرفوع وموقوف

                                                
ب الصالة يف اجلبة الشامية -الصالة ( ١ط "الصحيح" يبخارال) ١(   ). ٣٦٣ح ١/١٣٧ - 

ب املسح على الناصية والعمامة -الطهارة  (١ ط"الصحيح "سلمم) ٢(   ).  ٢٧٤ ح ١/٢٣٠ - 

  ). ٧٢٧ ح ٢/٧٠( ١ط )٣(

 ).  ٥٣١٩ ح ٥/٢٨١ (ط. د"املعجم األوسط"  و).٩٦٨ ح ٢٠/٤٠٥( ٢ ط"املعجم الكبري" الطرباين) ٤(

  ). ٢٠/٣٩٨ (املصدر السابق) ٥(
  ). ١٩٧٣ ح ١/١٧١ - يف املسح على اجلوربني -الطهارات ( ١ط )٦(
  ). ١٩٥٧ ح ١/١٧٠ - من كان ال يرى املسح -الطهارات  ( املصدر السابق)٧(

ملــسح علــى ظــاهر اخلفــني -الطهــارة ( ٣ ط)٨( ب االقتــصار   "التلخـــيص"وقــال ابــن حجــر يف ). ١٣٨٥ ح ١/٤٣٦ - 
  . ألنه من رواية احلسن البصري" . وهو منقطع): "١/٤١٩ (١ط

  ).١٢٤١ س ٧/١١٢ (١ ط)٩(



 ٣٨٩

، أخرجــه : األول اه لــه وإســحاق بــن راهويــة، عــز )١(".هســنن"ابــن ماجــه يف حــديث جــابر بــن عبــدهللا 
فيـــه  )٤(".املعجـــم األوســط" والطــرباين يف )٣(".مـــسنده" يف وأبـــو يعلــى )٢(".إحتـــاف اخلــرية"البوصــريي يف 

  ".بقية بن الوليد"
، أخرجه : الثاين    )٥(".السنن الكربى"البيهقي يف أثر ابن عمر 

  رجال احلديث
امجهم يف الفـــصل الثـــاين  تـــر، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).٥١ح (، سبقت ترمجته يف "وثق"، )أمحد بن حيىي بن إسحاق احللواين(و . والثالث

 خ م د س . مــن العاشــرة، ثقــة،اهلــامشي مــوالهم: ")٦(أبــو الفــضل اخلــوارزمي، )داود بــن رشــيد( .٢
ابـــن مـــسلم، وأبـــو داود، و: روى عنـــه. إمساعيـــل بـــن عليـــة، وإمساعيـــل بـــن عيـــاش:  روى عـــن)٧(".ق

 )٨(.ماجه

 ).١٧ح (، سبقت ترمجته "ثقة كثري التدليس والتسوية"، )الوليد بن مسلم( .٣

 روى )٩(". ع. مـن الـسابعة، إال أنه يـرى القـدر، ثقة ثبت،أبو خالد احلمصي): "ثور بن يزيد( .٤
ـــزبري دمحم بـــن مـــسلم املكـــي، ودمحم بـــن املنكـــدر: عـــن ـــثم بـــن محيـــد، ووكيـــع بـــن : روى عنـــه. أيب ال اهلي
 )١٠(.حاجلرا

                                                
 ).٥٥١ ح ١/١٨٣ -ب ما جاء يف مسح أعلى اخلف وأسفله  -الطهارة  (ط. د)١(

 ).٧٠٨ ح ١/٣٩٤( ١ط )٢(

 ).١٩٤٥ ح ٣/٤٤٨ (١ ط)٣(

 ).١١٣٥ ح ٢/٣٠(ط .د )٤(

 ).١٣٨١ ح ١/٤٣٥ب كيف املسح على اخلفني  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ٥(

 ). ٨/٣٨٨( ١ط" ذيب الكمال "املزي) ٦(

 ). ١٩٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٧(

 .)٨/٣٨٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٨(

  ). ١٣٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٩(

 .)٤/٤١٩( ١ط "ذيب الكمال"املزي  )١٠(



 ٣٩٠

 روى )١(".٤ خـت م . مـن الثالثـة، ثقة فقيه،الكندي أبو املقدام الفلسطيين): "رجاء بن حيوة( .٥
عدي بن عمرية الكنـدي وهـو مـن شـيوخه، : روى عنه. أيب أمامة الباهليوأيب سعيد اخلدري، : عن

 )٢(.وعروة بن رومي اللخمي

 . مـــن الثالثــــة، ثقــــة،غــــرية ومـــواله الكـــويف كاتـــب امل،اد الثقفــــى أبـــو ســــعيدّرَو): "كاتـــب املغـــرية( .٦
 )٤(.عبدة بن أيب لبابة، ومكحول الشامي: روى عنه.  مواله املغرية بن شعبة: روى عن)٣(".ع

  ).٣١ح (، سبقت ترمجته يف )غرية بن شعبة امل( .٧
  احلكم على اإلسناد

ني، وشهرة مسح أعلـى ، وخمالفة املنت ملا يف الصحيح"الوليد بن مسلم"إسناده ضعيف، ألجل تدليس 
عــدم تـــصحيح أيب زرعـــة والبخـــاري عنـــه  يف التخـــرج ت وذكـــر،كمـــا أعلـــه الرتمــذي. اخلــف دون أســـفله

لـيس مبحفـوظ، وسـائر : "وقال أبـو حـامت الـرازي عـن حـديث البـاب. نقطاع بني رجاء وكاتب املغريةال
ذي فيـه ذكـر أعلـى اخلـف حديث رجـاء بـن حيـوة الـ: " وقال الدارقطين)٥(".املغرية أصح األحاديث عن

   )٧(. وضعفه األلباين)٦(".وأسفله ال يثبت

                                                
  ). ٢٠٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٩/١٥٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  ).٥٨٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣٠/٤٣١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  ). ١/٦٠٢ (١ط "علل احلديث"  حامتأبو) ٥(

 ). ٧/١١٠ (١ ط"العلل"دارقطين ال) ٦(

  ).   ٧٢ ح ٩: ص( ١ط "لرتمذيضعيف سنن ا"األلباين ) ٧(



 ٣٩١

ملسح على ظاهر اخلفني: املبحث اخلامس والسبعون   ب اإلقتصار 

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث السابع والتسعون  َ ُ َأخبـر أَبو احلسن بن عبدان، ثنا َأمحد بن عبـيـد، ثنـا حممـد :َْ ُ َ ََّ َ ُْ ٍ ْ َْ َُ َُ ُْ َْْ َ ِ َ ََ ُْ
ُبــن ســناده قــالْ د، أ حفــص بــن غيــاث، فــذكره  َ الفــضل بــن جــابر الــسقطي، ثنــا إبـــراهيم بــن ز َ َ َِّ ِ ٍ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َُ ُ ََ َ ٍ ِ َِ ُ ُُ َ َ َْ ِ ُّ َ ٍَ ِ ِ ْ َقــال : ْ َ

ٌّعلي َِ : 

لمــسح مــن َأعــاله ولقــ( طــن اخلــف َأحــق  لــرأي لكــان  ََلــو كــان ديــن هللا  ُّ َ ََ َ ُ ُُ َ ْ ْ ِ ِِ ْ ْْ ِ َِ َِّ ُْ َ َّ ََ ِ ْ ِ ِ ِد رأَيــت رســول هللا َ َ ُ َ َُ ْ ْ 
صابعهملسو هيلع هللا ىلص  ِِميسح هكذا  ِ َ َِ َ َ َ ُ َ َْ.()١(    

 علـى عادتـه يف اختـصار بعـض األسـانيد، وتتمـة سـنده بعـد هكـذا سـاقه البيهقـي: قال الباحث
ْعن األعمش، عن َأيب إسحاق، عـن: "...، يف احلديث قبله يف الكربى، وهو"حفص بن غياث" َ َْ َ ََ ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ عبـد ْ َْ

ٍْخري  ...". بهَ

  ختريج احلديث

ـــــو داود: أخرجـــــه ـــــسنن" يف أب ـــــدارمي يف  )٣(".املـــــسند" يف أمحـــــدو )٢(.بنحـــــوه ومل يـــــذكر األصـــــابع" ال وال
 الـــــسنن" يف  والبيهقـــــي)٦(."الـــــسنن" يف  والـــــدارقطين)٥(".األقـــــران ذكـــــر"وأبـــــو الـــــشيخ يف  )٤(".دسناملـــــ"

)٩(".مــسائل اخلــالف التحقيــق يف"وابــن اجلــوزي يف  )٨(."شــرح الــسنة" والبغــوي يف )٧(.وغريهــا" الكــربى

                                                
ملسح على ظاهر اخلفني  -الطهارة ( ٣ ط"السنن الكربى"بيهقي ال) ١(   ). ١٣٨٧ ح ١/٤٣٦ -ب اإلقتصار 

 ). ١٦٢ ح ١/٤٢ ب كيف املسح -الطهارة (ط .د )٢(

 ).٧٣٧ ح ٢/١٣٩( ١ط )٣(

 )٧٢٨ ح ١/٥٤٩- ب يف املضمضة -الطهارة ( ١ط )٤(

 ). ٩٣ ح ٣٧: ص( ١ط )٥(

   .)٧٦٩ ح ١/٣٦٨ -...ب الرخصة يف املسح على اخلفني -الطهارة  (١ط) ٦(

ملـــسح علـــى ظـــاهر اخلفـــني  -الطهـــارة ( ٣ط) ٧(  ١ط "الــــصغري الـــسنن": ، وانظـــر)١٣٨٦ ح ١/٤٣٦ -ب االقتـــصار 
ر"و، )١٢٩ ح ١/٥٩ - ب كيـــف املـــسح علـــى اخلفـــني -الطهـــارة ( ب كيـــف املـــسح  -الطهـــارة  (١ ط" معرفـــة الـــسنن واأل

  . )٢٠٧٩ ح ٢/١٢٦ - على اخلفني
   ).٢٣٩ ح ١/٤٦٤ - ب التوقيت يف املسح -الطهارة  (٢ط) ٨(

 ). ٢٤٤ ح ١/٢١٢( ١ط) ٩(



 ٣٩٢

  . بنحوه

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).١٧ح (، مرت ترمجته يف "صدوق، وثق"، )دمحم بن الفضل بن جابر السقطي(و . والثالث

د( .٢ :  روى عـــن)١(". م د س. مـــن العاشـــرة، ثقـــة،بالنَسِملعـــروف بـــالبغـــدادي ا): "إبـــراهيم بـــن ز
 )٢(.مسلم، وأبو داود: روى عنه. الفرج بن فضالة، ودمحم بن خازم أيب معاوية الضرير

 ثقــة فقيـه تغــري ، أبـو عمــر الكـويف القاضـي،بـن طلــق بـن معاويـة النخعــي): "حفـص بـن غيــاث( .٣
روى . إمساعيـل بـن مسيـع، وأشـعث بـن سـوار : روى عـن)٣(". ع. مـن الثامنـة، يف اآلخـرحفظه قليال

 )٤(.أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: عنه

ثقـــة " ،بيعيَّالـــس، ) إســـحاقوأبـــ(و ). ٩٣ح (، ســـبقت ترمجتـــه يف "ثقـــة حـــافظ"، )األعمـــش( .٤
). ٢٦ح ( يف ســــبقت ترمجتــــه، "ثقــــة"، )عبــــد خــــري(و ). ٣٩ح (ســــبقت ترمجتــــه " ، أخــــتلطمكثــــر

 ).٢٢ح ( يف رمجتهسبقت ت، ) علي(و

 احلكم على اإلسناد

  ).٢٦ح (وانظر  )٦(. واأللباين)٥(."التلخيص"ححه ابن حجر يف  ص،صحيحإسناده 

                                                
   . )٨٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢/٨٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

   . )١٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٧/٥٦( ١ ط"لذيب الكما"املزي  )٤(

   . )١/٤١٨ (١ ط"تلخيص احلبري"ابن حجر ) ٥(

   . )١٥٣ ح ١/٢٨٨( ١ط األم -صحيح أيب داود "األلباين ) ٦(



 ٣٩٣

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث الثامن والتسعون  َ َُأخبـر أَبـو احلـسن علـي بـن َأمحـد بـن عبـدهللا، أبنـا َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ ََ َْ ِْ ُِّ َِْ َ ََ ُْ َ
َصفار، ثنا ععبيدال ُ َّ ِباس بـن الفـضل األسـفاطي، ثنـا أَبـو بكـر بـن َأيب شـيـبة، ثنـا حفـص، عـن األعمـش، َّ َ ُ ُْ َ َْ ِْ ِ َِ ٌ ْ ْ ْْ َ َ َُ َ ََ ْ َ ِْ ْ ُّ ِ ْ ُ َّ

ٍّعن َأيب إسحاق، عن عبد خري، عن علي  ِ َِ َ ْ َ َ َْ ْ َ ٍْ َ ْ َ ْ ِ َقال ِ َ : 

طـن اخلفـني َأحـق ( لرأي لكان  ِلو كان الدين  ُِّ َ ََ َِ ْ َّ ُْ ُ ُِ َ َّ ََ ْ ِّ َ ِلمـسح مـن ظاهرمهـا، ولكـن رأَيـت رسـول ا ْ َِّ َ َُ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ َِ ِِ َ ِ ْ ْ
َ ميسح على ظاهرمهاملسو هيلع هللا ىلص َِِ ِ َ َ ُ َ َْ.()١(   

  ختريج احلديث 

نية من طريق آخر   ).٩٩ح (وانظر . أخرجه البيهقي مرة 

  رجال احلديث
 الفـــصل الثـــاين  تـــرامجهم يف، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

). ١٧ح (، مـــرت ترمجتــــه يف "صـــدوق، وثـــق"، )دمحم بـــن الفـــضل بـــن جـــابر الـــسقطي(و . والثالـــث
 ).٢١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة "،)عباس بن الفضل األسفاطي(و

 ثقـــة ، إبـــراهيم بـــن عثمـــان الواســـطي،عبـــدهللا بـــن دمحم بـــن أيب شـــيبة): "أبـــو بكـــر بـــن أيب شـــيبة( .٢
أيب نعـيم الفـضل بـن دكـني، :  روى عـن)٢(". خ م د س ق.عاشـرة مـن ال، صـاحب تـصانيف،حافظ

 )٣(.البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه: روى عنه. رودمحم بن جعفر غند

ثقــــة "، )األعمــــش( و ).٩٨ح (، ســــبقت ترمجتــــه " ثقــــة فقيــــه تغــــري حفظــــه قلــــيال "،)حفــــص( .٣
ســـبقت " ، أخــتلطة مكثــرثقــ" ،بيعيَّالــس، ) إســـحاقوأبــ(و ). ٩٣ح (، ســبقت ترمجتــه يف "حــافظ
ــــه  ســــبقت ، ) علــــي(و ). ٢٦ح ( يف ســــبقت ترمجتــــه، "ثقــــة"، )عبــــد خــــري(و ). ٣٩ح (ترمجت
  ).٢٢ح ( يف ترمجته

                                                
ـــــسنن الكـــــربى املـــــدخل إىل" البيهقـــــي )١( ر" و ).٢١٩ ح ١٩٣: ص(ط .د "ال ـــــسنن واأل  -الطهـــــارة  (١ط" معرفـــــة ال

   ).٦٧٣ ح ١/٢٩٠ - االختيار يف مسح الرأس وما جاء يف غسل الرجلني

   .)٣٢٠: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)١٦/٣٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(



 ٣٩٤

   احلكم على اإلسناد

 .)٩٧( وقد بينت هناك أن احلديث مضطرب) ٢٦ ح(وانظر . حسنإسناده 



 ٣٩٥

ِ البـيـهقــيَالَقــ -احلــديث التاســع والتــسعون  َ ــر: َْ ََأخبـ َ َ علــي بــن َأمحــد بــن عبــدان قــالْ َ َ َ َ ََْ َِ ْ َْْ ُ ُّ ــر َأمحــد بــن : ِ َُأخبـ ْ ُ ََْ َ َ ْ
َصفار قالعبيدال َ ُ َّ َحدثـنا إبـراهيم بن صـالح الـشريازي قـال: َّ ََ ُّ ِ َ ِّ ٍ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ِ َ َّ َحـدثـنا احلميـدي قـال: َ ََ ُّ ِ ْ َُ َْ َ َحـدثـنا سـفيان قـال: َّ ََ ُ َ ْ ُ ََ َّ :

ٌحدثين أَبو السوداء عمرو ا ْْ َ َِ َّ ُ ََِ َلنـَّهدي، عن ابن عبد خري، عن أَبيه قالَّ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ٍَ َ ِْ ِِ ِْ ُّ ْ : 

ُرأَيــت علــي بــن َأيب طالــب ميــسح علــى ظهــور قدميــه، ويـقــول( ُ َ ََ ُ َ َِ ْ َُ َ ِ ٍُُ َ ََ ََ َْ ِ ِِ ْ َِّلــوال َأين رأَيــت رســول ا : َّْ َ َُ َ َُ ْ ِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَْ
َميسح ظهورمها لظنـنت َأن بطونـهما َأ َ ُُ َُ ْ َُْ َ ُُ َّ ُ َ َ َُ ِِحق بهَ َّ َ.(  

وهــذا حــديث تفــرد بــه عبــد خــري اهلمــداين، عــن علــي، . لفــظ حــديث احلميــدي: "قـال البيهقــي
وروي . فـروي هكـذا: وقـد اختلـف عليـه يف مـنت هـذا احلـديث. وعبد خري مل حيـتج بـه صـاحبا الـصحيح
 )١(".عنه أن ذلك كان يف املسح على اخلفني

  ختريج احلديث

وعلقــه  )٤(".املــصنف" يف رزاقعبــدالو )٣(".املــسند" يف أمحــدو )٢(".ىالكــربالــسنن " يفلنــسائي ا: أخرجــه
  ).٩٨ - ٢٦ح (وانظر .  كلهم من طريقه)٥(. السوداءأيبعن " السنن"أبو داود يف 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

) احلميـــدي( و). ٤١ح (، ســبقت ترمجتــه يف "جمهــول"، )ريازيإبــراهيم بــن صــاحل الـــش(و . والثالــث
، مـرت ترمجتـه يف "ثقـة"ابن عيينة، ) سفيان(و ). ٤١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة"عبدهللا بن الزبري 

 ،)ابـن عبـد خـري(و ). ٤١ح (، سـبقت ترمجتـه يف "ثقـة "،)أبو السوداء عمـرو النهـدي( و ).٤ح (
ــــــت ترمجتـــــــــــــسبق، "ثقـــــة"، )عبـــــد خـــــري( و). ٤١ح (، ســـــبقت ترمجتـــــه يف "ثقـــــة" ). ٢٦ح ( يف هــــــــــــ
  ).٢٢ح ( يف سبقت ترمجته، ) علي(و

                                                
ر"البيهقي ) ١(   .)٦٧١ ح ١/٢٨٩-...االختيار يف مسح الرأس وما جاء -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

    )١١٩ ح ١/١٢٠ - املسح على الرجلني -الطهارة ( ١ط) ٢(

   ).٩١٨ ح ٢/٢٤٢( ١ط )٣(
  ).٥٧ ح ١/١٩ - ب غسل الرجلني -الطهارة  (٢ط )٤(
  .)١٦٤ ح ١/٤٢ - ب كيف املسح -الطهارة  (ط.د )٥(



 ٣٩٦

  احلكم على اإلسناد

ملتابعــــــات إىل حــســـن لغـــــــــــريه"إبــراهيم الـشريازي"إسـناده ضــعيف جلهالـة  أمحــد : وصححـــــــه. ، ويرتقـــي 
  ).٩٨ - ٩٧ح  - ٢٦ح (وانظر  )٢(.واأللباين )١(.شاكر

                                                
  .)٩١٨ ح ١/٥٥٨( ١ط) ١(

  ).١٥٨ ح ١/٢٩٣( ١ط " األم- صحيح أيب داود"األلباين ) ٢(



 ٣٩٧

   ختيارااعلى أن الغسل يوم اجلمعة سنة  لداللةاب : املبحث السادس والسبعون

ِ البـيـهقـيَالَق -ئة املاحلديث  َ ه أَبـو احلـسن بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن : َْ َُأخبــر ُْ ُْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََ ُْ ُ َ ُصفار، ثنـا َأمحـد بـن عبيدالـْ ُْ ُ َْ َّ َّ
ُعلــي اخلــزاز، ثنــ ََّْ ٍّ ُا ُأســيد بــن زيــد اجلمــال، َِ َّ َ َْ ٍ ْ َْ ُ ُ َ أَبــو حممــد، ثنــا شــريك، أ عــوف، ع)١(- خطــأ - ] نــا ث[ْ ٌَ َّْ ٌ ُِ َ ٍ َ ْن ــــــُ

ٍَأيب نضرة، عن َأيب سعيد ِ َ ِ ِْ َ ََ ْ َ، قال َ ِقال رسول هللا : َ ُ َُ َ  : ملسو هيلع هللا ىلصَ

ْمن تـوضأ يـوم اجلمعة فبها ونعمت( َ َ ُِْ َِ َ ََِ ُ َ َْ ْ َ َّ َ َ ُ ومن اغتسل فالغسل أَفضلْ ُ ََ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ ِ َ َ.()٢(  

  ختريج احلديث

إال مـن  ال نعلمـه يـروى عـن أيب سـعيد اخلـدري، عـن النـيب : "، وقـال"البحـر الزخـار" يف البـزارأخرجه 
ســيد بــن زيــد وُأ. ســيد بــن زيــد إال ُأ، وال عــن شــريك، إال شــريك،وال نعلــم رواه عــن عــوف. هــذا الوجــه

  )٣(."ه مع شيعية شديدة كانت فيه قد احتمل حديث،كويف

دة يف متنـهوروي من حديث أيب سعيد اخلدري  طـراد بـن أخرجـه .  من غري طريق ُأسـيد، بـز
ــَلُأخــرب أبــو الفــتح ه: "قــال" أماليــه" يف دمحم الــزينيب ـــل بــن دمحم بــن جعفّي َالكــسكرير ـ ـــ ، قَْ ـــأخ: الــــــ رب ــــ

د : ثنـا أبـو األشـعث أمحـد بـن املقـدام، قـال:  القطـان، قـالأبو عبدهللا احلسني بن حيـىي بـن عيـاش ثنـا ز
  : َّقال رسول ا : ، قال ، عن أيب سعيد اخلدري)٤(بن عبدهللا، عن احلجاج، عن عطية بن سعد

ــَأّضــَوَ تـْنَمــ( ى املــَتــَأَوء، وُضــُوْ الَنَسْحــََأة فَعــُُم اجلَمَوَ يـ
َ

مــا ِة لَارّفــَ كْتَانــَ كْلَهــَْ جيَْملَ وُغْلــَ يـْمَلــَ، فـَدِجْس
  )٥().هاِتَبِاحَ صَْنيَبـَا وَهَنـْيـَا بـَ مُرِّفَكُ تُالةَالصَى، وَرْخُ األِةَعُُم اجلَْنيَبـَا وَهَنـْيـَبـ

                                                
 ).أبو دمحم (:، مقحمة يف السند، إذ كنية ُأسيد اجلمال هي"ثنا"الذي يظهر يل أن أداة التحمل ) ١(

 .)١٤١٦ ح ١/٤٤٣ -...على أن الغسل يوم اجلمعة لداللةاب  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" البيهقي) ٢(

   ).١٦ ح ١٨/٧٩ (١ط )٣(

  . )٢٠/١٤٥ (١ط "ذيب الكمال" ، وهو خطأ صوابه ما أثبتناه، وأنظر املزي"سعيد"يف املطبوعة ) ٤(

مج جوامــع الكلــم ، )٥٤ح ( "لس مــن أمــايل طــراد بــن دمحم الــزينيبتــسعة جمــا" طــراد بــن دمحم الــزينيب )٥( ُخمطــوط نــشر يف بــر
اين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية   .ا



 ٣٩٨

َ الكسكري به، أخرجه االفتحومن طريق أيب   كمـا )١(".املنتقى مـن مـسموعات مـرو" يف لضياء املقدسيَْ
دثنا ـــــــعزيز اجلــروي حـــــعبدالجعفــر بـن دمحم بــن احلــسن بــن : "يــقمــن طر" رخيــه"أخرجـه ابــن عــساكر يف 

  )٢(..". بهأبو األشعث

   )٤(.، واحلجاج، هو ابن أرطاة)٣ ("عطية بن سعد"وسنده ضعيف ألجل 
   شواهد احلديث

  )٥(".ويف الباب عن أيب هريرة، وعائشة، وأنس" :"السنن" يف قال الرتمذي شواهد، مخسةللحديث 

، أخرجـــــــهحـــــــديث : األول يف  داود الطيالـــــــسي وأبـــــــو )٦(".هســـــــنن"ابـــــــن ماجـــــــه يف : أنـــــــس 
ر"والطحاوي يف  )٨(".همسند" يف وأبو يعلى )٧(".همسند"    )٩(".شرح معاين اآل

، أخرجه : الثاين ر"الطحاوي يف حديث جابر بن عبدهللا     )١٠(".شرح معاين اآل
والــــدارقطين يف  )١١(".الـــضعفاء الكبــــري"  العقيلــــي يف:، أخرجــــهحــــديث أيب هريـــرة : الثالـــث

   )١٢(".هعلل"

                                                
   .أمحد اخلضري: خمطوط أعده للشاملة، )١٠١ ح ٧٨: ص ("املنتقى من مسموعات مرو" لضياء املقدسي ا)١(

  .)٤٨/١٢٥ (١ ط"ريخ دمشق" بن عساكرا) ٢(

 بـخ . مـن الثالثـة، وكـان شـيعيا مدلـسا، صدوق خيطـىء كثـريا، أبو احلسن،يل الكويفََدنادة العويف اجلُية بن سعد بن جعط) "٣(
   .)٣٩٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر : انظر ".د ت ق

ن  مـــ، صـــدوق كثــري اخلطـــأ والتــدليس، أحـــد الفقهــاء، أبـــو أرطــاة الكـــويف القاضــي،ابــن أرطـــاة بــن ثـــور بــن هبـــرية النخعــي) "٤(
  .)١٥٢: ص (املصدر السابق: أنظر". ٤ بخ م .السابعة

 .)٢/٣٧٠( ٢ ط)٥(

 ).١٠٩١ ح ١/٣٤٧ -ب ما جاء يف الرخصة يف ذلك  -إقامة الصالة ( ط. د)٦(

 ).٢٢٢٤ ح ٣/٥٧٩( ١ط )٧(

 ).٤٠٨٦ ح ٧/١٢٧( ١ ط)٨(

 ).٧١٧ ح ١/١١٩ -ب غسل يوم اجلمعة  -الطهارة ( ١ط) ٩(

 ).٧٢١ ح ١/١١٩( املصدر السابق )١٠(

 .)٢/١٦٦ (١ط) ١١(

 ).٢٠٠٠ ح ١٠/٢٦٣( ١ ط)١٢(



 ٣٩٩

، قـــال املبـــاركفوري: الرابـــع وأمـــا حـــديث عائـــشة فأخرجـــه : "" حتفـــة األحـــوذي" يف حـــديث عائـــشة 
  )١(".الشيخان

  .)١٠١ح  (حديث مسرة بن جندب اآليت: اخلامس

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 . والثالث

ــــن علــــي اخلــــز( .٢ ــــن الفــــضيل اخلــــزاز المقــــرئ): "ازّأمحــــد ب ــــو جعفــــر أمحــــد بــــن علــــي ب ْأب ُ ، وثقــــه "ْ
حيىي بن :  روى عنه.مسع هوذة بن خليفة، وعاصم بن علي: " وقالالدارقطين، واخلطيب البغدادي،

 )٢(." ه٢٨٦ت  .صاعد، ودمحم بن خملد

 ضـعيف أفـرط ابـن معـني ، أبـو دمحم الكـويف،يح اهلـامشي مـوالهمَبـن جنـ): "الّمـَأسيد بـن زيـد اجل( .٣
دمحم :  روى عـن)٣(". خ. مـن العاشـرة، وما له يف البخـاري سـوى حـديث واحـد مقـرون بغـريه،فكذبه

و البخــاري حــديثا واحــدا مقــر: روى عنــه. بــن طلحــة بــن مــصرف، ودمحم بــن عطيــة بــن ســعد العــويف
 )٤(.بغريه، وإبراهيم بن إسحاق احلريب

ـــابــن مع :وثقــه" بــن عبــدهللا النخعــي القاضــي: "، هــو)شــريك( .٤ ـــلعج وا)٥(.نيـــــــــــ ـــوق )٦(.ليـــــ ال ـــــــــــ
كــــان يف آخـــــر أمـــــره: "، وقـــــال"الثقـــــات"يف ابـــــن حبــــان  وذكـــــره )٧(".صــــدوق" :أبــــو حـــــامت الـــــرازي

                                                
 .)٣/٦( ١ط )١(

   .) بتصرف٥/٤٩٦ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

   .)١١٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٣/٢٣٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  . )٤/٣٦٧( البن أيب حامت ١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٥(

   . )١/٤٥٣ (١ط "الثقات" العجلي) ٦(

   .)٤/٣٦٧ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٧(



 ٤٠٠

سلــيس بــه" :النــسائي وقــال )١(".خيطــىء  ضــعف حديثــه جــدا و)٣(.علــي بــن املــديين وضــعفه )٢(". 
ســـيء احلفـــظ " :عديّقـــال الـــس و)٥(".لـــيس حديثـــه بـــشيء" :ابـــن املبـــارك وقـــال )٤(.حيـــىي بـــن ســـعيد

أخطــــأ شــــريك يف أربــــع مئــــة : "إبــــراهيم بــــن ســــعيد اجلــــوهري: " وقــــال)٦(".احلــــديث مائــــل مــــضطرب
لقــوي" : وقــال الــدارقطين وغــري واحــد)٧(".حــديث صــدوق خيطــىء : " وقــال ابــن حجــر)٨(".لــيس 

لكوفــة،كثـريا  ، شــديدا علــى أهــل البــدع، وكــان عـادال فاضــال عابــدا، تغــري حفظــه منــذ ويل القــضاء 
د بـن فيـاض:  روى عن)٩(".٤ خت م .من الثامنة د بن عالقة، وز أبـو بكـر بـن أيب : روى عنـه. ز

  )١٠(.رمحن بن شريكعبدالشيبة، وابنه 
لتـشيع،يلة األعـرايب العبـديَبن أيب مج): "عوف( .٥ لقـدر و  )١١(". ع. مـن الـسادسة، ثقـة رمـي 

ـــــن ســـــريين، واحلـــــسن البـــــصري: روى عـــــن ـــــن : روى عنـــــه. أنـــــس ب الفـــــضل بـــــن مـــــساور، وفـــــضيل ب
 )١٢(.عياض

 مــن، ثقـة، مـشهور بكنيتـه، البــصري،قيَوَة العبـدي العـَطعـُملنـذر بـن مالــك بـن قا): " نـضرةوأبـ( .٦

                                                
   .)٦/٤٤٤ (١ط" الثقات"ابن حبان ) ١(

  .)١/٤٨٥ (١ ط"الكاشف"الذهيب ) ٢(

   .)٣/١٩٢( ١ط " السفر الثالث-ريخ ابن أيب خيثمة "ابن أيب خيثمة ) ٣(

  .)٥/١١( ١ط "الكامل" ابن عدي) ٤(

 ). ٥/١١ (در السابقاملص) ٥(

  . )٥/١١( ١ط "الكامل" ابن عدي) ٦(

  ). ٥/١٢ (املصدر السابق) ٧(

   . )١/٢٩٧(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ٨(

  .)٢٦٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٩(

 .)١٢/٤٦٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٠(

   .)٤٣٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١١(

 .)٢٢/٤٣٨( ١ ط"مالذيب الك"املزي  )١٢(



 ٤٠١

س بــن : روى عنــه. علــي بــن أيب طالــب، وعمــران بــن حــصني: ن روى عــ)١(".٤ خــت م .الثالثــة إ
 )٢(.دغفل، وجعفر بن أيب وحشية

مشهور بكنيته، أول مشاهده ، سعد بن مالك بن سنان األنصاري): "  اخلدري سعيدوأب( .٧
 سـننا كثـرية، وروى عنـه اخلندق، وغزا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اثنيت عشرة غزوة، حفظ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

روى عنـه مجاعـة مـن . تـويف سـنة أربـع وسـبعني .من جنبـاء األنـصار وعلمـائهم وفـضالئهموعلما مجا، 
  )٣(. ومجاعة من التابعني،الصحابة

 احلكم على اإلسناد

ه أعـاله، يرتقــي إىل حــسن لغــريه، ولــه  إسـناده ضــعيف ألجــل ُأســيد، وشـريك النخعــي، ولــه متــابع ذكــر
  . شاهد من حديث مسرة اآليت

                                                
   .)٥٤٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٨/٥٠٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 .) بتصرف٢/٦٠٢ (١ط" االستيعاب" ابن عبدالرب )٣(



 ٤٠٢

ِ البـيـهقيَالَق -احلديث مئة وواحد  َ ََأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان، قـال َأمحـد بـن عبـيـد، قـال: َْ ََ َ ٍَ ْ َْ َُ َُ ُْ ُْ َ ََْ ِ َ ََ ُْ ََحـدثـنا : ْ َّ َ
ٍابن َأيب قماش َّ َ ِ ُ َحممد بن عيسى، قال: ْ َ َ ِ ُ ْ ُ َّ َحدثـنا أَبو الوليد الطيالـسي قـا: َُ ُّ ِ ِ ََِّ ِ

َْ ُ َََ ِحـدثـنا مهـام، عـن قـتـادة، عـن : َلَّ َ َ ََ ََ ْ ٌ ََّ ََ َّ َ
ٍاحلسن، عن مسرة بن جندب ُ ُْ َِ ِْ ََ َُ ََ ْ َقال  ْ َِّقال رسول ا : َ ُ َُ َ  :  ملسو هيلع هللا ىلصَ

ُمن تـوضأ اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أَفضل( ُ ََ ْْ ْ ُ ْ َ ََ ََْ ِ َ ُ ََ َ َ ُِْ َ َِ َ َْ َ َّ ْ .( 

  )١(. عن أيب الوليد الطيالسي،"كتاب السنن"أبو داود يف  رواه :قال البيهقي

  ختريج احلديث

 الــــــسنن" يف يـــــالنــــــسائ و)٣(.، وحــــــسنــه"الــــــسنن" يف ذيـــــــــالرتم و)٢(".الــــــسنن" يف  داودوأبــــــ: أخرجــــــــــــــــه
 )٧(".جلمعــة وفــضلهاا" يف املــروزيو )٦(".املــسند" يف اجلعــد نـــــــابو )٥(".املــسند" يف دــــــأمحو )٤(."الـصغــــرى

ينو )٩(".املنتقــى" يف ابــن اجلــارود و)٨(."البحــر الزخــار" يف البــزارو   يفابــن خزميــةو )١٠(".املــسند" يف الــرو
ر"والطحــاوي يف  .، ومل يــذكر فيــه لفظــة اجلمعــة)١١("الــصحيح" ، مقتــصرا علــى عبــارة "شــرح معــاين اآل

واخلطيــب البغــدادي  )١٤(".الكــربىالــسنن " يف يلبيهقــ وا)١٣(."املعجــم الكبــري" والطــرباين يف )١٢(.الغــسل

                                                
ر"البيهقي ) ١(  ). ٢١٠٤ ح ٢/١٣١ - ب الغسل للجمعة وغريها -الطهارة  (١ ط" معرفة السنن واأل

    ).٣٥٤ ح ١/٩٧ -لرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة ب يف ا -الطهارة  (ط.د )٢(
  . )٤٩٧ ح ٢/٣٦٩ -ب يف الوضوء يوم اجلمعة  -اجلمعة ( ٢ط) ٣(

   ).١٣٨٠ ح ٣/٩٤ -ب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة  -اجلمعة  (٢ط) ٤(
   ).٢٠١٧٤ ح ٣٣/٣٤٤( ١ط )٥(
    ).٩٨٦ ح ١٥٥: ص( ١ط )٦(
   ).٣١ ح ٥٤: ص( ١ط )٧(
   ).٤٥٤١ ح ١٠/٤٠١( ١ط )٨(
    ).٢٨٥ ح ٨١: ص -ب اجلمعة  -الصالة ( ١ط) ٩(
   ).٧٨٧ ح ٢/٤٢ (١ط )١٠(
   ).١٧٥٧ ح ٣/١٢٨ -...ب ذكر دليل أن الغسل يوم اجلمعة -اجلمعة  (ط.د )١١(
   ).٧١٩ ح ١/١١٩ -ب غسل يوم اجلمعة  -الطهارة ( ١ط )١٢(
   .)٧/١٩٩( ٢ط) ١٣(
   ).١٤٠٩ ح ١/٤٤١ -على أن الغسل يوم اجلمعة سنة ب الداللة  -الغسل ( ٣ط) ١٤(



 ٤٠٣

كلهـــم مـــن  )٢(.، وحـــسنه تبعـــا للرتمـــذي إذ رواه مـــن طريقـــه"شـــرح الـــسنة" يف لبغـــوي وا)١(".رخيـــه"يف 
  ".  قتادة، عن احلسن، عن مسرة: "طريق

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

أبــو الوليــد (و ). ١٦ح (، ســبقت ترمجتــه يف "وثــق"، )اش دمحم بــن عيــسىّابــن أيب قمــ( و .والثالــث
، سـبقت "ثقـة رمبـا وهـم" ،بـن حيـىيا) مهـام(و ). ٢٦ح (، سبقت ترمجتـه يف "ثقة ثبت"، )الطيالسي
، البــصري، )حلـسنا(و ).  ٤٩ح (، سـبقت ترمجتـه يف "ثقـة ثبـت"، )قتـادة( و ).٨٧ح (ترمجتـه يف 

 ).٤٩ح (، سبقت ترمجته يف "ة فقيهثق"

من حلفاء األنصار، قدمت به أمه بعد موت أبيـه، فتزوجهـا رجـل مـن ): بن جندب مسرة ( .٢
األنــصار، وكــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعــرض غلمــان األنــصار، فمــر بــه غــالم، فأجــازه يف البعــث، وعــرض 

فدونكــه فــصارعه،  :دتــين، ولــو صــارعته لــصرعته، قــاللقــد أجــزت هــذا ورد: عليــه مســرة فــرده، فقــال
روى عنه أبو رجاء العطاردي، والشعيب، وابن أيب ليلى، ومطرف بـن الـشخري، . فصرعه مسرة فأجازه

  )٣(.ومات مسرة قبل سنة ستني.  بن سليمان عنهعبدهللاو. وآخرون
 احلكم على اإلسناد

 وصــححوه )٥(."صــحيح اجلــامع" واأللبــاين يف )٤(."البــدر املنــري"ابــن امللقــن يف : وحــسنه. إســناده حــسن
 )٦(."مسند أمحد"لغريه حمققوا 

                                                
  .)٣/٦١٠ (١ ط)١(

   ).٣٣٥ ح ٢/١٦٤ -ب غسل اجلمعة  -احليض  (٢ط) ٢(

 ). بتصرف٣/١٥٠( ١ط "اإلصابة" ابن حجر )٣(

  . )٤/٦٥٠( ١ط )٤(

   ).٦١٨٠ ح ٢/١٠٦٣( ٢ط )٥(
   ).٢٠١٧٤ ح ٣٣/٣٤٤ (١ط) ٦(



 ٤٠٤

ِ البـيـهقيَالَق -ئة وإثنان املاحلديث  َ ََأخبــر أَبـو احلـسن بـن عبـدان قـالَ :َْ َ َ َ ََْ ُ ْ ِ َ ََ ُْ َ َُأخبــر َأمحـد بـن : ْ ْ ُ ََْ َ َ ُصفار عبيدالـْ َّ َّ
َقــال ُحــدثـنا العبــاس بــن الفــضل األ: َ ْ ِ ْ َْ ُْ ْ ُ ََّ ََ َّ َســفاطي قــالَ َ ُّ ِ َ َحــدثـنا أَبــو الوليــد الطيالــسي قــال: ْ ََ ُّ ِ ِ ََِّ ِ

َْ ُ ََ ْحــدثـنا مهــام، عــن : َّ َ ٌ ََّ ََ َّ َ
َقـتادة، عن احلسن، عن مسرة  ََ َُ َ َ ََ ْ ِ َِْ َقال ََ َِّقال رسول ا : َ ُ َُ َ  : ملسو هيلع هللا ىلصَ

َمن تـوضأ يـوم اجلمعة فبها ونعمت، و( َ َ ُْ ِْ َِ َ ََِ ُ َ َْ ْ َ َّ َ َ ُمن اغتسل فالغسل أَفضلْ ُ ََ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ ِ َ.() ١ ( 

  ختريج احلديث

  ).١٠٠ح (أنظر 

  رجال احلديث

  ).٢١ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة "،)عباس بن الفضل األسفاطي(هم رجال احلديث السابق، عدا 

 احلكم على اإلسناد

  ).١٠١ح (أنظر . إسناده حسن

                                                
ر"البيهقي  )١(   . )٦٣٧٤ ح ٤/٣٣٢ -...ب الغسل للجمعة واخلطبة -الصالة  (١ ط" معرفة السنن واأل



 ٤٠٥

   اجلمعة دون من مل يردهاب الغسل على من أراد: املبحث السابع والسبعون

ِ البـيـهقـيَالَقـ -ئـة وثالثـة املاحلـديث  َ َُأخبــر علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن : َْ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ َ ُصفار، ثنـا عبيدالـَ َّ َّ
ُمتتـام يـعـين حممـد بــن غالـب، ثنـا موســى، ثنـا و ََ ُ ٍَ ِ َ َّْ َ َُ ِ ْ ٌ َْ ِ، ثنــا ابـن طـاوس، عــن أَبيـه)١(ٌبْيـَهَ ِ ْ َ ٍ ُ َُ ََ، عـن َأيب هريـــرةْ َْ ُ ِ ْ َ  ،

ِّعن النَّيب  ِ ِ َ قالملسو هيلع هللا ىلصَ َ : 

ِحنن اآلخرون السابقون يـوم القيامة( َِ ََِْ ََ ْ َ َّ َُِ ُ ْ ُ َِ بيد كل أُمة أُوتوا الكتـاب مـن قـبلنـا،ْ َِْ ْ َ َِ ِ ٍَ ْ ُ َّ ِّ ُ ْ وأُوتينـا مـن بـعـدهم،ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ، 
ََُفـهذا اليـوم الذي اختـلف ْ ِ َّ ُ َْ َْ َ ُوا فيه فـهدا هللاَ َ َ َ َ ِ ِ فـغدا لليـهود،ِ ُِ َْ ً َ َ وبـعـد غـد للنَّـصارى،َ ََ ِ ٍ َ َ ْ َ فـسكت وقـال،َ َ ََ َ َ ََحـق علـى : َ ٌّ َ

م يـوما يـغسل رأسه وجسده ُكل مسلم يف كل سبـعة َأ ََ َ ّ َّ َ َ ً َ َ َُ َُ ْ ُ ِ ِْ ْ ٍْ َّ ْ ِ ُِ ُِ ٍِ.(  
  )٢(.ورواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل خمتصرا: قال البيهقي

  ريج احلديثخت

حـق علـى كــل : "ومل يـذكر عبــارة ، وغريمهـا،"الـصحيح" يف مــسلم و)٣(".الـصحيح" يف البخـاري: أخرجـه
   )٤("....مسلم

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ـــسبق" يف أحاديــثصــدوق حــافظ، وهــم "، )متتــام يعــين دمحم بــن غالــب(و . والثالــث ه يف ـــــــت ترمجتــــ
  ).٤٨ح (، سبقت ترمجته يف "ثقة ثبت" ،ريَقْنـِبن إمساعيل امل، )موسى( و ).٢٤ح (

 ثقة ثبـت لكنـه تغـري قلـيال ، موالهم أبو بكر البصري،بن خالد بن عجالن الباهلي): "وهيب( .٢
عبــدهللا: روى عنـه. لطويـلجعفـر بــن دمحم الـصادق، ومحيـد ا:  روى عـن)٥(". ع. مـن الـسابعة،خـرة

                                                
سم " وهب"يف املطبوعة ) ١( ت من طريقه     ".وهيب"والصواب ما أثبتناه، فله عند البيهقي عشرات الروا

    ).١٤٢١ ح ١/٤٤٥ -...ب الغسل على من أراد اجلمعة -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" البيهقي) ٢(

    ).٨٩٦ ح -...ب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل -عة اجلم( ١ط )٣(

    ).٨٥٥ ح ٢/٥٨٥ - ب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة -اجلمعة ( ١ط )٤(

 .)٥٨٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(



 ٤٠٦

 )١(.رمحن ابن مهديعبدالبن املبارك، و

ــــسان): "بــــن طــــاوسا( .٣ ــــن طــــاوس بــــن كي ــــو دمحم،عبــــدهللا ب ــــد، اليمــــاين أب  مــــن ، ثقــــة فاضــــل عاب
ح، وعكرمــة مــوىل ابــن عبــاس:  روى عــن)٢(". ع.الــسادسة معمــر بــن : روى عنــه. عطــاء بــن أيب ر

  )٣(.راشد، والنضر بن كثري

 ثقـة ، امسه ذكوان وطاوس لقـب: يقال،رمحن احلمرييعبدال أبو ،سان اليماينبن كي): "طاوس( .٤
بــت:  روى عــن)٤(". ع. مــن الثالثــة،فقيــه فاضــل ســليمان بــن : روى عنــه. زيــد بــن أرقــم، وزيــد بــن 

 )٥(.طرخان التيمي، وسليمان بن أيب مسلم األحول

  ).١ح (، سبقت ترمجته يف ) هريرة وأب( .٥
 إلسناداحلكم على ا

  .إسناده صحيح

                                                
 .)٣١/١٦٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١(

   .)٣٠٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)١٥/١٣٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

   .)٢٨١: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٤(

 .)١٣/٣٥٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(



 ٤٠٧

  ب الغسل من غسل امليت  : املبحث الثامن والسبعون

ِ البـيـهقيَالَق -ئة وأربعة املاحلديث  َ ِوقيل عن وهب، ثنا أَبو واقد، عن حممـد بـن : َْ ْ ِ ٍ ِ َِّ َ ُْ ْ َْ ََ َ َُ ٍ َرمحن يـعـين ابـن عبـدالَ ْ ِ ِْ ََ ْ َّ
ن، وإسحاق موىل زائدة عن َأىب هر َثـو ُ َ ْْ ََ َ َ ِ َ َ ْ َْ ََ ََِ ََيـرة َ ِّعن النَّيب  ْ ِ ِ َقالملسو هيلع هللا ىلص َ َ : 

ُمن غ( ْ ُ الغسل ومن محله الوضوء ِهِلْسَ ُ ُْ ُْ َََ ْ َ َ ُ ْ ُ .( 

ه علـي بـن َأمحـد بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن  َُأخبــر ُْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َْ َْ َِ ُّ ِْ ُ َ َصفار، ثنـا حممـد بـن غالـب، ثنـا موسـى عبيدالـَ ُ ٍ ِ َ َُّ ُْ ُ َُ َّ َّ
ْيـعين اب ِ ْ َن إمساعيل، ثنا وهب فذكره وزاد قالَ َ ََ ََ َْ َ ََُ َ َ ٌ َ ِ ْ َفذكرت ذلـك لـسعيد بـن المـسيب قـال: ِ َ َِ ِّ َْ َُ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ْ ُلـو علمـت أَنـه ": َ َّ ُ ْ َِ ْ َ

ُجنس مل أَمسه َّ َ َْ ٌ َِ."  
   )١(.- رمحه هللا -هكذا ساقه البيهقي : قال الباحث

  ختريج احلديث
، ذكــر البيهقــي منهـا يف هــذا البــاب ثالثــة هـذا احلــديث روي مــن عـدة طــرق عــن أيب هريـرة 

ه   "طرق، وهي املتتالية أد
  موىل زائدة إسحاق رواية  .١

أيب واقـد : "مـن طريـق" مـسنده"عن أيب هريرة مرفوعا، بنحو حـديث الـصفار، البـزار يف أخرجه 
: ل يقـال لــهعـن معمــر، عـن حيــىي بـن أيب كثــري، عـن رجــ، )٣("ه مــصنف"يف رزاق عبـدالو )٢(" إســحاقعـن

مـن " املـسند" يف أمحدو. ، ومل يذكر الوضوء من احلمل)من غسل ميتا فليغتسل: ( ولفظه،.. بهإسحاق
تــصحيف مــن النــساخ صــوابه " أبــو إســحاق: "، وقولــه)٤("أبــو إســحاق: "طريــق عبــدالرزاق إال أنــه قــال

                                                
  . )١٤٣٨ ح ١/٤٤٩ -ب الغسل من غسل امليت  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١(

  ).٨٢٦١ ح ١٥/٤٨ (١ط )٢(

  ).٦١١٠ ح ٣/٤٠٧ -ب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ  -اجلنائز ( ٢ط )٣(
   ).٧٧٧٠ ح ١٣/١٨٧( ١ط )٤(



 ٤٠٨

موقوفـــا عليـــه " إســـحاق"وأخرجـــه مـــن طريـــق  )١(.هســـننإســـحاق، كمـــا يف ســـند الـــصفار، وأيب داود يف 
   )٢(.، بلفظ عبدالرزاقالتاريخالبخاري يف 

  ".رجال احلديث"ثقة ستأيت ترمجته يف ) إسحاق موىل زائدة(و
   صاحل، موىل التوأمةرواية  .٢

رة مقتــصرا " ه مــسند"يف أمحــد : بــه، أخرجــه .. حــدثين صــاحل: ابــن أيب ذئــب، قــالرواه ابــن 
رة بــذكر الغــسل والوضــوء)٣(علــى ذكــر الغــسل  ومــن : "، إال أنــه قــال"مــسنده"والطيالــسي يف  )٤(.، و

يف ابــن أيب شـــيبة و )٦(.بــذكر كليهمــا الغــسل والوضــوء"املـــسند" يف ابــن اجلعــدو )٥("محــل جنــازة فليتوضــأ
   )٨(.مقتصرا على الغسل"  مسند"يف البزار و )٧("صنفامل"

 مـوىل التوأمـة  وصـاحل،هـذا هـو املـشهور مـن حـديث ابـن أيب ذئـب"لبيهقي السنن الكربى قال ا
لقوي   ).١٠٥ح (وهو احلديث اآليت  )٩(".ليس 

  موسى بن وردانرواية  .٣

.  مرفوعـا، مقتـصرا علـى الوضـوء مـن محلـه.."، عنـه بـهالوليـد بـن مـسلم، حـدثين ابـن هليعـة"رواه 
ثقــة كثــري "، بــن مــسلما )الوليــد: (، وهــذا الطريــق علتــه)١٠٦ح (أخرجــه البيهقــي، وهــو احلــديث اآليت 

، " خلـــط بعـــد احـــرتاق كتبـــه،صـــدوق"، )بـــن هليعـــةا(و ). ١٧ح (، ســـبقت ترمجتـــه "س والتـــسويةالتـــدلي
 ).٨٩ح (سبقت ترمجته يف 

                                                
   ).٣١٦٢ ح ٣/٢٠١ (ط.د )١(

  .)١/٣٩٦(ط .د "التاريخ الكبري" لبخاريا )٢(

   ).٩٦٠١ ح ١٥/٣٦٨( ١ط )٣(
   ).٩٨٦٢  ح ١٥/٥٣٤( ١ط )٤(
    ).٢٤٣٣ ح ٤/٧٦( ١ط )٥(

  ).٢٧٥٤ ح ٤٠٤: ص( ١ط )٦(
 ).١١١٥٣ ح ٢/٤٧٠ -من قال على غاسل امليت غسل  -اجلنائز ( ١ ط)٧(

  ).٨١٧١ ح ١٥/٧ (١ط )٨(

  . )١٤٤٦ ح ١/٤٥٢ - ب الغسل من غسل امليت -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٩(



 ٤٠٩

  صاحلرواية أيب  .٤
مرفوعـا، " سـننه"يف  داود وأبـ: رواه عنه ابنه سهيل وغريه مرفوعا بذكر الغسل والوضوء، أخرجـه

يف ابــن ماجــه و )٢(".ن أيب هريــرة موقوفــاوقــد روي عــ: "، وقــال"الــسنن" يف الرتمــذي و)١("مبعنــاه" :وقــال
ــــدالو )٣(.مقتــــصرا علــــى الغــــسل" ســــننه" ــــصرا علــــى الغــــسل )٤("صنفاملــــ"يف رزاق عب والطــــرباين يف . مقت
  . الغسل والوضوءبذكر كالمها . )٦("الصحيح"يف  ابن حبان و)٥(."املعجم األوسط"

  يفلبيهقـــي أخرجـــه ا بـــه مرفوعـــا بـــذكر كليهمـــا،القعقـــاع بـــن حكـــيم، عـــن أيب صـــاحلكمـــا رواه 
  )٧(.بذكر الغسل والوضوء" السنن الكربى"

  أيب سلمةرواية  .٥
 ومرفوعـا مـن روايـة صـاحل )٨(.فذكر الوضـوء والغـسل" املصنف"ابن أيب شيبة يف : أخرجه موقوفا

ومــن تبــع جنــازة فــال جيلــس حــىت : "، وزاد عبــارة"البحــر الزخــار" يف البــزارو. مـوىل التوأمــة وقدســبق ذكــره
  )١٠(".بنحوه: "وأخرجه مرفوعا وقال فيه )٩(".توضع

واحملفــوظ مــن حــديث أيب ســلمة مــا أشــار إليــه البخــاري موقــوف مــن قــول أيب : "قــال البيهقــي
  )١١(".هريرة

نعبدالدمحم بن رواية  .٦    رمحن بن ثو
                                                

   ).٣١٦٢ ح ٣/٢٠١ -ب يف الغسل من غسل امليت  -اجلنائز  (ط.د )١(
ب ما جاء يف الغسل من غسل امليت -اجلنائز ( ٢ط) ٢(    ).٩٩٣ ح ٣/٣٠٩ - 
   ).١٤٦٣ ح ١/٤٧٠ -ما جاء يف غسل امليت ب  -اجلنائز (ط .د) ٣(
   ).٦١١١ ح ٣/٤٠٧ -ب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ  -اجلنائز  (٢ط )٤(

   .)٩٨٥ ح ١/٢٩٦(ط .د )٥(

لوضوء من محل امليت -الطهارة ( ١ ط"اإلحسان ")٦(    ).١١٦١  ٣/٤٣٥ - ذكر األمر 

  . )١٤٣٤ ح ١/٤٤٨ - ب الغسل من غسل امليت -الطهارة ( ٣ط) ٧(
   ).١١١٥٢ ح ٢/٤٧٠ -من قال على غاسل امليت غسل  -اجلنائز ( ١ط )٨(
  ).٧٩٩٢ ح ١٤/٣٢٦ (١ط )٩(

  ).٧٩٩٣ ح ١٤/٣٢٦ (١ط )١٠(

  . )١٤٤٢ ح ١/٤٥١( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ١١(



 ٤١٠

   )١(.بتمامه" همسند"أخرجه البزار يف 
  رواية عمرو بن  عمري .٧

   )٢(. بتمامه داودو أبهسننأخرجه يف 
  بن يعقوب رمحن عبدالة رواي .٨
 )٤(. ومل يـذكر املـنت"املعجـم األوسـط" والطـرباين يف )٣(.بتمامـه" البحـر الزخـار" يف البزار: أخرجه

  ..".  عن أبيه عبدالرمحن به زهري بن دمحم، عن العالء: "من رواية
ث روى عنه أهل الشام أحادي: زهري بن دمحم قال البخاري: "قال البيهقي بعد أن ذكر احلديث

لقوي وروي من وجه آخر عن أيب هريرة مرفوعا: رمحن النسائيعبدالمناكري وقال أبو    )٥(".زهري ليس 

  :شواهد احلديث

  :للحديث أربعة شواهد هي

جممـــع "قـــال اهليثمـــي يف  )٦(."املـــسند"يف  أمحـــد ، أخرجـــهاملغـــرية بـــن شـــعبة حـــديث : األول
  )٨(."صحيح اجلامع " وصححه األلباين)٧(."ويف إسناده من مل يسم: ""الزوائد

ـــاملعجــم األوس"، أخرجــه الطــرباين يف حذيفــة بــن اليمــان حــديث : الثــاين ـــق )٩(."طــ ال ابــن ـــــ
   )١(". ومل يبني غلطه،هذا حديث غلط": "عللال"أيب حامت يف 

                                                
  ).٨٢٦١ ح ١٥/٤٨ (١ط )١(

   ).٣١٦١ ح ٣/٢٠١ -ب يف الغسل من غسل امليت  -اجلنائز  (ط.د )٢(
  ).٨٣٣٣ ح ١٥/٨٤ (١ط )٣(

   .)٩٨٦ ح ١/٢٩٦(ط .د )٤(

  . )١٤٤٤ ح ١/٤٥١ - ب الغسل من غسل امليت -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن" لبيهقيا) ٥(

  ).١٨١٤٦ ح ٣٠/٧٨( ١ط )٦(
  .)٣/٢٢( ط.د) ٧(
  ).٦٤٠٤ ح ٢/١٠٩٣( ٢ط )٨(

  ).٢٧٦٠ ح ٣/١٤٩(ط .د "جممع الزوائد"اهليثمي ) ٩(



 ٤١١

 يف ابــن أيب شــيبةو )٢(."فاملــصن"يف   الــصنعاينرزاقعبــدال: ، أخرجــهعلــي ديث حــ: الثالــث
   )٣(".املصنف"

 ابـن أيب شـيبةو )٤(."املـصنف"يف   الـصنعاينرزاقعبـدال :، أخرجه)سعيد بن املسيب(أثر : الرابع
   )٥(."املصنف"يف 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

ـــسبق" صــدوق حــافظ، وهــم يف أحاديــث"، ) بــن غالــبمتتــام يعــين دمحم(و . والثالــث ه يف ـــــت ترمجتــــــ
خـرة"، )بيـوه(و ". ثقـة ثبــت"، )موسـى بـن إمساعيــل). (٢٤ح ( ، ســبقت "ثقـة ثبــت تغـري قلــيال 

 ).١٠٤ح (ترمجتهما يف 

 . مـن اخلامــسة، ضــعيف، املــدين أبـو واقـد الليثــي الـصغري،صــاحل بـن دمحم بــن زائـدة): "أبـو واقـد( .٢
بـت، وعمـر بـن :  روى عـن)٦(".٤بعـد األربعـون مـات  : روى عنــه. عزيزعبـدالعمـارة بـن خزميـة بـن 
 )٧(.عزيز بن دمحم الدراورديعبدالمنه، و  بن دينار، وهو أكربعبدهللا

نعبــدالدمحم بــن ( .٣  روى )٨(". ع. مــن الثالثــة، ثقــة، عــامر قــريش املــدين،العــامري): "رمحن بــن ثــو
بـن شـهاب، وحيـىي بـن سـعيد ا: روى عنـه. راء، وعـن أمـه، عـن عائـشةالربيع بنـت معـوذ بـن عفـ: عن

 )٩(.األنصاري

                                                                                                                                                   
  ).١٠٤٦  رقم٣/٥١٦( ١ط )١(
  ).٦١٠٨ ح ٣/٤٠٧ -ب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ  -اجلنائز ( ٢ط )٢(
  ).١١١٤٩ ح ٢/٤٧٠ -من قال على غاسل امليت غسل  -الطهارات ( ١ط )٣(
  ).٦١١٢ ح ٣/٤٠٨ -ب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ  -اجلنائز ( ٢ط )٤(
  ).١١١٥٠  ح٢/٤٧٠ - على غاسل امليت غسل :من قال -الطهارات ( ١ط) ٥(

   .)٢٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٦(

 .)١٣/٨٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(

   .)٤٩٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٨(

 .)٢٥/٥٩٧( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٩(



 ٤١٢

 ر . مـن الثالثـة، ثقـة، هـو إسـحاق بـن عبـدهللا: قال العجلي،والد عمر): "إسحاق موىل زائدة( .٤
ذكـــوان أبـــو صـــاحل : روى عنـــه. ســـعد بـــن أيب وقـــاص، وأيب ســـعيد اخلـــدري:  روى عـــن)١(".م د س

ت، وسعيد بن أيب سعيد  )٢(. موىل املهريالز
  ). ١ح (، سبقت ترمجته يف )  هريرةوأب( .٥

 احلكم على اإلسناد

ملتابعـــات والـــشواهد إىل حـــسن لغـــريه. ّإســـناده ضـــعيف ألجـــل أيب واقـــد الليثـــي  وســـبق ذكـــر. ويرتقـــي 
ــــــسنة"كمــــــا حــــــسنه البغــــــوي يف  ،حتــــــسني الرتمــــــذي ــــــذهيب، كمــــــا جــــــوده ا )٣(".شــــــرح ال تنقــــــيح " يف ل

ســـألت دمحما عـــن هــــذا ": "العلــــل" قـــال الرتمـــذي يف )٥(."رواءاإل"األلبــــاين يف : وصـــححه )٤(."التحقيـــق
روى بعـضهم عـن سـهيل بـن أيب صـاحل، عـن إسـحاق مـوىل : فقـال. )من غسل ميتـا فليغتـسل(احلديث 

ال يــصح يف هــذا : إن أمحــد بــن حنبــل وعلــي بــن عبــدهللا قــاال: قــال دمحم. زائــدة، عــن أيب هريــرة موقوفــا
ـــالع"وقــال ابــن أيب حــامت يف  )٦(."ب شــيءالبــا ـــهــذا خط: قــال أيب": "للــ ـــموق: أ؛ إمنــا هــوــ لى ــــــــــــــــوف عــــ

 ورواه ابــــن )٨(.لــــيس مبحفــــوظإىل أنــــه  "عللــــه"يف الــــدارقطين  وذهــــب )٧(."أيب هريــــرة، ال يرفعــــه الثقــــات
  )٩(".ال يصح: "، وقال"العلل"اجلوزي من طرق يف 

                                                
   .)١٠٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢/٥٠٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 ). ٣٣٩ ح ٢/١٦٨( ٢ ط)٣(

  . )١/٧٣( ١ط )٤(

  ).١٤٤ ح ١/١٧٣( ٢ط )٥(

  ).٢٤٥ رقم ١٤٢: ص( ١ ط"ترتيب علل الرتمذي الكبري"أبو طالب القاضي  )٦(

    )١٠٣٥ س ٣/٥٠١( ١ط )٧(

  ).١٧٧٠ ح ٩/٢٩٣ (١ ط"العلل"الدارقطين ) ٨(

 .)١/٣٧٨ (٢ط) ٩(



 ٤١٣

ـا، وضـعف ": ُّوقال البيهقي ت املرفوعة يف هذا الباب عـن أيب هريـرة غـري قويـة، جلهالـة بعـض روا َّالروا
  )١(."هريرة من قوله موقوفا غري مرفوعَّبعضهم، والصحيح عن أيب 
  )٣(."مسند أمحد" كما ضعفه حمققوا )٢(.وضعفه أمحد شاكر

                                                
  .)١/٤٥٢( ٣ط "الكربى السنن" البيهقي) ١(

    ).٧٧٥٦ ح ٧/٤٦٦ (١ط) ٢(
 .)١٣/١٨٧( ١ط )٣(



 ٤١٤

ِ البـيـهقيَالَق -ئة ومخسة املاحلديث  َ ََأخبـر أَبو احلـ: َْ ُْ َ َ َ ُسن بـن عبـدان، ثنـا َأمحـد بـن عبـيـد، ثنـا جعفـر بـن ْ ُ ُْ ْ ُْ ََ ْ ََ ٍ ْ َُْ َُ َْ َ ِ
ََأمحد يـعين ابن عاصم الدمشقي، ثنا حممود بن خالد، ثنا الوليد بن مـسلم، قـال َ ٍ ٍِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ ُ َْ ْ ُْ ْ َِ

َْ َ ُ ََ ْ َّّ ِ ِ ْ ٍقـلـت لليـث بـن سـعد : َْ ِْ َ ِ ْ ِ ْ َُّ ُْ
َِأن ابن َأيب ذئب، َأخبـرين عن صال َِ ْ ََ َِ ْ ٍ ْ ِ َ ْ ََح موىل التـوأَمة عن َأيب هريـرةَّ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َْ َّْ َ ِ، َأن رسول هللا  ٍ َ ُ َ َّ َقال ِ يـعين،َ ْ َ :  

ْومن محله فـليـتـوضأ( َّ َ ََ َْْ ُ َََ َ َ.(   
 ذكــر لعبــدهللا بــن عمــرو بــن ،بلغنــا أن هــذا مــن حــديث أيب هريــرة: قــال الليــث: "قــال البيهقــي
ٌَأن ال يــشهد اجلنــازة إال متـوضــئ ملسو هيلع هللا ىلصيريــد رســول هللا : العــاص فقــال عبــدهللا ِّ ََ َُ ََِّ ََ ِْ َ َ ْ َ وقــد روي هــذا مــن وجــه  .ْ

   )١(".آخر عن أيب هريرة منصوصا إال أن إسناده ضعيف
  ختريج احلديث

  ).١٠٤ح (أنظر 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 . لثوالثا

بــن الــر، )جعفــر بــن أمحــد بــن عاصــم الدمــشقي( .٢  هــشام بــن عمــار، :عــنروى  .واسّاملعــروف 
وثقــــه ، صمد بــــن علــــي الطــــسيتعبدالــــروى عنــــه دمحم بــــن خملــــد الــــدوري، و. وأمحــــد بــــن أيب احلــــواري

 )٢(.الدارقطين

 روى )٣(". د س ق. مـن صـغار العاشـرة، ثقـة،السلمي أبو علي الدمشقي): "حممود بن خالد( .٣
 )٤(.أبو داود، والنسائي، وابن ماجه:روى عنه. ، وحيىي بن معنيالوليد بن مسلم: نع

ليـــث بـــن ال(و ). ١٧ح (، ســـبقت ترمجتـــه "ثقـــة كثـــري التــدليس والتـــسوية"، )الوليــد بـــن مـــسلم( .٤
 ).١ح (سبقت ترامجته يف  ، ثقة،)سعد

                                                
   ).١٤٤٧ ح ١/٤٥٢ -ب الغسل من غسل امليت  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن"  البيهقي)١(

  .) بتصرف٨/١٠٨ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ٢(

   .)٥٢٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)٢٧/٢٩٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٤١٥

ـــالق ،رمحن بــن املغــرية بــن احلــارث بــن أيب ذئــبعبــدالدمحم بــن ): "بــن أيب ذئــبا( .٥ ـــرشي العـــ امري ــــ
شـــرحبيل بـــن ســـعد مـــوىل :  روى عـــن)١(". ع. مـــن الـــسابعة، ثقـــة فقيـــه فاضـــل،أبـــو احلـــارث املـــدين

 )٢(.سفيان الثوري وهو من أقرانه، وشبابة بن سوار: روى عنه. األنصار، وشعبة موىل ابن عباس

خـره): "مةأَْوَصاحل موىل التـ( .٦ س بروايـة :ن عـدي قـال ابـ،ابن نبهان املدين صدوق اخـتلط   ال 
أيب الـــدرداء، : روى عــن )٣(". لــه د ت ق. مــن الرابعــة، وابــن جـــريج، كــابن أيب ذئــب،القــدماء عنــه

 )٤(.سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة: روى عنه. وأيب قتادة األنصاري

 . هناابن أيب ذئب يروي عنهو: قال الباحث

  ).١ح (، سبقت ترمجته يف )  هريرةوأب( .٧
 احلكم على اإلسناد

إسناده حسن، وصاحل موىل التوأمـة، روى عنـه ابـن أيب ذئـب، والوليـد بـن مـسلم صـرح مبـشافهة الليـث، 
ملتابعات والشواهد   ).١٠٤ح (وانظر . فهو حسن إن شاء هللا، يرتقي إىل صحيح لغريه 

                                                
  .)٤٩٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١(

 .)٢٥/٦٣١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  .)٢٧٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٣(

 .)١٣/١٠٠( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(



 ٤١٦

ِ البـيـهقيَالَق -ئة وستة املاحلديث  َ ََْأخبـر علي بن َأمح: َْ ُ ْ ُّ َِْ َ َ ُد بن عبدان، ثنا َأمحد بن عبـيد، ثنـا جعفـر بـن َ ُْ ْ ُْ َ ْ ََ ٍ ْ َُْ َُ َ َْ َ ِ
َِأمحــد بــن عاصــم الدمـــشقي، ثنــا هــشام بـــن عمــار، حــدثـنا الوليـــد، حــدثين ابــن هليعـــة، عــن موســى بـــن  ِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َُ ََّ َُّ َِ

َْ َ ٍَ َّ ُّ ْ ّ ٍ ِ َْ
ََوردان، عن َأيب هريـرة َْ ُ ِ ْ َْ ََ َ، قال  َ ِل رسول هللا َقا: َ ُ َُ  :ملسو هيلع هللا ىلصَ

ْمن أَراد َأن حيمل ميتا فـليـتـوضأ( َّ َ َ ًَ َْْ َِّ ََ ِ ْ ََ ْ َ.(  

ت املرفوعــة يف هــذا البــاب عــن أيب هريــرة: قــال البيهقــي ــا،الــروا  ، غــري قويــة جلهالــة بعــض روا
  )١ (. موقوفا غري مرفوع،وضعف بعضهم، والصحيح عن أيب هريرة من قوله

  ختريج احلديث

ذا اللفظ البيهقي   ).١٠٥ ، ١٠٤ح (وانظر . تفرد 

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )ابـــن عبـــدان(، و )البيهقـــي( .١

 ).١٠٦ح (، وثق، سبقت ترمجته يف )جعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي(و . والثالث

 ، كـرب فـصار يـتلقن،  صدوق مقـرئ،لمي الدمشقي اخلطيبّبن نصري الس): "هشام بن عمار( .٢
أيــوب بــن متــيم القــارئ، وأيــوب بــن : روى عــن )٢(".٤ خ . مــن كبــار العاشــرة،فحديثــه القــدمي أصــح

 )٣(.البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه: روى عنه. سويد الرملي

، )عــةبــن هليا(و ). ١٧ح (، ســبقت ترمجتــه "ثقــة كثــري التــدليس والتــسوية"، بــن مــسلما )الوليــد( .٣
 ).٨٩ح (، سبقت ترمجته يف " خلط بعد احرتاق كتبه،صدوق"

)٤(.العجلــي: وثقــه".  أبــو عمــر املــصري مــدين األصــل،العــامري مــوالهم"، )موســى بــن وردان( .٤

                                                
  ).١٤٤٨ ح ١/٤٥٢ -ب الغسل من غسل امليت  -الطهارة ( ٣ط "الكربى السنن"  البيهقي)١(

   ). ٥٧٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ٢(

 .)٣٠/٢٤٢( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  ).٢/٣٠٥ (١ط "الثقات" العجلي) ٤(



 ٤١٧

 )٢(".صـاحل: " وقـال ابـن معـني)١(".الخـرياإعلـم أال :  قـال؟موسى بـن وردان" :محد بن حنبلقيل ألو
لقـــوي: "أخـــرى ويف )٣(".ضـــعيف احلـــديث: "وقـــال مـــرة  وضـــعفه ،ووثقـــه أبـــو داود مـــرة )٤( ".لـــيس 

مـرة، ويف " الثقـــــات" وذكـره ابـن شاهــــني يف )٦(."أســــلـيس بـه ب: " وقــال أبـو حـــامت الــــرازي)٥(.أخرى
 حـىت ،كـان ممـن فحـش خطـؤه: "وقـال ابـن حبـان )٨(.وسكت عنه البخاري " )٧(.أخرى" الضعفاء"

: ّ وعدلــه الــذهيب فقــال)١٠(."لــني: " وقــال ابــن عــدي)٩(".ياء املنــاكريكــان يــروي عــن املــشاهري األشــ
 ،صــدوق رمبــا أخطــأ: "وحــرر فيــه القــول ابــن حجــر، فقــال )١٢(.، مث ذكــره يف الــضعفاء)١١("صــدوق"

روى . مرســل، وســعيد بــن املــسيب: يقــال، ســعد بــن أيب وقــاص:  روى عــن)١٣(".٤ بــخ .مــن الثالثــة
ن: عنه  )١٤(.ح وحيوة بن شري،احلسن بن ثو

  ).١ح (سبقت ترمجته يف )  هريرة وأب( .٥

                                                
  .)٨/١٦٦( البن أيب حامت ١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ١(

  .)٤/٤٤٠( ١ط "رواية الدوري - ريخ ابن معني"ابن معني ) ٢(

   .)٨/١٦٦( البن أيب حامت ١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٣(

روحني" ابن حبان) ٤(   .)٢/٢٣٩( ١ط "ا

  .)٢/٦٨٨(ط . د"املغين يف الضعفاء"الذهيب ) ٥(

  .)٨/١٦٦ (١ ط"اجلرح والتعديل"ابن أيب حامت ) ٦(

ـــخ أمســـاء"ابـــن شـــاهني ) ٧( ـــخ أمســـاء"). ١٣٥٩ رقـــم ٢٢٣: ص( ١ط "الثقـــات ري : ص( ١ط "الـــضعفاء والكـــذابني ري
   ). ٥٩٢ رقم ١٧١

    ).٧/٢٩٧(ط .د "التاريخ الكبري" البخاري) ٨(

روحني" ابن حبان) ٩(   .)٢/٢٣٩( ١ط "ا

  .)٨/٦٤( ١ط "الكامل" ابن عدي) ١٠(

   . )٢/٣٠٩ (١ ط"الكاشف"الذهيب ) ١١(

ـــــضعفاء"الـــــذهيب ) ١٢( ـــــوان ال ـــــضعفاء"). ٤٣١٦ رقـــــم ٤٠٤: ص (٢ ط"دي  ).٦٥٤٢ رقـــــم ٢/٦٨٨(ط . د"املغـــــين يف ال
  .)٤/٢٢٦ (١ ط"ميزان االعتدال"

   .)٥٥٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر ) ١٣(

 .)٢٩/١٦٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )١٤(



 ٤١٨

 احلكم على اإلسناد

ملتابعــات والــشواهد إىل حــسن لغــريه ـــوانظ. إســناده ضــعيف، ألجــل ابــن هليعــة وابــن وردان، يرتقــي   :رــــــــ
  ).١٠٥ ، ١٠٤ح (



 ٤١٩

  )١(ب ما جاء يف دخول احلمام: املبحث التاسع والسبعون

ِ البـيـهقيَالَق -ئة وسبعة املاحلديث  َ َُأخبـر علي بـن َأمحـد بـن عبـدان، أ َأمحـد بـن عبـيـد،  إمساعيـل : َْ ِ َ ُ َ َْ ْ ِْ ٍ ِْ َْ َُ ُْ ْ ُْ َ َ ََ ََ ِ ُّ َْ
ُبــن إســحاق،  عبــدهللا بــن  ُْ ْ َْ َ ِوهاب،  عبــدالِ َّ ْواحــد يـععبدالَ َ ِ ِ ـــَ د،  عمــــ َين ابــن ز َُ ٍ َِ ْ ـــِ َارة بــن القعقـــ َْ ْ ُ َْ ـــُ َاع، عــ ـــِ ْن ـــ

ََيب زرعة، عن َأيب هريـرةَأ َْ ُ ِ ِْ َْ ََ َ، قال ُ َ : 

َنعم البـيت احلمام، يذهب الدرن، ويذكر النَّار( َ َُ َِ ِّ َُ ُ ََ َّ ُ ِ ْ ُْ َّ ُ َْْ ْ.( 
  )٢ (. وهذا موقوف وإسناده صحيح:قال البيهقي

  ختريج احلديث
 :اورفع ًاوقف عليه اختلف هريرة، وقد أيب على مداره احلديث هذا

، ورواه عن " عن أيب زرعة، عن أيب هريرةالقعقاع بن عمارة" :على  مداره:املوقوف وجهال :ًأوال
  : عمارة ثالثة
د(رواية  -١   .)عبدالواحد بن ز

  ".رجال اإلسناد"وهو حديث الباب، وستأيت ترمجته يف 
  .)جرير الضيب(رواية  -٢

حــدثنا جريــر، عــن : ، قــال"املــصنف" يف ابــن أيب شــيبة، .."ة بــهعمــار" عــن أخرجــه مــن طريقــه
  )٣().نعم البيت احلمام، يذهب الدرن، ويذكر النار(: عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة قال

  :رجال طريق ابن أيب شيبة
 وســـكون الـــراء بعـــدها طـــاء ، بـــضم القـــاف،ميـــد بـــن قـــرطعبداحلبـــن ا: "، هـــو)جريـــر(روايـــة  -

 كــان يف آخــر عمــره يهــم مــن : قيــل،ب ثقــة صــحيح الكتــا، الــضيب الكــويف نزيــل الــري وقاضــيها،مهملــة

                                                
  .)٧/٥٠٣( ٣ط "الكربى السنن"الرتمجة من ) ١(

 ).٧٣٩٠ ح ١٠/٢١٠ (١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ٢(

 .)١١٧٠ ح ١/١٠٤ - من رخص يف دخول احلمام -الطهارات ( ١ط )٣(



 ٤٢٠

سـفيان الثـوري، وســليمان :  روى عـن)١(". مـات سـنة مثـان ومثــانني ولـه إحـدى وسـبعون ســنة ع،حفظـه
   )٢(.حيىي بن أكثم، وحيىي بن معني: روى عنه. األعمش

  .عند الكالم على رجال إسناد الصفارتأيت ترامجهم سطريق ابن أيب شيبة، وبقية رجال 
  .)ان بن عيينةسفي(رواية  -٣

: قــال". املطالــب العاليــة"عــزاه لــه ابــن حجــر يف " مــسنده"أخرجــه مــن طريقــه عنــه، مــسدد يف 
نعـم البيـت (: حدثنا حيىي، عن سفيان، عـن عمـارة بـن القعقـاع، عـن أيب زرعـة، عـن أيب هريـرة  قـال

  )٣().راحلمام، يذهب الوسخ ويذكر النا
  :رجال طريق مسدد

  ).٥١ح (سبقت ترمجته " ثقة إمام"ابن سعيد القطان : ، وهو)حيي (-١
  ).٤ح (سبقت ترمجته يف " إمام حافظ"، هو ابن عيينة، )سفيان (-٢

  ".رجال اإلسناد"وبقية رجاله ترامجهم سيأيت ذكرهم يف 
  :، رواه عنه إثنان مداره على أيب هريرة :الوجه املرفوع: نيا

  .)هب بن عبدهللا بن موعبيدهللا(رواية  -١
حـدثنا عمـار  :، قـال"املطالـب العاليـة" يف املـسند، عـزاه لـه ابـن حجـر يف أمحد بـن منيـعأخرجه 

نعــم البيــت : (قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، عــن أبيــه، عــن أيب هريــرة  قــالعبيــدهللابــن دمحم، عــن حيــىي بــن 
جلنـــة واســـتعاذ بـــه مـــن النـــار، وبـــئس البيـــت احلمـــام يدخلـــه الرجـــل املـــسلم، ألنـــه إذا دخلـــه ســـأل تعـــاىل ا

  )٤(.)العرس، يدخله الرجل املسلم ألنه إذا دخله رغبه يف الدنيا، وأنساه اآلخرة
  : رجال طريق ابن منيع

                                                
  .)١٣٩ :ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٤/٥٤١( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

 .)١٧٣ ح ٢/٤٦٠ (١ط )٣(

 .)١٧٣ ح ٢/٤٦٠ (١ط )٤(



 ٤٢١

 ســـكن ، ابـــن أخـــت ســـفيان الثـــوري،الثـــوري أبـــو اليقظـــان الكـــويف: "، هـــو)عمــار بـــن دمحم (-١
 ليـث : روى عـن)١(". م ت ق،ة اثنتـني ومثـانني من الثامنـة مـات سـن،بغداد صدوق خيطىء وكان عابدا

  )٢(.أمحد بن مجيل املروزي، وأمحد بن حنبل: روى عنه. بن أيب سليم، ودمحم بن السائب الكليب
 ، بفــتح املــيم واهلــاء بينهمــا واو ســاكنة، بــن موهــبعبــدهللابــن : "وهــو، )عبيــدهللاحيــىي بــن  (-٢

ل،التيمــي املــدين مــرتوك روى . أبيــه:  روى عــن)٣(". مــن الــسادسة ت ق،وضــع وأفحــش احلــاكم فرمــاه 
   )٤(.إمساعيل بن عياش، واألصبغ بن زيد الوراق: عنه

 بـخ د .بـن موهـب أبـو حيـىي التيمـي املـدين مقبـول مـن الثالثـةا: "، هـو)عبـدهللا بـن عبيدهللا (-٣
 بـن عبيـدهللابـن أخيـه : روى عنـه. رمحنعبـدالعطاء بن يسار، وعمـرة بنـت :  روى عن)٥(".ت عس ق

  )٦(.على بن أيب فروةعبداالرمحن، وعيسى بن عبدال
 حــدثنا احلــسن بـــن يزيــد اجلــصاص، ثنـــا :، قـــال"مــساوئ األخــالق"كمــا أخرجــه اخلرائطـــي يف 

نعــم البيــت احلمــام، إذا (: ولفظــه  مرفوعــا،عبيــدهللاشـبابة بــن ســوار، ثنــا املغــرية بــن مــسلم، عــن حيـىي بــن 
وذ  من النار، وبئس البيت العـرس، ألن الرجـل املـسلم إذا دخلـه دخله الرجل املسلم ذكره النار، يتع

  )٧ ().رغبه يف الدنيا، وزهده يف اآلخرة
  : رجال طريق اخلرائطي

                                                
  .)٤٠٨: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )١(

 .)٢١/٢٠٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

  .)٥٩٤: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٣(

 .)٣١/٤٤٩( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  .)٣٧٢: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٥(

 .)١٩/٨٠( ١ ط"الذيب الكم"املزي  )٦(

 ).٧٧٣ ح ٣٧٠: ص( ١ ط)٧(



 ٤٢٢

بــن معاويــة بــن صـــاحل أبــو علــي احلنظلــي اجلـــصاص ا: "، هـــو)احلــسن بــن يزيــد اجلــصاص (-١
ــا عــن،املخرمــي  :روى عنــه .ن عمــر الواقــدي داود بــن احملــرب، ودمحم بــ: ســكن ســر مــن رأى، وحــدث 

  )١(. وثقه اخلطيب البغدادي.أمحد بن العباس البغوي، ودمحم بن أمحد األثرم، وغريهم
املـدائين أصـله مـن خراسـان يقـال كـان امسـه مـروان مـوىل بـين فـزارة : "هو، )شبابة بن سوار (-٢

إلرجــاء مــن التاســعة مــات ســنة أربــع أو مخــس أو ســت ومــائتني ع :  روى عــن)٢(".ثقــة حــافظ رمــي 
اجلوزجـاين، وأمحـد بـن  إبـراهيم بـن يعقـوب: روى عنه. حريز بن عثمان الرحيب، ومحزة بن عمرو النصييب

  )٣(.إبراهيم الدورقي
ـــ بقــاف ومــيم مفتــوحتني بينهم،القــسملي: "، هــو)املغــرية بــن مــسلم (-٣ ـــا مهملـــــــ ـــة ســــــ  ،اكنةــــــ

 صــدوق مــن الــسادسة بــخ ت س ، أصــله مــن مــرو،راء املــدائين الــسراج بتــشديد الــ،أبــو ســلمة اخلراســاين
سـفيان الثـوري، وسـهل بـن محـاد : روى عنـه.  وأيب الزبري املكـي،أيب إسحاق السبعي:  روى عن)٤(".ق

  )٥(.أبو عتاب الدالل
أخـــرب أبــو القاســـم بـــن منيـــع، حـــدثنا : ، قـــال"عمــل اليـــوم والليلـــة"يف ابـــن الـــسين كمــا أخرجـــه 
نعــم البيــت (: ولفظــه.. مرفوعــا، عبيــدهللانــا إمساعيــل بــن عيــاش، حــدثين حيــىي بــن احلكــم بــن موســى، ث

  )٦().يدخله املسلم احلمام، فإذا دخله سأل هللا عز وجل اجلنة، واستعاذ به من النار
  :رجال طريق ابن السين

ن عزيز بـن املـرزعبـدال بن دمحم بـن عبدهللا: "نسب جلده ألمه، وهو، )أبو القاسم بن منيع (-١
د، ــــــ علــي بــن اجلع:عـــــــــداد، ومســــولــد ببغ، بـن ســابور بــن شاهنــشاه أبــو القاســم ابــن بنــت أمحـد بــن منيــع

 أبــو بكــر بـن شــاذان، والــدارقطين، وابــن :روى عنـه .وأ خيثمـة زهــري بــن حـرب، يف آخــرين مــن أمثــاهلم

                                                
  .) بتصرف٨/٤٩٧ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي ) ١(

  .)٢٦٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)١٢/٣٤٤( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  .)٥٤٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٢٨/٣٩٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

 .)٢٧٢: ص( ١ ط)٦(



 ٤٢٣

قـة ثبتـا مكثـرا فهمـا كـان ث:  قال اخلطيـب.شاهني، وأبو حفص الكتاين، وخلق سوى هؤالء ال حيصون
   )١(."عارفا

 صـــدوق مـــن ،ابـــن أيب زهـــري البغـــدادي أبـــو صـــاحل القنطـــري: "هـــو، )احلكـــم بـــن موســـى (-٢
معــاذ بـن معــاذ العنــربي، واهلقــل :  روى عــن)٢(". خــت م مـد س ق. مــات ســنة اثنتـني وثالثــني،العاشـرة
د   )٣(."لبخاري تعليقا، ومسلم، وأبو داود يف املراسيلا: روى عنه. بن ز

، سـبقت ترمجتـه " خملـط يف غـريهم،صدوق يف روايته عن أهل بلـده"، )إمساعيل بن عياش (-٣
  ). ٥٨ح (يف 

   .مسلم القسمليرواية  -٢
ثنــا عمــر بــن إبــراهيم بــن كثــري املقــرئ، ثنــا أبــو عمــرو يوســف بــن : ، قــالحلــسن اخلــاللأخرجــه ا

ن ــــــنــا املغـرية بــن مــسلم، عـن أبيــه، عيعقـوب النيــسابوري، ثنـا دمحم بــن صــدران، ثنـا احلــسن بــن حبيـب، ث
، ومـــن (: أيب هريــرة، أن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال نعـــم البيــت احلمـــام، يدخلـــه الرجــل املـــسلم فيتعــوذ فيـــه 

النار، ويسأل هللا عز وجل فيه اجلنة، وبئس البيت بيت العرس، يدخله الرجـل املـسلم فريغبـه يف الـدنيا، 
  )٤().وينسيه اآلخرة

  :رجال طريق اخلالل
 ،بـــن هـــارون بـــن مهـــران أبـــو حفـــص املقـــرئا: "هـــو، )عمـــر بـــن إبـــراهيم بـــن كثـــري املقـــرئ (-١

لكتـــــاين  قـــــال اخلطيـــــب . أ القاســـــم البغــــوي، وحيـــــىي بـــــن دمحم بـــــن صــــاعد، وغـــــريهم:مســـــع. املعــــروف 
ل ابـن الكـويف يف عزيز األزجـي، والتنـوخي، وأبـو الفـضعبـدالحـدثنا عنـه األزهـري، واخلـالل، و: البغدادي

ر الدجاج .آخرين حية     )٥(".وكان ثقة، ينزل 

                                                
  .) بتصرف١١/٣٢٥ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي  )١(

  .)١٧٦: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)٧/١٣٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

الس العشرة األمايل" خلاللا) ٤(    ).٨٣ ح ٧٦: ص( ١ ط"ا

  .) بتصرف١٣/١٣٨ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي  )٥(



 ٤٢٤

ـا عـن: "هو، )أبو عمرو يوسف بن يعقوب النيسابوري (-٢ دمحم بـن : سكن بغداد، وحدث 
ن، وأيب بكــر بــن أيب شــيبة أبــو احلــسن الــدارقطين، وأبــو حفــص بــن شــاهني، : روى عنــه .بكــار بــن الــر

   )١(".، وذكر عن أيب علي احلافظ تكذيبه لهن ضعيفاكا: قال اخلطيب البغداديوغريهم، 
 األزدي ، بـــضم املهملـــة والـــسكون،دمحم بـــن إبـــراهيم بـــن صـــدران: "هـــو، )دمحم بـــن صـــدران (-٣

لفــتح أبــو جعفــر املــؤذن البــصري  مــات ســنة ســبع ، وقــد ينــسب جلــده صــدوق مــن العاشــرة،الــسليمي 
ـــروى عن.  والفــضل بــن العــالء،األلــواحعنبــسة بــن ســامل صــاحب :  روى عــن)٢(". د ت س.وأربعــني : هــ

  )٣(.أبو داود، والرتمذي، والنسائي
 التميمــي وقيــل غــري ،ابــن ندبــة بفــتح النــون والــدال واملوحــدة: " هــو،)احلــسن بــن حبيــب (-٤

س به من التاسعة،ذلك البصري الكوسج : روى عن )٤(". قد س. مات سنة سبع وتسعني ومائة، ال 
  )٥(.أمحد بن إبراهيم الدورقي، واجلراح بن خملد: روى عنه. شام بن عروةوه، احلجاج بن فرافصة

 ، بقاف وميم مفتوحتني بينهمـا مهملـة سـاكنة،األزدي القسملي: " هو،)املغرية بن مسلم (-٥
 بــخ ت س . صــدوق مــن الــسادسة، بتــشديد الــراء املــدائين أصــله مــن مــرو،أبــو ســلمة اخلراســاين الــسراج

 بــن املبـارك، وعلــي بــن عبــدهللا: روى عنـه. مـوىل ابــن عبــاس، وفرقـد الــسبخيعكرمــة : روى عـن )٦(".ق
  )٧(.عاصم الواسطي

  .، والد الذي قبله، مل أقف عليه)مسلم القسملي (-٦
  : ، بثالث علل هييظهر مما سبق، أن الطرق املرفوعة معلولة: قال الباحث

  ".مرتوك"،  بن موهبعبدهللابن  عبيدهللا حيىي بن -١

                                                
  .) بتصرف١٦/٤٦٩ (١ ط"ريخ بغداد"اخلطيب البغدادي  )١(

  .)٤٦٥: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٢(

 .)٢٤/٣١٦( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٣(

  .)١٥٩: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٤(

 .)٦/٧٨( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٥(

  .)٥٤٣: ص (١ ط"التقريب"ابن حجر  )٦(

 .)٢٨/٣٩٥( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٧(



 ٤٢٥

  .، كذابن يعقوب النيسابورييوسف ب -٢
هولني-٣   . مسلم القسملي، عداد يف ا

فيكــون املوقــوف أصــح مــن املرفــوع وهــو مــا صــححه احلــافظ ابــن حجــر وغــريه، كمــا ســيأيت يف 
  .اإلسناداحلكم على 

  شواهد احلديث

  :وله شواهد موقوفة بنحوه

ــــــــر : األول ــــــــدرداءأيبأث ، أخرجــــــــه ال ــــــــن اجلعــــــــد :   ــــــــن أيب شــــــــيبة و )١(."نداملــــــــس"يف اب يف اب
إسـناد رجالـه " :"إحتاف اخلرية املهرة"قال البوصريي يف  )٣(".الكربىالسنن "  يفلبيهقيوا )٢(."املصنف"

   )٤(".ثقات
، أثر ابن عمر: الثاين    )٦(".شعبال"والبيهقي يف  )٥(."املصنف" يف ابن أيب شيبةأخرجه  

  رجال احلديث
 تـــرامجهم يف الفـــصل الثـــاين ، أئمـــة حفـــاظ، ســـبقت)الـــصفار(و ، )عبـــدانابـــن (، و )البيهقـــي( .١

عبــــدهللا بــــن (و ). ٦ح (ســــبقت ترمجتــــه يف " إمــــام حــــافظ"، )إمساعيــــل بــــن إســــحاق(و .  والثالــــث
َ، احلجـــــيب، )عبـــــدالوهاب د(و). ٤٥ح (، ســـــبقت ترمجتـــــه يف " ثقـــــة"َ  ،"ثقـــــة): "عبدالواحـــــد بـــــن ز

  ).٨ح (سبقت ترمجته يف 

 وهـــو مـــن، أرســـل عـــن ابـــن مـــسعود، ثقـــة،يب الكـــويفّربمة الـــضُابـــن شـــ): "لقعقـــاععمـــارة بـــن ا( .٢

                                                
 ).٢٤٩١ ح ٣٥٩: ص( ١ط "املسند" اجلعد نـــــاب) ١(

 ).١١٦٧ ح - من رخص يف دخول احلمام -الطهارات ( ١ط "صنفامل" ابن أيب شيبة) ٢(

 ).١٤٨٠٨ ح ٧/٥٠٤ -ب ما جاء يف دخول احلمام  -القسم والنشوز ( ٣ط "الكربىالسنن "لبيهقي ا) ٣(

 .)١/٣٠٠( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ٤(

 ).١١٧٣ح ١/١٠٤ - من رخص يف دخول احلمام -الطهارات ( ١ط "صنفامل" بن أيب شيبةا) ٥(

 ).٧٣٩١ ح ١٠/٢١١( ١ط "شعب اإلميان" لبيهقيا) ٦(



 ٤٢٦

 )٢(: .روى عنه: .  روى عن)١(". ع.السادسة

 ثقـة ،لـي الكـويفَجَابن عمرو بن جريـر بـن عبـدهللا الب: "، اختلف يف امسه على أقوال) زرعةوأب( .٣
 )٤(: .روى عنه: .  روى عن)٣(".من الثالثة ع

  ).١ح (، سبقت ترمجته يف )  هريرةوأب( .٤
  احلكم على اإلسناد

 )٦(. وصــــححه موقوفـــا ابـــن حجــــر)٥(."هـــذا إســــناد رجالـــه ثقـــات: "وقــــال البوصـــريي. إســـناده صـــحيح
  )٧(.وصححه األلباين

                                                
   .)٤٠٩: ص ( املصدر السابق)١(
 .)٥/١٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٢(

   .)٦٤١: ص (املصدر السابق) ٣(

 .)٥/١٧٣( ١ ط"ذيب الكمال"املزي  )٤(

  .)١/٢٩٩( ١ ط"إحتاف اخلرية"لبوصريي ا) ٥(

   .)٢/٤٦٠( ١ط "املطالب العالية"ابن حجر ) ٦(

   .)١٣/٥٥٠ (١ ط"سلسلة الضعيفةال"األلباين ) ٧(



 ٤٢٧

  اخلامتة

  .وتتضمن النتائج اليت توصل إليها الباحث
  النتائج

  :تتمثل أهم نتائج هذا البحث فيما يلي
  . مستفيضة عن احلافظ أيب احلسن الصفار يف كتب الرتاجم والسريترمجةال توجد : أوال
أليب احلــسن الــصفار مكانــة كبــرية عنــد أئمــة هــذا الــشأن، كاحلــافظ الــدارقطين، والبيهقــي : نيــا

ُالــذي نثــر أحاديــث ســننه يف كتبــه جلهــا إن مل تكــن كلهــا، وكتابــه الــسنن معــروف لــدى أئمــة احلــديث،  ُ
  . بكر البيهقي، رمحهم هللا تعاىلأيب احلسن ابن عبدان وعنه أيبافظ ورواه عنه أئمة، كاحل

َ كمـا وجـدت بعـض أحاديـث مـن سـننه عنـد ، لسنن أيب احلسن الصفارنيوجد راو: لثا غـري َ
  . حبث وتقص وتقيد مزيد، وهذا حيتاج إىليالبيهق

عـن ثالثـة ، ) حـديث١٠٧(تعداد أحاديـث كتـاب الطهـارة الـيت رواهـا البيهقـي عنـه هـي : رابعا
  :وثالثني صحابيا، منهم ست نساء، تتمثل فيما يلي

  ). حديثا٢٤: (األحاديث الصحيحة .١
 ، ) حديثا٣٣: (األحاديث احلسنة .٢

  .ثالثة أحاديث: أحاديث إسنادها جيد .٣
ومــن هــذه . ، منهــا إثنــان إســنادها واه، وآخــر لــني اإلســناد) حــديثا٤٧: (األحاديــث الــضعيفة .٤

 - ٤٤ - ٤٤ - ٣١ - ٢٠ - ٧ - ٤ح : ( الـــصحيحني هـــياألحاديـــث ســـبعة منهـــا أصـــوهلا يف
ملتابعات والشواهد، وتعددها تسعة عشر حديثا)٩٢ - ٦٤   . ، والبعض األخر كثري منها يتقوى 

ــــران : خامــــسا بعيــــني، منهــــا أث ر كتــــاب الطهــــارة، ســــتة عــــن أربعــــة مــــن الــــصحابة، و تعــــداد أ
  .إسنادمها حسن، وأربعة ضعيفة

ُر يف سننه فيهـا علـو ونـزول، فـأنزل مـا عنـده مثـاين وسـباعي، وأعلـى مـا  أحاديث الصفا:سادسا ُ
   .ُعنده سداسي



 ٤٢٨

بلــغ عــدد شــيوخ أيب احلــسن الــصفار الـذين روى عــنهم يف كتــاب الطهــارة، ثالثــون شــيخا، ســتة  :سـابعا
س به ِّمنهم فيهم كالم، ويف بعضهم جهالة، والباقي أئمة ثقات مصنفون، وبعضهم صدوق ال  ُ.  

  . شيخانينامئة ومثأكثر من الصفار الذين روى عنهم يف سننه بلغ عدد شيوخ  :منا
  التوصيات

ايــة هــذا البحــث املبــارك، أوصــي  بتبــين إخــراج هــذا الــصرح العلمــي العظــيم، جامعــة املدينــة العامليــة، يف 
سـتخراجه كـامال مـن كتــ - سـنن أيب احلـسن الـصفار - هـذا الكتـاب ب املفقـود، والــذي قـام الباحـث 

ثـراء الـساحة العلميـة- رمحـه هللا تعـايل -احلـافظ البيهقـي   مبـصدر جديــد ؛ِ وذلـك للمـسامهة مـن قبلهـا 
 والباحــث علــى أمت اســتعداد .، وطالبــهواملــسامهة يف خدمــة حــديث النــيب مــن مــصادر الــسنة النبويــة، 

ـــذا العمـــل ـــتملقيـــام  ـــه الـــصاحلات، ، نـــسأل هللا التوفيـــق والـــسداد للجميـــع، واحلمـــد  الـــذي ت  بنعمت
   .وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم



 ٤٢٩

  الفهارس

ت   فهرس اآل
 الصفحة                     اآلية 

  ١٧    .]١٢٩: البقرة[} زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ{

  ١٦      .    ]٧٧: اإلسراء[} حيخي جي يه ىه  مه جه ين{

  ١ ، ك        .]٩: احلجر[} نن من زن رن مم ام يل{

  ١٧    .]٣٤: األحزاب[} مم ام  يل ىل مل يك ىك مك{

  ١٥٣  .  ]٢: الفتح[ } خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل{
  



 ٤٣٠

  فهرس األحاديث 

 رقم احلديث    درجة احلديث    الصحايب       طرف احلديث 
َأَبـوال اإلبل، وأَلبانـها ُ َْ َ ِ ِ ِْ ُ َ   ٨٩      ضعيف    ابن عباس        ْ

َْأحتبون َأن أُريكم كيف َ ْ ُ َِ ْ َ   ٣٠      ضعيف    ابن عباس       ُُِّ
َْأحتبون َأن أُريكم كي َ ْ ُ َِ ْ َ َف كانُُِّ َ   ٤٣      ضعيف    ابن عباس        َ

ُّأَتى النَّيب  ِ َ ََسباطة   ٩٣      ضعيف      حذيفة        َُ
ِأَتى رجالن رسول هللا  َ ُ َُ َِ َ َ        ١٤      ضعيف    ابن عباس    
ٍأَتى نـفر من بين فراس َِ َِ ْ ِ ٌََ   ٢      حسن      أبوهريرة        َ

َّأَتـيت النَّيب  ِ ُ َْ ُفـوجدته يستاك َ ْ َ َُُ ْ   ١٠      صحيح    ألشعري أبو موسى ا       ََ
ْإذا استـيـقظ َأحدكم ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ   ٢٥      صحيح      أبو هريرة          ِ

ْإذا تـوضأ ال َ َّ َ َ َ عبداملِ
ُ

ُؤمن ِ     ٢١      ضعيف    عمرو بن عبسة       ْ
ِإذا كان الماء قـلتـني ْ ََُّ َُ َ ْ َ َ   ٨٢      حسن      ابن عمر          ِ

ِِإسباغ الوضوء على المكاره َ َ ْ ََْ ِ ُ ُ ُ َ ْ   ٢٢      يفضع    علي بن أيب طالب        ِ
َِأال أُريكم وضوء رسول هللا  ِ ُ َ َْ ُُ ُ ِ َ        ٣٨      ضعيف    ابن عباس  

لمضمضة ِأَمر  َ َ َْ ْ ِ َ   ٢٨      ضعيف      أبو هريرة          َ
ُإن الماء ال جينب َ َُِْ َ ْ َّ   ٩١      حسن    ابن عباس          ِ

ََّأن النَّيب  ِ َّ َطاف ذات َ َ   ٧٤      جيد      أبو رافع        َ
يت يـو ْإن أُميت  َ ِْ ََّ ِ َّ ِم القيامةِ َ َِْ   ٢٩      حسن      أبو هريرة        َ
َِأن رسول هللا  َ ُ َ َّ ََأكل كتف َِ     ٦٠      صحيح    ابن عباس        ََ
َِأن رسول هللا  َ ُ َ َّ َتـوضأ عندها َ ْ َِ َ َّ   ٣٢      ضعيف    الربيع بنت معوذ        َ
َِأن رسول هللا  َ ُ َ َّ َتـوضأ فـغرف ََ ََ َ َ   ٣٤      حسن    ابن عباس        َّ
َِأن رسول هللا َ ُ َ َّ زارهم ْ َُ   ٦٧      ضعيف    قيس بن سعد        َ
َِأن رسول هللا  َ ُ َ َّ ُكان يـغتسل ِ َْ ََ   ٦٦      صحيح      عائشة        َ
َِأن رسول هللا  َ ُ َ َّ َّم حىت َ َ   ٥٥      ضعيف    ابن عباس        َ
َِأن رسول هللا  َ ُ َ َّ ِم يف سجوده ِ ُ ُ ِ َ   ٥٤      ضعيف    ابن عباس      َ
َّأَنه أَتى النَّيب  ِ ََّ َُسلمََ فأ َ   ٦٢      حسن    قيس بن عاصم        ْ

ًأَنه تـوضأ فـغسل وجهه ثال ََ ُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ َّ َ   ٣٣      حسن    علي بن أيب طالب        َّ
ُأَنه خرج حلاجته فاتـبـعه َُ َ َ ََّ ََّ ِِ ِ َ َ   ٩٢      صحيح    املغرية بن شعبة        َ



 ٤٣١

ِأَنه كان يكره البـول يف َ ْ َ َْ ُ َُ ْ َ َ   ٤٩       ضعيف    عبدهللا بن مغفل       َّ
َإنـها ٍ ليست بنجسةَِّ َ َِ َِ ْ   ٨٧      ضعيف      أبو قتادة          َْ

َإين َأحبـبت َأن أُريكم كيف ّْ ْ َْ ْ ُ َ َِ ِْ ُ   ٣٩      حسن    علي بن أيب طالب        ِ
ِبـزق رسول هللا  ُ ُ ََ َ َ          ٩٠      صحيح      أنس  

ٌبـيـنا حنن يف المسجد جلوس ُْ ُ َِ ِ َ ُْ ِ ْ ََ   ٥٧      صحيح      أبو قتادة        ْ
ُّبـيـنما النَّيب  ِ َ َ َْيف س ِ ٍكةِ   ٧٥      ضعيف    ابن عباس        َّ

ِجتزي من السواك ِ َِ ّ َ ِ   ١٥      ضعيف      أنس          َْ
ِمتسحنا مع رسول هللا  ِ ُ َ ََ َ ْ َّ ََ        سر   ٧٧      حسن    عمار بن 

ِتـوضأ رسول هللا  ُ ُ َ َ َّ َ َ          ٣٧      ضعيف    ابن عباس  
َِّتـوضأ رسول ا  ُ ُ َ َ َّ َ َفأدخل ،َ َ ْ   ٤٢      ضعيف    ابن عباس        ََ

ُثـق ِل رسول هللا َ ُ ُ َ َفـقال َ َ   ٥٦      صحيح      عائشة       َ
ِِّجاء رجل إىل النَّيب  َِ ٌ ُ ََ َ ُفسأله ََ َ   ٦٣    ضعيف جدا      أبو أيوب       َ

لماء ِحتيه مث اقـرصيه  َ ْ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ   ٨٦      حسن      أمساء       ُّ
ِدعا بوضوء على المقاعد ِ َ َ ْ ََ ٍَ ُ َِ   ٤٤      ضعيف    عثمان بن عفان       َ

ِرأَيت رسول هللا َ ُ َ َُ ْ   ُيـتـوضأ َّ َ   ٢٧      صحيح    عثمان بن عفان      ََ
ُسددوا، وقاربوا َِ َ َ ُ ن          ِّ   ١٧      جيد      ثو

ِسئل رسول هللا  ُ ُ َُ َ ِعن االستطابة ِ َِ َ ْ ِ ِ   ٥١      ضعيف    سهل بن سعد      َ
ِشرب رسول هللا  ُ ُ َ َ ِ َ ٥٣      صحيح    ابن عباس        ًََلبـنا  

ِالطهور شطر اإلميان َ َِْ ُْ ُ   ١٦      صحيح   ك األشعري أبو مال       َُّ
ُفـتـوضأ فـغسل وجهه َْ َ َ َ ََ َ ََ َّ     ٣١      ضعيف    املغريه بن شعبة        َ

ٍفضلنا على النَّاس بثالث ََِ َ ِّ ِ ََ ْ   ٧٨      صحيح    حذيفة بن اليمان       ُ
كل َكان إذا أَراد َأن  ُ ََْ ْ ََ َ ِ ٌوهو جنب َ ُُ َ ُ    ٧٣      حسن      عائشة      َ

ِكان َأصحاب رسول هللا  ِ ُ ََ ُ ْ َ َ َمونََيـنا   ٥٢      صحيح    أنس بن مالك      ُ
ِكان رسول هللا  ُ ُ َ َ َ لمكوك ِيـتـوضأ  ُّ َِ ْ ُ َّ َ   ٧١      صحيح    أنس بن مالك      ََ
َِّكان رسول ا  ُ ُ َ َ َ َحيب التـيمن ُّ ُّ ََُّ   ٤٧      صحيح      عائشة      ِ
ِكان رسول هللا  ُ ُ َ َ َ:إذا أَراد َ َ َ   ٦٤      ضعيف      عائشة        ِ
َِّكنَّا عند رسول ا ِ ُ َ َ ِْ ُ  ٌيـوما فجاءه رجل ُ َ ً ََ َُْ   ١      حسن       أبوهريرة    َ

ِكنَّا نـغزو مع رسول هللا ِ ُ َ ََ ُْ َ   ٩      حسن      جابر        ُ



 ٤٣٢

ِكنت أَغتسل َأ ورسول هللا  ُ ُ ََ َ ُ ِ َْ ُ ْ ُ      ٦٨      صحيح      عائشة  
ِكنت أَغتسل َأ ورسول هللا  ُ ُ ََ َ ُ ِ َْ ُ ْ ُ     ٧٠      صحيح      عائشة  

َال يـقطع الصالة  َْ َّ َ َُ   ٧٩       ضعيف    علي بن أيب طالب         َِّإالَ
ًلقد أُعطيت الليل مخسا ْ َْ َ َّْ ُ ِ ْ   ٨٠      حسن  ابن عمرو بن العاص        ََ

م َلقد كنت َأسنت قـبل َأن َأ َ ْ َ ْ َْ ُّْ َ ُ ْ َُ   ١٣      حسن      أبوهريرة        َ
م ٍللمسافر ثالثة َأ َّ َُ ََ ِِ َِ ُ بت         ْ   ٩٤      صحيح     خزمية بن 

ُُمل يكن حيجب ْ ََْ ُ   ٧٢      ضعيف    علي بن أيب طالب          ُهَْ
لرأي لكان َلو كان الدين  َّ ََ َ َْ ِ ُ ِّ َ   ٩٩      حسن    علي بن أيب طالب        ْ

لرأي ِلو كان دين هللا  َّْ َِ ِ ُِ َ   ٩٨      حسن    علي بن أيب طالب        َْ
َلوال َأن َأشق ع َّ َُ ْ ِلى أُميتَْ َّ   ١١      صحيح      أبوهريرة        َ
َلوال َأين رأَيت ر َ ُْ ْ ِّ َ َِّسول ا َ َ ُ        ٤١      ضعيف    علي بن أيب طالب  

َِّلوال َأين رأَيت رسول ا  ََ ُ َ َ ُْ ْ ِّ َميسح ُ َ   ١٠٠      ضعيف    علي بن أيب طالب      َْ
ٍليست بنجسة َ َِ َِ ْ   ٨٨      لني      أبو قتادة          َْ
َما تـوضأ عبد َّ َ َ   ٢٠      ضعيف     عثمان بن عفان         َ

َماتت شاة لسودة َ ْْ َ ِ ٌ َ َ   ٥      حسن    عباس ابن          َ
ُّمر النَّيب  ِ ََّ ٍيف سكة َِّ   ٧٦      ضعيف    ابن عباس        ِ

ِمن َأحب َأن يـنظر إىل وضوء  ُ ُ َ ُِ َ َْ َ ْ َْ   ٢٦      حسن    علي بن أيب طالب       َّ
ًَِّمن أَراد َأن حيمل ميتا ْ ََ ِ َْ ْ َ   ١٠٧      ضعيف      أبو هريرة        َ
ٍَمن تـرك موضع شعرة َْ َ َ َ ْ َِ ْ َ   ٨١      عيفض    علي بن أيب طالب        َ

ْمن تـوضأ اجلمعة فبها ونعمت َ َ ُْ ِ َ ََِ َ َُ ْ َْ َ َّ   ١٠٢       حسن    مسرة بن جندب       َ
َمن تـوضأ فأسبغ الوضوء ُ ُ َْ َ َ ْ َْ َ ََ َّ   ١٩       صحيح    عثمان بن عفان       َ
ُمن تـوضأ هكذا غفر له َ َ َُِ َ َ َ َ َّ َ ْ   ١٨       حسن    عثمان بن عفان       َ
ِمن تـوضأ وذكر اسم هللا َ َ َْ َ َ َ َ َّ َ ْ   ٢٤      واه      مر ابن ع       َ

َِمن تـوضأ يـوم اجلمعة َُ ُ َ ْ َْ ْ َ َّ َ   ١٠١      ضعيف    أبو سعيد اخلدري        َ
َِمن تـوضأ يـوم اجلمعة َُ ُ َ ْ َْ ْ َ َّ َ   ١٠٣      حسن     مسرة بن جندب        َ

ُمن غ ْ ُ الغسلِهِلْسَ ْ ُ   ١٠٥      ضعيف      أبو هريرة         ْ
ُمن مل يطهره البحر ْ َُ ُ ْ َْ ْ َِ   ٣      واه      أبوهريرة          َْ

َنـبد ِِأُ مبا بدأَ هللا بهَْ ُ َ َ   ٤٥       حسن    جابر بن عبدهللا         َِ



 ٤٣٣

َحنن اآلخرون السابقون َّ َُِ ُ ِ ْ ُ   ١٠٤      صحيح      أبو هريرة        َْ
ُنعم البـيت احلمام َّ َ َْ ُْ ْْ َ   ١٠٨      صحيح      أبو هريرة       أثر ِ

ِنـهى َأن يـبال يف الماء َ ْ ِ َ َُ ْ َ   ٨٤      حسن      أبو هريرة        َ
ِنـهى رسول هللا  ُ ُ َ َ َ ََأن ميتشط ِ َْ َ   ٦٩      جيد    صحايب جمهول        ْ
ِنـهى رسول هللا  ُ ُ َ َ َ٤٨      ضعيف    معقل األسدي        أن يستقبل  

ِهكذا فـعل رسول هللا  ُ َُ َ َ َ َ َ َ       ٤٠       ضعيف    علي بن أيب طالب 

َِّهكذا كان رسول ا  ُ َُ َ َ َ َ َ ُيـفعل َ ْ   ٣٥      حسن    أنس بن مالك      َ
َوالذي نـفسي بيده ل ِ ِ َِِ ِ ْ َ َّ َّيوشكنَ َ ِ   ٨٥      حسن      أبو هريرة        ُ
ِوضأت رسول هللا  َ ُ َ ُ ْ َّ َ        ٩٧      ضعيف    املغرية بن شعبة    
ْومن محله فـليـتـوضأ َّ َ ََ ْ َْ َ ُ َََ   ١٠٦      حسن      أبو هريرة          َ

ِويـتـوضأ من مس الذكر ْ ِّ َّ َ ْ َ ُُ َّ َ َ   ٥٨       حسن    بسرة بنت صفوان       َ
ِويل لألعقاب َ ْ َ ِْ ٌ ْ  ٣٦       صحيح  ث بن جزءعبدهللا احلار         َ

َ رسول هللا، إن هللا ال يستحيي من ِ ِ ْ َ ْ َ ََ ُ ََ َّ ِ ِ   ٦١      حسن      عائشة      َ
ً فاطمة اسكيب يل غسال ُْ ِ ُِ ْ ُ َ ِ َ   ٤      ضعيف      أم هاين        َ

ُيطهرها الماء والقرظ ََ َُْ َْ ُ َ َ ِّ   ٧      ضعيف      ميمونة        ُ
َميسح المسافر ثالثة ََْ ََ ُ َ َِ ُ ْ بت        ُ   ٩٥      ضعيف    خزمية بن 



 ٤٣٤

ر   فهرس األ
 رقم األثر    درجة احلديث    الصحايب         طرف األثر

َّإن  ُالماء طهور وال يطهرِ ََّ َ َُ َ َ ٌَ ُ   ٨٣      ضعيف    ابن عباس        ْ

ًإنـهم كانوا يـبـعرون بـعرا ُْ َ ََ َ ُْ ُ َ ْ   ٥٠      ضعيف    علي بن أيب طالب       َِّ
ِرأَيت مخسة من َأصحاب رسول هللا  ِ ُ َ َْ َِ ْ ُِ ً َ َْ ْ     ٥٩      حسن    يل بن مسلم شرحب  

ِقدمت على عمر بن اخلطاب َّ َْ ِ ْ َْ َ ُ ََ ُ ِ   ٩٦      ضعيف    عقبة بن عامر        َ
ِكان إذا اغتسل من اجلنابة َِ ََْ َ َ َ َْ َ ِ َ   ٦٥      لني      ابن عمر        َ

ٍكنت مع أَنس بن مالك ِ َ َ َِ ْ ِ َ ُْ   ٨      حسن    أنس بن سريين        ُ



 ٤٣٥
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 ٤٣٧

   فهرس الرواة املرتجم هلم

  الصفحة      رتبته            الراوي 
ن بن يزيد العطار   ١٣٩      ثقة          أ

لقوي          إبراهيم بن أمحد الواسطي   ١٨٦    ليس 
  ٣١١    إمام حافظ        بن إبراهيم احلريب،إبراهيم بن إسحاق

  ٣٠٨     حافظ يهم         ماديّ الرإبراهيم بن بشار
  ١٠٢       حافظثقة        بن دمحم بن احلارث إبراهيم 

  ٢١٤      صدوق          بن دمحم إبراهيم بن محزة
د   ٣٨٩      ثقة          البغداديإبراهيم بن ز

  ٢٢٢      حجةثقة          بن إبراهيم  إبراهيم بن سعد

  ٢٢٣    جمهول احلال          إبراهيم بن صاحل الشريازي
 ٢٣٤      ثقة         الكجي أبو مسلمإبراهيم بن عبدهللا 

  ٣٧٧      ثقة         إبراهيم بن دمحم بن طلحة 

  ٩٨      وثق        إبراهيم بن املستمر العروقي 
  ١٦٦      صدوق          بن عبدهللا نذراملإبراهيم بن 

 ٢٥٢      ضعيف          العباس بن سهلّأيب بن 

 ١٢٥      ثقة          حانْلِأمحد بن إبراهيم بن م

  ٢٢٠      ثقة إمام          بن هالل أمحد بن حنبل
 ٢٦٧      ثقة        عبدهللا بن يونس الريبوعي أمحد بن

 ٣٩٦      ثقة           أمحد بن علي اخلزاز

  ١١٤      ثقة          اينرَطَأمحد بن عمرو الق
  ٢٩٧      ثقة         الربيت أمحد بن دمحم بن عيسى 

   ٢٥١      وثق          أمحد بن حيىي احللواين

 ٣٠٦      ثقة          احلريب بن احلسن بن ميمونإسحاق

  ٣٥٦      ثقة         بن أيب طلحةإسحاق بن عبدهللا

  ٤٠٩      ثقة          موىل زائدة إسحاق بن عبدهللا
 ١٠٩    إمام حافظ       لإمساعيل بن إسحاق بن إمساعي



 ٤٣٨

  ٢٢١    صدوق يهم        يّدُّإمساعيل بن عبدالرمحن الس
  ٢٧٧      صدوق         يم َلُبن س إمساعيل بن عياش

  ٣٧١      وثق         بن موسى  إمساعيل بن الفضل

   ٢٩٢      ثقة       بن يزيد بن قيس النخعي األسود

   ٣٩٦      ضعيف         أسيد بن زيد اجلمال

  ٢٣٥      ثقة       بن أيب الشعثاء أشعث بن سليم
  ٢٨٣      ثقة        باح التميمي َّبن الص رَغَاأل

فع  أفلح بن محيد   ٢٩٨      ثقة          بن 
  ١١٥      ثقة         أنس بن سريين األنصاري

 ١٦٧      ثقة       مرةأنس بن عياض بن ضمرة أبو ض

  ١٩٧      ثقة        تياينْخَّسان السْيَيمة كَبن أيب مت أيوب
  ١٥٩      ثقة        بن عمرو أيوب بن موسى

  ١١٩    صدوق قدري          أبو العالءبرد بن سنان

  ٢٣٠      ثقة         املدين ر بن سعيدسب
  ١٩٢      ثقة        بشر بن موسى األسدي

  ٣٨٦      ثقة         احلمصيثور بن يزيد

  ٤١١      وثق        د بن عاصم جعفر بن أمح

  ٢٣٣      صدوق       بن علي بن احلسني جعفر بن دمحم
  ٩٢      صدوق        اجلالح أبو كثري املصري

  ٣٢٥      صدوق         بن أمساء بن عبيد  جويرية

  ٢٣٢    صدوق يهم         املدين حامت بن إمساعيل
  ١٦٧    صدوق يهم     بُبن عبدهللا بن أيب ذ احلارث بن عبدالرمحن

 ٣٣٣      ضعيف          زي َنَالع عليحبان بن 

  ٢٣٤      ثقة         اطيْهال األمنِْنبن امل احلجاج
  ١٤٥      ثقة         احملاريب حسان بن عطية

  ٢٤٤      ثقة         البصري احلسن بن أيب احلسن
ِّاحلسن بن سهل املجوز َ ُ

س به خيطيء          ٢٨٢    ال

س به           احلسن بن علي الفسوي   ٢٨٩      ال



 ٤٣٩

 ٣٦٢      ثقة         ب َيْشَاألاحلسن بن موسى 

  ١٣٠      ثقة     يانَْب ظودب بن احلارث أبْنُني بن جَصُح
 ٢٤٣      ثقة       ربةْخَحفص بن عمر بن احلارث بن س

 ٣٨٩      ثقة         بن طلق  حفص بن غياث

    ١٢٢      ثقة         بن زيد بن درهم محاد
 ١٨٧      ثقة          محاد بن سلمة

  ٢٦٤    صدوق يهم      محاد بن أيب سليمان مسلم األشعري
ن محران   ١٤٩      ثقة           بن أ

 ٢٦٣      لني       وار أبو اجلهم ُمحيد بن محاد بن خ

  ٢٠٩    ثقة مدلس         ويلّيد الطُبن أيب مح يدُمح
  ٣٠٢      ثقة         محيد بن عبدالرمحن احلمريي

  ١٢٤      ثقة         يد بن عبدالرمحن بن عوفُمح
   ٣٥٧      مقبولة         يدة بنت عبيد بن رفاعة ُمح

 ٣٦٢      ثقة          عبدهللا بن  حنش

  ٢١٢      ثقة            حيوة بن شريح
  ٢١٨      صدوق       أبو حية الوادعي خالد بن علقمة

 ٩٦      ثقة        حيَُمبن يزيد اجل خالد

  ١٩٣    صدوق مرجيء       بن صفوان السلمي خالد بن حيىي
 ٢٨٣      ثقة         بن قيس  خليفة بن حصني

 ٣٨٦      ثقة            داود بن رشيد

 ٣٠٢      ثقة           األوديداود بن عبدهللا

 ٢٤٣      ثقة           راشِعى بن حْبِر

 ٣٨٧      ثقة           رجاء بن حيوة

 ٣٣٩    صدوق يتشيع         أبو عمر الكندي البزاز  زاذان

  ١٧٥      ثقة       بن قدامة الثقفي أبو الصلت زائدة
 ٣٦٦      وثق        الرسعين زكر بن احلكم 

 ٢٦٠      ثقة         بن الصلت  زكر بن عدي

 ١٢٩      ثقة          جْيَدُبن معاوية بن ح زهري



 ٤٤٠

د بن اخلليل س به         التسرتي ز  ٣٠٢      ال 

  ٨٨      ثقة           زيد بن أسلم
  ١٤٩      ثقة         العدويزيد بن سالم
  ٢٤٠                زيد القاضي

  ٢٣٠      ثقة         بن أيب أمية  النضروسامل أب
  ١٤٣      ثقة       بن إبراهيم البغدادي ريج بن يونسُس

 ٣٧١      ثقة         بن عوفبن عبدالرمحن براهيمسعد بن إ

 ٣٣١      ثقة        سعد بن طارق أبو مالك األشجعي 

ن    ٩٩    سكتوا عنه          سعيد بن ثو
  ٩٤      ثقة        سعيد بن احلكم بن دمحم 
  ٩٢      وثق        سعيد بن سلمة املخزومي
  ٢٤٧      وثق          سعيد بن عثمان األهوازي

 ٢٧٠      ثقة        كيسان املقربي سعيد بن أيب سعيد

 ٣٧٧      ثقة          الثوري  سعيد بن مسروق

  ١٦٤      ثقة           سعيد بن املسيب 
   ٣٣٣      ثقة         بن شعبة  سعيد بن منصور

 ١٢٦      صدوق          ليثيّال سعيد بن أيب هالل

  ٢٢١      ثقة          بن سعيد الثوري سفيان
  ١٠٢      ثقة            بن عيينة سفيان

َسالم بن سليم أبو األ َُْ   ٢١٨      ثقة          وصْحََّ
 ٣١٤      مقبولة              سلمى

  ٢٣٥      ثقة        بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاءسليم 
 ١٠٩      ثقة        سليمان بن حرب األزدي الواشحي

  ١٩٦      ثقة         كيَتَسليمان بن داود الع
ِالمذحجي   عبدامللكبنسليمان  ِ ْ َ  ١٥٩      ثقة       ْ

 ٢٨٥      وثق          أبو واصل وخّسليمان بن فر

  ٣٧٥      ثقة           األعمش سليمان بن مهران
خرة         سْوبن حرب بن َأ اكَِمس   ١٠٧     صدوق تغري 



 ٤٤١

  ٢٧٧    ّصدوق لني          شرحبيل بن مسلم اخلوالين
  ٣٩٦    صدوق خيطيء        النخعي بن عبدهللا  شريك
  ٢٣٥      ثقة        تكيَرد العَبن احلجاج بن الو شعبة

 ٣٣٦      دوق ص         بن دمحم بن عبدهللا  شعيب

  ٣٧٥      ثقة          شقيق بن سلمة األسدي
 ٤٠٨      ضعيف        أبو واقد الليثي صاحل بن دمحم بن زائدة 

 ٤١٢    صدوق اختلط          ابن نبهانمةأَْوَصاحل موىل التـ

  ٩٨      صدوق        الصلت بن دمحم اخلاركي 
 ٣٣٣      ثقة         أبو سنان ضرار بن مرة الشيباين

  ١٥٨    صدوق يهم        بن عبدهللا الضحاك بن عثمان
  ٢٨٢      ثقة         الضحاك بن خملد أبو عاصم 

 ٤٠٣      ثقة          بن كيسان اليماين  طاوس

  ١٦٩      ثقة        بن زيد بن عبدهللا عاصم بن دمحم
 ١١٣      وثقت            العالية بنت سبيع

 ٢٥٢      ثقة          العباس بن سهل بن سعد

ِعباس بن الفضل األسفاطي  َ ْ َ   ١٥٧      ق وث      أبو الفضل ْ
  ١٠٩      ثقة       سي ْرالعباس بن الوليد بن نصر النـَّ

  ٢٢٠      ثقة          عبدهللا بن أمحد بن حنبل
  ٢٠٥      ثقة        ديْوَبن يزيد األ عبدهللا بن إدريس

 ٢٧٤      ثقة            عبدهللا بن أيب بكر بن حزم

  ٣٨١    خمتلف فيه          عبدهللا بن احلكم البلوي
لوضع         ي رِاهَّعبدهللا بن حكيم الد  ١٦٩    متهم 

  ١٥٥      خمضرم            َةارَعبدهللا بن د
  ١٧٢      ثقة        القرشي عبدهللا بن ذكوان

  ٢٢٤      ثقة       احلميديعيسى عبدهللا بن الزبري بن 
 ٤٠٣      ثقة          عبدهللا بن طاوس بن كيسان 

  ٣٠٩    صدوق تغريحفظه          بن سلمة أبو العالية  عبدهللا
  ١٥٢      ثقة        املاجشون ةعبدهللا بن أيب سلم



 ٤٤٢

 ٣٠٦      ثقة           عبدهللا بن عبدهللا بن جرب

  ٢٣٢      ثقة          يبَجَعبدهللا بن عبدالوهاب احل
 ٢٥٧      ثقة         بن مسعود  عبدهللا بن عتبة

 ٣٥٩      ثقة           عبدهللا بن أيب قتادة

 ٣٦٢    صدوق خملط            بن هليعةعبدهللا 

  ١١٢      مقبول          عبدهللا بن مالك بن حذافة
  ٣١٢      ثقة          عبدهللا بن املبارك 

  ١٣٤    صدوق يغلط         عبدهللا بن املثىن بن عبدهللا
   ٣٢٤      ثقة        عي َبُّالض عبدهللا بن دمحم بن أمساء

 ٣٩٠      ثقة          عبدهللا بن دمحم بن أيب شيبة 

  ١٩٩    ّصدوق لني         عبدهللا بن دمحم بن عقيل
  ١٢٣      ثقة          يبعبدهللا بن مسلمة القعن

 ٣٦٢      ثقة            عبدهللا بن هبرية

  ٢٠٢      ثقة          عبدهللا بن وهب بن مسلم
 ١١٨      ثقة          عبداألعلى بن عبداألعلى

بت الع   ١٤٤    صدوق خيطيء         سيَنَعبدالرمحن بن 
  ١٦٣    صدوق يهم      عبدالرمحن بن احلارث بن عبدهللا

 ٣١٤      مقبول            عبدالرمحن بن أيب رافع

  ١٧٢    صدوق تغري حفظه      عبدالرمحن بن عبدهللا بن ذكوان
 ٢٩٥      ثقة          الرمحن بن عمرو األوزاعي عبد

 ١٢٦      ثقة          عبدالرمحن بن هرمز األعرج

 ٢٦١      ثقة           عبدالسالم بن حرب

  ٣٧٣      وثق          بن النعمان  عبدالصمد
  ١٥٧      صدوق          سلمة عبدالعزيز بن أيب حازم

  ٩٩    صدوق خيطيء      العزيز بن عمر بن عبدالعزيزعبد
ِالدراوردي عبدالعزيز بن دمحم ْ َ   ١٤٨    صدوق خيطيء          َّ

  ٢٠٢      ثقة يدلس       عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج
 ٢٤٨    ثقة تغري حفظه          بن سويد  عبدامللك بن عمري



 ٤٤٣

د   ١١٥      ثقة          بدي َالع عبدالواحد بن ز
  ١١٥      صدوق          عبدالواحد بن غياث

يد بن الص   ٢٠٩      ثقة تغري        لتّعبدالوهاب بن عبدا
 ٢٧٧      ثقة          طيَْواحل دةَْعبدالوهاب بن جن

  ١٧٦      ثقة          بن يزيد اهلمداين خري عبد
  ٩١      صدوق          عبيد بن عبدالواحد بن شريك

 ٢٥٧      ثقة          عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة

 ٣٤٤      ثقة         مر  بن ععبيدهللا بن عبدهللا 

  ٢٢١      ثقة      عبيدهللا بن عبدالرمحن األشجعي
  ٢٩٠      ثقة         بن حفص  عبيدهللا بن عمر

 ٢٥١      ثقة          ن صديق  بن يعقوب بعتيق

  ١٠٧      ثقة          الضيب عثمان بن عمر
 ٢٧٤      ثقة            عروة بن الزبري

 ٣٧١      ثقة            بن شعبة عروة بن املغرية

 ١١٩      ثقة            حَ أيب رعطاء ابن

 ٣٣٩    صدوق اختلط           عطاء بن السائب

  ١٨٤      ثقة          ثيْيّعطاء بن يزيد الل
  ١٩٤      ثقة         اهلاليل عطاء بن يسار

  ١٣٩      ثقة      عفان بن مسلم بن عبدهللا الباهلي
  ٣٥٩      ال يعرف          عفان بن مهام 
  ٢١٢      ثقة          ييبِجُّالت عقبة بن مسلم

  ١٨٤      ثقة          قيلَبن خالد بن ع قيلُع
 ١٠٨      ثقة         موىل ابن عباس عكرمة

ِعلي بن إمساعيل الشَّعريي  ١٥٤      وثق          ِ

  ٢٠٢      ثقة        بن علي بن أيب طالب سنياحلعلي بن 
 ٣٨١      ثقة       لخمي ّصري الَبن ق حَعلي بن ر

  ١١٨      ثقة        املديين علي بن عبدهللا بن جعفر
  ١٨٧    صدوق خيطيء           عمارعمار بن أيب 



 ٤٤٤

 ٤٢٢      ثقة         ربمة ُابن ش عمارة بن القعقاع

  ٩٨      مرتوك        عمر بن هارون بن يزيد
 ١٢٩      ثقة          وخّرَبن فـ عمرو بن خالد

 ٢٧٠      ثقة           قيَرُعمرو بن سليم الز

 ٣٣٦      صدوق          بن دمحم  عمرو بن شعيب

  ١٧٨     اختلطثقة      سبيعيالأبوإسحاق عمرو بن عبدهللا 
    ٢٢٤      ثقة       أبو السوداءعمرو بن عمران النهدي

 ٣٠٩      ثقة         بن عبدهللا  عمرو بن مرة

 ٢٤٧      ثقة يهم        الباهلي أبو عثمان  عمرو بن مرزوق

 ٣٧٧      ثقة         األودي  عمرو بن ميمون

  ١٩٦      ثقة          عمرو بن وهب الثقفي
  ٢٣٩      ثقة          بن عمارة مرو بن حيىيع

 ٣٩٧      ثقة           يلة َبن أيب مج فعو

  ١٣٤    صدوق يهم             عيسى بن شعيب
  ٢١٦      وثق            عيسى بن ميناء

امل ريرَالن بن جْيَغ
َ

ّعويل َِ  ١٢٢      ثقة          ْ

 ٣٥٣      ثقة            فاطمة بنت املنذر

 ٣٣٠      ثقة      دري ْحَفضيل بن حسني بن طلحة اجل

  ١٢٩      لني         َ اجلنيب قابوس بن أيب ظبيان
 ٢٩٨      ثقة        بن أيب بكر  القاسم بن دمحم

  ٢٤٤      ثقة           بن دعامة قتادة
 ٣٧١      ثقة         يل َبن مج قتيبة بن سعيد

 ٢٨٥      ثقة          العجلي  قريش بن حيان

 ١١٢      ثقة            دَقْرَثري بن فـَك

  ٩٢      ثقة            بن سعد الليث
  ١٢٤      ثقة           بن أنس  مالك

  ٣٤٤    صدوق مدلس             دمحم بن إسحاق
 ٢٥٥      ثقة        بن عثمان العبدي  دمحم بن بشار



 ٤٤٥

َّدمحم بن بكار ن اهلامشي َ   ١٥٤      ثقة        بن الر
بت العبدي   ٣١٩    صدوق لني         دمحم بن 

 ٣٤٤      ثقة           دمحم بن جعفر بن الزبري

  ٢١٦      ثقة          دمحم بن جعفر بن أيب كثري
ْحممد بن ربح البزاز َّ  ٣٤٣      ثق و           َُ

  ٣٢١      وثق        دمحم بن سليمان الباغندي
  ١٩٦      ثقة          بن سريين األنصاري دمحم

 ٢٦٠      ثقة          دمحم بن شاذان اجلوهري

  ٣١١      ثقة          دمحم بن الصباح البزاز
  ٣٧٤    صدوق يهم        بن مصرف  بن طلحةدمحم

  ٢٩٥      ثقة      دمحم بن عبدالرمحن بن أسعد بن زرارة
ندمحم بن عبدال  ٤٠٨      ثقة           رمحن بن ثو

  ٤١٢      ثقة       بن أيب ذئب دمحم بن عبدالرمحن بن املغرية

  ١٥٧      ثقة          دمحم بن عبيدهللا بن دمحم بن زيد 
ُدمحم بن عثمان التـنوخي أبو اجل ّ   ١٤٨      ثقة       ماهرَُّ

  ١٠٢    صدوق اختلط          دمحم بن عجالن 
  ٢٠٢      ثقة       السجاد أبو جعفر الباقردمحم بن علي 

  ١٣٨      وثق        دمحم بن عيسى بن السكن
  ١٦٨    صدوق خيطيء         بن حرب دمحم بن غالب

  ١٢١      ثقة         دوسيَّدمحم بن الفضل الس
ِبن جابر السقطي دمحم بن الفضل   ١٤٣      صدوق        َّ

  ١٦٦    صدوق يهم       بن سليمان األسلمي دمحم بن فليح
 ١٥٤      ثقة         ظيَرُدمحم بن كعب الق

  ١٢٤      ثقة      بن مسلم بن عبيدهللا الزهري أبو بكردمحم
َ بن نـفيع احلرشيدمحم بن موسى   ١٣٣      لني        َُ

يبدمحم بن يوسف بن واقد   ٣٦٧      ثقة        الفر

  ١٠١      صدوق         طاكيَْناأل حمبوب بن موسى
 ٤١١      ثقة         السلمي  حممود بن خالد



 ٤٤٦

   ٢٧٥      غري متهم           مروان بن احلكم

  ١٠٧      ثقة            ن مسرهد ب مسدد
  ٢٣٥      ثقة          بن األجدع  مسروق

ِمسعر بن كدام   ٣٠٩      ثقة           ِْ

  ٣١٩      ثقة         الفراهيدي  مسلم بن إبراهيم
 ٢٢٤      ثقة          خري املسيب بن عبد

  ١٥٢      صدوق          معاذ بن عبدالرمحن بن عثمان
  ٢٩٠    صدوق يهم         معاذ بن هشام الدستوائي 

  ٩٣      وثق           بن أيب بردة املغرية
  ٣٨٠      ثقة        بن عبيد  مفضل بن فضالة

  ١٤٠      ثقة          ممطور األسود
  ٩٧      متكلم فيه          موسى بن زكر 

 ٢٦٩      ثقة        اهلمداين  موسى بن أيب عائشة

  ٢٣٩      ثقة         ريَقْنـِبن إمساعيل امل موسى

  ٢٢٩    صدوق سيء احلفظ         هديموسى بن مسعود النَّ
  ٤١٢    صدوق خيطيء        العامري  موسى بن وردان
  ١٥٢      ثقة          ليَفْوفع بن جبري النـَّ

  ١٦٩      ثقة          أبو عبدهللا املدين فع
َأبو معشر ْ   ١٥٤      ضعيف       جنيح بن عبدالرمحن السنديَ

  ١٣٥      ثقة            النضر بن أنس
مر نعيم بن عبدهللا   ١٨٩      ثقة          ا

  ١٨٧      ثقة            دبة بن خالدُه
رام     ١٦٩      ثقة        املدائين هشام بن 
  ١٩٣    صدوق يهم         املدين هشام بن سعد

 ١٧٥      ثقة         هشام بن عبدامللك الباهلي

  ٢٨٧    ثقة مدلس        بن الزبري  هشام بن عروة

  ٢٣٢      وثق          السريايف هشام بن علي
  ٤١٣    صدوق يتلقن           هشام بن عمار



 ٤٤٧

 ٢٩١    ثقة قدري             توائيْسَّالد هشام

 ٣٥٦      ثقة يهم        بن دينار  مهام بن حيىي

 ٣٨٧      ثقة      كاتب املغريةاد الثقفى أبو سعيد ّرَو

  ١٠٧      ثقة       أبو عوانة كريْشَاح بن عبدهللا اليّضَو
  ١٤٤    ثقة مدلس           الوليد بن مسلم

  ٢٣٩      ثقة        مرييِاحلأبو خالد بن خالد  وهيب
  ٤٠٢      ثقة تغري     أبو بكر الباهليعجالنبن خالد بن  وهيب

  ٣١٤      صدوق        يين ِحَلْيـَّحيىي بن إسحاق الس

  ٩١      ثقة            حيىي بن بكري
   ٢٥٥        إمامثقة        وخ ّرَبن فـ حيىي بن سعيد

   ١٣٩    ثقة مدلس           حيىي بن أيب كثري

 ٢٤٣      ثقة         يَرتْسُّالت يزيد بن إبراهيم

 ٢٦١    صدوق خيطيء ويدلس       االينَّلديزيد بن عبدالرمحن ا

  ٣٣٦      ثقة        يزيد بن عبدهللا بن أسامة 

  ٣٤٣      ثقة      لمي ُّبن زاذان الس يزيد بن هارون

  ١١٥      ثقة        بن دينار العبدي يونس بن عبيد
  ٢٣٠      ثقة        يونس بن يزيد األيلي

 ١٢٢      ثقة       بن أيب موسى األشعري   بردةوأب

  ٢١٨      مقبول         س الوادعية ابن قيّيَ حوأب
 ٤٢٣      ثقة           زرعة ابن عمرو بن جريروأب

  ٢٣٩      جمهول         موىل بين ثعلبة  زيدوأب
  ٣١٢      ثقة      أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف
  ١٣٢      ؟        أبو الضحاك بن أيب عاصم النبيل

 ٢٦٢      ثقة            العاليةوأب

  ٣٧٧    ثقة يتشيع            عبدهللا اجلديل وأب
  ٢٢١      ثقة      أبو عبيدة بن عبيدهللا بن عبيدالرمحن األشجعي

  ١٤٥      ثقة         الشامي لويلَّبشة السَ كوأب
  ١٠٢      ثقة          أبو مرة موىل عقيل



 ٤٤٨

  ٣٩٧      ثقة  ة العبديَطعُملنذر بن مالك بن قا  أبو نضرة 

 



 ٤٤٩
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  ٨٦    ثنيني

  ٣٦٨، ١٠١    جفنة 
  ١١٤    خلنج
  ٢٥٦    دمسا

  ١٨٨    سراويل
  ١٥٦    طرفه
  ١٨٨    عضد
  ٢٩٤    عكن

  ١٨٨    ّغرا
  ١١٤    فالوذج

  ١١١    قرظ
  ١٨٨    حمجلني
  ٢٦٦    خمضب
  ٢٤٩    مسربة
  ١٠٤    مسك
  ١٢١    هوع

  ٢٩٤    ورسية
  ٢٦٦    ينوء



 ٤٥٠

  فهرس األنساب
  ٩٤    ين فراسب

  ٩٠، ٨٦    بين مدجل
  ٣٦٢، ٣٦١    العرنيني
  ٤٠٨، ٣٨٢، ٣٣١، ٢٨٥، ٢٨٤، ١١١، ٢٠    قريش
  ١١٤    جموس

  فهرس األماكن
  ١٧٤    الرحبة
  ٢٣١    الصفا
  ٢٢٨    املقاعد

  فهرس البلدان
   ٨٣    أذربيجان

  ٧٢    ذاسرتإ
ذ   ٧٢    أسدأ
  ٧٢    أسفرايني
  ٦٢    أطرابلس

  ٣٠    أهواز
  ٣٦    بحرينال
  ٢٤٥، ٢٣٢، ١٦٨، ١١٤، ٦٩، ٦٢ ،٥٠، ٤٦، ٤٤، ٤١، ٣٦، ٣٠ ،٢٧ ،٢٣    بصرةال

  ٤١٨، ٨٣، ٧٢، ٧١، ٦٧، ٥٠، ٤٨، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٨ ،٣٠، ٢٧    بغداد
  ٧٤، ٧٢    بيهق
  ٨٣    تربيز
  ٣٣٥    تبوك

  ٦٢    حلب
  ٤١٩، ٨١، ٦٧    خراسان

  ٧٢    دامغانال
  ٣٦    ديلمال



 ٤٥١

  ٦٢    رامهرمز
  ٦٢    الرملة

  ٤١٦، ٣٦    ريال
  ٦٧    سجستان

  ٦٢    سرياف
  ٦٢    صور
  ٦٢    صيدا

  ٧٢    طابرانال
  ٧٢    طوس

  ٨٣  عراق العجم
  ٦٢    عني زربة
  ٧٢    قرميسني
  ٦٢    كفر بيا

  ،٨٤، ٧٢، ، ٧١، ٣٧    كوفةال

، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٧١، ٢٥٢، ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٣٦، ٢٠٠، ١٤٩، ١١٥، ٩٢، ٨٤، ٧٢، ٦٢  املدينة املنورة
      ٣٧٣ ،٣٥٣، ٣٢١، ٣١٦  

  ٢١٢، ٩٥، ٦٢، ٤١، ٢٤    مصر
  ٦٢    مصيصة

  ٣٦    غربامل
  ٧٢ ،٧١ ،٤٦، ٢٧  مكة املكرمة

  ٦٢    منبج
  ٧٢    مهرجان
  ٦٢    املوصل
  ٧٢    نوقان

  ٨٠، ٧٢، ٦٨، ٦٧    نيسابور
  ٧٢    مهذان
  ٦٢    واسط

  



 ٤٥٢

  املصادر واملراجع

ِ الـصريفيينإبـراهيم بـن دمحم بـن األزهــر .١ م، .د(ط، .د ،خالـد حيــدر:  حتقيـق،املنتخـب مــن كتـاب الــسياق لتـاريخ نيــسابور ،َّ
  ).هـ١٤١٤ ،كر للطباعة والنشر التوزيعدار الف

 ،١، طسالم تــدمريعبدالــعمــر : حتقيـق، الكامــل يف التــاريخ ، أبــو الـسعادات املبــارك بــن دمحم الـشيباين اجلــزري،ثــرياألابـن  .٢
 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار الكتاب العريب، : بريوت(

طـاهر أمحـد :  حتقيـق،يف غريب احلديث واألثـر النهايـةالنهاية  ، أبو السعادات املبارك بن دمحم الشيباين اجلزري،ثرياألابن  .٣
  ).م١٩٦٣ -ه ١٣٨٣، اإلسالميةاملكتبة : بريوت (،١، ط حممود دمحم الطناحي،الزاوى

ُّاآلجـــري .٤ ِّ  ٢، ط بــــن عمــــر بــــن ســــليمان الــــدميجيعبــــدهللا. د: قيــــق، حتالــــشريعة، عبــــدهللا أبــــو بكــــر دمحم بــــن احلــــسني بــــن ،ُ
ض(   ). م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، دار الوطن: الر

 ضــمن -، مــن ســؤاالت أيب بكــر أمحــد بــن دمحم بــن هــانئ األثــرم أ عبــدهللا أمحــد بــن دمحم بــن حنبــل ،أمحــد بــن حنبــل .٥
ه ١٤٢٥، دار البـشائر اإلسـالمية: بـريوت(، ١عـامر حـسن صـربي ط. د:  حتقيـقجمموعة ثالث رسائل يف علم اجلرح والتعديل،

 .)م٢٠٠٤ -

د دمحم منـصور. د:  حتقيـق، لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعـديلهمسؤاالت أيب داود، أمحد بن حنبل .٦ ، ١ط ،ز
 ).م١٩٩٤ -ه ١٤١٤مكتبة العلوم واحلكم، : املدينة املنورة(

الـدار الـسلفية، بومبـاى  (١ط ،وصـي هللا بـن دمحم عبـاس. د:  حتقيق،املروذيعلل ومعرفة الرجال رواية ال ،أمحد بن حنبل .٧
 ). م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  اهلند-

ض (،٢ط ،وصــي هللا بــن دمحم عبــاس. د:  حتقيــق،علــل ومعرفــة الرجــال روايــة ابنــه عبــدهللال ،أمحــد بــن حنبــل .٨ دار : الـــر
  ).م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢اخلاين، 

ض (،١، طصـــبحي الـــسامرائي: حتقيـــق، مـــن كـــالم أمحـــد بـــن حنبـــل يف علـــل احلـــديث ومعرفـــة الرجـــال ، .٩ مكتبـــة : الـــر
  ). ه١٤٠٩املعارف، 

ؤوط:  حتقيــق،مـــسند اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل ،ن حنبـــلأمحــد بـــ .١٠ : بـــريوت (،١ وآخـــرون، ط عـــادل مرشـــد، ،شـــعيب األر
  ).م٢٠٠١ -ه ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 

 -ه ١٤١٦دار احلـــديث، : القــاهرة(، ١، طأمحــد دمحم شــاكر:  حتقيــق،مــسند اإلمــام أمحــد بـــن حنبــل، أمحــد بــن حنبــل .١١
 ).م١٩٩٥

ملدينــة املنــورة، (، ٢، طبيهقـي وموقفــه مــن اإلهليــاتالأمحـد بــن عطيــة بـن علــي الغامــدي،  .١٢ الــسعودية، اجلامعـة اإلســالمية 
 ).  ه١٤٠٢

َّ بــن هــارون البغــدادي الــدقاقعبــدهللا بــن احلــسني بــن عبــدهللاَّأبــو احلــسني حممــد بــن ابــن أخــي ميمــي الــدقاق،  .١٣ فوائــد ابــن ، َّ
ض(، ١، طنبيل سعد الدين جرار: حتقيق، أخي ميمي الدقاق  ). م٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦ دار أضواء السلف، :الر



 ٤٥٣

دار إحيـاء الـرتاث العـريب، : بـريوت(، ١ط ،دمحم عـوض مرعـب:  حتقيـق،ـذيب اللغـة ، أبـو منـصور دمحم بـن أمحـد،زهـرياأل .١٤
 ).م٢٠٠١

ين البغـدادي .١٥ ر املـصنفني ،إمساعيـل بـن دمحم أمـني بـن مـري ســليم البـا وكالــة : اسـتانبول(، هديـة العـارفني أمســاء املـؤلفني وآ
ألوفستم ١٩٥١ ،املعارف  ).دار إحياء الرتاث العريب بريوت: أعادت طبعه 

- ضـمن جممـوع الفوائـد البـن منـده - جزء من أحاديث أيب عمرو السلمي شـيوخه ،إمساعيل بن جنيد أبو عمر الـسلمي .١٦
 ).م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣دار الكتب العلمية، : بريوت (،١ط ،سميععبدالخالف حممود :  حتقيق،

د بــن بــشر بــن درهــم البــصري الــصويفألعــرايب،ابــن ا .١٧  ،معجــم ابــن األعــرايب،  أبــو ســعيد بــن األعــرايب أمحــد بــن دمحم بــن ز
  ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية (١، طسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيينعبداحمل: حتقيق

صـــر الـــديندمحم ،لبـــايناأل .١٨ ـــار الـــسبيلإرواء الغليـــل يف ختـــر ،  ـــسبيل يف ختـــريج أحاديـــث من  ،٢، طيج أحاديـــث منـــار ال
  ).م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ ،املكتب اإلسالمي: بريوت(

صــر الــديندمحم ،لبـايناأل .١٩  ،التعليقـات احلــسان علــى صـحيح ابــن حبــان ومتييـز ســقيمه مــن صـحيحه، وشــاذه مــن حمفوظــه،  
 .)م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤دار  وزير للنشر والتوزيع، : السعودية(، ١ط

صر الديندمحم ،لبايناأل .٢٠ ض( ،١ ط،التوسل أنواعه وأحكامه ،    .)هـ١٤٢١مكتبة املعارف، : الر

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢١ املكتـب اإلسـالمي : دمـشق (١ ط،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائـدها 
ض -ه ١٤١٢، ١/٤ج  .)هـ١٤٢١، / ...٥مكتبة املعارف، ج: الر

صـــر الــدين، دمحم ،لبــايناأل .٢٢ املكتـــب : دمـــشق (١، طسلـــسلة األحاديـــث الـــضعيفة واملوضـــوعة وأثرهـــا الــسيئ يف األمـــة 
ض -ه ١٤١٢ ،١/٤اإلسالمي ج  .)هـ١٤٢١، / ...٥مكتبة املعارف، ج: الر

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢٣ ض( ،١ ط،صحيح الرتمذي    . )هـ١٤٢٠مكتبة املعارف، : الر

صر الديندمحم ،لبايناأل .٢٤ داتهصحيح اجلامع الصغري ،    .)هـ١٤٠٨املكتب اإلسالمي، : دمشق( ،٢ ط،وز

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢٥ ض(، ١ط، صحيح النسائي    .)هـ١٤١٩مكتبة املعارف، : الر

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢٦   .)هـ١٤٢٣مؤسسة غراس، : الكويت( ،١ ط، األم- صحيح أيب داود 

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢٧ ض (،١، طصحيح ابن ماجة   .)هـ١٤٢٠مكتبة املعارف، : الر

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢٨ ض (،١، طضعيف الرتمذي   .)هـ١٤٢٠مكتبة املعارف، : الر

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٢٩  .)هـ١٤٢٣مؤسسة غراس، : الكويت(، ١ط، ضعيف أيب داود 

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٣٠  .)هـ١٤١٩مكتبة املعارف، : ضالر (،١، طضعيف النسائي 

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٣١  .)هـ١٤٠٨املكتب اإلسالمي، : دمشق( ،٢ ط،١، طاجلامع الصغريضعيف  

صر الدين، دمحم ،لبايناأل .٣٢  .هـ١٤٢٠مكتبة املعارف، (، ١، طضعيف ابن ماجة 



 ٤٥٤

ين، .٣٣ ر املـصنفنيهديـة العـارفني أمسـاء املـؤلف ، إمساعيل بن دمحم أمني بن مـري سـليمالبا  دار : لبنـان-بـريوت (ط . د،ني وآ
 ).إحياء الرتاث العريب

  .)م١٩٥٩دائرة املعارف العثمانية، : اهلند( ط،. د،التاريخ الكبري ، بن إمساعيل اجلعفيدمحم، البخاري .٣٤

مـهاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسـول هللا  بن إمساعيل اجلعفي، دمحم، البخاري .٣٥ دمحم : تـرقيم ، وسـننه وأ
  .)هـ١٤٠٠، ١املكتبة السلفية، ط: القاهرة(، ١طفؤاد عبدالباقي، 

 ،حمفـوظ الـرمحن زيـن هللا، وعـادل بـن سـعد:  حتقيـق،البحـر الزخـار =  مـسند البـزار،القعبـداخل أمحـد بـن عمـرو بـن ،بزارال .٣٦
 )م٢٠٠٩ / م١٩٨٨ ،مكتبة العلوم واحلكم: املدينة املنورة(، ١ط، الق الشافعيعبداخلوصربي 

أمحــد بــن :  حتقيــق،-  اجلــزء الثــاين-أمــايل ابــن بــشران  ،ْلك بــن دمحم بــن عبــدهللا بــن بــشرانعبــدامل أبــو القاســم ،ابــن بــشران .٣٧
ض (،١ ط،سليمان  ).م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠ دار الوطن للنشر، :الر

َاإلسـكايفأبو بكر األثرم، أمحد بن دمحم بن هاين  .٣٨ ْ دار : بـريوت(، ١، ط صـربيعـامر حـسن: قيـق حت،سنن أيب بكر األثـرم، ِ
  ).م٢٠٠٤ضمن سلسلة األجزاء والكتب احلديثية،  - البشائر اإلسالمية

ؤوط:  حتقيـــق،شــــرح الـــسنة ، أبـــو دمحم احلـــسني بــــن مـــسعود،البغـــوي .٣٩ دمــــشق،  (،٢، طدمحم زهـــري الـــشاويش، شــــعيب األر
  ).م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣املكتب اإلسالمي، : بريوت

دار :  حتقيـــق،إحتـــاف اخلـــرية املهـــرة بزوائـــد املـــسانيد العـــشرة ، أمحــد بـــن أيب بكـــر أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين،بوصــرييال .٤٠
ض(، ١ ط،املشكاة للبحث العلمي   ).م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠دار الوطن للنشر، : الر

دمحم املنتقـــى : حتقيـــق، مـــصباح الزجاجـــة يف زوائـــد ابـــن ماجـــه ، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن أيب بكـــر،بوصـــرييال .٤١
  ). هـ١٤٠٣دار العربية، : بريوت (،٢، طالكشناوي

دار الكتـــاب : بـــريوت(، ١، ط إســـحاق احلـــويينأيب: قيـــق، حتاألربعـــون الـــصغرىالبيهقـــي، أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن احلـــسني،  .٤٢
 ).ه١٤٠٨، العريب

 ،االعتقــاد واهلدايــة إىل ســبيل الرشــاد علــى مــذهب الــسلف وأصــحاب احلــديثالبيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني،  .٤٣
 ). ه١٤٠١دار اآلفاق اجلديدة، : بريوت (،١، طعصام الكاتبأمحد : حتقيق

 مركـز اخلـدمات :بـريوت(، ١، طالـشيخ عـامر أمحـد حيـدر: حتقيـق، البعث والنشور البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلـسني،، .٤٤
 ). م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦واألحباث الثقافية، 

مركـز املخطوطـات والـرتاث : الكويـت (،١بـدر، طبـدر ال: ، حتقيـقالـدعوات الكبـري، البيهقـي، أبـو بكـر أمحـد بـن احلـسني .٤٥
ئق،   .)هـ١٤١٤والو

عبــداملعطي قلعجــي، . د: حتقيــقدالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الــشريعة، ، البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني .٤٦
 . )هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : بريوت (،١ط



 ٤٥٥

كــستان(، ١طقلعجــي، : ، حتقيــقالــسنن الــصغري البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني،، .٤٧ جامعــة الدراســات : كراتــشي، 
 ).م١٩٨٩ -ه ١٤١٠اإلسالمية، 

دار الكتـب العلميـة، : بـريوت (،٣، طقادر عطـاعبـدالدمحم : ، حتقيـقالـسنن الكـربىالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلـسني،،  .٤٨
 ). م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤

ض (،١ط ،ميـدعبداحلعلي بـدالع الـدكتور :حتقيـقشعب اإلميـان،  البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، .٤٩ مكتبـة الرشـد : الـر
ض،  لر  ).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣للنشر والتوزيع 

دار : بــريوت(، ١، طدمحم الـسعيد بــن بـسيوين زغلـول: قيـق، حتالقــراءة خلـف اإلمــام البيهقـي، أبـو بكـر أمحــد بـن احلـسني، .٥٠
 ). ه١٤٠٥ ،الكتب العلمية

ض (،١، طدمحم بن عبـدهللا آل عـامر:  حتقيق،قدرقضاء والال ،البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني .٥١ مكتبـة العبيكـان، : الـر
 ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١

ــــسنن الكــــربى، البيهقــــي، أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن احلــــسني .٥٢ ط .، ددمحم ضــــياء الــــرمحن األعظمــــي. د: قيــــق، حتاملــــدخل إىل ال
  ).ت.، ددار اخللفاء للكتاب اإلسالمي: الكويت(

ر، البيهقـــي، أبـــو بكــــر أمحـــد بـــن احلــــسني، .٥٣ جامعـــة الدراســــات : كراتــــشي(، ١ط ،قلعجـــي:  حتقيـــق،معرفـــة الــــسنن واآل
 ).م١٩٩١ -ه ١٤١٢اإلسالمية، 

صـــر الـــدين األلبـــاين:  حتقيـــق،مـــشكاة املـــصابيح ، أبـــو عبـــدهللا دمحم بـــن عبـــدهللا اخلطيـــب،تربيـــزيال .٥٤ : بـــريوت (،٣، طدمحم 
  ).م١٩٨٥املكتب اإلسالمي، 

ْن سورة أبو عيسى دمحم بن عيسى ب،رتمذيال .٥٥ باقي عبـدال ودمحم فـؤاد ،)٢، ١جــ (أمحـد دمحم شـاكر  : حتقيـق،سنن الرتمذي ،َ
  ).م١٩٧٥ -ه ١٣٩٥مصطفى البايب احلليب، : مصر(، ٢، ط)٥، ٤جـ ( وإبراهيم عطوة عوض ،)٣جـ (

ْ أبـو عيـسى دمحم بـن عيـسى بـن سـورة،رتمـذيال .٥٦ لـى كتــب  رتبـه ع،ترتيـب علـل الرتمـذي الكبـري= علـل الكبــري للرتمـذي  ،َ
عـــامل : بــريوت (،١ط ، حممــود خليــل الـــصعيدي، أبـــو املعــاطي النـــوري،صــبحي الــسامرائي:  حتقيـــق،أبــو طالـــب القاضــي: اجلــامع

 ).ه١٤٠٩الكتب، مكتبة النهضة العربية، 

 النجوم الزاهـرة يف ملـوك  الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين،عبدهللايوسف بن تغري بردي بن ابن تغري بردي،  .٥٧
 ).ت.، دوزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر: مصر(ط، .، دمصر والقاهرة

ض (،١طيــد الــسلفي عبدامحـــدي :  حتقيــق،الفوائــد ،بــن دمحم بـــن عبــدهللامتــام الــرازي أبــو القاســم  .٥٨ مكتبــة الرشـــد، : الــر
 ). ه١٤١٢

، مفيـد دمحم قمحيـة. د: قيـقحت،  يف حماسـن أهـل العـصرمـة الـدهرييت ،لك بـن دمحم بـن إمساعيـل أبـو منـصورعبـداملالثعاليب،  .٥٩
 ).م١٩٨٣ـ - ه١٤٠٣ -دار الكتب العلمية : بريوت (١ط



 ٤٥٦

 دمحم أبـــو الفـــضل ،علـــي دمحم البجـــاوي:  حتقيـــق،الفـــائق يف غريـــب احلـــديث واألثـــر ، حممـــود بـــن عمـــرو،زخمـــشريالجـــارهللا  .٦٠
 ).ت.م، عيسى البايب احلليب د.د (،٢ط ،إبراهيم

: بــريوت(، ١ ط،عبــدهللا عمــر البــارودي:  حتقيــق،املنتقــى مــن الــسنن املــسندة، عبــدهللا بــن علــي بــن اجلــارود، اروداجلــابـن  .٦١
  ).م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨ ،مؤسسة الكتاب الثقافية

ض(ط .دفهـرس املخطوطـات واملـصورات، جامعة اإلمـام دمحم بـن سـعود،  .٦٢ جامعـة اإلمـام دمحم بـن سـعود اإلسـالمية، : الـر
 ). م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥ كتبات،عمادة شئون امل

َوهريَعبيداجلَْ علي بن اجلعد بن ،عداجلابن  .٦٣ در :بـريوت(، ١ ط،عـامر أمحـد حيـدر:  حتقيق،مسند ابن اجلعد ،ْ  ،مؤسـسة 
 ).م١٩٩٠ -ه ١٤١٠

سالم عبدالــعمــر . د: قيــق حت،معجــم الــشيوخ ،رمحن بــن حيــىيعبــدالأبــو احلــسني دمحم بــن أمحــد بــن ابــن مجيــع الــصيداوي،  .٦٤
 ). ه١٤٠٥دار اإلميان، ، مؤسسة الرسالة : بريوت(، ١، طتدمري

دار : بـريوت (،١ ط،مـسعد الـسعدين:  حتقيـق،التحقيق يف أحاديـث اخلـالف ،رمحن بن عليعبدال أبو الفرج ،وزياجلابن  .٦٥
 ).ه١٤١٥الكتب العلمية، 

دار الكتــب : بــريوت(، ١ ط،عبــدهللا القاضــي:  حتقيــق،الــضعفاء واملرتوكــون ،رمحن بــن علــيعبــدال أبــو الفــرج ،وزياجلــابـن  .٦٦
 ).ه١٤٠٦ ،العلمية

 ،٢ط ،إرشــاد احلــق األثــري:  حتقيــق،العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة ،رمحن بــن علــيعبــدال أبــو الفــرج ،وزياجلــابــن  .٦٧
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١ إدارة العلوم األثرية، :كستان(

املصورة مكتبـة األسـتاذ الـدكتور دمحم بـن تركـي مصدر ،  خمطوط- املسلسالت، رمحن بن عليعبدال أبو الفرج ،وزياجلابن  .٦٨
 .الرتكي

مج املوسوعة اأعده ل،  خمطوط- املسلسالت، رمحن بن عليعبدال أبو الفرج ،وزياجلابن  .٦٩   .أمحد اخلضري: لشاملةرب

ريــخ األمــم وامللــوك، رمحن بــن علــيعبــدال أبــو الفــرج ،وزياجلــابــن  .٧٠ طفى قادر عطــا، مــصعبــدالدمحم : قيــق، حتاملنــتظم يف 
 ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ دار الكتب العلمية، :بريوت(، ١، طقادر عطاعبدال

 طبعـة جملـس دائـرة :اهلنـد(، ١، ط اجلـرح والتعـديلرمحن بن دمحم بن إدريس بن املنذر، الـرازي،عبدالابن أيب حامت، أبو دمحم  .٧١
 ).م١٩٥٢ / ه١٢٧١دار إحياء الرتاث العريب، :  بريوت،املعارف العثمانية

فريـق :  حتقيـق،علل احلديث العلل البـن أيب حـامت ،رمحن بن دمحم بن إدريس بن املنذر، الرازيعبدالحامت، أبو دمحم ابن أيب  .٧٢
 ). م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧مطابع احلميضي  (،١ ط،من الباحثني

دار إحيـــاء (ط، .د ،كـــشف الظنــون عـــن أســـامي الكتــب والفنـــون ، مــصطفى بـــن عبــدهللا كاتـــب جلــيب،حــاجي خليفـــة .٧٣
  .)يبالرتاث العر



 ٤٥٧

دار : بــريوت (،١، طقادر عطـاعبــدالمـصطفى : حتقيـق، املـستدرك املــستدرك علـى الــصحيحني ، دمحم بـن عبــدهللا،اكماحلـ .٧٤
  ).م١٩٩٠ -ه ١٤١١الكتب العلمية، 

األمـري عـالء الـدين علـي بـن :  ترتيـب،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ُ أبو حامت دمحم بن حبان البسيت،ابن حبان .٧٥
ؤوط:حتقيق ،بلبان الفارسي  ).م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ١ ط، شعيب األر

 ).م١٩٧٣ - ه ١٣٩٣ ،دائرة املعارف العثمانية: اهلند(، ١ ط،الثقات، ُ أبو حامت دمحم بن حبان البسيت،ابن حبان .٧٦

ــروحني مــن احملــدثني والــضعفاء واملرتوكــني، ُ أبــو حــامت دمحم بــن حبــان البــسيت،ابــن حبــان .٧٧ ، حممــود إبــراهيم زايــد: قيــق حت،ا
 ).هـ١٣٩٦ ، دار الوعي:حلب (،١ط

، األقطـار مـشاهري علمـاء األمـصار مـشاهري علمـاء األمـصار وأعـالم فقهـاء، ُ أبو حامت دمحم بن حبـان البـسيت،ابن حبان .٧٨
 ).م١٩٩١/ هـ١٤١١دار الوفاء للطباعة والنشر : املنصورة (،١، ط مرزوق على ابراهيم:حتقيق

لفوائـد املبتكـرة مـن أطـراف العـشرة، بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينمحدابن حجر، أ .٧٩ :  حتقيـق، إحتاف املهـرة 
 ومركــز خدمــة الــسنة والــسرية النبويــة، ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف: املدينــة(، ١طمركــز خدمــة الــسنة والــسرية، 

 ).م١٩٩٤ -ه ١٤١٥

، دمحم علــي النجــار:  حتقيــق،تبــصري املنتبــه بتحريــر املــشتبه، لعــسقالينمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل اابــن حجــر، أ .٨٠
  ).ت. داملكتبة العلمية، :بريوت(ط، .د

. د:  حتقيــق،تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، محــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالينابــن حجــر، أ .٨١
  )م١٩٩٦ ،دار البشائر: بريوت (،١ط ،إكرام هللا إمداد احلق

ســـعيد :  حتقيـــق،تغليـــق التعليـــق علـــى صـــحيح البخـــاري ،محـــد بـــن علـــي بــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقالينابــن حجـــر، أ .٨٢
 ).ه١٤٠٥ دار عمار :، عماناملكتب اإلسالمي: دمشق(، ١ ط،رمحن القزقيعبدال

 دار :ســور(، ١ط، دمحم عوامــة:  حتقيــق،تقريــب التهــذيب، محــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالينابــن حجــر، أ .٨٣
 ).م١٩٨٦/ ه١٤٠٦ ،الرشيد

تلخيص احلبري التلخيص احلبـري يف ختـريج أحاديـث الرافعـي ، محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينابن حجر، أ .٨٤
  .)م١٩٨٩ -ه ١٤١٩ ،دار الكتب العلميةم، .د(، ١ط ،الكبري

 مطبعـــة دائـــرة املعـــارف :اهلنـــد(، ١ط ،ـــذيب التهـــذيب، محـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقالينابـــن حجـــر، أ .٨٥
 ).هـ١٣٢٦النظامية، 

عبــدهللا هاشــم : حتقيــق، درايــة يف ختــريج أحاديــث اهلدايــةال، محــد بــن علــي بــن حجــر أبـو الفــضل العــسقالينابـن حجــر، أ .٨٦
  ).ت.، دار املعرفةد: بريوت( ط،.د ،اليماين

اهـــل التقـــديس مبراتـــب تعريـــف = طبقـــات املدلـــسني ، محـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقالينابـــن حجـــر، أ .٨٧
لتدليس  ).م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣مكتبة املنار : عمان(، ١ ط،عاصم بن عبدهللا القريويت. د:  حتقيق،املوصوفني 



 ٤٥٨

دمحم فـــؤاد : ميرق، تـــفـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، محـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقالينابـــن حجـــر، أ .٨٨
زعبدال:  تعليق،باقيعبدال  ).ه١٣٧٩دار املعرفة، : بريوت (ط،. د،عزيز بن عبدهللا بن 

، اهلنـد/ دائـرة املعـرف النظاميـة : ، حتقيـق٢ ط،لـسان امليـزان، محد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالينابن حجر، أ .٨٩
 ).م١٩٧١-ه ١٣٩٠ ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات: بريوت(

رســالة :  حتقيــق،ائــد املــسانيد الثمانيــةطالــب العاليــة بزوامل، محــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالينابــن حجــر، أ .٩٠
 ).هـ١٤١٩ ، دار العاصمة، دار الغيث:السعودية(، ١ ط،علمية قدمت جلامعة اإلمام دمحم بن سعود

محـدي  حتقيـق، "رانتـائج األفكـار يف ختـريج أحاديـث األذكـ"، محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينابن حجر، أ .٩١
 .)م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩،  دار ابن كثري-دمشق (، ٢ط  السلفي،

، جــزء احلــسن بــن رشــيق العــسكري عــن شــيوخه مــن األمــايل،  أبــو دمحم العــسكري املــصرياحلــسن بــن رشــيق العــسكري .٩٢
 ). م٢٠٠٥ -مكتبة أهل األثر : الكويت (٢، طجاسم بن دمحم بن محود الفجي: قيقحت

سـم الفوائــد  - جــزء مـن أحاديــث القــزاز عـن شــيوخه دمحم بــن سـنان بــن يزيـد، أبـو احلــسن القـزاز، .٩٣ مطبــوع ضـمن جممــوع 
 ).  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١، طسميععبدالخالف حممود : قيق، حتالبن منده

احلـسني آيـت . د:  حتقيـق، يف كتـاب األحكـام الـواقعني بيـان الـوهم واإليهـام، علـي بـن دمحم الكتـامي،أبو احلسن القطـان .٩٤
ض( ،١، طسعيد  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،دار طيبة: الر

سـر خالـد بـن قاسـم الـردادي:، حتقيـقجزء فيه أحاديـث احلـسن بـن موسـى األشـيباحلسن بن موسى األشيب،  .٩٥ ،  أبـو 
 ). م١٩٩٠ -  ه١٤١٠ -دار علوم احلديث :  الفجرية-اإلمارات (، ١ط

سني،  .٩٦ ض(، ١، طةواألجـزاء الرتاثيـ القواعد املنهجية يف التنقيب عن املفقـود مـن الكتـبحكمت بشري  مكتبـة : الـر
 ). م١٩٩٣ - ه ١٤١٢املؤيد، 

 ). م١٩٩٦دار السقا، : دمشق (،١ط ، حسن سليم أسد:حتقيق ،مسند احلميدي ، أبو بكر عبدهللا بن الزبري،ميدياحل .٩٧

ء، أبو عمـر اخلـزاز،ابن حيويه .٩٨ أحـد مـصادر -، شيخة ابـن حيويـهالكتـاب الثالـث مـن مـ ، دمحم بن العباس بن دمحم بن زكر
مج املكتبة الشاملة  اين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية (-بر مج جوامع الكلم ا  ).ُخمطوط نشر يف بر

 ١، ط مـصطفى بــن أبـو النــصر الــشليب:حتقيــق ، مــساوئ األخـالق ومــذمومها، أبــو بكـر دمحم بــن جعفـر بــن دمحم،رائطـياخل .٩٩
  ).م١٩٩٣ -ه ١٤١٣مكتبة السوادي، : جدة(

: بـريوت(ط، .، ددمحم مـصطفى األعظمـي. د:  حتقيـق،صحيح ابن خزميـة ،دمحم بن إسحاقأبو بكر ، ابن خزمية .١٠٠
 ).ت.، داملكتب اإلسالمي

 ،املطبعـــة العلميـــةحلـــب،  (،١ ط،معـــامل الـــسنن ، أبـــو ســـليمان محـــد بـــن دمحم بـــن إبـــراهيم بـــن اخلطـــاب،طـــايباخل .١٠١
 ).م١٩٣٢ -ه ١٣٥١



 ٤٥٩

 ١٣٩٩ ،املطبعــة الــسلفية: القــاهرة (٢، طالعزلــة ،طــاب أبــو ســليمان محــد بــن دمحم بــن إبــراهيم بــن اخل،طــايباخل .١٠٢
  ).هـ

دار : بـريوت (،١ط ، بـشار عـواد معـروف.د: حتقيـق، ريخ بغـداد ، أبو بكر أمحد بن علي البغدادي،طيباخل .١٠٣
  ).م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢الغرب اإلسالمي، 

إحيـــاء م، دار .د(ط، .يوســـف العـــش، د: حتقيـــق ،تقييـــد العلـــم ، أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن علـــي البغـــدادي،طيـــباخل .١٠٤
 ).ت.، دالسنة النبوية

، ٢، طعــــادل بــــن يوســــف الغــــرازي: ، حتقيــــقفقيــــه واملتفقــــهال ، أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن علــــي البغــــدادي،طيـــباخل .١٠٥
  ).ه١٤٢١دار ابن اجلوزي، : السعودية(

 إبــراهيم ،أبــو عبــدهللا الــسورقي:  حتقيــق،الكفايــة يف علــم الروايــة ، أبــو بكــر أمحــد بــن علــي البغــدادي،طيــباخل .١٠٦
 ). ت.، د املكتبة العلمية:املدينة املنورة (ط، .، دمحدي املدين

، الــدكتور دمحم صــادق آيــدن احلامــدي: حتقيــق، املتفــق واملفــرتق،  أبــو بكــر أمحــد بــن علــي البغــدادي،طيــباخل .١٠٧
  ). م١٩٩٧ - ه ١٤١٧ دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، :دمشق(، ١ط

  .)هـ١٤١٠دار الراية للنشر والتوزيع، (عطية الزهراين، : حتقيق، ١ط، سنةالََّاخلالل، أبو بكر أمحد بن دمحم،  .١٠٨

َّاخلــالل .١٠٩ ــالس العـــشرة األمـــايل ، أبـــو دمحم احلــسن بـــن دمحم،َ دار : طنطـــا(، ١ ط،جمـــدي فتحــي الـــسيد:  حتقيــق،ا
 ).م١٩٩٠ -ه ١٤١١الصحابة للرتاث، 

ــ ،أبــو يعلــى خليــل بــن عبــدهللا بــن أمحــداخلليلــي،  .١١٠ دمحم ســعيد عمــر :  حتقيــق،ة علمــاء احلــديثاإلرشــاد يف معرف
ض (،١ط، إدريس  ).ه١٤٠٩ مكتبة الرشد، :الر

صـر بـن اخلوارزمي،  .١١١ دار ، املغـرب يف ترتيـب املعـرب ،سيد أىب املكـارم ابـن علـى، أبـو الفـتحعبدالـبرهان الدين 
 .ط.د، الكتاب العريب

صــالح بــن :  حتقيــق،الــسفر الثالــث/ ثمــة ريــخ ابــن أيب خي ،أبــو بكــر أمحــد بــن أيب خيثمــة، ابــن أيب خيثمــة .١١٢
  ) م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧ ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر:القاهرة(، ١ ط،فتحي هالل

ـروحني البـن حبـان، الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمـر .١١٣ خليـل بـن دمحم : حتقيـق ،تعليقـات الـدارقطين علـى ا
 ). م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ، دار الكتاب اإلسالميالفاروق احلديثة للطباعة والنشر،: القاهرة (١، طالعريب

ؤوط، حــسن :حتقيــق، ســنن الــدارقطينالــدارقطين، أبــو احلــسن علــي بــن عمــر،  .١١٤ نعم شــليب، عبــدامل شــعيب األر
 .)م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ١ ط،لطيف حرز هللا، أمحد برهومعبدال

حمفـوظ الـرمحن الـسلفي، . د: ، حتقيـق األحاديث النبويـةالعلل الواردة يفالدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر،  .١١٥
ض (،١ط  .)م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ ،دار طيبة: الر



 ٤٦٠

حـــسني ســـليم أســــد : ، حتقيـــق بـــسنن الــــدارمي=مـــسند الـــدارمي  ،رمحنعبــــدال أبـــو دمحم عبـــدهللا بـــن ،دارميالـــ .١١٦
  ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢دار املغين للنشر والتوزيع، : السعودية (،١ط، الداراين

ط، .د ،ميــــدعبداحلدمحم حميــــي الــــدين :  حتقيــــق،ســــنن أيب داود  السجــــستاين، ســــليمان بــــن األشــــعث،ودأبــــو دا .١١٧
  ).ت. داملكتبة العصرية،: بريوت(

ِ حممـــد كامـــل قـــره -َشـــعيب األرنـــؤوط :  حتقيـــق،ســـنن أيب داود  السجـــستاين، ســـليمان بـــن األشـــعث،أبـــو داود .١١٨ َّ َ
 ). م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، دار الرسالة العاملية (١، طبللي

جري أ داود السجــــستاين يف اجلــــرح عبيــــداآلســــؤاالت أيب  السجــــستاين،  ســــليمان بــــن األشــــعث،أبـــو داود .١١٩
جلامعـــة اإلســـالمية، : املدينـــة املنـــورة(، ١، طدمحم علـــي قاســم العمـــري: ، حتقيـــقوالتعـــديل  / ــــ ه١٤٠٣عمـــادة البحـــث العلمـــي 

 ).م١٩٨٣

ْ أبو بـشر دمحم بـن أمحـد،دواليبال .١٢٠ يب : حتقيـق، مسـاءالكـىن واأل ،ِ دار ابـن : بـريوت(، ١طأبـو قتيبـة نظـر دمحم الفـار
 ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١حزم، 

، ١ط ،الـسعيد بـن بـسيوين زغلـول:  حتقيـق،الفردوس مبأثور اخلطـاب ،شريويه بن شهردار  أبو شجاع،ديلميال .١٢١
  ).م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : بريوت(

ّبــــشار عــــواد . د: حتقيــــق، ووفيــــات املــــشاهري واألعــــالم ريــــخ اإلســــالم ، أبــــو عبــــدهللا دمحم بــــن أمحــــد،ذهيبالـــ .١٢٢
 ).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤ دار الغرب اإلسالمي،: بريوت(، ١ط ،معروف

  ).م١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١، طتذكرة احلفاظ ، أبو عبدهللا دمحم بن أمحد،ذهيبال .١٢٣

، ١، طمــصطفى أبــو الغــيط: حتقيــق،  يف أحاديــث التعليــقتنقــيح التحقيــق،  أبــو عبــدهللا دمحم بــن أمحــد،ذهيبالــ .١٢٤
ض(   ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ار الوطن، د: الر

هـولني وثقـات فـيهم لـني،  أبو عبـدهللا دمحم بـن أمحـد،ذهيبال .١٢٥ :  حتقيـق،ديـوان الـضعفاء واملرتوكـني وخلـق مـن ا
  ).م١٩٦٧ -ه ١٣٨٧مكتبة النهضة احلديثة، : مكة(، ٢طمحاد بن دمحم األنصاري 

ــ .١٢٦ مكتبــة (، ١، طمحــاد األنــصاري: حتقيــق، ذيــل ديــوان الــضعفاء واملرتوكــني،  أبــو عبــدهللا دمحم بــن أمحــد،ذهيبال
  ....).،النهضة احلديثة

دمحم إبـــراهيم :  حتقيـــق،رواة الثقـــات املـــتكلم فـــيهم مبـــا ال يوجـــب ردهـــمالـــ ، أبـــو عبـــدهللا دمحم بـــن أمحـــد،ذهيبالـــ .١٢٧
 ).م١٩٩٢ -ه ١٤١٢ية، دار البشائر اإلسالم: بريوت(، ١ط ،املوصلي

مؤسـسة الرسـالة، : بـريوت(، ٣، طجمموعـة:  حتقيـق،٣، طسري أعالم النبالء ، أبو عبدهللا دمحم بن أمحد،ذهيبال .١٢٨
  ).م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥

ــ .١٢٩  ،دمحم عوامــة:  حتقيــق،الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الــستة،  أبــو عبــدهللا دمحم بــن أمحــد،ذهيبال
 ).م١٩٩٢ -ه ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن، / قافة اإلسالمية دار القبلة للث: جدة(، ١ط



 ٤٦١

  ).ت.م، د.د( ط،.، دنور الدين عرت.  د:حتقيق، املغين يف الضعفاء،  أبو عبدهللا دمحم بن أمحد،ذهيبال .١٣٠

: املدينـة املنــورة(، ١ط ،عزيزعبـدالدمحم صـاحل :  حتقيــق،املقتـىن يف سـرد الكـىن،  أبـو عبـدهللا دمحم بـن أمحــد،ذهيبالـ .١٣١
جلامعة اإلسالمية، ا  ).هـ١٤٠٨لس العلمي 

عبـدهللا بـن ضـيف هللا : حتقيـق، من تكلـم فيـه وهـو موثـق أو صـاحل احلـديث ، أبو عبدهللا دمحم بن أمحد،ذهيبال .١٣٢
  ).م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ م،.د( ،١، طالرحيلي

مكتبـة : الطـائف (١ ط، دمحم احلبيب اهليلـة.د: قيق، حتعجم الشيوخ الكبريم ،أبو عبدهللا دمحم بن أمحدالذهيب،  .١٣٣
 ). م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الصديق، 

، ١ط ،دار املــشكاة للبحــث العلمــي: حتقيــق، املهــذب يف اختــصار الــسنن ، أبــو عبــدهللا دمحم بــن أمحــد،ذهيبالــ .١٣٤
  .) م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢دار الوطن للنشر، (

ــــدال يف نقــــد الرجــــال ، أبــــو عبــــدهللا دمحم بــــن أمحــــد،ذهيبالــــ .١٣٥  ،١ط ،البجــــاويعلــــي دمحم : حتقيــــق، ميــــزان االعت
  ).م١٩٦٣ -ه ١٣٨٢دار املعرفة للطباعة والنشر، : بريوت(

ق عبـــداحلغفور بـــن عبـــدال. د:  حتقيــق بـــن راهويـــة،مـــسند إســـحاق ، إســـحاق بــن إبـــراهيم بـــن خملـــد،بــن راهويـــها .١٣٦
 ).م١٩٩١ -ه ١٤١٢مكتبة اإلميان، : املدينة املنورة (،١ط ،البلوشي

ين .١٣٧ ينمـسن ، أبو بكر دمحم بـن هـارون،ُّالرو مؤسـسة قرطبـة، : القـاهرة (،١طأميـن علـي أبـو ميـاين : ، حتقيـقد الـرو
 ).ه١٤١٦

ّحممــد بــن حممــد بــن الزبيــدي،  .١٣٨ : قيــق، حتج العــروس مــن جــواهر القــاموس ،ّرزاق احلــسيين، أبــو الفــيضعبــدالّ
  ).دار اهلداية: الناشر(ط .، دجمموعة من احملققني

ف، رءوعبــدالطــه : حتقيــق، لزرقــاين علــى موطــأ اإلمــام مالــك شــرح ا،باقي بــن يوســفعبــدال دمحم بــن ،زرقــاينال .١٣٩
  ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة(، ١ط

 ).م٢٠٠٢ ،دار العلم للماليني: بريوت(، ١٥ط، ألعالم ا، خري الدين بن حممود،زركليال .١٤٠

علـي دمحم البجـاوي : قيـق، حتالفائق يف غريب احلديث واألثـر،  أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحدالزخمشري، .١٤١
 ).ت.، ددار املعرفة: لبنان (٢، طدمحم أبو الفضل إبراهيم-

 ).م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤،  العريبتابدار الك: بريوت (ط،.، داحلديث واحملدثون ، دمحم دمحم،أبو زهو .١٤٢

: بـريوت (،١ط ،دمحم عوامـة: حتقيـق، ١ط ،نصب الراية ألحاديث اهلدايـة،  أبو دمحم عبدهللا بن يوسف،زيلعيال .١٤٣
ن للطباعة والنشر  ).م١٩٩٧-ه ١٤١٨ ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية:جدة ،مؤسسة الر

يوسـف الـشيخ : قيـق، حتخمتـار الـصحاحالـرازي، قادر عبـدال دمحم بـن أيب بكـر بـن عبـدهللاأبـو زين الدين احلنفـي،  .١٤٤
  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الدار النموذجية، -املكتبة العصرية : بريوت (٥، طدمحم



 ٤٦٢

ج الــــدين ،سبكيالــــ .١٤٥ .  د،حممــــود دمحم الطنــــاحي. د:  حتقيــــق،٢، ط طبقــــات الــــشافعية الكــــربى،وهابعبــــدال 
  ).م١٩٩٢ -ه ١٤١٣ ،هجر للطباعة والنشر: القاهرة (،٢ط ،فتاح دمحم احللوعبدال

ريــخ املدينــة الــشريفة،رمحنعبــدال أبــو اخلــري دمحم بــن ،سخاويالــ .١٤٦ ب الكتــ: بــريوت(، ١ط ، التحفــة اللطيفــة يف 
 ).م١٩٩٣ -ه ١٤١٤العلميه، 

دار : بـــريوت (،١ط ،إحـــسان عبـــاس:  حتقيــق،الطبقـــات الكـــربى ، دمحم بـــن ســعد بـــن منيـــع اهلـــامشي،ابــن ســـعد .١٤٧
 ).م١٩٦٨، صادر

مـتمم التــابعني الطبقــات الكـربى، القــسم املــتمم /  الطبقــات الكــربى ، دمحم بــن سـعد بــن منيــع اهلـامشي،ابـن ســعد .١٤٨
د دمحم منصور:  حتقيق،لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم  ).ه١٤٠٨ مكتبة العلوم واحلكم، :املدينة املنورة (،٢ط ،ز

 حتقيـــق ، الطبقـــة الرابعـــة- الـــصحابة مــتمم/ الطبقـــات الكـــربى  ، دمحم بــن ســـعد بـــن منيــع اهلـــامشي،ابــن ســـعد .١٤٩
 ). هـ١٤١٦ -مكتبة الصديق : الطائف(ط، .، د السلوميعبدهللاعزيز عبدال. د: ودراسة

، ســـنن ســـعيد بـــن منـــصور ،أبـــو عثمــان ســـعيد بـــن منـــصور بــن شـــعبة اخلراســـاين اجلوزجـــاينصور، ســعيد بـــن منـــ .١٥٠
 ).م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣ -الدار السلفية : اهلند(، ١، طحبيب الرمحن األعظمي: قيقحت

د(، ١، طرمحن بـــن حيـــىي املعلمـــي اليمـــاينعبـــدال:  حتقيـــق،األنـــساب ،كرمي بـــن دمحمعبـــدال ،سمعاينالـــ .١٥١ : حيـــدر أ
  ).م١٩٦٢ -ه ١٣٨٢املعارف العثمانية، جملس دائرة 

دمحم حــسن :  حتقيــق،قواطــع األدلــة يف األصــول ،بار التميمـيعبــداجلمنــصور بــن دمحم بــن أبــو املظفــر  ،الـسمعاين .١٥٢
 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، : بريوت (،١ط ،مساعيل الشافعيإ

، أمــايل ابــن مسعــون الــواعظ، البغــدادي أبــو احلــسني دمحم بــن أمحــد بــن إمساعيــل بــن عنــبس ابــن مسعــون الــواعظ، .١٥٣
 ). م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣دار البشائر اإلسالمية،، :  لبنان-بريوت (، ١، طالدكتور عامر حسن صربي: حتقيق

 ).م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧ ،عامل الكتب: بريوت (،٤، طريخ جرجان ، محزة بن يوسف اجلرجاين،سهميال .١٥٤

مكتبـة نـزار : مكة املكرمـة(، ١ط،  محدي الدمرداش: حتقيق، ريخ اخللفاء  عبدالرمحن بن أيب بكر،،سيوطيال .١٥٥
 ).م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥، مصطفى الباز

 ). ه١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية: بريوت(، ١، ططبقات احلفاظ عبدالرمحن بن أيب بكر، ،سيوطيال .١٥٦

دة إىل اجلامع الصغريالرمحن بن أيب بكر، عبدال ،سيوطيال .١٥٧ ، لنبهـاينيوسـف ا: رتيب ت،فتح الكبري يف ضم الز
 ).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣دار الفكر، : بريوت (،١ط

: بـريوت (،١، طميـد هنـداويعبداحل:  حتقيـق، احملكم واحمليط األعظم، أبو احلسن علي بن إمساعيل،ابن سيده .١٥٨
  ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ ،دار الكتب العلمية

املدينـــة  (،١، طحمفـــوظ الـــرمحن زيـــن هللا. د:  حتقيـــق،مـــسند للـــشاشي ، أبـــو ســـعيد اهليـــثم بـــن كليـــب،شاشيالـــ .١٥٩
  ).ه١٤١٠مكتبة العلوم واحلكم، : املنورة



 ٤٦٣

، دار ابــن عفــان: اخلــرب (،١ط ،مــشهور بــن حــسن: حتقيــق، املوافقــات  اللخمــي، إبــراهيم بــن موســى،شاطيبالــ .١٦٠
 ).م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

 ).ت.ددار املعرفة : بريوت (ط،.، داألم ، أبو عبدهللا دمحم بن إدريس،شافعيال .١٦١

 ). هـ١٤٠٠ دار الكتب العلمية، : لبنان-بريوت ( ط،.، داملسند،  بن إدريس أبو عبدهللا دمحم،شافعيال .١٦٢

 ،١، طصــبحي الــسامرائي:  حتقيــق،ريــخ أمســاء الثقــات ، أبــو حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثمــان،ابــن شــاهني .١٦٣
  ).م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤الدار السلفية، : الكويت(

رحيم دمحم عبــدال: حتقيـق ،عفاء والكــذابنيريــخ أمسـاء الــض ، أبــو حفـص عمــر بـن أمحــد بـن عثمــان،ابـن شـاهني .١٦٤
 ).م١٩٨٩-ه ١٤٠٩، م.د (١، طالقشقري

دمحم :  حتقيــق،رتغيـب يف فــضائل األعمــال وثـواب ذلــكال ، أبــو حفـص عمــر بـن أمحــد بـن عثمــان،ابـن شـاهني .١٦٥
  ) م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بريوت (،١، طحسن إمساعيل

 ،١، طرحيم بـن دمحم القـشقريعبـدال:  حتقيق،ختلف فيهمامل، مان أبو حفص عمر بن أمحد بن عث،ابن شاهني .١٦٦
ض(  ). م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠مكتبة الرشد، : الر

ـــن ،  أبـــو حفـــص عمـــر بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان،ابـــن شـــاهني .١٦٧ جـــزء مـــن حـــديث ابـــن شـــاهني مجـــع أيب احلـــسني ب
 - ه ١٤١٥، ت ابــن شــاهنيضــمن جممــوع فيــه مــن مــصنفا (، دار ابــن األثــري:الكويــت(، ١، طبــدر البــدر: حتقيــق، املهتــدي
 ). م١٩٩٤

 ). ه١٣٥٧املطبعة العثمانية، : مصر(، ١، طنيل األوطارالشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم،  .١٦٨

صــر الــدين األلبــاين: قيــقحت،  اإلميــان، أبــو بكــر عبــدهللا بــن دمحم بــن إبــراهيم،ابــن أيب شــيبة .١٦٩ : دمــشق(، ٢،طدمحم 
 ).م١٩٨٣، املكتب اإلسالمي

عـادل بـن يوسـف العـزازي و : قيـق، حتمـسند ابـن أيب شـيبة ،و بكـر عبـدهللا بـن دمحم بـن إبـراهيم أبـ،ابن أيب شـيبة .١٧٠
ض(، ١، طأمحد بن فريد املزيدي  ).م١٩٩٧ ،دار الوطن: الر

ر ، أبــو بكــر عبــدهللا بــن دمحم بــن إبــراهيم،ابــن أيب شــيبة .١٧١ كمــال يوســف :  حتقيــق،املــصنف يف األحاديــث واآل
ض ط/ مكتبة الرشد  (،١ط ،احلوت   ). ه١٤٠٩، ١الر

مــسعد :  حتقيــق،ذكــر األقــران وروايــتهم عــن بعــضهم بعــضا ، عبــدهللا بـن دمحم بــن جعفــر،أبـو الــشيخ األصــبهاين .١٧٢
 ).م١٩٩٦ -ه ١٤١٧، دار الكتب العلمية: بريوت (،١، طالسعدين

ْالصريفيين .١٧٣ دمحم : حتقيـق، ابوراملنتخـب مـن كتـاب الـسياق لتـاريخ نيـس ، أبو إسحاق إبراهيم بـن دمحم بـن األزهـر،َّ
 ).م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩ الكتب العلمية،دار : بريوت (،١ط أمحد عبدالعزيز،

نـور : حتقيـق، مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديثرمحن، عبدال أبوعمرو عثمان بن ،صالحالابن  .١٧٤
  ).م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ ، دار الفكر املعاصر:بريوت/ دار الفكر: سور (،١، طالدين عرت



 ٤٦٤

املــستخرج مــن األحاديــث املختــارة  =املختــارة  األحاديــث ،واحــدعبدال أبــو عبــدهللا دمحم بـن ،اء املقدســيضيالـ .١٧٥
دار خــضر للطباعــة والنــشر : بــريوت (،٣، طلك بــن دهــيشعبــدامل. د:  حتقيــق،ممــا مل خيرجــه البخــاري ومــسلم يف صــحيحيهما

  ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠والتوزيع، 

مج ا خمطـوط أعـده لـ،املنتقى من مسموعات مـرو ،واحـدعبدالن  أبو عبدهللا دمحم ب،ضياء املقدسيال .١٧٦ : لـشاملةرب
  . أمحد اخلضري

مؤســـسة : بـــريوت(محـــدي الـــسلفي : حتقيـــق، ١ط ، مـــسند الـــشاميني، أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أمحـــد،طــرباينال .١٧٧
  ).م١٩٨٤ -ه ١٤٠٥الرسالة، 

سن بـن إبـراهيم عبداحملـ بـن عـوض هللا، طـارق: حتقيـق، املعجـم األوسـط ، أبو القاسم سليمان بن أمحد،طرباينال .١٧٨
  ).م١٩٩٥ -ه ١٤١٥ ،دار احلرمني: القاهرة (ط،.، داحلسيين

املكتــب : بــريوت (،١ط ،دمحم شــكور أمريــر: حتقيــق، املعجــم الــصغري ، أبــو القاســم ســليمان بــن أمحــد،طــرباينال .١٧٩
  ).م١٩٨٥ / ١٤٠٥دار عمار، : عماناإلسالمي، 

مكتبــة ابــن : القــاهرة(، ٢ط ،محــدي الــسلفي:  حتقيــق،املعجــم الكبــري ،محــد أبــو القاســم ســليمان بــن أ،طــرباينال .١٨٠
  ).ت.، دتيمية

َّ املجلـدان الثالـث عـشر والرابـع عـشراملعجـم الكبـري ، أبو القاسم سـليمان بـن أمحـد،طرباينال .١٨١ َ ُ
فريـق مـن : حتقيـق، 

  ).ت.م، د.د(ط، .، دالباحثني

رشــــرح مــــش ، أبــــو جعفــــر أمحــــد بــــن دمحم بــــن ســــالمة،طحــــاويال .١٨٢ ؤوط: حتقيــــق، كل اآل ، ١، طشــــعيب األر
  )م١٤٩٤ - ه ١٤١٥، مؤسسة الرسالة: بريوت(

ر ، أبــو جعفــر أمحــد بــن دمحم بــن ســالمة،طحــاويال .١٨٣ دمحم زهــري  ، دمحم ســيد جــاد احلــق:، حتقيــقشــرح معــاين اآل
  ).م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ م،.د: بريوت(، ١النجار، ط

 ،مـستخرج الطوسـي علـى جـامع الرتمـذي= األحكـام خمتـصر  ، أبو علي احلـسن بـن علـي بـن نـصر،طوسيال .١٨٤
ء األثرية، : املدينة املنورة (،١ط ،أنيس بن أمحد األندونوسي: حتقيق   ).هـ١٤١٥مكتبة الغر

سن عبداحملــ دمحم بـن .د:  حتقيــق،مــسند أيب داود الطيالـسي ، أبـو داود ســليمان بـن داود بــن اجلـارود،طيالـسيال .١٨٥
 ).م١٩٩٩ -ه ١٤١٩دار هجر، : مصر (،١، طالرتكي

دار  (،١، طسـم فيــصل أمحــد اجلــوابرة. د: حتقيــق، اآلحــاد واملثــاين ، أبــو بكــر أمحـد بــن عمــرو،ابـن أيب عاصــم .١٨٦
ض، / الراية   ).م١٩٩١ -ه  ١٤١١الر

 ). م١٩٩٧مطبعة املدين، : مصر (١طفهرس املخطوطات املصورة، ُّعباس عبدهللا أمحد كنه،  .١٨٧

ـــن دمحم األنـــصاري،ا، عبـــداألول بـــن محـــاد األنـــصاري .١٨٨ ـــشيخ محـــاد ب ن، .د(، ١ طمـــوع يف ترمجـــة احملـــدث ال
 ) م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٢



 ٤٦٥

 ،١، طســــامل دمحم عطــــا، دمحم علــــي معــــوض: حتقيــــق ،االســــتذكار ، أبــــو عمــــر يوســــف بــــن عبــــدهللا،ابــــن عبــــدالرب .١٨٩
 ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١دار الكتب العلمية، : بريوت(

، ١، طعلـي دمحم البجـاوي: قيـق، حت يف معرفة األصحابستيعاباال،  أبو عمر يوسف بن عبدهللا،ابن عبدالرب .١٩٠
 ). م١٩٩٢ - ه ١٤١٢دار اجليل، : بريوت(

 ،١ط ،أيب األشــبال الـــزهريي:  حتقيــق،جــامع بيــان العلــم وفــضله ، أبــو عمــر يوســف بــن عبــدهللا،ابــن عبــدالرب .١٩١
  ).م١٩٩٤ -ه ١٤١٤دار ابن اجلوزي، : السعودية(

لـــس العلمــــي، : اهلنـــد (،٢، طحبيـــب الــــرمحن األعظمـــي: حتقيـــق ،املــــصنف ،عبـــدالرزاق بـــن مهـــام الـــصنعاين .١٩٢ ا
 ).ه١٤٠٣

د النيـسابوري .١٩٣ دات علــى كتـاب املــزين ،عبـدهللا بـن دمحم بــن ز الـدكتور خالــد بـن هــايف بـن عــريج : حتقيــق، الــز
ض(، ١، طاملطريي  ). م٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦دار الكوثر، : دار أضواء السلف، الكويت: الر

سـامي بـن دمحم :  حتقيـق، تعليقـة علـى العلـل البـن أيب حـامت، احلنبلـيس الـدين دمحم بـن أمحـد مشـ،ابن عبداهلادي .١٩٤
ض (،١ط ،بن جاد هللا  ). م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣أضواء السلف، : الر

ســامي بــن : حتقيــق، تنقــيح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق  احلنبلــي، مشــس الــدين دمحم بــن أمحــد،ابـن عبــداهلادي .١٩٥
صر اخلباينعبدالدمحم بن جاد هللا و ض(، ١، طعزيز بن    ). م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، أضواء السلف: الر

يوســـف . د: حتقيـــق ،احملـــرر يف احلـــديث ،ابـــن عبـــداهلادي احلنبلـــي  مشـــس الـــدين دمحم بـــن أمحـــد،ابـــن عبـــداهلادي .١٩٦
 ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ دار املعرفة، :بريوت( ،٣، طرمحن املرعشلي، دمحم سليم إبراهيم، مجال محدي الذهيبعبدال

أكــرم :  حتقيــقطبقــات علمــاء احلــديث،، ابــن عبــداهلادي احلنبلــي  مشــس الــدين دمحم بــن أمحــد،ابــن عبــداهلادي .١٩٧
 ). م١٩٩٦ - ه ١٤١٧بريوت مؤسسة الرسالة، (، ٢إبراهيم الزيبق، ط/ البوشي 

ّميــد بــن محيــد بــن نــصر الكــسيعبداحلأبــو دمحم عبــد بــن محيــد،  .١٩٨  :حتقيــق، املنتخــب مــن مــسند عبــد بــن محيــد ،َ
 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، دار بلنسية للنشر والتوزيع(، ٢، طمصطفى العدوي

دمحم حـسن : حتقيـق، ترتيـب األمـايل اخلميـسية للـشجري ،القاضي حميي الدين دمحم بن أمحـد القرشـيالعبشمي،  .١٩٩
 ). م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢  دار الكتب العلمية،بريوت،(، ١، طدمحم حسن إمساعيل

كــر ِمعرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلــديث ومــن الــضعفاء وذ ،هللا أبــو احلــسن أمحـد بــن عبــد،عجلـيال .٢٠٠
مكتبـة الــدار، : املدينـة املنــورة (،١، طعظيم البـستويعبــدالعليم عبـدال: حتقيـقاهليثمـي، والــسبكي، : ترتيــب، ،مـذاهبهم وأخبـارهم

 ).م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥

 ،١، طمحــــد بــــن محــــدي اجلــــابري احلــــريب: قيــــق، حتاإلميــــان،  دمحم بــــن حيــــىي ابــــن أيب عمــــرعبــــدهللاأبــــو العــــدين،  .٢٠١
 ). ه١٤٠٧الدار السلفية، : الكويت(



 ٤٦٦

علـــي دمحم ، وجودعبـــداملعـــادل أمحـــد :  حتقيـــق،الكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال  عبـــدهللا، أبـــو أمحـــد بـــن،ابـــن عـــدي .٢٠٢
 ).م١٩٩٧هـ١٤١٨ ،الكتب العلمية: بريوت (،١، طفتاح أبو سنةعبدال، معوض

رمحن عبـدال:  حتقيـق،التقييد واإليـضاح شـرح مقدمـة ابـن الـصالح ،حلسنيرحيم بن اعبدال أبو الفضل ،عراقيال .٢٠٣
 ).م١٩٦٩ -ه ١٣٨٩ املكتبة السلفية، :املدينة املنورة (،١، طدمحم عثمان

عــادل أمحــد / علــي دمحم معــوض : قيــق، حتذيــل ميــزان االعتــدال ،رحيم بــن احلــسنيعبــدال أبــو الفــضل ،عراقــيال .٢٠٤
 ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ ، العلميةدار الكتب: بريوت(، ١، طعبداملوجود

، علــي حــسني علــي: قيــق، حتتح املغيــث بــشرح الفيــة احلــديثفــ، رحيم بــن احلــسنيعبــدال أبــو الفــضل ،العراقــي .٢٠٥
  ).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤ ، مصر-مكتبة السنة : مصر(، ١ط

 ط،.، دعمـرو بـن غرامـة العمـروي:  حتقيـق،ريـخ دمـشق ، أبو القاسم علي بن احلسن بـن هبـة هللا،ابن عساكر .٢٠٦
  ).م١٩٩٥ -ه ١٤١٥ ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعم، .د(

 ،١، ط وفــاء تقــي الــدين.د: حتقيــق، معجــم الــشيوخ ، أبــو القاســم علــي بــن احلــسن بــن هبــة هللا،ابــن عــساكر .٢٠٧
  ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ ،دار البشائر: دمشق(

دار : بـــريوت (،١، ط قلعجــيعطي أمــنيعبــدامل: حتقيـــق،  الــضعفاء الكبــري، أبــو جعفــر دمحم بــن عمـــرو،عقيلــيال .٢٠٨
 ).م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤املكتبة العلمية، 

ؤوط:، حتقيـقشـذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب ،ي بـن أمحـدعبـداحلأبـو الفـالح  ،عمادالابن  .٢٠٩  ، حممـود األر
ؤوطعبدال  ).م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦دار ابن كثري، : دمشق، بريوت (،١ط ،قادر األر

جزء من أحاديث أيب عمـر الـسلمي عـن شـيوخه  ،وهابعبدالمحد بن  بن دمحم بن أعبدهللا أبو عمرو السلمي، .٢١٠
ســـم الفوائـــد البـــن منـــده - شـــيوخه دار الكتـــب : بـــريوت(، ١، طسميععبدالـــخـــالف حممـــود : حتقيـــق، ضـــمن جممـــوع مطبـــوع 

 ). م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣العلمية، 

: حتقيــق،  صــحيح مــسلمعلــىستخرج املــ، يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم النيــسابوري اإلســفراييينأبـو عوانــة،  .٢١١
 .)م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،دار املعرفة: بريوت(، ١، طأمين بن عارف الدمشقي

ر ،بــن موســى بـن عيــاض اليحــصيب الــسبيت، أبــو الفـضلا ،عيــاضالقاضـي  .٢١٢ ، مــشارق األنــوار علــى صــحاح اآل
 .املكتبة العتيقة ودار الرتاثط، .د

  ).ت.الفكر، ددار : بريوت(ط، .د ، البخاريعمدة القاري شرح صحيح ،أبو دمحم حممود بن أمحدالعيين،  .٢١٣

دار م، .د(ط، .د ،عبدالـسالم دمحم هـارون: حتقيـق، معجم مقاييس اللغـةأمحد القزويين،   أبو احلسني،ابن فارس .٢١٤
  .)م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩ ،الفكر

 ). م١٩٨٣ - ه ١٤٠٣ جامعة اإلمام دمحم بن سعود، :السعودية (ط.دريخ الرتاث العريب، فؤاد سزكني،  .٢١٥



 ٤٦٧

،  دمحم بـن عبـدهللا الـسريع:، حتقيـقمشيخة يعقوب بـن سـفيان الفـسوي،  يعقوب بن سفيان بن جوان،فسويال .٢١٦
ض(، ١ط  ).م٢٠١٠ -ه ١٤٣١دار العاصمة، : الر

مج ،، خمطـوطتسعة جمالس من أمايل طراد بن دمحم الزينيب ، طراد بن دمحم علي،ََّْأبو الفوارس الزيـنيب .٢١٧ ُ نـشر يف بـر
 . التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية،اينجوامع الكلم ا

، ١، طمـشهور حـسن حممـود سـلمان: حتقيـق ،الطهـور ُ اهلروي البغـدادي أبـو عبيـد،عبدهللا بن القاسم بن سالم .٢١٨
 ). م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤مكتبة الصحابة، : جدة(

د البــن  الفوائــضــمن كتــابمطبــوع (، جــزء مــن أحاديــث القــزاز عــن شــيوخه ، دمحم بــن ســنان بــن يزيــد،قــزازال .٢١٩
 ).م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣دار الكتب العلمية، : بريوت (،١، طسميععبدالخالف حممود : حتقيق) منده

 حممــود بــن .ليم حممــود، دعبــداحل .د: حتقيــق، الرســالة القــشريية، لكعبــداملكرمي بــن هــوازن بــن عبــدال القــشريي، .٢٢٠
 ).ت.، ددار املعارف: القاهرة (ط . دالشريف

محــدي بــن : قيــق، حتمــسند الــشهاب ، ســالمة بــن جعفــر بــن علــي بــن حكمــون دمحم بــنعبــدهللاأبــو القــضاعي،  .٢٢١
 ). م١٩٨٦ -ه ١٤٠٧ ،مؤسسة الرسالة: بريوت (٢، طيد السلفيعبدا

شـادي بـن دمحم :  حتقيـق،الثقـات ممـن مل يقـع يف الكتـب الـستة ، أبـو الفـداء قاسـم اجلمـايل احلنفـي،ابن قطلوبغـا .٢٢٢
  ).م٢٠١١ -ه ١٤٣٢لبحوث والدراسات اإلسالمية، مركز النعمان ل: صنعاء (،١ط ،آل نعمان

ــــساب العــــرب ، أبــــو العبــــاس أمحــــد بــــن علــــي،قلقــــشنديال .٢٢٣ ــــة األرب يف معرفــــة أن إبــــراهيم : حتقيــــق، ٢ط ،اي
 ).م١٩٨٠ -ه ١٤٠٠دار الكتاب اللبنانني، : بريوت (،٢، طاإلبياري

، ١، طأميـــن بـــن صـــاحل بـــن شـــعبان : حتقيـــق، الرتغيـــب والرتهيـــب،إمساعيـــل بـــن دمحم  أبـــو القاســـم،قـــوام الـــسنة .٢٢٤
  ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، دار احلديث: القاهرة(

حممـود :  حتقيـق،من حديث رسـول هللا  أطراف الغرائب واألفراد ، أبو الفضل دمحم بن طاهر،قيسراينالابن  .٢٢٥
 ).م١٩٩٨ -ه ١٤١٩ ،دار الكتب العلمية: بريوت (،١، ط السيد يوسف،دمحم حممود حسن نصار

ض(، ١، طرمحن الفريـوائيعبدال .د: حتقيقذخرية احلفاظ، ،  أبو الفضل دمحم بن طاهر،قيسراينالابن  .٢٢٦ دار : الـر
  ).م١٩٩٦- هـ ١٤١٦ ،السلف

 ،١ط ،دمحم عبدالــسالم إبــراهيم: حتقيــق، إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني ، دمحم بــن أيب بكــر،ابــن قــيم اجلوزيــة .٢٢٧
 ).م١٩٩١ -ه ١٤١١دار الكتب العلمي، : بريوت(

دمحم :  حتقيـــق،الرســـالة املـــستطرفة لبيـــان مـــشهور كتـــب الـــسنة املـــشرفة ، دمحم بـــن جعفـــر بـــن إدريـــس،كتـــاينال .٢٢٨
  ).م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١دار البشائر اإلسالمية : بريوت(، ٥ط ،املنتصر الزمزمي

: مـصر (،٢، طشـرف حجـازي:  حتقيـق،نظـم املتنـاثر مـن احلـديث املتـواتر،  دمحم بن جعفر بن إدريس،كتاينال .٢٢٩
 ).ت.، دلكتب السلفيةدار ا



 ٤٦٨

 مكتبــة :بــريوت(ط، . د،معجــم املــؤلفني ي،غين كحالــة الدمـشقعبــدالعمــر بــن رضـا بــن دمحم راغــب بـن كحالـة،  .٢٣٠
 ).دار إحياء الرتاث العريب -املثىن 

أمحـد بـن سـعد : حتقيـق، شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة واجلماعـة ، أبو القاسم هبة هللا بن احلـسن،اللكائيال .٢٣١
 ).م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣دار طيبة، : السعودية( ،٨، طالغامدي

دار م، .د (ط،.، دباقيعبــدالدمحم فــؤاد :  حتقيــق،ســنن ابــن ماجــه ، أبــو عبــدهللا دمحم بــن يزيــد القــزويينه،ابــن ماجــ .٢٣٢
  ).ت.، دفيصل عيسى البايب احلليب/ إحياء الكتب العربية 

حبـث مقـدم إىل  (ط،.، داملستـشرقنيالتدوين املبكر للسنة بني الدكتور صبحي الـصاحل و ،ماجد أمحد نيازي .٢٣٣
 ).م٢٠٠٦ تشرين الثاين ٤ و ٣جامعة اجلنان 

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلـف يف األمسـاء والكـىن  ، أبو نصر علي بن هبة هللا،ابن ماكوال .٢٣٤
   ).م١٩٩٠ -ه ١٤١١دار الكتب العلمية : بريوت( ،١ط، واألنساب

 -ه ١٤٠٦دار إحيــاء الــرتاث العــريب، : بــريوت (ط،.، دباقيعبــدال فــؤاد  دمحم:قيــق حت،املوطــأ  بــن أنــس،مالــك .٢٣٥
 ).م١٩٨٥

مؤسـسة : بـريوت (،١ط ، حممـود خليـل،بـشار عـواد:  حتقيـق،الزهـري اية أيب مـصعبواملوطأ ر  بن أنس،مالك .٢٣٦
 ).م١٩٩٢ - ه ١٤١٢ ،الرسالة

: بـريوت (ط،.، دحبيب الرمحن األعظمي: حتقيق، الزهد والرقائق  احلنظلي،رمحن عبدهللاعبدال أبو ،باركاملابن  .٢٣٧
  ).ت.، ددار الكتب العلمية

 :بــريوت(، ١، طحتفــة األحــوذي بــشرح جــامع الرتمــذي، رحيمعبــدالرمحن بــن عبـدالأبــو العــال دمحم املبـاركفوري،  .٢٣٨
 ). م١٩٩٠ - ه ١٤١٠، دار الكتب العلمية

،  العمــال يف ســنن األقــوال واألفعــالكنــز الفتــين،عــالء الــدين علــي بــن حــسام الــدين اهلنــدي ، املتقــي اهلنــدي .٢٣٩
 ).م١٩٨١ -ه ١٤٠١: الطبعة،مؤسسة الرسالة(، ٥، ط صفوة السقا-بكري حياين : حتقيق

ت،إبـراهيم مــصطفى: ، إخــراجاملعجــم الوسـيط، جممـع اللغــة العربيـة .٢٤٠ ،  دمحم النجــار،قادرعبــدال حامـد ، أمحـد الــز
  ).ت.م، د.د(، ٢ط

املكتبـــة : بــريوت (،٥، طيوســف الــشيخ دمحم: حتقيــق، خمتـــار الــصحاح ،ازيقادر الــرعبــدالدمحم بــن أيب بكــر بــن  .٢٤١
 ).م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠الدار النموذجية، / العصرية 

ــة الــصفوية يف إيــران"دمحم ســهيل طقــوش،  .٢٤٢  ٢٠٠٩ - ه ١٤٣٠دار النفــائس، : بــريوت(، ١، ط"ريــخ الدول
 ).م

 ،دار امليمـــان للنــــشر والتوزيــــعم، .د(، ١ط ،إحتـــاف املرتقــــي بــــرتاجم شـــيوخ البيهقــــي ،حــــالّدمحم عبـــدالفتاح الن .٢٤٣
 ).م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩



 ٤٦٩

ّأبـو الفــيض حممـد بـن حممــد، زبيـديمرتـضى  .٢٤٤ عبدالــستار : حتقيـق، ج العــروس مـن جـواهر القــاموس احلـسيين، ّ
  ).م١٩٦٥-ه ١٣٨٥مطبعة حكومة الكويت، : الكويت(، ٢ط فراج،

، ١، طمسـري بـن أمـني الـزهريي: حتقيـق، عـة وفـضلهااجلم ، أبو بكر أمحد بن علـي بـن سـعيد بـن إبـراهيم،روزيامل .٢٤٥
 ). م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧دار عمار، : ّعمان(

 ،١، طبار الفريـــوائيعبـــداجلرمحن عبـــدال. د: حتقيـــق، تعظـــيم قـــدر الـــصالة ، دمحم بـــن نـــصر بـــن احلجـــاج،روزياملـــ .٢٤٦
  ).ه١٤٠٦مكتبة الدار، : املدينة املنورة(

 ،١، طبـــشار عـــواد:  حتقيـــق،ب الكمـــال يف أمســـاء الرجـــالـــذي ،رمحنعبـــدال أبـــو احلجـــاج يوســـف بـــن ،زياملـــ .٢٤٧
 ).م١٩٨٠ -ه ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، : بريوت(

دار إحيــاء الـــرتاث : بـــريوت (،١طباقي عبــدالدمحم فـــؤاد :  حتقيــق،صـــحيح مـــسلم ،مــسلم بــن احلجـــاج القــشريي .٢٤٨
 ).م١٩٩١ -ه ١٤١٢، العريب

عمـادة : املدينـة املنـورة (،١، طحيم دمحم القـشقريرعبـدال:  حتقيـق،الكـىن واألمسـاء  ،مـسلم بـن احلجـاج القـشريي .٢٤٩
جلامعة اإلسالمية،    ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤البحث العلمي 

دمحم كامـل : حتقيـق، رواية أمحد بن دمحم بن القاسم بن حمـرز، عرفة الرجالم ، أبو زكر حيىي بن معني،ابن معني .٢٥٠
  ).م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، جممع اللغة العربية: دمشق(، ١، دمحم مطيع، غزوة بدير، طالقصار

.  د:، حتقيـق زكر حيىي بـن معـنيأيب، عن الدارميبن سعيد ريخ عثمان  ، أبو زكر حيىي بن معـني،ابن معني .٢٥١
 ).ت.، ددار املأمون للرتاث: دمشق (ط،.، دأمحد دمحم نور سيف

 ،١ط ، نــور ســيفأمحــد دمحم:  حتقيــق،روايــة الــدوري -ريــخ ابــن معــني ،  أبــو زكــر حيــىي بــن معــني،ابــن معــني .٢٥٢
 ).م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩ ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي:مكة املكرمة(

أمحــد دمحم نــور : حتقيــق، ســؤاالت ابــن اجلنيــد أليب زكــر حيــىي بــن معــني،  أبــو زكــر حيــىي بــن معــني،ابــن معــني .٢٥٣
 ).م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨مكتبة الدار، : املدينة املنورة( ،١، طسيف

ــ .٢٥٤ ــذيب الكمــال يف أمســاء الرجــال ،ن عبــدهللامغلطــاي بــن قلــيج ب  أســامة بــن ،عــادل بــن دمحم:  حتقيــق،إكمــال 
  ).م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢ ،الفاروق احلديثة للطباعة: القاهرة (،١ط ،إبراهيم

مكتبـــة نـــزار : مكـــة (،١ط ،كامـــل عويـــضة: حتقيـــق، ابـــن ماجـــهســـنن شـــرح  ،مغلطـــاي بـــن قلـــيج بـــن عبـــدهللا .٢٥٥
  ).م١٩٩٩ -ه ١٤١٩مصطفى الباز، 

صـالح : حتقيـق ،أربعـون حـديثا عـن أربعـني شـيخا يف أربعـنيابن املقرب، أبو بكر أمحد بن املقـرب بـن احلـسني الكرخـي، 
 ). م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠دار ابن حزم، : بريوت (١، طبن عياض الشالجي

 حـديث أكـادمي،: كـستان(، ١، طخمتصر قيام الليـل وقيـام رمـضان وكتـاب الـوتر ، أمحد بن علي،املقريزي .٢٥٦
 ). م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨



 ٤٧٠

ر الواقعــة يف الــشرح الكبــريا ، أبــو حفــص عمــر بــن علــي،لقــناملابــن  .٢٥٧  ،لبــدر املنــري يف ختــريج األحاديــث واأل
سـر بــن كمـال، وعبـدهللا بــن سـليمان،مـصطفى أبــو الغـيط: حتقيـق ض (،١، ط و  -ه ١٤٢٥دار اهلجــرة للنـشر والتوزيــع، : الـر

  ).م٢٠٠٤

 ،عبــدهللا بــن ســعاف اللحيــاين:  حتقيــق،حتفــة احملتــاج إىل أدلــة املنهــاج ،ن علــي أبــو حفــص عمــر بــ،لقــناملابــن  .٢٥٨
 ).  ه١٤٠٦دار حراء، : مكة املكرمة (،١ط

دار الفـالح للبحـث العلمـي : ، حتقيـقالتوضيح لـشرح اجلـامع الـصحيح،  أبو حفص عمر بن علي،لقناملابن  .٢٥٩
 .) م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ دار النوادر،: دمشق(، ١، طوحتقيق الرتاث

مطبـوع ضـمن مجهـرة األجـزاء  - األربعون البن املقـرئ  دمحم بن إبراهيم بن علي بن عاصم،أبو بكر، بن املقرئا .٢٦٠
د عمر تكلة: ، حتقيقاحلديثية  ). م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١مكتبة العبيكان، : السعودية(، ١، طدمحم ز

ج العـــارفني،املنـــاوي .٢٦١ املكتبـــة  (١ط، امع الـــصغريفـــيض القـــدير شـــرح اجلـــ،  زيـــن الـــدين دمحم عبـــدالرؤوف بـــن 
  ). ه١٣٥٦،  مصر-التجارية الكربى 

ج العــارفنيعبــدالزيــن الـــدين دمحم  ،املنــاوي .٢٦٢ : قيـــق، حتاليواقيــت والـــدرر يف شـــرح خنبــة ابـــن حجــر ،رؤوف بـــن 
ض(، ١، طاملرتضي الزين أمحد  ).م١٩٩٩، مكتبة الرشد: الر

صــر . د: احملقــق: ، حتقيــقاإلميــان ،أبــو عبــدهللا دمحم بــن إســحاق بــن دمحم بــن حيــىيابــن منــده،  .٢٦٣ علــي بــن دمحم بــن 
 ). ه١٤٠٦ ،مؤسسة الرسالة: بريوت(، ٢، طالفقيهي

أبـو قتيبـة نظـر : قيق، حت فتح الباب يف الكىن واأللقاب،أبو عبدهللا دمحم بن إسحاق بن دمحم بن حيىيابن منده،  .٢٦٤
يب ض(، ١، طدمحم الفار   .)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ مكتبة الكوثر، :الر

 ،١، ط عـامر حـسن صــربي:حتقيــق ،معرفــة الـصحابة أبـو عبــدهللا دمحم بـن إسـحاق بــن دمحم بـن حيـىي،ابـن منـده،  .٢٦٥
 ).م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، م، .د(

دار : بـــريوت (،١، طإبـــراهيم مشـــس الـــدين:  حتقيـــق، الرتغيـــب والرتهيـــب،قويعبـــدالعظيم بـــن عبـــدال ،نـــذريامل .٢٦٦
 ).ه١٤١٧العلمية، الكتب 

 ). هـ١٤١٤دار صادر : بريوت(، ٣ط ،لسان العرب دمحم بن مكرم أبو الفضل، ،ابن منظور .٢٦٧

دار الوفـــاء للطباعـــة : مـــصر، املنـــصورة(ط، .، دالـــصناعة احلديثيـــة يف الـــسنن الكـــربىف، جنـــم عبـــدالرمحن خلـــ .٢٦٨
 ).ت.والنشر والتوزيع، د

ض (،١، طابــــه الــــسنن الكــــربىمــــوارد اإلمــــام البيهقــــي يف كتف، جنــــم عبــــدالرمحن خلــــ .٢٦٩ مكتبــــة الرشــــد، : الــــر
 ).م١٩٩٠ -ه ١٤١٠

 ،رمحن أمحــد بــن شــعيب بــن علــي النــسائيعبــدالتــسمية مــشايخ أيب  ، أمحــد بــن شــعيب بــن علــي،نــسائيال .٢٧٠
 ).هـ ١٤٢٣ ، دار عامل الفوائد: مكة املكرمة(، ١، طالشريف حامت بن عارف العوين: قيقحت



 ٤٧١

مكتــب : حلــب (،٢، طفتاح أبــو غــدةعبــدال:  حتقيــق،الــسنن الــصغرى ، أمحــد بــن شــعيب بــن علــي،نــسائيال .٢٧١
  ).م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦املطبوعات اإلسالمية، 

: بــريوت (،١، طنعم شــليبعبــدامل حــسن :حتقيــق ،١، طالــسنن الكــربى ، أمحــد بــن شــعيب بــن علــي،نــسائيال .٢٧٢
 ). م٢٠٠١ -ه ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 

/ مكتبــة اخلــاجني : القــاهرة (ط،.، دوليــاء وطبقــات األصــفياءحليــة األ ،أمحــد بــن عبــدهللا األصــبهاين، أبــو نعــيم .٢٧٣
 .)م١٩٩٦ -ه ١٤١٦، دار الفكر للطباعة والنشر: بريوت

دار ابـن حـزم، م، .د (،١ط ، مـصطفى خـضر. د: حتقيـق،طب النبـويال ،أمحد بن عبدهللا األصبهاين، أبو نعيم .٢٧٤
 ).م٢٠٠٦

دمحم حــسن :  حتقيــق،رج علــى صــحيح اإلمــام مــسلماملــسند املــستخ ،أمحــد بــن عبــدهللا األصــبهاين، أبــو نعــيم .٢٧٥
 ).م١٩٩٦ -ه ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية: بريوت (،١، طإمساعيل الشافعي

ض(، ١، طعــادل بــن يوســف العــزازي:  حتقيــق،معرفــة الــصحابة ،أمحــد بــن عبــدهللا األصــبهاين، أبــو نعــيم .٢٧٦ : الــر
 ).م١٩٩٨ -ه ١٤١٩دار الوطن للنشر، 

، مكتبـة التوحيـد: القـاهرة(، ١، طمسري أمني الزهريي: قيق، حتكتاب الفنت، عبدهللابو نعيم بن محاد بن معاوية أ .٢٧٧
 ). ه١٤١٢

: ، حتقيـقالتقييـد ملعرفـة رواة الـسنن واملـسانيدغين بـن أيب بكـر بـن شـجاع، أبـو بكـر، عبدالدمحم بن ابن نقطة،  .٢٧٨
 ). م١٩٨٨ - ه ١٤٠٨ - دار الكتب العلمية(، ١، طكمال يوسف احلوت

 حــسني :حتقيــق ،خالصــة األحكــام يف مهمــات الــسنن وقواعــد اإلســالم ،أبــو زكــر حيــىي بــن شــرف ،نــوويال .٢٧٩
   ).م١٩٩٧ -ه ١٤١٨ مؤسسة الرسالة، :بريوت(، ١ط ،إمساعيل اجلمل

مــوع شــرح املهــذب ، أبــو زكــر حيــىي بــن شــرف،نــوويال .٢٨٠ مكتبــة : جــدة(ط، .دمحم جنيــب املطيعــي، د: ، حتقيــقا
 ). ت.اإلرشاد، د

،  دمحم احلـاج الناصــر:  احملقـق،عـوايل مالـك روايـة هـشام بـن عمـار ، أبـو الوليـد الدمـشقي املقـرئ عمـارهـشام بـن .٢٨١
  ). م١٩٩٨، دار الغرب اإلسالم: (، ٢ط

حـسني أمحـد صـاحل . د: حتقيـق، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ، أبو احلسن علي بن أيب بكـر،يثمياهل .٢٨٢
  ).م١٩٩٢ -ه ١٤١٣ خدمة السنة والسرية النبوية، مركز: املدينة املنورة (،١، طالباكري

، حبيـب الــرمحن األعظمــي:  حتقيــق،كـشف األســتار عــن زوائــد البـزار ، أبــو احلـسن علــي بـن أيب بكــر،يثمـياهل .٢٨٣
  ).م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، : بريوت (،١ط

دار الكتــاب العــريب، : بــريوت(ط، .د ،جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، أبــو احلــسن علــي بــن أيب بكــر،يثمــياهل .٢٨٤
 ).ت.د



 ٤٧٢

مـرآة اجلنــان وعــربة اليقظـان يف معرفــة مــا  ، بـن أســعد بـن علــي بـن ســليمانعبــدهللادمحم عفيــف الـدين اليـافعي،  .٢٨٥
 ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية، :بريوت(، ١، طخليل املنصور: حتقيق، يعترب من حوادث الزمان

قوت بن عبدهللا الرومي،مويقوت احل .٢٨٦  ).م١٩٩٥دار صادر، : بريوت(، ٢ط ،عجم البلدانم ، 

دار : دمـشق (،١، طحـسني سـليم أسـد: حتقيـق،  مـسند أيب يعلـى، أمحـد بـن علـي التميمـي،أبو يعلـى املوصـلي .٢٨٧
 ).م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤املأمون للرتاث، 

ر ، يعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيــب،أبــو يوســف .٢٨٨ ، يــةدار الكتــب العلم: بــريوت (ط،.، دأبــو الوفــا:  حتقيــق،اآل
  ).ت.د

دار الكتــب العلميــة، : بــريوت(، ١ط ، الــصديفريــخ ابــن يــونس ،رمحن بــن أمحــدعبــدال أبــو ســعيد ،ابـن يــونس .٢٨٩
 ). هـ١٤٢١

 




