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 كلمة شكر
أشكر شكرا عاما كل القائمني على هذه اجلامعة جامعة املدينة العاملية وعلى رأسهم فضيلة معايل 

ل صأمته يف بناء هذا الصرح العلمي لو الدكتور حممد بن خليفة التميمي جزاه هللا على جهوده توجه 
لقد أصبح ممكنا ابرك هللا يف اجلهود وتقبلها هللا بعد ما كان ذلك مستحيال املعلومة إىل األجيال، 

 وجعلها يف ميزان احلسنات.
مث أشكر الدكتور منصور حممد أمحد يوسف مشريف على هذا البحث ولقد كان األخ واملعلم 

 والناصح ولقد استفدت منه كثريا فجزاه هللا عين خريا.
بل تلزم لسانه : ال، يعرف كلمةوأشكر األخ واألب احلنون واملشفق والصبور والذي كان ال 

وكان هو مهزة الوصل بني اجلامعة وطالهبا فجزاه هللا عين خريا. ،أبشر دائما  
وال يفوتين أن أشكر األخ الدكتور مهدي عبد العزيز الذي كان هو البينة األوىل يف هذا 

 البحث فجزاه هللا عين خريا.
ل ونقو ، إميان حسن واألستاذةدكتور احللواين والشكر موصول لكل من الدكتور الطيب املربوكي، وال

 ،هللا خرياعلى بركة هللا شكر هللا سعيكم وجزاكم ج األمة فسريوا هلؤالء أنتم مصابيح الدجى وسرا 
وأشكر عموما كل من ساهم معي بنصح أو توجه أو اقرتاح يف هذا البحث أو كان سببا يف التحاقي 

  .املباركةهبذه اجلامعة جامعة املدينة العاملية، 
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 اإلهداء
أهدي هذا العمل املتواضع أوال إىل والدي العزيزين اللذين كاان سببا لوجودي يف هذه احلياة بعد هللا 

يف جهده  ، وإىل كل طالب للعلم وبدلتعاىل. وإىل مشاخيي الفضالء الذين هم مصابيح الدجى
 وأخص منه العلم الشرعي، وإىل كل مسلم ومسلمة. الطلب
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  امللخص
تناولت الرسالة األحاديث اليت استشهد هبا ابن بطال على أحاديث األبواب يف شرحه لصحيح 
البخاري رمحه هللا: خترجيا ومجعا ودراسة من بداية ابب غسل الرجلني يف النعلني وال ميسح على 

سبق من  النعلني: إيل هناية ابب من الكبائر أن ال يسترت من بوله، والغرض منها االهتمام جبهود من
أئمة علماء احلديث، ومكانة صاحيب األصل، والشارح ومكانة الكتابني: فقد ذكر أكثر من واحد 

م يف خدمة كتاب اهيف شرحه فتح الباري وغريه ممن سممن خدم هذا الكتاب من الشراح كابن حجر 
تناولت صحيح البخاري، وفضل اإلمام ابن بطال ألنه كان من السباقني يف هذا امليدان، وكذلك 

الرسالة بيان صحة هذه األحاديث اليت جاء هبا اإلمام ابن بطال من خارج صحيح البخاري 
د االستفادة من شرح ابن بطال فيجد ير بس ملن يلس، وكشف الئنالالستدالل أو الستشهاد أو الست

 يف هذا الشرح بعض األحاديث حسنة أو ضعيفة فيظن أهنا من صحيح البخاري: وتبني الرسالة أن
هذه  األحاديث اليت هي على هذه الدرجة أو تلك أهنا ليست على شرط البخاري حيث تبني 
أسانيد هذه األحاديث، ومصادرها، واحلكم عليها مستفيدا ممن حكم على هذه األحاديث من 
 املتأخرين كالشيخ األلباين: رمحه هللا تعاىل، وقد تبني خالل الدراسة أن مجلة األحاديث اليت هي انزلة

، أو رجة الضعف غري الشديدنزل إىل د نمم يالحة ال تتجاوز رتبة احلسن  إال قلعن درجة الص
 د، وصلى هللا على نبينا حممد وأله  وأصحابه.اهذا ومن هللا التوفيق والسداملوضوع.
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Abstract 

This study Talked About Hadith - Sayings of the Prophet Muhammad- that Ibn Batal cited by 

to  Hadith In his chapters that explain “Sahih Albokhari” -May Allah have mercy on him-

abstracting and collecting and studying from the first  of chapter “washing feet in shoes and 

not wipe on shoes"to the end of chapter "not to be aware from urine” , and the aims of it is to 

take care of the efforts from ancient Hadith authors , and the position of the authors of the 

books, and the explainer and the value of the two books: more than a person whom explained 

this book like Ibn Hajr In his explain “ Fath Albari’ and others whom helped in serving the 

book “ Sahih Al- Bokhari" and Imam "Ibn batal" Has preferred for his previous efforts in this 

race and the study the study addressed “The Strengthens and weaknesses that Imam Ibn Batal 

Mentioned it from outside the “Sahih Al-Bokhari” for inference, quotation and guide. and to 

clear the misunderstanding for that whom recall the Hadith from “Ibn Batal” to benefit from 

it, and they will found in this Explanation some weak and good Hadiths and he might thought 

that it is from “ Sahih Al-Bokhari” and this study shows that this Hadith , and their sources , 

and the Judge for it , with benefits from the previous Studies for the ancient authors like 

“Albani” and we exclude   from the study that the degree of the Hadith that it’s degree less 

than The True degree doesn’t descend to the good level except few A hadith that descent to 

the not very weak level or lies   That and from Allah Comes every success. and May Allah 

Bless Prophet Mohammed -Peace be upon him and his family and his companions -  
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 املقدمة
، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده هللا نستعينهو إن احلمد هلل حنمده 

فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، و أشهد أن 
 عبده ورسوله. احممد

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ 

  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٹ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ 

  چۈ   ۈ  ٴۇ  
يا ورسوال ، ه نبسلم: لنفسه خليال، وبعثه إىل خلقصلى هللا عليه و  افإن هللا جل وعال اصطفى حممد

، حيث  السبل إىل لزوم طاعته، وسبيله التباعرب العباد، ومن  ةالعباد إىل عباد ةليخرج الناس من عباد
يف الفنت حيارى، وخيوضون يف األهواء  يهيمونكان  اخلالئق يف جاهلية جهالء وعصبية مضلة عمياء 

 ة ، شرفهم مغرور ووضعهم مقهور.يسكارى ، يرتددون يف حبار الضاللة، وجيولون يف أودية اجلاهل
فبعثه هللا إىل خلقه رسوال، وجعله إىل جنانه دليال، فبلغ عنه رساالته، وبني املراد من آايته وأمر بكسر 

 عن حمضه، وأبدى الليل عن صبحه. األصنام، ودحض األزالم حىت أسفر احلق
وإن يف لزوم سنته متام السالمة، ومجاع الكرامة ال يطفأ سرجها، وال تدحض حججها من لزمها 
عصم، ومن خالفها ندم إذ هي احلصن احلصني، والركن الركني الذي ابن فضله ومنت حبله من متسك 

 ملغبوطون بني األانم يف العاجل.ساد، ومن رام خالفه ابد، فاملتعلقون به أهل السعادة، ا به
إن هللا تعاىل، وله احلمد مل خيِل األرض من قائم له حبجة وداِع إليه على بصرية؛ لكيال تبطل حجج  

 هللا وبيناته.
فواجب على كل مكلف ذي عقل سليم أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه يف حتصيل الفوز ابلنعيم، 

الواضح عند كل ذي بصرية أن ذلك ال حيصل إال بتزكية  والنجاة من العذاب األليم، ومن املعلوم
مدار األمر النفس وتطهريها، وذلك إمنـا يـكون ابلعـلم النافع والعـمل الصاحل، وال يراتب عاقل يف أن 

 ، وسّنة نبيه املصطفى.فىعلى كتاب هللا املقت
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ڳ  ڳ  چ  خلقه، فقال تعاىل:فأما الكتاب فقد توىل هللا حفظه بنفسه، ومل َيِكل ذلك إىل أحٍد من 

  چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  
وأما السنة، فإن هللا تعاىل وفق هلا حفَّاظًا عارفني، وجهابذة عاملني، وصيارفة انقدين، ينفون عنها 
حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني، فتنوعوا يف تصنيفها، وتفننوا يف تدوينها؛ حرصاً 

ا، وخوفًا من ضياعها.، وكان من أحسنها تصنيفاً، وأجودها أتليفاً، وأصحها حديثاً، على حفظه
هـ( 256وأعمها نفعاً: كتاب "اجلامع الصحيح" أليب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري  املتوىف سنة)
مة فيمن فقد أصبح كتابه كنزًا للدين، وركازًا للعلوم، وصار جبودة نقده، وشدة َسْبِكه حكمًا بني األ

 يراد أن يعلم من صحيح احلديث وسقيمه.
 :خلفية البحث-1

ه روايته، واشتهرت محلته، وسارت ب عند أهل العلم، فانتشرت القبول لقد كتب هللا تعاىل هلذا الكتاب
الركبان، فأضحى أصح كتاب بعد القرآن، واحتل من بني الكتب الصدارة واالهتمام، فقضى العلماء 

ألايم، شارحني له، ومبينني ما اشتمل عليه من العلم والفوائد. وكان من أعظم الشروح أمامه الليايل وا
هـ ( الذي 449عليه شرح احلافظ ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك املتوىف سنة )

 مساه: " شرح صحيح البخاري"، حىت صار شرحه معول العلماء، ومرجع الطالبني، ومقصد الباحثني.
هذه املكانة العظيمة هلذين الكتابني رغبت يف املسامهة يف خدمتهما وذلك ابختيار موضوع: وبسبب 

األحاديث الواردة يف شرح صحيح البخاري البن بطال "مجعا ودراسة " )من ابب غسل الرجلني يف 
 النعلني، وال ميسح على النعلني(:إىل هناية من الكبائر أن ال يسترت من بوله.

 :إشكالية البحث-2
ال شك أن حبثا كهذا يقوم على دراسة العشرات من األحاديث النبوية الشريفة والتدقيق يف أسانيدها 

 واحلكم عليها لن خيلو من بعض اإلشكاالت والصعوابت اليت كان أبرزها:
 يف الغالب أن احلافظ ابن بطال رمحه هللا ال يذكر من خرج احلديث من أهل الكتب.– 1

إحالة احلافظ ابن بطال عليه رمحة هللا ، بعض األحاديث إىل كتب قدمية كانت قد ذهبت  - 2
واندرست ومل يعد احلصول عليها ممكنا إما لتلفها وإما ألهنا ال زالت يف طي النسيان وحبيسة يف 

 رفوف املكتبات األثرية القدمية واليت تتطلب سنوات من البحث والتحقيق. 

يعتمد يف الغالب على الكتب القدمية اليت متتاز غالبا بصعوبة أسلوهبا وأحياان  أن حبثا كهذا - 3
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تفكك عباراهتا ، وكل هذا يزيد من صعوبة الرجوع إليها واالستفادة منها إال بعد مراجعة املعلومة 
 الواحدة من أكثر من موضع .

يد اليت كثريا ما تكون صعبة أن دراسة األحاديث واحلكم عليها يعتمد على شقني املتون واألسان - 4
للغاية وذلك لوجود رواة أهبمت أمساؤهم يف اإلسناد أو لوجود تشابه بني أمساء الرواة ورجال األسانيد 
األمر الذي كان يستغرق كثريا من الوقت يف التعرف على هوية وشخصية الراوي قبل حتديد حاله من 

 حيث اجلرح والتعديل. 
والتعرف على شخصيته كانت تظهر مشكلة أخرى تتلخص ابالختالف بعد حتديد اسم الراوي  - 5

الكبري بني أئمة علم اجلرح والتعديل يف احلكم على راو ما من الرواة يف سلسلة السند ، األمر الذي 
يستدعي املزيد من البحث والدراسة واملقارنة ، ابلرجوع إىل املطوالت من كتب الرتاجم وحصر أقوال 

التعديل يف هذا الراوي ، وحتديد من روى عنه قبل أو بعد االختالط إذا كان أئمة علم اجلرح و 
اختالطه هو سبب اختالفهم وبيان إذا كان اجلرح مفسرا أو غري مفسر أو مؤثرا أو غري مؤثر ال سيما 
وأن علماء اجلرح والتعديل مل يكن بينهم إمجاع على مراتب التعديل والتجريح وما هو قادح وما هو 

 ادح ، ال سيما ما يندرج منها حتت بند خوارم املروءة.غري ق
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 أسئلة البحث:-3
اجلزء ) شرح صحيح البخاريما هي األحاديث واآلاثر اليت استشهد هبا ابن بطال يف  (أ

 املخصوص هبذا البحث(

من هو ابن بطال صاحب هذا الشرح)شرح صحيح البخاري( وما مكانته، وما هي مصنفاته  (ب
 كتابه هذا)شرح صحيح البخاري(.  ا أهم مالمحوموجهوده العلمية؟ 

 ما هي تراجم رواة هذه األحاديث واآلاثر املستشهد هبا؟ وما هي درجتهم ثقة وضعفاً؟ (ج

ز الصحيح من الضعيف من األحاديث اليت استشهد هبا ابن بطال يف شرحه كيف منيّ  (د
 لصحيح البخاري؟

تشهد به ابن بطال يف شرحه هذا لصحيح ما هي األحاديث واآلاثر املقبولة واملردودة، فيما اس (ه
 البخاري؟

 أهداف البحث: -4
ذكر األحاديث واآلاثر اليت استشهد هبا ابن بطال يف هذا الكتاب)يف اجلزء املخصوص هبذا  (أ

 البحث(

بن بطال صاحب هذا الشرح)شرح صحيح البخاري( وما مكانته، وما هي التعريف اب (ب
 كتابه هذا)شرح صحيح البخاري(.  وما أهم مالمحمصنفاته وجهوده العلمية؟ 

 الوقوف على تراجم رواة هذه األحاديث واآلاثر املستشهد هبا، ومعرفة درجتهم ثقة وضعفاً. (ج

متييز الصحيح من الضعيف من األحاديث اليت استشهد هبا ابن بطال يف شرحه لصحيح  (د
 البخاري.

ابن بطال يف شرحه هذا  بيان عدد األحاديث واآلاثر املقبولة واملردودة، فيما استشهد به (ه
 لصحيح البخاري)يف اجلزء املخصوص هبذا البحث(؟

 أمهية البحث:-5
، ومتييز الصحيح من الضعيف من املسامهة يف اجلهود املبذولة يف خدمة سنة املصطفى أوال : 
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 املوضوع، بشكل عام.

العلم، وكذا منزلة  أمهية كتاب "شرح صحيح البخاري البن بطال" ومكانته العالية عند أهل اثنيا :
مصنفه احلافظ ابن بطال املشهود له ابلفضل، وسعة الفهم، وحسن التصنيف، وكذا أمهية األصل 

 "صحيح البخاري".
 أن كتاب "شرح البخاري البن بطال" قد حفظ لنا رواايت متعددة من كتب السنة. اثلثا :

بطال "، وإكمال مسرية من سبقين الرغبة يف اإلسهام يف خدمة كتاب "شرح البخاري البن  رابعا  :
 على املسلمني. -إبذن هللا -من طلبة العلم؛ لتقدمي عمل متكامل يعم نفعه 

:  املسامهة يف إثراء املكتبة احلديثية بتخريج أحاديث كتب األصول. خامسا  
كه اطالعه واحتكا مساحة يف االشتغال مبثل هذا الكتاب تنمية لقدرات الباحث، وازدايد يف  سادسا :

 بكتب احلديث وشروحه وعلومه. 
 مصطلحات البحث:-6

 املصطلحات التالية ستتكرر كثرياً أثناء البحث، لذلك وجب توضيح املقصود هبا:
 التخريج: •

عند ، مث بيان مرتبته بسنده األصلية اليت أخرجتهه مصادر موضع احلديث يف : الداللة على هو التخريج
 مت (1)احلاجة

 رجال السند واإلسناد:
هم رجال احلديث أي رواته، فإذا قال: حدثين فالٌن عن فالن عن فالن، فهؤالء هم  رجال السند:

 سند احلديث؛ ألن احلديث اعتمد عليهم، وصاروا سنداً له.
أما "اإلسناُد": فقال بعض احملدثني: اإلسناد هو السند، وهذا التعبري يقع كثريًا عندهم فيقولون: 

وقال بعضهم: اإلسناد هو نسبة احلديث إىل راويه.  سنده أي الرواة.إسناده صحيح، ويعنون بذلك 
 يقاُل: أسند احلديث إىل فالن أي نسبه إليه.

والصحيح فيه: أنه يُطلق على هذا وعلى هذا. فيطلق اإلسناد أحياانً: على السند الذين هم الرواة. 
                                 

 (10الثالثة، )صط ، أصول التخريج ودراسة األسانيد ،(حممود الطحان1)
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ىل فالن، أسنده إىل أيب هريرة، ويطلق أحياانً: على نسبة احلديث إىل راويه، فيقال أسند احلديث إ
 .(1)أسنده إىل ابن عباس، أسنده إىل ابن عمر وهكذا

 احلكم على احلديث: •
املقصود به: بيان  مرتبة احلديث درجته من الصحة واحلسن أو الضعف أو الوضع، من خالل حكم 

 علماء احلديث على رجال إسناده، ومن مث متنه.
 
 

 
  

                                 
 (58)ص:  د.ج 2ط ،شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث ،العثيمني(1)
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 ياملبحث األول: اإلطار النظر 
 ترمجة لإلمام البخاري، وكتابه الصحيح. :املطلب األول 

 أواًل: ترمجة اإلمام  البخاري:
 امسه ونسبه ومولده:
اإلمام العلم  -(1)وهي لفظة خبارية، معناها الزراع- بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبهحممد بن إمساعيل 

 والتصانيف.أبو عبد هللا اجلعفي، موالهم، البخاري، صاحب " الصحيح " 
البخاري: مسع أيب  قال. ولد يف شوال سنة أربع وتسعني، ونشأ يتيما، وكان أبوه من العلماء الورعني

 (2)من مالك بن أنس ورأى محاد بن زيد، وصافح ابن املبارك.
 :طلبه للحديث

عليه أول مساعة سنة مخس ومائتني، وحفظ تصانيف ابن املبارك، وحبب إليه العلم من الصغر. وأعانه 
 (3)ذكاؤه املفرط.

قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف  حممد بن أيب حامت: قلت أليب عبد هللا: كيف كان بدء أمرك؟قال 
فقال: عشر سنني، أو أقل، مث خرجت من الكتاب بعد العشر،  فقلت: كم كان سنك؟ الكتاب.

سفيان، عن أيب الزبري، عن فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: 
فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل فدخل فنظر  إبراهيم، فقلت له: إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم.

قلت: هو الزبري بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم مين،  فيه، مث خرج، فقال يل: كيف هو اي غالم؟
 وأحكم كتابه، وقال: صدقت.

قال: ابن إحدى عشرة سنة، فلما طعنت يف ست  نت حني رددت عليه؟فقيل للبخاري: ابن كم ك
، مث خرجت مع أمي وأخي املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالءعشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن 

 (4).أخي هبا! وختلفت يف طلب احلديث أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع
 

                                 
 (391 /12)3-الثانية  ، طسري أعالم النبالء الذهيب،(1)

 (409( برقم)140 /6)1-الثالثة ط، اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،الذهيب انظر (2)

 املصدر السابق. انظر (3)

 (393 /12)3-ط الثانية، سري أعالم النبالء الذهيب،(4)
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 شيوخه:
وكتب خبراسان واجلبال، ومدن العراق كلها، رحل يف طلب احلديث إىل سائر حمدثي األمصار، 

 (1)وابحلجاز، والشام، ومصر.
قبل أن يرحتل من: مواله عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن جعفر بن اليمان اجلعفي  يمسع ببخار ) 

 املسندي، وحممد بن سالم  البيكندي، ومجاعة، ليسوا من كبار شيوخه.
 من عوايل شيوخه.مث مسع ببلخ من: مكي بن إبراهيم، وهو 

 ومسع مبرو من: عبدان بن عثمان، وعلي بن احلسن بن شقيق، وصدقة بن الفضل، ومجاعة.
 وبنيسابور من: حيىي بن حيىي، ومجاعة.

 وابلري: إبراهيم بن موسى.
وببغداد إذ قدم العراق يف آخر سنة عشر ومائتني من: حممد بن عيسى بن الطباع، وسريج بن 

 بق، وعفان.النعمان، وحممد بن سا
وابلبصرة من: أيب عاصم النبيل، واألنصاري، وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي صاحب ابن عون، ومن 

 حممد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، وبدل بن احملرب، وعبد هللا بن رجاء، وعدة.
املقرئ وابلكوفة من: عبيد هللا بن موسى، وأيب نعيم، وخالد بن خملد، وطلق بن غنام، وخالد بن يزيد 

  ممن قرأ على محزة.
ومبكة من: أيب عبد الرمحن املقرئ، وخالد بن حيىي، وحسان بن حسان البصري، وأيب الوليد أمحد بن 

 حممد األزرقي، واحلميدي.
 وابملدينة من: عبد العزيز األويسي، وأيوب بن سليمان بن بالل، وإمساعيل بن أيب أويس.

 شكاب، وعبد هللا بن يوسف، وأصبغ، وعدة.ومبصر: سعيد بن أيب مرمي، وأمحد بن إ
 وابلشام: أاب اليمان، وآدم بن أيب إايس، وعلي بن عياش، وبشر بن شعيب.

وقد مسع من: أيب املغرية عبد القدوس، وأمحد بن خالد الوهيب، وحممد بن يوسف الفراييب، وأيب 
 مسهر، وأمم سواهم.

دخلت بلخ، فسألوين أن أملي عليهم لكل من كتبت وقد قال وراقه حممد بن أيب حامت: مسعته يقول: 

                                 
 (431 /24)1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط املزي،(1)
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 عنه حديثا، فأمليت ألف حديث أللف رجل ممن كتبت عنهم.
 (1)(ني رجال، ليس فيهم إال صاحب حديثقال: ومسعته قبل موته بشهر يقول: كتبت عن ألف ومثان

  تفقهه:
قال يل أَبُو مصعب َأمْحَد ْبن َأيب َبْكر قال حُمَمَّد ْبن َأيب حامت: ومسعت حاشد ْبَن َعبد اَّللَِّ يـَُقوُل: ) 

َبل. فـََقاَل رجل من جلسائه: جاوزت احلد.  املديين: حُمَمَّد ْبن ِإمْسَاِعيل أفقه عندان وأبصر من اْبن َحنـْ
فـََقاَل أَبُو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت ِإىَل وجهه ووجه حُمَمَّد ْبن ِإمْسَاِعيل لقلت كالمها واِحد يف 

 (2)(ديثالفقه واحل
 (3)نعيم من محاد: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة. وقال

 َوفَاتُُه:
تويف أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ليلة السبت ليلة الفطر سنة ست ومخسني 

 (5)ىبقرية خرتنك من عمل خبار (4)ومئتني
 اثنيا: كتابه الصحيح

 اسم الكتاب: 
البخاري بني الناس منذ القدمي هو )صحيح البخاري( أو )اجلامع  االسم الذي اشتهر به كتاب اإلمام

الصحيح(، إال أن للكتاب امسا مسَّاه به مؤلفه، وقد اختلف العلماء يف حتديد ذلك االسم إىل قولني 
 متقاربني جدا ومها:

 . (6))اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنته وأايمه(• 
  (7)امع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه()اجل• 

 أسباب أتليفه:
                                 

 (394 /12)3، طسري أعالم النبالء الذهيب،(1)

 (455 /24)1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط املزي،(2)

 (459 /24)1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط املزي،(3)

 (467 /24)1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط املزي،(4)

 (157 /2)1الكاشف، ط ،الذهيب(5)

 8ص ط، ، د.فتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر(6)
 (25،24ص)1ط، التقييد واإليضاح ،العراقيو  (122ص/1ج) ،2ط ،الباعث احلثيث ابن كثري،(انظر 7)
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عقد احلافظ ابن حجر يف بداية مقدمته لكتابه )فتح الباري( فصال يف بيان الباعث للبخاري على 
 :(1)تصنيف كتابه )الصحيح(، وقد خلصها احلافظ يف ثالثة أسباب هي

بخاري رمحه هللا وجد املصنفات احلديثية اليت مُجعت قبله قد َمزَجت بني الصحيح الثابت أوال: أن ال• 
مما مل تصح نسبته للنيب صلى هللا عليه وسلم؛ فحرك ذلك عزَمه على جتريد صحيح  -وما ليس كذلك 

 .(2)السنة يف مصنف خاص
ميَذه يف أحد اجملالس إىل مجع  اثنيا: ما مسعه من شيخه إسحاق بن راهويه رمحه هللا من َنْدِبه تال• 

لو مجعتم كتااب » كتاب خمتصر يف الصحيح من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائال هلم: 
فوقع ذلك يف قليب فأخذت » قال البخاري: «. خمتصرا لصحيح سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . (3)«يف مجع هذا الكتاب
رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وكأين » اإلمام، قال البخاري رمحه هللا: اثلثا: رؤية منا مية رآها • 

واقف بني يديه، وبيدي مروحة أذبُّ هبا عنه، فسألت بعض املعربين فقال يل: أنت تُذبُّ عنه 
 . (4)«الكذب، فهو الذي محلين على إخراج اجلامع الصحيح 

 موضوع الكتاب 
ْسَندة

ُ
الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد أابن عن  موضوعه: األحاديث الصحيحة امل

ما أدخلُت يف كتايب إال ما َصحَّ، وتركُت من الصحيح حىت ال » ذلك رمحه هللا بنفسه يف قوله: 
 .(5)«يطول

ويدل على موضوع كتابه أيضا تسميته إايه بـ )اجلامع املسند الصحيح املختصر ....( فهو واضح يف 
من سنة النيب صلى هللا عليه وسلم املسَنَدة، مما يشمل  -ال كلِّه  -ِع بعض الصحيح أنه قصد إىل مجْ 

تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه ال يورد فيه إال حديثا صحيحا، » ُجلَّ أبواب الدين، قال ابن حجر: 

                                 
 6، ص  ط، ، د.فتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر(1)

 (املصدر السابق.2)

هدي الساري  ،ابن حجر ، و(12/401)3ط. سري أعالم النبالء ،الذهيب، (1/74)ط، ، د. األمساء واللغات، نوويال(3)
 07ص ط،، د. فتح الباري مقدمة

 07ص ط،، د. فتح الباري هدي الساري مقدمة ،حجرابن و  (1/74)ط، ، د. األمساء واللغات، نوويال(4)

 07، ص، د. طفتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر، و (12/471)3ط ،سري أعالم النبالء ،الذهيب(5)
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 . (1)«هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته 
ال خُيِْلَيُه من الفوائد الفقهية، والُنَكِت احلُكمية، مث رأى ] أي البخاري [ أن » قال ابن حجر: 

فاستخرج بفهمه من املتون معايَن كثريًة فرقها يف أبواب الكتاب حبسب تناسبها، واعتىن فيه آبايت 
األحكام، فانتزع منها الدالالت البديعة، وسلك يف اإلشارة إىل تفسريها السُبَل الوسيعَة، قال الشيخ 

: ليس مقصود البخاري االقتصار على األحاديث فقط، بل -نفع هللا به  -ووي [حميي الدين ] الن
مراده االستنباُط منها، واالستدالُل ألبواِب إيرادها، وهلذا املعىن أخلى كثريا من األبواب عن إسناد 
احلديث، واقتصر فيه على قوله: فيه فالن عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أو حنو ذلك، وقد يذكر 

نت بغري إسناد، وقد يورده معلًقا، وإمنا يفعل هذا ألنه أراد االحتجاَج للمسألة اليت َترَجَم هلا، وأشار امل
إىل احلديث لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم، ورمبا تقدم قريبا، ويقع يف كثري من أبوابه األحاديث 

من كتاب هللا، وبعضها ال شيء فيه الكثرية، ويف بعضها ما فيه حديٌث واحٌد، ويف بعضها ما فيه آيٌة 
 (2)البتة

 
 بعض حماسن الكتاب: 

َما وضعُت يف  » عنايُة اإلمام البخاري إبخراج كتابه )الصحيح(ويتضح ذلك من خالل قوله: .1
َصنـَّْفُت  » ، وقولِِه أيضا: (3)«كتايب )الصحيح( حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني

نًة، َخرَّجُتُه من ستمائة ألف حديث وجعلُته حجًة فيما بيين وبني هللا كتايَب)الصحيح( ِلِستَّ عشرَة س
 (4)«تعاىل 

وقال » بقوله:  ما شرطه اإلمام البخاري يف صحيحه: واملقصود به ما خلصه احلافظ ابن حجر .2
احلافظ أبو بكر احلازمي رمحه هللا ... ما حاصله: أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصال، وأن 

                                 
 08، ص ط،، د. فتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر(1)

 املصدر السابق(2)

 ،ابن حجر ، و(52/72) ط، د. اتريخ دمشق ،ابن عساكرو  (327ص/2)ج ،األوىلط: .اتريخ بغداد، البغداديطيب اخل(3)
 .489، ص، د. طفتح الباري هدي الساري مقدمة

، ، د. طفتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر و( 327ص/2)ج ،األوىلط: .اتريخ بغداد، البغداديطيب اخل(4)
 .489ص
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يه مسلًما، صادقًا، غري مدلس، وال خمتلط، متصًفا بصفات العدالة، ضابطًا، متحفظًا، سليم يكون راو 
 . (1)«الذهن، قليل الَوَهم، سليم االعتقاد 

اللقاء، بل ال  اشرتاطه أن يثُبَت مساُع الراوي من شيِخِه: فلم يكتف مبجرد املعاصرة وإمكانية .3
 مة من التدليس.بد عنده من ثبوت االجتماع والسماع مع السال

» قال احلافظ ابن كثري يف سياق بيانه سبب ترجيح )صحيح البخاري( على غريه من جهة الصحة: 
والبخاري أرجح؛ ألنه اشرتط يف إخراجه احلديث يف كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، 

ههنا ينفصل لك  ومن وثـَُبَت عنده مساعه منه، ومل يشرتط مسلم الثاين، بل اكتفى مبجرد املعاصرة،
 (2)«صحيح البخاري على مسلم، كما هو قول اجلمهورالنزاع يف ترجيح 

ت األفكار، .4 وأدهشِت العقول  تراجم أبوابه: حيث ضمَّن اإلمام البخاريُّ كتابَه تراجَم َحريَّ
 واألبصار..

رمجة الباب، اترة خيتصر احلديث لتضمن حكم ت -» قال ابن مجاعة مربزا منهج البخاري يف ترامجه: 
 وحييل فهم ذلك على من يعرف من أهل احلديث ...

 واترة كون حكم الرتمجة أوىل من حكم نص احلديث ... -
 .(3)«واترة يكون حكم الرتمجة مفهوما من احلديث ولكن بطريق خفي وفهم دقيق ... وحنو ذلك -
 بعض ما انتقد على صحيح البخاري، مع اجلواب عليه، من ذلك: •
 قيل: جاء البخاري ابملوقوفات يف صحيحه مع أنه خصصه لألحاديث املسندة!؟  (أ

وإمنا يورد ما يورد من املوقوفات من فتاوى » ما ذكره احلافظ ابن حجر حني قال:  وجواب ذلك:
الصحابة والتابعني، ومن تفاسريهم لكثري من اآلايت على طريق االستئناس والتقوية ملا خيتاره من 

املسائل اليت فيها اخلالف بني األئمة، فحينئذ ينبغي أن يقال: مجيع ما يورد فيه إما أن املذاهب يف 
يكون مما ترَجَم به، أو مما َترِجَم له، فاملقصوُد من هذا التصنيف ابلذات هو األحاديث الصحيحة 

ث املعلقة، نعم واآلايت املسندة، وهي اليت َترَجم هلا، واملذكوُر ابلعرض والتَـَبِع اآلاثر املوقوفة، واألحادي
املكرمة، فجميع ذلك مرتجم به، إال أهنا إذا اعُتربت بعُضَها مع بعٍض، واعُتربت أيضا ابلنسبة إىل 

                                 
 9، ص، د. طفتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر(1)

 1/103 2ط ،الباعث احلثيث كثري،ابن  (2)
 (27ص)د. ط،  ،مناسبات تراجم البخاري ،(ابن مجاعة3)



12 

 

ر، ومنها مفسَّر، فيكون بعضها كاملرتَجم له ابعتبار،  احلديث، يكون بعضها مع بعض منها مَفسِّ
حسن يندفع به اعرتاض كثري مما أورده ص خلذات هو األصل، فافهم هذا فإنه مولكن املقصود ابل

 «. (1)املؤلف من هذا القبيل وهللا املوفق
ترامِجِِه الناظريَن  ، ولقد أَْعَيت بعض(2)طعن فيه بعضهم بسبب غموض ترامجه: قال ابن حجر (ب

وبعضهم نسب إليه التقصري يف فهِمه وعلِمه، » يف كتاِبِه، حىت خطََّأ بعُضُهم البخارَي يف حتريرها، 
هؤالء ما أنصفوه ألهنم مل يعرفوه، وبعضهم قال: مل يـَُبِيض الكتاب. وهو قول مردود ...وبعض قال: و 

 .(3)«جاء من حتريف النسَّاخ. وهو قول مردود
وقال ابن حجر يف شرح منهج البخاري يف ترامجه يف مقدمة )الفتح(، فقسم الرتاجم إىل ظاهرة 

 وخفية:
ة دالة ابملطابقة ملا يورد يف ضمنها، وإمنا فائدهتا اإلعالم مبا ورد يف أما الظَّاهرة: فهي أن تكون الرتمج

 ذلك الباب.
وأمَّا اخلفيَّة: فهي اليت حتتاج إىل استنباط ونظر يف فهم مناسبتها، فيكون فيها اإلشارة إىل شرح 

ول مجع من ُمْشَكٍل، أو تفسرِي غامٍض، أو أتويل ظاهٍر، أو تفصيل جممٍل، وحنو ذلك؛ وهلذا اشتهر ق
وقد تكون الرتمجة بلفظ املرتْجم له، أو بعضه، أو معناه. وكثريًا ما  أهل العلم: فقُه البخاري يف ترامِجِه.

ُيرَتِْجُم بلفظ االسِتفهام، وكثريًا ما ُيرَتِْجُم بلفٍظ يُوِمُئ إىل معىن حديث مل يصح على شرطه، أو أييت 
مجة، ويورد يف الباب ما يـَُؤيُِّد معناه اترة أبمر ظاهر، ابحلديث الذي مل يصح على شرطه صرحًيا يف ال رتَّ

مجة اليت هي لفظ حديث مل يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا  واترة أبمر خفي، ورمبا اكتفى بلفظ الرتَّ
أو آية، فكأنه يقول: مل يصحَّ يف الباب شيء على شرطي. وغري ذلك من الفوائد واحلكم اليت ال 

 .(4)حُتصى
 بن بطال ، وكتابه شرح صحيح البخاري .اترمجة  :الثاين املطلب

                                 
 (19ص) ، د. طفتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر(1)

 13ص ، د. طفتح الباري هدي الساري مقدمة ،ابن حجر(2)

 27، د. ط، د. ب، د. ن، د.ت ،مناسبات تراجم البخاري ،(ابن مجاعة3)

 14،13، ص ، د.طفتح الباري هدي الساري مقدمة ،حجرابن (انظر 4)
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 :(1)أواًل: التعريف اببن بطَّال
املغريب،  (3): هو العالمة علي بن خلف بن بطَّال الُقرُطيب، البَـَلْنسي(2)امسه ونسبه وكنيته وشهرته

 .املالكي، ويعرف اببن اللجَّام، أبو احلسن. وشهرته: ابن َبطَّال
 

مل أظفر يف ترمجته ما يتعلق بتفاصيل حياته، أو نشأته، وطلبه للعلم، لكن أفاد ابُن  مكانته العلمية:
بشكوال أنّه كان من أهل العلم واملعرفة والفهم، وأنّه َمليح اخلط، حسن الضبط، وأفاد من ترجم له أنّه 

 (4)ُعين ابحلديث عناية اتمة، وأتقن ما قّيد منه
 (5)الكية، وكان نبيالً جليالً متصرّفاً. وأنّه اسُتقضي حبصن )ُلوَرَقة(وذكر القاضي عياض أنّه من كبار امل

 . (6)عياض الفقهي: يعدُّ ابن بطال من أعالم فقهاء املالكية الكبار كما ذكر القاضي مذهبه
وقد ذكر الكرماين يف مقدمة شرحه للبخاري أّن غالب شرح ابن بطال يف فقه اإلمام مالك من غري 

 (7)الكتاب مصنوع لهتعرض ملا هو 

  

                                 
 (32-6)ص ط ، د.ابن بطال ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخاري   ،حمّمد زهري (1)

 .(47، ص18ج)3ط ،سري أعالم النبالء ،الذهيب(2)

معجم ، احلمويايقوت بلنِسَية: مدينة مشهورة يف شرق األندلس، وتعرف مبدينة الرتاب، وأهلها يسمون عرب األندلس. (3)
، ط: السادسة ،الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ،كتاينال. وأيضاً: 490، ص1، ج 2ط ،البلدان

 .201ص
 .414، ص -2-األوىل ط. الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،ابن بشكوال(4)
  827ص، 2، ج-1-. ط األوىلترتيب املدارك وتقريب املسالك ،القاضي عياض(5)
 827ص2، ج. ط األوىلترتيب املدارك وتقريب املسالك ،القاضي عياض(6)
  (3، ص1ج ) ط األوىل ،لكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاريا ،كرماينال(7)
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 :شيوخه
ُطرَّف الَقَنازِعي َويـُْوُنس بِن ُمِغْيث

 تالميذه:. (1)َأَخَذ َعْن: َأيب ُعَمَر الطََّلَمْنِكي َواْبِن َعِفْيف َوَأيب امل
روى عنه أبو داود  وقال القاضي عياض:" (2)قال ابن بشكوال: "حدث عنه مجاعة من العلماء" 

 (3)بشر من مدينة سامل "املقرئ، وعبد الرمحن بن 
  :مصنفاته

كتاب يف و  ،كتاب االعتصام يف احلديثو  ئدة.ألف شرحاً لكتاب البخاري كبرياً. يتنافس فيه، كثري الفا
  (4)الزهد والرقائق

 وفاته:
يف ليلة األربعاء وصلى عليه عند صالة الظهر آخر يوم يف صفر سنة تسع وأربعني  -رمحه هللا–تويف  

 (5)وأربعمائة
 :اثنياً: التعريف ابلكتاب

اتفق املرتمجون على أّن له شرحًا على صحيح البخاري، دون ذكر اسم هذا الشرح، ولعّل ابن  امسه:
  .ال مل جيعل له امساً وهللا أعلمبط

حممد بن خلف بن مسعود بن شعيب، أبو عبد هللا ابن على سبيل املثال: ذكر الذهيب يف ترمجة 
وأخذ عن أيب احلسن بن بطال   ..قال ابن بشكوال:فقال:)هـ[ 485ىف: السقاط األندلسي، ]املتو 
علي بن خلف بن عبد امللك بن الزركلي يف ترمجة ابن بطال:)  وقال(6)(كتابه يف " شرح البخاري

 (7)..(شرح البخاري ن: عامل ابحلديث، من أهل قرطبةبطال، أبو احلس

                                 
 (303 /13) 3طسري أعالم النبالء، (الذهيب، 1)

 .132، ص -2-. ط األوىلالصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،ابن بشكوال(2)
 .827، ص4ج -ط األوىل ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،عياضالقاضي (3)

 املصدر السابق. (4)

 132، ص 2-، ط األوىلالصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،ابن بشكوال(5)
 (155برقم)(548 /10)1ط  اتريخ اإلسالمالذهيب (6)

 (285 /4، ط:اخلامسة عشر )األعالم ،كلير الز (7)
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 :(1)الكتاب وميزاته على ابقي الشروح مهيةأ
 :ابن بطال ميزات غري كونه شرحاً للبخاري، تظهر يف النقاط اآلتيةلشرح 

 :على البخاري. فمن أقدمها -اليت طبعت-يعدُّ شرح ابن بطال من أقدم الشروح  - 1
هـ( واملسّمى "إعالم السنن". وجاء بعده شرح أيب جعفر الداودي 386كتاب اخلطايب )ت 

هـ(.ومل يطبع منها 449هـ(.مث شرح ابن بطَّال)ت435هـ(. مث شرح املهلب بن أيب صفرة )ت402)ت
 .غري كتاب اخلطايب مث ابن بطّال

يعّد هذا الكتاب شرحًا فقهيًا ابلدرجة األوىل مقارنة مبا اشتمل عليه من قضااي خمتلفة يف اللغة،  - 2
نهج الذي واحلديث، والتفسري. وأحيااًن يرتك حديثًا أو اباًب دون شرح، حبجة أْن ال فقه فيه وهذا امل

اتبعه ابن بطّال يف الشرح دفع بعض العلماء إىل توجيه النقد إليه إلغفاله غرض البخاري من ذكر 
الباب، ومعهم احلق يف ذلك، لكنه ال يقلل من قيمة الكتاب؛ إذ أّن مقصده الرتكيز على فقه 

 والتفسري.احلديث، ومع ذلك مل يهمل املسائل األخرى من لغة احلديث وبيانه، 
ضّم الكتاب عددًا كبريًا من اآلاثر الواردة عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم، ولذا ميكن عّده  - 3

 .من املظاّن املهمة لذلك
يعد الكتاب مصدرًا مهمًا من مصادر الفقه املقارن، إذ يذكر مذاهب الصحابة والتابعني،  - 4

بكثرة النقول عن اإلمام مالك، والرواة واألئمة األربعة، مع الرتكيز على الفقه املالكي، حيث يزخر 
عنه، وعن أصحابه، ويذكر أدلتهم، وينافح عنها من غري تعصب بكل ما أويت من حجة، ويدور مع 

 .الدليل أينما دار، كما مت بيانه يف أثناء احلديث عن مذهبه الفقهي
ة وتربوية. وهذا من أهم ما امتاز به الكتاب ذكره لفوائد األحاديث من أحكام فقهية ولغوي - 5

ظاهر جبالء يف كثري من األبواب. وجنده ذكر الفوائد إما متفرقة يف شرح الباب، أو جمتمعة، يف أول 
 شرحه للحديث أو خامتته، مستعمالً عبارة "فيه"، أو " فيه من الفقه..

انب يظهر هذا الشرح جانبًا مهمًا غري موجود بوضوح يف بقية الشروح على البخاري، وهو اجل - 6
الزهدي. إذ ضّم الكتاب يف ثناايه كثريًا من أقوال الزهد والوعظ واحِلَكم، من أقواله، ومن أقوال غريه 
من العلماء، وخاصة يف كتاب الرقاق من الصحيح. وابن بطال متمّيز يف هذا اجملال، فكما سبق يف 

                                 
 (32-6)ص ط ، د.ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخاري  ابن بطال  ،حمّمد زهري (1)
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 .ذكر مصنفاته أنّه أفرد كتاابً يف الزهد والرقائق
اب جبالء من خالل كثرة نقول العلماء عنه، وتعقباهتم عليه وخاصة ابن حجر تظهر أمهية الكت - 7

 يف فتح الباري.
حفظ الكتاب بعض املصنفات املفقودة واليت اقتبس منها ابن بطال، مثل: نقوله عن ابن  - 8

 القصار، واملهلب بن أيب صفرة.
 

 :(1)ابن بطال يف شرحه أهم مصادر
كتابه، يف الفقه واحلديث واللغة وغريها، ومن املالحظ أنّه كان ينسب تنوعت مصادر ابن بطال يف  

اآلراء إىل أصحاهبا، فيذكرهم بشهرهتم، ولكنه عادة ال يذكر أمساء مصنفاهتم اليت اقتبس منها، إال 
 :اندراً، ومن أهم من نقل عنهم

اضي البغدادي أبو ابن القصار: وهذه شهرته اليت يذكرها ابن بطال، وامسه: علي بن عمر الق - 1
احلسن شيخ املالكية. ثقة قليل احلديث، وكان أصولياً، له كتاب يف مسائل اخلالف كبري، وله أيضا 
إيضاح امللة يف اخلالفيات، وعيون األدلة. ويل قضاء بغداد. وتويف يف اثمن ذي القعدة سنة 

 هـ(. 397)
وكان -غري مطبوع-على البخارياملهلب بن أمحد بن أيب صفرة األسدي األندلسي: له شرح  - 2

 (.2هـ( )435من األئمة الفصحاء املوصوفني ابلذكاء، تويف يف شوال سنة )
اخلليل بن أمحد الفراهيدي، أبو عبد الرمحن البصري، الّنْحوي، صاحب العروض، وكتاب  - 3

هـ. 160، ومنه أخذ ابن بطال حيث كان يذكره ابالسم، تويف )بعد -يف اللغة، وهو مطبوع -العني
 هـ. أو بعدها( 170وقيل 

ابن دريد: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي البصري، شيخ األدب، صاحب  - 4
التصانيف. يضرب حبفظه املثل، ويقال: هو من أشعر العلماء. ومن أشهر مصنفاته: اجلمهرة يف اللغة 

ألفاظ ومعاين وِحَكم اشتمل على أخبار و  -. واجملتين-اشتمل على اجلمهور من كالم العرب-
 هـ(321. وغريها كثري. تويف سنة )-وأحاديث أبسانيد

                                 
 (32-6)ص ط ، د.ابن بطال ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخاري   ،حمّمد زهري (1)
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أبو عبيد: القاسم بن سالم. احلافظ اجملتهد، ذو الفنون. ومن مصنفاته: كتاب األموال، والناسخ  - 5
من أجل كتبه، قيل أنه قضى يف  -وهو مطبوع-واملنسوخ، واملواعظ، وغريب احلديث. وهذا األخري

هـ(. ومن كتابه "الغريب" نقل ابن بطال يف مواضع كثرية من 224ني سنة، تويف سنة )أتليفه أربع
 .شرحه

الطربي: حممد بن جرير. أحد األعالم. كان فقيهًا يف أحكام القرآن، عاملًا ابلسنن، بصرياً أبايم  - 6
ذيب ، هت-مطبوع-، التفسري )جامع البيان( -مطبوع-الناس. من تصانيفه: اتريخ األمم وامللوك

، واختالف العلماء، لطيف القول يف الفقه، وهو ما اختاره وجّوده. وغريها. تويف سنة -مطبوع-اآلاثر
 .هـ(. وكان ابن بطال ينقل عنه يف املسائل الفقهية، وغريها، لكنه مل يسمِّ كتابه310)
أهم  ابن فورك: حممد بن احلسن األصبهاين. صاحب التصانيف يف أصول الدين والفقه. ومن - 7

مصنفاته: مشكل احلديث. ومل يسّم ابن بطال كتابه. وقد قارنت نقوله عنه مبا يف املطبوع من كتاب 
 .ابن فورك: مشكل احلديث فتبني أنه ينقل منه

 (1)اثلثاً: مالمح من كتاب ابن بطال شرح البخاري
يعّد كتاب ابن بطال شرحًا فقهيًا ابلدرجة األوىل، وهذا يظهر من خالل منهجه يف الشرح، إذ ُعين 
بذكر املذاهب الفقهية، ومناقشتها، كما اهتّم برتاجم البخاري اليت ختدم هذا املسلك عنده، فكان 

ا دفع عدداً من يفسرها ويبني غرض البخاري منها، وأحياان يوجه االعرتاض إليها ويبني سبب ذلك، مم
العلماء إىل الرد عليه واالنتصار للبخاري وخاصة ابن حجر كما سيتضح يف أثناء البحث. ونلحظ 
أيضا شدة اهتمامه ابجلوانب اللغوية، وأيضًا احلديثية، وتعليقاته على األحاديث، واستنباط الفوائد 

تمل عليها احلديث، مث يناقش منها مما ميز هذا الكتاب، حبيث يذكر املذاهب بعد املسألة اليت اش
األدلة، ويستنبط الفوائد واألحكام، وال يتعرض إىل كل لفظة يف احلديث. كما اشتمل كتابه على كثري 
من آرائه املتعلقة ابلقياس. ومما ميّيز هذا الكتاب أيضا اشتماله على ذكر األحاديث املتعارضة؛ إذ ال 

  يكاد خيلو ابب إال ويذكر فيه شيئاً من ذلك.
 :وسيتضح هذا كله من خالل العناوين اآلتية

أو يرّجح  االحتكام إىل الدليل، وعدم التعصب: وهذا من أبرز معامل منهجه؛ إذ أنّه ال يقول قوالً 

                                 
 (32-6)ص ط ، د.ابن بطال ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخاري   ،حمّمد زهري (1)
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مسألًة إال ويستند يف ذلك إىل نص من قرآن أو سنة أو قياس. وينّبه دائمًا إىل أنّه ال رأي وال قياس 
األئمة أبحاديث البخاري إذا كان قوهلم خبالف ما ورد يف احلديث. مع ورود النص. ويرّد على بعض 

ويعتذر أحياانً لألئمة عن خمالفتهم أحياانً للسنة أبّن بعض السنن مل تصلهم، ولو وصلتهم أو علموا هبا 
 التبعوها. 

 
 (1) :رأيه يف اختيار البخاري أحاديث صحيحه، وترتيبها

أحاديثه من حيث التقدمي والتأخري، واالكتفاء بذكر نص بعض أواًل: انتقاده ترتيب البخاري بعض 
 األحاديث واإلشارة إىل األخرى دون ذكر نصها.

 اثنياً: بيانه حقيقة منهج البخاري يف اختياره بعض األحاديث ومناسبتها لألبواب.
إىل غلط  اثلثاً: استشكاله أحيااًن صنيع البخاري يف إدخاله حديثًا يف بعض األبواب، ويُرِجع ذلك

 الناسخ.
 رابعا: أتجيله شرح بعض األحاديث املكررة إىل موضعها األنسب ملعىن احلديث.

 
والبحث يرتكز على ختريج األحاديث اليت استشهد هبا احلافظ ابن بطال يف شرحه على صحيح 
 البخاري، وذلك يف اجلزء احملدد يف عنوان البحث كما سبق وهو: األحاديث الواردة يف شرح صحيح

البخاري البن بطال "مجعا ودراسة " )من ابب غسل الرجلني يف النعلني، وال ميسح على النعلني( 
 ويتمحور العمل فيه حول األطر التالية:

ختريج األحاديث الواقعة يف القسم الذي خيتص ابلدراسة مما استشهد به احلافظ ابن بطال رمحه – 1
 صنفات غالباً.هللا؛ فهو ال يذكر من خرج احلديث من أهل امل

املزيد من البحث والتحري إلجياد وإحالة وختريج بعض األحاديث اليت أحاهلا احلافظ ابن بطال – 2
عليه رمحة هللا ، إىل كتب قدمية كانت قد ذهبت واندرست ومل يعد احلصول عليها ممكنا إما لتلفها 

 ة القدمية. وإما ألهنا ال زالت يف طي النسيان وحبيسة يف رفوف املكتبات األثري
دراسة األحاديث واحلكم عليها اعتماداً على شقي كل حديث، ومها: املنت واإلسناد من خالل  - 3

                                 
 (32-6)ص ط ، د.اري  ابن بطال ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخ ،حمّمد زهري (1)
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 البحث يف املصادر واملراجع املتخصصة يف ذلك.
الكشف عن أمساء الرواة املسمني ودرجاهتم يف الثقة والضعف، ووفياهتم، والبحث عمن أهبمت -4

 ت أمساؤهم.أمساؤهم، والتمييز بني من تشاهب
اخلروج حبكم إمجايل يف كل راو، وحّل مشكلة االختالف الكبري بني أئمة علم اجلرح والتعديل يف – 5

احلكم على راو ما من الرواة يف سلسلة السند ، من خالل البحث والدراسة واملقارنة ، ابلرجوع إىل 
، والتقريب البن حجر من خلص ذلك كتب العناية ابحلكم العام على كل راٍو كالكشاف للذهيب

 العسقالين.
 وقد مشل حبثي األبواب التالية:

 ابب غسل الرجلني يف النعلني وال ميسح على النعلني •
 ابب املاء الذي يغسل بيه شعر اإلنسان •
 ابب من مل يرى الوضوء إال من املخرجني •
 ابب من مل يتوضأ إال من الغشي املثقل •
 ابب مسح الرأس كله •
 م الشاة والسويقابب من مل يتوضأ من حل •
 ابب الوضوء من النوم ومن مل ير من النعسة والنعستني أو اخلفقة وضوء •
 ابب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء املرأة •
 ابب الغسل والوضوء يف املخضب والقدح واخلشب واحلجارة •
 ابب استالم الركن. •
 ابب صفة الكالب اليت أمر بقتلها •
 ابب من مضمض من السويق ومل يتوضأ •
 ابب غسل الرجلني وال ميسح على القدمني •
 ابب الغسل والوضوء يف املخضب والقدح •
 ابب من الكبائر أن ال يسترت من بوله •
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 ابب بول الصبيان •
 ابب أبوال اإلبل والغنم والدواب ومرابضها •
 ابب ال جيوز الوضوء ابلنبيذ، واملسكر •
 ابب البول قائما وقاعدا •
 وفركه وغسل ما يصيب من املرأة يابب غسل امل •

 ابب املاء الذي يغسل بيه شعر اإلنسان •
 ابب عسل املين وفركه وعسل ما يصب من املرأة •
 ابب صب املاء على يف املسجد. •
 ابب املسح على اخلفني •
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 املطلب الثالث: الدراسات السابقة
بطال( وجدت  الكثري بعد البحث عن البحوث اليت خدمت  كتاب )شرح صحيح البخاري البن 

من عناوين املشاريع والبحوث والرسائل اجلامعية اليت خدمت الكتاب أو جزءًا منه، وسأذكرها فيما 
 يلي:

مشروع يف هذه اجلامعة حتت عنوان: األحاديث الواردة يف شرح صحيح البخاري البن بطال  -1
 جلامعة حممد"مجعا ودراسة " قّدم فيه زمالئي أكثر من حبث أوهلم زميلي يف هذه ا

ودارسة من عا مجبن عواض القريقري بعنوان األحاديث الواردة يف شرح صحيح البخاري البن بطال  
أول: كتاب بدء الوحي حىت هناية كتاب اإلميان لنيل درجة املاجستري: يف علوم احلديث واليت متت 

 مهدي عبد العزيز. -د-وكان املشرف على حبثه -م-2016-مارس-10-مناقشتها
جامعة املدينة العاملية. اتفقنا يف  -شرتك حبثي مع حبث هذا الطالب والذي هو يف نفس اجلامعةوا

عنوان البحث، والدراسة. كوننا ضمن نفس املشروع خيدم كتاب)شرح صحيح البخاري البن بطال( 
ب واختلفنا يف األبواب، فبحثي هذا استكمال خيدم جزءًا من نفس املشروع، وكما هو بدهي فاألبوا

 اليت أحبثها أان مغايرة لليت حبثها الزمالء قبلي، وهذا هو الفرق بني حبثي وحبوثهم مجيعاً.

وهناك حبوث أخرى خدمت شرح صحيح البخاري لكن ليست ذات عالقة بشرح صحيح البخاري 
البن بطال، وإن شاهبت حبثي من حيث أهنا تقدم نفس اخلدمة املتمثلة يف التحقيق أو الدراسة، 

شرح آخر لصحيح البخاري، وهو )فتح الباري شرح صحيح البخاري، لشيخ اإلسالم احلافظ ولكن ل
 ابن حجر العسقالين رمحه هللا( فمن تلك البحوث:

رسالة ماجستري بعنوان: األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري شرح صحيح البخاري من  -2
ة الرتبية للبنات بربيدة، وقد متت أول كتاب الوحي إىل آخره، للباحثة: آسيه العصيل، من كلي

 مناقشتها. خنتلف معها يف  الدراسة، واألبواب، والكتاب.
رسالة دكتورة، بعنوان: األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري شرح صحيح البخاري من  -3

الباب الثالث عشر من كتاب اإلميان إىل هناية كتاب العلم، للباحث: حممد بن حيىي الطيب، من 
 عة القرآن الكرمي أبم درمان يف السودان، قسم الدعوة، وقد متت مناقشتها. جام
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حبث بعنوان  منهج ابن بن بطال يف خمتلف احلديث من أول كتاب اإلميان إىل أخر كتاب  -4
الصالة دراسة استقرائية حتليلية: إبعداد الطالب مدام اثمر لنيل درج املاجستري، حتت إشراف األستاذ 

-2011-ه موافق1432-1433جامعة اجلزائر كلية العلوم اإلسالمية:  -عبد النيب الدكتور حممد 
 م2012

عبدهللا  حمّمد زهري :د ابن بطال ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخارّي،حبث بعنوان:  -5
-أستاذ مساعد، قسم أصول الدين، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموكاحملّمد 
 األردن.
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 بحث الثاين منهج البحثامل
 منهجي يف إعداد هذه الرسالة: هنجت املنهج االستقرائي التحليلي يف البحث.

  املطلب األول: إجراءات البحث
 كتابة احلديث كما ذكره املصنف .أوال  :
 ذكر موضع احلديث من الكتاب. اثنيا  :
ديث بذكر الكتاب والباب واجلزء ختريج احلديث أو األثر من ابقي املصادر اليت أخرجت احل اثلثا  :

 والصفحة ورقم احلديث ومجع ما أمكن من طرق احلديث .
احلكم على السند بذكر نتيجة الدراسة مث احلكم على املنت ، وإن كان احلديث يف الصحيحني  رابعا  :

أو يف أحدها فيكفي عزوه إليه عن احلكم ، وإال فيذكر َمْن نص على احلكم من املتقدمني ويستأنس 
  أبقوال املتأخرين مع التوثيق .

در رائسية كتهذيب الكمال يف أمساء منها ثالثة مصا مصادر يف دارسة األسانيد:عدة، واعتمدت 
 الرجال للمزي، وتقريب التهذيب البن حجر، والكاشف للذهيب:

 كتب اللغة وغريب احلديث(كشرح األلفاظ الغريبة من املصادر املتخصصة )   خامسا :
ذيلت وأهنيت هذا البحث خبامتة موجزة بينت فيها أهم مالمح هذه الرسالة وخطوطها  سادسا  :
أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذه الدراسة هلذه األحاديث اليت ذكرها ابن بطال العريضة و 
 رمحه هللا.
عملت عدة فهارس بعد اخلامتة سوى فهرس احملتوايت وذلك من أجل التيسري قدر اإلمكان  سابعا  :

يها وثنااي على من أحب الرجوع إىل هذه الرسالة وعلى من يتوقع أن جيد بغيته وحاجته بني دفت
سطورها ، فعملت فهرسا لآلايت وآخر لألحاديث واثلثًا لألعالم املرتجم هلم يف الرسالة ، مرتبة على 
احلروف اهلجائية وأخريا قائمة ابملصادر واملراجع مرتبة كذلك حسب احلروف اهلجائية من اسم الشهرة 

 ملصنفي تلك الكتب .
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  حدود البحث: املطلب الثاين:
غسل )ابب: حبثي حمدود بدراسة وختريج األحاديث اليت استشهد هبا ابن بطال يف شرحه ابتداًء من 

 الرجلني يف النعلني، وال ميسح على النعلني إىل  هناية ابب: من الكبائر أن ال يسترت من بوله(
رجيه من ابقي خت من خالل كتابة احلديث أو األثر كما ذكره املؤلف، وذكر املوضع الذي ذكره فيه. مث

املصادر اليت أخرجته، ومجع ما أمكن من طرقه. مث الرتاجم لرواته، واحلكم على السند، مث احلكم على 
املنت بذكر َمْن نص على حكمه من املتقدمني ويستأنس أبقوال املتأخرين مع التوثيق .وإن كان 

 احلديث يف الصحيحني أو يف أحدها فيكفي عزوه إليه عن احلكم. 
 كتب اللغة وغريب احلديث(كبعد ذلك شرح بعض األلفاظ الغريبة من املصادر املتخصصة )  وأييت 

وبعد أن أنتهي من حبث مجيع األحاديث ودراستها على هذا النحو، أختم خبامتة موجزة أذكر فيها ما 
 توّصلت إليه من نتائج خالل حبثي.

للمصادر واملراجع، وفهرسًا لآلايت وآخر  وبعد اخلامتة أتيت الفهارس اخلادمة حملتوايت البحث، فهرسا
لألحاديث واآلاثر واثلثًا لألعالم املرتجم هلم يف الرسالة، مرتبة على احلروف اهلجائية وأخريا فهرس 

 ملوضوعات البحث.
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 ان حثبألحاديث املراد خترجيها، وفيه مدراسة ا: ابب -مت
 النعلني، وال ميسح على النعلني. األول : ختريج األحاديث: يف ابب غسل الرجلني يف املبحث
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 هب من الكبائر أن ال يسترت من بولالثاين: ختريج األحاديث: يف اب املبحث
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 املبحث األول
 ختريج األحاديث: يف ابب غسل الرجلني يف النعلني، وال ميسح على النعلني.

 
 احلديث األول -مت

 غسل الرجلني يف النعلني، وال ميسح على النعلنيابب 
حدثنا عبد هللا، حدثين أيب، حدثنا هبز بن أسد حدثنا محاد بن سلمة أخربان يعلى بن عطاء، عن 
أوس بن أيب أوس قال رأيت أيب يوما ميسح على النعلني فقلت له أمتسح عليهما فقال هكذا رأيت 

 (1)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل
 

شرح معاين اآلاثر ابب املسح على  ، والطحاوي يف/16416( 552 /6أمحد يف مسنده ) أخرجه
 /1املعجم الكبري ابب الوضوء ثالاث والصالة يف النعلني) يف لطرباين، و ا(613( 96 /1النعلني)

 /1) هُمصنفيف ابن أيب شيبة  ، و/1339( 168 /4صحيحه ) يف ابن حبان ، و(605( 222
 .يعلى بن عطاء، عن أوس بن أيب أوسعن هم كل/2009( 190

 دراسة اإلسناد 
وأبيه أمحد بن روى عن:  : عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن البغدادي.هوعبد هللا 

روى عنه: حممد بن حنبل، وأمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، وأمحد بن منيع البغوي، و 
 جعفر بن محدان بن مالك القطيعي، وأمحد بن سلمان النجاد، النسائي، وأبو بكر أمحد بن

ولد اإلمام ثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعني وله قال ابن حجر: (3)احلافظقال الذهيب: (2)وغريهم
 (4)، ومئتنيبضع وسبعون

 روى عن: بشر بن السري، : أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد هللا املروزي، مث البغدادي.أبيه هو
، البخاري، ومسلم، وابنه: عبد هللا بن أمحد بن حنبل، وروى عنه: وبشر بن املفضل، وهبز بن أسد

                                 
 (259 /1ط الثانية ابب غسل الرجلني يف النعلني، وال ميسح على النعلني ) شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 (3157(برقم)285 /14)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (2625(برقم)538 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (3)

 (3205(برقم)295ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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أحد األئمة ثقة قال ابن حجر: (2)ُهَو: اإِلَماُم َحّقاً، َوَشْيُخ اإِلْساَلِم ِصْدقاً قال الذهيب: (1)وغريهم
  (3)ني، ومئتحافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعني

 
محاد بن سلمة، وشعبة بن  روى عن: : هبز بن أسد العمي، أبو األسود البصري.هوهبز بن أسد 

حممد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد، وأمحد بن سنان  أمحد بنروى عنه: .، و احلجاج، ويزيد بن زريع
املائتني  ثقة ثبت من التاسعة مات بعدقال ابن حجر: (5)حجة إمامقال الذهيب: (4)غريهمالقطان، و 
 (6)وقيل قبلها

أيوب السختياين، وأنس  روى عن:. سلمة : محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبوهومحاد بن سلمة 
، شعبة احلجاج، وهبز بن أسد، وحجاج بن منهال، وروى عنه: بن مالك، ويعلى بن عطاء العامري

الناس يف اثبت وتغري حفظه ثقه عابد أثبت قال ابن حجر: (8)عالمألأحد اقال الذهيب: (7)وغريهم
 (9)، ومائةأبخرة من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني

روى عن: أوس  : يعلى بن عطاء العامري القرشي: الليثي الطائفي، نزيل واسط.هويعلى بن عطاء 
روى عنه: محاد بن سلمة، ، و بن أيب أوس الثقفي، وبشر بن عاصم الطائفي، وأبيه عطاء العامري

وقال حيىي ، ثقةقال ابن عساكر:  (11)ثقةقال الذهيب: (10)، وغريهمري، وشعبة بن احلجاجوسفيان الثو 
 (12)بن معني: هو ثقة

                                 
 (96(برقم)437 /1ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (78(برقم)177 /11)الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (2)

 (96(برقم)84)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (774(برقم)257 /4ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (650(برقم)276 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (771(برقم)128ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (1482(برقم)253 /7ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (1220(برقم)349 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (1499(برقم)178ط األوىل )ص:  التهذيب تقريب ابن حجر (9)

 (7116(برقم)393 /32ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (10)

 (6416(برقم)398 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (11)

 (10158(برقم)195 /74) د، ط اتريخ دمشق ابن عساكر (12)



28 

 

 
 له صحبة، وهو والد عمرو بن أوس. أوس بن أيب أوس. امسه: حذيفة الثقفي. هو: أوس بن أيب أوس

عبد امللك بن روى عنه:  أحاديث، وعن علي بن أيب طالب. روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم
قال (2)صحايبقال الذهيب: (1)املغرية الطائفي، وابن ابنه عثمان بن عبد هللا بن أوس، ويعلى بن عطاء

 (3)أوس ابن أيب أوس واسم أيب أوس حذيفة الثقفي صحايب ابن حجر:
 

 احلكم على احلديث
 اإلسناد. رجال كلهم ثقات، وثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون احلديث صحيحا هبذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 احلديث الثاين -مت

 النعلني، وال ميسح على النعلني ابب غسل الرجلني يف

                                 
 (576( )388 /3) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (484(برقم)257 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (573(برقم)115ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)
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عبد الرزاق، عن الثوري، عن حيىي بن أيب حية، عن أيب اجلالس، عن ابن عمر أنه كان ميسح على 
 (1)جوربيه ونعليه

 (291 /1السنن الكربى )، والبيهقي يف /776 (199 /1) همصنفيف  عبد الرزاق الصنعاينأخرجه 
ابن أيب ذئب، عن انفع أن ابن عمر  من طريق /5918 (216 /12) همسنديف  البزار ، و/1433

 كان يتوضأ ونعاله يف رجليه وميسح عليهما
 

 دراسة اإلسناد
روى عن:  : عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي، موالهم، اليماين، أبو بكر الصنعاين.هوعبد الرزاق 

روى عنه: أمحد بن سعيد ، و ، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاين
أحد قال الذهيب: (2)، وغريهمالرابطي، وأمحد بن حممد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه

عة ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره من التاسقال ابن حجر:  (3)عالم صنف التصانيفألا
 (4)، ومائتنيمات سنة إحدى عشرة

 
سليمان األعمش،  روى عن:. الكويف : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد هللاهو الثوري

عبد الرزاق بن مهام ، وعبد امللك بن عبد ، وروى عنه: ومساك بن حرب ، وسهيل بن أيب صاحل
عالم علما وزهدا قال بن املبارك ما كتبت ألحد اأقال الذهيب: (5)، وغريهمالرمحن، وعبد هللا بن املبارك

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان رمبا قال ابن حجر: (6)عن أفضل منه
 (7)، ومائةدلس مات سنة إحدى وستني

                                 
 النعلني، وال ميسح على النعلني ابب غسل الرجلني يف (259 /1البن بطال ) يشرح صحيح البخار (1)
 

 (3415(برقم)52 /18)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي(2)

 (3362(برقم)651 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (3)

 (4064(برقم)354ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (2407(برقم)154 /11)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (1996(برقم)449 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (6)

 (2445(برقم)244ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (7)
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روى عن: اجلالس بن . : حيىي بن أيب حية، أبو جناب الكليب الكويف، أيب حيةهو حيىي بن أيب حية

بن عيينة، ووكيع سفيان الثوري، وسفيان  روى عنه:عمرو، واحلسن البصري، وطاووس بن كيسان، و
ضعفوه لكثرة قال ابن حجر: (2)قال النسائي وغريه ليس ابلقويقال الذهيب: (1)، وغريهمبن اجلراح

ه كان صدوق، غري إن: أيب زرعة الرازيقال (3)أو قبلها ، ومائةتدليسه من السادسة مات سنة مخسني
 (5)ضعيف ذاهب احلديثقال الرتمذي: (4)يدلس

روى عن: عثمان بن جحاش ابن  اجلالس الشامي، نزيل البصرة. : عقبة بن سيار، أبوهو أبو اجلالس
قال (6) روى عنه: إبراهيم بن أيب عبلة، وزايد بن خمراق، وشعبة بن احلجاج، و أخي مسرة بن جندب

َأابه( عن عقبه بن سيار، فقال: هو أبو اجلالس روى عنه شعبه، عبد هللا بن أمحد: سألته )يعىن 
 (8)شامي نزل البصرة ثقة من السادسةقال ابن حجر:  (7)فقلت له: هو ثقة؟ قال: أرجو

روى عن: النيب . أبو عبد الرمحن املكي مث املدين، : عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي
ذكوان أبو صاحل السمان،  روى عنه:، و ، وأيب سعيد اخلدري صلى هللا عليه وسلم، وزيد بن اثبت

اإِلَماُم، الُقْدَوُة، َشْيُخ قال الذهيب: (9)، وغريهموابنه سامل بن عبد هللا بن عمر ، وسعيد بن جبري
أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا لألثر قال ابن حجر: (10)اإِلْساَلمِ 

 (11)وسبعني يف آخرها أو أول اليت تليها مات سنة ثالث

                                 
 (6817(برقم)284 /31ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (6160(برقم)364 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (7537(برقم)589ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (760(برقم)951 /3)ط الثانية الضعفاء أيب زرعة (4)

 (360(برقم)202ط األوىل )ص:  العلل الكبري الرتمذي (5)

 .1731/ الرتمجة  6اجلرح والتعديل:  (198 /20ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (6)

 (4412( )1819(برقم)17 /3ط األوىل ) رجال احلديث وعلله أمحد(7)

 (4638(برقم)394ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر(8)

 (3441(برقم)332 /15) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (9)

 (45(برقم)203 /3) الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (10)

 (3490(برقم)315ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (11)
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 احلكم على احلديث
قال الرتمذي:  حيىي بن أيب حيةثقة، و  أبو اجلالس ، وسفيان الثوري رجاله األربعة عبد الرزاق ثقة، و

 ، ويكون احلديث ضعيفا هبذا اإلسناد.ضعيف ذاهب احلديث
من حديث أوس بن أيب أوس: أنه توضأ ومسح على النعلني، وقال: "رأيت  شواهد أما املنت فلهو

ميسح عليهما، مث قال: هذا كان يف النفل"، مث ساق من طريق  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ،  -النزال بن سربة عن علي: "أنه توضأ ومسح على رجليه، وقال: رأيت النيب 

ال: هذا وضوء من مل حيدث"، وسبق إىل ذلك البزار يف حديث ابن عمر اآليت، يفعل كما فعلت، وق
وأثر علي، وأيب مسعود والرباء وأنس أخرجها عبد الزراق، وأخرج عن ابن عمر حنوه "أنه كان ميسح 
على جوربيه ونعليه"، وهو عند البزار إبسناد صحيح عن ابن عمر: "أنه كان يتوضأ ونعاله يف رجليه 

صلى هللا عليه وسلم  يفعل"، وعند البيهقي إبسناد  -يهما، ويقول: كذلك كان رسول هللا وميسح عل
ويتوضأ  -يعين النعال السبتية-صلى هللا عليه وسلم يلبسهما  -جيد عن ابن عمر: "رأيت رسول هللا 

 .فيها وميسح عليها
 .النعال "السبتية -معاين الكلمات

خلع نعليك، السبت ابلكسر جلود البقر املدبوغة ابلقرظ ]سبت[ نه: فيه: اي صاحب "السبتني" ا 
يتخذ منها النعال، ألنه سبت شعرها أي حلق وأزيل، وقيل: ألهنا انسبتت ابلدابغ أي النت، وأريد 

ومنه ح: تلبس النعال ، هبما النعالن املتخذان من السبت، ويروى: السبتيني، على النسب إىل السبت
ومئتاة، وإمنا اعرتض ألن عادهتم لبس النعال ابلشعر غري مدبوغة. نه: "السبتية" تلبس بفتح موحدة 
 (1)وألهنا نعال أهل النعمة والسعة

   
 
 
 
 

                                 
 (11 /3ط الثالثة ) جملمع حبار األنوار(مجال الدين 1)
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 لثاحلديث الثا-مت

 ابب غسل الرجلني يف النعلني وال مسح على النعلني

سل روى أبو عوانة، عن أىب بشر، عن جماهد أنه ذكر له املسح على القدمني، فقال: كان ابن عمر يغ
 (1)« رجليه غسال، وكنت أسكب عليه املاء سكًبا

فهو مصطلح كان يستعمله القدماء يف مصنفاهتم]بعد إمتام نص منقول أو مبحث علمي  -معىن كلمة متت أما
 إشعار ابنتهائه.

( من طريق يعقوب. قَاَل: ثنا أَبُو َعَوانََة، 217( )40 /1شرح معاين اآلاثر ) يف أخرجه الطحاوي:
 (كلهم 365 /1ومن طريق شعبة، وأخرجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه": من طريق، شعبة)

 -ثنا أبو عوانة عن أيب بشر -40ص/1-وي، شرح معاين اآلاثر:وأخرجه:  أيضا الطحا، عن جماهد.
ثـََنا اْبُن َمْرُزوٍق قَاَل: ثنا َعْبُد الصََّمِد قَاَل: ثنا ُشْعَبُة، و) حدثنا بن مرزوق قال  -(211( )40 /1َحدَّ

داود يف  سننه: كتاب  بشر: كلهم عن جماهد.، وأخرجه: أيبثنا يعقوب قال ثنا أبو عوانة عن أيب 
 حدثنا مسدد ثنا بشر عن شعبة.- (5187) 348ص/4الطهارة / 

  سة اإلسناددرا
: الوضاح بن َعبد هللا اليشكري، أَبُو عوانة الواسطي. روى عن: أَبُو بشر جعفر بن إايس أَبُو عوانة هو

، وجابر ْبن يزيد اجلعفي، واجلعد أيب عثمان.، وعنه: يعقوب بن إسحاق، وشعبة ْبن احلجاج ، 
، وعبد الرمحن ْبن مهدي، وغريهم. قال: ابن حجر: ثقة ثبت (3)ابن َمِعني وثقه: (2)وصاحل ْبن َعبد اَّللَِّ

 )4(ومئة ه من السابعة مات سنة مخس أو ست وسبعني
 
: جعفر بن إايس ابن َأيب وحشية اليشكري، أَبُو بشر الواسطي. روى عن: جماهد ْبن أَبُو بشر هو 

ة ْبن جرب، وميمون ْبن مهران، وانفع موىل ابن ُعَمر، وغريهم.، وَعنه: ُسَلْيمان األعمش ، وشعب
                                 

 ابب غسل الرجلني يف النعلني وال مسح على النعلني (260 /1) ،2ط ،شرح صحيح البخاري، ابن بطال(1)

 (6688( برقم )441/  30) ،1املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط، املزي(2)

 .(173/  9)ط، د.  ،اجلرح والتعديلابن أيب حامت الرازي ، (3)

 (7407( برقم )580)ص: ، 1تقريب التهذيب، ط ،ابن حجر(4)
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، وقال: ابن حجر ثقة من (2)قال الذهيب صدوق (1)احلجاج، وأبو عوانة، وغريهم. روى له اجلماعة.
 (3)ومئة ه  اخلامسة مات سنة مخس وقيل ست وعشرين

 
: جماهد بن جرب، املكي، أَبُو احلجاج القرشي. روى عن: جابر ْبن َعبد اَّللَِّ األَْنصارِّي، وأيب جماهد هو

اخلُْدرِّي، وأيب ُهَرْيرة.، وعنه: جابر اجلعفي، وأبو بشر جعفر ْبن َأيب وحشية، وحبيب ْبن َأيب َسِعيد 
دى وقال: ابن حجر: ثقة من الثالثة مات سنة إح(5)وثقه حيىي ْبن َمِعني، وأبو ُزْرَعة (4)اثبت، وغريهم.

 (6)ه ئةأو اثنتني أو ثالث أو أربع وم
 الشواهد
وحديث، سليمان بن (7)عبد هللا بن دينار عن ابن عمر: أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ حديث 

بريدة، عن أبيه قال: "صلى رسوُل هللا ، عليه السالم:  يوم فتح مكة مخس صلوات بوضوء واحد 
إسناده صحيح: أخرجه مسلم: وقال: ثنا حممَّد بن عبد هللا بن منري، قال: ان  (8)ومسح على خفيه اخل

حممَّد بن حامت، واللفظ له، قال: أان حيىي بن  ، وحدثين (9)يب، قال: ان سفيان، عن علقمة بن مرثد.أ
ُمسّدد، عن حيىي، عن سفيان ...  سعيد، عن سفيان، قال: حدثين علقمة ... اخل" حنوه سواء." عن

  (10)إىل آخره حنوه
 
 

                                 
 (932(برقم )5/  5) ،1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط املزي،، املزي(1)

 (781( برقم )293/  1) ،1الذهيب، الكاشف، ط ،الذهيب(2)

 (930( برقم )139)ص: ، 1تقريب التهذيب، ط ،ابن حجر(3)

 (5783( برقم )228/  27) ،1املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ط، املزي(4)

 (. 1469 /برقم 8)ط، د.  ،اجلرح والتعديلابن أيب حامت الرازي ، (5)

 (6481( برقم )520)ص: ، 1تقريب التهذيب، ط ،ابن حجر(6)
 (213( برقم )41 /1) ،األوىل .الط ،شرح معاين اآلاثر ، الطحاوي (  انظر7)

 (370 /1)1ط ،خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر ،العيين (  انظر8)

 (.277رقم  232 /1) ط،، د. صحيح  ،مسلم( انظر 9)

 (.172رقم  44 /1) طد.  د.سنن أيب داو ، د.أبوداو ( انظر 10)
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 ديثاحلكم على احل
 صحيحا هبذا اإلسناد.احلديث وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه ويكون  رجاله ثقات
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 احلديث الرابع
 غسل الرجلني يف النعلني وال ميسح على النعلني-ابب

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد هللا املاجشون، عن عبد هللا بن 
 (1)ه إذا توضأأنه كان يغسل رجلي،دينار، عن ابن عمر

 
وأخرجه  ابب فرض الرجلني يف ضوء الصالة(219(ح)41 /1شرح معاين اآلاثر ) أخرجه الطحاوي

: ثنا حممَّد بن أيب /190( 26 /1ابن أيب شيبة يف "مصنفه ابب من كان يقول أغسل قدميك )
قال: "إين كنت  -رضي هللا عنه  -عدي، عن شعبة، عن أيب بشر، عن جماهد، عن ابن عمر 

 ألسكب عليه املاء فيغسل رجليه.
  دراسة اإلسناد

أيب عامر عبد امللك  .، روى عن:و إسحاق البصريإبراهيم بن مرزوق بن دينار أبابن مرزوق هو:  
عنه: النسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وعبد هللا و  عمرو وأيب داود الطيالسي، ويعقوب بن إسحاق.بن 

ثقة عمي قبل موته قال ابن حجر:  (3)احلَاِفُظ، احُلجَّةُ  قال الذهيب:(2)، وغريهمبن حممد بن املنهال
 (4)ومئتني ة عشرة مات سنة سبعنيوال يرجع من احلادي ئفكان خيط

 
عبد العزيز بن أيب  روى عن: عبد امللك بن عمرو القيسي، أبو عامر العقدي البصري. هو: أبو عامر

أمحد بن حنبل، وأمحد بن سعيد  ، وعنه:سلمة املاجشون، ومالك بن أنس، وهشام الدستوائي
ثقة من التاسعة مات قال ابن حجر: (6)احلافظ قال الذهيب:(5)، وغريهم، وإسحاق بن راهويه الدارمي

 (7)سنة أربع أو مخس ومائتني
                                 

 .260ص-1-ج-غسل الرجلني يف النعلني وال ميسح على النعلني-ط الثانية ابب شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 242(برقم)197 /2) ط األوىل الكمال يف أمساء الرجالهتذيب  املزي (2)

 (148(برقم)354 /12)ط الثالثة سري أعالم النبالء الذهيب (3)

 (248(برقم)94)ص:  ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (3545(برقم)364 /18ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (3467(برقم)667 /1الكاشف ط األوىل ) الذهيب (6)

 (4199(برقم)364)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (7)
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وسهيل ْبن  عبد هللا بن دينار،، روى عن: نزيل بغداد عبد العزيز بن َعبد اَّللَِّ بن َأيب سلمة املاجشون
أبو عامر القعدي ، ووكيع ْبن اجلراح، وعبد الرمحن بن ، وعنه: شهاب الزُّْهرِيّ  وابن َأيب صاحل،

ثقة فقيه مصنف من السابعة قال ابن حجر:  (2)موالهم املدين الفقيهقال الذهيب:  (1)وغريهم. ،مهدي
 (3)ومئة ه مات سنة أربع وستني

روى عن: أنس بن مالك، . عبد هللا بن دينار القرشي أبو عبد الرمحن املدينهو: عبد هللا بن دينار 
سفيان الثوري، ، و عبد العزيز بن املاجشون ه:، وعنوذكوان أيب صاحل السمان ومواله عبد هللا بن عمر

َحدُِّث، احُلجَّةُ  قال الذهيب: (4)وسفيان بن عيينة
ُ
ثقة من الرابعة مات سنة قال ابن حجر:  (5)اإِلَماُم، امل

 (6)ومئة سبع وعشرين
بنوه وانفع وزيد بن أسلم قال  :عنهو عبد هللا بن عمر أبو عبد الرمحن العدوي شهد االحزاب واحلديبية 

عبد العزيز بن املاجشون، هو: ابن سبقت ترمجته، و  النيب صلى هللا عليه وسلم إن عبد هللا رجل صاحل
 (7)عبد هللا بن أيب سلمة املاجشون

 احلكم على احلديث
 رجاله كلهم ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه وهبذا يكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.

 احلديث ليس له متابع.و 
  

                                 
 (3455(برقم)152 /18) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (3395(برقم)656 /1)ط األوىل  الكاشف الذهيب (2)

 (4104(برقم)357)ص: ط األوىل  قريب التهذيبت ابت حجر (3)

 (3251(برقم)471 /14ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (117(برقم)253 /5)الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (5)

 (3300(برقم)302ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (187 /18)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي  (7)
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 احلديث اخلامس
 ابب املاء الذي يغسل بيه شعر اإلنسان

أخربان حممد بن عبد األعلى الصنعاين قال: حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أيب التياح قال: مسعت 
مطرفا، عن عبد هللا بن املغفل، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب، ورخص يف  

 " (1)د والغنم وقال: إذا ولغ الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة ابلرتابكلب الصي
 

 ، و/67( 54 /1) الصغرى ابب تعفري اإلانء الذي ولغ فيه الكلب سننيف ال النسائيأخرجه 
حدثنا شبابة بن سوار،  -/1834 (159 /1) ابب يف الكلب يلغ يف اإلانء مصنف ابن أيب شيبة

حدثنا أبو  -/365 (238 /1)كتاب الطهارةسنن ابن ماجه  اخل، و  حدثنا شعبة، عن أيب التياحقال: 
 اخل ، وبكر بن أيب شيبة ، حدثنا شبابة ، حدثنا شعبة ، عن أيب التياح 

عن شعبة عن /1230 (251 /1)ابب ذكر األخبار اليت يتفرق هبا الكتابالسنن الكربى للبيهقي 
فتح الغفار اخل، وأمحد الرابعي الصنعاين  ابن مغفل عبد هللا د هللا عنأىب التياح عن مطرف بن عب

عن -بلفظ/19 (17 /1) ابب حكم املاء إذا ولغت فيه السباع-اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار
رواه اجلماعة إال : بقتل الكالب -صلى هللا عليه وسلم  -أمران رسول هللا »عبد هللا بن مغفل قال: 

 .خاريالرتمذي والب
 

 دراسة اإلسناد 
روى عن: إمساعيل  : حممد بن عبد االعلى الصنعاين ، أبو عبد هللا البصري.هوعلى ألحممد بن عبد ا

أبو داود يف كتاب "القدر"، والباقون ، وروى عنه: بن علية، وخالد بن احلارث ، وسفيان بن عيينة
 قال الذهيب:(2)غريهمسوى البخاري، وأبو حامت حممد ابن إدريس الرازي، و 

   (4)ومئتني ثقة من العاشرة مات سنة مخس وأربعنيقال ابن حجر: (3)ةثق

                                 
 .270-1-ابب املاء الذي يغسل بيه شعر اإلنسان-ط الثانية  شرح صحيح البخاريابن بطال  (1)

 (5385(برقم)581 /25) ط األول هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (2)

 (4984(برقم)191 /2)ط األوىل الكاشفالذهيب  (3)

 (6060(برقم)491)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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، وسفيان الثوري، شعبة بن احلجاج وروى عن: . أبو عثمان البصري، : خالد بن احلارثهو خالد
وأيوب السختياين، وروى عنه: أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن عبد االعلى 

احلافظ قال أمحد إليه املنتهى يف التثبت ابلبصرة وقال القطان ما قال الذهيب: (1)وغريهم، الصنعاين
ثقة ثبت من الثامنة مات سنة ست ومثانني ومولده قال ابن حجر:  (2)رأيت خريا منه ومن سفيان

  (4)وكان ثقةابن سعد  (3)سنة عشرين
 

أيب التياح يزيد بن  وروى عن:. أبو بسطام الواسطي ،شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي :هو شعبة
خالد بن احلارث، وسفيان الثوري، .، وروى عنه: حممد بن املنكدر، وهشام بن عروة، و محيد الضبعي

 ثقة حافظ متقنقال ابن حجر: (6)احلافظ أمري املؤمنني يف احلديثقال الذهيب:  (5)وسليمان األعمش
 (8)أئمة رجال احلديث، حفظا ودراية وتثبتا. قال الزركلي (7)، ومائةمن السابعة مات سنة ستني

روى عن: أنس بن مالك،  التياح الضبعي، من أنفسهم، البصري. يزيد بن محيد، أبوهو: أبو التياح 
شعبة بن احلجاج، ، وروى عنه: وعبد هللا بن عبيد هللا بن أيب مليكة، ومطرف بن عبد هللا بن الشخري

ثقة ثبت  قال ابن حجر:(10)أحد االئمة ثقةقال الذهيب: (9)، وغريهمالليثي واحلسن البصري، وحفص
 (11)، ومائةمن اخلامسة مات سنة مثان وعشرين

: مطرف بن عبد هللا بن الشخري احلرشي العامري ، أبو عبد هللا البصري، روى عن: عبد هو مطرف

                                 
 (1598(برقم)35 /8)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (1308(برقم)362 /1)األوىل طالكاشف  الذهيب (2)

 (1619(برقم)187)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر: (3)

 (3323(برقم)214 /7ط األوىل) الطبقات الكربى ابن سعد (4)

 (2739(برقم)479 /12)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (5)

 (2278(برقم)485 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (6)

 (2790(برقم)266)ص: ط األوىلتقريب التهذيب  ابن حجر (7)

 ( 82(برقم)164 /3)ط اخلامسة عشراألعالم  الزركلي (8)

 (6978(برقم)109 /32)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (9)

 6292(برقم)381 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (10)

 (7704(برقم)600)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (11)
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أبو التياح روى عنه: ابن ايسر، و وعمار ، وعلي بن أيب طالب ،وعثمان بن عفان، ل املزينفهللا بن مع
قال ابن  (2)عالمألأحد اقال الذهيب: (1)، وغريهمواحلسن البصر ،اثبت البناين، و يزيد بن محيد الضبعي

  (3)ثقة عابد فاضل من الثانية مات سنة مخس وتسعنيحجر: 
 

روى عن: . نأبو عبد الرمحاملزين، ، : عبد هللا بن مغفل بن عبدهنم بن عفيفهوعبد هللا بن مغفل 
روى عنه: و  النيب صلى هللا عليه وسلم ، وأيب بكر الصديق عبد هللا بن أيب قحافة، وعثمان بن عفان.

قال الذهيب:  (4)، وغريهماثبت بن أسلم البناين ، وسعيد بن جبري، و مطرف بن عبد هللا بن الشخري
ة مات سنة سبع صحايب ابيع حتت الشجرة ونزل البصر قال ابن حجر: (5)من أصحاب الشجرة

 (6)ومخسني وقيل بعد ذلك
 احلكم احلديث 

 رجاله كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
 
 

  

                                 
 (6001(برقم)67 /28) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (5478(برقم)269 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (6706(برقم)534)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (3590(برقم)173 /16)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (3001(برقم) 600 /1)األوىلط  الكاشف الذهيب (5)

 (3638(برقم)325)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (6)
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  :احلديث السادس-مت
 :ابب مسح الرأس كله  

شعبة، أن بن ، عن املغرية يوهب الثقف وروى محاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سريين، عن عمرو بن
 (1)، )صلى هللا عليه وسلم( ، مسح بناصيته، وعلى عمامتهالنيب

 
(، 1041) (429 /20املعجم الكبري للطرباين )و ، (18134 ) (59 /30) مسندهيف  أمحد أخرجه

، ظ الناقلني خلرب املغرية بن شعبة(ابب ذكر اختالف ألفا168) (101 /1السنن الكربى للنسائي )و 
( 275 /1السنن واآلاثر ابب فرضة الوضوء يف غسل الوجه وغسل اليدين )و النسائي يف معرفة 

 (10(/ 36 /1ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ، و/619
 لرجال أمحد:دراسة اإلسناد

أيوب . روى عن: محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي، أبو إمساعيل البصريهو:  محاد
حجاج بن املنهال، وسفيان الثوري، وسفيان  وعنه:، السختياين، واثبت البناين، وسهيل بن أيب صاحل

 قال ابن حجر: (3)عالم أضر حديثه كاملاءألأحد ا قال الذهيب:(2)، وغريهمبن عيينة
 (4)ومئة ه ثقة ثبت فقيه من كبار الثامنة مات سنة تسع وسبعني

اهد بن جم . روى عن:أيوب بن أيب متيمة، وامسه كيسان، السختياين، أبو بكر البصريهو:  أيوب
محاد بن زيد، ومحاد بن سلمة،  ، وعنه:جرب، وحممد بن سريين، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري

قال ابن (6)مامإلأيوب بن أيب متيمة أبو بكر السختياين ا قال الذهيب:(5)، وغريهموسفيان الثوري
 (7)هثقة ثبت حجة من اخلامسة مات سنة إحدى وثالثني ومائة  حجر:

أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، . روى عن: حممد بن سريين األنصار، أبو بكر ابن سريين هو:
                                 

 (282 /1)ط الثانية شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 (1481(برقم)239 /7) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (1219(برقم)349 /1ط األوىل )الكاشف  الذهيب (3)

 (1498(برقم)178)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (607(برقم)457 /3) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (511(برقم)260 /1)ط األوىل لكاشفا الذهيب (6)

 (605(برقم)117ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (7)



41 

 

 قال الذهيب:(1)أيوب السختياين، وعاصم األحول، وعامر الشعيب ، وعنه:وعمرو بن وهب الثقفي
 (3)ثقة ثبت من الثالثة مات سنة عشر ومائة قال ابن حجر:(2)عالمألأحد ا
قال (4)روى عنه: حممد بن سريين، و ن: املغرية بن شعبةروى ع. عمرو بن وهب الثقفيهو:  عمرو

و قال ابن سعد : كان ثقة ،  ، قال احلافظ: و قال العجلى : بصرى ثقة(5)الذهيب: وثقه النسائي
 (6)قليل احلديث

 ، وعنه:روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم .املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن أبو عيسىهو: ملغرية 
شهد قال الذهيب: (7)، وغريهمالثقفي، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعامر الشعيب عمرو ابن وهب

 (9)صحايب مشهور مات سنة مخسني قال ابن حجر:(8)احلديبية وويل الكوفة
 :الشواهد

وحدثنا مسدد، حدثنا املعتمر، عن التيمي، حدثنا  )ح( -يعين ابن سعيد-حدثنا مسدد، حدثنا حيىي 
صلى هللا عليه وسلم  -املغرية بن شعبة عن املغرية بن شعبة: أن رسول هللا بكر، عن احلسن، عن ابن 

 توضأ ومسح انصيته، ذكر فوق العمامة. -
قال عن املعتمر: مسعت أيب حيدث عن بكر بن عبد هللا، عن احلسن، عن ابن املغرية بن شعبة، عن 

، وعلى انصيته، وعلى عمامته. كان ميسح على اخلفني  -صلى هللا عليه وسلم  -املغرية: أن نيب هللا 
 (10)ل بكر: وقد مسعته من ابن املغريةقا

 احلكم على احلديث
                                 

 (5280(برقم)344 /25) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)
 (4898(برقم)178 /2) ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (5947(برقم)483)ص:  ظ األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (4471(برقم)291 /22) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (4249(برقم)91 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (5)

 117/  8 -ط-د-التهذيبيف هتذيب احلافظ  (6)

 (6132(برقم)369 /28)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (5592(برقم)286 /2)ط األوىل الكاشف  الذهيب (8)

 (6840(برقم)543)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (9)

 /150( 106 /1)ط األوىلسنن أيب داود أبو داود  (10)
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 رجاله كلهم ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
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 :احلديث السابع
 :ابب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء املرأة

شعيب الكيساين، قال: ثنا اخلصيب، قال: ثنا مهام، عن هشام بن عروة، عن حدثنا سليمان بن 
أهنا والنيب صلى هللا عليه وسلم كاان يغتسالن من إانء واحد، يغرتف قبلها وتغرتف »أبيه، عن عائشة 

 (1)«قبله
رواية حممد  ،موطأ مالكو ابب سؤر بين آدم، (102)(26 /1شرح معاين اآلاثر )أخرجه الطحاوي 

عن عائشة : كنت أغتسل أان ورسول -(83 /1)ابب الرجل واملرأة يتوضان من إانء واحدحلسن بن ا
هللا صلى هللا عليه و سلم من إانء واحد يبدأ قبلي ويف رواية : من إانء واحد ختتلف فيه أيدينا من 

وعن عروة : أن عائشة والنيب صلى هللا عليه و سلم كاان يغتسالن من إانء واحد يغرتف  ، اجلنابة
 (237 /11) ابب عكرمة عن ابن عباس-املعجم الكبري للطرباين، و قبلها وتغرتف قبله

ابب فضل -يف السنن الكربى البيهقي، و يـَْغَتِساَلِن مْن ِإاَنٍء َواِحٍد فيتنازعاِن اْلَماءَ بلفظ /11604
، ومسند بلفظ وإايها كاان يغتسالن من إانء واحد يغرتفان منه ومها جنبان/896( 290 /1)نباجل

بلفظ /812 (241)ص:  ابب الرجل واملرأة يغتسالن من إانء واحد سنن الدارميالدارمي املعروف، ب
عن  ومدار احلديث عن عروةكنت أغتسل أان والنيب صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد من اجلنابة.،

 عائشة.
 

  دراسة اإلسناد
أسد بن موسى  ، واخلصيب بن انصح . روى عن:سليمان بن شعيب الكيساين املصريهو: سليمان 

سليمان بن قال ابن حجر: (2)الطحاوي واحلصائري وآخرون :عنه، و وخالد بن نزار ووهب بن جرير
 (3)ه278شعيب الكيساين املصري فوثقه العقيلي وأصله من نيسابور مات سنة 

 

                                 
 .296-ص-1-ج-ابب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء املرأةط الثانية  صحيح البخاريشرح ابن بطال  (1)

 (1692(برقم)255 /8) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)
 (3626(برقم)159 /4ط األوىل)  لسان امليزان ابن حجر (3)
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مهام بن حيىي، ووهيب بن  . روى عن:اخلصيب بن انصح احلارثي البصري نزيل مصرهو:  اخلصيب
شعيب الكيساين، وعبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم  سليمان بنعنه: خالد، وسفيان الثوري، و 

من التاسعة مات سنة مثان وقيل  ئصدوق خيطقال ابن حجر: (1)، وعلي بن معبد بن شداد الرقي
 (2)ه سبع ومائتني

عطاء ابن أيب ، و هشام بن عروة. روى عن: مهام بن حيىي بن دينار أبو عبد هللا، البصريهو:  مهام
 قال الذهيب:(3)إمساعيل بن علية، وحجاج بن منهال، وسفيان الثوري ، وعنه:وقتادة بن دعامة، رابح

ثقة رمبا وهم من السابعة مات سنة أربع أو  قال ابن حجر:(4)يخاحلافظ أمحد هو ثبت يف كل املشا
 (5)ومئة ه مخس وستني

 
أبيه . روى عنه:، و األسدي، أبو املنذر هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القرشيهو: هشام بن عروة 

وأيوب ،  مهام بن حيىي، ووكيع بن اجلراح، وعنه: ووهب بن كيسان، ، وعمرو بن شعيبعروة بن الزبري
قال ابن حجر: (7)عالم قال أبو حامت ثقة إمام يف احلديثألأحد اقال الذهيب: (6)، وغريهمالسختياين

  (8)ثقة فقيه رمبا دلس من اخلامسة مات سنة مخس أو ست وأربعني
 

عائشة أم املؤمنني،  روى عن: عروة بن الزبري بن العوام األسدي، أبو عبد هللا املدين.هو: عروة 
ابنه هشام بن عروة، وعطاء بن أيب رابح، وعمرو بن  ، وعنه:بن أيب سفيان، واملغرية بن شعبةومعاوية 

ثقة فقيه  قال ابن حجر:(1)قال بن سعد كان فقيها عاملا كثري احلديث ثبتا مأموان قال الذهيب:(9)دينار

                                 
 (1692(برقم)255 /8ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (1717(برقم)193)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (2)

 :6602(برقم)302 /30) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (3)

 (5986(برقم)339 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (4)

 (7319(برقم)574)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب اين حجر (5)

 (6585(برقم)232 /30)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (6)

 (5972(برقم)337 /2)ط األوىل الكاشف  الذهيب (7)

 (7302(برقم)573)ط األوىل ص:   تقريب التهذيب ابن حجر (8)

 (3905(برقم)11 /20)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (9)
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  (2)سنة أربع وتسعني مشهور من الثالثة مات قبل املائة
 

روت عن: النيب صلى هللا . بكر الصديق أم املؤمنني، تكىن أم عبد هللا عائشة بنت أيبهي:  عائشة
ابن أختها عروة بن الزبري، وسعيد بن  عنها:عليه وسلم، وسعد بن أيب وقاص، وعمر بن اخلطاب ، و 

أفقه النساء  قال ابن حجر:(4)مةألأفقه نساء اقال الذهيب: (3)، وغريهمجبري، و، وسعيد بن املسيب
 (5)ه مطلقا ماتت سنة سبع ومخسني

 :الشواهد
حدثنا حممد  -/376 (133 /1) ابب الرجل واملرأة يغتسالن من إان واحد ه:سننيف  ابن ماجهأخرج 

بن رمح قال: أخربان الليث بن سعد، عن ابن شهاب، ح، وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا 
كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا »عروة، عن عائشة، قالت:  سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن

 «عليه وسلم من إانء واحد
 ته.صح:باأللباين حكم 
 
خو سليم املقرئ حديث: كان النيب وعائشة يغتسالن من إانء واحد. تفرد هبما حسني بن عيسى أو 

 (6)عن احلكم بن أابن
  احلكم على احلديث
فإنه صدوق وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون  انصح: اخلصيب بن رجاله ثقات  ماعدا

  .هبذا اإلسناداحلديث حسنا
 

 

                                 
 (3775(برقم)18 /2) ط األوىل الكاشف الذهيب (1)

 (4561(برقم)389)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (2)

 (7885(برقم)227 /35) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (3)

 (7038(برقم)513 /2) ط األوىل الكاشف الذهيب (4)

 (8633(برقم)750)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (5)

 /2504( 229 /3) ط األوىل يف أطراف الغرائب واألفراد الدارقطين (6)



46 

 

 احلديث الثامن-مت
 ابب املسح على اخلفني

عبد الرزاق، عن معمر، عن حيىي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عمرو بن أمية الضمري قال: 
 (1)«ميسح على خفيه»رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
معجم ابن ، و 746( 191 /1)ابب املسح على اخلفني  همصنفيف  عبد الرزاق الصنعاين أخرجه

توضأ ومسح على  بلفظ  /1343 (173 /4صحيح ابن حبان )، و /1442 (710 /2األعرايب )
،  /1327 (271 /1) ابب الرخصة يف املسح على اخلفنيالسنن الكربى للبيهقي ، و العمامة واخلف

( من طريق 562روايته أخرجها ابن ماجه يف "سننه" )-(13 /2احلديث البن أيب حامت )علل ويف 
الوليد بن مسلم، وحممد بن مصعب، كالمها عن األوزاعي، به. ورواه عبد الرزاق يف "املصنف" 

رقم ب 4/179مسنده" ) ( من طريق معمر، عن حيىي، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أمحد يف"746)
 ( .1/271البيهقي يف "السنن الكربى" )( ، و 17615

 
 دراسة اإلسناد

سفيان الثوري ،  روى عن: عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي، أبو بكر الصنعاين.هو: عبد الرزاق 
أمحد بن حممد بن حنبل ، وأمحد بن منصور ، وروى عنه: ، ومعمر بن راشدوسفيان بن عيينة

عالم صنف ألأحد اقال الذهيب:  (2)، وغريهمراهويهالرمادي، وإسحاق بن إبراهيم بن 
ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري وكان يتشيع من قال ابن حجر: (3)التصانيف

 (4)، ومئتنيالتاسعة مات سنة إحدى عشرة
حممد ابن . روى عن: : معمر بن راشد األزدي احلداين ، أبو عروة ابن أيب عمرو البصريهو معمر

روى عنه: إمساعيل بن علية ، وأيوب  ، وشهاب الزهري ، وحممد بن ، وحيىي بن أيب كثريمسلم بن 

                                 
 (304 /1ابب املسح على اخلفني )ابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية  (1)

 3415(برقم)52 /18) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (3362(برقم)651 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (3)

 (4064(برقم)354)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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وقال أمحد ال تضم معمرا إىل أحد إال وجدته قال الذهيب: (1)، وغريهمعبد الرزاق بن مهامالسختياين، و 
سنة ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة مات قال ابن حجر: (2)يتقدمه كان من أطلب أهل زمانه للعلم

  (3)، ومائةأربع ومخسني
 

أيب سلمة بن عبد الرمحن بن : روى عن. نصر اليمام : حيىي بن أيب كثري الطائي، موالهم، أبوهوحيىي 
. عوف، وأيب سالم احلبشي، وأيب شيخ اهلنائي، وأيب قالبة اجلرمي، وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي

 قال الذهيب:(4)، وغريهموحيىي بن سعيد األنصاري، ي معمر بن راشد، وهشام الدستوائوروى عنه: 
، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من اخلامسة مات سنة اثنتني وثالثنيقال ابن حجر: (5)عالمألأحد ا
 (6)وقيل قبل ذلك ومائة،

عمرو بن أمية . روى عن: املدين ،أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف القرشي :هوأبو سلمة 
حيىي بن أيب  ، وروى عنه: موىل عمر بن اخلطاب، وكريب موىل ابن عباسالضمري، وعمرو بن رافع 

احلَاِفُظ، َأَحُد اأَلْعاَلِم قال الذهيب: (7)، وغريهمكثري، وهشام بن عروة ، وحيىي ابن سعيد األنصاري
َِديـَْنةِ 

 (9)مات سنة أربع وتسعني أو أربع ومائة ةثقة مكثر من الثالثقال ابن حجر: (8)اِبمل
 

روى عن: النيب  أبو أمية الضمري.، : عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد هللا بن إايسهوأمية  عمرو بن
روى عنه: ابنه جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، وعامر الشعيب، وأبو سلمة  ، وصلى هللا عليه وسلم

                                 
 (6104(برقم)303 /28)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)

 (5567(برقم)282 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب: (2)

 (6809(برقم)541)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (6907(برقم)504 /31)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (6235(برقم)373 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (5)

 (7632(برقم)596)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر: (6)

 (7409(برقم)370 /33)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (108(برقم)287 /4)الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (8)

 (8142(برقم)645)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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أسلم بعد من أبطال الصحابة قال الذهيب:  (1)يف الطبقة الثانية ،ذكره حممد بن سعد. بن عبد الرمحن
، صحايب مشهور أول مشاهده بئر معونةقال ابن حجر: (2)أحد وأسر يوم بئر معونة تويف زمن معاوية

 (3)مات يف خالفة معاوية
 الشواهد:

حدثنا وكيع، عن حسن بن صاحل، عن عاصم بن عبيد هللا، عن  -/387 (446 /1مسند أمحد )
 صلى هللا عليه وسلم ميسح على خفيه يف قال عمر: أان رأيت رسول هللا سامل، عن ابن عمر، قال:

 /80 (217 /1مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث )، و السفر
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن ِعْمرَاَن ْبِن َأيب أََنٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ  - ِن الطَُّفْيِل، َحدَّ

مَيَْسُح »رَأَْيُت َعْمَرو ْبَن َحْزٍم مَيَْسُح َعَلى اخْلُفَّنْيِ َوقَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل:
 «َعَلى ُخفَّْيهِ 

أخربان أبو الطاهر  -/1295 (411 /1)ابب الرخصة يف املسح على اخلفنيالسنن الكربى للبيهقي 
ن البصري، ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب، ثنا إبراهيم بن عيسى، ثنا بقية، الفقيه، أان أبو عثما

حدثين إبراهيم بن أدهم، ثنا مقاتل بن حيان، قال: نزلت بشهر بن حوشب فتوضأ ومسح على خفيه 
فقلت له: متسح على خفيك؟ قال: نزل يب جرير بن عبد هللا فتوضأ ومسح على خفيه فقلت له: 

 .قال: " نعم رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على خفيهمتسح على خفيك؟ 
 احلكم على احلديث:

 رجال كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
 
 
 
 احلديث التاسع-مت

 خرجني من القبل والدبرابب من مل يرى الوضوء إال من امل

                                 
 (4328(برقم)545 /21)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (4127(برقم)72 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (4990(برقم)418)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)
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حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثنا األعمش عن منذر أيب يعلى، عن ابن احلنفية أن حدثنا عبد هللا، 
 . (1)فقال يتوضأ يعليا أمر املقداد فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن املذ

 
( عن 2( )113 /1مصنفه )يف  ابن أيب شيبة ، و(1025( 1064 /1مسنده )يف  أمحدأخرجه 

، والبيهقي يف أن يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك علي قال كنت أجد مذاي فأمرت املقداد
عن ابن عباس قال: قال  /438( 214 /1النسائي يف سننه ) ، و(472 /1معرفة السنن واآلاثر )

أيب يعلى  ، وعلي رضي هللا عنه: أرسلت املقداد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأله عن املذي
( عن علي بن أيب طالب، قال: كنت رجال مذاء، فأمرت 314( 266 /1املوصلي يف مسنده  )

 . صلى هللا عليه وسلم عن املذياملقداد بن األسود أن يسأل رسول هللا
 دراسة اإلسناد

أبيه أمحد بن . روى عن : عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل ، أبو عبد الرمحن البغداديهو عبد هللا
روى عنه: ىي بن سعيد القطان، وأمحد بن منيع البغوي، و حممد بن حنبل، وأمحد بن حممد بن حي

النسائي، وأبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي، وأبو احلسني أمحد بن جعفر بن 
ثقة من الثانية عشرة قال ابن حجر: (3)احلافظقال الذهيب: (2)غريهمحممد بن عبيد هللا بن املنادي، و 

  (4)، ومائتنيمات سنة تسعني
 أمحد  بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا املروزي، مث البغدادي. أمحد هو:

، وروى عنه: ، وحيىي بن زكراي بن أيب زائدة ، وحيىي بن سعيد القطانوكيع بن اجلراحروى عن: 
قال (6)مامإلا: قال الذهيب(5)، وغريهمالبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابنه: عبد هللا بن أمحد بن حنبل

، أحد األئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعنيابن حجر: 

                                 
 (272 /1خرجني من القبل والدبر )يرى الوضوء إال من املط الثانية ابب من مل -شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 (3157(برقم)285 /14)ط األوىل الكمال يف أمساء الرجال(هتذيب 2)

 (2625(برقم)538 /1ط األوىل ) الكاشفالذهيب  (3)

 (3205(برقم)295ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (96(برقم)437 /1األوىل )ط  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (78(برقم)202 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (6)
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  (1)ومائتني
 

، سليمان األعمش. روى عن: سفيان الكويف : وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، أبوهو وكيع
بن جعفر الوكيعي الضرير أبو عبد الرمحن أمحد روى عنه: سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة، و و 

عالم قال أمحد ما ألأحد اقال الذهيب: (2)، وغريهماحلافظ، وأمحد بن حنبل، وأمحد بن منيع البغوي
ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات يف آخر قال ابن حجر: (3)رأيت أوعى للعلم منه وال أحفظ

 (4)ومائة، سنة ست أو أول سنة سبع وتسعني
 

 روى عن:  بن مهران األسدي الكاهلي ، موالهم أبو حممد الكويف األعمش.: سليمان هو األعمش
 سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وروى عنه: سعيد بن جبري، وعطاء بن أيب رابح، ومنذر الثوري

ثقة حافظ من قال ابن حجر: (6)عالمألاحلافظ أحد اقال الذهيب: (5)، وغريهمووكيع بن اجلراح
 (7)، ومائةوأربعني أو مثان اخلامسة مات سنة سبع

روى عن: احلسن بن حممد بن علي بن احلنفية،  : املنذر بن يعلى الثوري، أبو يعلى الكويف.هو املنذر
، يالربيع بن املنذر بن يعلى الثور  ابنهروى عنه: ، و وسعيد بن جبري، وحممد بن علي ابن احلنفية

ثقة قال ابن حجر: (9)وثقوه قال الذهيب:(8)، وغريهموسعيد بن مسروق الثوري ، وسليمان األعمش
 (10)من السادسة

                                 
 (96(برقم)84ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (1)

 (6695(برقم)462 /30ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (6056(برقم)350 /2ط األوىل ) لكاشفا الذهيب (3)

 (7414(برقم)581ط األوىل )ص:  التهذيبتقريب  ابن حجر: (4)

 (2570(برقم)76 /12ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (2132(برقم)464 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (6)

 (2615(برقم)254ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (7)

 (6187(برقم)515 /28ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (8)

 (5635(برقم)296 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (9)

 (6894(برقم)546ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (10)
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وروى عن: عبد هللا بن . أبو القاسم، املدين، : حممد بن علي بن أيب طالب القرشيابن احلنفية هو

، وابن أخيه  ومنذر أبو يعلى الثوري، وروى عنه: عباس، وعثمان بن عفان، وأبيه علي بن أيب طالب
قال الذهيب: (1)، وغريهمطالب، ونبيه بن وهب، وهشام بن أيب يعلى حممد بن عمر بن علي بن أيب

 (3)ثقة عامل من الثانية مات بعد الثمانني قال ابن حجر:(2)السَّيُِّد، اإِلَمامُ 
 

: علي بن أيب طالب، أبو احلسن اهلامشي أمري املؤمنني روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم ، هوعلي 
واألحنف ، ابنه حممد بن علي بن أيب طالب، وروى عنه: قداد بن األسودامل وعن أيب بكر الصديق، و

وهو أول من َصدَّق قال اخلطيب البغدادي:  (4)غريهمبن قيس التميمي، واألسود بن يزيد النخعي، و 
 (5)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين هاشم

 
روى . املعروف ابملقداد بن األسود األسود: املقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراين، أبو هو املقداد

علي ابن أيب طالب ، وأبو أيوب ، و روى عنه: أنس بن مالك، و عن: النيب صلى هللا عليه وسلم.
صحايب مشهور من قال ابن حجر: (7)سادسا يف االسالمقال الذهيب: (6)غريهماألنصاري، و 

  (8)مات سنة ثالث وثالثني، السابقني
 احلكم على احلديث:

 ال كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.رج
 واملنت له: شواهد:

                                 
 (5484(برقم)147 /26ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (36(برقم)110 /4)الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (2)

 (6157(برقم )497ط األوىل )ص:  التهذيبتقريب  ابن حجر (3)

 (4089(برقم)472 /20) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (1(برقم)107 /2)ط األوىل املتفق واملفرتق اخلطيب البغدادي (5)

 (6162(برقم)452 /28ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (6)

 (5614(برقم)290 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (7)

 (6869(برقم)545ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (8)
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حدثنا حممود بن غيالن حدثنا  :عن يزيد بن أيب زايد ح قال (156 /1امع )يف اجل :الرتمذيقال 
قال سألت النيب حسني اجلعفي عن زائدة عن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي 

صلى هللا عليه وسلم عن املذي فقال من املذي الوضوء ومن املين الغسل ويف الباب عن املقداد بن 
األسود وأيب بن كعب  هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم من غري وجه من املذي الوضوء ومن املين الغسل
حدثنا حممد بن الفضل ثنا محاد بن زيد عن حممد بن  -/468 (171محيد )ص: مسند عبد بن ويف 

إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف : أنه سأل النيب صلى هللا عليه 
و سلم عن املذي فقال يكفيك منه الوضوء فقال وكيف أصنع مبا أصاب ثويب قال أتخذ كفا من ماء 

 .ترى أنه أصابهفتنضح من ثوبك حيث 
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 احلديث العاشر-مت
 ابب قراءة القرآن بعد احلدث وغريه 

أخربان زايد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس، أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج من اخلالء، فقرب إليه طعام فقالوا: أال أنتيك بوضوء؟ فقال: 

 (1) «إمنا أمرت ابلوضوء إذا قمت إىل الصالة»
 

 همسنديف  أمحد ، و/132( 85 /1)  يف السنن الصغرى ابب الوضوء لكل صالة النسائيأخرجه 
 وأب، و /1847 (282 /4)ترك الوضوء قبل  الطعام ابب يف سننه الرتمذي ، و /2590 (2646 /1)

ابب صحيحه يف ابن خزمية ، و /3762 (404 /3) ، يف سننه ابب غسل اليدين قبل الطعام داود
 ، و/35 (23 /1)ذكر الدليل على أن احملدث ال جيب عليه الوضوء

 /799 (236 /1)ابب بيان إجياب الوضوء على اجلنب إذا أرد أن املستخرج يف عوانة  وأب
املعجم وأخرجه الطرباين يف ، كل هؤالء اخلمسة هم عن أيوب عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس.

ثنا إمساعيل بن -/11241 (122 /11) ابب أحاديث عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب  الكبري
 /1) الةالسنن الكربى ابب فرض الطهور للص .، والبيهقي يفعلية عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس

 به. حدثنا أيوب عن عبد هللا بن أىب مليكة عن عبد هللا بن عباس /193 (42
 دراسة اإلسناد

روى عن: إمساعيل بن علية، ووكيع بن اجلراح، . : زايد بن أيوب بن زايد البغدادي أبو هاشمهو زايد
قال (2)غريهمروى عنه: البخاري، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، و . وحيىي بن زكراي بن أيب زائدة

قال (4)ومئتني، ثقة حافظ من العاشرة مات سنة اثنتني ومخسنيقال ابن حجر:  (3)احلافظالذهيب: 
 (5)ثقة مأمونالدار قطين: 

                                 
 /32( 279 /1ابب قراءة القرآن بعد احلدث وغريه )-ط ااثنية شرح صحيح البخاريابن بطال  (1)

 (2025(برقم)432 /9) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)
 (1670(برقم)408 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (3)

 (2056(برقم)218)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (1329(برقم)268 /1) ط األوىل علله الدار قطين (5)
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 إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر البصري املعروف اببن علية إمساعيل بن علية هو: 

زايد . وروى عنه: أيب متيمة السختياين، وسعيد ابن أيب عروبة ، وسفيان الثوري روى عن: أيوب بن
إمام قال الذهيب: (1)، وغريهمة بن احلجاجبن أيوب الطوسي، وسفيان بن وكيع بن اجلراح، وشعب

قال اخلطيب (3)، ومائةثقة حافظ من الثامنة مات سنة ثالث وتسعنيقال ابن حجر:  (2)حجة
 (4) وكان ثقة ثبتا يف احلديث حجة البغدادي

 ْبن عبد اَّللَّ . روى عن: : أَيُّوب بن َأيب متيمة، وامسه كيسان، السختياين، أَبُو بكر الَبْصرِيّ أيوب هو 
إمساعيل بن علية ، ومحاد . وروى عنه: وعطاء ْبن َأيب رابح، وَعْمرو ْبن دينار، ُعَبيد اَّللَّ ْبن َأيب مليكة

 قال ابن حجر:(6)مامإلاقال الذهيب: (5)، وغريهمْبن زيد ، ومحاد ْبن سلمة
  (7)ثقة ثبت حجة من اخلامسة مات سنة إحدى وثالثني ومائة

َعْبد اَّللَِّ ْبن عباس َرَوى َعن:  .املكي أَبُو بكر، هللا بن ُعَبيد هللا بن َأيب مليكة: َعبد ابن أيب مليكة هو
إسحاق بن ُعَبيد اَّللَِّ ْبِن َأيب ُمَلْيَكَة، ، وروى عن: ، وعبد هللا ْبن الزبري، وعبد هللا بن ُعَمر بن اخلطاب

قال ابن (9) َماُم، احُلجَُّة، احلَاِفظُ اإلِ  قال الذهيب: (8)، وغريهموإمساعيل بن رافع ، وأيوب السختياين
 (10)، ومائةثقة فقيه من الثالثة مات سنة سبع عشرةحجر: 

 

                                 
 (417(برقم)23 /3) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (350(برقم)243 /1)ط األوىل   الكاشفالذهيب  (2)

 (416(برقم )105)ص: ط األوىل  التهذيبتقريب  ابن حجر (3)

 (3277(برقم)227 /6ط األوىل)  اتريخ بغداد اخلطيب البغدادي (4)

 (607(برقم)457 /3) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (511(برقم)260 /1)ط األوىل  الكاشف الذهيب (6)

 (605)(برقم 117)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (7)

 (3405(برقم)256 /15) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (8)

 (30(برقم)88 /5)الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (9)

 (3454(برقم)312)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (10)
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روى عن: النيب . أبو العباس املدين، : عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب القرشيعبد هللا بن عباس هو
 بن عبيد هللا بن أيب عبد هللا. وروى عنه: صلى هللا عليه وسلم ، وعن أيب بن كعب ، وأسامة بن زيد

قال  (2)َحرْبُ األُمَِّة، َوَفِقْيُه الَعْصرقال الذهيب: (1)، وغرهممليكة، وعروة بن الزبري ، وعطاء بن أيب رابح
مات سنة مثان وستني ابلطائف وهو أحد املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء ابن حجر: 

 )3(الصحابة
 احلكم على احلديث:

  ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، واحلديث صحيح هبذا اإلسناد. رجاله كلهم
 

 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (159 /15) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)
 

 (51(برقم)331 /3)الثالثةط  أعالم النبالءسري الذهيب  (2)

 (3409(برقم)309)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)
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 احلديث احلادي عشر-مت
 ابب استعمال فضل وضوء الناس
علي عن  -فيما يعلم محاد  -حدثنا يزيد بن هارون، عن محاد بن سلمة، عن قتادة، عن خالس 

 (1)«يف حليته بلال، أخذ من حليته فمسح رأسهإذا توضأ الرجل فنسي أن ميسح برأسه فوجد »قال: 
عن علي  محاد /214 (28 /1) من أربع  طريق (218) (28 /1مصنفه )يف  ابن أيب شيبةأخرجه 

إذا  ، قال:إبراهيمعن األعمش ، و إذا توضأ الرجل فنسي أن ميسح برأسه فوجد يف حليته بلال قال:
 /1«)الصالة، فإن كان يف حليته بلل فليمسح رأسهنسي أن ميسح رأسه ويف حليته بلل فذكر وهو يف 

، قال: إذا نسي مسح رأسه فوجد يف حليته بلال، أجزاه أن عطاءعن عبد امللك ، و  /215 (28
 احلسن.عن  يونس،  ميسح به رأسه

 
 دراسة اإلسناد 
ج، روى عن، وشعبة بن احلجا . ، أبو خالد الواسطي ان: يزيد بن هارون بن زاذهويزيد بن هارون 

إسحاق بن راهويه، وأبو مسعود أمحد بن الفرات ، وروى عن: ومحاد بن زيد ، ومحاد بن سلمة
أمحد حافظ متقن وقال بن  :عالم قالألأحد اقال الذهيب: (2)، وغريهمالرازي، وأمحد بن منيع البغوي

  (4)ومائتنيثقة متقن عابد من التاسعة مات سنة ست قال ابن حجر: (3)املديين ما رأيت أحفظ منه
روى عن: األزرق بن قيس، وقتادة، وأيوب . سلمة : محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبوهومحاد 

قال (5)غريهموكيع بن اجلراح، وحيىي بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون، و ، وروى عنه: السختياين
لفا قلت هو ثقة أحد األعالم وقال عمرو بن عاصم كتبت عن محاد بن سلمة بضعة عشر أالذهيب: 

                                 
 .( ابب استعمال فضل وضوء الناس291 /1ط الثانية ) شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 (7016(برقم)261 /32) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (6365(برقم)391 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (3)

 (7789(برقم)606ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (1482(برقم)253 /7ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)
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ثقه عابد أثبت الناس يف اثبت وتغري حفظه قال ابن حجر: (1)صدوق يغلط وليس يف قوة مالك
 (2)، ومائةأبخرة من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني

 

روى عن: أنس بن مالك ، واحلسن البصري، . : قتادة بن دعامة أبو اخلطاب البصريهو قتادة
قال (3)غريهمو  عروبة، أيب بن سلمة ، ومحيد الطويل، وسعيد بن محاد روى عنه:، و وخالس اهلجري

 (5)، ومائةثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرةقال ابن حجر: (4)احلافظ املفسرالذهيب: 
قال عبد هللا بن أمحد: حدثين أيب. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، قال: ما 

  (6)علي، وكان قتادة يقول: إذا أعيد احلديث يف جملس ذهب نورهقلت لرجل قط أعد 
روى عن: عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عتبة بن . : خالس بن عمرو اهلجري البصريهو خالس

قال (7)، وغريهمومالك بن دينار، روى عنه: داود بن أيب هند، وقتادة، و مسعود، وعلي بن أيب طالب
  (9)ثقة وكان يرسل من الثانيةقال ابن حجر:  (8)هقال أمحد ثقة ثقالذهيب: 

 
روى عن: النيب صلى هللا عليه . : علي بن أيب طالب ، أبو احلسن اهلامشي أمري املؤمننيهوعلي 

الس بن عمرو خ روى عنه:، و وسلم، وعن أيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، واملقداد بن األسود
قال (11)أمري املؤمنني قال الذهيب:(10)، وغريهمحيل الشعيباهلجري، وسعيد بن املسيب، وعامر بن شرا

من السابقني األولني ورجح مجع أنه أول من أسلم ]فهو سابق العرب[ وهو أحد العشرة ابن حجر: 
                                 

 (1220(برقم)349 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (1)
 (1499(برقم)178ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (2)

 (4848(برقم)498 /23ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (3)

 (4551(برقم)134 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (4)

 (518(برقم)453ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (5)

 (2169(برقم)171 /3)ط األوىل موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله أمحد (6)

 (1744(برقم)364 /8ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (1425(برقم)377 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (1770(برقم)197ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (9)

 (4089(برقم)472 /20ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (10)

 (3930(برقم)41 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (11)
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مات يف رمضان سنة أربعني وهو يومئذ أفضل األحياء من بين آدم ابألرض إبمجاع أهل السنة وله 
 (1)ثالث وستون ]سنة[ على األرجح

 احلكم على احلديث
 رجاله كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.

 
  

                                 
 (4753(برقم)402ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (1)
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 احلديث الثاين عشر-مت
 ابب الوضوء ابملد

حدثنا أمحد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة قال أان عبد هللا بن عبد هللا بن جبري   
ي هللا عنه يقول : إن النيب صلى هللا عليه و سلم كان يتوضأ ابملكوك ويغتسل مسع أنس بن مالك رض

 (1)يخبمس مكاك
 

يف  أمحد ، و/2916( 51 /2)ابب وزن الصاع كم هو شرح معاين اآلاثر أخرجه الطحاوي يف 
، /716 (541 /1)ابب الوضوء من امليضأة هسننيف  الدارمي ، و/13924 (1135 /5) همسند

 يف ابن خزمية ، و/967( 194 /1) ابب ال وقت فيما يتطهر به املتوضئ السنن الكربىوالبيهقي يف 
مستخرج الطوسي  ، و/116( 61 /1)ابب ذكر خرب روى عن النيب صلى هللا عليه وسلمصحيحه 

ابب بيان االقتصاد يف مستخرج أيب عوانة ، و /568/  - 435( 188 /3على جامع الرتمذي )
ابب القدر الذي يكتفي به  الصغرىسنن يف ال النسائي ، و/696 (429 /2)صب املاء يف الوضوء

. سوى شعبة عن عبد هللا بن عبد هللا بن جربكلهم عن   /345 (179 /1) اإلنسان من املاء
 .شعبة قال أان عبد هللا بن عبد هللا بن جبريالطحاوي 

 
 دراسة اإلسناد 

: نزيل مصر :هللا السَُّدوسي الَبْصرِّي، مُثَّ املكيمْحَد بن داود بن موسى أبو عبد أ أمحد بن داود هوَ 
قَاَل  َوَعْنُه: الطَّرَبَايّن، وغريه.، حدَّث َعْن: عبد هللا بن أيب بكر العتكي، ومسلم بن ِإبـْرَاِهيم، ومجاعة

قال ابن يونس، وتبعه ابن اجلوزي: كان ثقة. وأقره األلباين، وقال  :أبو الطيبقال (2)ابن يونس: ثقة.
مواضع أخر: مل أعرفه، وكذا  وقال يف ،يف موضع آخر: ثقة كما بينه صاحبنا الشيخ محاد األنصاري

 (3)اهليثمي: مل أعرفه. مات سنة اثنتني ومثانني ومائتني ،قبله  :قال

                                 
 ( ابب الوضوء ابملد.302 /1)-ط الثانية شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)
 (29(برقم)673 /6)ط األوىل  اتريخ اإلسالم الذهيب (2)

 (103(برقم)113)ص: د، ط  إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباينأبو الطيب (3)
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ِلك ، أَبُو الوليد الطيالسي الَبْصرِيّ : هشام بن َعبد اهوأَبُو الوليد الطيالسي 
َ
شعبة بن . روى عن: مل

َرَوى َعنه: البخاري، وأَبُو ، وروى عنه: احلجاج، وَماِلك ْبن أََنس، وأيب عوانة الوضاح ْبن َعبد هللا
أمحد هو اليوم شيخ االسالم وقال أبو  :قال احلافظقال الذهيب: (1)، وغريهمداود، وإسحاق ْبن راهويه

قال ابن حجر:  (2)ان إماما يف زمانه وقال أبو حامت إمام فقيه حافظ ما رأيت يف يده كتااب قطزرعة ك
 (3)، ومائتنيثقة ثبت من التاسعة مات سنة سبع وعشرين

 
أيوب بن أيب . روى عن: أبو بسطام الواسطيي، : شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي األزدهو شعبة

أبو الوليد  روى عنه:، و عبد هللا بن عبد هللا بن جرب األنصاري و متيمة السختياين، وسفيان الثوري،
قال (4)، وغريهمهشام بن عبد امللك الطيالسي ، وحيىي بن زكراي بن أيب زائدة ، وحيىي بن سعيد القطان

من السابعة مات سنة  ،ثقة حافظ متقنقال ابن حجر: (5)احلافظ أمري املؤمنني يف احلديثالذهيب: 
 (6)، ومائةستني

 .عبد هللا بن عبد هللا بن جرب يف ووقع اخلالف
وقال ، ابن جرب، هو: عبد هللا بن عبد هللا بن جرب عبد هللا بن جرب بن عتيك األنصاري املدين 

اخلطيب يف "رافع االرتياب": قال عمار بن رزيق، عن عبد هللا بن عيسى، عن جرب بن عبد هللا بن 
الزايت يف رواية. قال اخلطيب: الصواب: عبد هللا بن عبد هللا عتيك، وكذا حكى عن الثوري ومحزة 

قال: والكوفيون يضطربون فيه. وقال الدارقطين: مل يتابع مالكا أحد على قوله جابر بن  بن جرب.
عتيك، وهو مما يعتمد به عليه. وذكر احلافظ شرف الدين الدمياطي، أن قول من قال جابر بن 

، فحكى عن أبيه أنه وثق  (7)عتيك. وقد فرق بينهما ابن أيب حامتعتيك وهم وأن الصواب جرب بن 
ابن جابر، وكذا عن العباس الدوري، عن ابن معني، وحكى يف ابن جرب، عن إسحاق، عن ابن معني 

                                 
 (6584(برقم)226 /30) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (5971(برقم)337 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (2)

 (7301(برقم)573ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (2739(برقم)479 /12ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (2278(برقم)485 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (5)

 (2790(برقم)266ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (417، 415 برقم)/ 5)د ط  اجلرح والتعديلأيب حامت ابن  (7)
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توثيقه، قال: وسألت أيب عنه، فذكر ما تقدم. قال ابن حجر: وممن فرق بينهما أيضا النسائي يف 
 (1)أنه رجل واحد والصواب ح والتعديل""اجلر 

 
األنصاري ،أبو محزة ، : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرامهوأنس بن مالك 

روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم، وعن أيب بن كعب، وأسيد ابن حضري،  املدين، نزيل البصرة.
بن جابر  احلسن البصري، وسعيد بن املسيب، وعبد هللا بن عبد هللا روى عنه:غريهم.، و و 

َحدُِّث، رَاِويَُة اإِلْساَلمِ قال الذهيب: (2)األنصاري
ُ
ْقرُِئ، امل

ُ
ْفيِت، امل

ُ
خادم قال ابن حجر: (3)اإِلَماُم، امل

  (4)رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خدمه عشر سنني مات سنة اثنتني وقيل ثالث وتسعني
 

 احلكم على احلديث
داود املكي مل أجد من ترجم له إال ما ذكره أبو الطيب يف كتابه القاصي  رجاله ثقات إال أن أمحد بن

 والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين.
سئل عن حديث عبد هللا بن عبد هللا بن وكذا وقع االختالف يف عبد هللا بن جرب: قال الدارقطين: 

فقال: يرويه عبد  لصاع.جرب، عن أنس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ ابملد، ويغتسل اب
فرواه عمار بن رزيق، عن عبد هللا بن  هللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، واختلف عنه؛

وإمنا أراد عبد هللا بن عبد هللا بن  عيسى، فقال: عن ابن جرب بن عبد هللا بن عتيك، عن أنس.
الد الداالين، عن عبد هللا بن ورواه ابو خ، عتيك، عن أنس، وهو عبد هللا بن عبد هللا بن جرب.

ورواه شريك، عن عبد هللا بن عيسى، ، عيسى، عن عبد هللا بن فالن األنصاري، عن أنس، وأصاب.
فقال: عن عبد هللا بن جرب، عن أنس بن مالك، فأصاب يف هذا اإلسناد، ووهم يف متنه؛ فقال: عن 

                                 
 (3196(برقم)357 /14(املزي هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ط األوىل )1)

 (568(برقم)353 /3ط األوىل ) الكمال يف أمساء الرجالهتذيب  املزي (2)

 (62(برقم)395 /3) الثالثة ط سري أعالم النبالء الذهيب (3)

 (565(برقم)115ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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ماء، وإمنا ذكره شريك على املعىن عنده النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: يكفي يف الوضوء رطلني من 
 ، وقال ابن األثري:(1)أن الصاع مثانية أرطال

يغتسل ابلصاع إىل  -صلى هللا عليه وسلم -كان النيب »قال:  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك 
، ويف رواية «كان يغتسل خبمس مكاكيك، ويتوضأ مبكوك»، ويف رواية «مخسة أمداد، ويتوضأ ابملد

، ويف «جيزئ يف الوضوء رطالن من ماء»قال:  -صلى هللا عليه وسلم -ي: أن رسول هللا الرتمذ
، وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية «أنه كان يتوضأ ابملكوك، ويغتسل خبمس مكاكيك»أخرى له: 

طلني، يتوضأ إبانء يسع ر  -صلى هللا عليه وسلم -كان النيب »الرتمذي الثانية، وعند أيب داود قال: 
، ويكون احلديث ضعيفا (2)«رطلني»ومل يذكر « يتوضأ مبكوك»، ويف رواية قال: «ويغتسل ابلصاع

 بسبب االضطراب يف السناد، واملنت.
 
 
 

  

                                 
 (2501(برقم)117 /12ط األوىل) العلل الواردة يف األحاديث النبوية الدارقطين (1)

 /5201( 189 /7)د ط  األصولجامع (ابن األثري 2)
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 عشرالثالث احلديث -مت
 ابب من مل يتوضأ من احلم الشاة والسويق

مد بن عبد هللا بن صاحل حدثين أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن خالد قال حدثنا أبو بكر حم
األهبري قال حدثنا أمحد بن عمري قال حدثنا عمرو قال حدثنا عقبة بن علقمة قال حدثنا األوزاعي 

هللا أن قال كان مكحول يتوضأ مما مست النار حىت لقي عطاء بن أيب رابح فأخربه عن جابر بن عبد 
مكحول الوضوء فقيل له أتركت الوضوء أاب بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا مث صلى ومل يتوضأ فرتك 

مما مست النار فقال ألن يقع أبو بكر من السماء إىل األرض أحب إليه من أن خيالف رسول هللا 
 (1)صلى هللا عليه وسلم

 
 الدار ، و/1747( 352 /3التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )ابن عبد الرب يف  أخرجه
وسئل عن حديث جابر، عن  /28( 222 /1ألحاديث النبوية اجمللد األول )العلل الواردة يف ا :قطين

 أيب بكر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أنه أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ.

فرواه يوسف بن شعيب، عن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن  فقال: اختلف فيه على األوزاعي؛
وقيل: عنه عن حسان بن عطية،  لى هللا عليه وسلم.جابر، عن أيب بكر الصديق رفعه إىل النيب ص

ورواه عقبة بن علقمة، عن األوزاعي، قال: كان  عن حممد بن أيب عائشة، عن جابر، عن أيب بكر.
 مكحول يتوضأ مما مست النار، حىت لقي عطاء، فأخربه عن جابر، عن أيب بكر، ما يشبه الرفع.

فرووه عن األوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن أيب بكر، من وخالفه حيىي بن عبد هللا احلراين، وغريه، 
وكذلك رواه وهب  فعله غري مرفوع. وكذلك رواه قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن أيب بكر من فعله.

كذلك رواه أبو الزبري املكي، عن جابر، عن أيب   بن كيسان أبو نعيم، عن جابر موقوفا على أيب بكر.
فرواه احلفاظ من أصحاب عمرو، عن  دينار، عن جابر، فاختلف عنه؛ورواه عمرو بن  بكر موقوفا.

عمرو، عن جابر، عن أيب بكر موقوفا. وروى عن شعبة، وابن عيينة مجيعا، عن عمرو بن دينار، عن 
جابر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وال يصح عنهما رفعه، والصواب قول من قال: عن جابر، عن 

                                 
 .313-1-ابب من مل يتوضأ من احلم الشاة والسويقابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية  (1)
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عن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن جابر، عن أيب بكر مرفوعا، وال أيب بكر من فعله. وقيل: 
 يثبت هذا ألن الراوي له، عن األوزاعي ضعيف، وحسان بن عطية مل يدرك جابرا.

 دراسة 
مسعت  حممد بن عبد هللا بن صاحل أبو بكر املالكي اأَلهْبَري، املقيم ببغداد.هو: حممد بن عبد هللا 

لي، وابن املعلى يوابلعراق أاب يعلى األ ،مسع شيوخ مصر، وابن جوصا، و املالكيحممد بن أمحد بن زيد 
وقال اخلطيب حدث عن أيب عروبة احلرَّاين، وحممد بن  الشونيزي. مات سنة نيف وسبعني وثالمثائة

حممد الباغندي، وحممد بن احلسني اأُلشناين، وعبد هللا بن َزْيدان الكويف، وأيب بكر بن أيب داود 
جستاين، وخلق سواهم.، وذكره ابن أيب الفوارس فقال: كان ثقة أميناً مستوراً، وانتهت إليه الرايسة الس

 (1)يف مذهب مالك.
 
. أبو احلسن َأمْحَُد بُن ُعَمرْيِ بِن يـُْوُسَف بِن ُمْوَسى بِن َجْوَصاُ،هو:  مْحَُد بُن ُعَمرْيِ أ مسََِع:  الدَِّمْشِقيُّ

، َوحُمَمََّد بَن َوزِْير، وََكِثرْيَ بَن ُعبَـْيدٍ  َعْمرَو بَن ُعْثَمانَ  ، َوحُمَمََّد بَن َهاِشٍم البَـْعَلَبكِّيَّ َحدََّث َعْنُه: ، و احِلْمِصيَّ
قال الطرباين: كان من ثقات (2)،مَحَْزُة الِكَناينُّ، َوأَبُو الَقاِسِم الطَّرَبَاينُّ، َوأَبُو َأمْحََد احلَاِكُم، َوَخْلٌق َكِثرْيٌ.

وسألتُه عن أمحَد بِن ُعَمرِي بن َجْوَصا فقال: َتفرَّد أبحاديَث، ومل قال السلمي، (3)املسلمني وجلتهم
  (4)يكْن ابلقويِّ 

عقبة بن علقمة البريويت،  وروى عن: : عمرو بن عثمان أبو حفص احلمصيهو: عمرو بن عثمان 
سائي، وابن ماجه، وأبو بكر أمحد بن روى عنه: أبو داود، والنو  ،وسفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم

صدوق من العاشرة مات سنة مخسني قال ابن حجر: (6)صدوق حافظقال الذهيب: (5)، وغريهمعمرو
 (7)ومائتني

                                 
 (10008(برقم)382 /8) ط األوىل الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستةابن قطلوبغا  (1)

 (8(برقم)15 /15) الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (2)

 (158(برقم)147)ص: ط -دإرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين  الطرباين (3)

 (35(برقم)103)ص: ط األوىل  قطين سؤاالت السلمي للدارالسلمي  (4)

  4408(برقم)144 /22) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي (5)

 (4192(برقم)83 /2)ط األوىل الكاشف  الذهيب (6)

 (5073(برقم)424)ص: ط األوىل  تقريب التهذيبابن حجر  (7)
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َعْن: عثمان ْبن عطاء . روى  : عقبة بن علقمة بن حديج الَبرْيويّت، أبو َعْبد الرَّمْحَنهو عقبة

َعْنُه: أبو مسهر، ونعيم ْبن محّاد، وَعْمرو ْبن وروى  واألوزاعي، ومجاعة.لّي، ياخلراساين، ويونس األَ 
وثّقه َعْبد الرَّمْحَن ْبن ِخراش،  عثمان احلمصّي، وأبو ُعْتبة احلجازّي، والعّباس ْبن الوليد الَبرْيويّت، وخْلق.

ابنه حُمَمد بن عقبة وغريه روى َعن اأَلْوزاِعّي ما مل يوافقه عليه أحد من رواية قال ابن عدي:  (1)وغريه
صدوق لكن كان ابنه حممد يدخل عليه ما ليس من حديثه من التاسعة مات قال ابن حجر: (2)عنه

 (3)سنة أربع ومائتني
 

حيمد الشامي، أبو عمرو األوزاعي، إمام  : عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو ، وامسههو األوزاعي
مكحول . روى عن: كان يسكن دمشق خارج ابب الفراديسأهل الشام يف زمانه يف احلديث والفقه،  

عقبة بن علقمة البريويت، ، وروى عنه: حممد بن سريين، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري، و الشامي
قال ابن (5)احلافظ الفقيه الزاهدقال الذهيب: (4)، وغريهم وشعبة بن احلجاج، وعبد هللا بن املبارك

 (6)، ومائةعة مات سنة سبع ومخسنيالفقيه ثقة جليل من السابحجر: 
مرسال، وعن أيب : روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم. أبو عبد هللا ،:مكحول الشاميهو مكحول

عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، وعبد الرمحن  روى عنه:: و بن كعب ومل يدركه، وعن أنس بن مالك
عن أم حبيبة ، أهنا مسعت النيب صلى قال الرتمذي: (7)بن يزيد بن متيم، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر

وسألت حممدا عن هذا احلديث فقال: مكحول مل  ،من مس فرجه فليتوضأهللا عليه وسلم يقول: 
عن أيب سالم ، عن أيب أمامة ، عن عبادة بن : سليمان بن موسى ، ورايته عن يسمع من عنبسة

ل يف البدأة الربع ، ويف القفول الثلث. سألت حممدا الصامت ، أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينف
                                 

 (266(برقم)123 /5)ط الثالثة  اتريخ اإلسالمالذهيب  (1)

 (1419(برقم)491 /6)ط األوىل الكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي  (2)

 (4645(برقم)395)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (3918(برقم)307 /17) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (4)

 (3278(برقم)638 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (5)

 (3967(برقم)347)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (6168(برقم)464 /28)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (7)
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عن هذا احلديث فقال: ال يصح هذا احلديث ، إمنا روى هذا احلديث داود بن عمرو ، عن أيب سالم 
، عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال. قال حممد: وسليمان بن موسى منكر احلديث ، أان ال أروي 

حدثنا ابن -عن زايد بن جارية، وحديثه حاديث عامتها مناكريعنه شيئا ، روى سليمان بن موسى أ
أيب عمر ، حدثنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، عن زايد بن جارية ، عن 
حبيب بن مسلمة الفهري ، قال: شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنفل الثلث يف غزواته ، 

ألت حممدا عن هذا احلديث فقال: زايد بن جارية مشهور ، وقال الثوري: عن يزيد بن جارية. فس
 (1)وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية

  

                                 
 (467(برقم)257)ص: ط األوىل(الرتمذي = ترتيب علل الرتمذي الكبري 1)
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 حديث جابر:-الشواهد

حدثنا هشيم ، قال : أخربان علي بن زيد ، قال : حدثنا حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد هللا ، 
، وعمر ، وعثمان ، خبزا وحلما ، قال : أكلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ومع أيب بكر 

 )1(فصلوا ومل يتوضؤوا
 :أيب أمامةوحديث 

حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي، ثنا حيىي احلماين، ثنا أبو معاوية، عن أيب قيس، عن حيىي بن أيب  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يتوضأ مما قال:   ،سالم احلبشي، عن أيب أمامةصاحل، عن أيب 

 (2)النار مست
 احلكم على احلديث

رجاله الست أبو بكر حممد بن عبد هللا بن صاحل األهبر ثقة، وتفرد أبحاديث ومل يكن ابلقوي، 
وعمرو بن عثمان صدوق، وعقبة بن علقمة صدوق، واألوزاعي ثقة، ومكحول يرسل ويروي عن رواة 

 هلم مناكري، ويكن احلديث حسنا هبذا اإلسناد.
 

 
 
 
 

  

                                 
 /525( 61(برقم)47 /1ط ) -د ُمصنف ابن أيب شيبة (ابن أيب شيبة1)

 (7548(برقم)119 /8)ط األوىل ط الثانية  املعجم الكبري  (الطرباين2)
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 :عشر رابعالاحلديث -مت
 :ابب الوضوء ابملد

ثنا محاد ثنا سعيد اجلريري عن أيب نعامة أن عبد هللا بن مغفل مسع ابنه  حدثنا موسى بن إمساعيل 
اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها فقال أي بين سل هللا اجلنة وتعوذ به  :يقول

من النار فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول " إه سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف 
 (1)الطهور والدعاء

 
 /1املستدرك للحاكم )، و (96) /72 /1)أخرجه أبو داود يف سننه ابب اإلسراف يف املاء

، ورواه البيهقي  بلفظه،  49/279/ (49 /2) 458الدعوات الكبري للبيهقي (، و 579ح)(162
ورواه ابن حبان يف  ،(197، 196 /1كتاب الطهارة، ابب: النهي عن اإِلسراف يف الوضوء )

 ،(71،70)ص  كتاب الطهارة، ابب: كراهية االعتداء يف الطهورحه بلفظه، مع تقدمي وأتخري،  صحي
 /2اء يف الدعاء )ابب: كراهية االعتد 12 -(، ورواه ابن ماجة "بنحوه" خمتصراً. كتاب الدعاء171)

وأما حديث عبد هللا بن (، 150)،(189 /1نزهة األلباب يف قول الرتمذي )و  ، (3864)، (1271
 /2وابن ماجه  73 /1ففي أىب داود  أما رواية أىب نعامة:  فرواه عنه أبو نعامة والعالء. مغفل:
وعبد بن محيد يف مسنده  98 /2والروايىن يف مسنده  55 /5و  86 /4وأمحد يف املسند  1271

واحلاكم يف املستدرك  268 /8وابن حبان يف صحيحه  65 /7وابن أىب شيبة يف املصنف  180ص 
يرى عن أىب من طريق محاد بن سلمة عن سعيد اجلر  :811و  810 /2والطرباين يف الدعاء 162 /1

 اخل. نعامة أن عبد هللا بن مغفل

                                 
 .303-ص-1-ج-ط الثانية ابب الوضوء ابملد شرح صحيح البخاريابن بطال  (1)
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  دراسة اإلسناد
محاد بن روى عن:  سلمة التبوذكي البصري. موسى بن إمساعيل املنقري، أبوهو: موسى بن إمساعيل 

البخاري، وأبو داود، وأمحد ابن منصور الرمادي،  ، وعنه:، وشعبة بن احلجاجسلمة، ومحزة بن جنيح 
مات سنة  ،ثقة ثبت من صغار التاسعة قال ابن حجر: (2)احلافظ ثقة ثبت قال الذهيب:(1)غريهمو 

 (3)ومئتني ثالث وعشرين
 

وُسَلْيمان ، َسِعيد بن إايس اجلريري . روى عن:َبْصرِيّ أبو سلمة  محاد بن سلمة بن دينار الهو:  محاد
التبوذكي، والنضر بن ، وموسى بن إمساعيل  شعبة احلجاج، وعنه: التـَّْيِمي، وسهيل ْبن َأيب صاحل

ثقة صدوق يغلط وليس يف قوة م: قال ابن معني عالألمام أحد اإلاقال الذهيب: (4)، وغريهممشيل
 (6)ومئة ثقه من كبار الثامنة مات سنة سبع وستنيقال ابن حجر:  (5)مالك

 
أيب نعامة قيس بن عباية ،  . روى عن:سعيد بن إايس اجلريري، أبو مسعود البصريهو:  سعيد

، وسفيان  محاد بن زيد، ومحاد بن سلمة ، وعنه:واحلسن البصري ، وأيب حاجب سوادة بن عاصم
 قال ابن حجر:(8)أبو حامت تغري حفظه قبل موته وهو حسن احلديث قال الذهيب:(7)، وغريهمالثوري

 9)ومئة ثقة من اخلامسة اختلط قبل موته بثالث سنني مات سنة أربع وأربعني
بد هللا بن مغفل املزين، ع روى عن:  نعامة احلنفي الزماين، امسه: قيس بن عباية. أيبهو: أيب نعامة 

روى له البخاري يف " القراءة خلف اإلمام"، والباقون سوى  روى عنه: سعيد اجلريري ، وغريه. وغريه.

                                 
 (6235(برقم)21 /29)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (5677(برقم)301 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (6943(برقم)549)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (1482(برقم)253 /7) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (1220(برقم)349 /1)ط األوى الكاشف الذهيب (5)

 (1499(برقم)178)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (2240(برقم)338 /10)ط األوىلهتذيب الكمال يف أمساء الرجال  املزي (7)

 (1855(برقم)432 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (8)

 (2273(برقم)233)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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نفي، أبو نعامة احل قال النسائي(2)قيس بن عباية أبو نعامة احلنفي البصري وثق قال الذهيب:(1)مسلم
 (3)ثقة

َرَوى . سكن املدينة، مُثَّ حتول ِإىَل البصرة، املزين، أبو َسِعيد، َعبد اَّللَِّ بن مغفلهو:  َعبد اَّللَِّ بن مغفل
دِّيِق َعبد َرَوى َعنه: اثبت  . وَعن: النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ، وعن َعبد اَّللَِّ ْبن سالم، وَأيب َبْكٍر الصِّ

من  قال الذهيب:(4)، وغريهموأَبُو نعامة قيس ْبن عباية احلنفي، واحلسن الَبْصرِيّ ، ْبن أسلم البناين
صحايب ابيع حتت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع ومخسني قال ابن حجر: (5)أصحاب الشجرة

 (6)وقيل بعد ذلك
 املتابعات والشواهد

أن عبد هللا ابن مغفل مسع ابنه حدثنا محاد بن سلمة أخربان سعيد اجلريري عن أيب نعامة -للبيهقي  
وعن عبد هللا بن مغفل رضي اخل.  يقول اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها

هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف 
 .311 (108 /1ع ألحكام سنة نبينا املختار )فتح الغفار اجلام ، والطهور والدعاء(( رواه أمحد

 
 :احلكم على احلديث

  رجاله ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
 .قال الشيخ األلباين : صحيحو 

  

                                 
 (4(برقم)348 /34) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (4609(برقم)141 /2)ط األوىل لكاشفا الذهيب (2)

 (52 /2(برقم)135)ص: ط األوىل معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى النسائي(3)

 (3590(برقم)173 /16)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (3001(برقم)600 /1)ط األوىل لكاشفا الذهيب (5)

 (3638(برقم)325)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)
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 :عشر امساحلديث اخل
 :اْلَمْرأَةِ ابب ُوُضوِء الرَُّجِل َمَع اْمرَأَتِِه َوَفْضِل َوُضوِء 

ت أاب حاجب حيدث عن رواه شعبة عن عاصم األحول، مسع ،ى أن يتوضأ الرجل بفضل املرأةأنه هن
ل، عن عبد هللا بن سرجس، عن ورواه عاصم األحو ، )صلى هللا عليه وسلم( ، عن النيبياحلكم الغفار 

 .(1))صلى هللا عليه وسلم( مثله النيب
وأخرجه: الرتمذي يف ، (3421) (72 /3شعبة ، عن عاصم.)عن الطََّياِلِسي  داود  وأخرجه: أب

(، 1: 47عن ابن بشار وحممود بن غيالن ، كالمها عن أيب داود به. يف الطهارة ) (47:2)الطهارة 
وعن حممود بن غيالن ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سليمان التيميِّ ، عن أيب حاجب ، عن رجل 

ه. والنسائي، يف )الطهارة  -من بين ِغفار حنوه  ( عن عمرو بن علَي ، عن أيب داود به. 217ومل يسمِّ
( قال: حدَّثنا 18018) 4/213وأخرجه أمحد ، ( عن بندار به.1: 34ماجه يف )الطهارة وابن 

ثنا َعْبد الصََّمد. 18020) َوْهب بن َجرِير ثنا ُسَلْيَمان بن 20933) 5/66( قال: حدَّ ( قال: حدَّ
ثنا  ثنا ابن َبشَّار، حدَّ  373ابن ماجة" و  ،أبو داود، يـَْعيِن الطََّياِلِسيداود.، و"أبو داود"  قال: حدَّ

ثنا حُمَمد بن ثنا أبو داود قال: حدَّ ِْمِذّي"  ،َبشَّار، قال: حدَّ ثنا حُمَمد بن َبشَّار،  64والرتِّ قال: حدَّ
ثنا أبو داودوحممود بن غَ  قال: أخربان َعْمرو بن علي، قال:  1/179و" النَّسائي"  ،ْياَلن، قاال: حدَّ

ثنا أبو داود.  حدَّ
ن عاصم د الصََّمد، وأبو داود الطََّياِلِسي، ُسَلْيَمان بن داود( عن ُشْعبة، عثالثتهم )َوْهب، وَعبْ 

ثنا املعلى بن 374وأخرجه ابن ماجة )، اأَلْحَول، عن َأيب حاجب ( قال: حدثنا حممد بن حَيىي، حدَّ
 َأسد ، قال: حدثنا عبد العزيز بن املختار، حدثنا عاصم األحول، فذكره.

 
(. عن 5/66ح ) 4/213نسائي وابن ماجه وأمحد والطيالسي ، يف املسند وأخرجه: الرتمذي وال

، وأبو حامت ابن ِحبَّان،  والرتمذيُّ وزاد فيه:  احلكم بن عمرو.، ورواه أبو داود، وابن َماَجه، والنسائيُّ
 احلديث مداره على أيب حاجب، وقد ضعفه بعضهم.أو قال: بسؤرها ، و 

                                 
 .295-ص-1-ج-ابب ُوُضوِء الرَُّجِل َمَع اْمَرأَتِِه َوَفْضِل َوُضوِء اْلَمْرأَةِ  ، 2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، ( 1)
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 دراسة اإلسناد
روى عن: عاصم ْبن ُسَلْيمان األحول، وعدي ْبن . احلجاج أَبُو بسطام الواسطي بن شعبة هو: شعبة

اثبت، وعطاء ْبن السائب.، وعنه: إبراهيم ْبن سعد الزُّْهرِّي ، وإبراهيم ْبن طهمان ، وإمساعيل بن 
 (2)قال ابن حجر: ثقة حافظ متقن من السابعة مات سنة ستني(1)علية، وغريهم. روى له اجلماعة.

 
: عاصم بن ُسَلْيمان األحول ، أبو عبد الرمحن الَبْصرِّي. روى عن:َأيب حاجب، عاصم األحول هو

وصفوان بن حمرز، وعامر الشعيب.، وعنه: َشرِيك بن َعبد هللا ، وشعبة ْبن احلجاج، وعبد هللا ْبن 
 (4)ربعني ثقة من الرابعة مات بعد سنة أ -قال ابن حجر(3)املبارك، وغريهم. ضعفه  ابن معني.

 
سوادة بن عاصم العنزي، أَبُو حاجب الَبْصرِّي. َرَوى َعن: احلكم ْبن األقرع، وعائذ  :أَبُو حاجب هو

ْبن َعْمرو املزين، وَعْبد اَّللَِّ ْبن الصامت. َرَوى َعنه: َسِعيد اجلريري، وُسَلْيمان التـَّْيِمّي، وعاصم األحول، 
 (6)حجر: صدوق  قال ابن (5)وغريهم. قال: أبو حامت: شيخ.

 
احلكم بن َعْمرو بن جمدع.  َرَوى َعن: النَّيبّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَسلََّم:، َوَعنه: أَبُو  :احلكم بن َعْمرو هو

الشعثاء جابر بن زيد ، واحلسن الَبْصرِّي، وأَبُو حاجب سوادة ْبن عاصم. روى له اجلماعة سوى 
قرع الغفاري أخو رافع هلما صحبة نزل البصرة تويف مبرو قال الذهيب: وهو احلكم بن األ(7)مسلم.

 (8):ه.45
 :املتابعات، والشواهد

                                 
 (2739( برقم)479/  12) األوىل  ، طالكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (1)
 (2790( برقم )266  )ص األوىل .ط، التهذيب، تقريب ابن حجر(2)
 (3008(برقم )485/  13) األوىل  ، طالكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (3)

 (3060( برقم )285 /)ص األوىل  ط، تقريب التهذيب،  ،ابن حجر(4)

 (2635(برقم )234/  12) األوىل  ، طالكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (5)

 (2681( برقم )259 /)ص1-ط األوىل ، ، تقريب التهذيب ابن حجر(6)

 (1440( برقم )124/  7) األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، طاملزي، ( 7)

 (1187( برقم )345/  1)  األوىل  الكاشف، طالذهيب، (8)
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سليمان  واتبعه " عن عاصم: قيس بن الربيع: عند الطحاوي.، واتبع عاصماً" عن أيب حاجب":
التيمي؛ إال أنه مل ُيَسم الصحايب؛ بل قال: عن رجل من أصحاب النيّب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم من بين 

(هنى رسول هللا َصلَّى 144 /1غفار:، وأخرجه البيهقي، والرتمذي، وقال: صحيح أيب داود ، األم )
، واملرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان مجيعاً. وكان أبو اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أن يغتسل الرجل بفضل املرأة

( ، 4/213داود الطيا لسي كان أحيااًن يصرح ابسم الصحايب، وأحيااًن يبهمه. مّث أخرجه أمحد )
وكان أبو  ( ، والبيهقي من طرق أخرى عن شعبة ... به مصرحًا ابسم الصحايب.،14والطحاوي )

( ، 4/213م الصحايب، وأحيااًن يبهمه. مّث أخرجه أمحد )داود الطيا لسي كان أحيااًن يصرح ابس
 ( ، والبيهقي من طرق أخرى عن شعبة ... به مصرحاً ابسم الصحايب.14والطحاوي )

 
 

 :احلكم على احلديث
رجاله ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه إال أن أاب حاجب أنه صدوق ومنهم من ضعفه، وكذا 

ل: أبو حامت: شيخ، ويكون احلديث حسنا هبذا اإلسناد هلذه عاصم األحول أنه صدوق، وقا
ورواه شعبة ، عن عاصم األحول ، عن أيب حاجب ، عن  -العلل الكبريوقال الرتمذي يف ، األسباب

احلكم الغفاري ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه. سألت حممدا عن هذا احلديث، فقال: ليس 
  (1)يف هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ بصحيح ، وحديث عبد هللا بن سرجس

 
شرح كلمة متت معنها هو مصطلح كان يف كتاابت القدماء يف مصنفاهتم بعد إمتام نص منقول أو 

 مبحث علمي أو كتاب وهي إشعار بنتهائه.
 
 

 
  

                                 
 /32( -1-40 ط األوىل الرتمذي العلل الكربى (1)
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 احلديث السادس عشر-مت
 ابب الوضوء من التور

املازين، عن أبيه، أنه قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم، حدثين حيىي، عن مالك، عن عمرو بن حيىي 
وهو جد عمرو بن حيىي املازين، وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هل تستطيع أن 
تريين كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: عبد هللا بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا 

يديه مرتني مرتني، مث متضمض، واستنثر ثالاث، مث غسل وجهه ثالاث،  فأفرغ على يده، فغسل»بوضوء. 
مث غسل يديه مرتني مرتني، إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقبل هبما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه، مث 

 (1)«ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها، حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه، مث غسل رجليه
 

يف مصنفه ابب   الصنعاين، وعبد الرزاق /1( 18 /1)ابب العمل يف الضوء  موطأيف  مالكأخرجه 
 /1أبو داود ابب صفة وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم )، و /138 (44 /1)كم الضوء من غسلة

ابب مسح الرأس أنه  -يف سننه الرتمذي ، و/16694( 831 /6) همسنديف أمحد ، و 118( 45
، /434( 278 /1ابن ماجه يف سننه كتاب الطهارة)، و /32( 47 /1) يبدأ من مقدمه إىل مؤخره

ابب اخلامس يف صفة مسند الشافعي ، و /97( 71 /1النسائي يف سننه ابب حد الغسل )و 
 /1)ه، ابب استحباب مسح الرأس ابليدين مجيعاصحيحيف  ابن خزمية ، و73 (30 /1)الوضوء

ابب ما روى املسند للشاشي ، و /658 (203 /1)ستخرج أيب عوانة ، وأبو عوانة يف امل/155 (80
ابب ذكر وصف  هصحيح، و ابن حبان يف /1087 (43 /3)عبد هللا بن زيد بن عاصم بن كعب

ابب االختيار يف -السنن الكربى، والبيهقي يف /1084 (365 /3)مسح الرأس إذا أراد املرء  الوضوء
 املازين عن عبد هللا بن زيد. ، ومدار احلديث على عمر بن حيي/273 (59 /1) استيعاب

 
 

 دراسة إسناد
روى عن: أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم . : حيىي بن زكراي بن أيب زائدة، أبو سعيد الكويفهو حيىي

                                 
 (301 /1الثانية  ابب الوضوء من التور )(ابن بطال شرح صحيح البخاري ط 1)
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روى عنه: أمحد بن حنبل، وعلي ابن املديين ، وقتيبة ، و الثقفي، وإسرائيل بن يونس، ومالك بن أنس
بن املديين مل يكن ابلكوفة بعد الثوري أثبت منه انتهى إليه قال قال الذهيب: (1)غريهمبن سعيد، و 

ثقة قال ابن حجر: (2)العلم بعد الثوري وقال العجلي هو ممن مجع له الفقه واحلديث وله تصانيف
  (3)متقن من كبار التاسعة مات سنة ثالث أو أربع ومثانني ومائة

 
أيوب أيب متيمة السختياين، : روى عن. أبو عبد هللا املدين ،: مالك بن أنس بن مالكهو مالك

حيىي بن أيوب املصري، وحيىي بن ، وروى عنه: وعمرو بن حيىي بن عمارة املازين، وحممد بن املنكدر
رأس املتقنني قال ابن حجر:  (5) اإلمام قال الذهيب:(4)زكراي بن أيب زائدة، وحيىي بن سعيد األنصاري

  (6)، ومائةع وسبعنيمن السابعة مات سنة تس، وكبري املتثبتني
 

أبيه . روى عن: األنصاري املازين املدين، : عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسنهوعمرو بن حيىي 
روى حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين، وعبد الرمحن بن هرمز األعرج، وعلقمة بن وقاص الليثي، و 

زاد  قال أبو حامت (7 ، والنسائي: ثقة)، وغريهم، ومالك بن أنس أيوب السختياين، ومحاد بن زيدعنه: 
  (8)أبو حامت: صاحل

__________ 
روى . املازين املدين، والد عمرو بن حيىي بن عمارة: : حيىي بن عمارة بن أيب حسن األنصاريأبيه هو

روى عنه: ابنه عمرو ، و عن: أنس بن مالك، وعبد هللا بن زيد بن عاصم املازين، وأيب سعيد اخلدري
قال  ، وغريهمبن عمارة، وحممد بن مسلم، ابن شهاب الزهري، وحممد بن حيىي بن حبانبن حيىي 

                                 
 (6826(برقم)305 /31)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (6168(برقم )365 /2) ط  األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (7548( 590ط  األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (5728(برقم)91 /27)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (5240(برقم)234 /2)ط األوىل الكاشفالذهيب  (5)

 (6425(برقم)516)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (4475(برقم)295 /22) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 1485 برقم/  6-د ط-اجلرح والتعديل: أبو حامت  (8)
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وذكره ابن حبان يف كتاب ، وقال النسائي، وابن خراش: ثقة، حممد بن إسحاق بن يسار: كان ثقة.
ثقة، وهو والد عمرو بن قال اخلطيب البغدادي: (2)ثقةقال الذهيب: (1)"الثقات" روى له اجلماعة

 (3)حيىي
 احلكم على احلديث:

 رجاله كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
  

                                 
 (6889(برقم)474 /31) ط األوىل الرجالهتذيب الكمال يف أمساء  املزي (1)

 (6218(برقم)372 /2) ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (1(برقم)304 /2)ط األوىل جتريد األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق اخلطيب البغدادي (3)
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  :عشر سابعاحلديث ال

 :ابب اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء يف اْلِمْخَضِب َواْلَقَدِح َواخلََْشِب َواحلَِْجاَرةِ 

عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قالت « صبوا علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن فأعهد إىل الناس»يف مرضه الذي مات فيه: 

عائشة: فأجلسناه يف خمضب حلفصة من حناس وسكبنا عليه املاء منهن حىت طفق يشري إلينا أن قد 
 (1)فعلنت مث خرج 

... 179(ح )60 /1أخرجه عبد الرزاق ) ( ابب الوضوء يف النحاس، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن  -(25818( ح )416 /9وأخرجه: أمحد يف مسنده )

الزهري به.، ( عن 151 /2وأخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده )بلفظ لعلي أسرتيح، الزهري...
حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج.، وأخرجه  -(25819(ح)417 /9وأخرجه: أمحد يف مسنده )

 ( من طريقني...كلهم عن عروة، عن عائشة.4770، وأبو يعلى )1/38الدارمي 
( ابب إابحة الوضوء والغسل يف أو اين النحاس ان َعْبُد 123( ح )64 /1وابن خزمية  يف صحيحه )

، الرَّزَّاقِ  عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنها قالت  قال رسول ، َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِّ
هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب. اخل...، وأخرجه أمحد 

 1/31يهقي من طريق عبد الرزاق، هبذا اإلسناد.، وأخرجه الب 1/31، والبيهقي 228و  6/151
من طريقي  1/31، والبيهقي 1/145من طريق عبد الرزاق، به، ومل يذكر فيه عمرة.، وأخرجه احلاكم 

علي ابن املديين وأمحد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن 
دح واخلشب ( يف الوضوء: ابب الغسل والوضوء يف املخضب والق198عائشة، وأخرجه البخاري )

( يف املغازي: ابب مرض 4442عن أيب اليمان، عن شعيب، والبخاري ) 1/31واحلجارة، والبيهقي 
، 2/232( من طريق عقيل، وابن سعد 3825النيب ، صلى هللا عليه وسلم:، ومن طريقه البغوي )

طريق  ( من4579( من طريق عبد هللا بن املبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى )5714والبخاري )
 حممد بن إسحاق، مخستهم عن الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن عائشة. 

                                 
 .299-1-ج-وقدحالغسل والضوء يف املخضب -ابب-الثانية،   ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط( 1)
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 دراسة اإلسناد

بن  عبد الرزاق هو: عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي ، أبو بكر الصنعاين...روى عن: معتمر
ُسَلْيمان، وَمْعَمر بن راِشد، وعمه وهب بن انفع، وغريهم.، وعنه: إبراهيم بن راهويه، وسفيان ْبن 

َنة، وُسَلْيمان بن داود الشاذكوين، وغريهم. روى له اجلماعة. قال ابن حجر: ثقة من التاسعة (1)ُعيَـيـْ
 (2)مات سنة إحدى عشرة 

ّي. روى عن: حممد ابن مسلم ْبن شهاب الزُّْهرِّي، : معمر بن راشد ، أبو عروة، الَبْصرِ معمر هو
وحممد ْبن املنكدر، ومطر الوراق، وعنه: عبد الرزاق بن مهام، وعبد امللك ْبن ُجَرْيج، وشعبة ْبن 

قال ابن حجر: ثقة ثبت من كبار السابعة مات سنة أربع (3)احلجاج، وغريهم. وثقه ابن َمِعني.
 (4)ومخسني

بن مسلم ْبن شهاب الزهري، أَبُو بكر املدين. روى عن: عروة بن الزبري، وعطاء ْبن : حُمَمَّد الزهري هو
َأيب رابح، وعلقمة بن وقاص الليثي.، وعنه: َمْعَمر بن راِشد، ومنصور ْبن املعتمر، وموسى بن عقبة، 

ة مات احلافظ متفق على جاللته وإتقانه من رؤوس الرابع :قال: ابن حجر (6)وثقه ابن سعد(5)وغريهم.
 (7)سنة مخس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتني 

: عروة بن الزبري بن العوام ، أبو عبد هللا املدين. روى عن: خالته عائشة أم املؤمنني، ومعاوية عروة هو
بن َأيب سفيان، واملغرية بن شعبة، وخلق.، وعنه: اْبن شهاب الزُّْهرِّي، وحممد ْبن املنكدر، ووهب بن  

 (1)ثقة من الثالثة مات: سنة أربع وتسعني :قال ابن حجر(9)ووثقه ابن سعد(8)هم.كيسان، وغري 
                                 

 (3415(برقم )52/  18)1ط األوىل ، الكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب ( 1)

 (4064( برقم )354)ص: 1-األوىل طتقريب التهذيب،  ،ابن حجر(  2)
 (6104( برقم )303/  28)1 ط األوىل ،الكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (  3)

 (6809( برقم )541)ص:  1األوىل ، طتقريب التهذيبابن حجر، (  4)

 (5606( برقم )419/  26)1-ط األوىل1، الكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (5)

 .172/  19ط، الطبقات الكربى د.ابن سع(6)

 (6296( برقم)506)ص:  1 ط األوىل ،تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 (3905( برقم )11/  20)1-ط األوىل، الكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (  8)

 . (179/  5)1ط، الطبقات الكربى د.ابن سع(9)
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: عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني، تكىن أم َعبد هللا. روت َعن: النيب صلى هللا عائشة هي
ق، وخلق، َعَلْيِه وَسلََّم الكثري الطيب، وسعد ْبن َأيب وقاص، وُعَمر بن اخلطاب، وأبيها أيب بكر الصدي

قال ابن حجر: (2)وعنها: ابن أختها عروة بن الزبري، وعطاء بن َأيب رابح، وعكرمة موىل ابن عباس
 (3)أفقه النساء مطلقا ماتت سنة سبع ومخسني

 املتابعات، والشواهد:
فحدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ -510 (144 /1)كتاب الطهارة-املستدركاتبعه احلاكم يف، 

قتيبة، حدثنا حيي بن حيي، أنبأ حممد بن محيد، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن إمساعيل بن 
عائشة، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:يف مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع 

 قرب.اخل
قال الزهري فأخربين عروة، أو عمرة عن عائشة،  -/26555 (1153 /9) وأخرجه أمحد يف مسنده

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب مل حتلل قالت: ق
 أوكيتهن لعلي أسرتيح
 :احلكم على احلديث

 رجاله كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه. ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.

 
  

                                 
 (4561( برقم )389)ص:   1-األوىل ، طتقريب التهذيبابن حجر، (  1)

 (7885(برقم )227/  35)1-ط األوىل ، الكمال يف أمساء الرجالاملزي، هتذيب (  2)

 (8633)( برقم 750)ص: 1-ط األوىل، تقريب التهذيبابن حجر، (  3)
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 :شرح الغريب
 َأوِْكيَـتـُُهّن:

 العني "وكاء" هو بكسر واو ومد.  ط تشد به الصرة والكيس وغريمهاخي]وكي[ اعرف "وكاءها"، هو 
جعل اليقظة لالست كالوكاء للقربة املانع ما يف القربة عن اخلروج، ومتنع حدث اال ست أن خيرج إال 
ابختيار. وفيه: "أوكوا" األسقية، أي شدوا رؤوسها ابلوكاء لئال يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء، 

لسقاء. ومنه: هنى عن الدابء واملزفت وعليكم "ابملوكي"، أي السقاء املشدود الرأس، ألن من أوكيت ا
 (1)السقاء املوكى قلما يغفل عنه صاحبه لئال يشتد فيه الشراب فينشق فهو يتعهده كثريًا

 ]نفس املصدر السابق[الوضوء يف املخضب ويف "اخلشب" أي يف اإلانء من اخلشب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

جممع حبار األنوار يف  مجال الدين، حممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الَفتَّيِن الكجرايت(1)
 .الثالثة ط (106 /5) غرائب التنزيل ولطائف األخبار
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 الثامن عشر:احلديث -مت
 ابب من مل يتوضأ من احلم الشاة والسويق

حدثين أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن خالد قال حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا بن صاحل 
األهبري قال حدثنا أمحد بن عمري قال حدثنا عمرو قال حدثنا عقبة بن علقمة قال حدثنا األوزاعي 

هللا أن ت النار حىت لقي عطاء بن أيب رابح فأخربه عن جابر بن عبد قال كان مكحول يتوضأ مما مس
أاب بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا مث صلى ومل يتوضأ فرتك مكحول الوضوء فقيل له أتركت الوضوء 
مما مست النار فقال ألن يقع أبو بكر من السماء إىل األرض أحب إليه من أن خيالف رسول هللا 

 (1)صلى هللا عليه وسلم
 الدار ، و/1747( 352 /3التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )ابن عبد الرب يف  أخرجه
وسئل عن حديث جابر، عن  /28( 222 /1العلل الواردة يف األحاديث النبوية اجمللد األول ) :قطين

 أيب بكر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أنه أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ.

فرواه يوسف بن شعيب، عن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن  اختلف فيه على األوزاعي؛فقال: 
وقيل: عنه عن حسان بن عطية،  جابر، عن أيب بكر الصديق رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.

ورواه عقبة بن علقمة، عن األوزاعي، قال: كان  عن حممد بن أيب عائشة، عن جابر، عن أيب بكر.
 يتوضأ مما مست النار، حىت لقي عطاء، فأخربه عن جابر، عن أيب بكر، ما يشبه الرفع.مكحول 

وخالفه حيىي بن عبد هللا احلراين، وغريه، فرووه عن األوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن أيب بكر، من 
 وكذلك رواه وهب فعله غري مرفوع. وكذلك رواه قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن أيب بكر من فعله.

كذلك رواه أبو الزبري املكي، عن جابر، عن أيب   بن كيسان أبو نعيم، عن جابر موقوفا على أيب بكر.
فرواه احلفاظ من أصحاب عمرو، عن  ورواه عمرو بن دينار، عن جابر، فاختلف عنه؛ بكر موقوفا.

نار، عن عمرو، عن جابر، عن أيب بكر موقوفا. وروى عن شعبة، وابن عيينة مجيعا، عن عمرو بن دي
جابر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وال يصح عنهما رفعه، والصواب قول من قال: عن جابر، عن 
أيب بكر من فعله. وقيل: عن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن جابر، عن أيب بكر مرفوعا، وال 

 يثبت هذا ألن الراوي له، عن األوزاعي ضعيف، وحسان بن عطية مل يدرك جابرا.

                                 
 .313-1-ابب من مل يتوضأ من احلم الشاة والسويقابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية  (1)
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 اإلسناددراسة 
مسعت  حممد بن عبد هللا بن صاحل أبو بكر املالكي اأَلهْبَري، املقيم ببغداد.هو: حممد بن عبد هللا 

لي، وابن املعلى يوابلعراق أاب يعلى األ ،مسع شيوخ مصر، وابن جوصا، و حممد بن أمحد بن زيد املالكي
عن أيب عروبة احلرَّاين، وحممد بن وقال اخلطيب حدث  الشونيزي. مات سنة نيف وسبعني وثالمثائة

حممد الباغندي، وحممد بن احلسني اأُلشناين، وعبد هللا بن َزْيدان الكويف، وأيب بكر بن أيب داود 
السجستاين، وخلق سواهم.، وذكره ابن أيب الفوارس فقال: كان ثقة أميناً مستوراً، وانتهت إليه الرايسة 

 (1)يف مذهب مالك.
 
. أبو احلسن َأمْحَُد بُن ُعَمرْيِ بِن يـُْوُسَف بِن ُمْوَسى بِن َجْوَصاُ،هو:  مْحَُد بُن ُعَمرْيِ أ مسََِع:  الدَِّمْشِقيُّ

، َوحُمَمََّد بَن َوزِْير، وََكِثرْيَ بَن ُعبَـْيدٍ  َعْمرَو بَن ُعْثَمانَ  ، َوحُمَمََّد بَن َهاِشٍم البَـْعَلَبكِّيَّ َحدََّث َعْنُه: ، و احِلْمِصيَّ
قال الطرباين: كان من ثقات (2)،الِكَناينُّ، َوأَبُو الَقاِسِم الطَّرَبَاينُّ، َوأَبُو َأمْحََد احلَاِكُم، َوَخْلٌق َكِثرْيٌ.مَحَْزُة 

وسألتُه عن أمحَد بِن ُعَمرِي بن َجْوَصا فقال: َتفرَّد أبحاديَث، ومل قال السلمي، (3)املسلمني وجلتهم
  (4)يكْن ابلقويِّ 

عقبة بن علقمة البريويت،  وروى عن: : عمرو بن عثمان أبو حفص احلمصيهو: عمرو بن عثمان 
روى عنه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو بكر أمحد بن و  ،وسفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم

صدوق من العاشرة مات سنة مخسني قال ابن حجر: (6)صدوق حافظقال الذهيب: (5)، وغريهمعمرو
 (7)ومائتني

 
 

                                 
 (10008(برقم)382 /8) ط األوىل مل يقع يف الكتب الستةالثقات ممن ابن قطلوبغا  (1)

 (8(برقم)15 /15) الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (2)

 (158(برقم)147)ص: ط -دإرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين  الطرباين (3)

 (35(برقم)103)ص: ط األوىل  قطين سؤاالت السلمي للدارالسلمي  (4)

  4408(برقم)144 /22) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي (5)

 (4192(برقم)83 /2)ط األوىل الكاشف  الذهيب (6)

 (5073(برقم)424)ص: ط األوىل  تقريب التهذيبابن حجر  (7)
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َعْن: عثمان ْبن عطاء . روى  : عقبة بن علقمة بن حديج الَبرْيويّت، أبو َعْبد الرَّمْحَنهو قبةع
َعْنُه: أبو مسهر، ونعيم ْبن محّاد، وَعْمرو ْبن وروى  لّي، واألوزاعي، ومجاعة.ياخلراساين، ويونس األَ 

وثّقه َعْبد الرَّمْحَن ْبن ِخراش،  ، وخْلق.عثمان احلمصّي، وأبو ُعْتبة احلجازّي، والعّباس ْبن الوليد الَبرْيويتّ 
روى َعن اأَلْوزاِعّي ما مل يوافقه عليه أحد من رواية ابنه حُمَمد بن عقبة وغريه قال ابن عدي:  (1)وغريه
صدوق لكن كان ابنه حممد يدخل عليه ما ليس من حديثه من التاسعة مات قال ابن حجر: (2)عنه

 (3)سنة أربع ومائتني
 

حيمد الشامي، أبو عمرو األوزاعي، إمام  : عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو ، وامسههو األوزاعي
مكحول . روى عن: أهل الشام يف زمانه يف احلديث والفقه، كان يسكن دمشق خارج ابب الفراديس

عقبة بن علقمة البريويت، ، وروى عنه: حممد بن سريين، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري، و الشامي
قال ابن (5)احلافظ الفقيه الزاهدقال الذهيب: (4)، وغريهم بة بن احلجاج، وعبد هللا بن املباركوشع

 (6)، ومائةالفقيه ثقة جليل من السابعة مات سنة سبع ومخسنيحجر: 
مرسال، وعن أيب بن كعب ومل : روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم. أبو عبد هللا ،:مكحول الشامي

عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، وعبد الرمحن بن يزيد بن  روى عنه:: و مالك يدركه، وعن أنس بن
عن أم حبيبة ، أهنا مسعت النيب صلى هللا عليه قال الرتمذي: (7)متيم، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر

وسألت حممدا عن هذا احلديث فقال: مكحول مل يسمع من  ،من مس فرجه فليتوضأوسلم يقول: 
عن أيب سالم ، عن أيب أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، أن : سليمان بن موسى عن ، ورايته عنبسة

النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينفل يف البدأة الربع ، ويف القفول الثلث. سألت حممدا عن هذا 
احلديث فقال: ال يصح هذا احلديث ، إمنا روى هذا احلديث داود بن عمرو ، عن أيب سالم ، عن 

                                 
 (266(برقم)123 /5)ط الثالثة  اتريخ اإلسالمالذهيب  (1)

 (1419(برقم)491 /6)األوىلط  الكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي  (2)

 (4645(برقم)395)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (3918(برقم)307 /17) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (4)

 (3278(برقم)638 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (5)

 (3967(برقم)347)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (6168(برقم)464 /28)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (7)
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هللا عليه وسلم مرسال. قال حممد: وسليمان بن موسى منكر احلديث ، أان ال أروي عنه النيب صلى 
حدثنا ابن أيب -عن زايد بن جارية، وحديثه شيئا ، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكري

عمر ، حدثنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، عن زايد بن جارية ، عن حبيب 
الفهري ، قال: شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنفل الثلث يف غزواته ، وقال  بن مسلمة

الثوري: عن يزيد بن جارية. فسألت حممدا عن هذا احلديث فقال: زايد بن جارية مشهور ، وقد 
 (1)أخطأ من قال: يزيد بن جارية

  

                                 
 (467(برقم)257)ص: ط األوىل(الرتمذي = ترتيب علل الرتمذي الكبري 1)
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 حديث جابر:-الشواهد

: حدثنا حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد هللا ، حدثنا هشيم ، قال : أخربان علي بن زيد ، قال 
قال : أكلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ومع أيب بكر ، وعمر ، وعثمان ، خبزا وحلما ، 

 )1(فصلوا ومل يتوضؤوا
 :أيب أمامةوحديث 

ىي بن أيب حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي، ثنا حيىي احلماين، ثنا أبو معاوية، عن أيب قيس، عن حي 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يتوضأ مما قال:   ،سالم احلبشي، عن أيب أمامةصاحل، عن أيب 

 (2)مست النار
 احلكم على احلديث

رجاله الست أبو بكر حممد بن عبد هللا بن صاحل األهبر ثقة، وتفرد أبحاديث ومل يكن ابلقوي، 
وق، واألوزاعي ثقة، ومكحول يرسل ويروي عن رواة وعمرو بن عثمان صدوق، وعقبة بن علقمة صد
 هلم مناكري، ويكن احلديث حسنا هبذا اإلسناد.

 
  

                                 
 /525( 61(برقم)47 /1ط ) -د ُمصنف ابن أيب شيبة (ابن أيب شيبة1)

 (7548(برقم)119 /8)ط األوىل ط الثانية  املعجم الكبري  (الطرباين2)



86 

 

 احلديث التاسع عشر-مت
 ابب املاء الذي يغسل بيه شعر اإلنسان

حدثنا عبد هللا، حدثين أيب، حدثنا حيىي، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التياح عن مطرف، عن ابن 
هللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب، مث قال ما هلم وهلا فرخص يف كلب مغفل أن رسول هللا صلى 

 .(1)الصيد ويف كلب الغنم قال، وإذا ولغ الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه ابلرتاب
 /1)يف سننه ابب الوضوء بسؤر الكلبأيب داود ، و /17066( 1210 /6)أخرجه: أمحد يف مسنده

يف،  البيهقي ، و11 (65 /1): يف سننه ابب ولغ الكلب يف اإلانءين قط الدار، و /74 (66
 (422 /5جامع املسانيد والسنن )، و (42 /3) ابب يغسل اإلانء من ولغ الكلب اخلالفيات

، /6( 363 /40)البجليابب مسند جرير بن عبد هللا مسند الصحابة يف الكتب التسعة ، و /6779
 والطحاوي بلفظ مايل وللكالب.

 ة اإلسناددراس
روى عن: أبيه أمحد بن . أبو عبد الرمحن البغدادي، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبلهو: عبد هللا 

روى ، و حممد بن حنبل، وأمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، وإسحاق بن موسى األنصاري
 (2)غريهموحممد بن خملد الدوري، و  عنه: النسائي، وأمحد بن سلمان النجاد،

  قال(4)، ومئتني هثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعنيقال ابن حجر: (3)احلافظقال الذهيب: 
: سألت الدَّارَ  ُقْطيِنّ عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل، وحنبل ابن عم أمحد بن حنبل، فقال:  السَُّلِميُّ

 (5)ثقتان ثبتان
 
 
 

                                 
 (270 /1)ط الثانية ابب املاء الذي يغسل بيه شعر اإلنسان   شرح صحيح البخاريابن بطال  (1)
 (3157(برقم)285 /14) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (2)

 (2625(برقم) 538 /1) ط األوىل الكاشفالذهيب  (3)

 (3205(برقم)295)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (1792(برقم)348 /2)ط األوىل رجال احلديث وعللهالدارطين  (5)
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. أبو عبد هللا املروزي، مث البغدادي أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،هو:  أمحد
روى عنه: . و حيىي بن زكراي بن أيب زائدة، وحيىي بن سعيد األموي، وحيىي بن سعيد القطانروى عن: 

  (2)مامإلأبو عبد هللا اقال الذهيب: (1)، وغريهمالبخاري، ومسلم، وأبو داود
لعاشرة مات سنة إحدى أحد األئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة اقال ابن حجر: 

 (4)أحد األعالم من أئمة اإلسالم قال ابن عساكر: (3)، ومئتني هوأربعني
 
شعبة ْبن احلجاج ، وعاصم . روى عن: : حَيْىَي بن زكراي بن َأيب زائدة ، أَبُو َسِعيد الكويفهو ىَي حيْ 

، اْلبَـَغِوّي، وعلي ابن اْلَمِدييِنّ  أمحد ْبن َحنـَْبل، وَأمْحَد ْبن منيع، وروى عنه: األحول ، ومالك ْبن أََنس
مل يكن ابلكوفة بعد الثوري أثبت منه انتهى إليه العلم  :قال بن املديين ،احلافظقال الذهيب:  (5)وغريهم

ثقة متقن من  قال ابن حجر: (6)بعد الثوري وقال العجلي هو ممن مجع له الفقه واحلديث وله تصانيف
 (7)ع ومثانني ومائةكبار التاسعة مات سنة ثالث أو أرب

 
وروى عن:أيب التياح يزيد بن . : شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطيهو شعبة

 حيىي بن زكراي بن أيب زائدة. وروى عنه: محيد الضبع، وهشام بن عروة، وهشام الدستوائي
قال ابن (9)يف احلديثأمري املؤمنني قال الذهيب: (8)، وغريهم، وسليمان بن حرب، وسليمان األعمش

 )10(، ومائة هثقة حافظ متقن من السابعة مات سنة ستني حجر:

                                 
 (96(برقم)437 /1) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)

 (78(برقم)202 /1)ط األوىلالكاشف الذهيب  (2)

 (96(برقم)84)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (136(برقم)252 /5د، ط) اتريخ دمشق ابن عساكر (4)

 (6826( برقم)305 /31) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (5)

 (6168(برقم)365 /2) ط األوىل الكاشف الذهيب (6)

 (7548(برقم)590)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (7)

  (2739(برقم)479 /12ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (8)

 (2278(برقم)485 /1)ط األوىل  الكاشفالذهيب  (9)

 (2790(برقم)266)ص: ط اإلوىل تقريب التهذيب  ابن حجر (10)
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، ومطرف ْبن  َرَوى َعن: أنس ْبن مالك ، الَبْصرِّي.التياح الضبعي يزيد بن محيد، أبوهو: أبو التياح 

ومحاد ْبن زيد، َرَوى َعنه: إمساعيل بن علية ، ، و َعْمرو ْبن جريربن َعبد هللا ْبن الشخري، وأيب زرعة 
  قال ابن حجر:)2(ثقة: أحد االئمة قال الذهيب:(1)، وغريهموشعبة ْبن احلجاج

 (3)، ومائةثقة ثبت من اخلامسة مات سنة مثان وعشرين
 غفلمطرف ْبن َعبد هللا ْبن الشخري، أَبُو َعبد اَّللَِّ الَبْصرِّي، روى عن: َعبد اَّللَِّ ْبن مهو:  مطرف

اَثِبت ، و أَبُو التياح يزيد بن محيد الضبعي َرَوى َعنه:، و وعلي ْبن َأيب طالب ،فانوعثمان ْبن ع، املزين
ثقة عابد فاضل من قال ابن حجر: (5)عالمألأحد اقال الذهيب: (4)، وغريهمواحلسن الَبْصرِيّ ، البناين

 (7)وكان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدبقال ابن سعد: (6)الثانية مات سنة مخس وتسعني
روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم، وعن عبد  .: عبد هللا بن مغفل ، املزين، أبو سعيدابن مغفل هو

روى عنه: اثبت بن أسلم البناين، وسعيد بن جبري، ومطرف بن ، و هللا بن سالم، وأيب بكر الصديق
 قال ابن حجر:(9)من أصحاب الشجرة قال الذهيب:(8)عبد هللا بن الشخري

 )10(ت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع ومخسني وقيل بعد ذلكصحايب ابيع حت

  

                                 
 (6978(برقم)109 /32) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)

 (6292(برقم)381 /2) ط األوىل لكاشفا الذهيب (2)

 (7704(برقم)600)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (6001(برقم)67 /28) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (5478(برقم)269 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (5)

 (6706(برقم)534)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (3027(برقم)103 /7)األوىلط  الطبقات الكربى ابن سعد (7)

 (3590(برقم)173 /16)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (8)

 (3001(يرقم)600 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (9)

 (3638(برقم)325)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (10)
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 املتابعات والشواهد:
حدثنا الصغاين قال: أنبا أبو النضر قال: ثنا شعبة،  -/544 (177 /1ستخرج )يف املأيب عوانة  عند

الكالب، عن أيب التياح، عن مطرف، عن عبد هللا بن مغفل أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل 
فرخص يف كلب الصيد والغنم، وقال يف اإلانء إذا ولغ فيه « ماهلم وللكالب»مث قال: 

 [اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة يف الرتاب]الكلب:
ثنا أبو بكر النيسابوري ان عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ان  -/11 (65 /1) - هسننيف الدارقطين و 

ح قال مسعت مطرفا عن عبد هللا بن مغفل : أن رسول هللا صلى هللا هبز بن أسد ان شعبة عن أيب التيا 
عليه و سلم أمر بقتل الكالب مث قال ما هلم وهلا فرخص يف كلب الصيد ويف كلب الغنم وقال إذا ولغ 

  .الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه يف الرتاب
 
أخربان أبو عبد هللا احلافظ حدثنا أبو بكر بن  -/1230 (251 /1السنن الكربى )يف، للبيهقي  و

إسحاق أخربان أبو املثىن حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن شعبة عن أىب التياح عن مطرف بن عبد هللا 
«. ما هلم وهلا؟ :» بقتل الكالب مث قال  -صلى هللا عليه وسلم-عن ابن مغفل قال : أمر رسول هللا 

إذا ولغ الكلب ىف اإلانء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه :»  كلب الصيد وكلب الغنم وقال  فرخص يف
 «. الثامنة ابلرتاب 

 احلكم على احلديث:
 رجاله كلهم ثقات وقد ثبت مساع كل منهم مما فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.

 .قال الشيخ األلباين : صحيح
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 العشرون احلديث
 :ابب من  مضمضة من السويق ومل يتوضأ

َثيِن َزْيُد ْبُن َأْسَلَم َعْن َعطَاِء ْبِن يَ  ثنا حَيْىَي، َعْن َماِلٍك، َحدَّ َثيِن َأيب، َحدَّ ثنا َعْبُد هللِا، َحدَّ َساٍر، َعِن َحدَّ
 (1)اْبِن َعبَّاٍس؛ َأنَّ النَّيبَّ َصلى هللا َعليه وَسلم َأَكَل َكِتًفا، مُثَّ َصلَّى َوملَْ يـَتَـَوضَّأْ 

 
أخرجه البخاري )الفتح بدون لفظ عند ميمونة، و (2013(ح)2069 /1مسنده ) يف أمحدأخرجه 

نزهة ، ويف أكل عندها كتًفا، مث صلَّى ومل يتوضأبلفظ (356: 274 /1(، ومسلم )210: 312 /1
 310 /1ففي البخاري  (أما رواية عطاء عنه:247 /1« )ويف الباب»األلباب يف قول الرتمذي 

و  356و  226 /1وأمحد  30 /1وأىب داود  269 /1يف مستخرجه  وأىب عوانة 273 /1ومسلم 
 224 /1وابن املنذر يف األوسط  164 /1وعبد الرزاق  59 /1والطيالسى كما يف املنحة  365

ولفظه:  -من طريق مالك وغريه عن زيد بن أسلم وغريه عن عطاء به وغريهم: 27 /1وابن خزمية 
 .كل كتًفا مث صلى ومل يتوضأأ -صلى هللا عليه وسلم  -"أن النيب 

 دراسة اإلسناد
أبيه أمحد بن حممد بن روى عن:  عبد هللا بن أمحد بن حنبل أبو عبد الرمحن البغدادي.هو: عبد هللا 

النسائي، وأبو بكر أمحد بن جعفر  ، عنه:حممد بن منهال حنبل، وسفيان بن وكيع بن اجلراح، و
  قال ابن حجر:(3)احلافظ ذهيب:قال ال(2)، وغريهمالقطيعي، وحممد بن خلف

 (4)ومئتنيثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعني 
 
 
 

حيىي بن زكراي بن  . روى عن:أمحد بن حممد بن حنبل ، أبو عبد هللا املروزي، مث البغداديهو:  أمحد

                                 
 .315-ص-1-ج-ابب من  مضمضة من السويق ومل يتوضأ شرح صحيح البخاريابن بطال  (1)

 (3157(برقم)285 /14) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (2625(برقم)538 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (3)

 (3205(برقم)295)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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البخاري، ومسلم، وأبو داود،  ، وعنه:أيب زائدة، وحيىي بن سعيد األموي، وحيىي بن سعيد القطان
أحد األئمة ثقة حافظ  قال ابن حجر: (2)مامإلأبو عبد هللا اقال الذهيب: (1)، وغريهموابنه: عبد هللا

 (3)ومئتنيفقيه حجة وهو رأس العاشرة مات سنة إحدى وأربعني 
 

، وشعبة بن  روى عن: .سعيد البصري حيىي بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبوهو: حيىي 
، ، وإسحاق بن راهويه، وسفيان بن وكيع بن اجلراح أمحد بن حنبل وعنه:، ، ومالك بن أنس احلجاج
ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة قال ابن حجر:  (5)احلافظ الكبري قال الذهيب:(4)وغريهم

  (6)مات سنة مثان وتسعني ومائة
 

متيمة السختياين، وزيد أيوب أيب . روى عن: مالك بن أنس بن مالك أبو عبد هللا املدينهو:  مالك
، وحيىي بن سعيد القطان، ووكيع  ، وشعبة بن احلجاج ، وعنه:بن أسلم، وأيب الزاند عبد هللا بن ذكوان

الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني  قال ابن حجر:(8)مامإلهللا ا قال الذهيب:(7)، وغريهمبن اجلراح
  (9)ئةوم وكبري املتثبتني السابعة مات سنة تسع وسبعني

  

                                 
 (96(برقم)437 /1) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (78(برقم)202 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (96(برقم)84)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (6834(برقم329 /31) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (6175(برقم)366 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (5)

 (7557(برقم)591)ص: ط األول التهذيبتقريب  ابن حجر (6)

 (5728(برقم)91 /27)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (5240(برقم)234 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (6425(برقم)516ط األول )ص:  التهذيبتقريب  ابن حجر (9)



92 

 

أنس بن مالك، وعبيد بن . روى عن: زيد بن أسلم القرشي ، العدوي، أبو أسامةهو: زيد بن أسلم 
مالك بن أنس، وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري ، ومعمر بن  ، وعنه:عطاء بن يسار جريج، و

 (3)حجة  قال ابن حجر: (2)الفقيه قال الذهيب:(1)، وغريهمراشد
روى عن: أيب بن كعب، وأسامة بن زيد، . بن يسار، أبو حممد املدينعطاء هو:  عطاء بن يسار

زيد بن أسلم ، وشريك بن عبد هللا بن أيب منر ، وعمرو بن دينار،  ، وعنه:وعبد هللا بن عباس
ثقة فاضل صاحب مواعظ قال ابن حجر:  (5)من كبار التابعني وعلمائهمقال الذهيب: (4)غريهمو 

 (6)سنة أربع وتسعني وقيل بعد ذلك وعبادة من صغار الثانية مات
 

النيب صلى  . روى عن:عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي، أبو العباس املدينابن عباس هو: 
وعبد هللا بن ، عامر بن شراحيل الشعيب، وعنه: هللا عليه وسلم، وعن أيب بن كعب، وأسامة بن زيد

تويف  عبد هللا بن عباس ترمجان القرآن الذهيب:قال (7)، وغريهموعطاء بن يسار، عمر بن اخلطاب
ابن عم رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأكرب ولد العباس استشهد يف  قال ابن حجر:(8)68ابلطائف 

 (9)خالفة عمر
 
 
 
 

                                 
 (2088(برقم)12 /10) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (1722(برقم)414 /1) الكاشف الذهيب (2)

 (868(برقم)306 /9)ط األوىل  لسان امليزان ابن حجر (3)

 (3946(برقم)125 /20) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (3810(برقم)25 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (5)

 (4605(برقم)392)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (3358(برقم)154 /15) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (2800(برقم)565 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (8)

 (5407() 446)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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 :املتابعان والشواهد

تفًا ابرداً حديث صفية بنت حي قالت: دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقربت إليه ك
فكنت أسحاها )أي: تكشط اللحم وتناوله( فأكلها مث قام فصلى. رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري 
ورجاله ثقات. وحديث ضباعة بنت الزبري أهنا وضعت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم حلمًا فانتهش 

 منه مث صلى ومل يتوضأ. رواه أبو يعلى وأمحد ورجاله ثقات.
م بنت الزبري أهنا قالت: انولت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كتفًا من حلم فأكل منه مث وعن أم حكي

وعن حممد بن املنكدر عن أم هانئ أنه أكل كتفاً مث صلى ومل يتوضأ ، صلى. رواه أمحد ورجاله ثقات.
 يعين النيب صلى هللا عليه وسلم. رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاله موثقون. 

 :كم على احلديثاحل
 رجاله ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
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 :والعشروناحلادي احلديث 
 :ابب املاء الذى يغسل به شعر اإلنسان

وروى أبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن ابن مغفل، قال: متت لوال أن الكالب أمة 
 )1(فاقتلوا منها األسود البهيم ألمرت بقتلها،

 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، -( كتاب الصيد3205(ح)364 /4سننه )يف  ابن ماجه أخرجه

حدثين يونس بن عبيد ، عن احلسن ، عن عبد هللا بن -حدثنا أمحد بن عبد هللا ، عن أيب شهاب،
حدثنا مسدد قال ثنا  -يد(ابب يف اختاذ الكلب للص2845ح)(120 /2) سننهيف داود  وأب، و مغفل

(ابب 16834ح)(85 /4مسند أمحد )، و يزيد قال ثنا يونس عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل
حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان يونس عن  -حديث عبد هللا بن مغفل، املزين عن النيب

(ابب صفة الكالب 4773ح)(465 /4السنن الكربى للنسائي )، و احلسن عن عبد هللا بن مغفل
أخربان عمران بن موسى، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا يونس، عن  -اليت أمر بقتلها

  مدار احلديث على عبد هللا بن مغفل. احلسن، عن عبد هللا بن مغفل
 دراسة اإلسناد

سفيان الثوري،  . روى عن:عبد ربه بن انفع الكناين، أبو شهاب احلناط الكويفهو:  أبو شهاب
 ومسدد بن مسر، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وعنه: وسليمان األعمش، ويونس بن عبيد
صدوق يهم من  قال ابن حجر: (3)صدوققال الذهيب: (2)غريهمهد، ومعلي بن مهدي املوصلي، و 

 (4)ومئة الثامنة مات سنة إحدى أو اثنتني وسبعني
وروى عن: أيوب السختياين،  .العبدي، أبو عبد هللا، البصريبن عبيد بن دينار  يونس: هو يونس

 (5)غريهممحاد بن زيد، وأبو شهاب احلناط، ويزيد بن زريع، و  ، وعنه:واثبت البناين، واحلسن البصري

                                 
 (264 /1الثانية)ابب املاء الذى يغسل به شعر اإلنسان ط شرح ابن بطال صحيح البخاري  (1)

 (3744(برقم)485 /16) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (3128(برقم)619 /1)ط األوىلالكاشف  الذهيب (3)

 (3790(برقم)335)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (7180(برقم)517 /32)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)
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 ثقة ثبت فاضل من اخلامسة مات سنة تسع وثالثني قال ابن حجر:(1)ثقة فقيه حمدث قال الذهيب:
 (2)ومئة

عبد هللا بن مغفل  . روى عن:البصري، أبو سعيد بن أيب احلسن، وامسه يساراحلسن : هو احلسن
يونس بن عبيد، وأيوب السختياين،  ، وعنه:املزين، وعبد الرمحن بن مسرة القرشي، واملغرية بن شعبة

قال (4)كان كبري الشأن رفيع الذكر رأسا يف العلم والعمل  مامإلاقال الذهيب: (3)، وغريهمومحيد الطويل
  (5)الثالثة مات سنة عشر ومائةمن  ثقة فقيه فاضل مشهور ن حجر:اب
 

روى عن:  وهو من أصحاب الشجرة.، املزين، أبو سعيد عبد هللا بن مغفل: هوعبد هللا بن مغفل 
روى عنه:  النيب صلى هللا عليه وسلم، وعن عبد هللا بن سالم، وأيب بكر الصديق، وعثمان بن عفان.

من أصحاب  قال الذهيب:(6)واثبت بن عبيد األنصاري، و، واحلسن البصري، اثبت بن أسلم البناين
املزين صحايب ابيع حتت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع ومخسني وقيل  قال ابن حجر:(7)الشجرة

 (8)بعد ذلك
 

  

                                 
 (6472(برقم)403 /2) الكاشف الذهيب(1)

 (7909(برقم)613)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر: (2)

 (1216(برقم)95 /6)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (3)

 (1022(برقم)322 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (4)

 (1227(برقم)160)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (5)

 (3590(برقم)173 /16)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (6)

 (3001(برقم)600 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (7)

 (3638(برقم)325)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (8)
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 :املتابعات والشواهد
بقتلها رواه أصحاب السنن حلديث عبد هللا بن مغفل املزين: لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت 

من اختذ كلباً، »قال:  :صلى هللا عليه وسلم ،رضي هللا عنه  أن النيبَّ  ،عبد هللا بن مغفل . ن و األربعة
 شواهده:.، ومن أخرجه النسائي« . إال كلَب صيد أو ماشية أو َزرْع نقص من أجره كلَّ يوم قرياط

إين ملمن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول هللا »رواه احلسن، عن عبد هللا بن مغفل، قال ولفظه: 
قتلوا منها  اوهو خيطب. فقال: لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها ف :صلى هللا عليه وسلم

كل أسود هبيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إال نقص من عملهم كل يوم قرياطا، إال كلب صيد، 
 «أو كلب حرث، أو كلب غنم

 :احلديثاحلكم على 
رجاله ثقات ماعدا أبو شهاب فإنه صدوق، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون احلديث 

 حسنا بسباب ذلك الراوي الصدوق. 
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 :والعشرونثاين لاحلديث ا
 :ابب الغسل والوضوء يف املخضب والقدح

، َعْن  ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ
قَاَلْت « ُصبُّوا َعَليَّ ِمْن َسْبِع ِقَرٍب ملَْ حُتَْلْل َأوِْكيَـتـُُهنَّ َفَأْعَهُد ِإىَل النَّاسِ »يف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه: 

َنا َأْن َقْد َعاِئَشُة: َفَأْجَلْسَناُه يف خِمْ  َنا َعَلْيِه اْلَماَء ِمنـُْهنَّ َحىتَّ طَِفَق ُيِشرُي إِلَيـْ َضٍب حِلَْفَصَة ِمْن حُنَاٍس َوَسَكبـْ
 (1فـََعْلنُتَّ مُثَّ َخرََج)

 
... وأخرجه: أمحد يف مسنده )179(ح )60 /1أخرجه عبد الرزاق )  /9(. َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري...وأخرجه إسحاق بن راهويه يف  -(25818( ح )416
حدثنا  -(25819(ح)417 /9( عن الزهري به.، وأخرجه: أمحد يف مسنده )151 /2مسنده )

( من طريقني...كلهم عن 4770، وأبو يعلى )1/38عبد الرزاق، عن ابن جريج.، وأخرجه الدارمي 
 عروة، عن عائشة.
(عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنها 145 /1يف املستدرك اهلندية ) وأخرجه من طريق

 قالت  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب.
من طريق عبد الرزاق، هبذا اإلسناد.،  1/31، والبيهقي 228و  6/151اخل...، وأخرجه أمحد 

، 1/145يق عبد الرزاق، به، ومل يذكر فيه عمرة.، وأخرجه احلاكم من طر  1/31وأخرجه البيهقي 
من طريقي علي ابن املديين وأمحد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن  1/31والبيهقي 

 الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة.
جارة، ( يف الوضوء: ابب الغسل والوضوء يف املخضب والقدح واخلشب واحل198وأخرجه البخاري ) 

( يف املغازي: ابب مرض النيب ، 4442عن أيب اليمان، عن شعيب، والبخاري ) 1/31والبيهقي 
، والبخاري 2/232( من طريق عقيل، وابن سعد 3825صلى هللا عليه وسلم:، ومن طريقه البغوي )

( من طريق حممد بن 4579( من طريق عبد هللا بن املبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى )5714)

                                 
 .298-ص-1-ج-ابب الغسل والوضوء يف املخضب والقدح - ،2طشرح صحيح البخاري، ابن بطال، ( 1)
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 إسحاق، مخستهم عن الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن عائشة. 

 دراسة اإلسناد

عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي ، أبو بكر الصنعاين...روى عن: معتمر بن  :عبد الرزاق هو
فيان ْبن ُسَلْيمان، وَمْعَمر بن راِشد، وعمه وهب بن انفع، وغريهم.، وعنه: إبراهيم بن راهويه، وس

َنة، وُسَلْيمان بن داود الشاذكوين، وغريهم. روى له اجلماعة. قال ابن حجر: ثقة من التا سعة (1)ُعيَـيـْ
 (2)مات سنة إحدى عشرة 

: معمر بن راشد ، أبو عروة، الَبْصرِّي. روى عن: حممد ابن مسلم ْبن شهاب الزُّْهرِّي، معمر هو
بد الرزاق بن مهام، وعبد امللك ْبن ُجَرْيج، وشعبة ْبن وحممد ْبن املنكدر، ومطر الوراق، وعنه: ع

قال ابن حجر: ثقة ثبت من كبار السابعة مات سنة أربع (3)احلجاج، وغريهم. وثقه ابن َمِعني.
 (4)ومخسني

: حُمَمَّد بن مسلم ْبن شهاب الزهري، أَبُو بكر املدين. روى عن: عروة بن الزبري، وعطاء ْبن الزهري هو
وعلقمة بن وقاص الليثي.، وعنه: َمْعَمر بن راِشد، ومنصور ْبن املعتمر، وموسى بن عقبة، َأيب رابح، 

احلافظ متفق على جاللته وإتقانه من رؤوس الرابعة مات  :قال: ابن حجر (6)وثقه ابن سعد(5)وغريهم.
 (7)سنة مخس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتني 

أبو عبد هللا املدين. روى عن: خالته عائشة أم املؤمنني، ومعاوية : عروة بن الزبري بن العوام ، عروة هو
بن َأيب سفيان، واملغرية بن شعبة، وخلق.، وعنه: اْبن شهاب الزُّْهرِّي، وحممد ْبن املنكدر، ووهب بن  

                                 
 (3415(برقم )52/  18)1 -ط األوىل ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ( 1)
 (4064( برقم )354)ص:  1ط األوىل، تقريب التهذيبابن حجر، (  2)
 (6104( برقم )303/  28)1 ط األوىل ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (  3)

 (6809( برقم )541)ص:  1 ط األوىل تقريب التهذيب،ابن حجر، (  4)

 (5606( برقم )419/  26)1، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (5)

 .172/  19ط د. ،الطبقات الكربى د.ابن سع(  6)

 (6296( برقم)506)ص:  1 ط األوىل ،تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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 (3)ثقة من الثالثة مات: سنة أربع وتسعني :قال ابن حجر(2)ووثقه ابن سعد(1)كيسان، وغريهم.
شة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني، تكىن أم َعبد هللا. روت َعن: النيب صلى هللا : عائعائشة هي

َعَلْيِه وَسلََّم الكثري الطيب، وسعد ْبن َأيب وقاص، وُعَمر بن اخلطاب، وأبيها أيب بكر الصديق، وخلق، 
ابن حجر:  قال(4)وعنها: ابن أختها عروة بن الزبري، وعطاء بن َأيب رابح، وعكرمة موىل ابن عباس

 (5)أفقه النساء مطلقا ماتت سنة سبع ومخسني
 املتابعات، والشواهد:

 َمَرِضِه قَاَل الزُّْهرِيُّ َفَأْخرَبَين ُعْرَوُة، َأْو َعْمَرُة َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليه وَسلم يف 
ِقَرٍب ملَْ حُتَْلْل َأوِْكيَـتُـُهنَّ َلَعلِّي َأْسرَتِيُح َفَأْعَهَد ِإىَل النَّاِس قَاَلْت َعاِئَشُة  الَِّذي َماَت ِفيِه ُصبُّوا َعَليَّ ِمْن َسْبعِ 

َنا  َنا َعَلْيِه اْلَماَء ِمنـُْهنَّ َحىتَّ طَِفَق ُيِشرُي إِلَيـْ َأْن َقْد فـََعْلنُتَّ، َفَأْجَلْسَناُه يف خِمَْضٍب حِلَْفَصَة ِمْن حُنَاٍس َوَسَكبـْ
 اتبعه أمحد  متابعة قاصرة َخرََج احلديث. مُثَّ 

مرضه الذى مات فيه صبوا على من  هللا، صلى هللا عليه وسلم: يفحديث قال رسول وشاهد له 
سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلى أسرتيح فاعهد إىل الناس فجلسناه يف خمضب حلفصة من حناس 

 وسكبنا عليه املاء منهن حىت طفق يشري إلينا أن قد فعلنت مث خرج )عبد الرزاق( .

 :الحكم على الحديث

 يكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.رجاله كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه. و 

 
 

 

                                 
 (3905)( برقم 11/  20)1ط األوىلاملزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، (  1)

 . (179/  5)1ط د. ،الطبقات الكربى د.ابن سع(2)

 (4561( برقم )389)ص:   1-ط األوىلابن حجر، تقريب التهذيب، (  3)

 (7885(برقم )227/  35)1 -ط األوىل املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،(  4)

 (8633( برقم )750)ص:  1 -ط األوىل ابن حجر، تقريب التهذيب،(  5)
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 :الثاين املبحث

 :من الكبائر أن ال يسترت من بوله ابب ختريج األحاديث يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



101 

 

 والعشرونالثالث احلديث 
 املسجد ابب صب املاء على البول يف

حدثنا عبد هللا، حدثين أيب، حدثنا أبو سلمة حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن 
سلمة من آل ابن األزرق أن املغرية بن أيب بردة وهو من بين عبد الدار أخربه؛ أنه مسع أاب هريرة يقول 
سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إان نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن 

و الطهور ماؤه احلل توضأان به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ه
 (1)ميتته

 ، و/272( 219 /1)، ومالك بن أنس يف املوطأ /8856( 2491 /3)أخرجه أمحد يف مسنده 
ابب /83( 69 /1) هسنن يف أبو داود ، و/8657( 504 /4عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه )

النسائي يف  ، وابب الوضوء مباء البحر /386( 250 /1ابن ماجه يف سننه ) ، والوضوء مباء البحر
 -الشافعي يف مسنده  ، و/19437( 252 /9البيهقي يف السنن الكربى ) ، و/59( 50 /1سننه )

، ابب الوضوء من ماء البحر /756( 567 /1الدارمي يف سننه ) ، و/كتاب الطهارة/1( 143 /1)
على صفوان بن سليم عن سعيد بن  احلديث مدار، و /1243( 49 /4ابن حبان يف صحيحه ) و

 .سلمة عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة
 دراسة اإلسناد 

روى عن: أبيه أمحد  أبو عبد الرمحن البغدادي. : عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل بنهوعبد هللا 
وروى عنه: النسائي، وأبو  براهيم املوصليبن حممد بن حنبل، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وأمحد بن إ

بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي، وأبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد هللا 
ولد اإلمام ثقة من الثانية عشرة مات سنة قال ابن حجر (3)احلافظ قال الذهيب:(2)بن املنادي، وغريهم

 (4)، ومائتنيتسعني
 

                                 
 ( ابب صب املاء على البول يف املسجد327 /1(ابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية  )1)

 (3157(برقم)285 /14)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (2625(برقم)538 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (3)

 (3205(برقم)295ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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روى . حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا املروزي، مث البغدادي بن : أمحدهو أبيه
عن: إبراهيم بن خالد الصنعاين )س( ، وإبراهيم بن سعد الزهري، وأيب سلمة منصور بن سلمة 

قال (2) اإلمام قال الذهيب:(1)روى عنه: البخاري، ومسلم، وابنه: عبد هللا بن أمحد بن حنبل. و اخلزاعي
، أحد األئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعنيابن حجر: 

 (3)ومائتني
 

روى عن:  : منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صاحل، أبو سلمة اخلزاعي البغدادي.هوأبو سلمة 
بكر أمحد  روى عنه: أمحد بن حنبل، وأبو، و بكر بن مضر املصري، ومحاد بن سلمة، ومالك بن أنس

ثقة ثبت قال ابن حجر: (5)احلافظقال الذهيب: (4)إيرهمبن أيب خيثمة ، وإمساعيل بن أيب احلارث، و 
   (6)حافظ من كبار العاشرة مات سنة عشر ومائتني على الصحيح

 
، صفوان بن سليم :روى عن. أبو عبد هللا املدين، : مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامرهو مالك

حممد بن إدريس الشافعي، وحممد بن روى عنه: هللا بن أيب منر، وصاحل بن كيسان، و  وشريك بن عبد
قال  (8)مامإلا قال الذهيب:(7)غريهممسلم ابن شهاب الزهري، ومنصور بن سلمة أبو سلمة اخلزاعي، و 

، الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني وكبري املتثبتني، من السابعة مات سنة تسع وسبعني ابن حجر:
 (9)ومائة

روى عن: أنس بن مالك، وذكوان أيب . : صفوان بن سليم املدين، أبو عبد هللاهوصفوان بن سليم 

                                 
 (96(برقم)437 /1ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (78(برقم)202 /1ط األوىل ) لكاشفا الذهيب (2)

 (96(برقم)84ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (6194(برقم)530 /28ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (4)

 (5642(برقم)297 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (6901(برقم)547ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (5728(برقم)91 /27ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي(7)

 (5240(برقم)234 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (6425(برقم)516)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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أقرانه، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومالك بن ، وروى عنه: صاحل السمان، وسعيد بن سلمة
 ةي ابلقدر من الرابعثقة مفت عابد رمقال ابن حجر: (2)ثقة حجة ،مام القدوةإلاقال الذهيب: (1)أنس

 (3)، ومائةمات سنة اثنتني وثالثني
روى عن: املغرية بن أيب بردة ،  : سعيد بن سلمة املخزومي ، من آل ابن األزرق.هوسعيد بن سلمة 

قال ابن (5)وثقه النسائيقال الذهيب: (4)روى عنه: اجلالح أبو كثري، وصفوان بن سليم، و عن أيب هريرة.
 (6)السادسة وثقه النسائي منحجر: 

 
روى عنه: ، و حديث: " البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته ، أيب هريرةروى عن:  .املغرية بن أيب بردة

 :ابن حجرقال (7)اجلالح أبو كثري على خالف فيه، واحلارث بن يزيد، وسعيد بن سلمة املخزومي
 (8)هـ  100بعد : من الوسطى من التابعني الوفاة :  الثالثةالطبقة :ي، من وثقه النسائ
اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفا كثريا، ، : أبو هريرة الدوسي اليماين، حافظ الصحابةهوأبو هريرة 

روى عن: النيب صلى هللا عليه وسلم الكثري  ، وقيل غري ذلك.فقيل: امسه عبد الرمحن بن صخر
بن جرب املكي ، وابنه روى عنه: جماهد  ، والطيب، وعن أيب بن كعب، وأسامة بن زيد بن حارثة

قال (10)كان حافظا متثبتا ذكيا مفتيا  قال الذهيب:(9)احملرر بن أيب هريرة، واملغرية بن أيب بردة العبدري
 (11)مات سنة سبع وقيل سنة مثان وقيل تسع ومخسني، حافظ الصحابةابن حجر: 

                                 
 (2882(برقم)184 /13ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (2398(برقم)503 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (2933(برقم)276ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب املزي (3)

 (2289(برقم)480 /10ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (1901(برقم)438 /1) ط األوىل الكاشف الذهيب (5)

 (2327(برقم)236ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر(6)

 (6123(برقم)352 /28ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 256/  10 د ط-هتذيب التهذيب ابن حجر (8)

 (7681(برقم)366 /34ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (9)

 (6881(برقم)469 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (10)

 (8426(برقم)680ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (11)
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 احلكم على احلديث
 احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.رجاله ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون 

 :سعيد بن سلمةواحلديث عليه بعض التعليقات عن 
وكذلك ابن « صحيحه»خرج ابن خزمية حديثه يف  سعيد بن سلمة املخزومي من آل ابن األزرق.

سألت حممد بن إمساعيل «: العلل الكبري»وقال الرتمذي يف كتاب ، حبان والبيهقي والطوسي
فقال: هو حديث صحيح، قال البيهقي: وإمنا مل « ماء البحر»يعني  -البخاري عن هذا احلديث 

قول «: التمهيد»وقال أبو عمر يف ، خيرجه الشيخان ألجل اختالف وقع يف اسم سعيد بن سلمة
البخاري صحيح ما أدري ما هذا، وأهل احلديث ال حيتجون مبثل إسناد هذا احلديث، وسعيد بن 

يم، ومن كانت هذه حاله ال تقوم به حجة قال: وقد رواه حيىي بن سلمة مل يرو عنه إال صفوان بن سل
سعيد مرسال عن املغرية ومل يذكر أاب هريرة، وحيىي أحد األئمة قال: وإمنا احلديث عندي صحيح ألن 

 (1)العلماء تلقوه ابلقبول

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 والعشرون: رابعاحلديث ال-مت

 ابب من الكبائر أن ال يسترت من بوله

                                 
 (1974(برقم)305 /5)د ط  – إكمال هتذيب الكمال مغلطاى (1)
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حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل، ثنا عبد هللا بن صاحل، حدثين الليث، حدثين حممد بن عجالن،  
عن حممد بن عمرو، عن أبيه عمرو بن علقمة، عن بالل بن احلارث، قال: مسعت رسول هللا صلى 

تب هللا إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من رضوان هللا ما يظن أهنا تبلغ ما بلغت يك»هللا عليه وسلم يقول: 
له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت 

 (1)«فيكتب هللا هبا عليه سخطه إىل يوم يلقاه
 

مالك يف املوطأ ابب ما يؤمر من التحفظ  ، و/1133( 368 /1املعجم الكبري )أخرجه الطرباين يف 
، وعبد بن محيد يف /15946( 15852( )469 /3)همسند يف أمحد ، و /2072(/ 163 /2)

، واحلاكم يف /1133( 368 /1، و الطرباين يف املعجم الكبري )/358( 140مسنده )ص: 
، و البيهقي يف السنن الكربى /911( 405 /2، واحلميدي يف مسنده )/137( 45 /1املستدرك)

، و البغوي يف شرح السنة /724( 278، والربيع بن حبيب يف مسنده )ص: /17110( 165 /8)
موارد ، واهليثمي يف /294( 405، و عبد هللا بن وهب يف اجلامع )ص: /4125( 315 /14)

نفس  /2319 (149 /4) هجامع، و الرتمذي يف إن أحدكمبلفظ  /1576 (379الظمآن )ص: 
لقمة، ، ومدار احلديث على حممد بن عمرو بن ع/1141 (551 /2الزهد )يف  ابن السري الفظ، و

 عن أبيه، عن بالل بن احلارث املزين.
 دراسة اإلسناد

روى : حيىي بن عثمان بن صاحل بن صفوان القرشي السهمي، أبو زكراي املصري، هوحيىي بن عثمان 
روى عنه: ابن ، و أيب صاحل عبد هللا بن صاحل ، وأبيه عثمان ابن صاحل، وحامد بن حيىي البلخيعن: 

ابن أمحد الطرباين،  ، وأبو القاسم سليمانحممد بن جامع السكري براهيم بنماجه، وأمحد بن إ
صدوق رمي ابلتشيع ولينه  قال ابن حجر: (3)ينكرحافظ أخباري له ما  قال الذهيب:(2)غريهمو 

 (4)ئتنيابعضهم لكونه حدث من غري أصله من احلادية عشرة مات سنة اثنتني ومثانني، وم

                                 
 ( ابب من الكبائر أن ال يسترت من بوله322 /1ط الثانية ) شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 (6883(برقم)462 /31)ط األوىل يف أمساء الرجالهتذيب الكمال  املزي (2)

 (6213برقم)6213( 371 /2)ط األوىل الكاشفالذهيب  (3)

 (7605(برقم)594)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)
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الليث بن . روى عن: صاحل بن حممد بن مسلم، أبو صاحل املصريعبد هللا بن  :هو عبد هللا بن صاحل

حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي، روى عنه: ، وهشيم بن بشري، و  يسعد، ومعاوية بن صاحل احلضرم
وكان صاحب حديث فيه لني قال الذهيب: (1)غريهموحيىي بن معني، ويعقوب بن سفيان الفارسي، و 

صدوق كثري الغلط ثبت يف كتابه قال ابن حجر: (2)ممن يكذب قال أبو زرعة حسن احلديث مل يكن
قال عبد هللا بن أمحد: سألت  (3)، ومائتنيوكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة اثنتني وعشرين

)يعين أابه( عن عبد هللا بن صاحل، كاتب الليث. فقال: كان أول أمره متماسكاً. مث فسد أبخرة، 
 (4)وليس هو بشيء

 
مسع يزيد بن  ،الليث بن سعد بن عبد الرمحن أبو احلارث الفهمي املصري الفقيههو: عد الليث بن س

وهشيم بن  ،عبد هللا بن املبارك: روى عنه، و وحممد بن عجالن، وحممد بن مسلم الزهري ،أيب حبيب
قال (6)أحد االئمة يف الدنيا فقهاقال ابن حبان البسيت: (5)، وغريهموأبو صاحل كاتب الليث ، بشري

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات يف قال ابن حجر:  (7)ثبت من نظراء مالكالذهيب: 
 (8)، ومائةشعبان سنة مخس وسبعني

، أبيه عجالن روى عن:. ، أبو عبد هللا املدين د بن عجالن القرشي: حممهوحممد بن عجالن 
، ومنصور بن املعتمر، وحيىي  سعد الليث بن ، وروى عنه:حممد بن عمرووعكرمة موىل ابن عباس، و 

َماَت َسَنًة مَثَاٍن ، أَْو ِتْسٍع قال ابن سعد: (1)الفقيه الصاحلقال الذهيب: (9)، وغريهمبن سعيد القطان

                                 
 (3336(برقم)98 /15ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (2780(برقم)562 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (3388(برقم)308ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (1382(برقم)257 /2ط األوىل ) رجال احلديث وعلله(أمحد بن حنبل 4)

 /5863( 3(برقم))341 /50)د، ط اتريخ دمشق ابن عساكر (5)

 (1536(برقم)303)ص:  ط األوىل مشاهري علماء األمصارابن حبان  (6)

 (4691(برقم)151 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (7)

 (5684(برقم)464ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (8)

 (5462(برقم)101 /26)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (9)



107 

 

صدوق الذهيب: قال (2)َوأَْربَِعنَي َوِماَئٍة اِبْلَمِديَنِة يف ِخاَلَفِة َأيب َجْعَفٍر اْلَمْنُصوِر ، وََكاَن ثَِقًة َكِثرَي احْلَِديثِ 
صدوق إال أنه اختلطت  قال ابن حجر:(3)قال احلاكم وغريه سيء احلفظ وخرج له مسلم يف الشواهد

 (4)بـ املدينةهـ  148: من صغار التابعني الوفاة :    5عليه أحاديث أىب هريرة الطبقة :  
 

روى عن: إبراهيم بن . ليثي، أبو عبد هللا، ال: حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاصهوحممد بن عمرو 
محاد بن روى عنه: عبد هللا بن حنني، وأبيه عمرو بن علقمة بن وقاص، وانفع موىل ابن عمر، و 

َحدُِّث، الصَُّدْوقُ  قال الذهيب:(5)، وغريهمسلمة، وشعبة بن احلجاج، ومالك بن أنس
ُ
قال (6)اإِلَماُم، امل

 َوِماَئٍة يف ِخاَلَفِة َأيب َجْعَفٍر اْلَمْنُصوِر ، وََكاَن َكِثرَي احْلَِديِث اِبْلَمِديَنِة َسَنَة أَْرَبٍع َوأَْربَِعنيَ ابن سعد: 
 (7)ُيْسَتْضَعفُ 

ذكره ابن حبان ، و روى عنه: ابنه حممد بن عمرو. : عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي املدينأبيه هو
قال (9)وثققال الذهيب: (8)روى له الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه حديثا واحدا، و يف كتاب "الثقات
 (10)ابن حجر: مقبول
صلى هللا عليه  ،يبروى عن: الن. ، أبو عبد الرمحن املدين: بالل بن احلارث املزينهوبالل بن احلارث 
احلارث بن بالل بن احلارث روى عنه: ابنه ، و د هللا بن مسعود، وعمر بن اخلطابوسلم، وعن: عب

صاحب قال ابن عساكر: (11)، وغريهمواملغرية بن عبد هللا اليشكرياملزين، وعلقمة بن وقاص الليثي، 

                                 
 (5046(برقم)200 /2ط األوىل )الكاشف  الذهيب (1)

 (269(برقم)354)ص:  ط الثانية الطبقات الكربى ابن سعد (2)

 (306(برقم)165)ص: ط األوىل من تكلم فيه وهو موثق الذهيب (3)

 342/  9 ط-د هتذيب التهذيبابن حجر  (4)

 (5513(برقم)212 /26ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (46(برقم)136 /6)الثانيةط  سري أعالم النبالء الذهيب (6)

 (283(برقم)363ط الثانية )ص:  - الطبقات الكربى ابن سعد (7)

 (4415(برقم)160 /22ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (8)

 (4199(برقم)84 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (9)

 80/  8ط -د هتذيب التهذيب ابن حجر (10)

 (780(برقم)283 /4)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (11)
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مزينة وكان  رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( من أهل ابدية املدينة شهد الفتح وكان حيمل أحد ألوية
 (2)مات سنة ستني وله مثانون سنةقال ابن حبان البسيت: (1)فيمن غزا دومة اجلندل مع خالد بن الوليد

 احلديثاحلكم على  
رجاله السبعة حيي بن عثمان صدوق، وعبد هللا بن صاحل فيه لني وقال أمحد ليس بشيء، وحممد بن 

 عجالن صدوق، وحممد بن عمرو صدوق، وعمرو بن علقمة مقبول إال الليث بن سعد فإنه ثقة.
 وأقل ما يقال يف هذا احلديث أنه حسنا هبذا اإلسناد.

حدثنا حممد بن قال الرتمذي: -وألفاظ خمتلفة ،كهذا احلديث وأما املنت فله شواهد من طرق أخرى
بشار قال: حدثنا ابن أيب عدي، عن حممد بن إسحاق قال: حدثين حممد بن إبراهيم، عن عيسى بن 

إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يرى »طلحة، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
،  (3)هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال الرتمذي «ريفا يف النارهبا أبسا يهوي هبا سبعني خ

حدثنا عبد هللا، حدثين أيب، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن  -والثاين
احلسن، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ما يرى 

 (4)ت يهوي هبا يف النار سبعني خريفالغأن تبلغ حيث ب
 
 والعشرون امساحلديث اخل-مت

 ابب ما جاء يف غسل البول
س قال: مر النيب صلى هللا عليه وسلم بقربين فقال: و عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن طاو 

 ال يتأذى ببوله، وهذا قرب فالن، وهذا قرب فالن، ومها يعذابن يف غري كبري وبلى، أما أحدمها فكان »
احدة وعلى هذا مث أخذ جريدة رطبة فكسرها، فوضع على هذا و « أما اآلخر فكان يهمز الناس

قال ابن عيينة: وأخربين «. أن خيفف عنهما العذاب ما داما رطبتني، أو رطبني عسى»واحدة، وقال: 

                                 
 (973(برقم)412 /10)ط -د اتريخ دمشق(ابن عساكر 1)

 (182(برقم)61ط األوىل )ص:  مشاهري علماء األمصارابن حبان  (2)

 /2314( 557 /4سنن الرتمذي )النظر  (3)

 8779( 2414 /3(النظر مسند أمحد )4)
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 (1)س مثلهو منصور، عن جماهد، عن طاو 
 

ابن حنبل يف مسنده  ، و/6754( 589 /3ابب فتنة القرب)-همصنفيف  عبد الرزاق الصنعاينأخرجه 
حديث رقم:  6ص   /1أيب داود يف سننه ج  ، و\1986\1980حديث رقم:  225ص   /1ج 
ابن ماجه يف سننه ج ، و لفظ، أما هذا فكان ال يستنزه من البول وأما هذا فكان ميشي ابلنميمة 20
ص   /4النسائي يف سننه ج  ابق، وبنفس الفظ الس\347\347حديث رقم:  125ص   /1

 بلفظ، أما أحدمها فكان ال يستربئ من بوله \2078\2069حديث رقم:  106
 

 دراسة اإلسناد
عمرو بن . روى عن: أبو حممد الكويف، سفيان بن عيينة بن أيب عمران ، وامسه: ميمونابن عيينة هو: 

أمحد بن حنبل، وسفيان الثوري، ، ورى عنه: مالك بن أنس، و دينار، وأيوب بن أيب متيمة السختياين
ثقة حافظ  قال ابن حجر: (3)ثقة ثبت حافظ إمامقال الذهيب: (2)، وغريهموسفيان بن وكيع بن اجلراح

ًتا َكِثرَي قال ابن سعد:   (4)، ومائةفقيه إمام حجة من رؤوس الطبقة الثامنة مات وتسعني َكاَن ثَِقًة ثـَبـْ
 (5)احْلَِديِث ُحجَّةً 

، وابنه عبد طاووس بن كيسان. روى عن: عمرو بن دينار املكي، أبو حممد األثرمهو: عمرو بن دينار 
سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة، ، وروى عنه: جابر بن عبد هللا األنصاريهللا بن طاووس، و 
قال  (7)معمرو بن دينار أبو حممد موىل قريش مكي إما قال الذهيب: (6)، وغريهموالوضاح أبو عوانة

 لزركليقال ا (8)ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائةابن حجر: 

                                 
 . 325-ص-1-ط الثانية ابب ما جاء يف غسل البول بطال صحيح البخاريشرح بن  (1)

 (2413(برقم )177 /11)  ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (2)

 (2002(برقم)449 /1)ط األوىل   الكاشفالذهيب  (3)

 (2451(برقم)245)ص: ط األوىلتقريب التهذيب  ابن حجر (4)

 (498 /5)األوىلط  الطبقات الكربىابن سعد  (5)

 (4360(برقم)5 /22)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (6)

 (4152(برقم)75 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (7)

 (5024(برقم)421)ص:  ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (8)
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فقيه، كان مفيت أهل مكة. فارسي األصل، من األبناء. مولده بصنعاء، ووفاته مبكة. قال شعبة: ما 
 . (1)رأيت أثبت يف احلديث منه. وقال النسائي: ثقة ثبت

كيسان اليماين ، أبو حممد اال بناوي، كان خيتلف ِإىَل س بن  و َعبد اَّللَِّ بن طاو  هو: بن طاووسا
أيوب روى عنه: س، وعطاء بن َأيب رابح، وعكرمة موىل ابن عباس، و و َرَوى َعن: أبيه طاو  مكة.

َحدُِّث، الثَِّقةُ قال الذهيب: (2)، وغريهمبن زيد، وَمْعَمر بن راِشد ومحاد، السختياين
ُ
قال ابن (3)اإِلَماُم، امل

 (5)ثقة مأمونقال الدارقطين  (4)اضل عابد من السادسة مات سنة اثنتني وثالثنيثقة فحجر: 
 املتابعات والشواهد 

أخربان املعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد بن زايد،  -/766 (573 /1) يف مسنده الدارميأخرج: 
 صلى س، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: مر رسول هللاو حدثنا األعمش، عن جماهد، عن طاو 

هللا عليه وسلم بقربين فقال: إهنما ليعذابن يف قبورمها، وما يعذابن يف كبري: كان أحدمها ميشي 
أو من البول قال: مث أخذ جريدة رطبة فكسرها، فغرز  ،ابلنميمة، وكان اآلخر ال يستنزه عن البول

 "عسى أن خيفف عنهما حىت تيبسا "عند رأس كل قرب منهما قطعة، مث قال:
وعن أنس قال: مر النيب صلى هللا عليه وسلم -/1030 (257 /1جممع الزوائد )اهليثمي: يف وعند 

فأخذ سعفة فشقها فوضع على هذا القرب شقاً وعلى هذا  بقربين لبين النجار يعذابن ابلنميمة والبول،
وفيه عبيد بن رواه أمحد والطرباين يف األوسط  ال يزال خيفف عنهما ما دامتا رطبتني. القرب شقًا وقال:

 هو ضعيف.و عبد الرمحن 
 احلكم على احلديث

عادة يروي عن أبيه طاووس: ويف  َعبد اَّللَِّ بن طاووسرجاله كلهم ثقات إال أن السند فيه انقطاع ألن 
، وهبذا يكون احلديث ضعيفا هبذا النيب صلى هللا عليه وسلم بقربينحديثنا هذا قال ابن طاووس مر 

 .أما أحدمها فكان ال يتأذى ببولهاإلسناد.، واحلديث له ألفاظ خمتلفة لكن عبد تفرد بلفظ 

                                 
 (77 /5) ط اخلامس عشر األعالمالزركلي  (1)

 3346(برقم)130 /15)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (2)

 (26(برقم)103 /6)الثالثةط  سري أعالم النبالءالذهيب  (3)

 (3397(برقم)308)ص:  ط األوىل تقريب التهذيبابن حجر  (4)

 (برقم)361 /2)ط األوىل  رجال احلديث وعلله الدار قطين (5)
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 احلديث السادس والعشرون-مت
 ابب إذا ألقى على ظهر املصلى قذر أو جيفة مل تفسد صالته

إذا كربت » الثوب، فقال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عمران، عن أيب جملز: يف الدم يكون يف
 (1)«ودخلت يف الصالة ومل تر شيئا، مث رأيته بعد فأمت الصالة

 
 /7291( 128 /2)أخرجه ابن يب شيبة يف مصنفه 

 دراسة اإلسناد
 سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج روى عن:. : يزيد بن هارون بن زاذي ، أبو خالد الواسطي

براهيم بن يعقوب اجلورجاين )د س( ، وأمحد بن إبراهيم إ، وروى عنه: ن حدير السدوسىعمران ب
ثقة قال ابن حجر: (3)اإِلَماُم، الُقْدَوُة، َشْيُخ اإِلْساَلمِ قال الذهيب: (2)، وغريهمالدورقي، وأمحد بن حنبل

 (4)متقن عابد من التاسعة مات سنة ست ومائتني وقد قارب التسعني
 

عبيدة البصري. روى عن: أيوب السختياين، و،  : عمران بن حدير السدوسي ، أبوهو عمران
روى عنه: محاد بن زيد ، ومحاد بن سلمة، ، و وعكرمة موىل ابن عباس، وأيب جملز الحق بن محيد

كان قال الذهيب:   (5) قال  إسحاق بن منصور ، عن حيىي بن معني: ثقة ، وغريهمويزيد بن هارون
 (7)، ومائةسنة تسع وأربعني ثقة ثقة من السادسة ماتقال ابن حجر: (6)متعبدا

: الحق بن محيد بن سعيد بن سدوس السدوسي، أبو جملز البصري األعور.روى عن: هوأبو جملز 
، وأيوب السختياين، و،  ، وروى عنه:، وحذيفة بن اليمانأسامة بن زيد بن حارثة، وأنس بن مالك 

                                 
 على ظهر املصلى قذر أو جيفة مل تفسد صالتهإذا ألقى ( ابب 355 /1ط الثانية  ) شرح صحيح البخاريبطال  ابن(1)

 (7016(برقم)261 /32)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)
 (118(برقم)358 /9)الثالثةط  سري أعالم النبالء الذهيب (3)

 (7789(برقم)606ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (4)

 (1647/برقم) 6اجلرح والتعديل:  انظر(4484(برقم)314 /22ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (4259(برقم)92 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (6)

 (5148(برقم)429ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (7)
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 (1)، وغريهموعمران ابن حدير ، وقتادة بن دعامة
 يثاحلكم على احلد

رجاله كلهم ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.، ومل 
 خيرجه هبذا الفظ سوى ابن أيب شيبة.

 شواهد املنت
 /1جاء فيه عن ابن عمر أثران: أحدمها: ما علقه البخاري يف هذا الباب، ووصله ابن أيب شيبة 

 372 /1نيهما: ما رواه عبد الرزاق يف "مصنفه" (، ومل يذكر فيه اإلعادة. اث2070) 180
 (.731) 163 /2(، وذكر عدم اإلعادة عليه. ورواه أيًضا ابن املنذر يف "األوسط" 1453)
( عن معمر، عن عطاء اخلرساين. 1469) 376 - 375 /1( روى عبد الرزاق يف "املصنف" 2)

نسيت أن أغسله. وروى ابن أيب شيبة يف قال: قال يل عطاء: لقد صليت يف ثويب هذا مرارًا فيه دم ف
 ( أن عطاء مل يكن يرى يف الدم واملين يف الثوب أن تعاد منه الصالة.3968) 345 /1"املصنف" 

عن إبراهيم قوله: إذا وجد يف ثوبه دًما أو منًيا غسله  346 /1( وروى ابن أيب شيبة يف "مصنفه" 3)
 ومل يعد الصالة.

( عن أيب الربيع قال: رأيت جماهًدا يف ثوبه 3959) 344 /1صنفه" ( روى ابن أيب شيبة يف "م4)
 (2)دم يصلي فيه أايًما.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 (6772(برقم)176 /31ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (492 /4اجلامع الصحيح )التوضيح لشرح  انظر (2)
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 والعشرون سابعاحلديث ال-مت
 من الكبائر أن ال سترت من بوله -ابب

أخربان أبو عبد هللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا عباس بن حممد ، ثنا العباس بن  
الفضل األزرق ، ثنا حرب بن شداد ، ثنا حيىي بن أيب كثري ، عن عبد احلميد بن سنان ، عن عبيد 

سمعته يقول: " بن عمري ، حدثين أيب قال: كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، ف
أال إن أولياء هللا املصلون ، أال وإنه من يتم الصالة املكتوبة  يراها هلل عليه حقا ، ويؤدي الزكاة 
املفروضة ، ويصوم رمضان ، وجيتنب الكبائر " ، فقال له رجل: اي رسول هللا ، وما الكبائر؟ قال: " 

ل الراب ، وأكل مال اليتيم ، وقذف الكبائر تسع ، أعظمهن إشراك ابهلل ، وقتل نفس مؤمن ، وأك
احملصنة ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ، والسحر ، واستحالل البيت احلرام ، من لقي هللا 

 "(1)وهو بريء منهن كان معي يف جنة مصاريعها من ذهب 
 /1)ابب اإلمياناملستدرك ، واحلاكم يف /20752( 313 /10السنن الكربى )أخرجه البيهقي يف 

جامع املسانيد ، وابن كثري يف  /898 (352 /2شرح مشكل اآلاثر )، والطحاوي يف /197 (59
جممع الزوائد ومنبع ، و /101 (47 /17املعجم الكبري )، والطرباين يف /8474 (655 /6والسنن )

 /4012 (242 /31) ه ابب ذكر الكبائرسنن: يف النسائي، و /142 (54 /1) : للهيثميالفوائد
 .عبيد بن عمريديث على مدار احل

 دراسة اإلسناد
حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ النـَّْيسابورّي احلاكم املعروف اببن الَبيع، صاحب هو: احلافظ، أبو َعْبد هللا 

حّدث َعْن أَبِيِه، وحممد ْبن يعقوب األصّم، وحممد ْبن يعقوب ْبن  الّتصانيف يف علوم احلديث.
أبو احَلَسن الّدارُقْطيّن ، َوأَبُو َذّر َعْبد ْبن أمْحَد اهلََروي، َوأَبُو َبْكر أمحد ْبن احلسني  :روى َعْنهُ ، و األخرم

صاحب التصانيف إمام صدوق ولكنه يصحح يف مستدركه أحاديث قال ابن حجر: (2)البَـْيهقيّ 
 ساقطة فيكثر من ذلك فما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن جيهل ذلك وإن علم فهو خيانة

كان من أهل الفضل والعلم واملعرفة واحلفظ، وله يف علوم   :قال اخلطيب ،ُقْطُلْوبـََغاقال: ابن (3)عظيمة

                                 
 .323-1-من الكبائر أن ال سترت من بوله -ابب-ابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية (1)

 (188(برقم)89 /9)ط األوىل  اتريخ اإلسالم الذهيب (2)

 /7020( 256 /7)ط األوىل لسان امليزان ابن حجر (3)
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مجع أبو عبد هللا أحاديث زعم أهنا ِصحاح على شرط البخاري : احلديث مصنفات عدة، وكان ثقة
فأنكر « الهمن كنت مواله فعلي مو »و ومسلم يلزمهما إخراجها يف صحيحيهما منها حديث الطائر،

عليه أصحاب احلديث ذلك، ومل يلتفتوا فيه إىل قوله، وال َصوَّبوه من فعله. وتويف سنة مخس 
 (1)وأربعمائة

 
أبو العباس النيسابوري األصم  موىل بين أمية حمدث مشهور  ،ه حممد بن يعقوبهو: حممد بن يعقوبه 

وروى ، د بن عبيد هللا بن املناديوحمم، العباس بن حممد الدوري، و مسع بدمشق أاب زرعة الدمشقي
كان حُمَدَّث قال الذهيب:  (2)وأبو عبد هللا احلاكم ، وابنه أبو عمرو بن محدان ،عنه أبو جعفر بن محدان

قال  (3)عصره بال مدافعة. حدَّث يف اإْلِساْلم سًتا وسبعني سنة ومل خيتلف يف صدقه، وصّحة مساعاته
ووفاته هبا. رحل رحلة واسعة، فأخذ عن رجال احلديث مبكة حمّدث، من أهل نيسابور، الزركلي: 

 (4)ومصر ودمشق واملوصل والكوفة وبغداد
 

روى عن: أمحد بن حنبل، وسليمان بن . : عباس بن حممد، أبو الفضل البغداديهو عباس بن حممد
ملنذر حممد بن خملد الدوري، وحممد بن ا، وروى عنه: داود الطيالسي، والعباس بن الفضل األزرق

اهلروي ، وأبو العباس حممد بن يعقوب األصم، وقال عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي: مسعت منه مع 
ثقة  قال ابن حجر: (6)ثقة حافظقال الذهيب: (5)أيب. وهو صدوق، سئل أيب عنه، فقال: صدوق

 (7)حافظ من احلادية عشرة مات سنة إحدى وسبعني، ومئتني

                                 
 (10035(برقم)392 /8)األوىلط  الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ابن قطلوبغا (1)

 (7124(برقم)287 /56)-د، ط–اتريخ دمشق  ابن عساكر (2)

 (243(برقم)841 /7)ط األوىل اتريخ اإلسالم الذهيب (3)

 (247(برقم)145 /7)ط اخلامسة عشر  ألعالما الزركلي (4)

 (3141(برقم)245 /14ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (5)

 (2609(برقم)536 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (6)

 (3189(برقم)294ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (7)
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ي، حرب بن شداد اليشكر  :روى عن. بن الفضل األزرق البصري العباس هو:العباس بن الفضل 
 متييز، العباس بن الفضل األزرق البصري. قال ابن حجر:(1)وقال ابن املديين: ضعيفعباس الدوري، و 

العباس بن  قال أبو زرعة الرازي(2)كذبه ابن َمِعني  روى عنه عباس الدوري، َوغريه. من أقران عفان.
 (3)احلديثالفضل؟ قال: "منكر 

 
َرَوى َعن: احلسن الَبْصرِّي،  . : حرب بن شداد اليشكري ، أَبُو اخلطاب الَبْصرِيّ هوحرب بن شداد 

َرَوى َعنه: جعفر ْبن ُسَلْيمان الضبعي، وعباس ْبن الفضل األزرق، وعبد الرمحن ، و وحيىي ْبن َأيب كثري 
ثقة من السابعة مات سنة إحدى : قال ابن حجر(5)وثقه أمحدقال الذهيب: (4)، وغريهمْبن مهدي

 (6)، ومائةوستني
، وعبد الرمحن عبد احلميد بن سنان . روى عن:نصر اليمامي : حيىي بن أيب كثري الطائي، موالهم، أبو

حرب بن شداد، وهشام الدستوائي، روى عنه: بن عمرو األوزاعي، وعروة بن الزبري ومل يسمع منه، و 
ثقة ثبت لكنه يدلس قال ابن حجر: (8)عالمألأحد اقال الذهيب: (7)، وغريهموحيىي بن سعيد األنصار

 (9)وقيل قبل ذلك ، ومائة،ويرسل من اخلامسة مات سنة اثنتني وثالثني
 

                                 
 (4178(برقم)385 /2)ط األوىل  ميزان االعتدال الذهيب (1)

 (1307( 335 /9)ط األوىل لسان امليزان ابن حجر (2)

 (374 /2) -ط-د-الضعفاء الرازيأيب زرعة  (3)

 (1156(برقم)524 /5ط األوىل ) الكمال يف أمساء الرجالهتذيب  املزي (4)

 (969(برقم)316 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (1165(برقم)155ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (6907(برقم)504 /31ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (6235(برقم)373 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (7632(برقم)596)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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روى عنه: حيىي ، و روى عن: عبيد بن عمري الليثي : عبد احلميد بن سنان، حجازي.هوعبد احلميد 
روى له أبو داود، والنسائي حديثا واحدا، وقد وقع و  ،بن أيب كثري ذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"

 (2)ال يعرف، وقد وثقه بعضهم عداده يف التابعني. قال الذهيب:(1)لنا بعلو عنه
 (3)البخاري قال: عبد احلميد بن سنان، عن عبيد بن عمري، يف حديثه نظرقال العقيلي: قال 

 
قال مسلم بن  كي، قاص أهل مكة.: عبيد بن عمري بن قتادة، أبو عاصم املهوعبيد بن عمري 

روى  وقال غريه: رأى النيب صلى هللا عليه وسلم. احلجاج : ولد يف زمان النيب صلى هللا عليه وسلم.
عبد احلميد بن روى عنه: ، و عن: أيب بن كعب ، وعبد هللا بن عباس، وأبيه عمري بن قتادة الليثي

َكاَن ِمْن ثَِقاِت قال الذهيب:  (4)، وغريهمأيب رابح ، وابنه عبد هللا بن عبيد بن عمري ، وعطاء بنسنان
 (6)جممع على ثقته مات قبل ابن عمرقال ابن حجر: (5)التَّاِبِعنْيَ َوأَِئمَِّتِهم مبَكَّةَ 

روى عن: النيب صلى هللا عليه  : عمري بن قتادة بن سعد بن عامر له صحبة.أبيه هوعمري بن قتادة 
روى له أبو داود، والنسائي حديثا، وابن ، و غريه :عمري ومل يرو عنه روى عنه: ابنه عبيد بنو  :وسلم

  (8)عمري بن قتادة له صحبة قال الذهيب:(7)ماجه آخر
 احلكم على احلديث:

رجاله التسعة: أبو عبد هللا احلاكم صدوق، والعباس بن الفضل األزرق منكر احلديث، وعبد احلميد 
  حممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا فيه نظر بن سنان قال اإلمام احلافظ أبو عبد هللا

حسب معاين هذه الفظة عند الذهيب الضعف اخلفيف، وعند الرتمذي آخر مراتب احلسن وأعلى 
مراتب الضعف، وعند ابن حجر بني القبول والرد. وإطالق لفظة فيه نظر إما الراوي ليس له من 

                                 
 (3718(برقم)437 /16ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)

 (4778(برقم)541 /2ط األوىل ) ميزان االعتدال الذهيب (2)

 (1007(برقم)516 /3)ط الثانية  الضعفاءالعقيلي  (3)

 (3730(برقم)223 /19ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (56(برقم)156 /4) الثالثة ط سري أعالم النبالء الذهيب (5)

 (4385(برقم)377)ص: ط األوىل  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

  (4518(برقم)384 /22ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (4287(برقم)97 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)
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الراوي ضعيفا أو يف اإلسناد علة أو سبب ضعف  احلديث إال القليل ومل يتابع على احلديث أو كون
 راو أو أكثر كما هو عندان يف هذا اإلسناد.

 وابقي الرواة ثقات، ويكون احلديث ضعيفا هبذا اإلسناد لألسباب املذكرة.
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 الثامن والعشرون احلديث
 :ابب ال جيوز الوضوء ابلنبيذ، واملسكر

ثـََنا َربِيٌع اْلُمَؤذُِّن ،  قَاَل: ثنا َأَسٌد قَاَل: ثنا حَيْىَي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيب زَاِئَدَة قَاَل: ثنا َداُوُد ْبُن َأيب ِهْنٍد َعْن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  َلَة َعاِمٍر ، َعْن َعْلَقَمَة ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنُه: َهْل َكاَن َمَع النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ اجلِْنِّ لََّم لَيـْ

َلٍة ، فـَُقْلَنا: اْسُتِطرَي َأِو اْغِتيَل فَـ  تَـَفرَّقـَْنا يف َأَحٌد؟ فـََقاَل: ملَْ َيْصَحْبُه ِمنَّا َأَحٌد ، َوَلِكْن فـََقْداَنُه َذاَت لَيـْ
َلٍة اَبَت هِبَا قـَْوٌم نـَُقوُل: اْسُتِطريَ  َنا ِبَشرِّ لَيـْ َعاِب َواأْلَْوِديَِة نـَْلَتِمُسُه ، َوبِتـْ ِإنَُّه َأاَتين » ، أَِم اْغِتيَل. فـََقاَل: الشِّ

 (1)«َداِعي اجلِْنِّ ، َفَذَهْبُت أُْقرِئـُُهُم اْلُقْرآَن َفَأرَااَن آاَثَرُهمْ 

 

(ثنا حَيْىَي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيب زَاِئَدَة.، وأبو 611( ح )96 /1أخرجه الطحاوي: يف شرح معاين اآلاثر )
(ح 153 /1وأخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ) (5237ح )154ص   /9يعلى يف مسنده ج 

(211)- .  ثَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْدرِيَس، َعْن َداُوَد، َعِن الشَّْعيبِّ

 دراسة اإلسناد
بن ُسَلْيمان ، أبو حُمَمَّد املِْصرِي. َرَوى َعن: أسد ْبن ُموَسى، وعبد هللا ْبن  الربيع املؤذن هو: الربيع

 (2)وهب، وحُمَمَّد ْبن إدريس الشافعي.، وَعنه: أَبُو داود، والنََّسائي، واْبن ماجه، والطحاوي، وغريهم.
َحدُِّث، ، بَِقيَُّة اأَلْعاَلمِ 

ُ
قال ابن حجر: ثقة من احلادية عشرة مات سنة (3)قال الذهيب: اإِلَماُم، امل

 (4)سبعني 
: أسد بن موسى، املِْصرِي. روى عن: أيب عوانة، ووكيع ْبن اجلراح، وحيىي ْبن زكراي.، وَعنه: أسد هو

قال (6)قال البخاري: مشهور احلديث،. (5)َأمْحَد ْبن صاحل املِْصرِي، وحبر بن نصر، والربيع ْبن ُسَلْيمان 

                                 
 .261-ص-1-ج-ابب ال جيوز الوضوء ابلنبيذ، واملسكر ، 2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، (  1)
 (1864( برقم )87/  9)1، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (  2)

 ( 222( برقم )587/  12)3ط ،سري أعالم النبالء ،الذهيب(  3)
 (1894( برقم )206)ص:  1، طتقريب التهذيبابن حجر، (  4)

 (400( برقم )512/  2)1، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (  5)

 (49 برقم: 2ص/ 1)ج ط، د.  التاريخ الكبري، بخاريال(  6)



120 

 

 (1)دوق يغرب من التاسعة مات سنة اثنيت عشرة ابن حجر: ص
 

: حَيْىَي بن زكراي بن َأيب زائدة ، أَبُو َسِعيد الكويف روى عن: إسرائيل ْبن يُوُنس، وَداُود حَيْىَي بن زكراي هو
َبل، وأسد بْ  ن ْبن َأيب هند، وأبيه زكراي ْبن َأيب زائدة. َرَوى َعنه: ِإبـْرَاِهيم ْبن موسى، وأمحد ْبن َحنـْ

قال ابن حجر: ثقة متقن من كبار التاسعة مات سنة ثالث أو أربع  (3)وثقه ابن معني (2)ُموَسى
 (4)ومثانني ومائة

: َداُود بن َأيب هند وامسه دينار ْبن عذ افر أَبُو َبْكر الَبْصرِّي. روى عامر الشعيب، َداُود بن َأيب هند هو
حيىي ْبن زكراي ْبن َأيب زائدة، وحيىي ْبن َسِعيد  وعكرمة موىل ابن عبا،  وَعْمرو ْبن شعيب، وعنه:

قال ابن حجر: ثقة متقن من اخلامسة مات سنة أربعني  (6)وثقه أمحد (5)األَْنصارِّي، ويزيد ْبن زريع
 (7)وقيل قبلها 

 : َعاِمر بن شراحيل الشَّْعيب، أَبُو َعْمرو الكويف. روى عن: أسامة بن زيد بن حارثة، وأنس بنَعاِمر هو
مالك، والرباء ْبن عازب، وعنه: َداُود ْبن َأيب هند، وعلقمة ْبن قـَْيس النخعي، ومساك ْبن حرب، 

قال ابن حجر: ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة مات بعد املائة وله حنو (8)وغريهم. وثقه ابن معني
 (9)من مثانني 

 
 
 

                                 
 (399( برقم )104)ص:  1 ط األوىل ،تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 (6826( برقم )305/  31)1، طهتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (  2)

 (609/ الرتمجة  9)ط، د.  ،اجلرح والتعديلابن أيب حامت الرازي ، (  3)

 (7548( برقم )590(: 590)ص:  1 -ط األوىل ،تقريب التهذيبابن حجر، (  4)

 (1790( برقم )461/  8)1 -ط األوىل ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (5)

  .121/  1(العلل: 6)

 (1817( برقم )200)ص:  -ط األوىل 1، تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 .(1802/ الرتمجة  6)ط، د.  ،اجلرح والتعديلابن أيب حامت الرازي ، (  8)

 (3092( برقم )287)ص:  1 -ط األوىل ،تقريب التهذيبابن حجر، (  9)
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بن اليمان، وخالد بن الوليد ، و بن قيس أبو شبل الكويف. َرَوى َعن: حذيفة علقمة هو: علقمة 
وثقه عثمان بن (1)عبدهللا ْبن مسعود، وعنه: عامر الشعيب، وحممد بن سريين، ومرة اهلمداين، وغريهم.

 (3)قال ابن حجر: ثقة ثبت من الثانية مات بعد الستني وقيل بعد السبعني (2)سعيد
 اهلذيل. روى عن: َرَوى َعن: النَّيبّ صلى اَّللَُّ َعَلْيِه َعبد اَّللَِّ بن مسعود أبو َعْبِد الرَّمْحَنِ : ابن مسعود هو

وَسلََّم:، وَعن: سعد ْبن ُمَعاذ األَْنصارِّي ، وُعَمر ْبن اخلطاب.، َرَوى َعنه: ، وأنس ْبن مالك، والرباء 
روى له اجلماعة. قال ابن حجر: من السابقني  (4)ْبن عازب، وعلقمة ْبن قيس النخعي، وغريهم.

 (5)ومن كبار العلماء من الصحابة ومات سنة اثنتني وثالثني أو يف اليت بعدها ابملدينة  األولني
:احلكم على احلديث  

رجاله ثقات ما عدا أسد بن موسى فإنه صدوق، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه أي أن السند 
 عليه.. ومل يتابع ق يكون احلديث حسنا هبذا اإلسنادمتصل لكن بسبب الراوي الصدو 

 
 استطري -معاين الكلمات

هللا عليه وسلم ليلة فقلنا: اغتيل أو "استطري"، أي ذهب به بسرعة كأن الطري محلته أو اغتاله أحد، 
 (6)استطري أو اغتيل أي طارت به اجلنواالستطارة والتطاير التفرق والذهاب. ن: 

ليه املاء ليصري نبيذا، وانتبذته: إذا تركت ع -واحلنطة والشعري، نبذت التمر والعنب[ نبيذ]معىن ال
اختذته نبيذا، وسواء كان مسكرا أو ال، ويقال للخمر املعتصر من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ: 

 ]نفس املصد السابق[.مخر
 

 

                                 
 (4017برقم ) (300/  20)-1-ط األوىل  1، هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (  1)

 .514(: برقم 6480( برقم )580 ص/ 13ج) ،األوىلط: د.اتريخ بغدا، البغداديطيب اخل(2)
 (4681( برقم )397)ص:  -1 -ط األوىل ،تقريب التهذيبابن حجر، (  3)

 (3564( برقم )121/  16)-1-ط األوىل  1، هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (  4)

 (3613( برقم )323)ص:  -1 -ط األوىل التهذيب،تقريب ابن حجر، (  5)

 (480 /3(مجال الدين جممع حبار األنوار ط الثالثة )6)
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 التاسع والعشروناحلديث -مت
 ابب البول قائما وقاعدا

ما »حدثنا ابن إدريس، وابن منري، عن عبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن ابن عمر، عن عمر قال:  
 (1)«بلت قائما منذ أسلمت

 
سننه يف  الرتمذي ، و/1324( 116 /1)ابب من كره البول قائما مصنفه يف  ابن أيب شيبةأخرجه 

، والطحاوي يف /149 (254 /1)ه مسنديف  البزار ، و/12( 17 /1)ابب النهي عن البول قائما
 -1ج (182 /1املستدرك )، واحلاكم يف /6818 (268 /4)ابب البول قائماشرح معاين اآلاثر 

 ، وكلهم عن عبيد هللا بن عمر عن انفع.(182ص
 عن عبد الكرمي، أيب أمية، عن انفع، عن ابن عمر /308 (206 /1) هسننيف  ابن ماجهو أ خرجه 

وهو يف "مصنف عبد ، لضعف أيب أمية عبد الكرمي بن أيب املخارقإسناده ضعيف .، و عن عمر
عن ابن جريج، هبذا  102 /1، والبيهقي 185 /1(، ومن طريقه أخرجه احلاكم 15924الرزاق" )
(، وقال: وإمنا رفع هذا احلديث عبد الكرمي ابن أيب 12وأورده الرتمذي عقب احلديث )، اإلسناد.

 .ديث، ضعفه أيوب السختياين وتكلم فيهاملخارق، وهو ضعيف عند أهل احل
 

 دراسة اإلسناد
عبيد هللا بن عمر العمري، وأبيه . روى عن: أبو حممد الكويف: عبد هللا بن إدريس ابن إدريس هو

، وأَبُو َبْكر َعبد اَّللَِّ ْبن حُمَمَّد ْبن أمحد بن حنبلروى عنه: إدريس بن يزيد األودي، وسفيان الثوري، و 
َبة َ اِبْلُكوَفِة يف قال ابن سعد: (3)عالمألأحد اقال الذهيب: (2)، وغريهمإسحاق بن راهويه َأيب َشيـْ َوتـُُويّفِ

 احْلَِديِث ، َعْشِر ِذي احلِْجَِّة َسَنَة اثـْنَـَتنْيِ َوِتْسِعنَي َوِماَئٍة يف آِخِر ِخاَلَفِة َهاُروَن وََكاَن ثَِقًة َمْأُمواًن ، َكِثريَ 
  (4)نٍَّة َومَجَاَعةٍ ُحجًَّة ، َصاِحَب سُ 

                                 
 (334 /1(ابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية ابب البول قائما وقاعدا )1)
 (3159(برقم)293 /14) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (2)

 (2627(برقم)538 /1)األوىلط  الكاشف الذهيب (3)

 (389 /6)األوىلط  الطبقات الكربىابن سعد  (4)
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ُعَبيد هللا ْبن . روى عن: : َعبد اَّللَِّ بن منري ، أَبُو ِهَشام الكويفوَعبد اَّللَِّ بن منري هو: َعبد اَّللَِّ بن منري 
َبل، وسفيان ، وروى عنه: ، وسفيان الثوري ، وُسَلْيمان األعمشُعَمر الُعَمري َرَوى َعنه: َأمْحَد ْبن َحنـْ

َبةبن وكيع بن اجلراح  قال ابن حجر: (2)حجةقال الذهيب: (1)، وأَبُو َبْكر َعبد اَّللَِّ ْبن حُمَمَّد ْبن َأيب َشيـْ
 (3)ومائة، ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة مات سنة تسع وتسعني

 
انفع موىل ابن عمر، وهشام :  روى عن .مري، أبو عثمان املدين: عبيد هللا بن عمر العهوعبيد هللا 

عبد هللا بن املبارك، وعبد هللا بن منري، وعبد هللا بن ، وروى عنه: بن عروة، ووهب بن كيسان
، ثقة ثبت من اخلامسة مات سنة بضع وأربعنيقال ابن حجر:  (5)الفقيه الثبتقال الذهيب: (4)إدريس
 (6)ومائة

 
 روى عن:  ، موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي، أبو عبد هللا املدين.: انفعهو انفع

عبيد ، وروى عنه: أسلم موىل عمر ابن اخلطاب، وزيد بن عبد هللا بن عمر ، ومواله عبد هللا بن عمر
 من أئمة التابعنيقال الذهيب: (7)هللا بن عمر العمري، وابنه عبد هللا بن انفع، ومالك بن أنس

 9)احلديث كان ثقة كثري  قال ابن سعد(8)وأعالمهم
روى . أبو عبد الرمحن املكي مث املدين : عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدويابن عمر هو

انفع  ، وروى عنه:، وعبد هللا بن مسعود، وأبيه عمر بن اخلطاب :عن: النيب صلى هللا عليه وسلم

                                 
 (3618(برقم)225 /16) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (3024(برقم)604 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (3668(برقم)327ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (3668(برقم)124 /19ط األوىل ) الكمال يف أمساء الرجالهتذيب  املزي (4)

 (3576(برقم)685 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (4324(برقم)373)ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (6373(برقم)298 /29) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (5791(برقم)315 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (1047(برقم)342 /5)األوىلط  الطبقات الكربى ابن سعد (9)
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قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن قال الذهيب: (1)، وغريهميب رابحمواله، وعروة بن الزبري، وعطاء بن أ
عبد هللا رجل صاحل وقال جابر ما منا أحد إال مالت به الدنيا ومال هبا إال بن عمر قال بن املسيب 

 قال ابن حجر:(2)مات وما أحد أحب إيل أن ألقى هللا مبثل عمله
 (3)يف آخرها أو أول اليت تليها مات سنة ثالث وسبعني ،أحد املكثرين من الصحابة

 
روى عن: النيب  العدوي، أبو حفص، أمري املؤمنني.، : عمر بن اخلطاب القرشيهوعمر بن اخلطاب 

روى عنه: ، ومواله أسلم ، وأنس ، و صلى هللا عليه وسلم ، وعن أيب بن كعب ، وأيب بكر الصديق.
ربع بقني من ذي احلجة ألاستشهد قال الذهيب: (4)، وغريهمبن مالك، وابنه عبد هللا عمر بن اخلطاب

 (6)استشهد يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وويل اخلالفة عشر سنني ونصفاقال حجر: (5)
 

 احلكم على احلديث
 رجاله كلهم ثقات وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.

حديث عبد الكرمي بن أيب املخلوق عن  -(17 /1) هسننيف  الرتمذيقال  وروي من طرق أخرى:
أان [ أبول قائما فقال اي عمر ال  النيب صلى هللا عليه و سلم ] و انفع عن ابن عمر عن عمر قال رآين

إمنا رفع هذا احلديث عبد الكرمي بن أيب املخارق وهو و  ،قال أبو عيسى تبل قائما فما بلت قائما بعد
 :يوب السختياىن و تكلم فيه وروى عبيد هللا عن انفع ابن عمر قالفه أعضعيف عند أهل احلديث ض

عمر ] رضي هللا عنه [ ما بلت قائما منذ أسلمت و هذا أصح من حديث عبد الكرمي وحديث 
بريدة يف هذا غري حمفوظ و معىن النهي عن البول قائما على التأديب ال على التحرمي و قد روى عن 

 .قال الشيخ األلباين : صحيح، ن اجلفاء أن تبول وأنت قائم عبد هللا بن مسعود قال إن م

                                 
 (3441(برقم)332 /15)ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (2871(برقم)577 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (برقم)315ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (4225(برقم)316 /21ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (4045(برقم)59 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (4888(برقم)412ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)
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 احلديث الثالثون-مت
 وفركه وغسل ما يصيب من املرأة ابب غسل املين

حدثنا حممد بن احلجاج، وسليمان بن شعيب، قاال: ثنا خالد بن عبد الرمحن، قال: ثنا محاد بن 
كنت أفركه من »عائشة، رضي هللا عنها قالت: إبراهيم، عن األسود، عن ، سلمة، عن محاد، عن

 (1)«ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث يصلي فيه
 

، /286( 50 /1شرح معاين اآلاثر ابب حكم املين هل هو طاهر أم جنس)أخرجه الطحاوي يف 
 /9سند )يف امل أمحد ، و/372( 155 /1سننه ابب املين يصب الثوب )يف  أبو داودوأخرجه 
ابب املين  السنن الكربى ، والبيهقي يف /54( 26 /1مسنده )يف  الشافعي ، و/26417 (1015

.كلهم 137( 84املنتقى من السنن املسندة البن اجلارودـ )ص: ، و /4335 (416 /2)يصب الثوب
 .محاد بن سلمة، عن محاد، عن، إبراهيم، عن األسود، عن عائشةمن طريق 

 دراسة اإلسناد
: عن على بن معبد، وعبد هللا بن يحممد بن احلجاج بن سليمان احلضرمهو: حممد بن احلجاج 

 (2)ي، مل أر له ترمجة فيما عنديصاحل، وخالد بن عبد الرمحن، وغريهم، وعنه الطحاو 
 

فأما سليمان بن شعيب الكيساين املصري أيًضا فوثقه العقيلي وأصله من نيسابور يروي عن أسد بن 
 روى عنه الطحاوي واحلصائري وآخرون. جرير وعدة.موسى وخالد بن نزار ووهب بن 

 (3)278مات سنة 
 

روى عن: محاد بن سلمة،  .: خالد بن عبد الرمحن اخلراساين ، أبو اهليثمهوخالد بن عبد الرمحن 
وسفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج.، وروى عنه: أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح املصري، وزهري 

                                 
 .341-1-ابب غسل املين وفركه وغسل ما يصيب من املرأةابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية،  (1)

 (437(برقم)540 /3)ط األوىل رجال معاين اآلاثر مغاين األخيار يف شرح أسامي العيين(2)

 (160 /4ط األوىل) لسان امليزان ابن حجر (3)
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صدوق له قال ابن حجر: (2)وثقوهقال الذهيب: (1)بن شعيب الكيساين، وغريهميمان بن سامل، وسل
 مل يذكر أحد اتريخ وفاته بتدقيق. (4)قال ابن عدي قال حيي بن معني ثقة(3)أوهام من التاسعة
محاد بن َأيب ُسَلْيمان، . روى عن: سلمة : محاد بن سلمة بن دينار الَبْصرِّي، أبوهومحاد بن سلمة 

خالد بن  سليمان بن شعيب الكيساين، وروى عنه: د الطويل، وأبيه سلمة بن دينار، و وخاله محي
قال العجلي: (6)اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم قال الذهيب:(5)احلجاج بن ، وشعبةعبد الرمحن اخلراساين

حفظه كان حافظا ثقة مأموان، إاّل أنه ملا كرب ساء قال الزركلي:  (7)ثقة، رجل صاحل، حسن احلديث
 (8)هـ 167-ت-فرتكه البخارّي، وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما مسع منه قبل تغريه

 
وهب وسعيد بن املسيب ، النخعي :روى عن .أبو إمساعيل الكويف ،محاد بن أيب سليمانهو:  محاد 

قال (10)هدثقة إمام جمتقال الذهيب: (9)األعمش والثوري وشعبة: روى عنه، و وسعيد بن جبري والشعيب
قال ابن (11)أو قبلها ، ومائةصدوق له أوهام من اخلامسة ورمي ابإلرجاء مات سنة عشرينابن حجر: 

 (12)فا يف احلديث فاختلط يف آخر أمرهضعي سعد:
 

روى عن: خاله األسود . النخعي أبو عمران الكويف ،: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسودهو إبراهيم
روى عنه: محاد بن أيب سليمان، ، و ن بن يزيد ، وعلقمة بن قيس النخعيبن يزيد، وخاله عبد الرمح

                                 
 (1629(برقم)120 /8ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)

 (1337(برقم)366 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (1651(برقم)189ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (596(برقم466 /3) ط األوىل الكامل يف ضعفاء الرجال ابن عدي (4)

 (1482(برقم)253 /7ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)

 (168(برقم)444 /7ط الثالثة) سري أعالم النبالء الذهيب (6)

 (330(برقم)131ط األوىل)ص:  الثقات العجلي (7)

 (272 /2) ط اخلامسة عشر األعالم للزركلي الزركلي (8)

 (642(برقم)146 /3ط األوىل) اجلرح والتعديل(ابن أيب حامت 9)

 (1221(برقم)349 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (10)

 (1500(برقم)178ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (11)

 (2497(برقم)324 /6ط األوىل) الطبقات الكربى ابن سعد (12)
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كان عجبا يف الورع واخلري متوقيا للشهرة قال الذهيب:  (1)غريهموسليمان األعمش، ومساك بن حرب ، و 
ثقة إال أنه يرسل كثريا من اخلامسة مات ]دون املائة[ سنة ست قال ابن حجر: (2)رأسا يف العلم

 (3)وتسعني
 

روى عن: بالل بن رابح ، وحذيفة . : األسود بن يزيد ين قيس النخعي، أبو عمرو الكويفهواألسود 
روى عنه: إبراهيم بن سويد النخعي، وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو .، و بن اليمان، وعائشة
سنة أربع أو خمضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية مات قال ابن حجر: (4)، وغريهمبردة بن أيب موسى

 (5)مخس وسبعني
 

روت عن: النيب صلى هللا . : عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني، تكىن أم عبد هللاهي عائشة
، وسعد بن أيب وقاص ، وعمر بن اخلطاب )ت ق( ، وأبيها أيب  الكثري الطيب، وعن: عليه وسلم

د بن يزيد النخعي، وسامل بن عبد هللا روى عنها: إبراهيم ابن يزيد النخعي ، واألسو .، و بكر الصديق
أفقه النساء مطلقا ماتت سنة قال ابن جدر: (7)مةألهي أفقه نساء اقال الذهيب:  (6)، وغريهمبن عمر

 (8)سبع ومخسني على الصحيح
 

  

                                 
 (265(برقم)233 /2)ط األوىل الكمال يف أمساء الرجالهتذيب  املزي (1)

 (221(برقم)227 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (270(برقم)95ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (509(برقم))233 /3ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (509(برقم)111ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (5)

 (7885(برقم)227 /35ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (6)

 (7038(برقم)513 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (7)

 (8633(برقم)750ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (8)
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 احلديث على احلكم
األخيار يف مغاين مل نعرت له على ترمجة غري ما ذكره العيين يف   بن احلجاج رجاله الثمانية وهم حممد

قال ابن سعد: ضعيفا يف  .، وسليمان بن شعيب وثقه العقيلي، وشرح أسامي رجال معاين اآلاثر
، وخالد بن عبد الرمحن صدوق، ومحاد بن أيب سليمان صدوق، وابقي احلديث فاختلط يف آخر أمره

ن أيب سليمان الذي ليس محاد بن زبد وإمنا هو، محاد ب، الرواة ثقة، إال أن محاد الذي ذكر يف السند 
 مل يثبت مساعه من محاد بن زيد  محاد بن سلمةروى عنه: محاد بن سلمة. ألن 

.، وهبذا يكون احلديث ضعيفا هبذا اإلسناد للعلل اليت ذكرت محاد بن أيب سليمانوثبت مساعه من 
 أي وجود راوي ضعيف، وانقطاع يف السند.

 وأما املنت فلهو شواهد من طرق خمتلفة.
 /1380 (219 /4خمرجا ابب ذكر اخلرب املدحض من زعم أن املين جنس) -يح ابن حبان صحففي 

أخربان حممد بن عالن، أبذنة، قال: حدثنا لوين، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن هشام بن حسان،  -
لقد رأيتين أفرك املين من ثوب رسول، »عن أيب معشر، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت:  

 «.صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فيه هللا
وأخربان أبو عبد هللا  -/4169( 584 /2السنن الكربى للبيهقي ابب املين يصب الثوب)ويف 

احلافظ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا العباس بن حممد الدوري، ثنا ابن األصبهاين، ثنا شريك، 
 عنها قالت: " إن كنت ألفرك املين من ثوب عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام، عن عائشة رضي هللا

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث يصلي فيه
حدثنا عبد هللا، حدثين أيب، قال: حدثنا عفان،  -/25576( 174 /9مسند أمحد ط املكنز )ويف 

قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن محاد عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت: كنت أفرك املين 
 من ثوب النيب صلى هللا عليه وسلم، مث يذهب فيصلي فيه.

حدثنا علي بن عبد العزيز الوراق  -/428( 211أمايل احملاملي رواية ابن مهدي الفارسي )ص: ويف 
وإبراهيم بن إسحاق قاال حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو العنبس زاد ابن عبد العزيز سعيد بن كثري 

َها قالت كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَعْن أَبِيِه َعْن َعاِئشَ  ُ َعنـْ  .َة َرِضَي اَّللَّ
 والثالثون ادياحلديث احل-مت

 ابب غسل املين وفركه وغسل ما يصب من املرأة
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حدثنا حممد بن خملد ان أبو إمساعيل الرتمذي ثنا احلميدي ان بشر بن بكر ان األوزاعي عن حيىي بن   
سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا  

 (1)كان ايبسا وأغسله إذا كان رطبا
، والطحاوي يف، /3( 125 /1ملين وحكمه رطبا)سننه ابب ما ورد يف طهارة ايف  الدارقطينأخرجه 

 .األوزاعي عن حيىي بن سعيد عن عمرةهؤالء عن   /275( 49 /1شرح معاين اآلاثر )
حدثنا أمحد بن عيسى  -/526 (174 /1)ابب تطهري الثوب الذي يصلى فيهمسند أيب عوانة 

 /3معرفة السنن واآلاثر )يف  البيهقي ، والتنيسي ، قال : حدثنا عمرو بن أيب سلمة ، عن األوزاعي
 -ابب: يف املين يصيب الثوب /23 (158 /1مسند الشافعي )و عن األوزاعي،  /5002 (381

-/292( 121 /2معجم الشيوخ البن مجيع الصيداوي ) و أخربان الشافعي رضي هللا عن األوزاعي،
لعباس األصم وإمساعيل جمموع فيه مصنفات أيب ا ، وعن األوزاعي ، عن حيىي بن سعيد ، عن القاسم

 (58) - 466 (228الصفار )ص: 
حدثنا حممد: حدثنا الربيع: ]حدثنا الشافعي:[ حدثنا عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي، عن حيىي 

[ كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا 229بن سعيد، عن القاسم بن حممد، عن عائشة، قالت: ]ص:
 عمرة.، والبيهقي، وابن مجع الصيداوي بدون ذكر، وهؤالء أبو عوانة صلى هللا عليه وسلم.

 
 دراسة اإلسناد

حممد بن خملد بن حفص أبو عبد هللا الدوري العطار مسع أاب السائب سلم بن هو: حممد بن خملد 
، حممد بن إمساعيل بن يوسف السلمي، أبو إمساعيل الرتمذي جنادة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، و

كان   قال الذهيب:(2)روى عنه: أبو العباس بن عقدة، وأبو عمر بن حيويه، وأبو احلسن الدارقطين و
 (4)قال الّدارقطيّن: ثقة مأمون قال الزركلي:(3) هـ 331املتوىف: موصوفا ابلصدق والثقة. 

 

                                 
 (.341 /1ط الثانية ابب غسل املين وفركه وغسل ما يصب من املرأة) شرح صحيح البخاري(ابن بطال 1)

 (1673(برقم)499 /4ط األوىل) اتريخ بغداد البغدادياخلطيب  (2)

 (30(برقم)651 /7ط األوىل) اتريخ اإلسالم الذهيب (3)

 (233(برقم)93 /7)ط األوىل اخلامسة عشر  األعالم الزركلي (4)
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وى ر  : حممد بن إمساعيل بن يوسف السلمي ، أبو إمساعيل الرتمذي، نزيل بغداد.هوأبو إمساعيل 
روى وأيب نعيم الفضل بن دكني، و وحممد بن عبد هللا األنصاري، ، عن: عبد هللا بن الزبري احلميدي

احلافظ وثقه  . قال الذهيب:(1)غريهمالرتمذي، والنسائي، وحممد بن خملد الدوري، و عنه: 
 (3)ثقة حافظ من احلادية عشرة مات سنة مثانني قال ابن حجر:(2)النسائي

 
روى عن: بشر بن بكر التنيسي ،  هللا بن الزبري ، أبو بكر احلميدي املكي. : عبدهو احلميدي

وسف حممد بن إمساعيل بن ي ، وروى عنه: البخاري، و وسفيان بن عيينة، وحممد بن إدريس الشافعي
الفقيه قال الذهيب: (4)غريهم، وأبو حامت حممد بن إدريس الرازي، و يالسلمى ، أبو إمساعيل الرتمذ

ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة مات مبكة سنة قال ابن حجر: (5)معالألأحد ا
 (6)، ومائتنيتسع عشرة

 
عبد  روى عن: : بشر بن بكر التنيسي ، أبو عبد هللا البجلي، دمشقي األصل.هو بشر بن بكر

 روى عنه:.  مرميالرمحن بن عمرو األوزاعي، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وأيب بكر عبد هللا بن أيب
قال (7)غريهمعبد هللا بن الزبري احلميدي ، وعبد هللا بن وهب املصري ، وحممد بن إدريس الشافعي، و 

 (9)ثقة يغرب من التاسعة مات سنة مخس ومائتني وقيل سنة مائتني قال ابن حجر:(8)ثقة الذهيب:
 

. أبو عمرو األوزاعي، إمام أهل الشام يف زمانه يف احلديث والفقه ،: عبد الرمحن بن عمروهو األوزاعي

                                 
 (5070(برقم)489 /24ط األوىل ) أمساء الرجالهتذيب الكمال يف  املزي (1)

 (4728( 158 /2)ط األوىل الكاشف الذهيب (2)

 (5738(برقم)468ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (3270(برقم)512 /14ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (2721(برقم)552 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (3320(برقم)303)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (679(برقم)95 /4ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (571(برقم)267 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (677(برقم)122)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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، ورى حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، وحممد بن املنكدر، وحيىي بن سعيد األنصاري روى عن:
احلافظ الفقيه قال الذهيب: (1)غريهمبشر بن بكر التنيسي، وبقية بن الوليد، وشعبة بن احلجاج، و عنه: 
 (3)، ومائةالفقيه ثقة جليل من السابعة مات سنة سبع ومخسنيحجر: قال ابن (2)الزاهد

 
روى عنه:  : حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري.، أبو سعيد املدين قاضي املدينة.هوحيىي بن سعيد 

روى عنه: عبد ، و أيب سلمة بن عبد الرمحن ابن عوف، وعمرة بنت عبد الرمحن، وانفع موىل ابن عمر
حافظ فقيه قال الذهيب: )4(، وغريهمزاعي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينةالرمحن بن عمرو األو 

  (6)أو بعدها ، ومائةثقة ثبت من اخلامسة مات سنة أربع وأربعنيقال ابن حجر:  (5)حجة
: عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية املدنية، روت عن: حبيبة بنت سهل، هي عمرة

حممد بن مسلم بن شهاب .، وروى عنها: حبيبة ، وعائشة أم املؤمنني ومحنة بنت جحش وهي أم
 (7)غريهمالزهري، وحيىي بن سعيد األنصاري، وابن أخيها حيىي بن عبد هللا بن عبد الرمحن األنصاري، و 

 (8)من فقهاء التابعني أخذت عن عائشة وكانت يف حجرها قال الذهيب:
 (9)ملائة ويقال بعدهاثقة من الثالثة ماتت قبل ا قال ابن حجر:

روت عن: النيب صلى هللا . : عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني، تكىن أم عبد هللاهي عائشة
، عليه وسلم الكثري الطيب، وعن سعد بن أيب وقاص، وعمر بن اخلطاب، وأبيها أيب بكر الصديق

خت عائشة، وأم كلثوم بنت عمرة بنت عبد الرمحن، وأم كلثوم بنت أيب بكر الصديق أوروت عنها: 

                                 
 (3918(برقم)307 /17ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (1)

 (3278(برقم)638 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (3967(برقم)347ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (6836(برقم)346 /31)ط األوىل  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (6176(برقم)366 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (7559(برقم)591ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (7895(برقم)241 /35ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (7046(برقم)514 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (8)

 (8643(برقم)750)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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ماتت سنة سبع ، أفقه النساء مطلقاقال ابن حجر: (2)مةألأفقه نساء اقال الذهيب: (1)، وغريهممثامة
 (3)ومخسني على الصحيح
 احلكم على احلديث:

 رجاله كلهم ثقات، وقد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، وهبذا يكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
 شواهد:و املنت فلهو 

عن عائشة قالت : كنت أفرك املين من ثوب  -/62 (29 /1بستان األحبار خمتصر نيل األوطار )يف 
 مث يذهب فيصلي فيه . رواه اجلماعة إال البخاري . ،رسول هللا 

قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ] حدثنا موسى بن إمساعيل ، حدثنا  (56 /3) سنن أيب داود ـويف 
محاد بن أيب سليمان ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة رضي هللا عنها  محاد بن سلمة ، عن

قالت: )كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيصلي فيه(. قال أبو داود: وافقه 
مغرية و أبو معشر وواصل . [. أورد أبو داود رمحه هللا حديث عائشة من طريق أخر وهو مثل الذي 

نت أفرك املين من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيصلي فيه( أي: كانت تكتفي قبله: )ك
 ابلفرك وال تغسل، وهو دليل على طهارة املين كما عرفنا.

قال البزار: حدثنا  احلديث بذلك روته عمرة.-(596 /5بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام )و 
حدثنا بشر بن بكر، حدثنا األوزاعي،  -هو احلميدي  -الفضل بن سهل، حدثنا عبد هللا بن الزبري 

صلى هللا  -عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: " كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا 
 .إذا كان ايبسا، وأغسله وأمسحه إذا كان رطبا -عليه وسلم  

ين من ثوب حديث: كنت أفرك امل-/15976 (367 /11حتفة األشراف مبعرفة األطراف )ويف 
( عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن هشيم، 3: 32يف الطهارة ) سلمرسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم. م

( عن حممد بن حامت، عن إسحاق بن منصور السلويل، عن إسرائيل، عن منصور 3: 32)-عن مغرية 
( عن حممد بن كامل 6: 188ة فيه )الطهار   النسائي:( ومغرية، كالمها عن إبراهيم به.15996)ح 

وقال  -( عن أيب بكر بن أيب شيبة به.3: 82فيه )الطهارة  ابن ماجه املروزي، عن هشيم به. 

                                 
 (7885(برقم)227 /35) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (7038(برقم)513 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (2)

 (8633(برقم)750ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)
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(: ضاف 2الرتمذي: ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلارث ]قال[ )
تحىي أن يرسل هبا وهبا أثر ( فيها، فاحتلم، فاس3عائشة ضيف، فأمرت له مبلحفة صفراء ينام )

االحتالم، فغمسها يف املاء مث أرسل هبا، فقالت عائشة: مل أفسد علينا ثوبنا؟! إمنا كان يكفيه أن 
قال الرتمذي:  ( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصابعي.4يفركه أبصابعه، ورمبا فركته من ]ثوب[ )

 ./133( 137 /1) [تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي ]هذا حديث صح
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 الثالثونثاين و احلديث ال-مت

 ابب أبوال اإلبل والغنم والدواب ومرابضها
حدثنا عبد هللا، حدثين أيب، حدثنا عفان، حدثنا محاد، أخربان قتادة ومحيد واثبت عن أنس؛ أن انسا 

إبل الصدقة وقال اشربوا من عرينة قدموا املدينة فاجتووها فبعث هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
من ألباهنا وأبواهلا فقتلوا راعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستاقوا اإلبل وارتدوا عن اإلسالم فأيت 
هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ومسر أعينهم وألقاهم ابحلرة قال 

ماتوا ورمبا قال محاد يكدم األرض بفيه حىت أنس قد كنت أرى أحدهم يكدم األرض بفيه حىت 
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 (1)ماتوا
 

حدثنا  /72( 106 /1سننه ): يف الرتمذي ، و /14277( 1488 /5) أخرجه أمحد يف مسنده 
حدثنا  -/2114( 495 /3مسنده )يف  أبو داود الطيالسي ، ومحيد و قتادة و اثبت عن أنس

 /4أبو عوانة يف مستخرجه ابب إقامة احلد عن من يرتد عن اإلسالم) ، وهشام، عن قتادة، عن أنس
ابب  /379( 418 /1ألبو نعيم يف الطب النبوي ) ، وعن قتادة، عن أنس بن مالك 6091( 78

 . كل هؤالءوجع البطن من تغري املياه عن قتادة، عن أنس
 .عن قتادة، عن أنس

، أيوب، عن أيب قالبة عن أنس بن مالكحدثنا  /4469( 321 /10وأخرجه ابن حبان صحيحه )
 .حدثنا عبيد هللا بن أيب بكر، عن أنس/7459 (36 /14) مسنده وأخرجه يف

 
 دراسة اإلسناد

أبيه أمحد بن حممد بن  روى عن:. أبو عبد الرمحن البغدادي، : عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل
النسائي، وأبو بكر أمحد ، وروى عنه: ي، وأمحد بن منيع البغوي، وإسحاق بن موسى األنصار حنبل

 قال الذهيب:(2)غريهمبن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي، وأمحد بن سلمان النجاد، و 
 (4)ثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعني، ومائتني قال ابن حجر:(3)احلافظ

 
روى  املروزي، مث البغدادي.: أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا أبيه هو

روى عنه: ، و عن: إبراهيم بن خالد الصنعاين، وعبد الرزاق بن مهام، وعفان بن مسلم الصفار
أبو عبد هللا قال الذهيب: (5)غريهمالبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابنه: عبد هللا بن أمحد بن حنبل، و 

                                 
 (346 /1(ابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية ابب أبوال اإلبل والغنم والدواب ومرابضها )1)

 (3157(برقم )285 /14) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي  (2)

 (2625(برقم )538 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (3)
 (3205(برقم)295)ص: ط األوىل تقريب التهذيب ابن حجر (4)
 (96(برقم)437 /1ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (5)
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و رأس الطبقة العاشرة مات سنة إحدى أحد األئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهقال ابن حجر: (1)مامإلا
  (2)، ومائتنيوأربعني

 
روى  األنصاري، سكن بغداد.، بصري : عفان بن مسلم بن عبد هللا الصفار، أبو عثمانهو عفان

روى عنه: البخاري، وأمحد بن حنبل، وأبو ، و عن: محاد بن زيد، ومحاد بن سلمة، وشعبة بن احلجاج
وكان ثبتا يف أحكام اجلرح ، احلافظقال لذهيب: (3)، وغريهمقيزرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمش

تويف ببغداد ، وََكاَن ثَِقًة ثـَبَـًتا َكِثرَي احْلَِديِث ُحجَّةً قال ابن سعد: (5)ثقة ثبتقال ابن حجر: (4)والتعديل
 (6)سنة عشرين ومائتني

اثبت  ، ومحيد بن هالل، وقتادةَرَوى َعن: ، سلمة : محاد بن سلمة بن دينار الَبْصرِّي ، أبوهو محاد
أَبُو داود ُسَلْيمان ْبن داود الطيالسي ، وشعبة احلجاج، وعفان بن مسلم ، ، وروى عنه: البناين

قال ابن (8)أحد األعالم  قال ابن معني ثقة صدوق يغلط وليس يف قوة مالك قال الذهيب:(7)غريهمو 
، من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني ثقه عابد أثبت الناس يف اثبت وتغري حفظه أبخرةحجر: 

 (9)ومائة
 

محيد بن عبد الرمحن بن عوف، . روى عن: أبو اخلطاب البصري، : قتادة بن دعامة بن قتادهوقتادة 
محاد بن اجلعد، ومحاد بن سلمة ، ومحيد  روى عنه:، و أنس بن مالك ، وومحيد بن هالل العدوي

                                 
 (78(برقم202 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (1)

 (96(برقم)84ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (2)

 (3964(برقم)160 /20ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (3)

 (3827(برقم)27 /2)ط األوىل  الكاشف الذهيب (4)

 (4625(برقم)393ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر: (5)

 (3349(برقم)218 /7ط األوىل ) الطبقات الكربى ابن سعد (6)

 (1482(برقم)253 /7ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)

 (1220(برقم)349 /1)ط األوىل الكاشف الذهيب (8)

 (1499(برقم)178ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (9)
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ثقة ثبت وهو رأس الطبقة الرابعة قال ابن حجر: (2)فسراحلافظ املقال الذهيب: (1)غريهمالطويل، و 
 (3)، ومائةمات سنة بضع عشرة

، أنس بن مالك ، وذكوان أيب َرَوى َعن: : محيد بن هالل بن هبرية العدوي، أَبُو نصر الَبْصرِّي.
ومحاد بن َرَوى َعنه: أيوب السختياين ، ، و وعبادة بن قرص، وَعْبد اَّللَِّ بن الصامت، صاحل السمانو 

قال الذهيب: (5)كان يف احلديث ثقة  :قال عبد الرمحن بن َأيب حامت (4)قريهمسلمة، وقتادة بن دعامة، و 
قال الذهيب: (7)ثقة عامل من الثالثةقال ابن حجر: (6)قال قتادة ما كانوا يفضلون أحدا عليه يف العلم

 (8)120 - 111: تهوفا
 روى عنه: أنس ابن مالك ، وعبد هللا بن الزبري. البصري : اثبت بن أسلم البناين، أبو حممدهو اثبت

محاد بن سلمة، وقتادة بن دعامة السدوسي، وابنه ، وروى عنه: ابن العوام، وعبد هللا بن مغفل املزين
ثقة عابد قال ابن حجر: (10)كان رأسا يف العلم والعمل  قال الذهيب:(9)، وغريهمحممد بن اثبت البناين
  (11)، ومائةبضع وعشرين من الرابعة مات سنة

 
، روى عن: النيب  : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم ، أبو محزة املدين، نزيل البصرة.هو أنس

، وروى عنه:  صلى هللا عليه وسلم، وعن أيب بن كعب، وأسيد ابن حضري ، واثبت بن قيس بن مشاس
مات سنة اثنتني ال ابن حجر: ق(12)غريهماثبت البناين ، و ، و محيد الطويل، ومحيد بن هالل العدوي

                                 
 (4848(برقم)498 /23ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (4551(برقم)134 /2)ط األوىل الكاشف  الذهيب (2)

 (5518(برقم)453ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (3)

 (1542(برقم)403 /7ط األوىل )  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (1011/برقم)  3 ط-د اجلرح والتعديل: ابن أيب حامت (5)

 (1261(برقم)355 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (6)

 (1563(برقم)182ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب حجر:ابن  (7)

 (64(برقم)228 /3ط األوىل ) اتريخ اإلسالم الذهيب (8)

 (811(برقم)342 /4ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (9)

 (681(برقم)281 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (10)
 (810(برقم)132ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (11)

 (568(برقم))353 /3ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (12)
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 (1)وقيل ثالث وتسعني
 احلكم على احلديث:

 رجاله ثقات، قد ثبت مساع كل منهم ممن فوقه، ويكون احلديث صحيحا هبذا اإلسناد.
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قال: ثنا قتادة، أن أنس بن والنسائي: عن حممد بن عبد األعلى، عن يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، 
مالك حدثهم: "أن أانسا، أو رجاال من عكل قدموا على رسول هللا، عليه السالم فتكلموا ابإلسالم، 
فقالوا: اي رسول هللا إان أهل ضرع ومل نكن أهل ريف، واستومخوا املدينة، فأمر هلم رسول هللا، عليه 

بوا من ألباهنا وأبواهلا، فلما صحوا وكانوا بناحية السالم، بذود وراع، وأمرهم أن خيرجوا فيها، فيشر 
عليه  :واستاقوا الذود، فبلغ النيب -احلرة، كفروا بعد إسالمهم، وقتلوا راعي رسول هللا عليه السالم 

السالم ، فبعث الطلب يف آاثرهم، فأيت هبم، فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، مث تركوا يف 
 (2)اتوااحلرة على حاهلم حىت م

 
 والثالثونالثالث احلديث 

 ابب ال جيوز الوضوء ابلنبيذ وال املسكر.
حدثنا ربيع املؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن هليعة قال: ثنا قيس بن احلجاج ، عن حنش الصنعاين ، 
عن ابن عباس رضي هللا عنه: أن ابن مسعود خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اجلن ، 
فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمعك اي ابن مسعود ماء؟ قال: معي نبيذ يف إداويت فقال 

 (3)«شراب وطهور»فتوضأ به، وقال: « أصبب علي»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ابب الرجل ال جيد إال نبيذ التمر هل  /606( 94 /1شرح معاين اآلاثر )أخرجه الطحاوي يف 

 1/398 يف  أخرجه أمحد، و /385( 250 /1ماجه يف سننه كتاب الطهارة)ابن  يتوضأ، و
( قال: حدثنا حيىي بن إسحاق ، قال: حدثنا ابن هليعة ، عن قيس بن احلجاج ، عن حنش 3782)

الكبري  يف الصنعاين ، عن ابن عباس ، عن عبد هللا بن مسعود ، فذكره.، والطرباين

                                 
 (565(برقم)115ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (1)

 (372 /2ط األوىل) خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر العيين (2)

 ابب ال جيوز الوضوء ابلنبيذ وال املسكر.(360 /1)(ابن بطال شرح صحيح البخاري ط الثانية 3)
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أحاديث اخلالف  التحقيق يف  ي( ، وابن اجلوز 1/76/11،10) قطين ( ، والدار10/63/9961)
( من طرق عن ابن هليعة عن قيس بن احلجاج عن حنش الصنعاين عن ابن عباس عن 1/52/32)

، وحيىي بن إسحاق  يطر  ورواه عن ابن هليعة : مروان بن حممد الطا، عبد هللا بن مسعود به
مترة  :، وأسد بن موسى . واكثرهم يقول، وحيىي بن بكري ، وعثمان بن سعيد احلمصي  ينالسيلحي

 .طيبة ، وماء طهور
 دراسة اإلسناد لرجال الطحاوي

: الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي، موالهم، أبو حممد املصري هو الربيع املؤذن
روى ، و روى عن: أسد بن موسى، وحجاج بن إبراهيم األزرق، وحممد بن إدريس الشافعي. املؤذن

قال (1)غريهمنه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، و ع
 (3)، ومائةثقة من احلادية عشرة مات سنة سبعنيقال ابن حجر: (2)الفقيه احلافظالذهيب: 

: أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم القرشي األموي هو أسد
الربيع بن روى عنه: روى عن: إسرائيل ابن يونس، وإمساعيل بن عياش، وعبد هللا بن هليعة، و . املصري

قال الذهيب: (4)، وغريهمسليمان املرادي، والربيع بن سليمان اجليزي، وابنه سعيد بن أسد بن موسى
، عشرة صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة مات سنة اثنيتقال ابن حجر: (5)قال النسائي ثقة

  (6)ومائة
 
 روى عن: أبو عبد الرمحن، املصري الفقيه قاضي مصر.، : عبد هللا بن هليعة بن عقبةهوبن هليعة ا

سد بن موسى، وأشهب بن عبد أ روى عنه:. قيس بن احلجاج، وكعب بن علقمة، وحممد بن املنكدر
أمحد يقول من كان مثل  ضعف وقال أبو داود مسعتقال الذهيب: (7)، وغريهمالعزيز، وسفيان الثوري

                                 
 (1864(برقم)87 /9) ط اوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (1)

 (1534(برقم)392 /1)األوىلط  الكاشف الذهيب (2)

 (1894(برقم)206ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب حجرابن  (3)

 (400(برقم)512 /2)األوىلط  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (4)

 (334(برقم)241 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (5)

 (399(برقم)104ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (6)

 (487 /15ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (7)
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قال ابن حجر: (1)بن هليعة مبصر يف كثرة حديثه وإتقانه وضبطه قلت العمل على تضعيف حديثه
 (2)، ومائةمات سنة أربع وسبعني، صدوق من السابعة خلط بعد احرتاق كتبه

روى عن: حنش الصنعاين، وأيب عبد الرمحن  املصري.، : قيس بن احلجاجهو قيس بن احلجاج
، عبد هللا بن هليعة، وأخوه عبد االعلى بن احلجاج، والليث بن سعد روى عنه:، و احلبلي.
صدوق من السادسة مات سنة تسع قال ابن حجر: (4)قال أبو حامت صاحلقال الذهيب: (3)وغريهم

 (5)، ومائةوعشرين
وأيب  ،هللا بن عباس، وعلي بن أيب طالبعبد  روى عن:. : حنش بن عبد هللا الصنعاينهوحنش 
قال (6)غريهمروى عنه: قيس بن احلجاج، وابنه احلارث بن حنش ، واجلالح أبو كثري ، و و  هريرة،

َعاينُّ  الذهيب: ، الصَّنـْ َوثَـَّقُه: ، َحَنُش بُن َعْبِد هللِا بِن َعْمرِو بِن َحْنظََلَة النََّساِئيُّ أَبُو رِْشِدْيَن النََّساِئيُّ
 (8)من الثالثة مات سنة مائة ثقةقال ابن حجر: (7)الِعْجِليُّ 

 
روى عن: النيب صلى هللا عليه . أبو العباس املدين، : عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي

حنش  روى عنه:، و وسلم، وعن أيب بن كعب، وأسامة بن زيد، وأبيه العباس بن عبد املطلب
َحرْبُ األُمَِّة، َوَفِقْيُه ل الذهيب: قا(9)، وغريهموذكوان أبو صاحل السمان، وسعيد بن جبري، الصنعاين

مات سنة مثان وستني ابلطائف وهو أحد املكثرين من قال ابن حجر: (10)الَعْصِر، َوِإَماُم التـَّْفِسرْيِ 

                                 
 (2934(برقم)590 /1ط األوىل ) الكاشف الذهيب (1)

 (3563(برقم)319ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (2)

 (4898(برقم)19 /24ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (3)

 (4598(برقم)139 /2ط األوىل ) الكاشف الذهيب (4)

 (5568(برقم)456ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (5)

 (1555(برقم)429 /7) ط األوىل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (6)

 (192(برقم)492 /4ط الثالثة ) سري أعالم النبالء الذهيب: (7)

 (1576(برقم)183ط األوىل )ص:  تقريب التهذيبابن حجر (8)

 (3358(برقم)154 /15ط األوىل ) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي (9)

 (51(برقم)331 /3)ط الثالثة سري أعالم النبالء الذهيب (10)
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 (1)الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة
 

 احلكم على احلديث
صدوق، ومن أهل العلم  يعةابن هل صدوق ، و أسد بن موسى صدوق، و الربيع املؤذنرجاله اخلمسة 

 من ضعفه، ويكون احلديث ضعيفا هبذا اإلسناد.
وروي عن ابن هليعة، عن قيس بن  (346 /5العلل الواردة يف األحاديث النبوية ): يف  الدارقطينوقال 

وال يثبت، وابن هليعة ال حيتج  احلجاج، عن حنش الصنعاين، عن ابن عباس، عن عبد هللا بن مسعود.
 به.
 
 
 
 
 
 

 
 اخلامتة

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات
 

 

                                 
 (3409(برقم)309ط األوىل )ص:  تقريب التهذيب ابن حجر (1)



143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويف اخلتام حنمد هللا الذي تفضل على عباده ابلنعم املتتالية، وأشكره على توفري الوقت يل  حىت 
أمتمت هذا البحث ولوال هللا ما اهتدينا وال اجتهدان وال حىت صلينا ، أسأل هللا العايل القدير أن جيعل 

 وقاية يل وذخرا، وهداية يف الدنيا واألخرية.هذا اجلهد 
 أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل الدراسة  يف حبثي هذا كاآليت:

كشف اللبس عن األحاديث اليت يظن القارئ واملتصفح لشرح ابن بطال لصحيح البخاري أهنا   أوال:
 على شرطه وهي ليست كذلك.

ك رجال من بعض األسانيد ليسوا على درجة أن يكونوا يف بعد دراسة األسانيد تبني أن هنا اثنيا:
 سلك أهل الصحة:

وقفت من خالل دراسيت للعدد املطلوب من األحاديث وهي)أربعة وثالثون ما بني حديث  اثلثا:
 وأثر( توصلت من خالل حبثها  إىل عدد من األحاديث الضعيفة والصحيحة واحلسنة:

 نها:فالضعيف من األحاديث: سبعة أحاديث م
حديث زينب بنت جحش "توضأ رسول هللا صلى، هللا عليه وسلم: يف خمضيب هذا  -1

 ضعيف.."
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 وحديث جابر بن مسرة أنتوضأ من حلوم الغنم.." -2
 وحديث، ابن عباس "إن يف أبوال اإلبل وألباهنا شفاء.."  -3

 وحديث أنس "رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية.." -4

 اآلاثر:والضعيف من 

 أثر أيب ظبيان قوله رأيت علينا ابل قائما.." -1

 وأثر جابر بن مسرة يف مس املصحف على غري وضوء.." -2
 وأثر الشعيب "نزل القرآن ابملسح والسنة ابلغسل.." -3

 

 وأما ما وجدته من األحاديث واآلاثر احلسنة فكما يلي:

 وحديث أيب حية. -1

 الرجل بفضل املرأة"وحديث: احلكم بن عمرو الغفاري "هنى أن يتوضأ  -2
 وحديث: "لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها"  -3

 وحديث عائشة "أيت رسول هللا بصيب فبال على ثوبه"  -4

 وحديث ابن مسعود" هل كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة اجلن أحد.." -5

 وحديث عائشة ما كان يبول إال قائما.." -6

 ." وحديثها "كنت أفرك املين من ثوبه. -7

 وأما اآلاثر فمنها:

أثر محزة "كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه يف وسلم: يف  -8
 املسجد"

 وأثر عطاء "إذا نسي مسح رأسه فوجد بلال يف حليته.." -9
فعدد األحاديث الضعيفة سبعة، وعدد األحاديث احلسنة مثانية، واآلاثر احلسنة عددها ثالثة وبقية 

 حاديث واآلاثر فصحيحة.األ

أوصي نفسي وإخواين طلبة العلم، والعلم الشرعي على وجه اخلصوص ابلصرب اجلميل حىت  رابعا :
حيصل على الدرجتني درجات الصابرين ودرجات الطلب للعلم: كما أوصي مشاخينا الذين حتمل معنا 
مشقة اصال املعلومة والفهم  إىل طالهبم وهذه طبيعة هذا الطريق نسأل هللا األجر والثواب على 
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وكما أوصي إخواين طلبة العلم إىل أنه ال بد من عدم اإلسراع يف احلكم على احلديث إال بعد   ذلك،
 الدراسة والتفتيش عن رجال احلديث. 

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى أله الطيبني والصحابة أمجعني.
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 الفهارس

 
 اآليات فهرس

 األطراف فهرس

 الحديث غريب فهرس

 األعالم فهرس

 املوضوعاتفهرس 
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 فهرس اآلايت
 الصفحة السورة اآليات

 0 آل عمران  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ 

  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

 

 
 النساء

0 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ۀ  ہ  ہ  ہ چ 

  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ڭڭ

 
 األحزاب

0 

  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ 
 

 1 احلجر
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 فهرس األطراف
 الصفحة الطرف

 26 رأيت أيب يوما ميسح على النعلني
 29 مث ذهب هبما إىل قفاه
 32 املاء سكًباوكنت أسكب عليه 

 35 أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ
 37 وعفروه الثامنة ابلرتاب

 41 مسح بناصيته، وعلى عمامته
 44 يغرتف قبلها وتغرتف قبله 

 47 ميسح على خفيه
 50 أن عليا أمر املقداد فسأل

 54 إمنا أمرت ابلوضوء إذا قمت
 57 فنسي أن ميسح برأسه فوجد

 60 كان يتوضأ ابملكوك
 64 يتوضأ مما مست النار

 69 يعتدون يف الطهور والدعاء
 72 أن يتوضأ الرجل بفضل املرأة

 76 فأقبل هبما وأدبر
 79 حىت طفق يشري إلينا
 64 أكل ذراعا أو كتفا
 88 أمر بقتل الكالب
 92 مُثَّ َصلَّى َوملَْ يـَتَـَوضَّأْ 
 96 منها األسود البهيم

 99 خِمَْضبٍ َفَأْجَلْسَناُه يف 
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 103 أفنتوضأ من ماء البحر
 108 وإن الرجل ليتكلم ابلكلمة

 111 مث أخذ جريدة رطبة
 118 أال إن أولياء هللا املصلون
َلةٍ   123 َوَلِكْن فـََقْداَنُه َذاَت لَيـْ

 126 ما بلت قائما منذ
 130 كنت أفركه من ثوب

 134 إذا كان ايبسا فأكل كتفا
 139 ومسر أعينهم

 143 شراب وطهور
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 فهرس األعالم
 

 الصفحة االسم
 59 ابن أيب مليكة 
 127  ابن إدريس 
 52   ابن احلنفية 

 112 ابن طاووس
 143 ابن هليعة

 53 ابن مرزوق
 133   أبو إمساعيل

 38 أبو التياح
 30    أبو اجلالس 

 32 أَبُو بشر
 73  أَبُو حاجب 
 48   أبو سلمة بن عبد الرمحن 
 98   أبو شهاب 

 53 أبو عامر
 32  أَبُو عوانة 

 114   أبو جملز
 60  أمحد بن داود 

 65 أمْحَُد بُن ُعَمرْيِ 
 26 أمحد بن حممد بن حنبل

 55    إمساعيل بن علية 
 130 األسود بن يزيد
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 51 األعمش
 62 أنس بن مالك

 28    أوس بن أيب أوس 
 41 أيوب 
 133    بشر بن بكر 
 27    هبز بن أسد 
 139    اثبت 

 29 الثوري
 118  حرب بن شداد 

 97 احلسن بن أيب احلسن
 74  احلكم بن َعْمرو 

 129 محاد بن أيب سليمان
 41    محاد بن زيد 

 27     محاد بن سلمة

 133 احلميدي
 144    حنش 
 38  خالد بن احلارث 
 128 خالد بن عبد الرمحن 
 58   خالس 
 122  َداُود بن َأيب هند 
 121   الربيع املؤذن 
 80   الزهري 
 64  زايد بن أيوب 
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 94   زيد بن أسلم 
 70    سعيد بن إايس 
 105   سعيد بن سلمة 
 44  سليمان بن شعيب 
 38    شعبة 

 105 صفوان
 73  عاصم األحول 
 122  َعاِمر بن شراحيل 
 46  عائشة 
 117   حممدعباس بن  

 119 عبد احلميد
 26  عبد هللا بن أمحد 
 36 عبد هللا بن دينار 
 56    عبد هللا بن عباس 
 126  عبد هللا بن عمر 
 40  عبد هللا بن مغفل 

 119 عبيد بن عمري
 45  عروة 

 128 عفان
 66 عقبة بن علقمة

 123  علقمة بن قيس 
 52  علي بن أيب طالب 
 126  اخلطابعمر بن  
 114    عمران بن حدير 
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 65   عمرو بن عثمان 
 42    عمرو بن وهب 

 77 عمرو بن حيىي
 119    عمري بن قتادة 
 58    قتادة 
 143    قيس بن احلجاج 
 66  ألوزاعي 

 108 الليث بن سعد
 33  جماهد 
 128   حممد بن احلجاج 

 37 حممد بن عبد األعلى
 104 هللا حممد بن عبد
 132 حممد بن خملد

 117 حممد بن يعقوبه
 39 مطرف
 47 معمر

 42 املغرية بن شعبة
 52 املقداد

 66 مكحول
 51 املنذر

 104 منصور بن سلمة
 70 موسى بن إمساعيل

 125 انفع
 130 النخعي
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 45 هشام
ِلك

َ
 61 هشام بن َعبد امل

 45 مهام
 51 وكيع

 96 حيىي بن أيب حية
 48 حيىي بن أيب كثري

 77 حيىي بن زكراي
 93 حيىي بن سعيد
 134 بن قيس حيىي بن سعيد
 77 حيىي بن عمارة
 57 يزيد بن هارون
 27 يعلى بن عطاء
 96 يونس بن عبيد
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 غريب احلديث

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 معاني  الكمات الصفحة
 استطري 122

 النبيذ 122

الغنم مرابض 116  

 السبتية 31

 املخضب 81

 َأْوِكَيُتُهّن 81
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 فهرس املصادر، واملراجع
 القرآن الكرمي-1
 بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلسأبو جعفر الضيب: أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية، -2

 م 1967، دار الكاتب العريب ،القاهرة، د.ط هـ(599)املتوىف: 
بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، ، الدارمي، الُبسيت أبو حامت: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان -3

، : مرزوق على ابراهيمت، مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار هـ(354)املتوىف: 
 م1991 -هـ  1411،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة ، مصر:ط: األوىل

ِجْستاين  :بو داودأ-4 سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
: ت ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل هـ(275)املتوىف: 

ط: األوىل، اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، عمادة البحث ، حممد علي قاسم العمري
 م1983هـ/1403،اإلسالمية العلمي ابجلامعة

دار الكتاب  ، بريوتد.ط،  سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين :أبوداود-5
  د.ت.،العريب

إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ  ،انيف بن صالح بن علي املنصوري :أبو الطيب-6
،  دار الكيان ،الرايض ، د.ط،: أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين املأريبت الطرباين

 مكتبة ابن تيمية ،اإلماراتو 

ت:  ،غريب احلديثهـ( 224القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي )املتوىف:  :ُعبيد بوأ-7
مطبعة دائرة املعارف  ،الدكن -: األوىل، حيدر آابدط ،د. حممد عبد املعيد خان

  م 1964 -هـ  1384،العثمانية

ملطلع على ا هـ(709مد بن أيب الفتح، أبو عبد هللا، مشس الدين )املتوىف: الفضل البعلي: حمو أب-8
مكتبة السوادي  ،م ، د.ط: األوىل ت:حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب ،ألفاظ املقنع

 ، م 2003 -هـ 1423، للتوزيع
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اجلرح ، : أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظليابن أيب حامت الرازي-9
 ن، د.ت. ، د.د. ط، د .م والتعديل

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي الرازي  :ابن أيب حامت-10
دائرة املعارف  -حبيدر آابد الدكن ، اهلند ،ط: األوىل ، د.ت،اجلرح والتعديل هـ(327)املتوىف: 
 م 1952هـ  1271دار إحياء الرتاث العريب، ، بريوتو  ،العثمانية

مصنف ابن أيب  هـ( 235ـ  159أيب شيبة: أبو بكر عبد هللا بن حممد العبسي الكويف )بن ا-11
 ت.ن، د. ، د.د. ط، د. م ت: حممد عوامة، شيبة

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين  :ابن األثري-12
حممود  -ت: طاهر أمحد الزاوى  ،النهاية يف غريب احلديث واألثرهـ( 606اجلزري )املتوىف: 

 ، م1979 -هـ 1399،املكتبة العلمية، بريوت ط، د. حممد الطناحي
سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ( هـ241: أبو عبد هللا أمحد بن حممد الشيباين )املتوىف: أمحد بن حنبل-13

مكتبة العلوم ، املدينة املنورة، األوىلط:  ت: د. زايد حممد منصور.  ،حنبل حممد بن بن
مسند هـ( 241: أبو عبد هللا أمحد بن حممد الشيباين )املتوىف: أمحد بن حنبل 1414واحلكم، 

، مؤسسة الرسالة ، مد. ط: األوىل،ت: شعيب األرنؤوط  عادل مرشد، وآخرون. - ،أمحد
 ، م 2001 -هـ  1421

د،  التاريخ الكبري هـ(256املغرية، أبو عبد هللا )املتوىف: : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن البخاري-14
  خان.  ت طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد د. دائرة املعارف العثمانية، ،الدكن -حيدر آابد ط، 

الصلة يف اتريخ أئمة هـ(  578بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد امللك )املتوىف: ابن -15
  1955 -هـ  1374،بة اخلاجنيمكت ، م د. ط: الثانية، ،األندلس

 ،شرح صحيح البخاري هـ(449بطال: أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف: ابن -16
 -هـ 1423مكتبة الرشد، ، السعودية، الرايض، ط: الثانية ت: أبو متيم ايسر بن إبراهيم.

 م 2003
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حممد شاكر ت: أمحد  ،سنن الرتمذي ،: حممد بن عيسى أبو عيسى السلميالرتمذي-17
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ط، د. وآخرون.

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: الرتمذي: -18
: صبحي السامرائي ، أبو املعاطي النوري ، حممود خليل ت ،علل الرتمذي الكبري، هـ(279

 ه1409، مكتبة النهضة العربيةعامل الكتب ،   ،ط: األوىل، بريوت، الصعيدي

 ن،  ، د.د. ط، د. م ،ت: حممد إسحاق السلفي ،مناسبات تراجم البخاري ،مجاعةبن ا-19

جممع هـ( 986مجال الدين الصديقي، حممد طاهر بن علي اهلندي الَفتَّيِن الكجرايت )املتوىف: -20
مطبعة جملس دائرة  ،د. م  ط: الثالثة، ،حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار

 م1967 -هـ  1387،املعارف العثمانية

تقريب  هـ(852: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين )املتوىف: حجرابن -21
 ،1986 – 1406 ،دار الرشيدسوراي،ط: األوىل، ت: حممد عوامة ، التهذيب

دار  ،بريوت د.ط، ،يفتح البار  ،حجر: أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعيابن -22
قام إبخراجه وصححه و رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي  ،1379املعرفة، 

عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ،و وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب 
 13عدد األجزاء:  ،ابز

 هـ(852حجر العسقالين )املتوىف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن ابن حجر: -23
 م 2002دار البشائر اإلسالمية، ، د.م، ط: األوىل ،: عبد الفتاح أبو غدة، تلسان امليزان

 هـ(463مهدي)املتوىف:  أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن البغدادي: أبو بكرطيب خلا-24
، ،الغرب اإلسالميدار ، بريوت،  األوىل:ط ت: الدكتور بشار عواد معروف. ،اتريخ بغداد

 م  2002 -هـ 1422

ت: رمزي منري  ،مجهرة اللغةهـ( 321بن دريد: أبو بكر حممد بن احلسن األزدي )املتوىف: ا-25
  ،م1987،دار العلم للماليني ،ط: األوىل، بريوت بعلبكي
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سري  هـ(748ذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف : ال-26
 ،، د. مط: الثالثة ت: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط.  ،عالم النبالءأ

 ، م1985هـ /  1405مؤسسة الرسالة، 

 هـ(748ذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف: ال-27
دار القبلة  ،جدة السعودية، ط: األوىل، ،ت: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب ،الكاشف

 ، م1992 -هـ  1413،مؤسسة علوم القرآن -للثقافة اإلسالمية 

ت: الشيخ علي حممد  ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال، مشس الدين حممد بن أمحد :ذهيبال-28
: ذهيبال ،1995،دار الكتب العلمية ،بريوت د.ط، معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود. 

اتريخ اإلسالم هـ( 748عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف: مشس الدين أبو 
دار الغرب ، د.ب، ط: األوىل ت: الدكتور بشار عّواد معروف. ،َوَوفيات املشاهري َواألعالم

 م 2003اإلسالمي، 
علي حممد معوض  ، ت:ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،مشس الدين حممد بن أمحدالذهيب: -29

 1995، دار الكتب العلمية، بريوت ، د.ط،املوجود والشيخ عادل أمحد عبد
ذكر  هـ(748الذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف: -30

 1ط:، : حممد شكور بن حممود احلاجي أمرير املياديين، تأمساء من تكلم فيه وهو موثق
 م1986 -هـ 1406املنار، مكتبة  ،الزرقاء -األردن-31

هـ( 1396لزركلي: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي )املتوىف: ا-32
 م 2002أاير / مايو  - دار العلم للماليني،  م ، د.ط:اخلامسة عشر ،ألعالما

تدوين السنة النبوية هـ( 1427)املتوىف: عثمان آل مطرزهراين: أبو ايسر حممد بن مطر بن ال-33
ط: األوىل، الرايض، اململكة  نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع اهلجري

 .م1996هـ/1417،دار اهلجرة للنشر والتوزيع،العربية السعودية
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 ،طبقات الشافعية الكربى هـ(771سبكي: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )املتوىف: ال-34
هجر للطباعة والنشر  ط: الثانية،  الفتاح حممد احللوحممود حممد الطناحي د. عبد  ت: د.
 10عدد األجزاء: ، ، هـ1413، والتوزيع

 ن، د.ت ، د. م ، د.ط. د.حبث حول توثيق العجلي ،حامت بن عارف العوين ،الشريف-35
سعد: أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي املعروف ابن -36

ط: األوىل،  8ت: إحسان عباس، عدد األجزاء:  ،الطبقات الكربى هـ(230)املتوىف: 
 ، م 1968،دار صادر ،بريوت

طاهر السوسي: حممد بن حممد بن سليمان بن الفاسي الردواين املغريب املالكي )املتوىف: ابن -37
الكويت: مكتبة ابن   ،ط: األوىل ت: أبو علي سليمان بن دريع. ،جامع األصول هـ(1094

 م  1998 -هـ  1418دار ابن حزم، ،  :بريوت -كثري

أطراف  هـ( 507احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي )ت ابن طاهر املقدسي: -38
 ، هـ1428دار التدمرية، ، م  ، د.: األوىلط ت: جابر بن عبد هللا السري ِّع.، الغرائب واألفراد

ت:  ،شرح معاين اآلاثر ،بن عبدامللك بن سلمة أبو جعفر طحاوي: أمحد بن حممد بن سالمةال-39
 ه، 1399 دار الكتب العلمية،، بريوت ،الطبعة األوىل 4 حممد زهري النجار، عدد األجزاء:

مكتبة  ، د.م،3:ط، د.ت، أصول التخريج ودراسة األسانيد، حممود الطحانالطحان: -40
 1996، املعارف

ت:  ،تنقيح التحقيق هـ( 744أمحد احلنبلي )املتوىف: : مشس الدين حممد بن بن عبد اهلاديا-41
أضواء ، الرايض،  ط: األوىل سامي بن حممد بن جاد هللا وعبد العزيز بن انصر اخلباين.

 م  2007 -هـ  1428 ،السلف

شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح  هـ(1421عثيمني: حممد بن صاحل بن حممد )املتوىف: ال-42
 1423،دار الثراي للنشر ،م  د. ط: الثانية، ،ر بن إبراهيم السليمانت: فهد بن انص ،احلديث

 م2003 -هـ 
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 اتريخ الثقات، هـ(261: أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل الكوىف )املتوىف: عجليال-43
 م1984-هـ1405 ،دار الباز، د.م، األوىل :طد.ت، -44

ابن مبارك بن القطان )املتوىف: أبو أمحد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد  :بن عديا-45
: األوىل، ط1ت: أبو الفضل عبد احملسن احلسيين، عدد األجزاء: ل يف الضعفاء،الكام هـ(365
 ،م1993 -هـ 1413،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة-مصر

عراقي: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم ال-46
السعودية، األوىل، :ط، ت: عبد الرمحن حممد عثمان ،التقييد واإليضاحهـ( 806)املتوىف: 

 ، م1969هـ/1389ة، املكتبة السلفي املدينة املنورة،
ت:  ،اتريخ دمشقهـ( 571عساكر: أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا )املتوىف: ابن -47

 -هـ  1415 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د. م ط، د. عمرو بن غرامة العمروي.
 ، م1995

: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين عيينال-48
ت: أبو متيم  ،خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر هـ(855)املتوىف: 

وزارة  قطر، ط: األوىل، أجزاء فهارس( 3و  16) 19ايسر بن إبراهيم، عدد األجزاء: 
 م 2008 -هـ  1429،األوقاف والشؤون اإلسالمية

ابن الفرّاء: ُعبَـْيد هللا بن علي بن حممد بن حممد بن احلسني ، أبو القاسم بن أيب الفرج بن َأيب -49
والكىن املذكورة  جتريد األمساء هـ(580خازم اْبن القاضي َأيب يـَْعَلى البغدادي، احلنبلي )املتوىف: 

، : د. شادي بن حممد بن سامل آل نعمانت، يف كتاب املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي
 1432،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة ،اليمن ط: األوىل،

 م 2011 -هـ 

املدارك وتقريب ترتيب هـ( 544قاضي عياض: أبو الفضل بن موسى اليحصيب )املتوىف: لا-50
 .م1983-1981 ،احملمدية –مطبعة فضالة ، املغرب ،ط: األوىل ،املسالك
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مشارق األنوار  ،أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت املالكي :القاضي عياض-51
 ، د.تاملكتبة العتيقة ودار الرتاث ،، د. ط، د. معلى صحاح اآلاثر

أبو الفداء زين الدين قاسم السُّْوُدْوين )نسبة إىل معتق أبيه سودون الشيخوين(  :بن ُقْطُلْوبـََغاا-52
الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة )يُنشر ألول مرة على  هـ(879اجلمايل احلنفي )املتوىف: 

: شادي بن ت هـ( 902نسخة خطية فريدة خبط ِّ احلافظ مشس الدين السَّخاوي املتوىف سنة 
مركز النعمان للبحوث والدراسات  ،صنعاء، -اليمن ط: األوىل،، آل نعمانحممد بن سامل 

 م 2011 -هـ  1432 ،اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة

)املتوىف:  كتاين: أبو عبد هللا حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسيلا-53
ت: حممد املنتصر بن حممد  ،الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفةهـ( 1345
 ، م2000-هـ1421،دار البشائر اإلسالمية ،، د. مط: السادسة الزمزمي

الباعث  هـ(774القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: : أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري-54
  دار الكتب العلمية،، لبنان –بريوت  ،: الثانيةط ت: أمحد حممد شاكر. ،احلثيث

لكواكب الدراري ا هـ(786حممد بن يوسف بن علي بن سعيد، مشس الدين)املتوىف:  :كرماينال-55
 -هـ 1356،العريب ثدار إحياء الرتا ،لبنان-بريوت ،وىلاألط ، يف شرح صحيح البخاري

 م1937

، د.ط، األردن، ابن بطال ومعامل منهجه يف شرحه صحيَح البخاري   ،عبدهللا احملّمد :حمّمد زهري-56
 ، د.ن، د.ت.جامعة الريموك

: علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي ابلوالء املديين، البصري، أبو احلسن )املتوىف: املديينابن -57
ت: موفق عبد هللا عبد  ،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديينهـ( 234
 ه 1404،مكتبة املعارف ،ط: األوىل، الرايض القادر
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وسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد زي: يوسف بن عبد الرمحن بن يامل-58
ت: د. بشار عواد  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال هـ(742القضاعي الكليب )املتوىف: 

  ، 1980 - 1400 ،مؤسسة الرسالة، : األوىل، بريوتط معروف.

ت: صحيح مسلم،  هـ(261بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  :مسلم-59
 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ط، د. حممد فؤاد عبد الباقي

: أبو زكراي حيىي بن معني بن عون بن زايد بن بسطام بن عبد الرمحن املري ابلوالء، معنيابن -60
: األوىل، ط، (معرفة الرجال عن حيىي بن معنياتريخ ابن معني ) هـ(233البغدادي )املتوىف: 

 .م1985هـ، 1405،جممع اللغة العربية ،دمشق
بن قليج بن عبد هللا البكجري املصري احلكري احلنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين  :مغلطاي-61

ُم السَّاقِّطَُة مِّْن كَِّتابِّ إِّْكَمال هَتْذِّيَب الَكَمال ملُْغَلطَاي )املَْطُبوع( هـ(762)املتوىف:  اجِّ مِّْن:  الرتَّ
: ُطالَّْب َوطَالَِباْت َمْرَحَلة املاجْسترْي ، تاحلكم ْبن سنانإِّىَل: َترمَجةِّ  َترمَجةِّ احلََسْن الَبصرِّي  

اململكة ، : األوىلط ،جامعة امللك سعود -( ُشْعَبة التـَّْفِسرْي َواحلَِدْيث 1425 - 1424)لعام 
 هـ 1426دار احملدث للنشر والتوزيع، ، العربية السعودية

، السنن الكربىهـ( 303)املتوىف:  اسايننسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلر ال-62
  م 2001 -هـ  1421 ،مؤسسة الرسالة ،ط: األوىل، بريوت ،ت: حسن عبد املنعم شليب

جملة الشريعة ، اإلمام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعه الصحيح ،حممد عرت احلليب :نور الدين-63
 م1985 -هـ  1406سنة  ،الكويت - 4عدد  -والدراسات اإلسالمية

د. ، هتذيب األمساء واللغات هـ(676: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف )املتوىف: النووي-64
 ، دار الكتب العلمية ،لبنان-بريوت، ط

معجم هـ( 626احلموي: شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي )املتوىف: ايقوت -65
 .م1995 دار صادر، ،ط: الثانية، بريوت ،البلدان

 


