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 (ه 318) البن املنذر ختريج األحاديث واآلاثر املسندة يف كتاب "األوسط"
 اجلزء املطبوع من ابب ذكر الوضوء من الضحك يف الصالة من كتاب الطهارة»

 «وحىت هناية كتاب املياه
 

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي  شكل أو صورة من دون إذن 
 مكتوب موقع من الباحث إال  يف احلاالت اآلتية:

 لعزو إليه.ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط ا -1
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزاي االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك ألغراض  -2

 تعليمي ة، ال ألغراض جتاري ة أو تسوقي ة.
حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملي ة مباليزاي استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛ إذا  -3

 وث األخرى.طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البح
 

 : أكّد هذا اإلقرار      
 حمد يسرامـماالسم :      
 ............. التوقيع: 
 ............. التاريخ: 
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 شكر وتقدير

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشكره شكرا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، فهو 
ملرسلني املصطفى حممد وعلى آله وصحبه سبحانه ويل كل نعمة، وأصل ي وأسل م على نبيه سيد ا

 والسائرين على سنته إىل يوم الدين.

وي الشريف: مث امتثااًل لتوجيه النيب الكرمي عليه أزكى التحية والتسليم كما جاء يف احلديث النب
ري ل جزيل شكري وفائق تقدي، أرى من الواجب أن أسج  )1(«ماْن الا ياْشُكُر النَّاسا  الا ياْشُكُر للاا »

هلذا البحث، وال سيما ألستاذي املشرف  يلكل من أوالين معروفًا بتوجيه أو تشجيع خالل إجناز 
، الذي كان لتوجيهه وتنبيهه -تعاىل حفظه للا–على البحث سعادة الدكتور مهدي عبد العزيز 

خ فضيلة الشي -أيضا–وأخص ابلذكر  ونصائحه األثر الكبري يف تصحيح مسار هذا البحث وإكماله.
الذي اطلع على هذا البحث وأفادين كذلك ببعض  -حفظه للا-الدكتور منصور يوسف

 االستدراكات والتصويبات النافعة.

لتهيئة -هذا وال يفوتين يف اخلتام أن أشكر جلامعة املدينة العاملية متمثلة يف القائمني عليها
 از العمل على الوجه املنشود. الفرصة الثمينة للدراسة، وتوفري التسهيالت اليت ساعدتين على إجن

، أقدم شكري ودعائي هلم مبزيد من فضل للا تعاىل  هلؤالء مجيعا، ولسائر أهل الفضل علي 
 وحسن اخلتام، إنه مسيع جميب.

وصل ى للا وسل م على عبده ورسوله اجملتىب نبينا وأسوتنا حممد وعلى آله وأزواجه وذريته 
   يوم الدين.وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إبحسان إىل

  

                                                 

(، 322 /13، )1ط، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة رضي للا عنه، مسند اإلمام أمحدرواه أمحد،  (1)
(، والرتمذي، 4811رقم)(، 255 /4د.ط، )، كتاب األدب، ابب يف شكر املعروف، سنن أيب داود(، وأبو داود، 7939رقم)

/  4، أبواب الرب والصلة عن رسول للا صلى للا عليه وسلم، ابب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، عيد.ط، )سنن الرتمذي
 "(، وقال الرتمذي: "هذا حديث صحيح1954(، رقم )339



 

 ط

 

 إهداء
 

رمحهما للا تعاىل رمحة واسعة وأسكنهما –أهدي هذا البحث املتواضع أواًل إىل روح والديَّ الكرميني 
على ما وفَّراه يل من حسن الرعاية والرتبية يف حياهتما، فلهما مين جزيل الشكر  -فسيح جناته

 الكرمي املنان. وأثين  إىل خاليت اليت كانت بعد والتقدير وحسن الدعاء ابملغفرة والرمحة والرضوان من للا
 وفاة أم ي مبنزلتها يف حسن االهتمام والتوجيه.

كما أهدي هذا البحث إىل زوجيت، وأوالدي الذين كان لصربهم وحتملهم العناء أثناء كتابة             
موه يل من املساعدة فلهم هذا البحث األثر البالغ يف إجناز هذا البحث، وإىل كافة أقاريب على ما قد

مين الثناء احلسن، وال يفوتين أن أهدي هذا البحث أيضًا إىل مجيع أساتذيت الذين علموين وربوين 
تربية نبوية صحيحة، فلهم الفضل علي  ملعرفة هذا الدين الكامل والسري على سبيل العلم الشرعي 

 وهدي سلفنا الصاحل، فجزى للا اجلميع عين  خريا.
 وللا أسأل أن يتقبل مين هذا جهد املقل وأن يعفو عين التقصري والزالت، إنه مسيع جميب.            
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 ملخص البحث
 

كتااب هو من أكرب الكتب يف اإلمجاع واالختالف وموسوعة من أهم املوسوعات   تتناول هذه الدراسة 
سنن واإلمجاع واالختالف الفقهية ومرجعا من أحسن املراجع العلمية، أال وهو كتاب األوسط يف ال

مل حيظ ابلعناية لإلمام الفقيه احملدث ابن املنذر رمحه للا تعاىل. لكن اإلشكال يف أن  هذا الكتاب 
الالئقة به من خالل التخريج ابلطريقة األكادميية من حيث احلكم على إسناد املصنف والبحث عن 

ًا وتعدياًل مما يرتتب على هذه األحاديث املتابعات والشواهد والرتاجم للرواة وبيان حالتهم جرح
، حيث هتدف الدراسة إىل تقدمي ختريج أحاديثه واآلاثر املسندة الواردة فيه كخدمة أحكام خمتلفة

تتبع واستقراء يف اتبع الباحث املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي  احديثية علمية أكادميية. كم
 أحاديث الكتابرق مجع وتتبع طاب األوسط، وكذلك الكتب اليت أحال إليها ابن املنذر يف كت

والذي أد ى ، د احملدثني ضوء منهج النقد عنيفوالتحليل الدراسة واملوازنة  ، ومن مثا  اوأقوال الن قاد عليه
كتاب األوسط والذي قد حفظ لنا ثروة كبرية   ى أمهيةعلالوقوف إىل الوصول إىل نتائج متثلت يف 

     وجد يف الكتب الستة وغريها من كتب السنة، والوصول إىل احتجاج لوجود أحاديث وآاثر ال ت
ابن املنذر يف كتاب األوسط ابألحاديث الصحيحة واحلسان فقط ومل حيتج  ابألحاديث الضعيفة إال 

 وهذا يدل على شدة انتقائه وقوة شرطه يف الرجال. اندرا جدا وابعتبار خاص.
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ABSTRACT 

 
This study deals with a book, one of the greatest books in the consensus (Ijma’) and 

disagreement (Ikhtilaf), one of the most important encyclopedias in jurisprudence 

encyclopedias, and one of the best scientific references, namely “Kitab al Awshat fii al Sunan 

wal al Ijma’ wa al Ikhtilaf“ by al Imam al Faqih al Muhaddith Ibnu al Mundzir 

Rahimahullahu Ta’ala. However, this book has not received much attention academically in 

side of identification (Takhrij) of validity of author’s chains (Sanad), investigation of 

followers  (Muthaba’ah), witnesses (Syawahid), biography (Tarjamah) and criticism and 

Praise (Jarh wa Ta’dil) explanation of reporters (Ruwah) which are related to the differences 

of justification of Ahadith.Therefore, this study aims to provide academically and 

scientifically identification (Takhrij) Ahadith and al Atsar contained in the book. The 

researcher followed the inductive descriptive and analytical in track and extrapolate books 

that referred by Ibn al-Mundzir in book al Awshat, as well as collect and track the path (Turuq 

al hadith) of the book and the critics on them, and then counterbalanced (Muwazanah) study 

and analysis in the light of Muhaddithin methodology, which led to the importance of book al 

Awshat, where many Ahadith and Atsar not in others book of Hadith. The study also found 

that Ibn al Mundzir in book al Awshat only argued with sound (Shahih) and good (Hasan) 

Ahadith and not argued with weak (Dho’if) Ahadith except in rarely numbers. The argument 

shown His severity and strength terms in men of reporters (Rijal) 
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 المقدمة

امود الصمد الذم ال يفنيو تكرار األحواؿ، كال أنواع  التغيّب ا٢بمد  الواحد األحد، 
كاالنتقاؿ كىو خالق ا٣ببلئق كمنشئهم، كرازؽ العباد كمغنيهم، قد كوف األشياء من غّب امتثاؿ 
بأصل، كذرأ  البشر من غّب ارتساـ بنسل، ٍب شرح منهم صدكر أكليائو، حٌب انقادت أنفسهم 

دائو، حٌب ازكارت عن االكتساب ١بنتو، ٍب اصطفى منهم طائفة أصفياء لعبادتو، كطبع على قلوب أع
كجعلهم بررة أتقياء، فأفرغ عليهم أنواع نعمتو، كىداىم لصفوة طاعتو، فهم القائموف بإظهار دينو، 
كا٤بتمسكوف بسنن نبيو صلى ا عليو كسلم. فلو ا٢بمد على ما قدر، كقضى كدبر كأمضى ٞبدا ال 

و أمدا. كال ٰبصي اصوف لو عددا، كأشهد أف ال إلو إال ا الذم ىو شاىد كل يبلغ الذاكركف ل
٪بول كمنتهى كل شكول، ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة ُب األرض كال ُب السماء كال أصغر من ذلك كال 
أكرب، كأشهد أف ٧بمدا عبده ا٤بصطفى، كرسولو ا٤برتضى، بعثو ا داعيا كإىل جنتو ىاديا، فصلى ا 

 ليو كسلم كعلى آلو الطيبْب األخيار.ع

أما بعد: فإف أحسن ما يدخر ا٤برء من ا٣بّب ُب العقىب، كأفضل ما يكتسب بو الذخر ُب 
الدنيا حفظ ما يعرؼ بو الصحيح من اآلثار، كٲبيز بينو كبْب ا٤بوضوع من األخبار، إذ ال يتهيأ معرفة 

ال ٗبعرفة ضعفاء ادثْب كالثقات، ككيفية ما  السقيم من الصحيح، كال استخراج الدليل من الصريح إ
 كّٔذا نستطيع ا٢بكم على األسانيد كمعرفة صحيح السنة من سقيمها. (ُ)كانوا عليو ُب ا٢باالت

فؤلجل ىذا أردت أف أكوف أحد خداـ السنة من خبلؿ أطركحٍب ىذه كىي خطة ٕبث  
ا٤بدينة العا٤بية؛ لنيل درجة الدكتوراه ُب  مقدمة لكلية العلـو اإلسبلمية، قسم ا٢بديث كعلومو، ٔبامعة

 ا٢بديث الشريف.

 

 

                                                 
كتاب ُب كتابو آّركحْب، انظر: ابن حباف،  -رٞبو ا-ىذه ا٣بطبة مقتبسة من مقدمة اإلماـ أيب حاًب ابن حباف البسٍب  (ُ)

 (ُْ-ُّ/ ُ، )ُط، المجروحين
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 مشكلة البحث

إف كتاب األكسط البن ا٤بنذر قد ٝبع مادة ىائلة من األحاديث النبوية الشريفة كالٍب منها        
عدد كثّب فقدت أصولو كأصبح ىذا الكتاب العظيم من أىم ا٤براجع كا٤بصادر ٥با. كمن فضل ا 

عن ا٤بصدر قد نقل لنا ا٢بديث بإسناده ٩با جعل ُب ذلك العوض  –رٞبو ا–تعاىل أف ابن ا٤بنذر 
األصلي، إال أف ىذا الكتاب مل ٰبظ بالعناية البلئقة بو من خبلؿ التخريج بالطريقة األكادٲبية من 
حيث ا٢بكم على إسناد ا٤بصنف كالبحث عن ا٤بتابعات كالشواىد كالَباجم للركاة كبياف حالتهم 

لت منو كل الطبعات جرحان كتعديبلن ٩با يَبتب على ىذه األحاديث أحكاـ ٨بتلفة، كذلك كلو قد خ
ا٤بوجودة اآلف فعملهم ىو ٦برد العزك فقط، لذلك فاإلشكاؿ ا٤بطركح ُب ما درجات األحاديث 
كاآلثار كسبلمة سندىا كرجا٥با. ككذلك مدل ثبوت اإلٝباعات ُب كتاب األكسط، كيتفرع عن ىذا 

 اإلشكاؿ ٦بموعة من األسئلة كما أدناه: 

 ألكسط بأحاديث مل تبلغ درجة الصحة كا٢بسن؟ما مدل احتجاج ابن ا٤بنذر ُب ا –ُ

 ما موقف ابن ا٤بنذر من حكم االحتجاج با٢بديث الضعيف كالعمل بو؟ –ِ

 ما مدل ثبوت اإلٝباعات الٍب ذكرىا ابن ا٤بنذر ُب األكسط كغّبه من كتبو؟ –ّ

 ما مدل اعتناء ابن ا٤بنذر ُب انتقاء رجاؿ أحاديثو؟  –ْ
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 أىداف البحث

ىو  -بإذف ا-ف من أىم األىداؼ الٍب نريد أف نصل إليها بعد االنتهاء من ىذا البحث إ       
إضافة مسند البن ا٤بنذر ادث إىل ا٤بكتبة ا٢بديثية، كيكوف مرجعا أصيبل من مراجع البحث ُب 
السنة كخصوصان كىو عايل اإلسناد يصل ُب إسناده إىل أصحاب الكتب الستة أك يقارّٔم. كالسؤاؿ 
الذم يطرح نفسو ما ىي القيمة العلمية ا٤برجوة من ىذا البحث كما الذم سيعود على ا٤بكتبة 
اإلسبلمية بعامة كمكتبة ا٢بديث النبوم الشريف ٖباصة من ىذا البحث، كٲبكن أف نلخص اإلجابة 

 عن ذلك ُب التايل:

ا٢بكم عليها من  بغض النظر عن-بعد االنتهاء من ىذا البحث كحصر األحاديث ا٤بسندة فيو  -ُ
أنِب قد أضفت للمكتبة اإلسبلمية كا٤بكتبة ا٢بديثية  رجوأ -حيث الصحة أك ا٢بسن أك الضعف

 مرجعان من أىم مراجع البحث األصلية بالنسبة لكتب ا٢بديث.
 من خبلؿ ىذا البحث يتبْب لنا بأف كتب ا٢بديث ال غُبن عنها لكتب الفقو كالعكس بالعكس. -ِ
 -٧بل البحث-ٗبكاف أف نقوؿ بأف ىناؾ كثّبان من األحاديث ا٤بسندة ُب كتابنا إف من األٮبية  -ّ

قد  -رٞبو ا-قد فقدت مصادرىا كمل يتم العثور على ٨بطوطاهتا حٌب اآلف، كّٔذا يكوف ا٤بصنف 
حفظ لنا تراثا حديثيا مهمان للغاية قد يقوم حديثان فّبفعو من الضعيف إىل ا٢بسن أك الصحة أك 

 ائدة حديثية سواء بالنسبة للمًب أك اإلسناد. تصريح بف
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 أىمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع
 تكمن أٮبية الدراسة ُب ىذا ا٤بوضوع ُب عدة أمور، أختصرىا فيما يلي:

القارئ ُب تراث ا٤بسلمْب ٯبد عددا ضخما من العلـو كاالجتهادات الرفيعة الٍب سبقت زمنها  -ُ
بعقود بل قركف، كيقف حائرا أماـ تلك ا٥بمم كا١بباؿ الٍب ثٌبت ا ّٔا ىذا الدين فجعلهم منارات 

علمىٍي الفقو ىدل يستضيء ّٔا ا٣بلق من بعدىم، كمن أعظم ما ٛبيزت بو ىذه األمة دكف بقية األمم 
كا٢بديث، فهذه ا٤بلة مليئة بالتشريعات كاألحكاـ ا٤بتعلقة بالعبادات كا٤بعامبلت كاألنكحة كا٢بدكد إىل 

ت بو ىذه األمة الذم شرف -علم اإلسناد-النبوم آخر ىذه آّاالت ا٤بختلفة، كىكذا علم ا٢بديث 
بأدؽ الوسائل العلمية ال العاطفية من الدٌس كالتغيّب  -عليو الصبلة كالسبلـ-ٰبفظ حديث نبيها 

 ا٤ببنية على ا٥بول.
كإٌف من الكتب الٍب ٝبعت بْب ىذين الفنْب األصيلْب كتاب "األكسط من السنن كاإلٝباع  -ِ

، كىذا الكتاب ٲبثل ما كاف -رٞبو ا تعاىل-كاالختبلؼ" للعىلىم الفٌذ ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر 
للحق، كما ىم عليو من االجتهاد بالنظر إىل القواعد األصولية كا٤بتوف  عليو سلفنا الصاّب من التجرد

رغم ٛبسكو -ا٢بديثية دكف تعصب لفرد أك طائفة، كزاد ركنقو ٗبكانة كاتبو العلمية، كالكاتب 
يػىعيٌد نفسو من الشافعية، فهو مثاؿ مضيء ُب تأريخ ا٤بذاىب الفقهية ، قاؿ اإلماـ النوكم  -بالدليل

 كاعتماد علماء الطوائف كلها ُب»طريقتو كمنزلتو ُب كلمات جامعة: كاصفا  -و ارٞب-ق(  ٕٔٔ)
نقل ا٤بذاىب كمعرفتها على كتبو، كلو من التحقيق َب كتبو ما ال يقاربو أحد، كىو َب هناية من 

 َب كتابو اإلشراؼ، أنو إف كاف ُب التمكن َب معرفة صحيح ا٢بديث كضعيفو، كلو عادات ٝبيلة
كذا، أك صح عنو كذا، كإف    -صٌلى ا علٍيو كسٌلم-حديث صحيح، قاؿ: ثبت عن النىب  ا٤بسألة

كذا، كىذا األدب   -صٌلى ا عليو كسٌلم-نا، أك يركل عن النىب كيٌ كاف فيها حديث ضعيف قاؿ: ري 
. ٍب  الذل سلكو ىو طريق حذاؽ ادثْب، كقد أٮبلو أكثر الفقهاء كغّبىم من أصحاب باقي العلـو

و من التحقيق ما ال يدانا فيو، كىو اعتماده ما دلت عليو السنة الصحيحة عمومنا أك خصوصنا ببل ل
أحد ا٤بذاىب: كّٔذا أقوؿ، كال يقوؿ ذلك إال فيما   العلماء، ٍب يقوؿ ُب معارض، فيذكر مذاىب

ٗبذىب أحد بعض ا٤بواضع، كال يلتـز التقيد ُب االختيار  فتو كما ذكرتو، كقد يذكر دليلو ُبكانت ص
بعينو، كال يتعصب ألحد، كال على أحد على عادة أىل ا٣ببلؼ، بل يدكر مع ظهور الدليل كداللة 
                      السنة الصحيحة، كيقوؿ ّٔا مع مىن كانت، كمع ىذا فهو عند أصحابنا معدكد 
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رٞبو -النوكم -كا–كقد أحسن . (1)«ٝبيع كتبهم َب الطبقات مذكور ُب أصحاب الشافعي،ن م
بل قد نقل ابن ا٤بنذر عنو كجوب الغسل »اـ الفذ. كقاؿ ُب ّٓموع أيضنا: توصيف ىذا اإلم -ا

سبعا كما قدمناه، كقد علم كل منصف ٩بن لو أدىن عناية أف ابن ا٤بنذر إماـ ىذا الفن أعِب نقل 
 ػ(2)«قل ا٤بذاىب عليوعوؿ الطوائف ُب نف مأالصحابة كالتابعْب فمن بعدىم، ك  مذاىب العلماء من

٤بتأخرين ُب أبو بكر ابن ا٤بنذر كعليو اعتماد أكثر ا: »-رٞبو ا-ق( ِٖٕابن تيمية ) كقاؿ
. فكفى ّٔذا الثناء من ىذا اإلماـ ا١بليل، كىو من أعلم الناس ٗبواطن (3)«نقل اإلٝباع كا٣ببلؼ

ستفادة من شيخو كعادتو ُب اال  -ا رٞبو-اإلٝباع كا٣ببلؼ ُب العقائد كاألحكاـ. كاإلماـ ابن القيم 
ن أعلم كقاؿ ابن ا٤بنذر كىو م»تيمية ُب ا٤بوطن السابق، فقاؿ:  ص بعض كبلـ ابندكف عزك قد ٣بٌ 

 .(4)«الناس باإلٝباع كاالختبلؼ

تصرا من كتاب أكسع ا٠بو ىو )ا٤بختصر الكبّب( ٨ب -على كربه-م بْب أيدينا ييعٌد كالكتاب الذ -ّ
 )ا٤ببسوط( ، كقد أشار ىو إىل ىذا فقاؿ:كرٗبا ىو 

كقد ذكرنا سائر األخبار ُب ىذا الباب ُب كتاب "التفسّب"، كُب ا٤بختصر »قاؿ أبو بكر: 
ككاف الشافعي رٞبو ا من أحسنهم احتجاجا »، كقاؿ أيضان: (5)«الذم اختصرت منو ىذا الكتاب

. كقاؿ (6)«م اختصرت منو ىذا الكتابُب ىذا الباب، كقد ذكرت من حجتو ٨بتصرا ُب الكتاب الذ
 . (7)«لكبّب" من كتاب الدعاكل كالبيناتكقد ذكرنا ىذه األخبار بأسانيدىا ُب "ا٤بختصر ا»أيضان: 

 

 

                                                 
 (ُٕٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتالنوكم،  (1)
 (ِٖٓ/ ِ، د.ط، )المجموع شرح المهذبالنوكم،  (2)
 (ٗٓٓ/ ُِ، د.ط، )مجموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
ُب ا٤ببحث السابع  -رٞبو ا-(، كسيأٌب ا٤بزيد من ثناء األئمة على ابن ا٤بنذرُٖٔ/ ِ، )ُ، طالصواعق المرسلةابن القيم،  (4)

 -رٞبو ا-من ترٝبة ٨بتصرة لئلماـ ابن ا٤بنذر
 (ّْٓ/ ٔ، )ِ، طاألوسط من السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (5)
 (ُُٓ/ ٖ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (6)
 ا٤بختصرة عن كتاب األكسط(، كسيأٌب ا٤بزيد من ىذا بإذف ا ُب مبحث الدراسة ِْْ/ ُُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (7)
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 الدراسات السابقة

ُب دار طيبة الرياض بتحقيق الشيخ الدكتور أيب ٞباد صغّب  َُْٓىذا الكتاب قد طيبع عاـ 
ثل آّلد األكؿ من ا٤بخطوط كقطعة من آّلد الثالث، كبقي أٞبد بن ٧بمد حنيف، ُب ستة  ٦بلدات ٛبي

 بقية الكتاب مستورنا عن طبلب العلم إال من طالت يده ا٤بخطوط الفريد.

موجودة حٌب ىذه  ٍب خرج الكتاب عن دار الفبلح باالشَباؾ مع دار الكوثر ُب أًب نسخة
الثاين منها فبل يزاؿ مفقودنا كىي لؤلسف  لت آّلدات األربع ا٤بخطوطة سولالساعة ٕبيث مش

بعض أبواب ا١بهاد، كىي خسارة فادحة حيث إٌف ىذا الكتاب من ك ا٢بج، ك الصياـ، ك تشمل: الزكاة، 
األكىل عاـ : ك٥بذه النسخة طبعتاف .ا٤بصادر ا٤بهمة ُب معرفة ا٤بذاىب الفقهية مسندة، كا ا٤بستعاف

اءت ىذه الطبعة ُب ٟبسة عشر ٦بلدا قدموا بدراسة ق، كقد ج ُُّْق، كالثانية عاـ  َُّْ
متوسطة عن ا٤بؤلف ككتبو ٍب سرد أل٠باء مشاٱبو مع ترٝبة لكل منهم ٩با يساعد الباحث الوقوؼ 
على ما كرد فيهم من جرح أك تعديل، كىكذا قاموا بدراسة اختيارات ا٤بؤلف األصولية كا٢بديثية 

 .كفوائد أخرل منتقاة نافعة للطالب

ىاتاف الطبعتاف مل يكن ٙبقيقهما ٙبقيقان أكادٲبيان يقـو على دراسة األسانيد كتراجم  لكنٍ 
الرجاؿ كنقل أقواؿ ا٤بعدلْب كآّرحْب للركاة كذكر ا٤بتابعات كالشواىد كعلل الركايات، ككذلك 

و األحكاـ على األحاديث فيهما أحكاـ إٝبالية دكف تلك الدراسات األكادٲبية كىذا ما ستقـو علي
 .دراسة الباحث ُب ىذه الرسالة ٕبوؿ ا كقوتو
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 منهج البحث

منهج البحث سيكوف استقرائيِّا كصفيِّا ٙبليليِّا كحدكده ستكوف من خبلؿ كتاب األكسط          
 البن ا٤بنذر، كا٤بنهج الذم سرت عليو ُب ىذا البحث يتلخص على النقاط التالية: 

 ة ا٤بختصرة حوؿ ابن ا٤بنذر ككتابو "األكسط"قدمت ىذا البحث بذكر الدراس -ُ

ضبطت نص الكتاب باالعتماد على النسختْب ا٤بطبوعتْب، كٮبا: النسخة الٍب طبعت ُب       -ِ
دار طيبة كقاـ بتحقيقها الدكتور أبو ٞباد صغّب كرمزت ٥با بالرمز )أ(، كالنسخة الٍب طبعت ُب     

ققْب كعلى رأسهم الشيخ أٞبد بن سليماف بن أيوب، دار الفبلح كقاـ بتحقيقها ٦بموعة من ا
 كرمزت ٥با بالرمز )ب(

قارنت بْب نصوص النسختْب ا٤بطبوعتْب لكتاب األكسط، كإذا كقفت على شيء من االختبلؼ  -ّ
ُب النسختْب بينتو كاجتهدت على ترجيح أحدٮبا على اآلخر باالعتماد على ا٤بصادر كا٤براجع 

 األخرل.

 القرآنية الواردة ُب البحث إىل سورىا مع ذكر رقم اآلية. عزكت اآليات -ْ

خٌرجت األحاديث كاآلثار من مظاهنا من الكتب الستة كا٤بسانيد كا٤بعاجم كاألجزاء ا٢بديثية  –ٓ
 كا٤بشيخات كا٤بستخرجات.

إذا كاف ا٢بديث ُب الصحيحْب أك أحدٮبا فإين اكتفيت بالعزك إليهما أك إليو، كال أعزك إىل  –ٓ
 ٮبا إال لفائدة.غّب 

إذا كاف ا٢بديث خارج الصحيحْب فإين تتبعت كبلـ ادثْب كأئمة النقاد على ا٢بديث  –ٔ
 تصحيحا كتضعيفا، ٍب درست أقوا٥بم كاخَبت ما رأيتو موافقا لقواعد ا١برح كالتعديل. 

و فحكمت إذا مل أجد كبلما ألحد من أىل العلم ُب حديث أك أثر ما، استعنت با بعد ٚبرٯب –ٕ
 على إسناده فقط من خبلؿ دراسة األسانيد كبياف ا٤بتابعات كالشواىد كغّب ذلك.
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بالنسبة لَباجم الركاة فإين رجعت ٤بظاهنا ُب كتب الرجاؿ، كإذا كاف الراكم من رجاؿ الكتب  –ٖ
الستة فاعتمدت كثّبا على هتذيب الكماؿ للحافظ ا٤بزم كهتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 

 لو، ككذلك كتاب الكاشف ُب معرفة من لو ركاية ُب الكتب الستة لئلماـ مشس الدين كتقريبو
 ، كقد أرجع إىل كتب الَباجم األخرل عند ا٢باجة.-رٞبهم ا تعاىل ٝبيعا-الذىيب

   صحابة من غّب ا٣بلفاء الراشدين كمن غّب السبعة ا٤بكثرين، كىم: الالركاة من ميع ترٝبت ١ب –ٗ
رضي -كابن عمر، كأنس، كعائشة، كابن عباس، كجابر بن عبد ا، كأبو سعيد ا٣بدرم  أبو ىريرة،

، كترٝبت كذلك لؤلعبلـ غّب ا٤بشاىّب كأما ا٤بشاىّب فإنِب استغنيت بشهرهتم عن -ا عن ا١بميع
 الَبٝبة ٥بم، كذكرت سنة كفاهتم بْب قوسْب عند أكؿ ذكر أ٠بائهم.

إىل كتبهم كمصنفاهتم قدر ا٤بستطاع، كعند ذكر أقوا٥بم كنقلها  عزكت كبلـ العلماء كالفقهاء –َُ
 راعيت ترتيبهم حسب سِب كفياهتم.

 ة بالرجوع إىل كتب اللغة كا٤بعاجم كغريب ا٢بديث.ريبشرحت معاين الكلمات الغ -ُُ

 عرٌفت  البلداف الواردة ُب البحث من كتب البلداف مثل معجم البلداف لياقوت ا٢بموم. -ُِ

األنساب فرجعت ُب توثيقها كضبطها لكتب األنساب كغالبنا ما اعتمدت على كتاب  أما –ُّ
 األنساب للسمعاين.

 ختمت ىذا البحث بذكر أىم النتائج الٍب توصلت إليها كبعض التوصيات -ُْ

 كضعت فهارس علمية تسهل االستفادة من ىذا البحث، كتشمل: -ُٓ

 فهرس اآليات القرآنية -
 ة كاآلثارفهرس األحاديث النبوي -
 رس األعبلـ كالركاة فه -
 فهرس ا٤براجع كا٤بصادر -
 فهرس ا٤بوضوعات -
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 القسم األول: الدراسة عن ترجمة ابن المنذر وكتابو األوسط، 
 ويشتمل ىذا القسم على فصلين:

 الفصل األول: ترجمة مختصرة للمؤلف
 الفصل الثاني: دراسة مختصرة عن الكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 
 
 
 

 الفصل األول: 
 ترجمة مختصرة للمؤلف، 

 وفيو عشرة مباحث:

 المبحث األول: اسمو ونسبو وكنيتو
 المبحث الثاني: مولده

 المبحث الثالث: نشأتو العلمية ورحالتو.
 شيوخو.المبحث الرابع: 

 المبحث الخامس: تالميذه والرواة عنو.
 المبحث السادس: عقيدتو ومذىبو الفقهي

 مناقبو ومنزلتو العلمية ونماذج من ثناء العلماء عليو.المبحث السابع: 
 المبحث الثامن: النقد الموجو إلى اإلمام ابن المنذر والجواب عليو

 المبحث التاسع: مؤلفاتو.
 المبحث العاشر: وفاتو.
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 المبحث األول: اسمو ونسبو وكنيتو
 . (3)الٌنيسابورمٌ  (2)بن ا١باركد (1)ىو ٧بمد بن إبراىيم ين ا٤بنذر 
، كىي الٍب يعرب ّٔا عن نفسو ُب ٝبيع كتبو، مثلو ُب ذلك مثل    (4)أما كنيتو فهي أبو بكر          

 أيب عيسى الَبمذم كأيب عبد الرٞبن النسائي.

                                                 
(، كالشّبازم، ِٓٔ، )ص: ِ، طالفهرستأكثر ا٤بَبٝبْب البن ا٤بنذر مل يذكركا سول ىذا االسم الثبلثي، انظر: ابن الندًن،  (1)

تهذيب (، كالنوكم، ُٗ، )ص: ُ، طالدر الثمين في أسماء المصنفين(، كابن السَّاعي، َُٖ، )ص: ُ، ططبقات الفقهاء
تاريخ (، كالذىيب، َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(، كابن خلكاف، ُٔٗ/ ِ، د.ط، )واللغاتاألسماء 

/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالء(، كٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كّْْ/ ٕ، )ُ، طاإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم
مرآة الجنان وعبرة (، كاليافعي، َِٓ/ ُ، )ُ، طافي بالوفياتالو (، كالصفدم، َْٓ/ ّ، )ُ، طميزان االعتدال(، كَْٗ

(، َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرى(، كالسبكي، ُٔٗ/ ِ، )ُ، طاليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان
م المحدثين الوفيات أو معجم زمني للصحابة وأعال(، كابن قنفذ القسنطيِب، ُِٔ/ ُ، د.ط، )طبقات الشافعيينكابن كثّب، 

العقد المذىب (، كابن ا٤بلقن، ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعية(، كابن قاضي شهبة، َِٓ، )ص: ْ، طوالفقهاء والمؤلفين
-َْٔ/ ُ، )ِ، طالعقد الثمين في تاريخ البلد األمين(، كالفاسي ا٤بكي، ّٕ، )ص: ُ، طفي طبقات حملة المذىب

طبقات (، كَّّ، )ص: ِ، ططبقات الحفاظ(، كالسيوطي، ِّٖ/ ٔ، )ُ، طلسان الميزان(، كابن حجر العسقبلين، َْٖ
قالدة النحر في وفيات (، ا٥بجراين، ٓٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرين(، كالداككدم، ُٗ، )ص: ُ، طالمفسرين العشرين

/ ْ) ،ُ، طديوان اإلسالم(، ابن الغزم، ْٓ، )ص: ُ، ططبقات المفسريناألدنو كم، (، ك ُّ/ ّ، )ُ، طأعيان الدىر
كشف الظنون (، كحاجي خليفة، ُْ/ ّ، )ُ، طمعجم المؤلفين(، ككحالة، ِْٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالم(، كالزركلي، ِّٔ

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة (، كالكتاين، ُّٖٓ/ ِ(، ك)َُِ/ ُ، د.ط، )عن أسامي الكتب والفنون
الفتح (، كا٤براغي، ُّ/ ِ، د.ط، )اء المؤلفين وآثار المصنفينىدية العارفين أسم(، كالباباين، ٕٕ، )ص: ٔ، طالمشرفة

معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر عادؿ نويهض، (، ك ُٗٔ/ ُ، د.ط، )المبين في طبقات األصوليين
ة مصباح األريب في تقريب الروا(، كا٤بصنعي، ََِ/ ّ، د.ط، )تاريخ التراث العربي(، كسزكْب، ْْٔ/ ِ، )ّ، طالحاضر

 (. ّٖ/ ّ، )ُ، طالذين ليسوا في تقريب التهذيب
 (ُّْ/ ُُ، )ِ، طصلة تاريخ الطبريلقد ذكر ىذه الزيادة عريب بن سعد القرطيب، انظر: القرطيب،  (2)
ا٤بنقوطة النػٍَّيسىابورٌم بفتح النوف كسكوف الياء ق(: " ِٔٓأما النيسابورم فهي نسبة إىل بلد إقامتو نيسابور، قاؿ السمعاين ) (3)

من ٙبتها باثنتْب كفتح السْب ا٤بهملة كبعد األلف باء منقوطة بواحدة كُب آخرىا الراء، ىذه النسبة إىل نيسابور، كىي أحسن مدينة 
(. كقاؿ ِّٓ-ِّْ/ ُّ، )ُ، طاألنساب"، انظر: السمعاين، كأٝبعها للخّبات ٖبراساف، كا٤بنتسب إليها ٝباعة ال ٰبصوف

نػىٍيسىابيور بفتح أكلو، كالعامة يسمونو نشاككر: كىي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدف : "ق( ِٔٔياقوت ا٢بموم )
،          ِ، طمعجم البلدانالفضبلء كمنبع العلماء مل أر فيما طٌوفت من الببلد مدينة كانت مثلها"، انظر: ياقوت ا٢بموم، 

(ٓ /ُّّ) 
 ( ما عدا اليافعي كابن قنفذ كا٥بجراين.ُْب لو الذين تقدـ ذكرىم ُب ىامش )قد ذكر ىذه الكنية البن ا٤بنذر ٝبيع ا٤بَبٝب (4)
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 المبحث الثاني: مولده  
كلد ُب »ق(:  ْٖٕة كالدتو، كقاؿ الذىيب )مل يذكر أكثر ا٤بَبٝبْب البن ا٤بنذر ٙبديد سن

ق. كبناء على قوؿ  ُِْ، كمن ا٤بعركؼ أف اإلماـ أٞبد توُب سنة (1)«أٞبد ين حنبل حدكد موت
 ق.  ِِْأف ابن ا٤بنذر كلد سنة  (3)كعادؿ نويهض (2)الذىيب فقد ذكر الزركلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 (َْٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب،  (1)
 (ِْٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالمالزركلي،  (2)
 (ْْٔ/ ِ، )ّ، طمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضرعادؿ نويهض،  (3)
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 المبحث الثالث: نشأتو العلمية ورحالتو
ىو من القركف ا٤بفضلة كالعصر لقد عاش اإلماـ ابن ا٤بنذر ُب القرف الثالث ا٥بجرم الذم 

الذىيب للعلـو الشرعية كتدكين السنة النبوية، فقد برز ُب عصره جهابذة العلماء ككبار ادثْب  
كأصحاب الكتب الستة كغّبىم من أىل العلم األفذاذ. كنيسابور الٍب كلد فيها ىذا اإلماـ كانت 

نية، كالقيم اإلسبلمية منذ دخو٥با اإلسبلـ، ذات حضارة كثقافة إسبلمية، اىتم أصحأّا بالعلـو الدي
نىيسابور بفتح »العلـو اإلسبلمية. قاؿ النوكم:  فنيسابور ٥با شأف كبّب ُب إخراج أبطاؿ اإلسبلـ كنشر

 . (1)«ثرىا أئمة من أصحاب أنواع العلـوالنوف من أعظم مدف خراساف كأشهرىا كأك
إف البيئة الٍب نشأ فيها اإلماـ ابن ا٤بنذر مٌهدت أمامو الطريق لطلب العلم النافع، فقد كانت 
نيسابور ببلدا حية بالعلم ا٤بوركث عن صاحب الشريعة لكثرة من فيها ٩بن يشتغل بطلب العلم 

ابن ا٤بنذر فقد تلقى ٙبصيبل كتعليما، لذلك كانت فرصةي طلب العلم كتعليمو مهيأةن أماـ ىذا اإلماـ، 
، ككما أنو قد تصدل (2)ور، منهم: إبراىيم بن ا٢بارث البغدادمن بعض مشاٱبو األجبلء بنيسابم

 .(3)هم: أبو بكر ا٣ببلؿ كىو أكرب منوللتحديث كالتعليم ببلدتو فأخذ منو بعض أكابر العلماء، من
لتفرؽ ٞبلة السنن كالرحلة ُب طلب ا٢بديث شعار أىل ا٢بديث ُب القركف األكىل كذلك          

كاآلثار ُب ببلد اإلسبلـ الواسعة، ككوف التدكين كالتصنيف ُب بداية أمره. فسلك اإلماـ ابن ا٤بنذر 
سبيل أىل الشأف بعد أف أخذ العلم من أىل ببلده، كذكر أكثر ا٤بَبٝبْب لو أف ابن ا٤بنذر قد نزؿ 

 . (4)مكة كسكنها كصار شيخ ا٢بـر
 
 

                                                 
 (ُٖٕ/ ْ، د.ط، )اللغاتتهذيب األسماء و النوكم،  (1)
 (ُُ/ ّ، كتاب األذاف كاإلقامة، باب بدء األذاف، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (2)
 (ٖٕ/ ُ، د.ط، )طبقات الحنابلةانظر: ابن أيب يعلى،  (3)
شذرات (، كابن العماد، َّّ، )ص: ِ، ططبقات الحفاظ(، كالسيوطي، ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظانظر: الذىيب،  (4)

معجم المفسرين من (، كعادؿ نويهض، ِْٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالم(، كالزركلي، ٖٗ/ ْ، )ُ، طالذىب في أخبار من ذىب
 (ْْٔ/ ِ، )ّ، طصدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر
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ىو ُب  يذكره ا٢باكم ُب تأرٱبو نسيو، كالنزيل مكة، كمل »ا٤بنذر:  اؿ الذىيب ُب ترٝبة ابنق
. كيفهم من كبلـ الذىيب أف ابن ا٤بنذر مل ينزؿ ُب (1)«دخلها تأريخ دمشق، فإنو ما تأريخ بغداد، كال

مصيب ُب نفيو لدخوؿ ابن ا٤بنذر دمشق، كأما بغداد فّبد  -رٞبو ا–بغداد كدمشق، كلعل الذىيب
. فمن الغريب (2)بن ا٤بنذر نفسو حيث قاؿ ُب األكسط: "حدثنا كثّب بن شهاب، ببغداد"عليو بقوؿ ا

اؽ، كىي على طريق الٌسالك إىل مكة و بغداد أك غّبىا من مدف العر خولذكر من ترجم لو د عدـ
 عدـ إقامتو ُب بغداد ىي الٌسبب ُب عدـ اإلشارة إليها. ا أفا٤بكرمة. كرٗب

، (3)أيضا إىل مصر، فقاؿ ُب األكسط: "حدثنا بكار بن قتيبة، ٗبصر"كقد ارٙبل ابن ا٤بنذر 
 (4)كقاؿ أيضا: "حدثنا سليماف بن شعيب الكيساين، ٗبصر"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (َْٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب،  (1)
، كتاب السفر، ذكر اختبلؼ أىل العلم فيما ٯبب على ا٤بغمى ُ، طواإلجماع واالختالفاألوسط في السنن ابن ا٤بنذر،  (2)

 (ُّٗ/ ْعليو يفيق بعد خركج الوقت من قضاء الصلوات، )
ٝباع أبواب االستنجاء ثبتت األخبار عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ، كتاب آداب الوضوء، المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)

 (ّْْ/ ُ)أنو أمرىم بثبلثة أحجار، 
ذكر النهي عن ٚبطي رقاب الناس يـو ا١بمعة، كاإلماـ ٱبطب، كإباحة هني ، كتاب صفة الصبلة، المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (4)

 (ْٖ/ ْ)اإلماـ عن ذلك ُب خطبتو، 
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 المبحث الرابع: شيوخو
ُب كل فن من إف عصر اإلماـ ابن ا٤بنذر يعٌد من العصور الذىبية ُب انتشار العلم كنضوجو 

كعلى كجو ا٣بصوص علم ا٢بديث النبوم. كقد عاش ُب فنوف العلم، كُب كل فرع من فركع ا٤بعرفة، 
ىذا العصر جم غفّب من جهابذة ادثْب كفحوؿ العلماء الذاٌبْب لسنة النيب صلى ا عليو كسلم. 

. اء األجبلء كادثْب النببلءفبل غركة كا٢باؿ ىذه أف يتتلمذ اإلماـ ابن ا٤بنذر على مثل ىؤالء العلم
معرفة فقو ا٤بذاىب ا٤بختلفة،  كٕاف كثرة شيوخو، كاختبلؼ أقاليمهم، كتنوع مذاىبهم، كثقافتهم، أفادتو

فيها بكل دقة، كٕاحكاـ فجعلتو ينقل إٝباعات، كيذكر األقواؿ ُب ا٤بسائل العلمية سواء   كالتبٌحر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .كانت حديثية، أـ فقهية

كأذكر ىنا أشهر الشيوخ الذين أكثر اإلماـ ابن ا٤بنذر من الركاية عنهم سواء ُب ا٢بديث، أك 
 بالعشرة منهم مرتبة على سِب كفياهتم مع ذكر شيء من ترٝبتهم:الفقو، كأكتفي 

 ق(.  ِٓٔإبراىيم بن ا٢بارث بن إ٠باعيل البغدادم، أبو إسحاؽ نزيل نيسابور )ا٤بتوَب سنة  -ُ
البخارم  با٤بوصل، كنشأ ببغداد، كنزؿ بنيسابور. ركل عن يزيد بن ىاركف كطائفة، كركل عنوكلد 

، قاؿ الذىيب ُب كصفو: "ا٢بافظ، الثقة"، دفن يـو الثبلثاء لسبع خلوف فكآخرك  كالقطافكابن خزٲبة 
 (1)من اـر سنة ٟبس كستْب كمئتْب بعد الظهر، كصلى عليو ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب

 ق(. ِٖٔ)ا٤بتوَب سنة  أبو عبد ا ا٤بصرمد ا بن عبد ا٢بكم بن أعْب، ٧بمد بن عب -ِ
أبو حاًب النسائي كابن خزٲبة ك  عنوركل ك كطائفة، كالشافعي ابن كىب عن ، ركل ق ُِٖكلد سنة 

ؼ بأقاكيل الصحابة ما رأيت ُب الفقهاء أعر "ابن خزٲبة: قاؿ قاؿ النسائي: "ثقة"، ك ، كغّبىم
ُب نصف  ِٖٔق، كمات سنة  ُِٖكلد سنة ، "كاف مفٍب مصر"، كقاؿ ابن يونس: "كالتابعْب منو
 .(2)ذم القعدة

                                                 
التعديل والتجريح لمن خّرج لو (، كالباجي، َّّْ(، رقم)ٗٓٓ/ ٔ، )ُ، طتاريخ بغداد٣بطيب البغدادم، انظر: ا (1)

(، ٓٔ/ ِ، )ُط تهذيب الكمال في أسماء الرجال،(، كا٤بزم، ّٗ(، رقم)ّْٓ/ ُ، )ُطالبخاري في الجامع الصحيح، 
،    ُ، طال تهذيب الكمال في أسماء الرجالإكم(، كمغلطام، ِّ/ ُّ، )ّ، طسير أعالم النبالء(، كالذىيب، ُٖٓرقم)

 (ُٔٗ(، رقم)ُُِ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب، كابن حجر العسقبلين، ُٓٗ(، رقمُُٗ/ ُ)
(2)
،      ُ، طتاريخ ابن يونس المصري(، كالصدُب، َُّٔ(، رقم)ََّ/ ٕ، )ُطالجرح والتعديل، انظر: ابن أيب حاًب، 

، ّ، طسير أعالم النبالء(، كالذىيب، ْٕٗ/ ِٓ، )ُط الكمال في أسماء الرجال،تهذيب ، كا٤بزم، ُِِٕ(، رقمُْٓ/ ُ)
، د.ط،       تاريخ دمشق(، كابن عساكر، َُْ/ ٔ، )ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم(، كْٕٗ/ ُِ)
(ّٓ /ّْٓ.)
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 ق( َِٕبن عبد ا١ببار ا٤برادم، أبو ٧بمد ا٤بصرم )ا٤بتوَب سنة  الربًيع بن سليماف -ّ
 ركل عن ابن كىب كالشافعي كأيوب بن سويد ٢بافظ، صاحب الشافعي كخادمو،ىو ا٤بؤذف الفقيو ا

، كركل عنو أبو داكد كالنسائي كابن ماجو كبواسطة الَبمذم كاألصم كخلق، ككاف مؤذف    كآخرين
قاؿ النسائي: "ال بأس بو"، بعد ابن كىب ٗبصر كنت مستمليو،  جامع مصر، كقاؿ: كل من حدث

عاش ستا كتسعْب سنة، توُب ُب كقاؿ ابن يونس كا٣بطيب: "ثقة"، كقاؿ ا٣بليلي: "ثقة متفق عليو"، 
 . (1)ق َِٕشواؿ سنة 

 (2)ق( ٧ِٕٔبمد بن إ٠باعيل بن سامل الصائغ الكبّب، أبو جٍعفر البغدادم ) ا٤بتوَب سنة  -ْ
 ق( ٧ِٕٕبمد بن إدريس بن ا٤بنذر ا٢بنظلي، أبو حاًب الرازم )ا٤بتوَب سنة  -ٓ

بن معْب ابكر بن أيب شيبة كابن ٭بّب ك كعبيدى ا بنى موسى، كقد لقى أبا  أحد ا٢بفاط، ٠بع األنصارم
قاؿ أبو بكر ، كخلق كٰبٓب ا٢بماين. كركل عنو أبو داكد كالنسائي ككلده عبد الرٞبن بن أيب حاًب

كقاؿ "، كاف من أىل االمانو كا٤بعرفة: "بن خراشا كقاؿ"، أبو حاًب إماـ ُب ا٢بديث: "بلؿا٣ب
كاف إماما عا٤با با٢بديث : "كقاؿ البللكائي"، إماـ ُب ا٢بفظ: "كقاؿ أبو نعيم "،ثقة: "النسائي

سنة  توُب ُب شعباف قاؿ موسى بن إسحاؽ األنصارم: "ما رأيت أحفظ منو"، "، افظا لو متقنا ثبتاح
 .(3)ق ِٕٕ

 (4)ق( ِٖٕعلي بن عبد العزيز البغوم، أبو ا٢بسن )ا٤بتوَب سنة  -ٔ
 
 

                                                 
د.ط،     تهذيب األسماء واللغات، كم، (، كالنو ْٗٓ(، رقم)َُٕ/ ُ، )ُ، طتاريخ ابن يونس المصريانظر: الصدُب،  (1)
، ُط تهذيب الكمال في أسماء الرجال،(، كا٤بزم، ِّّ(، رقم)ُِٗ/ ِ، )ُ، طوفيات األعيان(، كابن خلكاف، ُٖٖ/ ُ)
(، ِْٓ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ٕٖٓ/ ُِ، )ّ، طسير أعالم النبالء(، كالذىيب، ٕٖ/ ٗ)

 ّْٕرقم
  (ٕٗ)ص: ذكر ترٝبتو ُب قسم التخريج ٗبشيئة ا  سيأٌب (2)
،     ُ، طتاريخ أصبهان(، كأبو نعيم األصبهاين، ُُّّ(، رقم)َِْ/ ٕ، )ُ، طالجرح والتعديلانظر: ابن أيب حاًب،  (3)
، د.ط، تاريخ دمشق(، كابن عساكر، ْٓٓ(، رقم)َٕ/ ِ، )ُ، طتاريخ بغداد(، كا٣بطيب الغدادم، َُّٖ(، رقم)ُُٕ/ ِ)
سير أعالم (، كالذىيب، ََٓٓ(، رقم)ُّٖ/ ِْ، )ُطتهذيب الكمال في أسماء الرجال، (، كا٤بزم، َِٕٔ(، رقم)ّ/ ِٓ)

 (َْ(، رقم)ُّ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِْٕ/ ُّ، )ّ، طالنبالء
 (ٓٗ)ص: سيأٌب ذكر ترٝبتو ُب قسم التخريج بإذف ا  (4)
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 ق( ِٕٗورة بن موسى بن الضحاؾ الَبمذم، أبو عيسى )ا٤بتوَب ٧بمد بن عيسى بن سى  -ٕ
 لبخارم، اكمو، ٠بع قتيبة كأبا مصعب ك ىو أحد األئمة، صاحب ا١بامع، ا٢بافظ الضرير، قيل كلد أ

كاف ٩بن ٝبع كصنف كحفظ " قاؿ ابن حباف: عنو ابويب كا٥بيثم بن كليب كخلق، كركلكآخرين، 
كاف الَبمذم أحد األئمة الذين يقتدل : "كقاؿ اإلدريسي"، ثقة متفق عليو: "كقاؿ ا٣بليلي"، كذاكر

ّٔم ُب علم ا٢بديث صنف ا١بامع كالتواريخ كالعلل تصنيف رجل عامل متقن كاف يضرب بو ا٤بثل ُب 
 (1)ق ِٕٗمات ُب رجب سنة "، ا٢بفظ

 ق( َِٗعبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، أبو عبد الرٞبن الشيباين )ا٤بتوَب سنة  -ٖ
       ، كركل عنو النسائي كالطرباين كخلق كثّب ركل عن أبيو اإلماـ أٞبد كشيباف كا٥بيثم بن خارجة

: كقاؿ ا٣بطيب"، عبد ا ٧بفوظ من علماء ا٢بديث ابِب: "أٞبدقاؿ ، كٝباعة كأبو بكر الشافعي
 (2)ق َِٗق، كمات ُب ٝبادل اآلخرة سنة  ُِّكلد سنة  "،كاف ثقة ثبتا فهما"
 (3)ق( ٧ِْٗبمد بن نصر ا٤بركزم ، أبو عبد ا )ا٤بتوَب سنة  -ٗ

 (4)ق( ُُّة ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة بن ا٤بغّبة بن صاّب، أبو بكر النيسابورم، )ا٤بتوَب سن -َُ
 

 
 
 
 

 
                                                 

التقييد لمعرفة رواة السنن (، كابن نقطة، ِٖٗ(، رقم)َْٗ/ ّ، )ُط اإلرشاد في معرفة علماء الحديث،ليلي، انظر: ا٣ب (1)
تهذيب كا٤بزم، (، ُّٔ(، رقم)ِٖٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان(، كابن خلكاف، َُْ(، رقم)ٔٗ، ص)ُطوالمسانيد، 

(، كابن حجر َِٕ/ ُّ، )ّ، طير أعالم النبالءس(، كالذىيب، ُّٓٓ(، رقم)َِٓ/ ِٔ، )ُطالكمال في أسماء الرجال، 
(ّٖٔ(، رقم)ّٕٖ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيبالعسقبلين، 

(، ِّٖ/ ٗ، )ُ، طتاريخ بغداد(، كا٣بطيب الغدادم، ِّ(، رقم)ٕ/ ٓ، )ُ، طالجرح والتعديلانظر: ابن أيب حاًب، (2)
، سير أعالم النبالء(، كالذىيب، ُّٕٓ(، رقم)ِٖٓ/ ُْ، )ُطتهذيب الكمال في أسماء الرجال، (، كا٤بزم، ُْٓٗرقم)

(ِْٔ(، رقم)ُُْ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُٔٓ/ ُّ، )ّط
 (ٕٗسيأٌب ذكر ترٝبتو ُب قسم التخريج ٗبشية ا )ص:  (3)
 (َُٔسيأٌب ذكر ترٝبتو ُب قسم التخريج ٗبشيئة ا )ص:  (4)
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 المبحث الخامس: تالميذه والرواة عنو
أذكر ىنا أ٠باء العشرة قد ٠بع من ابن ا٤بنذر عدد من التبلميذ ككبار أىل العلم ُب زمانو، ك 

 منهم مرتبة على سِب كفياهتم مع ذكر شيء من ترٝبتهم:
 ق(ُُّسنةأٞبد بن ٧بمد بن ىاركف بن يزيد البغدادم، أبو بكر ا٣ببلؿ )ا٤بتوَب  -ُ

كمائتْب، أك ُب ىو اإلماـ، العبلمة، ا٢بافظ الفقيو، شيخ ا٢بنابلة كعا٤بهم. كلد ُب سنة أربع كثبلثْب 
لفقو عن خلق كثّب من أصحاب اإلماـ أٞبد، كتلمذ أليب بكر ا٤بركذم. ك٠بع من االٍب تليها، أخذ 

ين منصور الرمادم،   ، كأيب داكد السجستاين، كأٞبد -لقيو بفارس-يعقوب ين سفياف الفسوم 
كعبد ا ين أٞبد ين حنبل، كإبراىيم بن إسحاؽ ا٢بريب، كخلق كثّب. كرحل إىل فارس، كإىل الشاـ، 
كا١بزيرة يتطلب فقو اإلماـ أٞبد كفتاكيو كأجوبتو، ككتب عن الكبار كالصغار، حٌب كتب عن تبلمذتو، 

إلماـ، ُب عشرين ٦بلدا، كصنف كتاب كٝبع فأكعى، ٍب إنو صنف كتاب ا١بامع ُب الفقو من كبلـ ا
العلل عن أٞبد ُب ثبلثة ٦بلدات، كألف كتاب السنة، كألفاظ أٞبد، كالدليل على ذلك من 
األحاديث ُب ثبلثة ٦بلدات، تدؿ على إمامتو كسعة علمو، كمل يكن قبلو لئلماـ مذىب مستقل، 

و ا تعاىل.                  حٌب تتبع ىو نصوص أٞبد، كدكهنا، كبرىنها بعد الثبلث مائة، فرٞب
، كأبو ا٢بسْب ٧بمد بن ا٤بظفر، -غبلـ ا٣ببلؿ  -حدث عنو اإلماـ أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 

ق، كلو سبع كسبعوف سنة، كيقاؿ: بل نيف على  ُُّكطائفة. توُب ُب شهر ربيع األكؿ سنة 
 .(1)الثمانْب

 ق(ّّٗد ا )ا٤بتوَب سنة عبا بن ٰبٓب بن الليثي، أبو ٧بمد بن عٍبد  -ِ
كاف مولده ُب ذم ا٢بجة لثبلث عشرة ليلة خلت منو سنة أربع كٜبانْب كمائتْب. ٠بع مٍن عٌم أبيو 
عبيد اللَّو، كأٞبد بن خالد، ك٧بمد بن لبابة، كحج، فسمع ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر، ك٧بمد بن 

ثر شعرا منو. ككاف فصيحا مفوىا، صارما ُب عٍمرك العقٍيلٌي. كقيل: مل يكن ُب قضىاة األندلس أك
القضاء. ك٠بع أيضا ٗبصر من ٧بمد بن ٧بمد الباىلي، كابن زىبٌاف. ككاف حافظنا للفقو، جامعنا للسنن. 

 .(2)كيل قضاء ا١بماعة للٌناصر. توُب يـو السبت النسبلخ صفر سنة تسع كثبلثْب كثبلث مائة
                                                 

(1)
(، كا٤بصنعي، َِّ/ ُ، )ُ، طمعجم المؤلفين(، كعمر كحالة، ِٕٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالء انظر: الذىيب،

(ُِٔ/ ُ، )ُ، طمصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب
(2)
،     ُ، طاألعالمتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير وَ الذىيب، (، ك ُٔ/ ِ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسانظر: ابن الفرضي، 

(ٕ /َّٕ)
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 ق(َّٓ :عمر الصدُب األندلسي )ا٤بتوَبأٞبد بن سعيد بن حـز بن يونس، أبو  -ّ
ىو الشيخ، العامل، ا٢بافظ الكبّب، ا٤بؤرخ، أبو عمر أٞبد بن سعيد ين حـز بن يونس الصدُب، 

، لو عناية األندلسي، مؤلف التاريخ الكبّب ُب أ٠باء الرجاؿ ُب عدة ٦بلدات. كاف أحد أئمة ا٢بديث
ٓب، كسعيد األعناقي، كسعيد ين الزراد، ك٧بمد ين    عبيد ا ين ٰبٓب ين ٰب تامة باآلثار. ٠بع من

    أيب الوليد األعرج، ك٧بمد ين عمر ين لبابة. كارٙبل سنة إحدل عشرة كثبلث مائة، فسمع من 
بن ا٤بنذر ٗبكة، اكعدة ٗبصر، كأيب جعفر الديبلي، ك ٧بمد ين زباف، ك٧بمد ين ٧بمد ين النفاح، 

نصر بالقّبكاف، كرجع إىل األندلس بعلم جم. أخذ عنو ٝباعة،  ك٧بمد بن ٧بمد ين اللباد، كأٞبد بن
 .(1)كمل يزؿ ٰبدث إىل أف مات ُب ٝبادل اآلخرة سنة ٟبسْب كثبلث مائة بقرطبة

 ق(ّْٓ: بسٍب )ا٤بتوَب٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف، أبو حاًب ال -ْ
جود، شيخ خراساف، ٠بع ببلده 

ي
إسحاؽ بن إبراىيم القىاًضي،    ىو اإًلماـ، العبلمة، ا٢بافظ، ا٤ب

ك٧بمد بن عبد ا بن ا١بنيد البسٍب، كًّٔراة أبا بكر ٧بمد بن عثماف بن سعد الدارمٌي، كٗبكة أبا بكر 
، كأبو عبد ا هبن منداحدث عنو أبو عبد ا ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم الفقيو، ك 

ئلماـ ابن حباف مصنفات كثّبة، من أشهرىا: كتاب ا٢باكم، كمنصور بن عبد ا ا٣بالدم. كل
 .(2)ُب عشر الثمانْب ق، كىو ّْٓتوُب ُب شواؿ سنة  الثقات، ككتاب الصحيح، ككتاب آّركحْب.

 ىػ( ّْٔعبد ا١بٌبار بن عبد الٌصمد بن إ٠باعيل، أبو ىاشم الٌسلمي )ا٤بتوَب:  -ٓ
ىو ا٤بؤٌدب ا٤بقرئ، كلد سنة ست كٜبانْب كمائتْب. قرأ القرآف على أيب عبيدة أٞبد بن ذٍكواف، كٝبع 

من ا٤بصٌنفات شيئنا كثّبنا، ككاف ثقة مأموننا. ٠بع ٧بمد بن خرًن، كجعفر بن أٞبد بن عاصم،   
عاَب الصٍيداكم، كسعيد بن عبد العزيز، ك 

ي
أبا شٍيبة داكد بن كالقاسم بن عيسى العصار، ك٧بمد بن ا٤ب

إبراىيم، كعلي بن أٞبد عبلف، كأبا بكر ابن ا٤بنذر، كطائفة سواىم بالٌشاـ، كمصر، كا٢بجاز.     

                                                 
(1)
تاريخ (، كَُْ/ ُٔ، )ّ، طسير أعالم النبالء(، كالذىيب، ٓٓ/ ُ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسانظر: ابن الفرضي، 

(ّٖٖ/ ٕ، )ُ، طاإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم
(2)
(، ُِِ/ ّ، )ُ، طعلى أنباه النحاةإنباه الرواة (، كالقفطي، ِْٗ/ ِٓ، د.ط، )تاريخ دمشقانظر: ابن عساكر، 

مصباح األريب في تقريب (، كا٤بصنعي، ٖٗ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كِٗ/ ُٔ، )ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ك 
(ٔٗ/ ّ، )ُ، طالرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب
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كركل عنو: ٛباـ الرازم، كمكي بن الغمر، كعبد الوىاب ا٤بيداين، كأبو ا٢بسن بن جهضم، كعلى بن 
 .(1)ْب كثبلث مائةبشر بن العطار، ك٧بمد بن عوؼ ا٤بزين. توُب ُب صفر سنة أربع كست

 ق( ٧ّْٔبمد بن إبراىيم بن أٞبد بن إسحاؽ، أبو طاىر األصبهاين )ا٤بتوَب  -ٔ
    ىو النفرم أك الثغرم، اتسب، ابن سبط ٧بمد بن يوسف ابن أىب نعيم األصبهاين، ٠بع من 

دمشق كمن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم ٗبكة، كمن ٧بمد بن ىاركف بن شعيب األصبهاين ب
أيب عبد ا ابن عيا ببغداد ك٧بمد بن سعيد بن ٧بمد الطحاف بواسط، ككتب بالشاـ كالعراؽ الكثّب. 

 .(2)توُب ُب شواؿ سنة أربع كستْب كثبلٜبائة
 ق(٧َّٕبمد بن زرٍيق بن إ٠باعيل، أبو منصور ا٤بقرم البلدم )ا٤بتوَب سنة  -ٕ

يز بن الٌصباح، ك٠بع من أيب يعلى ا٤بوصلي، كأبن ا٤بنذر قرأ القرآف البن كثّب على ٧بمد بن عبد العز 
الفقيو، كتصدر لئلقراء بطرسوس من الثغر. قرأ عليو عبد الباقي بن ا٢بسن، كحدث عنو ٛباـ الرازم، 

 .(3)كعبد الوىاب ا٤بيداين، كا٥بيثم بن أٞبد الصباغ
 ق(ّْٕتوَب سنةيد بن عثماف بن عبد ا٤بلك ا١بيذامٌي، أبو عيٍثماف إشبيلي)ا٤بسع -ٖ

ذكر القاضي عياض كصاحب ٝبهرة تراجم الفقهاء ا٤بالكية أف ا٠بو سعيد بن عبد ا٤بلك ا١بذامي، 
فلم يذكرا اسم أبيو عثماف. كيعرؼ سعيد با٤ببلح أك بابن ا٤ببلح، كاف حافظان للرأم، عاقدان للشركط 

مد بن ا٤بنذر النيسابورم. ٠بع مشاكران ُب األحكاـ. كقد رحل سعيد إىل ا٤بشرؽ كلقي ٗبكة أبا بكر ٧ب
منو كتاب اإلقناع، ركاه أٞبد بن ىبلؿ العطار كقاؿ: كاف صاحيب كقد أجاز لو ابن ا٤بنذر. ذكره 

 .(4)بعض أصحابو عنو. توُب سعيد سنة أربع كسبعْب كثبلٜباية كىو كهل
 
 

                                                 
(1)
(، ِِٗ/ ٖ، )ُ، طيات المشاىير َواألعالمتاريخ اإلسالم َوَوف(، ك ُِٓ/ ُٔ، )ّ، طسير أعالم النبالءانظر: الذىيب، 

(ِْ/ ُٖ، )ُ، طالوافي بالوفياتكالصفدم، 
(2)
(، ُِٖ/ ُٓ، د.ط، )تاريخ دمشق(، كابن عساكر، ِٗٔ/ ِ، )ُ، طتاريخ أصبهانانظر: أبو نعيم األصبهاين، 

(ِّ/ ّ، )ُ، طمصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيبكا٤بصنعي، 
(3)
،        ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم(، كالذىيب، ِْ/ ّٓ، د.ط، )تاريخ دمشقانظر: ابن عساكر، 

(ٖ /َّْ)
(4)
، ُ، طترتيب المدارك وتقريب المسالك(، كالقاضي عياض، َِِ/ ُ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسانظر: ابن الفرضي، 

(ِٗٓ/ ُ، )ُ، طتراجم الفقهاء المالكيةجمهرة كقاسم سعد، (، َِٖ/ ٕ)
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 ق(ُّٖتوَب:، أبو بكر ا٤بقرًئ )ا٤باينبهم بن علي بن عاصم بن زذاف األصي٧بمد بن إبراى -ٗ
ىو ٧بدث كبّب ثقة أمْب، صاحب مسانيد كأصوؿ، ٠بع من ٧بمد بن نصّب بن أباف ا٤بديِب،     
كعمر بن أيب غيبلف، كأٞبد بن ا٢بسن الصوُب، كالبغوم كطبقتهم ببغداد، كعبداف ا١بواليقي باالىواز،    

ا٤بنذر ٗبكة، كعبد ا بن كأيب يعلى ا٤بوصلي با٤بوصل، ك٧بمد بن ا٢بسن بن قتيبة بعسقبلف، كأبن 
زيداف البجلي، كعلى بن عباس ا٤بقانعي بالكوفة كغّبىم. كحدث عنو أبو إسحاؽ بنحمزة ا٢بافظ، 
كأبو الشيخ بن حياف، كأبو بكر بن مردكيو، كابن أيب علي الذكواين، كأبو نعيم ا٢بافظ كأبومنصور 

 .(1) لو ست كتسعوف سنةق، ك  ٧ُّٖبمد بن ا٢بسن الصواؼ كغّبىم. توُب ُب شواؿ سنة 
 ق( ّْٖأبو بكر ٧بمد بن ٰبٓب بن عمار الدمياطي )ا٤بتوَب سنة  -َُ

ىو الشيخ ادث الثقة، ٠بع ٧بمد بن زباف، ٠بع منو كتاب الليث، ك٠بع من أيب بكر بن ا٤بنذر  
      كتاب اإلشراؼ، ك٠بع من أيب عبيد بن حربويو القاضي، ك٧بمد بن إبراىيم الديبلي. ركل عنو 
أبو عمر أٞبد بن ٧بمد الطلمنكي، كٰبٓب بن علي بن الطحاف، كا٤بصريوف. توُب سنة أربع كٜبانْب 

 . (2) كثبلٜبائة
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
(1)
(، كالذىيب، َِِ/ َٓ، د.ط، )تاريخ دمشق(، كابن عساكر، ِٕٔ/ ِ، )ُ، طتاريخ أصبهانانظر: أبو نعيم األصبهاين، 

مصباح كا٤بصنعي، (، ِْٓ/ ٖ، )ُط تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير َواألعالم،(، كّٖٗ/ ُٔ، )ّ، طسير أعالم النبالء
(ّٔ/ ّ، )ُ، طفي تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب األريب

(2)
(، ٓٔٓ/ ٖ، )ُ، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير َواألعالم(، كَْٓ/ ُٔ، )ّ، طسير أعالم النبالءانظر: الذىيب، 

(َِٓ/ ّ، )ُ، طمصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيبكا٤بصنعي، 
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 المبحث السادس: عقيدتو ومذىبو الفقهي
 المطلب األول: عقيدتو

كا١بماعة، أما عقيدة ابن ا٤بنذر فكاف ىذا اإلماـ على صحة ا٤بعتقد كىي عقيدة أىل السنة 
. كىذه بعض أقوالو يتبْب لنا ذلك كاضحا جليا من خبلؿ ما نقل عنو كمن خبلؿ مؤلفاتو الٍب تركها

 كنقوالتو الٍب تدؿ على سبلمة كصفاء عقيدتو، كأكتفي بذكرىا ُب أربعة أمور: 
 األمر األول: تعظيمو للسنة واتباعو لها

، كقاؿ: (1)«صلى ا عليو كسلممع رسوؿ ا كال حجة ُب أحد »قاؿ ابن ا٤بنذر: 
     كباألخبار الثابتة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أقوؿ كال معُب لكراىية من كره ما سنو »

ة إذا ثبتت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ألمتو إذ ما قالوا من ذلك خبلؼ السنن الثابتة، كالسن
ينا عن غّب كاحد من أىل العلم أهنم كانوا يرسلوف كقد رك »، كقاؿ أيضا: (2)«استغِب ّٔا عن كل قوؿ

أيديهم ُب الصبلة إرساال، كال ٯبوز أف ٯبعل إغفاؿ من أغفل استعماؿ السنة، أك نسيها، أك مل 
 (3) «علمها حجة على من علمها كعمل ّٔاي

 األمر الثاني: تعظيمو لقول الصحابة وفهمهم
كبّب الفتتاح الصبلة كاألمر بو: الت ذكركتاب صفة الصبلة، باب كقاؿ ابن ا٤بنذر ُب  

كاألخبار الثابتة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب ىذا الباب مستغُب عما سواىا، كال معُب »
لقوؿ أحدث ٨بالفا للسنن الثانية، ك٤با كاف عليو ا٣بلفاء الراشدكف ا٤بهديوف، كسائر ا٤بهاجرين 

 (4)«قهاء ا٤بسلمْب ُب القدًن كا٢بديثسلم كفكاألنصار، كأصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو ك 
تسليمة أحب إيل ٢بديث     »عدد التسليم عند صبلة ا١بنازة:  كقاؿ أبو بكر ابن ا٤بنذر ُب        

  أيب أمامة بن سهل؛ كألنو الذم عليو أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كىم أعلم بالسنة 

                                                 
 (ُّٓ/ ّ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
/ ّ، )المرجع السابق(، كقد تكررت كثّبا البن ا٤بنذر مثل ىذه العبارة، انظر: ِْْ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)

 (َٕ/ ُُ(، ك)ِّٕ/ ْ(، ك)ِٕٕ
 (ِٗ/ ّ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
 (ٕٔ/ ّ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (4)
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سوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كحفظوا عنو، كمل ٱبتلف ٩بن من غّبىم؛ كألهنم الذين حضركا صبلة ر 
 (1)«ركينا ذلك عنو منهم إف التسليم تسليمة كاحدة

الدفن بالليل مباح، ألف سكينة توفيت على عهد »ؿ أبو بكر ُب حكم الدفن بالليل: كقا        
بو؛ ألهنم أعلموه بذلك، فأتى النيب صلى ا عليو كسلم فدفنت بالليل، كمل ينكر ذلك عليهم ٤با علم 

قربىا فصلى عليو، كقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ليبل، كلو كاف 
 (2)«ذلك مكركىا ما فعلوه

 األمر الثالث: موقفو ممن سّب النبي صلى اهلل عليو وسلم
م"، كنقل بسنده قاؿ ابن ا٤بنذر: "باب ذكر ما ٯبب على من سب النيب صلى ا عليو كسل

إىل أيب بردة، قاؿ: "مررت بأيب بكر كىو يتغيظ على رجل من أصحابو، قلت: يا خليفة رسوؿ ا، 
د ركينا . ٍب قاؿ بعد ذلك: "كق(3)"تسأؿ؟، قلت: أضرب عنقو من ىذا الذم تتغيظ عليو؟، قاؿ: كمل

قتلتو، كأٝبع : لو ٠بعتو لقاؿ عليو كسٌلم، فصٌلى ا عن ابن عمر، أنو قيل لو: إف رجبل سب النيب 
   عليو كسلَّم ىذا قوؿ: مالك، كجوب القتل عىلىى من سب النيب صٌلى اى عواـ أىل العلم عل

 .(4)كالليث بن سعد، كالشافعي، كأٞبد، كإسحاؽ كمن تبعهم"
 األمر الرابع: بيانو عن حكم الصالة خلف أىل البدع

قاؿ ابن ا٤بنذر: "ذكر اختبلؼ أىل العلم ُب الصبلة خلف من ال يرضى حالو من ا٣بوارج 
كأىل البدع. اختلف أىل العلم ُب الصبلة خلف من ال يرضى حالو من أىل األىواء، فأجازت طائفة 
الصبلة خلفهم، ركينا عن أيب جعفر أنو سئل عن الصبلة خلف ا٣بوارج، فقاؿ: صل معهم، ككاف 

لبصرم يقوؿ: ال تضر ا٤بؤمن صبلتو خلف ا٤بنافق، كال تنفع ا٤بنافق صبلة ا٤بؤمن خلفو، كقاؿ ا٢بسن ا
ا٢بسن ُب صاحب البدعة: صل خلفو كعليو بدعتو صاغرا ىديا. ككاف الشافعي يقوؿ: كمن صلى 
من مسلم بالغ يقيم الصبلة أجزأ كمن خلفو صبلهتم، كإف كاف غّب ٧بمود ا٢باؿ ُب دينو، أم حالو 

غ ٱبالف ا١بهر ُب الدين، كقد صلى أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم خلف من ال ٯبهركف بل
حالو من السلطاف كغّبىم. ككرىت طائفة الصبلة خلف أىل البدع كأمر بعضهم من صلى خلفهم 

                                                 
 (ْْٖ/ ٓ)، ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (ُْٔ/ ٓ)، المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
 (ّٖٓ/ ِ، )ِ، طاإلقناعابن ا٤بنذر،  (3)
 (ْٖٓ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (4)
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باإلعادة، كاف سفياف الثورم يقوؿ: ُب الرجل يكذب بالقدر: ال تقدموه، كقاؿ أٞبد ُب ا١بهمي 
خلفو: يعيد، كالقدرم إذا كاف يرد األحاديث كٱباصم فليعد، كالرافضي يصلي خلفو يعيد، يصلى 

كقاؿ أٞبد: ال يصلى خلف أحد من أىل األىواء إذا كاف داعية إىل ىواه. كقد حكي عن مالك أنو 
 (1)"قاؿ: ال يصلى خلف أىل البدع من القدرية كغّبىم، كيصلى خلف أئمة ا١بور

 و الفقهيالمطلب الثاني: مذىب
كأما مذىبو الفقهي فقد صرح ا٤بَبٝبوف البن ا٤بنذر بأنو من العلماء الذين قد بلغوا رتبة 
االجتهاد ا٤بطلق، ككاف ابن ا٤بنذر ال يقلد أحدا ُب اختياراتو الفقهية، بل كاف يسّب مع الدليل حيث 

 سار كحيث كاف.
نو، كال يتعصب ألحد، كال على كال يلتـز التقيد ُب االختيار ٗبذىب أحد بعي»قاؿ النوكم: 

ن  ة السنة الصحيحة، كيقوؿ ّٔا مع مأحد على عادة أىل ا٣ببلؼ، بل يدكر مع ظهور الدليل كدالل
كاف ًإماما »، كقاؿ تاج الدين السبكي: (3)«ككاف ٦بتهدا ال يقٌلد أحدا»، كقاؿ الذىيب: (2)«كانت
ي الدين       ، كقاؿ تق(5)«برأيو ككاف ٦بتهدا ال يقلد أحدا لو اختيار»، كقاؿ ابن كثّب: (4)«٦بتهدا

كاف غاية ُب معرفة االختبلؼ »، كقاؿ السيوطي: (6)«ككاف ٦بتهدا ال يقٌلد أحدا»ابن قاضي شهبة: 
 ،                (8)«كاف إماما ٦بتهدا»، كقاؿ الداككدم ا٤بالكي: (7)«كالدليل ٦بتهدا ال يقٌلد أحدا

 
 
ُ 

                                                 
 (ِِْ/ ِ، )ُ، طاألوسطابن ا٤بنذر،  (1)
 (ُٕٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتالنوكم،  (2)
 (ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كّْٓ/ ٕ، )ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالمالذىيب،  (3)
 (َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  (4)
 (ُِٔ، د.ط، ص)طبقات الشافعيينابن كثّب،  (5)
 (ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  (6)
 (ُٗ، ص)ُ، ططبقات المفسرين العشرين(، كَّّ، ص)ِ، ططبقات الحفاظالسيوطي،  (7)
 (ٓٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرينالداككدم،  (8)

1
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، كقاؿ (2)«فقيو ٦بتهد»، كقاؿ الزركلي: (1)«ككاف ٦بتهدا ال يقلد أحدا»العماد: كقاؿ ابن 
 .(4)«فقيو كبّب، ٦بتهد»فسرين: ، كقاؿ صاحب معجم ا٤ب(3)«ككاف ٦بتهدا ال يقلد أحدا»الكتاين: 

كمع ما بلغ ىذا اإلماـ من ىذه مرتبة االجتهاد كاعَباؼ العلماء لو بذلك إال أنو معدكد من 
الشافعية كمل ينفرد ٗبذىب مستقل. كقد ذكره الشيخ أبو إسحاؽ الشّبازم صاحب ا٤بهذب ُب  علماء 

.        (5)«أعلم عمن أخذ الفقو كال»ء َب أصحاب الشافعي، كلكنو قاؿ: كتابو طبقات الفقها
، (6)«يسابورم الفقيو على مذىب الشافعيأبو بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر الن»كقاؿ ابن الندًن: 

كمع ىذا فهو عند : »-نذر بالدليل كعدـ تعصبو ألحدبعد أف ذكر التزاـ ابن ا٤ب- كقاؿ النوكم
قد ». كقاؿ الذىيب: (7)«أصحابنا معدكد من أصحاب الشافعي، مذكور َب ٝبيع كتبهم ُب الطبقات

. كقاؿ (9)«كعداده ُب الفقهاء الشافعية»، كقاؿ أيضا: (8)«أخذ عن أصحاب اإلماـ الشافعي
امدكف األربعة ٧بمد بن نصر ك٧بمد بن جرير كابن خزٲبة كابن ا٤بنذر من أصحابنا، كقد »سبكي: ال

بلغوا درجة االجتهاد ا٤بطلق كمل ٱبرجهم ذلك عن كوهنم من أصحاب الشافعي ا٤بخرجْب على أصولو 
كالشيخ ا٤بتمذىبْب ٗبذىبو لوفاؽ اجتهادىم اجتهاده، بل قد ادعى من ىو بعد من أصحابنا ا٣بلص  

أيب علي كغّبه أهنم كافق رأيهم رأل اإلماـ األعظم فتبعوه كنسبوا إليو ال أهنم مقلدكف فما ظنك 
ّٔؤالء األربعة فإهنم كإف خرجوا عن رأم اإلماـ األعظم ُب كثّب من ا٤بسائل فلم ٱبرجوا ُب األغلب 

بطريقو ٨برجوف ك  فأعرؼ ذلك كأعلم أهنم ُب أحزاب الشافعية معدكدكف كعلى أصولو ُب األغلب
        كمصنفاتو شاىدة بعدـ تقليده لكن »، كقاؿ ابن ا٤بلقن: (10)«متهذبوف كٗبذىبو متمذىبوف

                                                 
 (ٖٗ/ ْ، )ُ، طشذرات الذىب في أخبار من ذىبابن العماد،  (1)
 (ِْٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالمالزركلي،  (2)
 (ٕٕ، ص)ٔ، طلبيان مشهور كتب السنة المشرفة الرسالة المستطرفةالكتاين،  (3)
 (ِْْ/ ِ، )ّ، طمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضرعادؿ نويهض،  (4)
 َُٖ، صُ، ططبقات الفقهاءالشّبازم،  (5)
 (ِٓٔ، ص)ِ، طالفهرستابن الندًن،  (6)
 (ُٕٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتالنوكم،  (7)
 (ُْٗ/ ْ، )ّ، طر أعالم النبالءسيالذىيب،  (8)
 المرجع السابقالذىيب،  (9)

 (َُّ-َُِ/ ّ)، ِططبقات الشافعية الكبرى، السبكي،  (10)
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كاف علما من أعبلـ الشافعية ُب الفقو،...لو إ٤باـ »، كقاؿ ا٤براغي: (1)«قاتوُب طب أبو إسحاؽ ذكره
ككاف من آّتهدين الذين ال يتقيدكف دقيق ٗبواقع اختبلؼ العلماء، كدراية فائقة ٗبذىب الشافعي، 

 (2)«إمامهم ُب ٝبيع قواعده األصولية ٗبذىب
كقد عرب ابن ا٤بنذر كثّبا ُب عدة مواضع من كتابيو األكسط كاإلقناع بقولو "أصحابنا" ما يشّب 

إىل أف لو مذىبا ٛبذىب بو. ك٩با يؤكد أنو على مذىب الشافعي ما ذكر ُب كتاب الدباغ،        
...فهذه »كل ذم ناب من السباع، حيث قاؿ:   ذكر األخبار الٍب خصت بالنهي عن أكلباب 

األخبار، كباألخبار الٍب ذكرناىا فيما مضى من النهي عن أكل كل ذم ناب من السباع، كالنهي عن 
جلود السباع كالنهي عن كل ذم ناب من السباع؛ ألف النيب صلى ا عليو كسلم قد عم بالنهي 

أف ٱبص ٩با هنى عنو النيب صلى ا عليو كسلم شيئا، فإذا خص النيب صلى ا عليو  كليس ألحد
كسلم من ا١بملة شيئا كجب أف يستثُب ما خصتو السنة، كيبقى كل ٨بتلف فيو داخبل ُب النهي؛ ألف 

. (3)«الشافعي كغّبه من أىل ا٢بديث... ا٤بستثُب غّب جائز القياس عليو، كىذا على مذىب أصحابنا
كمع كوف ابن ا٤بنذر على مذىب الشافعي، ٪بده إذا خالف قوؿ الشافعي الدليل رده، كبْب ٨بالفتو 

ذكر ا٤بسح على ا٣بف ا٤بتخرؽ: اختلف أىل العلم ُب ا٤بسح »لدليل، كمن ذلك قوؿ ابن ا٤بنذر: ل
 على ا٣بف ا٤بتخرؽ، فقالت طائفة: ٲبسح على ٝبيع ا٣بفاؼ ما أمكن ا٤بشي فيهما لدخو٥بما ُب
ظاىر أخبار رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم. ىذا قوؿ سفياف الثورم، كإسحاؽ، كذكر ذلك إسحاؽ 
عن ابن ا٤ببارؾ، كحكي ذلك عن ابن عيينة، كبو قاؿ: يزيد بن ىاركف، كأبو ثور، قاؿ أبو ثور: كلو  

 ا٣بف خرؽ كاف ا٣برؽ ٲبنع عن ا٤بسح لبينو النيب صلى ا عليو كسلم، كقالت طائفة: إذا كاف ُب
           بدا شيء من مواضع الوضوء مل ٲبسح عليو. ىذا قوؿ الشافعي، كأٞبد، كمعمر صاحب 
عبد الرزاؽ،...كفيو قوؿ خامس: كىو إف كاف ُب خفيو خرؽ ٚبرج منو أصبع أك أصبعاف أجزأه أف 

سن أنو ٲبسح عليهما، فإف كاف ثبلث أصابع مل ٯبزه، ىذا قوؿ أصحاب الرأم، كقد ركم عن ا٢ب
قاؿ: إذا خرج األكثر من أصابعو مل ٯبزه ا٤بسح. قاؿ أبو بكر: كبالقوؿ األكؿ أقوؿ؛ ألف النيب صلى 
ا عليو كسلم ٤با مسح على ا٣بفْب كأذف با٤بسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيو ٝبيع ا٣بفاؼ، 

أف يستثُب من السنن فكل ما كقع عليو إسم خف فا٤بسح عليو جائز على ظاىر األخبار، كال ٯبوز 
                                                 

 (ّٕ، ص)ُ، طالعقد المذىب في طبقات حملة المذىبابن ا٤بلقن،  (1)
 (ُٖٔ/ ِ، د.ط، )الفتح المبين في طبقات األصوليينا٤براغي،  (2)
 (َّٕ/ ِ، )ُطاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف، ابن ا٤بنذر،  (3)



 

27 

 

نكرين على من عدؿ عنها إال بسنة مثلها، أك إٝباع، كىذا يلـز أصحابنا القائلْب بعمـو األخبار كا٤ب
كاختلفوا ُب »ُب حكم اغتساؿ الكافر إذا أسلم: . كمن ذلك أيضا قوؿ ابن ا٤بنذر (1)«إال ٕبجة

النيب صلى ا عليو كسلم أمر  الكافر يسلم فقالت طائفة بظاىر ىذا ا٢بديث عليو أف يغتسل ألف
بذلك كأمره على الوجوب كألف الكافر ال يكاد ٱبلو من ا١بنابة ُب كفره من احتبلـ أك ٝباع كال 
يغتسل كلو اغتسل مل ينفعو ذلك ألف االغتساؿ من ا١بنابة فريضة من الفرائض ال ٯبوز أف يؤتى ّٔا 

مثل الصبلة كالصـو كالزكاة كا٢بج إال بعد اإلٲباف إال بعد اإلٲباف كما ال ٯبوز أداء شيء من الفرائض 
ك٩بن كاف يرل أف يغتسل مالك كأكجب ذلك أبو ثور كأٞبد. كفيو قوؿ ثالث قالو الشافعي قاؿ: "إذا 

قاؿ أبو بكر: أسلم ا٤بشرؾ أحببت لو أف يغتسل فإف مل يفعل كمل يكن جنبا أجزأه أف يتوضأ كيصلي" 
 (2)«كبالقوؿ األكؿ أقوؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (َْٓ-ْْٖ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (ُُٓ/ ِ، )ُ، طالمرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
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 المبحث السابع: مناقبو ومنزلتو العلمية ونماذج من ثناء العلماء عليو
كاف ابن ا٤بنذر إمامان ُب الٌتفسّب، ك٧بٌدثان ثقةن، إىل جانب كونو فقيهان ٦بتهدان، قد بلغ درجة 
االجتهاد ا٤بطلق، ككما عٌده بعض العلماء من األصوليْب حيث إنو قد ألف بعض ا٤بؤلفات ا٤بهمة ُب 

مع ا تعاىل  كال شك أف من كاف كذلك فإنو ال ينفك عن مبلزمة التقول كاستقامة ا٢باؿاألصوؿ. 
 ُب الظاىر كالباطن، كاتباع السنة كاألثر، كىذه كانت ٠بة أىل ا٢بديث ُب كل زماف.

من أجل ذلك فاضت ألسنة العلماء بعبارات التقدير لو كالثناء عليو كأحلوه ا٤بكانة الٍب 
 يستحقها، كاعَبفوا لو بقوة ا٤بعرفة كعلو ا٤بٍنزلة. 

أٞبد  عنو األكابر ٖبراساف ٗبسائلو عنحدثنا »ؿ ا٢بنبلٌي: ماـ أبو بكر ا٣ببلٌ قاؿ تلميذه اإل
 . (1)«د بن ا٤بنذرمنهم ٧بم

 : كاألئمة ا٤بتقدمْب من أىل الثبات على السنن األكؿ كلكنهم ليسوا ُب أعداد »كقاؿ ابن حـز
، أىل األمصار منهم خراسانيوف كمنهم من سكن بغداد. قاؿ أبو ٧بمد: عبد ا بن ا٤ببارؾ ا٣براساين

كنعيم بن ٞباد كأبو ثور إبراىيم بن خالد الكليب صاحب الشافعي بغدادم، كأٞبد بن ٧بمد بن  
حنبل مركزم سكن بغداد، كإسحاؽ بن راىويو نيسابورم سكن بغداد، كأبو عبيد القاسم بن سبلـ 
اللغوم كوُب سكن بغداد، كسليماف بن داكد بن علي بن عبد ا بن العباس بن عبد ا٤بطلب بن 
ىاشم بن عبد مناؼ كحسْب بن علي الكرابيسي بغدادم، ككاف أبو خيثمة زىّب بن حرب ٯبرم 
    ٦براىم كمل يكن لو اتساعهم، كأبو حاًب ٧بمد بن إدريس ا٢بنظلي صليبة، كأبو زرعة عبيد ا بن 

د بن عبد الكرًن الرازياف، ككاف ىشيم بن بشّب لو اختيارات، ككاف بعد ىؤالء داكد بن علي ك٧بم
بن إبراىيم بن ا٤بنذر نصر ا٤بركزم، ك٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ٍب ٧بمد بن جرير الطربم، ك٧بمد 

 (2)«النيسابورم
 . (3)«فًقيو، ٧بدث، ثقة»كقاؿ ابن القطاف: 

 
 

                                                 
 (ٖٕ/ ُ، د.ط، )طبقات الحنابلةانظر: ابن أيب يعلى،  (1)
(2)  ،  (َُّ-َُِ/ ٓ، )، د.طاإلحكام في أصول األحكامابن حـز
 (َْٔ/ ٔ)، ُطبيان الوىم واإليهام في كتاب األحكام، ابن القطاف،  (3)
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اإلماـ ا٤بشهور أحد أئٌمة اإلسبلـ...آّمع على إمامتو كجبللتو ككفور »وكٌم: نكقاؿ اإلماـ ال
معرفة علمو، كٝبعو بْب الٌتمٌكن ُب علمي ا٢بديث كالفقو،...كىو ُب هناية من الٌتمكُّن من 

من مسائل الوضوء، ٍب قاؿ:       . كقد نقل النوكم ُب آّموع قوؿ ابن ا٤بنذر ُب مسألة (1)«ا٢بديث
 بن ا٤بنذر الذل ال شك ُب إتقانو كٙبقيقو ككثرة اطبلعو على السنة كمعرفتو بالدالئلىذا كبلـ ا»

 (2)«الصحيحة كعدـ تعصبو كا أعلم
 (3)«كاف فقيها عا٤با مطلعا»كقاؿ ابن خلكاف: 

أبو بكر النيسابورم إماـ ُب الفقو كا٢بديث، ككاف لو عناية »قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: 
ة كما فيها من اختبلؼ األلفاظ، كىو أقرب إىل طريقة أىل ا٢بديث كالعلم الٍب ال باألحاديث الفقهي

 (4)«فقهاء مثل أئمة ا٢بديث ا٤بشهورينتعصب فيها لقوؿ أحد من ال
...ككاف غاية ُب معرفة االختبلؼ كالدليل: »قاؿ الذىيب . كقاؿ الذىيب أيضا: (5)«شيخ ا٢بـر

  .(6)«كاالختبلؼاية من معرفة ا٢بديث هن ىككاف عل»
 .(7)«ا كرعامة كأحبارىا كاف ًإماما ٦بتهدا حافظه األأحد أعبلـ ىذ»كقاؿ السبكي:         
 (8)«يخ ا٢بـر كمفتيو، ثقة ٦بتهد فقيوىو ش»ين: قاؿ ابن ناصر الدٌ ك         

ن يقتدم بنقلو ُب ا٢ببلؿ أحد األئمة األعبلـ ك٩ب»كقاؿ ابن كثّب كابن قاضي شهبة: 
 (9)«كا٢براـ

 .(10)«كاف فقيهان مطلعان »كقاؿ اليافعي: 
 

                                                 
 (ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتالنوكم،  (1)
 (ٔٓ/ ِد.ط، )المجموع شرح المهذب، النوكم،  (2)
 (َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف،  (3)
 (ُْٔ/ ِْ، )ُ، طمجموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 (ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظالذىيب،  (5)
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 (َُِ/ ّ، )ِططبقات الشافعية الكبرى، السبكي،  (7)
 (ٖٗ/ ْ، )ُ، طشذرات الذىب: ابن العماد، انظر (8)
 (ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعية(، كابن قاضي شهبة، ُِٔ/ ُ، د.ط، )طبقات الشافعيينانظر: ابن كثّب،  (9)

 (ُٔٗ/ ِ، )ُ، طمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزماناليافعي،  (10)
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.....»كقاؿ السيوطي:   (1)«غاية ُب معرفة االختبلؼ كالدليل كافشيخ ا٢ٍبـر
. كاف إماما ٦بتهدا، أحد األعبلـ، ك٩بن يقتدل بو ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ»: دماكك كقاؿ الد

بن ا٤بنذر  بكر بن إبراىيم ا٢بافظ األكحد العبٌلمة أبو». كقاؿ ابن العماد: (2)«حافظا، كرعا
 (3)«النيسابورم شيخ ا٢بـر

 (4)«بلؼتهد...كىكاف على هناية من معرفة ا٢بديث كاالختاإًلماـ آّ»كقاؿ األدنو كم: 
 (5)«فقيو، أصويل، مشارؾ ُب علـو»كقاؿ عمر كحالة: 

اش ٧بدث ثقة، فقيو كبّب، ٦بتهد، مفسر، كلد بنيسابور، كع»كقاؿ صاحب معجم ا٤بفسرين: 
 (6)«شيخ ا٢بـر ّٔا. أثُب عليو كثّبكفٗبكة، ككاف 

كاف كرعا زاىدا، علما من أعبلـ الشافعية ُب الفقو، كحافظا من حفاظ »كقاؿ ا٤براغي: 
ا٢بديث، لو إ٤باـ دقيق ٗبواقع اختبلؼ العلماء، كدراية فائقة ٗبذىب الشافعي، ككاف من آّتهدين 

 (7)«إمامهم ُب ٝبيع قواعده األصولية الذين ال يتقيدكف ٗبذىب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (َّّص)، ِ، ططبقات الحفاظالسيوطي،  (1)
 (ٓٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرينالداككدم،  (2)
 (َٗ/ ْ، )ُطشذرات الذىب في أخبار من ذىب، ابن العماد،  (3)
 (ْٓ، ص)ُ، ططبقات المفسرين، األدنو كم (4)
 (ُْ/ ّ، )ُ، طمعجم المؤلفينكحالة،   (5)
 (ْٓٔ/ ِ، )ّطمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر، نويهض،  (6)
 (ُٖٔ/ ِ، د.ط، )الفتح المبين في طبقات األصوليينا٤براغي،  (7)
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 المبحث الثامن: النقد الموجو إلى اإلمام ابن المنذر والجواب عليو
 المطلب األول: النقد الموجو إلى اإلمام ابن المنذر

اء العلماء عليو، إال أنو مل سبق من ثن قد مر بنا ثناء كثّب من العلماء على ابن ا٤بنذر، كمع ما
لم من بعض األلسنة، فقد تكلم فيو مسلمة بن القاسم القرطيب األندلسي كالعقيلي. قاؿ     يس

كاف فقيها جليبل كثّب التصنيف ككاف ٰبتج ُب كتبو »مسلمة بن قاسم القرطيب ُب حق ابن ا٤بنذر: 
أيب حنيفة أشياء سب ُب كتبو إىل مالك كالشافعي، ك بالضعيف على الصحيح كبا٤برسل على ا٤بسند كن

بن األعرايب ُب ذلك امل توجد ُب كتبهم. كألف كتابا ُب تشريف الغِب على الفقّب فرد عليو أبو سعيد 
حديثو         ردا ك٠باه تشريف الفقّب على الغِب ككنت كتبت عنو فلما ضعفو العقيلي ضربت على

ا علمت إال ما قاؿ فيو    عدؿ صادؽ فيم». كقاؿ الذىيب ُب ا٤بيزاف: (1)«كمل أحدث عنو بشيء
مسلمة بن قاسم األندلسي: كاف ال ٰبسن ا٢بديث كنسب إىل العقيلي أنو كاف ٰبمل عليو كينسبو 
إىل الكذب. ككاف يركم عن الربيع بن سليماف عن الشافعي. كمل ير الربيع كال ٠بع منو، كذكر غّب 

 .(2)«ذلك
 المطلب الثاني: الجواب على ىذا النقد 

 ىذا النقد ُب ميزاف علم ا١برح كالتعديل بعدة أجوبة:ا١بواب على 
و كاشتهرت إمامتو األكؿ: أف من ضوابط ا١برح كالتعديل عدـ قبوؿ ا١برح ُب حق من استفاضت عدالت

 (3)ذكر السبب، كلكنو قد رد بطريق معتربإذا أك ، إال بذكر السبب
بن ا٤بنذر كعدلوه كرفعوا منزلتو، كمل يتكلم ُب كقد تقدـ أف ٝبِّا غفّبا من العلماء كاألئمة قد أثنوا على ا

إىل قوؿ مسلمة بن قاسم  -أم يلتفت-كال »ن شذ من أىل العلم. قاؿ الفاسي: شأنو كمكانتو إال م
. كقاؿ أبو ا٢بسن القطاف: »(4)عنو أنو ال ٰبسن ا٢بديث، ألنو إماـ متبحر فيو، كتآليفو تشهد بذلك

 (5)«ال يلتفت إىل كبلـ العقيلي فيو»
 

                                                 
 (ِْٖ/ ٔ، )ُ،  طلسان الميزانابن حجر العسقبلين،  (1)
 المرجع السابق(، كانظر أيضا: ابن حجر العسقبلين، َْٓ/ ّ، )ُ، طميزان االعتدال في نقد الرجالالذىيب،  (2)
 (ِٓص) ،ُ، طضوابط الجرح والتعديلالعبد اللطيف،  (3)
 (َّٕ/ ُ، )ِ، طالعقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي،  (4)
 (َْٔ/ ٓ، )ُ، طبيان الوىم واإليهام في كتاب األحكامالقطاف،  (5)
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 . (1)الثاين: كمن ضوابط ا١برح كالتعديل عدـ االلتفات إىل ا١برح الصادر من آّركح
يو من حيث العدالة؛ قاؿ الذىيب: كمسلمة بن القاسم الذم انتقد على ابن ا٤بنذر ىو نفسو ٨بتلف ف

كمل يكن » ، كقاؿ أيضا:(2)«اٍلمستٍنصر ضًعيف كقيل كاف مشبهامسلمة بن اٍلقاسم اٍلقٍرطيب ُب دكلة »
٠بعت من ينسبو إىل الكذب، »، كقاؿ ابن الفرضي: (3)«. كحفظ عليو كبلـ سوء ُب التشبيوبثقة..

. كقاؿ ا٢بافظ (4)كقاؿ يل ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب بن مفرج: "مل يكن كذابا، بل كاف ضعيف العقل"
 (5)"ابن حجر: "ضعيف كقيل كاف من ا٤بشبهة

يتوقف ُب قبوؿ ا١برح إذا خشي أف يكوف باعثو االختبلؼ ُب الثالث: كمن ضوابط ا١برح كالتعديل 
 . (6)االعتقاد أك ا٤بنافسة بْب األقراف

إف كجد لو متابعا، كإال يركل، فإف ذكر، تأملو ادث، ف كبلـ األقراف يطول كال»اؿ الذىيب: ق
ف بينو كبْب ك٩بن ينبغي أف يتوقف ُب قبوؿ قولو ُب ا١برح من كا». كقاؿ ابن حجر: (7)«أعرض عنو

من جرحو عداكة سببها االختبلؼ ُب االعتقاد...كيلحق بذلك ما يكوف سببو ا٤بنافسة ُب ا٤براتب 
 (8)«غّبه فكل ىذا ينبغي أف يتأىن فيو كيتأملصريْب االختبلؼ كالتباين ٥بذا، ك فكثّبا ما يقع بْب الع

مع أنو مل يذكر ُب كتاب  بعض، كأما العقيلي فكبلمو من قبيل كبلـ األقراف بعضهم ُب»قاؿ الذىيب: 
 ق فهو من أقراف ابن ا٤بنذر رٞبهما ا تعاىل. ِِّ. كمن ا٤بعلـو أف العقيلي توُب سنة (9)«الضعفاء

 (10)الرابع: كمن ضوابط ا١برح كالتعديل أنو ال عربة ٔبرح مل يصح إسناده إىل اإلماـ اكي عنو
 

                                                 
 (ْٓ، ص)ُ، طضوابط الجرح والتعديلانظر: العبد اللطيف،  (1)
 (ٖٓٔ/ ِ، د.ط، )المغني في الضعفاءالذىيب،  (2)
 (ّٔ/ ٖ، )ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالمو (، َُُ/ ُٔ، )ّ، طبالءسير أعالم النالذىيب،  (3)
 (َُّ/ ِ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسابن الفرضي،  (4)
 (ُٔ/ ٖ، )ُ، طلسان الميزانابن حجر،  (5)
 (ّٓ، ص)ُ، طضوابط الجرح والتعديلانظر: العبد اللطيف،  (6)
 (ِٕٔ-ِٕٓ/ ٓ) ،ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب،  (7)
 (ُِِ/ ُ، )ُ، طلسان الميزانابن حجر العسقبلين،  (8)
 (ُْٓ/ ّ، )ُ، طميزان االعتدالالذىيب،   (9)

 (ّٓ، ص)ُ، طضوابط الجرح والتعديلانظر: العبد اللطيف،  (10)
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كل قوؿ من ذلك فيما بيننا كبْب قائلو خوؼ التطويل.   كمل نذكر إسناد»قاؿ ا٤بزم ُب مقدمة هتذيبو: 
كقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئبل ٱبلو الكتاب من اإلسناد على عادة من تقدمنا من 
، فهو ٩با ال  األئمة ُب ذلك. كما مل نذكر إسناده فيما بيننا كبْب قائلو: فما كاف من ذلك بصيغة ا١بـز

كاف ُب إسناده إىل ي ذلك عنو بأسنا، كما كاف منو بصيغة التمريض، فرٗبا  نعلم بإسناده عن قائلو اك
. كإذا نظرنا إىل ما نسب إىل العقيلي من تكذيب ابن ا٤بنذر بأنو مشكوؾ ُب (1)«قائلو ذلك نظر

صحة نسبتو إليو، فهو مل يذكره ُب كتاب الضعفاء، إضافة إىل أف الذىيب حينما أكرد ىذا النقد، 
، "و لنقد مسلمة فقاؿ: "كنسب إىل العقيلي أنو كاف ٰبمل عليو، كينسبو إىل الكذبأكرده بعد نقل

، فيكوف مسلمة ىو الذم نقلو عن العقيلي، كمسلمة  كفعل )نسب( ٰبتمل أف يكوف مبنينا للمعلـو
غّب ثقة فيما ينقلو كما تقدـ، كٰبتمل أف يكوف مبنينا للمجهوؿ، كىو من صيغ التمريض، كىذا يدؿ 

الذىيب نقل ىذا القدح من مصدر غّب موثوؽ، أك من طريق ال تثبت، أك أنو اليعرؼ من على أف 
                                                                                                                                                                                                                الذم نقلو عن العقيلي، كا أعلم.                                                                                            

ا٣بامس: كأما القوؿ بأف ابن ا٤بنذر مل ير الربيع بن سليماف صاحب الشافعي كمل يسمع منو، فّبد 
 بة: عليو بعدة أجو 

ق، ككلد  ِِْق أك ُِْقد ثبت تعاصر ابن ا٤بنذر للربيع، كقد تقدـ أف مولد ابن ا٤بنذر ُب عاـ -أ
كىي بلد الربيع –ق. كقد تقدـ أيضنا أف ابن ا٤بنذر ٠بع ٗبصر َِٕق، ككفاتو سنة ُْٕالربيع عاـ 
معاصر لو، فكيف  من بكار بن قتيبة، فإذا ثبتت رحلة ابن ا٤بنذر إىل بلد الربيع، كىو -بن سليماف

 إنو مل يره، كمل يسمع منو؟ :يقاؿ
٠باع       كالداككدمقد أثبت غّب كاحد من ا٤بَبٝبْب البن ا٤بنذر كالذىيب كابن قاضي شهبة  -ب

 ابن ا٤بنذر من الربيع بن سليماف
 
 
 
 
 

                                                 
 (ُّٓ/ ُ، )ُ، طتهذيب الكمال في أسماء الرجالا٤بزم،  (1)
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بلفظ اإلخبار كالتحديث من  (2)كاإلقناع (1)قد صرح ابن ا٤بنذر عدة مرات ُب كتابيو األكسط -ج
رّْح بلفظ التصريح بالسماع ٩بن مل يسمع منو، كلو أردنا ستحيل على مثل ىذا اإلماـ أف يصالربيع، كي

ذلك للزمنا تكذيبو، كىذا باطل إلطباؽ ا١بمهور على تزكيتو. كيؤكد ىذا أف ابن ا٤بنذر قد أكرد 
نها "حدثنا" أك "أخربنا" كٕا٭با استعمل األحاديث عن بعض من مل يسمع منهم فلم يقل ُب كاحد م

، ككاف معركفا بالتحرم ُب بياف كجو (3)لفظا يدؿ على عدـ ٠باعو منو مثاؿ ذلك قولو "حدثونا"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (4)التحمل، فيقوؿ مثبل: "كتب إيلَّ"

سألة بإجابة أخرل فقاؿ: "كركايتو عن الربيع عن كقد أجاب ا٢بافظ ابن حجر عن ىذه ا٤ب -د
 (5)الشافعي ٰبتمل أف تكوف بطريق اإلجازة كغاية ما فيو أنو تساىل ُب ذلك بإطبلؽ )أخربنا("

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(،   ِٗ/ ْ(، ك)ٗٔ/ ْ(، ك)ُّٕ/ ِ(، ك)ُُ/ ِ(، ك)ُّْ/ ُ، )ُ، طألوسطاانظر على سبيل ا٤بثاؿ: ابن ا٤بنذر،  (1)
(،     ُّٗ/ ِ(، ك)َّٖ/ ِ(، ك)ّٖٔ/ ِ(، ك)ِّْ/ ِ(، ك)ّّّ/ ِ(، ك)ُُٕ/ ِ(، ك)َْٔ/ ُ(، ك)َُٕ/ ُك)
 (ُُّ/ ْ(، ك)ِٗ/ ْ(، ك)ٗٔ/ ْ(، ك)ٕ/ ْ(، ك)ُِّ/ ّ(، ك)ُٖٖ/ ّ(، ك)َُٔ/ ّ(، ك)ُٖٓ/ ّ(، ك)َْْ/ ِك)
(، ِّٔ/ ُ(، ك)ُٓٗ/ ُ(،  ك)َُٖ/ ُ(، ك)ُِٓ/ ُ(، ك)ُِّ/ ُ(، ك)ُُُ/ ُ، )ِ، طاإلقناعظر: ابن ا٤بنذر، ان (2)
 (ُٗٔ/ ِ(، ك)ْٖٓ/ ِ(، ك)ّْٕ/ ِك)
 (ُِٕ/ ّ(، ك)ِْ/ ِ(، ك)ُٕ/ ِ(، ك)ّٖٓ/ ُ(، ك)َّْ/ ُ، )ُ، طاألوسطانظر على سبيل ا٤بثاؿ: ابن ا٤بنذر،  (3)
 (ِٓٔ/ ِ(، ك)ّٓ/ ِ(، ك)ِّٔ /ُ، )المرجع السابقانظر:  (4)
 (ِْٖ/ ٔ، )ُ،  طلسان الميزانانظر: ابن حجر العسقبلين،  (5)
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 المبحث التاسع: مؤلفاتو

ُب منتصف القرف الثالث ا٥بجرم الذم يعٌد العصر  -كما تقدـ-عاش اإلماـ ابن ا٤بنذر 
الذىيب ُب تاريخ اإلسبلـ كلو ُب التأليف. فقد كانت حركة النشاط العلمي على أشدىا ُب ذلك 

اذ الزمن كال سيما حركة التأليف ُب ا٢بديث كعلومو، كالفقو كأصولو. ككاف اإلماـ ابن ا٤بنذر أحد األفذ
الذين ساٮبوا ُب بناء النهضة العلمية ا٢بديثية كالفقهية كغّبىا، فقٌدـ لئلسبلـ كا٤بسلمْب خدمة علمية 

مؤلفات كثّبة ُب شٌب الفنوف كالتخصصات، منها ما بقي يتداك٥با لعلماء كتذكره الكتب، كمنها كألف 
 ما مل تصل إلينا كال شيء عن أخبارىا. 

احتاج إىل كتبو ؼ العلماء كتبان مل يصنف أحد مثلها، ك كصنف ُب اختبل»قاؿ الشّبازم: 
كلو ا٤بصنفات ا٤بهمة النافعة َب اإلٝباع كا٣ببلؼ، كبياف »قاؿ النوكم: . ك (1)«ا٤بوافق كا٤بخالف

مذاىب العلماء...كاعتماد علماء الطوائف كلها َب نقل ا٤بذاىب كمعرفتها على كتبو، كلو من 
صاحب الٌتصانيف، نزيل مكة صنف كتبا مل »قاؿ الذىيب: . (2)«دالتحقيق ُب كتبو ما ال يقاربو أح
. كقاؿ (4)«كصاحب الكتب الٍب مل يصنف مثلها». كقاؿ: (3)«ييصنَّف مثلها ُب الفقو كغّبه

ف كتبا معتربة عند أئمة صن»، كقاؿ قاضي ابن شهبة: (5)«كىلو التصانيف ا٤بفيدة السائرة»السبكي: 
شراؼ كا٤ببسوط كاإلٝباع كتب الٍب مل يصنف مثلها األصاحب ال» ، كقاؿ السيوطي:(6)«اإٍلسبلـ
لو من »، كقاؿ ا٤براغي: (8)«كلو تآليف حساف»، كقاؿ صاحب شذرات الذىب: (7)«كالتفًسّب

 (9)«وخ قدمو، كرجاحة عقلو، كقوة حجتوالتصانيف ما يدؿ على سعة اطبلعو، كرس
          

                                                 
 (َُٖ، )صُ، ططبقات الفقهاءالشّبازم،  (1)
 (ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتالنوكم،  (2)
 (ّْٓ-ّْْ/ ٕ، )ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالمالذىيب،  (3)
 (ٔ-ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ الذىيب، (4)
 (َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  (5)
 (ٓٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرين(، كانظر أيضا: الداككدم، ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةقاضي ابن شهبة،  (6)
 (َّّ، ص)ِ، ططبقات الحفاظالسيوطي،  (7)
 (َٗ/ ْ، )ُطشذرات الذىب في أخبار من ذىب، ابن العماد،  (8)
 (ُٗٔ/ ِ، د.ط، )الفتح المبين في طبقات األصوليينا٤براغي،  (9)
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 كفيما يلي قائمة مؤلفات ابن ا٤بنذر الٍب كصلت إلينا أك ذكرىا ا٤بَبٝبوف لو، كىي كاآلٌب:            
(1)تفسّب ابن ا٤بنذر -ُ

ُب باب ذكر إثبات  ا٤بنذر ُب عدة مواضع من كتابو األكسط بأٌف لو تفسّبان للقرآف، فقاؿ قد صرٌح ابن
كابن عٌباس ك٦باىد     ريكّْينا معُب ىذا القوؿ عن علي»التيٌمم للجنب ا٤بسافر الذم ال ٯبد ا٤باء: 

قاؿ . ك (2)«أسانيدىا ُب كتاب الٌتفسّب كرتكسعيد بن جبّب كا٢بكم كا٢بسن بن مسلم كقتادة، كقد ذ 
.     (3)« علم التأكيل أيضاُب دا، يقضي لو باإلمامةلبّب ُب بضعة عشر ٦بك  كالبن ا٤بنذر تفسّب»الذىيب: 

.    (4)«ككتاب التفسّب الذم مل يصنف مثلو»ذكره لبعض مؤلفات ابن ا٤بنذر:  دكقاؿ الداككدم عن
ابن ا٤بنذر ُب تفسّبه منهج الٌسلف الٌصاّب ُب تفسّب القرآف، ففٌسر القرآف بالقرآف،  كقد سلك اإلماـ

أتباعهم كباألحاديث النٌبوية، كباآلثار الثابتة ا٤بسندة، من أقواؿ الصحابة رضي ا عنهم كالتابعْب، ك 
 هَّۡيَس رٞبهم ا تعاىل. كقد طبع تفسّب ابن ا٤بنذر كلكنو غّب كامل، فيبدأ بتفسّب قولو تعاىل: ﴿ 

ىۡ  ُّ ٰ َدى ُِ ًَۡك  ٌٍ  من سورة البقرة، كينتهي عند تفسّب قولو تعاىل: ﴿ ِِٕ: ﴾ كىي اآلية َعوَ ۡؤِي ًُ ِ َوَيا ََكَن ل
ًَا إَِّلَّ َخَط  ن َيۡقُجَن ُمۡؤِي

َ
من سورة الٌنساء. ِٗيةي: ﴾ اآل… اۚ  ٔ  أ

 (5)األكسط -ِ 
ىو كتابنا الذم نقـو بدارستو كٚبريج بعض أحاديثو، كسيأٌب بعد ىذا ا٤ببحث دراسة خاصة عن ىذا 

 الكتاب ٗبشيئة ا عز كجل. 
 

                                                 
(، كقاضي َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرى(، كالسبكي، ِْٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  (1)

، د.ط،     ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينبغدادم، الباباين ال(، ك ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةابن شهبة، 
(ِ /ُّ) 

، كتاب المرجع السابق(، كانظر أيضا: ُّ/ ِ، )ُطاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف، انظر: ابن ا٤بنذر،  (2)
ة، باب ذكر األمر بالسكينة ُب (، ككتاب الصبلُِّ/ ِذكر مواقيت الصلوات ا٣بمس من كتاب ا جٌل ثناؤه، )باب ا٤بواقيت، 

 (ّٓ/ ْا٤بشي إىل ا١بمعة، )
 (ِْٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  (3)
 (ٔٓ/ ِ، )ُططبقات المفسرين، الداككدم،  (4)
(، َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرى(، كالسبكي، ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتانظر: النوكم،  (5)

د.ط، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (، كحاجي خليفة، ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةكقاضي ابن شهبة، 
 (ُّ/ ِ، د.ط، )ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالباباين البغدادم، ك (، َُِ/ ُ)
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 (1)اإلشراؼ على مذاىب األشراؼ -ّ
ا٤بسألة حديث صحيح، قاؿ: كلو عادات ٝبيلة َب كتابو اإلشراؼ، أنو إف كاف َب »قاؿ النوكم: 
كذا، أك صح عنو كذا، كإف كاف فيها حديث ضعيف قاؿ:   صلى ا عليو كسلم ثبت عن النىب

كذا، كىذا األدب الذل سلكو ىو طريق حذاؽ   صلى ا عليو كسلم ريكينا، أك يػيٍركل عن النىب
كمن  »قاؿ ابن خلكاف: ك . (2)«هاء كغّبىم من أصحاب باقى العلـوادثْب، كقد أٮبلو أكثر الفق

كتبو ا٤بشهورة ُب اختبلؼ العلماء كتاب اإلشراؼ، كىو كتاب كبّب يدؿ على كثرة كقوفو على 
شهورة  من كتبو ا٤بك ». كقاؿ الصفدم: (3)«و من أحسن الكتب كأنفعها كأمتعهامذاىب األئمة، كى

         ُب ترٝبة . كقاؿ ابن قاضي شهبة(4)«كبّب ُب اختبلؼ العلماء  كتاب  كتاب األشراؼ كىو
ُب معرفة ا٣ببلؼ كاألكسط كىو ا اإلشراؼ ند أئمة اإلسبلـ منهة عصنف كتبا معترب »ابن ا٤بنذر: 

كقد اعتمد على ابن ا٤بنذر ٝباعة من األئمة فيما ». كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر: (5)«أصل اإلشراؼ
         . كقاؿ (6)«فنوالختبلؼ من أحسن ا٤بصنفات ُب صنفو ُب ا٣ببلفيات ككتابو اإلشراؼ ُب ا

صاحب اإلشراؼ على مذاىب العلماء، ذكر فيو ا٣ببلؼ بْب أرباب ا٤بذاىب، »ابن الساعي: 
مصنف كتاب اإلشراؼ ُب ». كقاؿ ا٥بجراين: (7)«ا٤بوافق كا٤بخالف، كىو كتاب جليلفاحتاج إليو 

 .(8)«اىب األئمةعلى كثرة تطلعو على مذاختبلؼ العلماء، كىو من أحسن الكتب كأنفعها، يدؿ 

                                                 
(، كالذىيب، ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتم، (، كالنوك ُِّ، ص)ِ، طفهرسة ابن عطيةانظر: ابن عطية،  (1)

(، كالسبكي، ّْٓ-ّْْ/ ٕ، )ُ، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير َواألعالم(، كٔ-ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ
، ُ، طمرآة الجنان(، كاليافعي، َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان(، كابن خلكاف، َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرى

ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الباباين البغدادم، (، ك ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعية(، كقاضي ابن شهبة، ُٔٗ/ ِ)
 (ٕٕ، ص)ٔ، طالرسالة المستطرفة(، كالكتاين، ُّ/ ِ، د.ط، )المصنفين

 (ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتالنوكم،  (2)
 (ُٔٗ/ ِ، )ُ، طمرآة الجنان(، كانظر أيضا: اليافعي، َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيانابن خلكاف،  (3)
 (َِٓ/ ُ، )ُ، طالوافي بالوفياتالصفدم،  (4)
 (ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  (5)
 (ّْٖ/ ٔ، )ُ، طلسان الميزانابن حجر العسقبلين،  (6)
 (ُٗ، ص)ُ، طالدر الثمين في أسماء المصنفينابن الساعي،  (7)
 (ُّ/ ّ، )ُ، طقالدة النحر في وفيات أعيان الدىرا٥بجراين،  (8)
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جليل جدا، كألف ُب ا٣ببلؼ كتاب اإلشراؼ ُب مذاىب األشراؼ كىو كتاب »كقاؿ ا٤براغي: 
 (1)«اعتمده عليو ُب كل عصر

 (2)اإلٝباع -ْ
ىذا من أشهر كتب ابن ا٤بنذر، كىو مع صغر حجمو فقد عظم نفعو كقدره. كيتضمن ىذا الكتاب 

علماء ا٤بسلمْب، كمل يتعرض ابن ا٤بنذر ُب ىذا الكتاب لتعريف ا٤بسائل الفقهية الٍب أٝبع عليها أكثر 
اإلٝباع، كلكن يبدك من صنيعو ُب ىذا الكتاب أنو ال يقدح ُب اإلٝباع لديو انفراد كاحد أك اثنْب. 

مسألة، معظمها لو أصل من كتاب  (َٕٓ) ىا ابن ا٤بنذر ُب كتابو، أكثر منكعدد ا٤بسائل الٍب أكرد
 قاطع الداللة على ا٤بعُب، كالكتاب قد طبع مرارا كُب عدة مطابع. أك سنة كبعضها غّب

 (3)اإلقناع ُب الفركع -ٓ
رؽ كلقي ا٤بشذامٌي قد رحل إىل بأف سعيد بن عثماف بن عبد ا٤بلك ا١ب (4)ذكر ابن الفرضي ُب تارٱبو

ر. كقاؿ    ٤بنذ، كقد أجاز لو ابن ااعنيسابورم ك٠بع منو كتاب اإلقد بن ا٤بنذر النٗبكة أبا بكر ٧بم
إىل  لةبن ٨بارؽ كىو من أىل قرطبة، بأف لو رح عبد الرٌب بن عبد العزيزابن الفرضي أيضان ُب ترٝبة 

. كقاؿ (5)«اعة، كحٌدث عنو باإلقنورم ٗبكيساباىيم بن ا٤بنذر النر مد بن إبر ٧با٤بشرؽ لقي فيها أبا بك
 (6)«٦بردة عن الدليلأحكاـ  - الفركعأم اإلقناع ُب-ككتابو»حاجي خليفة: 

 

                                                 
 (ُٗٔ/ ِ، د.ط، )الفتح المبين في طبقات األصوليينا٤براغي،  (1)
تاريخ اإلسالم (، كٔ-ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كالذىيب، ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتانظر: النوكم،  (2)

(،           َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرى(، كالسبكي، ّْٓ-ّْْ/ ٕ، )ُ، طووفيات المشاىير َواألعالم
(، كحاجي خليفة، ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعية(، كقاضي ابن شهبة، َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيانكابن خلكاف، 

 (،ُّٖٓ/ ِد.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 
، ُ، طالعقد المذىب في طبقات حملة المذىب(، كابن ا٤بلقن، ٖٗ/ ُ، )ُ، طالشافعية طبقاتانظر: قاضي ابن شهبة،  (3)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (، كحاجي خليفة، ٔٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرين(، كالداككدم، ّٕص)
، ديوان اإلسالمبن الغزم، (، كاُّ/ ِ، د.ط، )ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالبغدادم، ك (،ُٖ/ ُد.ط، )

 (ِّٔ/ ْ،  )ُط
 (َِِ/ ُ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسابن الفرضي،  (4)
 (ّّٖ/ ُ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسابن الفرضي،  (5)
 (،ُٖ/ ُد.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة،  (6)
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 (1)تبلؼالخاع كاالٌسنن كاإلٝب -ٔ
قد صرح ابن ا٤بنذر ُب عدة مواضع من كتاب األكسط أف لو كتابا باسم كتاب السنن، فقاؿ ُب باب 

كقد ذكرت »ذين يركف الوضوء ٩با مست النار: بعد أف ذكر آثار الصحابة ال ت الناروضوء ٩با مسٌ لا
 (3)كقد كصفو السبكي بأنو كتاب مبسوط حافل .(2)«أسانيدىا ُب كتاب السنن

 (4)ا٤ببسوط ُب الفقو -ٕ
كلو كتاب ا٤ببسوط أكرب من اإلشراؼ، كىو ُب اختبلؼ العلماء كنقل مذاىبهم قاؿ ابن خلكاف: "

كتاب ا٤ببسوط ُب الفقو   كقاؿ الذىيب: "صٌنف كتبا مل يصنف مثلها ُب الفقو، كغّبه، لو. (5)أيضا"
، كقاؿ أيضا: "شيخ ا٢بـر كصاحب الكتب الٍب مل يصنف مثلها ككتاب (6)كىو كتاب جليل"

. كقاؿ الصفدم: "كمن كتبو ا٤بشهورة كتاب األشراؼ كىو كتاب كبّب ُب (7)ا٤ببسوط ُب الفقو..."
. كقاؿ ا٤براغي ُب مكانة كتاب (8)اختبلؼ العلماء كلو ا٤ببسوط كىو أكرب منو ُب اختبلؼ العلماء"

البن ا٤بنذر: "كٮبا يدالف على مقدار إحاطتو ٗبذاىب العلماء كالوقوؼ على اإلشراؼ كا٤ببسوط 
 (9)مداركهم، كمآخذىم لؤلحكاـ"

 

                                                 
ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الباباين البغدادم، (، ك َُِ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرىانظر: السبكي،  (1)

 (ُّ/ ِ، د.ط، )المصنفين
،     المرجع السابق(، كانظر أيضان: ابن ا٤بنذر، ُِٔ/ ُ، )ُطاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف، انظر: ابن ا٤بنذر،  (2)
 (ِّْ/ ْ(، ك)ِٗ/ ّ(، ك)ُِْ/ ُ(، ك)َْٖ/ ُ(، ك)ّٗٓ/ ُ)

 (َُٓ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرىانظر: السبكي،  (3)
(، ّْٓ-ّْْ/ ٕ، )ُ، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير َواألعالم(، كٔ-ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظانظر: الذىيب،  (4)

، د.ط،   صنفينىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المالباباين البغدادم، (، ك َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيانكابن خلكاف، 
(ِ /ُّ) 

 (َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكاف،  (5)
 (ّْْ/ ٕ، )ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير واألعالمالذىيب،  (6)
 (ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظالذىيب،  (7)
 (َِٓ/ ُ، )ُ، طالوافي بالوفياتالصفدم،  (8)
 (ُٗٔ/ ِ، د.ط، )في طبقات األصوليين الفتح المبينا٤براغي،  (9)
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  (1)االقتصاد ُب اإلٝباع كا٣ببلؼ -ٖ
 ذكر حاجي خليفة بأنو ٦بلداف

 (2)جامع األذكار -ٗ
كسلم كعن أصحابو  الباب الرابع ُب أدعية مأثورة عن النيب صلى ا عليو»ذكر الغزايل ُب اإلحياء: 

بن خزٲبة كابن ا٤بنذر رضي ا عنهم ٧بذكفة األسانيد منتخبة من ٝبلة ما ٝبعو أبو طالب ا٤بكي كا
 (3)«رٞبهم ا

 (4)إثبات القياس -َُ
 (5)اختبلؼ العلماء -ُُ

كيوجد لدينا بعض منو كىذا البعض يشتمل على كتاب الطهارة، »قاؿ الدكتور أبو ٞباد صغّب: 
( كرقة، منو نسخة مصورة عندم كُب مكتبة ا١بامعة اإلسبلمية ١ُُّبمعة كىو ٰبتول على )كأبواب ا

 (6)«( حديثّٕار الكتب ا٤بصرية برقم )من النسخة األصلية بد
 تشريف الغٌِب على الفقّب -ُِ
ره ا٢بافظ ابن حجر العسقبلين نقبل عن مسلمة بن قاسم بأف ابن ا٤بنذر قد ألف كتابا ُب تشريف ذك
 (7)ِب على الفقّب، فرد عليو أبو سعيد بن األعرايب ُب ذلك ردا ك٠باه تشريف الفقّب على الغِبالغ
 
 
 

                                                 
ىدية العارفين أسماء (، كالبغدادم، ُٖ/ ُ، د.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونانظر: حاجي خليفة،  (1)

 (ُّ/ ِ، د.ط، )المؤلفين وآثار المصنفين
ىدية العارفين أسماء ، (، كالبغدادمّْٓ/ ُ، د.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونانظر: حاجي خليفة،  (2)

 (ّْٗ/ ّد.ط، )إيضاح المكنون، كلو، ، (ُّ/ ِ، د.ط، )المؤلفين وآثار المصنفين
 (ّٖٕ، ص)ُ، طإحياء علوم الدينالغزايل،  (3)
الفتح المبين في (، كا٤براغي، ُْ/ ّ، )ُ، طمعجم المؤلفين(، ككحالة، ِٓٔ، ص)ِ، طالفهرستانظر: ابن الندًن،  (4)

 (ُٗٔ/ ِ، د.ط، )نطبقات األصوليي
 (ِٓٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالمانظر: الزركلي،  (5)
 (ِْ/ ُ، )ُ، طاألوسطمن مقدمتو ُب ٙبقيق كتاب األكسط، انظر: ابن ا٤بنذر،  (6)
 (ِٖ/ ٓ، )ِ، طلسان الميزانانظر: ابن حجر،  (7)
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 ٍيو كسلم عل ُب حديث جابر ُب صفة حٌجة النىب صلى اجزء  -ُْ
كصنف فيو أبو بكر ابن ا٤بنذر جزءا كبّبا كخرج فيو من »وكم ُب بداية شرحو ٥بذا ا٢بديث: قاؿ الن

 (1)«كنيفا كٟبسْب نوعاالفقو مائة 
 كتاب ا٤بناسك  - ُٓ

، كقاؿ أيضا: (2)«لباب ُب كتاب ا٤بناسكااس ُب ىذا كقد ذكرت اختبلؼ الن»قاؿ ابن ا٤بنذر: 
، (3)«ك، كقد بينت ذلك ُب كتاب ا٤بناسك...كقد اختلفوا ُب كجوب القضاء على من فعل ذل»

 . (4)«تاب ا٤بناسكدالئل قد ذكرهتا ُب ككالعمرة فريضة...كال»كقاؿ أيضا: 
 كتاب أحكاـ تارؾ الصبلة  -ُٔ

ككذلك األخبار الٍب جاءت »الصبلة من كتاب قتاؿ أىل البغي: قاؿ ابن ا٤بنذر ُب باب أحكاـ تارؾ 
 (5)«كورة ُب كتاب أحكاـ تارؾ الصبلةُب إكفار تارؾ الصبلة، كسائر ا٢بجج مذ 

 كتاب ٨بتصر الصبلة  -ُٕ
 (6)«انية أنواع ُب كتاب ٨بتصر الصبلةُب صبلة ا٣بوؼ ٜبكقد ذكرنا »قاؿ ابن ا٤بنذر: 

 (7)رحلة اإلماـ الشافعي إىل ا٤بدينة ا٤بنورة -ُٖ
 كتاب األشربة  -ُٗ

كتابو كعلى لساف نبيو عليو السبلـ، كمل تبق األخبار الٍب   كقد حـر ا ا٣بمر ُب»قاؿ ابن ا٤بنذر: 
 ٤بتأكؿ كقد ذكرنا أخبارا كاىية، احتج ّٔا بعض من ال تأكيبلُب ٙبرًن ا٣بمر مقالة لقائل، ك  ذكرناىا

 .(8)«دخل عليهم فيها ُب كتاب األشربةخالفنا من أىل الكوفة، كقد ذكرنا عللها كما ي
 
 

                                                 
 (َّْ-َِْ/ ٖ، )ِ، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنوكم،  (1)
 (ِِْ/ ُ، )ُطاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف، ابن ا٤بنذر،   (2)
 (ُّٕ/ ُُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
 (ِِّ/ ُ، )ِ، طاإلقناعابن ا٤بنذر،  (4)
 (ّٗٔ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (5)
 (ُِِ/ ُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (6)
 (َِِ/ ّ، د.ط، )بيتاريخ التراث العر انظر: سزكْب،  (7)
 (ٕٔٔ/ ِ، )ِ، طاإلقناعابن ا٤بنذر، (8)
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 الرقىبك كتاب العمرل   -َِ
...فعلى ظاىر ىذا ا٢بديث ا٤بعمر أحق ٗبا أعمر حيا كميتنا لظاىر ىذا ا٣برب، »قاؿ ابن ا٤بنذر: 

 (1)«ىا ُب كتاب العمرل كالرقىب سواء ذكرناكلؤلخبار الٍب
 (2)كتاب ا٤بسائل ُب الفقو  -ُِ
 ٨بتصر كتاب ا١بهاد -ِِ

ابن عباس: فهي أكؿ آية نزلت ُب القتاؿ، كأكجب عليهم ا٣بركج من مكة،  قاؿ»قاؿ ابن ا٤بنذر: 
[، ٖٗ﴾ ]النساء: ِحًوَة  ََّل يَۡصَجِعًُعَْن كأمرىم أف يهجركا دار الشرؾ، كاستثُب منهم مستضعفْب ﴿

َجُدوَن َشبًِل  يقوؿ ٨برجنا ﴿ ّۡ  ا٤بدينة فعذر ىؤالء. كقاؿ ُب [ ، قيل: طريقا إىلٖٗ﴾ ]النساء: َوََّل َي
ْ الذين ٚبلفوا ٩بن ال عذر ٥بم: ﴿ ْا ُ ْ فًَِى ُلَُجۡىۖۡ قَال ْا ُ ِّۡى قَال ٍُفِص

َ
َلَٰٓهَِمُة َظالِِِمٓ أ ًَ ۡ ُى ٱل ُّ ٰ َْفَّى ٌَ ثَ ِي ََّا إِنَّ ٱَّلَّ ُل

ۡرِض  
َ
  (3).« ٨بتصر كتاب ا١بهاد بتماموا ُب[، كقد بينت ىذٕٗ﴾ ]النساء: ُمۡصَجۡضَعفنَِي ِِف ٱۡۡل

 (4)زيادات على ٨بتصر ا٤بزين إ٠باعيل بن ٰبٓب -ِّ
 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 (ِِْ/ ِ، )ِ، طاإلقناعابن ا٤بنذر،  (1)
 (ُْ/ ّ، )ُ، طمعجم المؤلفين(، ككحالة، ِٓٔ، ص)ِ، طالفهرستانظر: ابن الٌندًن،  (2)
 (ْْٕ/ ِ، )ِ، طاإلقناعابن ا٤بنذر،  (3)
 (َِِ /ّ، د.ط، )تاريخ التراث العربيانظر: سزكْب،  (4)
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 المبحث العاشر: وفاتو
. كقد اختلف العلماء ُب ٙبديد (1)كبعد ىذه ا٢بياة ا٤بباركة أتاه األجل ا٤بختـو ٗبكة ا٤بكرمة

 (7)كا٥بجراين (6)كابن الساعي (5)كاليافعي (4)كابن خلكاف (3)كالنوكم (2)الشّبازمسنة كفاتو، فذىب 
 إىل أهنا ُب سنة تسع أك عشر كثبلٜبائة.  (8)كا٤براغي

         (11)كالذىيب (10)كأبو ا٢بسن ابن القطاف الفاسي (9)كذىب عريب بن سعد القرطيب
                                                                              (16)كابن حجر العسقبلين (15)كابن قاضي شهبة (14)كابن ا٤بلقن (13)كالصفدم (12)كابن كثّب

                                                 
(، كالنوكم، هتذيب َُٖ، ص)ُ، ططبقات الفقهاء(، كالشّبازم، ُّْ/ ُُ، )ِ، طصلة تاريخ الطبريالقرطيب، انظر:  (1)

  ، ُ، طتذكرة الحفاظ (، كالذىيب،َِٕ/ ْ، )ُ، طفيات األعيان(، كابن خلكاف، كُٕٗ/ ِ، د.ط، )األسماء واللغات
، األعالم(، كالزركلي، َّّ، ص)ِ، ططبقات الحفاظ(، كالسيوطي، َِٓ/ ُ، )ُ، طالوافي بالوفيات(، كالصفدم، ٓ/ ّ)

، ُ، طالدر الثمين في أسماء المصنفين(، كابن الساعي، ُْ/ ّ، )ُ، طمعجم المؤلفين(، ككحالة، ّٓٗ/ ٓ، )ُٓط
 (ٕٕ، ص)ٔ، طالرسالة المستطرفة(، كالكتاين، ُٗص)

 (َُٖ)، صُ، ططبقات الفقهاءانظر: الشّبازم،  (2)
 (ُٕٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتانظر: النوكم،  (3)
 (َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانانظر: ابن خلكاف،  (4)
 (ُٔٗ/ ِ، )ُ، طمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانانظر: اليافعي،  (5)
 (ُٗ، ص)ُطفي أسماء المصنفين،  الدر الثمينانظر: ابن الساعي،  (6)
 (ُّ/ ّ، )ُ، طقالدة النحر في وفيات أعيان الدىرانظر: ا٥بجراين،  (7)
كاف من نزالء مكة. كتوُب ّٔا سنة تسع كثبلٜبائة. كقيل: سنة عشر، كقيل بعد ست عشرة كثبلٜبائة. كا٤بختار »قاؿ ا٤براغي:  (8)

 ( ُٗٔ/ ِ، د.ط، )الفتح المبين في طبقات األصوليينانظر: ا٤براغي، . «األكؿ كمل نقف على تاريخ ميبلده
 (ُّْ/ ُُ، )ِ، طصلة تاريخ الطبريالقرطيب، انظر:  (9)

 (َْٔ/ ٓ، )ُطبيان الوىم واإليهام في كتاب األحكام، بن القطاف، اانظر:  (10)
،       ُ، طم ووفيات المشاىير َواألعالمتاريخ اإلسال(، كِْٗ-ُْٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  (11)
 (ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كّْٓ/ ٕ)

 (ُِٕ/ ُ، د.ط، )طبقات الشافعيينانظر: ابن كثّب،  (12)
 (َِٓ/ َُ، )ُ، طالوافي بالوفياتانظر: الصفدم،  (13)
 (ِّٔ/ ْ، )ُ، طديوان اإلسالمانظر: ابن الغزم،  (14)
 (ٗٗ-ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة،  (15)
 (ِْٖ/ ٔ، )ُ، طلسان الميزانانظر: ابن حجر،  (16)
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 (7)دمكالبغدا (6)كحاجي خليفة (5)األدنو كمك  (4)كسزكْب (3)كابن العماد (2)كابن الغزم(1)كالسيوطي
 إىل أف كفاتو سنة ٜباين عشرة كثبلٜبائة. (8)كصاحب مصباح األريب

إىل أهنا سنة تسع عشرة  (11)كعادؿ نويهض (10)الزركليك  (9)ابن قنفذ القسنطيِبكذىب 
 كثبلٜبائة.

 (12)كذكر الكتاين احتماؿ القوؿ اآلخر كىو أف كفاة ابن ا٤بنذر ُب سنة ست عشرة كثبلٜبائة
ذكر ا٤بصنف ىنا ابن ا٤بنذر » غّب ما سبق، حيث قاؿ ُب شرحو للمهذب:كللنوكم قوؿ آخر 

   كىو اإلماـ ا٤بشهور أبو بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم من متقدمي أصحابنا ُب زمن 
 (13)«ٜبائةتو توُب سنة تسع كعشرين كثبلابن سريج كطبق

 مناقشة ىذه األقوال 
فأكؿ من ذكره اإلماـ          -ق َُّق أك  َّٗكىو أف كفاتو سنة -أما القوؿ األكؿ 

القوؿ بعض أبو إسحاؽ الشّبازم ُب طبقاتو ٍب تبعو من بعده كما تقدـ ذكرىم. كقد رد على ىذا 
كما ذكره الشيخ أبو إسحاؽ من كفاتو، فهو على التوىم، كإال فقد ٠بع منو »العلماء، قاؿ الذىيب: 

قاؿ الشيخ أبو إسحاؽ الشّبازل: »كقاؿ السبكي: . (14)«عمار ُب سنة ست عشرة كثبلث مائةن اب

                                                 
 (ُٗ، ص)ُ، ططبقات المفسرين العشرين(، كَّّ، ص)ِ، ططبقات الحفاظانظر: السيوطي،  (1)
 (ِّٔ/ ْ، )ُ، طديوان اإلسالمانظر: ابن الغزم،  (2)
 (ٖٗ/ ْ، )ُط ،شذرات الذىب في أخبار من ذىبانظر ابن العماد،  (3)
 (ََِ/ ّ، د.ط، )تاريخ التراث العربيانظر: سزكْب،  (4)
 (ٓٓ، ص)ُ، ططبقات المفسرينانظر: األدنو كم،  (5)
 (ُّٖٓ/ ِد.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، انظر: حاجي خليفة،  (6)
 (ُّ/ ِ)د.ط، ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، انظر: البغدادم،  (7)
 (ّٖ/ ّ، )ُ، طمصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيبانظر: العنسي،  (8)
 (َِٓ، ص)ْ، طمعجم زمني للصحابة وأعالم المحدثين والفقهاء والمؤلفين أكالوفيات انظر: ابن قنفذ،  (9)

 (ِْٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالمانظر: الزركلي،  (10)
 (ْٓٔ/ ِ، )ّ، طمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضرانظر: عادؿ نويهض،  (11)
 (ٕٕ، ص)ٔ، طالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةانظر: الكتاين،  (12)
 (ْْٖ/ ّ، د.ط، )المجموع شرح المهذبالنوكم،  (13)
،        ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم(، كِْٗ-ُْٗ/ ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  (14)

 (ٓ/ ّ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كّْٓ/ ٕ)



 

45 

 

      بن  ا الذىيب كىذا ليس بشيء ألف ٧بمدتوُب ابن ا٤بنذر سنة تسع أك عشر كثبلٜبائة. قاؿ شيخن
افعية: كقد ذكره ُب طبقات الش»قاؿ ابن كثّب: ك . (1)«عمار لقيو سنة ست عشرة كثبلٜبائةٰبٓب بن 

الشيخ أبو إسحاؽ الشّبازم، كأرخ كفاتو سنة تسع، أك عشر كثبلث مائة، قاؿ شيخنا أبو عبد ا 
قاؿ ابن ا٤بلقن: . ك (2)«ار لقيو سنة ستة عشرة كثبلث مائةالذىيب: كىذا ليس بشيء؛ ألف ابن عم

ابن عمار: لقيو  ذكره أبو إسحاؽ ُب طبقاتو كقاؿ: مات سنة تسع أك عشر كثبلٜبائة كفيو نظر. قاؿ»
كذكر الشيخ أبو إسحاؽ » . كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر:(3)«ك٠بع منو سنة ست عشرة كثبلث مائة

الشّبازم ُب طبقات الفقهاء أنو مات سنة تسع أك عشر كثبلث مئة ككىم ُب ذلك، فإف ٧بمد بن 
ئمة األجبلء . كباإلضافة إىل ما ذكره ىؤالء األ(4)«ةئان عمار لقيو سنة ست عشرة كثبلث مٰبٓب ب

عشر كثبلث مائة. فقد فقد ثبت أف ىناؾ بعض تبلميذ ابن ا٤بنذر اآلخرين قد ٠بعوا منو بعد سنة 
د ا بن ٰبٓب بن ٰبٓب بن ٰبٓب الليثي أنو قد رحل ضي ُب ترٝبة أيب عبد ا ٧بمد بن عبذكر ابن الفر 

    ، كذكر أيضا ُب ترٝبة (5)ا٤بنذرة من اإلماـ ابن اثنٍب عشرة كثبلث مائة فسمع ٗبكمن بلده سنة 
أيب مركاف عبد ا٤بلك بن العاصي بن ٧بمد بن بكر السعدم أنو قد رحل من بلده قرطبة سنة ثبلث 
عشرة كثبلث مائة، فسمع بالقّبكاف من ٧بمد بن علي البجلي، كأٞبد بن أٞبد بن زياد، كلقي ٗبكة 

 .(6)ابن ا٤بنذر ك٠بع منو كثّبا
 (7)فأكؿ من ذكره عريب بن سعد القرطيب –ق  ُّٖكىو أف كفاتو سنة –كأما القوؿ الثاين 

يب ُب سنة ٜباف عشرة فابن القطاف ٍب تبعهما أكثر ا٤بَبٝبْب البن ا٤بنذر. قاؿ عريب بن سعد القرط
ورل ٗبكة يـو األحد كفيها مات أبو بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر بن ا١باركد النيساب»كثبلٜبائة: 

. كلعل ىذا القوؿ ىو الراجح لكثرة من قاؿ بو من العلماء كا٤بَبٝبْب البن ا٤بنذر (8)«افانسبلخ شعب
                                                 

 (ٔٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرين(، كانظر: الداككدم، َُّ/ ّ، )ِ، ططبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  (1)
 (ُِٕ/ ُ، د.ط، )طبقات الشافعيينابن كثّب،  (2)
 (ّٕ، ص)ُ، طالعقد المذىب في طبقات حملة المذىبابن ا٤بلقن،  (3)
 (ِْٖ/ ٔ، )ُ، طلسان الميزانابن حجر،  (4)
 (ُٔ/ ِ، )ِ، طتاريخ علماء األندلسانظر: ابن الفرضي،  (5)
 (ُّٔ/ ُ، )المرجع السابقانظر: ابن الفرضي،  (6)
آباؤه. اختصر تاريخ الطربم كأضاؼ إليو  ىو عريب بن سعد القرطيب: طبيب مؤرخ من أىل قرطبة. من أصل نصراين أسلم (7)

(ِِٕ/ ْ، )ُٓ، طاألعالمالزركلي، ق. انظر: ّٗٔأخبار إفريقية كاألندلس، فسمي صلة تاريخ الطربم، توُب سنة 
 (ُّْ/ ُُ، )ِ، طصلة تاريخ الطبريالقرطيب،  (8)
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ا دقيقنا،  كألف عريب القرطيب كىو معدكد ُب طبقات تبلميذ ابن ا٤بنذر قد حدد تاريخ كفاتو ٙبديدن
 بذكر اليـو كالشهر كالسنة، كىذا يدؿ على ضبطو ُب ىذه ا٤بسألة، كا أعلم.

قنفذ القسنطيِب كىو فأكؿ من ذكره ابن  –ق  ُّٗكىو أف كفاتو سنة –الثالث كأما القوؿ 
، فعهده يعترب بعيدا عن ابن ا٤بنذر كمل يبْب حجتو ُب ٙبديد ىذه (1)من علماء القرف التاسع ا٥بجرم

عادؿ نويهض صاحب معجم ا٤بفسرين: قاؿ السنة، ككذلك من تبعو كالزركلي ُب األعبلـ. كأما ما 
كفاتو خبلؼ، كقد أخذت بالتاريخ الذم ذكر شيخ اإلسبلـ ابن حجر العسقبلين ُب ُب تاريخ »

، فهذا كىم منو. كقد تقدـ نقل كبلـ ابن حجر (2)«ىػ ُّٗزاف ففيو ٙبقيق كفاتو سنة لساف ا٤بي
العسقبلين ُب اللساف بأنو ٩بن رد على قوؿ الشّبازم كقد رجح ابن حجر أف كفاة ابن ا٤بنذر سنة 

 كثبلث مائة.ٜباين عشر 
فقد ذكره ٧بمد بن جعفر الكتاين ُب رسالتو  -ق ُّٔكىو أف كفاتو سنة -كأما القوؿ الرابع

ا٤بتسطرفة ٧بتمبل كمل ٯبـز بو، كىذا القوؿ مل يذكره غّبه ٩بن تقدمو كال ٩بن جاء بعده من العلماء 
 كا٤بَبٝبْب. 

فقد نص عليو النوكم ُب آّموع كلكن قد  -ق ِّٗكىو أف كفاتو سنة -كأما القوؿ ا٣بامس
ُب شرح ا٤بهذب ُب باب  -أم النوكم–كقاؿ »قاؿ ابن قاضي شهبة: أجاب عليو بعض العلماء. 

كوف صفة الصبلة مات سنة تسع كعشرين كمل ينقلو عن أحد كىو الثقة األمْب إال أين أخشى أف ي
م نفسو ُب لنوك . ك٩با يقوم احتماؿ كقوع التصحيف أف ا(3)«من عشرة إىل عشرينسبق القلم 

ستقصى ُب الطبقات كقد ذكرنا شيئا من حالو ُب مقدمة ىذا الشرح كىو م»آّموع قد ذكر بعده: 
، فقد عزل النوكم ترٝبة ابن ا٤بنذر إىل كتابو هتذيب األ٠باء، كإذا رجعنا إىل ذاؾ (4)«كهتذيب األ٠باء

 تاب كجدناه قد قاؿ بقوؿ الشّبازم، كىو القوؿ األكؿ ُب ىذه ا٤بسألة، كما تقدـ. الك

                                                 
ق، انظر:  َْٖ، توُب سنة كا٢بديث كالفلك كالفرائضلو علم بالَباجم  أٞبد بن حسْب بن علي بن ا٣بطيب، أبو العباس،ىو  (1)

(ُُٕ/ ُ، )ُٓ، طاألعالمالزركلي، 
 (ْٓٔ/ ِ، )ّ، طمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضرعادؿ نويهض،  (2)
 (ٗٗ-ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  (3)
 (ْْٖ/ ّ، د.ط، )المجموع شرح المهذبالنوكم،  (4)
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كبعد إيراد ىذه األقواؿ ا٣بمسة ُب ٙبديد سنة كفاة ابن ا٤بنذر مع ذكر أصحأّا كذكر 
حججهم يظهر لنا أف القوؿ الثاين ىو الراجح بأف اإلماـ ابن ا٤بنذر قد توُب ُب سنة ٜباين عشر 

 و ا رٞبة كاسعة، كا أعلى كأعلم كىو كيل التوفيق. كثبلٜبائة، رٞب
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 الفصل الثاني: دراسة مختصرة عن  كتاب األوسط،
 وفيو ثمانية مباحث:

 المبحث األول: اسم الكتاب وأصلو
 المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى ابن المنذر

 المؤلف فيوالمبحث الثالث: موضوعو ومحتوياتو ومنهج 
 المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية ومزاياه ومنزلتو بين كتب السنة

 المبحث الخامس: بيان موارد ابن المنذر في األوسط
 المبحث السادس: إجماعات ابن المنذر في األوسط

 المبحث السابع: منهج ابن المنذر في الحديث وشرط رجالو 
 المبحث الثامن: طبع الكتاب
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 المبحث األول: اسم الكتاب وأصلو
قد اشتهر ىذا الكتاب لدل ا٤بسلمْب من أىل العلم كغّبىم بػ"األكسط"، ك٩بن ذكر ىذا 

، كابن قاضي (ْ)، كابن ا٤بلقن(ّ)، كابن كثّب(ِ)، كالسبكي(ُ)االسم من العلماء كا٤بَبٝبْب: النوكم
كا٠بو الصحيح الكامل ىو "األكسط ُب . كتسميتو ّٔذا االسم اختصاران، (ٔ)، كالداككدم(ٓ)شهبة

، كقد طبع ىذا (9)كالبغدادم (8)كالزركلي (7)السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ" كما نص عليو حاجي خليفة
الكتاب بتحقيق الدكتور صغّب ّٔذا االسم. كأما ما طبع ُب دار الفبلح فقد صدر باسم "األكسط 

وف ٥بذه الطبعة ُب ٙبقيق الكتاب كإثبات االسم من السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ"، كقد اعتمد اقق
 .(10)على عدة النسخ ا٣بطية

كأما أصل ىذا الكتاب فقد نص ابن ا٤بنذر ُب أكثر من عشرين موضعا على أنو ٨بتصر من  
 .(13)األكسط ُب كتاب اإلشراؼ، ٍب اختصر ابن ا٤بنذر (12)كلعلو كتاب ا٤ببسوط (11)كتابو اآلخر

 
 
 

                                                 
                                                                                                                                                                                  (                                                                                                                            ُٔٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغاتانظر: النوكم،  (ُ)
 (َُِ/ ّ، )ِططبقات الشافعية الكبرى، انظر: السبكي،  (ِ)
 (ُِٔ، د.ط، ص)طبقات الشافعيينانظر: ابن كثّب،  (ّ)
 (ّٕ، ص)ُط، العقد المذىب في طبقات حملة المذىبانظر: ابن ا٤بلقن،  (ْ)
 (ٖٗ/ ُ، )ُ، ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة،  (ٓ)
 (ٔٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرينانظر: الداككدم،  (ٔ)

 (َُِ/ ُد.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، انظر: حاجي خليفة،  (7)
 (ِْٗ/ ٓ، )ُٓ، طاألعالمانظر: الزركلي،  (8)
 (ُّ/ ِد.ط، )ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، انظر: البغدادم،  (9)

 (ُٓٗ/ ُ، )ِانظر توصيف ا٤بخطوط من تقدًن ٧بققي الكتاب لطبعة دار الفبلح، ط (10)
(،      ُِٓ/ ُ(، ك)ُْٔ/ ُ،)ُطاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف، : ابن ا٤بنذر، -على سبيل ا٤بثاؿ-انظر (11)
 (         ِّْ/ ِ(، )ُٖٖ/ ِ(، ك)َُٔ/ ِ(، ك)ٓٗ/ ِ(، ك)ِٓ/ ِ(، ك)ّٗٓ/ ُ(، ك)ِّْ/ ُ(، ك)ُِٕ/ ُ(، ك)ُّٕ/ ُك)

قد ذكر بعض ا٤بَبٝبْب البن ا٤بنذر بأف كتاب ا٤ببسوط أكرب كتبو ُب الفقو، كىو أكرب من كتاب اإلشراؼ. انظر:            (12)
 (َِٓ/ ُ، )ُ، طالوافي بالوفيات(، كالصفدم، َِٕ/ ْ، )ُ، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانكاف، ابن خل

 (ٔٓ/ ِ، )ُ، ططبقات المفسرينانظر: الداككدم،  (13)
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 توثيق نسبة الكتاب إلى ابن المنذرالمبحث الثاني: 
 ثبتت صحة نسبة ىذا الكتاب إىل مؤلفو من خبلؿ عدة أمور؛ من أٮبها:

نص على نسبتو إليو عدد ٩بن ترٝبو؛ منهم: النوكم ُب هتذيب األ٠باء كاللغات، كالسبكي ُب  -ُ
 طبقات الشافعية، كا٢باج خليفة ُب كشف الظنوف، كغّبىم كما تقدـ.

كا٢بافظ ابن حجر ُب كتابيو:  (1)بعض العلماء ُب مؤلفاتو كابن دقيق العيد ُب اإل٤باـنقل عنو  -ِ
 (3)، كالتلخيص ا٢ببّب(2)فتح البارم

األسلوب تشابو القوم البٌْب بكتب ابن ا٤بنذر األخرل ا٤بطبوعة كاإلشراؼ كاإلقناع كاإلٝباع ُب  -ّ
 .اضع ُب نصوص األدلة كأكجو االستدالؿكُب ترتيب الكتب كاألبواب، كالتطابق ُب كثّب من ا٤بو 

 .-رٞبو ا-االعتناء ٗبسائل اإلٝباع كنقلها،كىذا معهود مشهور عن ابن ا٤بنذر  -ْ
الشيوخ الذين حٌدث عنهم ابن ا٤بنذر ُب كتابو ىذا، ىم شيوخو الذين ركل عنهم ُب سائر  -ٓ

 ديث يعرؼ جيدا أف ا٤بؤلف ذات ا٤بؤلف.مؤلفاتو كػ "اإلقناع" كغّبه. كا٤بتأمل ُب األسانيد كطرقا ألحا
منسجم  كركد ذكر كنيتو كىي: "أبو بكر" ُب مواضع كثّبة عند التصدير بقولو كاختياراتو، كىو -ٔ

 .إلشراؼ ُب مواطن عدةا مع كتاب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (ِّْ، ص)ُ، طاإللمام بأحاديث األحكامانظر: ابن دقيق العيد،  (1)
 (ِٖ/ ْ(، )ّٕٗ/ ّ(، ك)ّّْ/ ُ، )ُ، طخاريفتح الباري شرح صحيح البانظر: ابن حجر العسقبلين،  (2)
 (، ٔ/ْ(، )ْْٓ/ ِ(، ك)ِٖٖ/ ِ(، )ُِٔ/ ِ(، ك)ُُِ/ ِ، )ُ، طالتلخيص الحبيرانظر: ابن حجر العسقبلين،  (3)
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 المبحث الثالث: موضوعو ومحتوياتو ومنهج المؤلف فيو
قاؿ حاجي خليفة ُب كصفو  كتاب كبّب،كتاب األكسط من السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ ىو  

. كىذا الكتاب ىو  (1)كىو كتاب كبّب، ُب ٫بو: ٟبسة عشر ٦بلدا، عزيز الوجود"٥بذا الكتاب: "
كقد تقدـ أنو ٨بتصر من كتاب ابن ا٤بنذر اآلخر كىو كتاب ا٤ببسوط، فيبدك أف ا٤بقصد كتاب فقهي، 

يعد ىذا الكتاب مرجعا ىاما ٤بن يريد ك من تأليف األكسط ىو هتذيب كاختصار كتاب ا٤ببسوط. 
الوقوؼ على مذاىب أىل العلم ُب مسائل الفقو، كقد بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب 

 .كالتابعْب الصحابةى (، كىي تتنوع بْب أحاديث مرفوعة كآثار موقوفة علّّْٓ)
 : كيتلخص منهج ابن ا٤بنذر ُب ىذا الكتاب ُب النقاط التالية

قد قسم ا٤بؤلف كتابو إىل كتب فقهية، على عادة من يؤلف ُب علم الفقو، كلكنو مل يبوب  -ُ
 للمسائل داخل الكتاب الواحد، بل كاف يذكر عناكين كيسوؽ ٙبتها ا٤بسائل الٍب يريد ا٢بديث عنها. 

بإيراد  كاف يبدأ بذكر ا٤بسألة الفقهية، ٍب يذكر بعدىا الدليل من كتاب ا تعاىل، ٍب ييثِبّْ   -ِ
 .األحاديث

كاف يذكر األحاديث كاآلثار كأقواؿ أىل العلم دكف توسع كتفصيل كعادة أصحاب الكتب -ّ
ا٤بطولة، فكأف ا٤بؤلف يريد أف يعطينا أىم ما ُب ا٤بسألة من الكتاب كالسنة كأقواؿ أىل العلم، مع 

 .الَبجيح
عقب كل حديث من الصحة التأصيل كالتفصيل كالرد على كل قوؿ كاالستدالؿ لكل قوؿ، كت-ْ

 .كالضعف، كاإلحالة ُب بعض األحياف إىل كتاب ا٤ببسوط
 ذكر ابن ا٤بنذر رأيو ا٣باص بدكف تعليل، كأحيانا معلبلن.-ٓ
 
 
 
 

                                                 
 (َُِ/ ُد.ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة،  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86


 

52 

 

ككره بسؤر البغل النخعي كاألكزاعي : »-مثبل–ٝباؿ، فيقوؿ ابن ا٤بنذر ذكر نصوص الفقهاء باإل -ٔ
 (1)«لثورم كأصحاب الرأم كأٞبد كإسحاؽكا
من طريقتو ُب الكتاب أنو إف كاف ُب ا٤بسألة حديث صحيح، قاؿ: ثبت عن النيب صلى ككاف  -ٕ

ا عليو كسلم كذا، أك صح عنو كذا. كإف كاف فيها حديث ضعيف قاؿ: ريكّْينا، أك ييركل عن النيب 
 .صلى ا عليو كسلم كذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (َّٗ/ ُ) ،ُطاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف، ابن ا٤بنذر،  (1)
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 زلتو بين كتب السنةومزاياه ومنقيمة الكتاب العلمية المبحث الرابع: 
كتاب األكسط من السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ تصنيف اإلماـ أيب بكر بن إبراىيم بن ا٤بنذر 
النيسابورم، كمن الواضح أف اإلماـ قد بذؿ كل طاقتو ُب سبيل إخراج ىذا السفر، كأخلص النية  

 ثنائهم.فيو، فنفع ا بعلمو، فكاف ٧بلَّ تقدير أعبلـ اإلسبلـ ك 
كقد ٛبيز ىذا الكتاب بعدة خصائص كميزات جعلتو يَببع بْب أمهات ا٤براجع اإلسبلمية 

 :الفقهية كا٢بديثية، من أٮبها
يعد من أمهات كتب السنة النبوية إذ حول بْب دفتيو قدران عظيمنا من األحاديث ا٤بسندة فبل ًغُبن -ُ

 .ألىل ا٢بديث عنو
 .فىٍي عبدالرزاؽ كابن أيب شيبة فيذكر اآلثار عن الصحابة كالتابعْبيعٌد من أىم ا٤بصادر بعد مصىنػَّ  -ِ
ا٤بلقن عند ٚبرٯبو األثر  قد انفرد ىذا الكتاب بعدة آثار مل يذكرىا غّبه، كمن ذلك ماذكره ابن– ّ

كقعت ُب نفسي جارية من سيب جلوالء فنظرت إليها فإذا : »عمر رضي ا عنهما أنو قاؿن عىن اب
. قاؿ الناس ينظركف كمل ينكر عليو أحدإبريق الفضة، فلم أٛبالك أف كثبت عليها فقبلتها ك عنقها مثل 

ابن ا٤بلقن: "كىذا األثر مل أر من أخرجو عنو إال ابن ا٤بنذر فإنو ذكره ُب "إشرافو" بغّب إسناد فقاؿ: 
"األكسط" كمنو  كقد ركينا عن ابن عمر "أنو قبل جارية كقعت ُب سهمو يـو جلوالء" كأسنده ُب كتابو

 .(1)نقلت بعد أف مل أظفر بو إال بعد عشرين سنة من تبييض ىذا الكتاب فاستفده ك ا٢بمد"
 كتاب األكسط يعترب العمدة عند الفقهاء فينقل مذاىب العلماء كىو يستحق ٔبدارة أف يكوف– ْ

 بن ا٤بنذر. أرفع كتاب فقو مقارف، كلو تتبعت ا٤بصنفات ا٤بوضوعة ُب ىذا الباب إىل زمن ا
أنو يعٌد موسوعة فقيهة حديثية خاصة فيما يتعلق ٗبذاىب العلماء كمواطن اتفاقهم كاختبلفهم،  -ٓ

كقد رتب كتابو على األبواب الفقهية كيصدر الَبٝبة بذكر ا٤بسائل آّمع عليها كا٤بسائل ا٤بختلف 
م كمنهم األئمة األربعة مع فيها كالٍب تندرج ٙبت الباب فيذكر مذاىب الصحابة كالتابعْب كمن دكهن

فبل يستغِب عنو كل طالب علم سواء من اشتغل ذكر األحاديث كاآلثار الٍب يستدؿ ّٔا كل فريق. 
:  بعلم الفقو أك من اشتغل بعلم كحدثِب أبو مركاف عبد ا٤بلك بن »ا٢بديث، قاؿ أبو ٧بمد ابن حـز

عركؼ بابن ا٤بكرم ك٫بن مقبلوف من جنازة أٞبد ا٤بركاين قاؿ: ٠بعت أٞبد بن عبد ا٤بلك اإلشبيلي ا٤ب
   من الربض بعدكة هنر قرطبة، كقد سألو سائل فقاؿ لو: ما ا٤بقدار الذم بلغو ا٤برء حل لو أف يفٍب؟ 

                                                 
 (ِِٔ/ ٖ، )ُ، طالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرابن ا٤بلقن،  (1)
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ٍب أخربين أٞبد بن الليث األنسرم أنو ٞبل إليو كإىل القاضي أيب بكر ٰبٓب بن عبد الرٞبن بن كاقد  
ىذا كتاب من مل يكن عنده ُب بيتو »ذر فلما طالعاه، قاال لو: كتاب "االختبلؼ األكسط" البن ا٤بن

 (1)«س ُب بيوتنا فلم نشم رائحة العلمك٫بن لي»، قاؿ: كزادين ابن كاقد أنو قاؿ: «مل يشم رائحة العلم
ك٩با ٲبيز كتاب األكسط أنو يوثق ما ينقلو عن العلماء إما بإسناد إليهم يركيو أك نقل من كتبهم  -ٔ

 تبلمذهتم إىل غّب ذلك.أك بواسطة 
كيتميز ابن ا٤بنذر ُب كتابو األكسط بأنو ال ٲبيل إىل عامل دكف عامل كال يتعصب ٤بذىب دكف  -ٕ

كإ٭با يرجح ما يرل أنو موافق للدليل الصحيح فيقوؿ بو كيدكر معو. كقد تقدـ ُب ترٝبة      مذىب
   -رٞبو ا-أقواؿ اإلماـ الشافعي ابن ا٤بنذر أنو معدكد من علماء الشافعية كمع ذلك فقد خالف 

  ُب عدة ا٤بسائل الفقهية.
كيتميز أيضنا أنو تكلم على األحاديث كاآلثار صحة كضعفنا، بل كعلى الرجاؿ جرحنا كتعديبلن؛  -ٖ

بن ا١بوزم ُب كتابو التحقيق:    فنرل العلماء ُب كتب العلل يعتمدكف على قولو. كمن ذلك ما نقلو ا
نذر كقاؿ ابن ا٤ب»، كقاؿ أيضا: (2)«يد فقاؿ ابن ا٤بنذر ىو حديث منكربن الشر  كأما حديث عمرك»

قاؿ ابن ا٤بنذر: كقد ركل »ككذلك ما نقلو ابن القطاف، قاؿ: . (3)«األحاديث ُب الشهادة ال تصح
كىو »، كقاؿ أيضا: (4)«بن عباس غّب مرفوعىذا ا٢بديث ككيع كعبد الرٞبن عن شعبة، موقوفا على ا

 .(5)«ا، فإف ايأسا ٦بهوؿ. كىو كما قاؿة إياس بن أيب رملة، قاؿ ابن ا٤بنذر: ال يثبت ىذمن ركاي
يعٌد الكتاب مرجعنا ىامِّا ٤بن يريد الوقوؼ على مذاىب أىل العلم ُب مسائل الفقو ال سيما  -ٗ

إماـ العلماء الذين ذىبت مصنفاهتم؛ فنقل كبلـ األكزاعي بتوسع شديد ُب معظم كتابو، كاألكزاعي 
ُب  -أيضنا–صاحب مذىب معترب، كنقل عن أيب ثور كبلمنا طويبلن مل ٪بده إال عنده، كعن الشافعي 

القدًن، فهذا الكتاب يعترب نسخة مساعدة لضبط نصوص األئمة من مصنفاهتم بإسناده، كإىل غّب 
 ذلك من مزايا ىذا الكتاب.

                                                 
(1)  ،  (ُِٗ/ ٓد.ط، )اإلحكام في أصول األحكام، ابن حـز
 (ُِٔ/ ِ، )ُ، طالتحقيق في أحاديث الخالفابن ا١بوزم،  (2)
 (ِٖٔ/ ِ، )المرجع السابقابن ا١بوزم،  (3)
 (َِٖ/ ِ، )ُطبيان الوىم واإليهام في كتاب األحكام، ابن القطاف،  (4)
 (َِْ/ ْ، )المرجع السابقابن القطاف،  (5)
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 (1)المبحث الخامس: بيان موارد ابن المنذر في األوسط
 (2)المطلب األول: القسم الشفوي الذي تلقاه من أفواه مشايخو بالّسماع المّتصل

ق(، إبراىيم بن عبد ا السعدم النيسابورم  ِٔٓالربيع بن سليماف بن داكد ا١بيزم )
ق(، كٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب الذىلي  ِٕٔق(، كعلي بن ا٢بسن ا٥ببليل ) ِٕٔالتميمي )

ق(، كأبو أٞبد ٧بمد بن         ِٖٔبن عبد ا بن عبد ا٢بكم )ق(، ك٧بمد  ِٕٔالنيسابورم )
ق(، ك٧بمد بن إ٠باعيل  ِِٕق(، كعبلف بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمي ) ِِٕعبد الوىاب النيسابورم )

ق(، كإسحاؽ بن إبراىيم بن عباد  ِْٖق(، كإ٠باعيل بن قتيبة النيسابورم ) ِٕٔالصائغ )
ق(، ك٧بمد بن نصر ا٤بركزم  ُِٗعلى بن زيد الصائغ )ق(، ك٧بمد بن  ِٖٓالصنعاين الدبرم )

 ق(. ُُّق(، ك٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة السلمي النيسابورم ) ِْٗ)
                                                                                                                                                                                                            القسم المدّون من المصنفات التي نقل عنها في األوسط                                                                             :المطلب الثاني

 (3)كتب الشافعي ا٤بصرية  -ُ
 (4)كتاب ا١بمع بْب األختْب  -ِ
 (5)واقدمٌ اب سّب الكت  -ّ
 (6)كتاب ٧بمد بن ا٢بسن الشىباين  -ْ
 (7)ي أيب يوسفضا١بامع الصغّب، للقا -ٓ
 (8)كتاب اٍلعراقيٌ ال -ٔ
 (9)كتاب سّب األكزاعيٌ   -ٕ

                                                 
 (ْٖ، ص)منهج ابن المنذر في مختلف الحديثعيد عبدا الصيفي، بعنواف: استفدت من البحث الذم كتبو الشيخ  (1)
أكتفي بذكر أبرزىم ٩بن عاصرىم كنقل عنهم ُب األكسط، كعلى كجو ا٣بصوص من القسم الذم قمت بدراستو كٚبرٯبو كىو  (2)

 من باب ذكر الوضوء من الضحك ُب الصبلة من كتاب الطهارة كحٌب هناية كتاب ا٤بياه.
 (ُِٖ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفانظر: ابن ا٤بنذر،  (3)
 (ُُْ/ ِ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (4)
 (ٕٕ/ ُُ(، ك)ُُْ/ ِ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (5)
 (ُّّ/ ِ(، ك)ُِٓ/ ِ(، ك)ُّٖ/ ِ، )المرجع السابققد نقل ابن ا٤بنذر عنو كثّبا، انظر على سبيل ا٤بثاؿ: ابن ا٤بنذر،  (6)
 (ٖٗ/ ٓ(، ك)ٗٔ/ ٓ(، ك)ِِ/ ّ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (7)
 (ِِ/ ّ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (8)
 (ٕٕ/ ُُ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (9)
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 :المطلب الثالث: مكاتبة بعض العلماء البن المنذر
كتب إيل ٧بمد بن علي، أنا عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم، عن       »قاؿ ابن ا٤بنذر:  -ُ

 (1)«حج يعِب عمر كحججت معو...»قاؿ: عبيد ا بن أيب ثور، عن ابن عباس، 
كتب إيل الوليد بن ٞباد يذكر أف صفواف بن صاّب حدثهم: ثنا الوليد، قاؿ »قاؿ ابن ا٤بنذر:  -ِ

 (2)«حائز على الطريق...سألت األكزاعي قلت: حضرت الصبلة كا٤باء 
كتب إيل ٧بمد بن نصر، ثنا إسحاؽ بن راىويو، أنبأ ابن أيب عدم، عن قاؿ ابن ا٤بنذر: " -ّ

 ا١بلد إذا مل يكن ذكيا عمر، كابن عمر، كاف ٩بن يكره الصبلة ُب»األشعث، عن ٧بمد، قاؿ: 
 (3)«"كعائشة، كعمراف بن حصْب، كابن جابر

كتب إيل بعض أصحابنا قاؿ: أخربين ٧بمد بن عزيز األيلي أف سبلمة حدثهم، قاؿ ابن ا٤بنذر: " -ْ
أف      »عن عقيل أظنو عن ابن شهاب قاؿ: أخربين أبو سلمة بن عبد الرٞبن أف عائشة أخربتو 

 (4)«..."ا صلى ا عليو كسلم حْب توُب سجي ُب يرد حربةرسوؿ 
 المطلب الرابع: موارد ابن المنذر في الجرح والتعديل

عاش ابن ا٤بنذر ُب القرف الثالث ا٥بجرم كأكائل القرف الرابع ا٥بجرم، كىذه الفَبة معركفة عند 
ادثْب ذكك األقواؿ النقدية ا٤بعتربة، ادثْب بعصر الركاية كالدراية، كقد ظهر ُب ذاؾ العصر جهابذة 

كقد تتلمذ ابن ا٤بنذر على يد بعضهم، ككما استفاد ابن ا٤بنذر من الفقهاء كأقوا٥بم الفقهية 
حيث كمذاىبهم، فكذلك نقل عن ادثْب األكابر، كاعتمد على أحكامهم على األحاديث من 

قوؿ ٖبرب أـ سلمة كخرب بنت جحش فإهنم دفعوا كأما الفرقة الٍب نفت ال»القبوؿ كالرد، فمن عباراتو: 
ال يصح من جهة خرب سليماف بن يسار بأهنم قالوا: خرب سليماف بن يسار خرب غّب متصل 

عيل أف ٛباـ بن بزيع يتكلموف كىذه كلها أخبار كاىية، ذكر ٧بمد بن إ٠با»، كقولو: (5)«النقل
 ،(6)«فيو

                                                 
 (ِّٔ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (ّٓ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
 (ِٓٔ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
 (ُِّ/ ٓ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (4)
 (ِِِ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (5)
 (ٔٗ/ ٓ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (6)
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 كاحد من أصحابنا ٖبرب كاحتج غّب» كقولو:، (1)«ك٧بٌمد بن مركاف عٍندىم ضعيف» كقولو:
ككذلك ٪بد أنٌو اعتمد على كبار علماء ا١برح كالتعديل ُب ا٢بكم على الركاة، ككاف    ، (2)«جابر ىذا

البن ا٤بنذر اىتماـ ٔبرح الركاة كتعديلهم؛ ألٌف قبوؿ الركاية أك رٌدىا مبٌِب على حاؿ الركاة، فقد نقل 
أيوب السختياين، كعبد ا بن ا٤ببارؾ، كعبد الرٞبن بن مهدم، كىحىى بن  ابن ا٤بنذر ُب كتابو أقواؿ

معىن، كىحى ىنب سعىد القطاف، كإسحاؽ بن راىوىو، كأٞبد بن حنبل، ك٧بمد بن إ٠باعىل البخارم، 
كابن خزٲبة، كغّبىم من كبار النقاد. كقد تعدد تطرقو ُب إيراد أقواؿ النٌقاد، فتارة يركم عنهم مباشرة، 

ارة ينقل بالوساطة إليهم مع التصريح بأ٠بائهم، كتارة ٰبيل إىل النقاد على اإلّٔاـ من غّب أف يشّب كت
اؿ ابن ا٤بنذر: ق :إىل األ٠باء، كمن األمثلة على ذلك إيراده أقواؿ العلماء فيجرح عبد الكرًن أيب أمية

معْب: عبد الكرًن بصرم ضعيف، ىذا ال يثبت؛ ألف الذم ركاه عبد الكرًن أبو أمية. قاؿ ٰبٓب بن »
قاؿ أيوب: ليس بثقة. حدثنا ىشاـ بن يوسف عن معمر قاؿ: قاؿ يل أيوب: عبد الكرًن أبو أمية 

، قاؿ: قاؿ أبو عبد ا أٞبد بن حنبل: عبد الكرًن      غّب ثقة، فبل ٙبمل عنو. كحدثت عن األثـر
كأما حديث إبراىيم بن أيب ٰبٓب » :يضان كمن األمثلة أ .(3)«و أمية، قد ضربت عليو فاضرب عليوأب

فقد دفعو ٝباعة، هنى عنو مالك كشهد عليو ٰبٓب بن معْب كابن مرًن بالكذب، كقاؿ ٰبٓب بن سعيد:  
كنا نتهمو بالكذب، كتركو ابن ا٤ببارؾ، كتكلم فيو أٞبد، قاؿ: كاف يأخذ حديث الناس فيجعلو ُب  

كذاب رافض. كقد كثر كبلـ ا٤بتكلمْب ُب إبراىيم كقد كتبو، كقاؿ ٰبٓب بن معْب: إبراىيم ليس بثقة  
 :كمن األمثلة أيضان قوؿ ابن ا٤بنذر (4)«ب الذم اختصرت منو ىذا الكتاب...ذكرت أخباره ُب الكتا

...ألف عبد ا١ببار ىذا ضعيف كاىي ا٢بديث، قاؿ ٰبٓب بن معْب: عبد ا١ببار بن عمر ضعيف »
                                                                  (5)«يل: عبد ا١ببار األيلي ٠بع الزىرم مناكّبيركم عنو ابن كىب، قاؿ ٧بمد بن إ٠باع

 
 
 

                                                 
 (َُْ/ ُُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (َُّ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
 (ّّٖ-ّّٕ/ ُ) ،المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
 (ِٓ/ ُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (4)
 (ِِٗ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (5)
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 المطلب الخامس: موارد ابن المنذر في غريب الحديث
مل تتنوع موارده الٍب انتقى منها بياف غريب ا٢بديث، بل أكثر اعتماده كاف على كتاب غريب 

عبيد القاسم بن سبلـ، كىو مل ينٌص على اسم الكتاب صراحة، كلكن من خبلؿ تتبع ا٢بديث أليب 
، كالذم يظهر أٌف معو سندان متصبل (1)النصوص تبٌْب أنٌو ىو، كقد نقل عنو كثّبان ُب بياف ألفاظو غريبة

كال ٚبفى  بكتاب أيب عبيد، كذلك ألنٌو قٌلما يورد بيانان لكلمة يطلقها أبو عبيد إال ككجدناه يسندىا،
 .القيمة العلمية الكبّبة ٥بذا الكتاب كالذم اليزاؿ من أجود ماصيٌنف ُب ىذا العلم

ككذلك اعتمد على كتاب ٦باز القرآف أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب، كىو كسابقو مل ينٌص على 
فقد   ، كمل ييكثر عنو النقل بسبب أٌف الكتاب ٨بتص بلغة القرآف ال بلغة ا٢بديث، كمع ذلك(2)ا٠بو

كانت لو كقفات كٖباصة ُب تراجم األبواب، ككثّب ما ركاه عن أيب عبيدة أسنده من طريق           
، فقد أكرد أقوا٥بما نقبلن عن كتاب أيب عبيد؛ (5)، كالفراء(4)، ككذلك ا٢باؿ مع الكسائي(3)أيب عبيد

 الذم اعتمد عليو ا٤بصٌنف ُب لذلك فإٌف ا٢بقيقة الٍب المرية فيها أٌف كتاب أيب عبيد ىو الركن الركْب
كلكٍن ٤باذا اقتصر على كتاب أيب عبيد دكف غّبه من الكتب؟ إٌف كتاب  .بياف معاين غريب ا٢بديث

أيب عبيد ىو العمدة ُب تلك ا٢بقبة الزمنية، كقد تلقتو األمة بالقبوؿ، كقد عٌده ابن قتيبة باإلضافة إىل  
فأما زماننا ىذا فقد كفي ٞبلة ا٢بديث فيو مؤنة »فقاؿ:  اف ا٤بعاين لطبلب ا٢بديث،كتابو كافيان لبي

التفسّب كالبحث ٗبا ألفو أبو عبيد القاسم بن سبلـ ٍب ٗبا ألفناه ُب ىذا ٕبمد ا. كقد كنت زمانا 
كيأٌب الثناء   (6)...«أرل أف كتاب أيب عبيد قد ٝبع تفسّب غريب ا٢بديث كأف الناظر فيو مستغن بو

بن الصبلح على ذلك الكتاب أيضا عثماف بن عبد الرٞبن ا٤بعركؼ بػػ ايب عمرك العاطر من ا٢بافظ أ
:      -رٞبو ا-ا٢بديث، فقاؿ عند ذكره النوع الثاين كالثبلثْب من كتابو علـو ا٢بديث كىو معرفة غريب 

 كصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سبلـ كتابو ا٤بشهور، فجمع كأجاد كاستقصى، فوقع من »

                                                 
(،       ِٗٓ/ ُ(، ك)ُُّ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف: ابن ا٤بنذر، -على سبيل ا٤بثاؿ-انظر  (1)
 (ِِٕ/ ُُ(، ك)ُٕ/ ُُ(، ك)ّٓٓ/ ُك)
 (ِٖٗ/ ْ، )لمرجع السابقاانظر: ابن ا٤بنذر،  (2)
 ( ِْ/ ُُ(، ك)ُِٗ/ ّ، )المرجع السابق: ابن ا٤بنذر، -مثبل-انظر (3)
 (ِّٔ/ ُُ(، ك)ُٖٖ/ ْ(، ك)ُِّ/ ّ(، ك)ّْْ/ ُ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (4)
 (ِٖٕ/ ِ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (5)
 (َُٓ/ ُ، )ُ، طغريب الحديثابن قتيبة،  (6)



 

59 

 

. كٕاذا كانت ىذه األقواؿ غيضان من فيض، (1)"العلم ٗبوقع جليل، كصار قدكة ُب ىذا الشأفأىل 
فليس غريبان أف ٪بد ابن ا٤بنذر يقتصر على ما جاء ُب ىذا الكتاب، ىذا من جانب. كمن جانب 

غّبه إيراد غريب ا٢بديث مسندان فلعٌلو مل يتسٌن لو ذلك مع  -ُب الغالب–آخر فإٌف طريقة ابن ا٤بنذر 
من الكتب، مع مبلحظة قٌلة الكتب الٍب أيلفت ُب غريب ا٢بديث حٌب مطلع القرف الرابع إذا ما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .قيست بالفَبة الٍب بعدىا
كمن مصادر األكسط أيضان: أقواؿ الرجاؿ ا٤ببثوثة ُب أثناء الكتب كالٍب مل يشر إليها بل أشار 

صلى  ى ا علىو كسلم كاف إذاإىل قائلها فحسب، كمن األمثلة على ذلك: "عن الرباء أف النيب صل
"، قاؿ ابن ا٤بنذر: حكي عن النضر بن مشىل، قاؿ: جخ الذم ال ىتمدد ُب ركوعو كال ُب جخ

. كمن ا٤بعركؼ أف نضر بن مشيل ىو أكؿ من كتب ُب غريب (2)سجوده، قاؿ: كالعرب تقوؿ: جخى"
 ، كلكن يبدك أف ابن ا٤بنذر مل يقف على(3)ا٢بديث كما ذكره ا٢باكم ُب كتاب معرفة علـو ا٢بديث

كتابو كلذلك قد نقلو بصيغة التمريض، كعند تتبع القوؿ كجدناه موجودان عند شيخو ابن خزٲبة ُب 
 .فلعلو أخذ منو، كىذا مصدر آخر يضاؼ إىل مصادره ُب غريب ا٢بديث (4)صحيحو

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 (ِّٕ، د.ط، ص)علوم الحديثابن الصبلح،  (1)
 (ُُٕ/ ّ، )األوسط في السنن واإلجماع واالختالفانظر: ابن ا٤بنذر،  (2)
 (ٖٖ، ص)ِ، طمعرفة علوم الحديثانظر: ا٢باكم،  (3)
 (ِّٔ/ ُ،)ِطصحيح ابن خزيمة، انظر: ابن خزٲبة،  (4)
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 المبحث السادس: إجماعات ابن المنذر في األوسط
ا٤بتفق عليها، كلذا فقد اىتم بو أىل العلم اىتمامنا اإلٝباع ىو الدليل الثالث من أدلة التشريع 

ق( ُب  ِْٗمصنفاهتم، كمن أكثرىم نقبلن لئلٝباع: ا٤بركزم )بالغنا كحرصوا على نقلو ُب كتبهم ك 
ق( ُب كتابيو: اختبلؼ الفقهاء كهتذيب اآلثار، كابن ا٤بنذر ُب   َُّاختبلؼ العلماء، كالطربم )

ق(  َْٓق( ُب شرح معاين اآلثار، كا٤باكردم )ُِّ، كالطحاكم )كتبو: اإلشراؼ كاألكسط كاإلقناع
ق( ُب  ٓٗٓق( ُب كتابيو: التمهيد كاالستذكار، كابن رشد ) ُّْٔب ا٢باكم الكبّب، كابن عبد الرب )

ق( ُب آّموع، كا٢بافظ ابن حجر  ٕٔٔق( ُب ا٤بغِب، كالنوكم ) َِٔبداية آّتهد، كابن قدامة )
غّبىم من أىل العلم سواء نقلوا اإلٝباع عن غّبىم أك استقرأكه بأنفسهم. ق( ُب الفتح، ك  ِٖٓ)

، (1)اإلٝباع ُب مؤلفات خاصة، منها: كتاب اإلٝباع البن ا٤بنذر مسائلكقد أفرد بعض العلماء 
، كتشنيف (2)ىػ(ْٔٓكمراتب اإلٝباع ُب العبادات كا٤بعامبلت كاالعتقادات البن حـز األندلسي)

(3)ق( ُُٗإلٝباع ُب الفركع ١ببلؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي)األ٠باع ٗبسائل ا


كقد اختلف العلماء كاألصوليوف ُب ٙبديد معُب اإلٝباع، ققالت طائفة: إذا اتفق ا١بمهور 
على قوؿ، خالفهم كاحد من العلماء فبل يلتفت إىل ذلك الواحد، كقوؿ ا١بمهور ىو إٝباع صحيح 

 َُُّب إحدل الركايتْب عنو، كقوؿ ٧بمدا بن جرير الطربم )ق(  ُِْكىذا قوؿ أٞبد بن حنبل )
 .(4)ق( َّٕق(، كىو ما اختاره أبو بكر الرازم ا١بصاص )

         : كأما شيء نقلو الثقة عن الثقة كذلك، مبلغا إىل رسوؿ ا صلى ا عليو »كقاؿ ابن حـز
ُب اإلٝباع الذم ال إٝباع ُب الديانة كسلم فمنو ما أٝبع على القوؿ بو، كمنو ما اختلف فيو، فهذا مع

 يفهم غّبه البتة، كمن ادعى غّب ىذا فإ٭با ٱببط فيما ال يدرم، كيقوؿ ما ال علم لو كيقوؿ ٗبا ال
كصفة اإلٝباع ىو ما تيقن أنو ال خبلؼ فيو بْب أحد : »أيضا، كقاؿ (5)«كيدين ٗبا ال يعرؼ حقيقتو

                                                 
ما حققو الدكتور صغّب بن أٞبد بن ٧بمد حنيف، ككذلك ما حققو قد طبع ىذا الكتاب مرارا كبعدة طبعات، كمن أحسنها  (1)

 الدكتور فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد، كا أعلم.
، بّبكت، كمعو نقد مىراتب اإلٝباع البن تيمية (2)  كقد طبع أكثر من طبعة، منها ما طبع بتحقيق حسىن أٞبد إٍسرب ُب دار ابن حـز
 (َْٗ/ ُد.ط، )امي الكتب والفنون، كشف الظنون عن أسانظر: حاجي خليفة،  (3)
(4)  ، ،          ُ، طاإلحكام في أصول األحكام(، كاآلمدم، ُْٓ/ ْ، د.ط، )اإلحكام في أصول األحكامانظر: ابن حـز
(ُ  /َُّ ) 

(5)  ،  (ُِْ/ ْ، د.ط، )اإلحكام في أصول األحكامابن حـز
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ا تفهيم لفظ اإلٝباع فإ٭با نعِب بو اتفاؽ أمة ٧بمد صلى أم»كقاؿ الغزايل: . (1)«علماء اإلسبلـمن 
اإلٝباع عبارة عن اتفاؽ ٝبلة »مدم: كقاؿ اآل. (2)«خاصة على أمر من األمور الدينية ا عليو كسلم

(3)«أىل ا٢بل كالعقد من أمة ٧بمد ُب عصر من األعصار على حكم كاقعة من الوقائع

ما ذىب إليو الطربم، فهو يذكر مسألة كإذا كاف فيها خبلؼ  كأما ابن ا٤بنذر فقد ذىب إىل
شاذ، أك رأم منفرد ليس لو سند صحيح، فهو يعتربه إٝباع أىل العلم، ال عربة عنده ٖببلؼ رجل أك 

رجلْب. كىذه بعض النقوالت من ابن ا٤بنذر ُب األكسط تدؿ على مذىبو ُب ٙبديد اإلٝباع:

حفظ عنو من أىل العلم على أف ال كضوء على الرجل إذا  كقد أٝبع كل من"قاؿ ابن ا٤بنذر: 
قبل أمو أك ابنتو أك أختو إكراما ٥بن كبرا عند قدكمو من سفر أك مس بعض بدنو بعض بدهنا عند 
مناكلة شيء إف ناك٥با إال ما ذكر من أحد قويل الشافعي فإف بعض ا٤بصريْب من أصحابو حكى عنو 

الوضوء منو، كاآلخر كقوؿ سائر أىل العلم كمل أجد ىذه ا٤بسألة ُب  ُب ا٤بسألة قولْب: أحدٮبا إٯباب 
كتبو ا٤بصرية الٍب قرأناىا على الربيع كلست أدرم أيثبت ذلك عن الشافعي أـ ال ألف الذم حكاه مل 

لكوُب كسائر أىل العلم   يذكر أنو ٠بعو منو كلو ثبت ذلك عنو لكاف قولو الذم يوافق فيو ا٤بدين كا
أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم على أف الوضوء با٤باء اآلجن الذم قد "، كقاؿ: (4)"أكىل بو

كقد "، كقاؿ: (5)"ّبينسز إال شيئا ركم عن ابن طاؿ مكثو ُب ا٤بوضع من غّب ٪باسة حلت فيو جائ
أٝبع أىل العلم أف النجاسات تزاؿ بثبلث غسبلت، كقاؿ بعضهم: بل تزاؿ بغسلة كاحدة كالدـ 

أٝبع كل من أحفظ عنو من أىل العلم على أف الصبلة ُب مرابض ، كقاؿ: (6)"كالعذرة كا٣بمركالبوؿ 
كقاؿ: ، (7)«أحفظو عن غّبه كأنا ذاكر ذلك عنوالغنم جائزة غّب الشافعي فإنو اشَبط فيو شرطا ال 

                                                 
(1)  ،  (ُِ، د.ط، ص)مراتب اإلجماعابن حـز
 (ُّٕ، ص)ُ، طالمستصفىالغزايل،  (2)
 (ِِٔ/  ُ، )ُ، طاإلحكام في أصول األحكاماآلمدم،  (3)
 (ُِٖ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (4)
 (ِٗٓ/ ُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (5)
 (َّٔ/ ُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (6)
  (ُٖٔ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (7)
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 «ى أف التبسم ُب الصبلة ال يفسدىاّبين، علس٫بفظ عنو من أىل العلم، غّب ابن أٝبع كل من »
(1). 

 مقارنة بين كتاب اإلجماع البن المنذر ومراتب اإلجماع البن حزم:

قد تقدـ أف من أكائل من أفرد مسائل اإلٝباع ُب التصنيف ىو اإلماـ ابن ا٤بنذر كيليو اإلماـ 
مادة كتاب اإلٝباع الٍب استخرجها ابن ا٤بنذر من ثبلثة كتب لو كىي: ، ك -رٞبهما ا-ابن حـز

 كاإلٝباع كاالختبلؼ، كاإلشراؼ على مذاىب العلماء، كاإلقناع. األكسط من السنن
 :(2)كٲبكن أف نوجز ا٤بقارنة بْب الكتابْب فيما يلي

إف ا٤بسائل الٍب عرضها ابن ا٤بنذر ال ٱبرؽ اإلٝباع عليها انفراد كاحد، أك اثنْب، فاإلٝباع لديو  -ُ
ابن حـز يذكر أف ا٤بسائل الٍب أكردىا ٩با يفهم بأنو اتفاؽ أكثر أىل العلم ٩بن ٰبفظ عنهم، بينما 

 .(4)، ككاف ذلك ٧بل نقد من اإلماـ ابن تيمية(3)تيقن أنو ال خبلؼ فيو بْب أحد من علماء اإلسبلـ
اقتصر ابن ا٤بنذر ُب ا٤بسائل الٍب عرضها على العبادات كا٤بعامبلت، كمل يعرض لبلعتقادات، كقد  -ِ

قوؿ كمقبوؿ، بينما ابن حـز فقد بلغ عدد ا٤بسائل الٍب مسألة، كىو عدد مع (ٕٓٔ)بلغ عددىا 
 مسألة سول ما أكرده ُب االعتقادات. (َُٕٔ)أكردىا ُب العبادات، كا٤بعامبلت 

العلماء، كمل نقف  ب ُب فنو، ك٧بل تقدير كثناء جيلٌ يعد كتاب اإلٝباع البن ا٤بنذر من أكثق الكت -ّ
كتلميذه         (5)لماء كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيميةعلى من انتقد عليو، كقد اعَبؼ كثّب من الع

بتقدـ ابن ا٤بنذر ُب نقل اإلٝباع، بينما كتاب مراتب اإلٝباع البن حـز كاف ٧ببلِّ لنقد  (6)ابن القيم
 بعض العلماء، كُب مقدمتهم ابن تيمية كما سبق.

                                                 
 (ِّٓ/ ّ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (1)
 (َِ، ص)ُ، طاإلجماعمن مقدمة فضيلة األستاذ الدكتور فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد عند ٙبقيقو لكتاب اإلٝباع؛ ابن ا٤بنذر،  (2)
(3)  ،  (ُِ، د.ط، ص)مراتب اإلجماعانظر: ابن حـز
(4)  : فقد اشَبط ُب اإلٝباع ما يشَبطو كثّب من أىل الكبلـ كالفقو كما »قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب نقده على تعريف إٝباع ابن حـز

تقدـ: كىو العلم بنفي ا٣ببلؼ، كأف يكوف العلم باإلٝباع تواترا. كجعل العلم باإلٝباع من العلـو الضركرية، كالعلم بعلـو األخبار 
ةن من ىذا الوصف، فضبل عن أف تكوف منو، فكيف ا٤بتواترة عند األكثرين. كمعلـو أف كثّبا من اإلٝباعات الٍب حكاىا ليست قريب

نقد مراتب ابن تيمية، «. كفيها ما فيو خبلؼ معركؼ! كفيها ما ىو نفسو ينكر اإلٝباع فيو كٱبتار خبلفىو من غّب ظهوًر ٨بالف!
 (ِٖٖ-ِٕٖ/ ُ، )ُ، طاإلجماع

 (ٗٓٓ/ ُِ، د.ط، )مجموع الفتاوىانظر: ابن تيمية،  (5)
 (ُٖٔ/ ِ، )ُطالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،  انظر: ابن القيم، (6)
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 المبحث السابع: منهج ابن المنذر في الحديث وشرط رجالو في األوسط
كاف ابن ا٤بنذر على دراية تامة بعلم ا٢بديث، فهو إماـ من أئمة الفقو، كذلك يقتضي الدراية 
التامة با٢بديث، كمعرفة عللو، كطرؽ ا١برح كالتعديل ُب الركاية كالسند، ألف األحكاـ الفقهية مستمدة 

  قل من كتب من كتاب ا، كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم. كقد أكثر ابن حجر العسقبلين الن
ابن ا٤بنذر ُب كتابو فتح البارم كمعظم ىذه النقوؿ تتعلق با٢بديث كعلومو، كُب أكثرىا ذكر ا٠بو ُب 
ٚبريج ا٢بديث كاألثر، أكتصحيح ا٢بديث، أك تضعيفو، أك كصلو للحديث ا٤بعلق، كاألثر ا٤بعلق، أك  

كبلمو على رجاؿ اإلسناد، كقضايا أخرل تتعلق بعلـو ا٢بديث. 

 أف ٪بمل منهج ابن ا٤بنذر ا٢بديثي ُب كتاب األكسط على ما يلي، ُب ٟبسة مطالب: كٲبكن
 المطلب األول: عنايتو بإيراد األحاديث الصحيحة في كتابو

كقد كاف البن ا٤بنذر عناية شديدة با٢بديث كطرؽ ركايتو، فهو ال يذكر بابنا من أبواب الفقو 
كطرقو، استدالالن بو ُب ا٤بسألة، كىو بالطبع من األحاديث أك مسألة من مسائلو إال كيذكر ا٢بديث 

الصحيحة، فإف مل يوجد ُب الباب حديث أصبل أك حديث صحيح، فهو يصرح ىناؾ بكل صراحة 
ككضوح، أنو ال يوجد ُب ىذا الباب أك ُب ىذه ا٤بسألة حديث صحيح، كىو يقدـ ا٢بديث الصحيح 

 من األكسط تدؿ على ذلك:على كل رأم معارض لو. كىذه بعض النقوالت 
 بن زيد أقوؿ ٕبديث عبد ا»ُب كيفية مسح الرأس عند الوضوء: قاؿ أبو بكر ابن ا٤بنذر 

     ذكر الصبلة قبل صبلة ا١بمعة ثبتت األخبار عن »، كقاؿ أيضا: (1)«لباباألنو أصح ما ُب 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو أمر الذم دخل ا٤بسجد، كىو ٱبطب أف يصلي ركعتْب، كثبتت 

، (2)«ُب الباب شيء يثبت غّب الذم ذكرتاألخبار عنو أنو كاف يصلي قبل الظهر ركعتْب، كليس 
من شاء ٞبل بْب عمودم السرير، كليس ُب »ل ا١بنازة بْب عمودم السرير: أيضان ُب حكم ٞب كقاؿ

الباب شيء أعلى ٩با ركيناه عن أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، كال ٯبوز منع ٞبل ا١بنازة على 
عارض أبو عبيد حديثا صحيح »كقاؿ أبو بكر ابن ا٤بنذر أيضا:  .(3)«أم كجو ٞبلها ا٤برء بغّب حجة

ـز أف ٔبيلة  اإلسناد ٕبديث مرسل، ٍب ا٢بديثْب بعد ذلك ٨بتلفي ا٤بعاين، ُب حديث قيس بن أيب حا
كانت ربع الناس يـو القادسية فجعل ٥بم عمر ربع السواد، كُب حديث الشعيب عن عمر أنو جعل لو 

                                                 
 (ّْٗ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (ٕٗ/ ْ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
 (ّٕٕ-ّٕٔ/ ٓ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
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يث صحيح الثلث بعد ا٣بمس نفبل، كىذا ا٤بعِب بعيد من ذلك ا٤بعِب، فكيف ٯبوز أف يدفع حد
 (1)«ٕبديث مرسل، ال يصح؟

 المطلب الثاني:تحريو في التصحيح:
ذر شديد التحٌرم ُب األسانيد عند تصحيح أم ركاية حديثية، فإذا كجد كاف اإلماـ ابن ا٤بن

فيها أية شائبة كانت ضرب عنها صفحان كمل يقل بثبوهتا، ككثّبنا ما كاف يردد عبارة )إٍف ثبت( ك)إٍف 
صح( عند كجود شبهة ُب اإلسناد، كقد تابع ُب منهجو ىذا: منهج شيخو اإلماـ ابن خزٲبة ُب 

ابن ا٤بنذر لو طريقتاف ُب التحٌرم عن ا٢بديث، فتارة يكتفي بالقوؿ )إٍف ثبت( كيَبؾ  إيرادىا، ٌٍب إفٌ 
القارئ ليبحث كينٌقب عن ثبوت ا٣برب، كتارة أخرل يضيف إىل التشكيك ترجيحو الظِب؛ ليدلل على 
 أٌف النوع الثاين ىو أقرب إىل الضعف منو إىل القوة، ُب كوف منو حكمان أغليب ال قطعي على ضعف

 .الركاية
طية ُب األمر بالوضوء من أمثلة النوع األكؿ: قاؿ أبو بكر ابن ا٤بنذر بعد أف أكرد حديث ع

أىل إف ثبت ىذا ا٢بديث فإ٭با األمر بو ندبا ليسكن الغضب. كال أعلم أحدا من »من الغضب: 
ر ُب ذكف ذكر حديث فضالة بن عبيد ابن ا٤بنذر أيضا بعد أ ، كقاؿ(2)«العلم يوجب الوضوء منو

فاحتمل إف ثبت ىذا ا٢بديث أف تكوف الصبلة على »رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  الصبلة على
النيب صلى ا عليو كسلم ُب التشهد كاجبا، كاحتمل أف تكوف ندبا، فلما احتمل ا٤بعنيْب كجب على 

   ف الصبلة على أىل العلم طلب الداللة على أصح ا٤بعنيْب، فوجدنا األخبار الثابتة تدؿ على أ
 (3)«عليو كسلم ُب التشهد ندب ال فرض رسوؿ ا صلى ا
كأما التسليم من سجدٌب السهو فواجب، ألف النيب »النوع الثاين: قاؿ ابن ا٤بنذر:  كمن أمثلة

صلى ا عليو كسلم سلم فيهما، كالتشهد إف ثبت خرب عمراف بن حصْب فالواجب أف يتشهد من 
، كقاؿ        (4)«ذلك، كال أحسب يثبت، كا أعلم فإف مل يثبت مل ٯببسجد سجدٌب السهو، 

   ىذا ٯبوز أف يقولو قائل إف صح خرب عبد الرٞبن بن عوؼ ىذا، فإف ُب قليب »ابن ا٤بنذر أيضان: 

                                                 
 (ّٔ/ ُُ، )ُ، طواالختالفاألوسط في السنن واإلجماع ابن ا٤بنذر،  (1)
 (ُِْ/ ُ،  )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
 (ُِِ/ ّ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
 (ُّٔ/ ّ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (4)
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 ،    (1)«من صحتو شيئا، كإف مل يصح، فالنظر يدؿ على أف السلب بينهما إذا كانا قاتليو، كا أعلم
إف صح ىذاف ا٣برباف أك أحدٮبا فضرب الدؼ غّب مكركه، »أيضا ُب حكم الضرب بالدؼ: كقاؿ 

ألف النيب صلى ا عليو كسلم ال يأمر بقضاء نذر ٗبعصية، كإ٭با اشَبطت صحة ا٣بربين، ألف 
 (2)«تكلم فيهما...اإلسنادين قد 

 المطلب الثالث: منهجو في التضعيف

ُب نقد الركايات، كلو ُب تضعيف ا٢بديث مصطلحات كثّبة، سلك ابن ا٤بنذر طريقة اٌدثْب 
، كمنها (5)،ك)ال أحسبو يثبت((4)، ك)ال يثبت((3)منها ما يفيد تضعيف ا٢بديث كقولو: )غّب ثابت(

،)قد تيكٌلم ُب (7)، )بإسناد ال يثبت((6)ما يقضي بتضعيف اإلسناد كقولو: )ُب إٍسناده مقاؿ(
.األحاديث بأسانيده إليو ، كىو قبل ذلك يسوؽ(8)إسناده(

كٯبعلها ُب قسم عدـ (9) الضعفاء ٔبميع مراتبهمرجاؿ الكخبلصة منهجو أنٌو يرٌد أحاديث 
  الثبوت،كما أنٌو يضٌعف ا٢بديث بسببو من أربعة أسباب:

 
                                                 

 (ُِٓ/ ُُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (ِْٕ/ ٖ، )ِ، طختالفاألوسط من السنن واإلجماع واالابن ا٤بنذر،  (2)
(،        ّٕٗ/ ُ(، ك)َُٖ/ ُ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف: ابن ا٤بنذر، -على سبيل ا٤بثاؿ-انظر  (3)
 (ِْْ/ ِ(، ك)ُُٗ/ ِ(، ك)َُٗ/ ِك)
 (ّّٕ/ ُ(، ك)َِٕ/ ُ(، ك)ِِٔ/ ُ(، ك)َِٗ/ ُ(، ك)ُْٗ/ ُ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (4)
 (ُِٔ/ ُُ(، ك)ُِِ/ ِ، )المرجع السابقظر: ابن ا٤بنذر، ان (5)
 (ٕٗ/ ُُ(، ك)َّّ/ ٓ(، ك)َُٔ/ ٓ(، ك)ِٓٓ/ ُ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (6)
/ ُِ(، ك)ٖٖ/ َُ(، ك)َُٓ/ ٕ(، ك)ُّْ/ ٕ، )ِ، طاألوسط من السنن واإلجماع واالختالفانظر: ابن ا٤بنذر،  (7)

 (ِٔٗ/ ُّ(، ك)َُِ/ ُِ(، ك)َُّ
/ ٓ(، ك)َِٕ/ ٓ(، ك)ّٕٔ/ ْ(، ك)ُِِ/ ِ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفانظر: ابن ا٤بنذر،  (8)

ّٔٗ) 
مراتب ا١برح إىل ست مراتب، ككما أنو قسم مراتب التعديل إىل ست مراتب كذلك، فقاؿ ُب ابن حجر قد قسم ا٢بافظ  (9)

: من ركل عنو أكثر من كاحد كمل يوثق، كإليو اإلشارة بلفظو: السابعة: »-بعد أف ذكر مراتب التعديل الست- ١برحمراتب ا
: من مل يوجد فيو توثيق ٤بعترب، ككجد فيو إطبلؽ الضعف، كلو مل يفسر، كإليو اإلشارة بلفظ: الثامنةمستور أك ٦بهوؿ ا٢باؿ. 

: من مل يوثق البتة، كضعف مع ذلك العاشرةيوثق، كإليو اإلشارة بلفظ: ٦بهوؿ.  : من مل يرك عنو غّب كاحد، كملالتاسعةضعيف. 
: الثانية عشرة: من اهتم بالكذب. الحادية عشرةبقادح، كإليو اإلشارة: ٗبَبكؾ أك مَبكؾ ا٢بديث، أك كاىي ا٢بديث، أك ساقط. 

 (ْٕ، ص)ْ، طتقريب التهذيبابن حجر العسقبلين، «. من أطلق عليو اسم الكذب كالوضع
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، أك بسبب انقطاع ُب سند (2)، أك بسبب عدـ ضبطو(1)إٌما بسبب قدح ُب عدالة الراكم
أك العقل  (5)أك اإلٝباع (4)٨بالفة مًب الركاية ألحد األصوؿ؛ كاألدلة الثابتة، أك بسبب (3)الركاية

 .(6)الصريح
 المطلب الرابع: احتجاجو بالحديث الضعيف

قد تقدـ ُب ا٤بباحث السابقة أف ابن ا٤بنذر قد ضعف ُب األكسط بعض األحاديث الٍب قد 
رل العمل با٢بديث الضعيف. كمن احتج ّٔا بعض العلماء كالفقهاء، كيظهر من منهجو أنو ال ي

ديث قاؿ ابن جريج: زعموا أهنا قبلؿ ىجر. فا٢ب»األمثلة على ذلك غّب ما تقدـ:  قاؿ ابن ا٤بنذر: 
        كأما الفرقة الٍب نفت القوؿ ٖبرب »قاؿ أبو بكر أيضا: ، ك (7)«ُب نفسو مرسل ال تقـو بو حجة

                                                 
كىذا خرب كاه »، كُب إسناده جابر ا١بعفي، قاؿ ابن ا٤بنذر: «الى يػىؤيمَّنَّ أىحىده بػىٍعًدم جيليوسنا»من أمثلة ذلك تضعيفو حديث:  (1)

 (َِٗ/ ْ، )ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر، «. ٙبيطو العلل، جابر مَبكؾ ا٢بديث...
أف الزبّب كاَب بأفراس فلم يسهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إال لفرس »من أمثلة ذلك: تضعيفو حديث ابن عمر:  (2)

أم -كىذا ا٣برب معارض للخرب قبلو، كلو مل ٱبتلف ُب ىذا مل يقم با٢بديث حجة، ألف عبد ا بن عمر»، قاؿ ابن ا٤بنذر: «كاحد
 (ُٖٓ/ ُُ، )المرجع السابق ابن ا٤بنذر،«. تكلم ُب حفظو -العمرم 

،    المرجع السابقابن ا٤بنذر، «. كا٢بديث الذم احتج بو الشافعي منقطع ال تقـو بو ا٢بجة»من أمثلة ذلك: قاؿ ابن ا٤بنذر:  (3)
(ٓ /ُّْ) 

و العلل، جابر مَبكؾ كىذا خرب كاه ٙبيط»قاؿ أبو بكر: « الى يػىؤيمَّنَّ أىحىده بػىٍعًدم جيليوسنا»من أمثلة ذلك تضعيفو حديث:  (4)
األوسط في السنن ابن ا٤بنذر، «. ا٢بديث، كا٢بديث مرسل كىو ٨بالف لؤلخبار الثابتة عن النيب صلى ا عليو كسلم كثّبا

 (َِٗ/ ْ، )ُ، طواإلجماع واالختالف
أما ا٢بديث »ٍب قاؿ: ، «..."أنت كمالك ألبيك»كاحتج عبد ا٤بلك با٢بديث الذم فيو: من أمثلة ذلك: قاؿ ابن ا٤بنذر: " (5)

الذم اعتل بو عبد ا٤بلك فليس بثابت، ألنو منقطع. كُب إٝباع أىل العلم على أف ا عز كجل كرث األبوين من الولد السدسْب، 
ككرث الزكجة الربع أك الثمن، كفرض للولد الذكر مثل حظ األنثيْب دليل على أف ٛبلك ا٤برء ثابت على مالو، كعلى أف ال ملك 

األوسط من ابن ا٤بنذر، «. ُب مالو، إذ لو كاف مالو ألبيو ُب حياتو، ما جاز أف يزكؿ ملك ألبيو عما بيد ابنو ٗبوت ابنو...ألبيو 
 (َُٓ-ََٓ/ ُِ، )ِ، طالسنن واإلجماع واالختالف

كىالنَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ييصىلّْي  أىفَّ رىجيبلن ضىرًيرى اٍلبىصىًر جىاءى »كمن أمثلة ذلك: انتقاد ابن ا٤بنذر على حديث أيب العالية:  (6)
لىٍيًو كىسىلَّمى مىٍن ضىًحكى أىٍف ييًعيدى اٍلويضيوءى بًالنَّاًس فػىتػىرىدَّل ُب حيٍفرىةو ُب اٍلمىٍسًجًد فىضىًحكى طىوىاًئفي ًمنى اٍلقىٍوـً فىأىمىرى رىسيوؿي اً صىلَّى اللَّوي عى 

ةى. ، قاؿ: "كال ٯبوز أف يوصف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الذين كصفهم ا بالرٞبة ُب كتابو فقاؿ: ..«كىييًعيدى الصَّبلى
نػىهيٍم﴾ ]الفتح:  [ كخرب النيب صلى ا عليو كسلم بأف خّب الناس القرف الذم ىو فيهم بأهنم ضحكوا بْب يدم ا ِٗ﴿ريٞبىىاءي بػىيػٍ

ليو كسلم ُب صبلهتم كلو كصفوىم بضد ما كصفوىم بو كاف أكىل ّٔم، كا أعلم. ابن ا٤بنذر، تعاىل خلف رسوؿ ا صلى ا ع
 (ِِٖ/ ُ)، ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف

 (ُِٕ/ ُ)، المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (7)
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بن يسار بأهنم قالوا: خرب سليماف بن يسار أـ سلمة كخرب بنت جحش فإهنم دفعوا خرب سليماف 
أدخل بْب سليماف بن  خرب غّب متصل ال يصح من جهة النقل كذلك أف غّب كاحد من ادثْب

أـ سلمة رجبل ا٠بو ٦بهوؿ كآّهوؿ ال ٯبوز االحتجاج ٕبديثو إذ ىو ُب معُب ا٤بنقطع  يسار كبْب
كقد ذكرت علة ىذا ا٢بديث ُب ىذا »نذر أيضا: قاؿ أبو بكر ابن ا٤ب، ك (1)الذم ال تقـو بو ا٢بجة"

ليس ُب غسل من خالف اإلسبلـ سنة »قاؿ أيضان: ، ك (2)«لكتاب كىو حديث ال تقـو بو ا٢بجةا
قاؿ أبو بكر أيضان: ، ك (3)«الشافعي منقطع ال تقـو بو ا٢بجة ٯبب اتباعها، كا٢بديث الذم احتج بو

« عليكم بالقصد ُب جنائزكم» عليو كسلم أنو قاؿ: أيب بردة، عن أبيو، عن النيب صلى احديث ك "
 (5)"كليث ليس ٩بن تقـو ا٢بجة ٕبديثو... (4)ال يثبت ألف الذم ركاه ليث بن أيب سليماف

فتلك النقوالت تشّب إىل أف ابن ا٤بنذر ال يرل العمل با٢بديث الضعيف مطلقا كلكن عند 
قد يرل االحتجاج با٢بديث الضعيف التفاؽ التأمل كالدراسة التامة ُب ىذا الكتاب كجدنا أنو 

العلماء على العمل بو. كمن أمثلة على ذلك: أف اإلماـ ابن ا٤بنذر قد رجح ُب مسألة الوليْب يزكجاف 
كىذاف ا٢بديثاف كإف  »ديثْب ُب تلك ا٤بسألة، ٍب قاؿ: ا٤برأة بأمرىا بأف النكاح لؤلكؿ، كقد استدؿ با٢ب

بعد أف أكرد -. كقاؿ ابن ا٤بنذر أيضا(6)«وافقاف لقوؿ أىل العلمؿ فإهنما مكاف ُب إسنادٮبا مقا
البيع ُب ىذا باطل، ألف ذلك إ٭با : »-ر كىو بيع ما ُب بطوف اإلناثا٢بديثْب ُب النهي عن بيع آّ

 . (7)«كاف ُب إسناد ىذين ا٢بديثْب مقاؿأٝبع أىل العلم عليو، كىو من بيوع الغرر، كإف  

ة ٗبوافقة أىل العلم أمره مقبوؿ عند معظم ادثْب؛ إذ التعويل عندىم يكوف كتقوية األحاديث الضعيف
على السند كا٤بًب ُب ا٤بقاـ األكؿ، ٌٍب ا٤بتابعات كالشواىد كالقرائن األخرل بعد ذلك ٗبا فيها موافقة 

، قاؿ أىل العلم كالعمل با٢بديث، فهم يركف أٌف ُب موافقة أىل العلم لو كالعمل بو دليبلن على صحتو
         كىذا ا٢بدىث ال ىحتج : »-ديث طهورية ماء البحر ا٤بشهوربعد أف ساؽ ح–ابن عبدالرب 

                                                 
 (ِِِ/ ِ)، ُ، طاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (1)
 (ِِٗ/ ِ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (2)
 (ُّْ/ ٓ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (3)
 ىكذا جاء ُب مطبوع دار طيبة بتحقيق الدكتور صغّب كىو تصحيف، كالصحيح أنو: ليث بن أيب سليم (4)
 (ّٕٗ/ ٓ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (5)
 (ِٖٗ/ ٖ، )ِ، طاألوسط من السنن واإلجماع واالختالفابن ا٤بنذر،  (6)
 (ّْ-ّّ/ َُ، )المرجع السابقابن ا٤بنذر،  (7)
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أىل ا٢بدىث ٗبثل إسناده كىو عندم صحىح؛ العلماء تلقوه بالقبوؿ لو كالعمل بو كال ىخالف ُب 
بعد أف بٌْب ضعف – . كقاؿ السيوطي(1)«هاء كٕا٭با ا٣ببلؼ ُب بعض معانىوٝبلتو أحد من الفق

مىٍن ٝبىىعى بػىٍْبى صىبلتػىٍْبً ًمٍن غىٍّبً عيٍذرو فػىقىٍد أىتىى : "قاؿ يب صلى ا عليو كسلمأف النابن عباس حديث 
بىائًرً  أبو علي الرحيب كىو ضعيف عند  سحسْب بن قي كقاؿ: حنش ىو ...»: -"بىابنا ًمٍن أىبٍػوىاًب اٍلكى

لعلماء ما اعتضد بتلقي ا»أيضان: السيوطي كقاؿ  .(2)«علمالمل على ىذا عند أىل عأىل ا٢بديث كال
لقبوؿ كٕاف مل ىكن لو إسناد كم للحدىث بالصحة إذا تلقاه الناس باٰبلو بالقبوؿ. قاؿ بعضهم: 

ككذا إذا تلقت األمة الضعيف بالقبوؿ يعمل بو على الصحيح، حٌب ». كقاؿ السخاكم: (3)«صحىح
ال "ُب حديث:  -رٞبو ا  -الشافعي إنو ينزؿ منزلة ا٤بتواتر ُب أنو ينسخ ا٤بقطوع بو؛ ك٥بذا قاؿ 

حٌب جعلوه ناسخا  إنو ال يثبتو أىل ا٢بديث، كلكن العامة تلقتو بالقبوؿ، كعملوا بو»: "كصية لوارث
 .(4)«لوآلية الوصية 

 المطلب الخامس: شرط رجالو
اإلماـ ابن ا٤بنذر من أئمة ا٤بسلمْب ُب ا١برح كالتعديل، كقد كثرت نقوالت عن ابن ا٤بنذر ُب  

كقد ذكر الذىيب ُب كتابو )ذكر من يعتمد قولو ُب ا١برح كالتعديل( أف كبلمو للركاة جرحا كتعديبل. 
ُب ىذا الفن العظيم. ابن ا٤بنذر ُب الطبقة السابعة من ىؤالء األئمة

من باب ذكر الوضوء من الضحك ُب كخبلؿ دراسٍب لكتاب األكسط كٚبريج أحاديثو 
( راكو ما عدا أصحاب ُِٕالصبلة من كتاب الطهارة كحٌب هناية كتاب ا٤بياه، كقفت على حوايل )

مرتبة  ( راكيا منهم ُبُِ( راكيا منهم ُب درجة "صدكؽ"، ك)ٓٓالنيب صلى ا عليو كسلم، ك)
( ركاة منهم مل أقف على شيء من ترٝبتهم أك مل أجـز بتعيْب أشخاصهم، كأما ّ"ضعيف"، ك)

البقية فهم من الثقات ككثّب منهم من األئمة األثبات. كىذا القدر الكبّب من الركاة الثقات ُب 
تو          األكسط يدؿ على شدة انتقاء اإلماـ ابن ا٤بنذر كقوة شرط رجالو، كمل أجد أحدا من ركا

                                                 
 (ُِٕ/ ُٔ، د.ط، )التمهيدابن عبد الرب،  (1)
(، كقاؿ الدكتور ماىر ُب بياف كبلـ السيوطي ِِ/ ِ، )ُط ،الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعةالسيوطي،  (2)

صرح غّب كاحد بأف من دليل صحة ا٢بديث قوؿ أىل  عتضد بقوؿ أىل العلم، كقداىل أف ا٢بديث إفأشار بذلك اآلنف ذكره: "
 (ِْ، ص)ُ، طأثر علل الحديث في اختالف الفقهاءماىر فحل، ". سناد يعتمد على مثلوإف مل يكن لو إالعلم بو ك 

 (ٔٔ/ ُ، )ِطتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي،  (3)
 (َّٓ/ ُ، )ُطفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، السخاكم،  (4)
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من الكذابْب أك ا٤بتهمْب بالكذب أك ا٤بَبككْب. كٝبيع ىؤالء رجاؿ كتاب األكسط الذين كقفت على 
تراٝبهم، ىم كذلك من رجاؿ الكتب الستة إال أربعة عشر منهم، كا تعاىل أعلم كىو كيل التوفيق.
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 المبحث الثامن: طبع الكتاب
بدار طيبة، الرياض،  ـ ُٖٓٗىػ ا٤بوافق لسنة  َُْٓقد طبع ىذا الكتاب أكؿ مرة ُب سنة 

با٤بملكة العربية السعودية، بتحقيق الدكتور أيب ٞباد صغّب أٞبد بن ٧بمد حنيف الذم حصل على 
منو، كحصل على « كتاب ا٢بدكد»رسالة ا٤باجستّب ُب ا١بامعة اإلسبلمية ُب ا٤بدينة النبوية بتحقيق 

منو. كقد « عاقل، القسامة، كا٤برتدالقصاص، الديات، ا٤ب»الدكتوراه ُب ا١بامعة نفسها بتحقيق كتاب 
طبع الكتاب بتحقيقو ُب ستة ٦بلدات من ا١بزء األكؿ إىل ا٣بامس ٍب آّلد ا٢بادم عشر كنقص منو  
كتاب الزكاة كالصياـ كاالعتكاؼ كا٢بج كالضحايا كالذبائح كعدة أبواب من كتاب ا١بهاد، ككاف قد 

كمل الكتاب ُب عشرين ٦بلدا أك أكثر، كلكنو ٛبُب إكماؿ ٙبقيق ٝبيع أجزاء ىذا الكتاب حٌب ي
توقف عند القدر ا٤بطبوع ا٤بذكور آنفا.

كمع ىذا النقص الكبّب إال أف الدكتور صغّب أٞبد ُب ا٢بقيقة قد بذؿ جهده ُب ٙبقيق 
الكتاب ٦بهودا جبارا، عاىن فيو مشقة، حيث إنو مل ٯبد ٥بذا ا١بزء إال نسخة كاحدة ركيكة ا٣بط، 

ها من ٧بو كثّب، كلكن قد استطاع بتوفيق ا ٍب ٔبهده ا٤بتواصل، ٍب بوجود نسخة من  ٔبانب ما في
كتاب اختبلؼ العلماء البن ا٤بنذر، استطاع أف ٱبضع كلمات الكتاب للقراءة حٌب صارت  

 . (1)كالشمس ُب رائعة النهار، بعد أف كانت قراءة الكثّب منها أك أكثر شبو ا٤بستحيل أك العسّب
موعة من اققْب بدار الفبلح كعلى رأسهم الشيخ أٞبد بن سليماف بن أيوب ٍب قاـ ٦ب

ق للطبعة الثانية،  ُُّْـ ٍب ُب سنة ََِٗق ا٤بوافق لسنة  َُّْبتحقيق الكتاب ُب سنة 
مستدركْب ما كقع ُب طبعة دار طيبة من أخطاء كتصحيفات، كمستكملْب ما مل يطبع من الكتاب 

سبع ٦بلدات كنصف ابتداء من النصف الثاين من آّلد السادس إىل الربع كبلغ قدر ما زادكه قرابة 
األكؿ من آّلد الرابع عشر كباقيو مع آّلد ا٣بامس عشر كاف للفهارس العلمية، كمع ذلك ال تزاؿ 
ىناؾ فجوة ُب الكتابْب فجزء من الكتاب ناقص كىو الذم يتضمن كتاب الزكاة كالصياـ كاالعتكاؼ 

 ايا كالذبائح كبعض أبواب ا١بهاد، كذلك ُب الطبعتْب.كا٢بج كالضح

                                                 
األوسط في من تقريظ فضيلة الشيخ ٧بدث ا٤بدينة العبلمة ٞباد بن ٞباد األنصارم رٞبو ا تعاىل للكتاب؛ ابن ا٤بنذر،  (1)

 (ٕ/ ُ، )ُ، طالسنن واإلجماع واالختالف
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كلكن قد أحسن القائموف على كتاب األكسط طبعة دار الفبلح با٤بسارعة ُب إخراج األجزاء 
ا٤بوجودة من نسخ الكتاب ا٣بطية، حٌب يستفيد منو ا٤بسلموف، مع ما قاموا بو من خدمة للكتاب 

 خّبا. كٛبتاز ىذه الطبعة بعدة أمور، منها:بتحقيق نصوصو كالتعليق عليو فجزاىم ا 

 مقابلة النص ا٤بطبوع مع األصل ا٤بخطوط -ُ

  .استدراكات األخطاء كالنقص ككذلك تقوًن التصحيفات الواقعة ُب النسخة القدٲبة -ِ

مزيدة بالتنقيحات كالتصويبات من قبل كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية القطرية الٍب كلفت  -ّ
يخ الدكتور عبد ا الفقيو؛ فأبدل فيو من مبلحظات، كعبلمات الَبقيم، كعبارات ُب فضيلة الش

 (1).أصل النٌص ًبَّ استدركها قبل الطباعة فجاءت ك ا٢بمد موفقة كسديدة

كقد ذكر الشيخ أٞبد بن سليماف ُب مقدمتو بأنو بعد خركج الكتاب بتحقيقهم ىاتفو بعض 
هم إكماؿ عملهم بتحقيق أحاديث الكتاب كآثارىم كا٢بكم على كل العلماء كطلبة العلم كطلبوا من

 أهنم إ٭با قصدكا ٙبقيق ىذا الكتاب إلخراجو كما ا يستحق، كلكنو اعتذر عن ذلك كبٌْب إسناد ٗب
 . (2)أراده ا٤بؤلف، فكانت ٮبة اققْب منصبة على ذلك، كىو أصل معُب التحقيق عند العلماء

قدمة التحقيق للكتاب ُب طبعة دار طيبة ككذلك طبعة دار الفبلح كقد تبْب لنا ٩با سبق من م
أف أىم عملهم ىو إخراج نصوص الكتاب كما كتبها ا٤بؤلف كمل يكن قصدىم ا٢بكم على 
األحاديث كاآلثار الواردة ُب الكتاب، كىذا ىو آّاؿ الذم نقـو بو مستعينْب با جل جبللو، لنقدـ 

ىذا جهد ا٤بقل، كراجْب من ا٤بوىل القبوؿ كالتوفيق، إنو كيل ذلك كالقادر للمكتبة اإلسبلمية شيئنا من 
 عليو.

 

 
                                                 

األوسط من السنن نذر، انظر ما كتبو فضيلة الشيخ أٞبد بن سليماف بن أيوب  ُب مقدمة الطبعة الثانية للكتاب؛ ابن ا٤ب (1)
 (ٗ/ ُ، )ِ، طواإلجماع واالختالف

 (ٖ/ ُ، )المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (2)
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القسم الثاني : التخريج، وىو تخريج أحاديث كتاب األوسط 
وآثاره المسندة من باب ذكر الوضوء من الضحك في الصالة من  

 كتاب الطهارة وحتى نهاية كتاب المياه
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 الضحك في الصالةذكر الوضوء من  - (1)ٖٓ

. (2)اأٝبع أىل العلم على أف الضحك ُب غّب الصبلة ال ينقض طهارة، كال يوجب كضوءن 
 . (3)كأٝبعوا على أف الضحك ُب الصبلة ينقض الصبلة

كاختلفوا ُب نقض الطهارة من ضحك ُب الصبلة، فأكجبت طائفة عليو الوضوء، ك٩بن ركم 
 . (7)مأكأصحاب الر ،  (6)كبو قاؿ سفياف الثورم، (5)كالٌنخعيٌ ، (4)ذلك عنو: ا٢بسن البصرم

 .(8)كاحتج ٧بتج ٕبديث منقطع ال يثبت

 

 

 

                                                 
ترقيم ىذا الباب من طبعة دار طيبة للنشر كالتوزيع الٍب قاـ بتحقيقها الدكتور أبو ٞباد صغّب أٞبد بن ٧بمد حنيف)أ(، كمل  (1)

 يوجد الَبقيم ُب طبعة دار الفبلح )ب(
(، ِٕ/ ُ، )ُط، اإلقناع في مسائل اإلجماع، (، كابن القطافٓ/ رقم)ّْ، صُ، ط، اإلجماعبن ا٤بنذرانظر: ا (2)

 (ِِٖرقم)
(، َُْ/ ُ)المرجع السابق، ، كابن القطاف، (ْٗ/ رقم)ّٗ(، كصٔرقم)/ ّْص، المرجع السابق، بن ا٤بنذرانظر: ا (3)

 (ُٕٗرقم)
النوكم، (، ك ِّٗ/ ُ، )ْ، طالمغنيكابن قدامة ا٤بقدسي، (، ُِٔ/ ُ، )ِ، طءمختصر اختالف العلماالطحاكم، انظر:  (4)

 (ُٔ/ ِ) ، د.ط،المجموع شرح المهذب
  (،  ِّْٔرقم)(، ّّْ/ ِباب الرجل ٰبدث ٍب يرجع قبل أف يتكلم، )، كتاب الصبلة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (5)

(، ُّْ/ ُ، )من كاف يعيد الصبلة كالوضوء، كتاب الصلوات، باب واآلثارالكتاب المصنف في األحاديث كابن أيب شيبة ُب 
 (ُّٗٗرقم)

، اختالف ا٤بركزم(، ك ٖٗ(، رقم)ّْٖ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، انظر:  (6)
 (ُُٔ/ ُ، )ِطمختصر اختالف العلماء، الطحاكم، (، ك ُِ/ رقم)ُُْ، صُطالفقهاء، 

، المبسوط(، كالسرخسي، ُُٔ/ ُ)مختصر اختالف العلماء، الطحاكم، ك (، ُْٓ/ ُ، )ُ، طاألصلالشيباين، انظر:  (7)
 (ٖٕ-ٕٕ/ ُد.ط، )

 كما سيأٌب بيانو بعد قليل  (8)



 

74 

 

 ، عن(4)حٍفصة، عن (3)ىشاـ، ثنا (2) ، أنا عبد ا بن بكر(1) حدثنا إبراىيم بن عبد ا – َُّ
، أف رجبل ضرير البصر جاء كالنيب صلى ا عليو كسلم يصلي بالناس، فَبدل ُب حفرة (5)أيب اٍلعالية

                                                 
، ٱبالطوككاف ال  أبو إسحاؽ التميمي النيسابورم، ابن أخت بشر بن القاسم الفقيو، إبراىيم بن عبد ا بن يزيد السعدم (1)

      ن بكحفص ، كٰبٓب ين الضريس بالرم ،كاألصمعي بالبصرة، ٧بمد ين عبيد بالكوفةركل عن . كيقاؿ لو ا٤بؤذف، كيلقب سرب
،       كابن خزٲبة، كا٢بسن بن سفياف، كإبراىيم بن أيب طالب ،حدث عنو: ٧بمد بن نصر ا٤بركزمكغّبىم. ك  عبد ا بنيسابور

    ، ككثَّقو "شيخ"قاؿ فيو أبو حاًب الرازم: كبنتو فاطمة السعدية. ، كعدة ،ك٧بمد بن يعقوب ين األخـر، ك٧بمد بن ا٢بسْب القطاف
ٗبسلم فغمزه  كاف يستخفٌ "كقاؿ أيضا: "، كثّب الرحلة  ،أديب ،ىو ٧بدث كبّب"ابن حباف، كقاؿ أبو عبد ا ا٢باكم النيسابورم: 

، كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر "اإلماـ، ا٢بافظ، الثقة"، ككصفو الذىيب ُب السّب بقولو: "ثقة"، كقاؿ أبو يعلى ا٣بليلي: "مسلم ببل حجة
. انظر: ىػ كىو كىم كاألكؿ أثبت، كقد جاكز التسعْب ِٖٔىػ يـو عاشوراء، كقيل: سنة  ِٕٔتوُب سنة ، "صدكؽ"ُب اللساف: 

، ُطلسان الميزان، (، كابن حجر العسقبلين، ْْ/ُّ، )ّ، طعالم النبالءأ سير(، كالذىيب، ٕٖ/ٖ، )ُ، طالثقاتالبسٍب، 
(ُ/ْٕ) 

، كركل كآخرين عبد ا بن بكر بن حبيب السهمي الباىلي، أبو كىب البصرم، نزيل بغداد، ركل عن ٞبيد كابن عوف كّٔز (2)
، كقاؿ أبو حاًب: "ثقة": كابن قانع قاؿ أٞبد كابن معْب كالعجليكغّبىم.  عنو ٧بمد بن الفرج كابن مبلعب كا٢بارث بن أيب أسامة

ثقة "كقاؿ الدارقطِب: ، ، كذكره ابن حباف ُب الثقات"السهمي بطن من باىلة ككاف ثقة صدكقا: "، كقاؿ ابن سعد"صاّب"
الكاشف في معرفة من لو (، كالذىيب، َّْ/ ُْ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ. انظر: ا٤بزم،  َِٖ. توُب ُب اـر سنة "مأموف

تقريب (، كُِٔ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِٓٔ، رقم )ُ، طرواية في الكتب الستة
 (ِّّْ، رقم)ْ، طالتهذيب

، كحفصة بنت سّبين كغّبىم ىشاـ بن حساف األزدم موالىم القردكسي، أبو عبد ا البصرم، ركل عن ا٢بسن كابن سّبين (3)
قاؿ ٰبٓب القطاف: ر بن عبد ا٢بميد كعبد ا بن بكر السهمي كآخركف. كركل عنو: إبراىيم بن طهماف، كإ٠باعيل بن علية، جري

     ىشاـ ُب ٧بمد ثقة، كىو عندم ُب ا٢بسن دكف ٧بمد بن عمرك. كقاؿ عثماف بن سعيد: سألت ٰبٓب عن ىشاـ فوثقو. كقاؿ 
كمل أر ُب حديثو منكرا، كىو ىشاـ أشهر كأكثر حديثان، فبل أحتاج أف أذكر لو شيئا، فإف أحاديثو مستقيمة، "ابن عدم: 

توُب  ."ثقة من أثبت الناس ُب ابن سّبين كُب ركايتو عن ا٢بسن كعطاء مقاؿ ألنو قيل كاف يرسل عنهما"، كقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ
ميزان (، كٗٗٓٗٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُُٖ/ َّ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ُُْٖب صفر سنة 

 (ِٖٕٗ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر، ِٓٗ/ ْ، )ُ، طاالعتدال
   قاؿ . حفصة بنت سّبين، أـ ا٥بذيل األنصارية البصرية، ركت عن موالىا أنس كأـ عطية، كركل عنها أيوب كخالد ا٢بذاء (4)

ما أدركت أحدا أفضلو "، كقاؿ إياس بن معاكية: "بصرية، ثقة"، كقاؿ أٞبد بن عبد ا العجلي: "ثقة، حجة"ٰبٓب بن معْب: 
    (،  ْٕٗٔ، رقم) المرجع السابق(، كالذىيب، ُُٓ/ ّٓ، )المرجع السابق، توفيت ُب حدكد ا٤بائة. انظر: ا٤بزم، "عليها

 (ُٖٔٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَْٗ/ ُِ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر، 
كبفتح الياء ا٤بنقوطة باثنتْب من ٙبتها كُب آخرىا ا٢باء  بكسر الراء-بن مهراف، أبو العالية الرّْياحي  -بالتصغّب–ريفىيع ىو  (5)

، كركل عنو عاصم األحوؿ كداكد بن أيب ىند، كثقو ٰبٓب بن كأيب موسى كآخرين يبموالىم البصرم، ركل عن عمر كأي  -ا٤بهملة
   ، ركل أبو أٞبد ا٢باكم عن أيب خلدة قاؿ قلت "ثقة ٦بمع على ثقتو"معْب، كأبو زرعة، كأبو حاًب، كقاؿ أبو القاسم البللكائي: 

= أليب العالية: أدركت النيب صلى ا عليو كآلو كسلم؟ قاؿ: "ال، جئت بعد سنتْب أك ثبلث"، كقد رأل الصديق، قالت حفصة 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4746
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8042
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2453
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2949
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، فأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: مىٍن ضىًحكى أىٍف ييًعيدى « ُب ا٤بسجد، فضحك طوائف من القـو
 (1) «اٍلويضيوءى، كىييًعيدى الصَّبلة

 

                                                                                                                                                         

ذلك. انظر: بنت سّبين: ٠بعتو يقوؿ قرأت القرآف على عمر ثبلث مرات، توُب سنة تسعْب، كقيل: ثبلث كتسعْب كقيل بعد = 
     (، ُٖٓٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُِْ/ ٗ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك َِٖ/ ٔ، )ُ، طاألنسابالسمعاين، 
 (ُّٓٗ، رقم)ْ، طالتقريب(، كِْٖ/ ّ، )ُ، طلتهذيبتهذيب اكابن حجر، 

(1)  باب الضحك كالتبسم ُب ، كتاب الطهارة، المصنف: قد أخرج ىذا ا٢بديث أيضان عبد الرزاؽ ُب تخريج الحديث
سنن (، كالدارقطِب ُب ٖ، كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب الوضوء، رقم)المراسيل(، كأبو داكد ُب َّٕٔرقم)الصبلة، 

، كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ّٓٔباب أحاديث القهقهة ُب الصبلة كعللها، رقم )، كتاب الطهارة، الدارقطني
، كتاب الطهارة، باب التحقيق في أحاديث الخالفبن ا١بوزم ُب ا(، ك ٕٗٔب ترؾ الوضوء من القهقهة ُب الصبلة، رقم )با

كلهم من طريق ىشاـ بن حساف عن حفصة بنت (،  ُِٔرقم)مسألة خركج النجاسات من غّب السبيلْب ينقض إذا فحش، 
         ّبين، عن سمسنده من طريق خالد ا٢بذاء، عن حفصة بنت ضا ا٢بارث ُب يكقد أخرجو أسّبين عن أيب العالية مرسبل، 

(، ككذلك ِٗ، كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب الضحك، رقم )بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثميأيب العالية، 
باب ما ذكر من  ّبين عن أيب العالية،سمن طريق حفص بن سليماف عن حفصة بنت  الجرح والتعديلأخرجو ابن أيب حاًب ُب 

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب ُٕٗ/ ُ، )علم عبد الرٞبن بن مهدم بعلل ا٢بديث
 ( من طريق شريك، عن أيب ىاشم، عن أيب العالية.ُّٕٗكتاب الطهارات، من كاف يعيد الصبلة كالوضوء، رقم)

 رجاؿ اإلسناد كلهم ثقات إال شيخ ا٤بصنف إبراىيم بن سعد السعدم فإنو صدكؽ، كلكن للحديث علة دراسة اإلسناد :
قاؿ أبو داكد ُب االنقطاع كما قاؿ ا٤بصنف حيث إف أبا العالية كىو تابعي قد أرسل ا٢بديث إىل النيب صلى ا عليو كسلم، 

        ذا ا٣برب عن النيب صلى ا عليو كسلم ك٨برجها كلها إىل : "ركم عن ا٢بسن، كإبراىيم، كالزىرم، ى(ٕٓ)ص:  المراسيل
كأليب العالية الرياحي أحاديث صا٢بة غّب ما ذكرت كأكثر ما نقم عليو من ىذا ا٢بديث حديث "أيب العالية"، كقاؿ ابن عدم: 

كبو يعرؼ كمن أجل ىذا ا٢بديث تكلموا الضحك ُب الصبلة ككل من ركاه غّبه فإ٭با مدارىم كرجوعهم إىل أيب العالية كا٢بديث لو 
حديث الرياحي "كقاؿ الشافعي: (، َُٓ/ ْ، )ُ، طالكامل في ضعفاء الرجال، "ُب أيب العالية كسائر أحاديثو مستقيمة صا٢بة

       كمراسيل ، كقاؿ البيهقي: "فهذا حديث مرسل(، ّْٓ/ ُ، )ُ، طمناقب الشافعيانظر: البيهقي، . "رياح يعِب ُب القهقهة
  كقاؿ (، ِِٔ/ ُ، )ّ، طالسنن الكبرىّبين"، سأيب العالية ليست بشيء كاف ال يبايل عمن أخذ حديثو كذا قاؿ ٧بمد بن 

، "ابن ا١بوزم: "ىذا حديث أىب العالية ىو الذم أخرجو مرسبل ككل من رفعو فقد غلط كمن أرسلو عن غّبه فإنو يرجع إليو
 (.ُٔٗ/ ُ، )ُ، طالتحقيق في أحاديث الخالف

  :ُب ضوء ىذه الدراسة تبْب أف ا٢بديث مرسل فهو ضعيف، ألف أبا العالية تابعي كمل يلق النيب صلى الحكم على الحديث
ا عليو كسلم، كتفرد أبو العالية ّٔذه الركاية إىل النيب صلى ا عليو كسلم، كمراسيلو ضعيفة. كقد ضعفو عدد من األئمة كما 

 (ُّْ/ ُ، )ُطسنن الدارقطني،  انظر: ا٤بنذر ككالدارقطِب كالبيهقي كابن ا١بوزم.تقدـ، منهم: ابن 
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كقالت طائفة: ليس على من ضحك ُب الصبلة كضوء، ركم ىذا القوؿ عن: جابر بن    
، كعركة بن (3)، كالزىرم(2)، كعطاء بن أيب رباح(1)عبد ا، كأيب موسى األشعرم، كالقاسم بن ٧بمد

، (8)، كالشافعي(7)، كبو قاؿ مالك(6)، كٰبٓب بن أيب كثّب(5)وؿ، كركم ذلك عن: مكح(4)الزبّب
يقوؿ كقو٥بم، ٍب رجع بعد ذلك، فقاؿ كما  (12)، ككاف األكزاعي(11)ر، كأبو ثو (10)، كإسحاؽ(9)كأٞبد

 قاؿ الثورم

 
                                                 

(،           ّٕٗٔ، كرقم)(ّٖٕٔباب الضحك كالتبسم ُب الصبلة، رقم)كتاب الطهارة، ، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ،  (1)
 (َُّٗ(، كرقم)َّٗٗ، رقم)المرجع السابقكابن أيب شيبة، 

 (ُّّٗ، رقم)المرجع السابق(، كابن أيب شيبة، ِّٕٕ، رقم)لمرجع السابقاأخرجو عبد الرزاؽ،  (2)
باب أحاديث القهقهة كتاب الطهارة، سنن الدارقطني، (، كالدارقطِب ُب ّٕٓٔ، رقم)المرجع السابقأخرجو عبد الرزاؽ،  (3)

 (ُُِٔب الصبلة كعللها، رقم)
من كاف يعيد الصبلة من باب  كتاب الطهارات،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرجو ابن أيب شيبة ُب  (4)

 (ُِّٗرقم)الضحك، 
 (ُٔ/ِ، د.ط، )المجموع شرح المهذبانظر: النوكم،  (5)
 مل أقف على مصدر قولو (6)
 (َُٗ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس، انظر:  (7)
، ُ، طاألمالشافعي، «. من كبلـ كإف عظم كال ضحك ُب صبلة كال غّبىا كال كضوء: »-رٞبو ا تعاىل-قاؿ الشافعي  (8)
(ُ/ّٓ) 

مسائل اإلمام      أٞبد بن حنبل، انظر: «. من ضحك ُب الصبلة ال كضوء عليو»صاّب بن أٞبد: ٠بعت أيب يقوؿ: قاؿ  (9)
أٞبد ال يرل من الضحك ُب  قاؿ أبو داكد: ٠بعت، ك ّْٔ/ رقمِص ، د.ط،أحمد بن حنبل برواية ابنو أبي الفضل صالح

، كقاؿ أيضا: ٠بعت أٞبد، سئل عن الضحك ُب «ال أدرم بأم شيء أعادكا الوضوء من الضحك»الصبلة كضوءا، كقاؿ: 
، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيأبو داكد السًّْجٍستاين، انظر: «. أما أنا، فبل أكجب فيو كضوءا»الصبلة؟ قاؿ: 

 (ُِ، ص)ُط
أما القهقهة ُب الصبلة فإف الذم يعتمد عليو ما صح عن جابر بن عبد ا كأيب موسى األشعرم رضي ا »قاؿ إسحاؽ:  (10)

عنهم كغّبىم من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم كالتابعْب يعيدكف الصبلة كال كضوء عليهم، فلم يذكر ُب حديث متصل عن 
ء منو، لو كاف ذلك التبعناه كتركنا ا٣بوض بالعقوؿ كا٤بقاييس فيو ككنا نتوضأ منو، كما النيب صلى ا عليو كسلم إعادة الوضو 

، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، «. نتوضأ من ٢بم ا١بزكر اتباعان لسنة النيب صلى ا عليو كسلم
 (ْْٗ(، رقم)ّْٖ/ ِ، )ُط

 (ُٔ/ِد.ط، )، المجموع شرح المهذبانظر: النوكم،  (11)
 المرجع السابقانظر:  (12)
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       ،(4)األعمش، عن (3)سفياف، عن (2)ن الوليد بعبد ا، ثنا (1)بن ا٢بسن عليدثنا ح - ُُّ

                                                 
بفتح الداؿ كالراء ا٤بهملتْب كسكوف الباء -علي بن ا٢بسن بن موسى، أبو ا٢بسن ا٥ببليل كىو ابن أيب عيسى الدارأًبًٍردم  (1)

كعبد ا بن يعلى بن عبيد عبد ا بن يزيد ا٤بقرئ ك ، ركل عن -ا٤بنقوطة بواحدة ككسر ا١بيم كسكوف الراء ككسر الداؿ ا٤بهملتْب
    ذكره ابن حباف ُب الثقات، كقاؿ ٧بمد بن  ،كآخركف ، كركل عنو أبو داكد كابن الشرقي كأبو عبد ا بن األخـرمكغّبىالوليد 

أكلو توُب كقد كقاؿ ا٢بافظ: ثقة، كاف من علماء نيسابور كابن عا٤بهم،   :عندم ثقة صدكؽ، كقاؿ ا٢باكم عبد الوىاب الفراء: ىو
، د.ط،       اللباب في تهذيب األنساب(، كابن األثّب، َِٕ/ ٓ، )ُ، طاألنسابالسمعاين، ىػ. انظر:  ِٕٔالذئب سنة 

، ُ، طالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة(، كالذىيب، ّْٕ/ َِ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك ِْٖ/ ُ)
 (َْٕٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِٗٗ/ ٕ، )ُ، طذيبتهذيب الته(، كابن حجر العسقبلين، ّٖٔٗرقم)

عبد ا بن الوليد بن ميموف، أبو ٧بمد ا٤بكي ا٤بعركؼ بالعدين، ركل عن الثورم كإبراىيم بن طهماف كزمعة كغّبىم، كركل عنو  (2)
جعل يصحح ٠باعو كلكن أٞبد كسعيد بن عبد الرٞبن ا٤بخزكمي كمؤمل بن يهاب كغّبىم. قاؿ حرب عن أٞبد: ٠بع من سفياف ك 

مل يكن صاحب حديث كحديثو حديث صحيح ككاف رٗبا أخطأ ُب األ٠باء كتب عنو أيب كثّبا، كقاؿ ابن معْب: ال أعرفو مل 
أكتب عنو شيئا، كقاؿ أبو زرعة: صدكؽ، كقاؿ أبو حاًب: يكتب حديثو كال ٰبتج بو، كقاؿ ابن عدم: ما رأيت ُب حديثو شيئا 

       ابن حباف ُب الثقات كقاؿ: مستقيم ا٢بديث، كقاؿ البخارم: مقارب، كقاؿ العقيلي: ثقة معركؼ،  منكرا فاذكره، كذكره
. انظر: ا٤بزم، ، كقاؿ ا٢بافظ: صدكؽ رٗبا أخطأيهم ُب أحاديث كىو عندم كسط، كقاؿ الدارقطِب: ثقة مأموف: األزدم كقاؿ

(، َٕ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َّْٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُِٕ/ ُٔ، )المرجع السابق
 (ِّٗٔ، رقم)ْ، طالتقريبك

 سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم، أبو عبد ا الكوُب، ركل عن حبيب بن أيب ثابت كسلمة بن كهيل كابن ا٤بنكدرىو  (3)
         ، قاؿ ابن ا٤ببارؾ: ما كتبت عن أفضل منو، كخلق كثّب ، كركل عنو عبدالرٞبن كالقطاف كالفريايب كعلي بن ا١بعدكغّبىم

ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ككاف ، كقاؿ ا٢بافظ: عبلـ علما كزىداأحد األكقاؿ الذىيب: كقاؿ كرقاء: مل ير سفياف مثل نفسو، 
المرجع كالذىيب، (، َُِ/ ٗ، )المرجع السابقىػ ، كلو أربع كستوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ُُٔرٗبا دلس، توُب ُب شعباف سنة 

 (ِْْٓ، رقم)ْ، طالتقريب، ك(ُُُ/ ْ، )ُطتهذيب التهذيب، كابن حجر العسقبلين، (،   ُٔٗٗ، رقم)السابق
      سليماف بن مهراف األسدم الكاىلي، أبو ٧بمد الكوُب األعمش، ركل عن أنس كمل يثبت لو منو ٠باع كعبد ا بن ىو  (4)

أيب أكَب يقاؿ أنو مرسل كزيد بن كىب كأيب كائل كأيب عمرك الشيباين كقيس بن أيب حاـز كخلق كثّب، كركل عنو ا٢بكم بن عتيبة 
ك٧بمد بن كاسع  -كىو من أقرانو-كسليماف التيمي كسهيل بن أيب صاّب  -كىو من شيوخو-كزبيد اليامي كأبو إسحاؽ السبيعي 

هماف كجرير بن حاـز كغّبىم. قاؿ ابن ا٤بديِب: حفظ العلم على أمة ٧بمد صلى ا عليو كآلو كشعبة كالسفياناف كإبراىيم بن ط
قرأ لكتاب أكقاؿ ىشيم: ما رأيت بالكوفة أحد كقاؿ أيضا: لو ألف ثبلٜبائة حديث، كسلم ستة، كذكر منهم: كاألعمش بالكوفة، 

ؤىم للقرآف كأحفظهم للحديث كأعلمهم بالفرائض كذكر خصلة ا منو، كقاؿ ابن عيينة: سبق األعمش أصحابو بأربع كاف أقر 
أخرل، كقاؿ شعبة: ما شفاين أحد ُب ا٢بديث ما شفاين األعمش، ككاف شعبة إذا ذكر األعمش قاؿ: ا٤بصحف ا٤بصحف، كقاؿ 

لعجلي: كاف عمرك بن علي: كاف األعمش يسمى ا٤بصحف لصدقو، كقاؿ ابن عمار: ليس ُب ادثْب أثبت من األعمش، كقاؿ ا
ىػ،  ُْٖأك  ُْٕثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس، توُب ُب ربيع األكؿ سنة كقاؿ ا٢بافظ: ثقة ثبتا ُب ا٢بديث، 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5736
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4732
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3436
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
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ٍلويضيوءى ييًعيدي الصَّبلةى، كىال ييًعيدي ا»قاؿ: جابر  عن،(1)أيب سفياف عن
 (2)« 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

     (، ُِِّ، رقم )ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ٕٔ/ ُِ، )المرجع السابقكعاش رٞبو ا ٜبانيا كٜبانْب سنة. انظر: ا٤بزم، 
 (ُِٓٔ، رقم )ْ، طالتقريب(، كِِِ/ ْ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر العسقبلين، 

طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفياف القرشي موالىم، اإلسكاؼ نزؿ مكة، ركل عن أيب أيوب كجابر كابن عباس، كركل ىو  (1)
. انظر: صدكؽكقاؿ ا٢بافظ:  خرَّج لو البخارم مقركنا بآخر،ك قاؿ ٝباعة: ليس بو بأس، ، عنو األعمش كأبو بشر كابن إسحاؽ

، ْ، طالتقريب، ك(ِٔ/ ٓ، )ُطتهذيب التهذيب، (، كابن حجر العسقبلين، ّْٖ/ ُّ، )المرجع السابقا٤بزم، 
 (َّّٓرقم)

(2)  :من  ، كتاب الصلوات، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة ُب أيضا  ىذا ا٢بديث قد أخرج التخريج
باب أحاديث القهقهة ُب الصبلة ، كتاب الطهارة، سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب َّٖٗرقم)كاف يعيد الصبلة من الضحك، 

السنن كالبيهقي ُب (، ُِّّ، مسند جابر، رقم)مسند أبي يعلى(، كأبو يعلى ُب ّٓٔ( إىل رقم)ْٖٔرقم)كعللها، من 
،  معرفة السنن واآلثار(، كُب ْٕٔ(، ك)ّٕٔ(، ك)ِٕٔ، كتاب الطهارة، باب ترؾ الوضوء من القهقهة ُب الصبلة، رقم)الكبرى

، كتاب الطهارة، باب ما السنن الصغير(، كُب ُُِِكتاب الطهارة، باب الوضوء من الكبلـ كالضحك ُب الصبلة، رقم)
 . (، كلهم من طريق األعمش عن أيب سفياف عن جابر رضي ا عنؤْيوجب الوضوء، رقم)

 عبد ا بن الوليد بن ميموف كطلحة بن نافع : رجاؿ ا٤بصنف كلهم من األئمة الثقات األثبات ما عدا دراسة اإلسناد
 . الواسطي، فإهنما صدكقاف، فسند ا٤بصنف حسن

 كقد أخرجو ، على جابر بن عبد ا رضي ا عنهما ديث موقوؼُب ضوء ىذه الدراسة تبْب أف ا٢ب: الحكم على الحديث
ىذا ُب صحيحو معلقا ُب كتاب الوضوء، باب من مل ير الوضوء من ا٤بخرجْب من القبل كالدبر، كقاؿ ا٢بافظ: "أيضا البخارم 

فتح الباري شرح ابن حجر العسقبلين، انظر: التعليق كصلو سعيد بن منصور كالدارقطِب كغّبٮبا كىو صحيح من قوؿ جابر". 
 .(ّٕٔ/ُ، )ُ، طصحيح البخاري

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4024
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، عن ٞبيد بن (4)، أنا سليماف بن ا٤بغّبة(3)، ثنا ىشيم(2)، ثنا سعيد(1)حدثنا ٧بمد – ُِّ
 ، قاؿ:(5)ىبلؿ

                                                 
زيد الصائغ، أيو عبد ا ا٤بكي، ركل عن حفص بن عمر بن ا٢بارث بن سخربة البصرم كعبد ا بن ىو ٧بمد بن علي بن  (1)

دعلج بن أٞبد، كأبو ٧بمد الفاكهي، كسليماف الطرباين، كخلق كثّب من ، كركل عنو كغّبىم مسلمة القعنيب كٰبٓب بن معْب
ىػ.  ُِٗتوُب ٗبكة شهر ذم القعدة سنة ادث، اإلماـ، الثقة، : كثَّقو ابن حباف كالدارقطِب، كقاؿ الذىيب ُب كصفو  ،الرحالْب

(، ٖٖرقم)، ُ، طالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدابن نقطة، (، ك ُِْٕٓرقم)، ُ، طالثقاتالبيسٍب، انظر:  ابن حباف 
 (ِْٖ/ُّ، )ّ، طسير أعالم النبالءكالذىيب، 

، كركل كمالك كىشيم كٝباعة عثماف ا٣براساين، نزيل مكة، ركل عن فليح كالليثسعيد بن منصور بن شعبة ا٢بافظ، أبو ىو  (2)
قاؿ ا٢باكم: "أحد أئمة ا٢بديث لو مصنفات"، كقاؿ   ،كآخركف عنو مسلم كأبو داكد كّٔلوؿ بن إسحاؽ كأبو شعيب ا٢براين

ثقات كقاؿ: "كاف ٩بن ٝبع كصنف ككاف يعقوب بن سفياف: "كاف إذا رأل ُب كتابو خطأ مل يرجع عنو"،  كذكره ابن حباف ُب ال
ىػ كقيل بعدىا. انظر: ا٤بزم،  ِِٕمن ا٤بتقنْب األثبات"، كقاؿ ابن قانع: "ثقة ثبت"، كقاؿ ا٣بليلي: "ثقة متفق عليو". توُب سنة 

     (، ُِٔٗ، رقم)ُ، طالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة(، كالذىيب، ٕٕ/ ُُ، )ُ، طتهذيب الكمال
 (ِّٗٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كٖٗ/ ْ، )ُ، طتهذيب التهذيبابن حجر العسقبلين، ك 

يم بن بىشّب بن القاسم بن دينار السلمي، كىو بضم ا٥باء كفتح الشْب، كبشّب بفتح الباء، أبو معاكية بن أيب خاـز ىيشى  (3)
     قاؿ . ، كركل عنو أٞبد كابن معْب كىناد كآخركفالواسطي، ركل عن عمرك بن دينار كأيب الزبّب كعبد ا٤بلك بن عمّب كخلق

حفظ ىشيم أثبت عندم من حفظ أيب عوانة، كقاؿ عمار: إذا اختلف أبو عوانة كىشيم فالقوؿ : أٞبد بن سناف عن ابن مهدم
كيزيد بن سئل أيب عن ىشيم : بن أيب حاًباكقاؿ ، قوؿ ىشيم مل يعد عليو خطأ، كقاؿ العجلي: ىشيم كاسطي ثقة ككاف يدلس

قاؿ كسئل أبو زرعة عن  ،ثقة كىو أحفظ من أيب عوانة: فقاؿ، قاؿ كسألت أيب عن ىشيم، ىشيم أحفظهما :فقاؿ؟ ىاركف
كاف ثقة كثّب ا٢بديث ثبتا يدلس كثّبا فما قاؿ ُب حديثو أنا فهو حجة كما : بن سعداكقاؿ ، ىشيم أحفظ: فقاؿ؟ ىشيم كجرير

أحفظ ُب اليـو مائة كلو سألت عنها بعد  كنت: قاؿ؟ حاًب ا٤بؤدب: قيل ٥بشيم كم ٙبفظمل يقل فليس بشيء، كقاؿ ٧بمد بن 
ثقة ثبت كثّب التدليس كاإلرساؿ ، كقاؿ ا٢بافظ: "كقاؿ يزيد بن ىاركف: ما رأيت أحفظ من ىشيم إال الثورم، شهر ألجبت

المرجع ا٤بزم، (، ك ُّٕ/ ِ، د.ط، )واللغاتتهذيب األسماء النوكم، ىػ. انظر:  ُّٖعاش ٜبانْب سنة، كتوُب سنة ". ا٣بفي
 ،ْطالتقريب، (، كٗٓ/ ُُ، )ُطالتهذيب، (، كابن حجر، ٕٗٗٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِِٕ/ َّ، )السابق

 (ُِّٕرقم)
القعنيب كركل عنو كآخرين، كثابت  ٞبيد بن ىبلؿسليماف بن ا٤بغّبة القيسي موالىم البصرم، أبو سعيد، ركل عن ا٢بسن ك  (4)

ثقة ثقة، كقاؿ شعبة: ىو سيد أىل البصرة، كقاؿ أٞبد: ثبت ثبت، أخرج لو فيو:  قاؿ ٰبٓب بن معْبكابن مهدم كٝباعة.  كىدبة
، رقم المرجع السابق(، كالذىيب، ٗٔ/ ُِ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم، ُٓٔالبخارم مقركنا كتعليقا، توُب سنة 

 (ُِِٔرقم ) ،ْطالتقريب، (، كَِِ/ ْ، )ُطالتهذيب، (، كابن حجر، ُِِٗ)
 ٞبيد بن ىبلؿ العدكم البصرم، أبو نصر البصرم، ركل عن عبدا بن مغفل كمطرؼ بن الشخّب كسعيد بن ا٤بسيب (5)

: كقاؿ ا٢بافظقاؿ قتادة: ما كانوا يفضلوف أحدا عليو ُب العلم،  .كآخركف ، كركل عنو شعبة كجرير بن حاـز  كٞباد بن زيدكٝباعة



 

81 

 

تو: بأصحابو، فزاد شيئا فضحكوا منو، فقاؿ أبو موسى حيث انصرؼ من صبل (1)صلى أبو موسى
 (3)«فليعد الصبلة (2)[من كاف ضحك ]منكم»

ًإذا تطهر ا٤برء فهو على طهارتو، كال ٯبوز نقض طهارة ٦بمع عليها إال بسنة قاؿ أبو بكر : 
، (5)مع من نقض طهارتو ٤با ضحك ُب الصبلة، كحديث أيب العالية مرسل (4)أك إٝباع، كال حجة

 كا٤برسل من ا٢بديث ال تقـو بو ا٢بجة. 

 

 

                                                                                                                                                         

(، كالذىيب، َّْ/ ٕ، )تهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . ثقة عامل، كلكن توقف فيو ابن سّبين لدخولو ُب عمل السلطاف= 
 (ُّٔٓرقم ) ،ْطالتقريب، (، كُٓ/ ّ، )ُط، التهذيب تهذيب(، كابن حجر، ُُِٔ، رقم )الكاشف

، أبو موسى االشعرم، صحايب مشهور، -الضاد ا٤بعجمةبفتح ا٤بهملة كتشديد - عبد ا بن قيس بن سليم بن حىضَّارىو  (1)
كمناقبو مشهورة، أسلم ٗبكة، كىاجر إىل ا٢ببشة، فبقي با٢ببشة مع حعفر بن أيب طالب حٌب قدـ معو زمن خيرب، فتح البلداف، 

حد علماء الصحابة ككيل زبيد كعدف للنيب صلى ا عليو كسلم، ككيل الكوفة كالبصرة لعمر، كىو أحد ا٢بكمْب بصفْب، ككاف أ
كفقهائهم، ككاف قد أعطي من مزامّب آؿ داكد من حسن صوتو، ركل عنو بنوه: أبو بكر كأبو بردة كإبراىيم كموسى، كركل عنو من 
         الصحابة: أبو سعيد، كأبو ىريرة، كأنس بن مالك، كأبو الٌدرداء، كأبو أمامة، كأسامة بن شريك، كطارؽ بن شهاب، كمن التٌابعْب: 
ابن ا٤بسٌيب، كطاكس، كأبو عٍثماف النهًدم، ٨بتلف ُب كفاتو كقربه، فقيل: توُب ُب سنة اثنتْب كٟبسْب، كدفن ٗبكة، كقيل: أربع 

معرفة (، كأبو نعيم األصبهاين، ُِْ/ ِ، )ُ، طمعجم الصحابةكأربعْب، كدفن بالتوبة من الكوفة على ميلىٍْب. انظر: ابن قانع، 
أسد (، كابن األثّب ا١بزرم، ُِٕٔ/ ْ، )ُ، طاالستيعاب في معرفة األصحاب(، كابن عبد الرب، ُْٕٗ/ ْ، )ُ، طالصحابة

 (.ُُٖ/ ٓ، )ُ، طاإلصابة في تمييز الصحابة(، كابن حجر العسقبلين، ّْٔ/ ّ، )ُ، طالغابة في معرفة الصحابة
 ُب )أ(: منهم، كا٤بثبت من )ب( كسنن الدارقطِب كالسنن الكربل للبيهقي (2)
(3)  كتاب الصلوات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: كقد أخرج ىذا األثر أيضا ابن أيب شيبة ُب التخريج ،

باب أحاديث القهقهة ُب ، كتاب الطهارة، سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ُّْٗرقم)من كاف يعيد الصبلة من الضحك، 
باب ترؾ الوضوء من القهقهة ُب الصبلة، ، كتاب الطهارة، السنن الكبرىكالبيهقي ُب (، ٓٔٔ( ك)ّٔٔالصبلة كعللها، رقم)

 (، كلهم من طريق سليماف بن ا٤بغّبة بو.ٕٔٔرقم)
 صحيح ا٤بصنف إسنادرجاؿ اإلسناد كلهم من الثقات األثبات، ف: دراسة اإلسناد. 
 ؼ على أيب موسى رضي ا عنو.موقو تبْب أنو صحيح ىذا األثر  ُب ضوء دراسة :الحكم على األثر 
 ُب )ب( : "أك حجة"، كا٤بثبت من )أ(، كىو أظهر، كا أعلم. (4)
 (ٗٔكما تقدـ بيانو ص)  (5)
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ـ، كخركج ا٤بذم، كالريح كإذا كانت األحداث الٍب ال اختبلؼ فيها مثل الغائط كالبوؿ، كالنو 
تنقض الطهارة ُب الصبلة؛ فالضحك ال ٱبلو ُب نفسو أف يكوف حدثا كسائر األحداث، فالبلـز ٤بن 
جعل ذلك حدثا أف ينقض طهارة ا٤برء إذا ضحك ُب الصبلة، أك ُب غّب الصبلة ال يكوف حدثا، 

 دث، فذلك ٙبكم من فاعلو. فغّب جائز إٯباب الطهارة منو، فأما أف ٯبعلو مرة حدثا، كمرة ليس ٕب

: أف ادث ُب صبلتو يتوضأ، كيبِب عليها، كال تفسد صبلتو، (1)كمن قوؿ أصحاب الرأم
 .      (2)كمن تكلم ُب الصبلة بطلت صبلتو، كعليو أف ]يستقبلها[

كأكجبوا على الضاحك ُب الصبلة حكما ثالثا جعلوا عليو إعادة الوضوء، كإعادة الصبلة، فبل 
الذم ىو بو أشبو، كال كحكم سائر األحداث الٍب من أصاب ذلك  (3)وه كحكم ]الكبلـ[ىم جعل

 بُب إذا تطهر على صبلتو. 

كقالوا: إذا جلس ُب آخر صبلتو مقدار التشهد من قبل أف يسلم، ٍب ضحك من قبل أف 
 . (4)يسلم فقد ٛبت صبلتو ىذه، كعليو أف يتوضأ لصبلة أخرل

كليس ٱبلو الضاحك ُب ىذه ا٢باؿ أف يكوف ُب صبلتو، فعليو أف يعيدىا، أك ال يكوف ُب 
صبلة فبل كضوء عليو ُب مذىبهم. فأما أف يكوف ُب صبلة كعليو أف يتوضأ كليس ُب صبلة؛ ألنو ال 

 إعادة عليو، فهذا غّب معقوؿ. 

 

                                                 
اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن الشيباين: أرأيت رجبل دخل مع اإلماـ ٍب أحدث ىو قوؿ اإلماـ أيب حنيفة رٞبو ا، كما سألو تلميذه  (1)

قيء أك رعاؼ أك شيء يسبقو كال يتعمد لشيء من ذلك كيف يصنع إف كاف إماما أك مل يكن إماما؟  حدثا من بوؿ أك غائط أك
إف كاف إماما تأخر كقدـ رجبل ٩بن خلفو يصلي بالقـو كيذىب ىو فيتوضأ فإف مل يكن تكلم اعتد ٗبا : »-رٞبو ا–فأجاب

 (ُّْ/ ُ، )ُ، طاألصلالشيباين، انظر: « ء ٩با مضىمضى من صبلتو كصلي ما بقي فإف تكلم استقبل الصبلة كمل يعتد بشي
 ُب )أ(: "يستأنفها"، كا٤بثبت من )ب( ككتاب األصل (2)
 سقط من )أ( كا٤بثبت من )ب( (3)
 (ُْٔ/ ُ، )المرجع السابقالشيباين، انظر:  (4)
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جعلوا حكم الضحك كقد أٝبع أىل العلم على أف من قذؼ ُب صبلتو، فبل كضوء عليو، ف
أعظم من حكم القذؼ، كال ٯبوز أف يوصف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الذين 

ۡىۖۡ  كصفهم ا بالرٞبة ُب كتابو فقاؿ: ﴿ ُّ ََ ، كخرب النيب صلى ا عليو كسلم بأف خّب (1)﴾رََُحَآُء بَۡي
لف رسوؿ ا صلى ا عليو بأهنم ضحكوا بْب يدم ا تعاىل خ (2)الناس القرف الذم ىو فيهم

 . كسلم ُب صبلهتم كلو كصفوىم بضد ما كصفوىم بو كاف أكىل ّٔم، كا أعلم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ِٗسورة الفتح: جزء من اآلية  (1)
بد ا بن مسعود رضى ا عنو عن النىب صلى ا عليو كسلم قاؿ: عقد ركل ىذا ا٢بديث عدد من الصحابة الكراـ، منهم: (2)
 يػٍري النَّاًس قػىٍرين ًينىوي، خى ـه تىٍسًبقي شىهىادىةي أىحىًدًىٍم ٲبى ىءي أىقٍػوىا ًينيوي شىهىادىتىوي ، ٍبيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم، ٍبيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم، ٍبيَّ ٯبًى أخرجو ؛ كىٲبى

فضائل أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم كغّبه، باب فضائل أصحاب النيب صلى ا  ، كتابصحيح البخاريالبخارم ُب 
، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ٍب الذين يلوهنم، صحيح مسلم(، كمسلم ُب ُّٓٔعليو كسلم، رقم)

يػٍريكيٍم قػىٍرين، ٍبيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم، ٍبيَّ ا عليو كسلم: عمراف بن حصْب رضي ا عنهما، قاؿ: قاؿ النيب صٌلى . كركاه (ُْٔٔرقم) خى
، كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، صحيح البخاري؛ أخرجو البخارم ُب ...الًَّذينى يػىليونػىهيمٍ 

(، كركاه     ِِْٔيلوهنم، رقم) باب فضل الصحابة ٍب الذين كتاب فضائل الصحابة،،  صحيح مسلم(، كمسلم ُب ُِٓٔرقم)
يػٍري أيمًٍَّب اٍلقىٍرفي الًَّذينى بيًعٍثتي ًفيًهٍم، ٍبيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيمٍ قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم: أبو ىريرة رضي ا عنو  ؛ ...خى

(. كركاه النعماف بن َِْٔم، رقم)باب فضل الصحابة ٍب الذين يلوهن كتاب فضائل الصحابة،،  صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب 
، مسند الكوفيْب، حديث النعماف بن بشّب عن النيب صلى ا عليو كسلم، المسندبشّب رضي ا عنهما؛ أخرجو اإلماـ أٞبد ُب 

، تتمة مسند األنصار، المسند(. كركاه بريدة األسلمي رضي ا عنو؛ أخرجو اإلماـ أٞبد ُب ُِْٖٖ(، رقم)ّٕٔ/ َّ)
 (.َِِّْ(، رقم)َُّ/ ّٖبريدة األسلمي، ) حديث
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 ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم -ٖٔ

قاؿ أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارتو إال أف تدؿ حجة على نقض طهارتو. كأٝبع          
الكذب كالغيبة ال  (1)كل من ٫بفظ قولو من علماء األمصار على أف القذؼ كقوؿ ] الزكر، ك[

 (3)مكأىل الكوفة من أصحاب الرأ (2) تنقض طهارة كال توجب كضوءا كذلك مذىب أىل ا٤بدينة
 .(6)كإسحاؽ (5)كأٞبد (4)كغّبىم كىو قوؿ الشافعي

كقد ركينا عن ابن عباس أنو قيل لو: السرقة كا٣بيانة كالكذب كالفجور كالنظر إىل ما ال ٰبل         
 أيوجب الوضوء؟ قاؿ: ال، ا٢بدث حدثاف: حدث من فوؽ كحدث من أسفل.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ما بْب ا٤بعكوفْب زيادة من طبعة دار الفبلح )ب( (1)
مواىب الجليل في شرح مختصر ا٢بطاب الرعيِب، (، ك ٔٔ/ُ)، ُط، الشامل في فقو اإلمام مالك، الدمياطيانظر:  (2)

 (َِّ/ُ، )ّطخليل، 
 (ٕٗ/ُ، د.ط، )المبسوط(، كالسرخسي، ْٓ/ُ، )ُط، المبسوطا٤بعركؼ بػػ  األصلالشيباين، انظر:  (3)
 (َٕ/ُ، )ُ، طاألمالشافعي، «. كال كضوء من كبلـ كإف عظم: »-رٞبو ا-قاؿ الشافعي (4)
 (ِٗ(، رقم)ِٗٗ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوانظر: الكوسج،  (5)
 (ََّ/ِ، )المرجع السابقانظر : الكوسج،  (6)
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       ، (4)، أنا السكرم(3)، أنا السيناين(2)ز، ثنا ٧بمد بن عبد العزي(1)حدثنا ٧بمد بن نصر - ُّّ
 ، (6)، عن ٦باىد(5)عن عبد الكرًن

                                                 
٧بمد بن نصر ا٤بركزم، أبو عبد ا، ركل عن ٰبٓب بن ٰبٓب النيسابورم كعبداف بن عثماف كإسحاؽ بن راىويو كخلق كثّب.  (1)

قاؿ ابن حباف: "كاف أحد األئمة ُب . كركل عنو ابنو إ٠باعيل كعبد ا بن ٧بمد بن علي البلخي كأبو عبد ا بن األخـر كغّبىم
. "ثقة حافظ إماـ جبلكقاؿ ا٢بافظ: "ن أعلم أىل زمانو باالختبلؼ كأكثرىم صيانة ُب العلم"، الدنيا ٩بن ٝبع كصنف ككاف م

(،      ُْٓ/ ٗ، )ُ، طالثقاتابن حباف، . انظر: ككاف مولده سنة مائتْب قبل كفاة الشافعي بأربع سنْبىػ،  ِْٗمات سنة 
 (ِّٓٔ، رقم) ْ، طالتهذيبتقريب ك(، ََٖ، رقم)ُ، طتهذيب التهذيببن حجر العسقبلين، اك 

٧بمد بن عبد العزيز بن أيب رًٍزمة، أبو عمرك اليشكرم ا٤بركزم غىٍزكاف. ركل عن ابن ا٤ببارؾ  كالوليد بن مسلم كابن عيينة  (2)
قاؿ أبو حاًب : صدكؽ، كقاؿ النسائي كالدارقطِب: ثقة، . كغّبىم، كركل عنو األربعة كابن خزٲبة  كأبو العباس السراج كآخركف

(، كالذىيب، ٖ/ ِٔ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ. انظر: ا٤بزم،  ُِْمات سنة . ، كقاؿ ا٢بافظ: ثقةذكره ابن حباف ُب الثقاتك 
 (َِٗٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُِّ/ ٗ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ََُٓ، رقم)ُ، طالكاشف

ىو الفضل بن موسى السيناين، أبو عبد ا ا٤بركزم، ركل عن ىشاـ بن عركة كطبقتو كركل عنو إسحاؽ ك٧بمود بن غيبلف  (3)
ثقة ثبت كرٗبا أغرب، كقاؿ الذىيب: ثبت، كقاؿ ا٢بافظ: ، صدكؽ صاّب: كقاؿ أبو حاًب، ثقة: بن معْب كابن سعدا قاؿكخلق. 

    (، ْْٕٕ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِْٓ/ ِّ، )المرجع السابق٤بزم، ىػ. انظر: ا ُِٗمات ُب ربيع األكؿ سنة 
 (ُْٗٓ، رقم )ْ، طالتقريب(، كِٖٔ/ ٖ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر العسقبلين، 

، كركل كمنصور بن ا٤بعتمر كٝباعة ىو ٧بمد بن ميموف ا٤بركزم، أبو ٞبزة السكرم، ركل عن عاصم بن ّٔدلة كزياد بن عبلقة (4)
كاف من ثقات الناس كمل يكن يبيع السكر كإ٭با ٠بي السكرم : "قاؿ الدكرم، كغّبىم عبداف كنعيم بن ٞبادابن ا٤ببارؾ ك  عنو

فقاؿ األتباع ما كاف عليو حسْب بن كاقد ؟ سئل ابن ا٤ببارؾ عن األتباع: كقاؿ ٰبٓب بن أكثم، ثقة: كقاؿ النسائي"، ٢ببلكة كبلمو
(، كالذىيب، ْْٓ/ ِٔ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ُٖٔأك  ُٕٔثقة فاضل، توُب سنة كقاؿ ا٢بافظ: ، كأبو ٞبزة

 (ّْٖٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كْٖٔ/ ٗ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُْٖٓ، رقم)المرجع السابق
      ابن أيب ليلىعطاء ك من اليمامة، ركل عن  عبد الكرًن بن مالك ا١بزرم، أبو سعيد، موىل بِب أمية كىو ا٣ًبضرمي نسبة إىل قرية (5)
  بن سعد٧بمد كقاؿ ، ثقة ثبتكابن معْب:  قاؿ أٞبدكآخركف.  مالك كابن عيينةابن جريج ك ، كركل عنو كغّبىم بن ا٤بسيبكا

       :اف الثورمكقاؿ سفي، ثقة: كقاؿ ابن عمار كالعجلى كأبو زرعة كأبو حاًب كغّب كاحد، كاف ثقة كثّب ا٢بديثكابن عبد الرب:  
كقاؿ ، "حافظ مكثرقاؿ الذىيب: "، ك ما رأيت أفضل منو كاف ٰبدث بشيء ال يوجد إال عنده فبل يعرؼ ذلك فيو يعِب ال يفتخر

(، َّّْ، رقم )المرجع السابق(، كالذىيب، ِِٓ/ ُٖ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ُِٕثقة متقن، مات سنة ا٢بافظ: 
 (ُْْٓ، رقم )ْ، طالتقريب(، كّّٕ/ ٔ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر العسقبلين، 

٦باىد بن جىرٍب، أبو ا٢بجاج، موىل السائب بن أيب السائب ا٤بخزكمي ا٤بكي، ركل عن أيب ىريرة كابن عباس كسعد، كركل عنو  (6)
كمسلم، كابن معْب يقوؿ :مل يسمعها، كقد رأل ىاركت قتادة كابن عوف كسيف بن سليماف، كحديثو عن عائشة ُب البخارم 

مات سنة إحدل أك اثنتْب أك ثبلث أك أربع  ثقة حجة إماـ ُب القراءة كالتفسّب كُب العلم،قاؿ ا٢بافظ: كماركت فكاد يتلف، 
(، كابن حجر ِٖٗٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِِٖ/ ِٕ، )المرجع السابقكمائة كلو ثبلث كٜبانوف. انظر: ا٤بزم، 

 (ُْٖٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كِْ/ َُ، )ُ، طالتهذيبالعسقبلين، 
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ل، أينقض الوضوء؟ قاؿ: قلت البن عباس: السرقة كا٣بيانة كالكذب كالفجور كالنظر إىل ما ال ٰب
ثىاًف حىدىثه ًمٍن فػىٍوؽى »قاؿ:   (1)«لى فى سٍ أى  نٍ مً  ثه دى حى كى  ال، الػحىدىثي حىدى

قلت لعطاء: ىل تعلم ُب شيء من الكبلـ كضوءا؟ سباب أك غّب فقاؿ: كقاؿ ابن جريج: 
 . (2)ال. كىذا قوؿ الزىرم

كقد استدؿ بعض أىل العلم ُب إسقاط الوضوء عمن تكلم ٗبا يعظم من القوؿ ٕبديث      
 .(2)أيب ىريرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)   :(، من طريق ا٢بسن بن أيب جعفر، عن عكرمة، عن ٖٖٓ، رقم)المجالسة وجواىر العلمالدينورم ُب ركاه التخريج   

( ِٖٗٔ، رقم)ُ، طاإليمانشعب ، كركاه البيهقي ُب «ا٢بدث حدثاف: حدث من فيك، كحدث من فرجك»ابن عباس قاؿ: 
ا٢بدث حدثاف: حدث من فيك، كحدث من نومك، كحدث »من طريق ليث، عن ٦باىد، عن ابن عباس كعائشة، أهنما قاال: 

 «.الفم أشد: الكذب كالغيبة
 سند ا٤بصنف صحيح، رجالو ثقات كبسند متصل من ا٤بصنف إىل  ابن عباس رضي ا عنهمادراسة اإلسناد : 
  ُب ضوء الدراسة ٥بذا األثر تبْب أف ىذا األثر صحيح كموقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما. األثر: الحكم على 

(، عن معمر قاؿ: سألت الزىرم، ىل ّْٕرقم)باب الوضوء من الكبلـ،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (2)
، كتاب الطهارات، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاربن أيب شيبة، ُب ، كركاه ا«ال»ىتعلم ُب شيء من كبلـ كضوء؟ قاؿ: 

(، أنو قاؿ: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقاف، قاؿ: سألت ُِّْ، رقم)ُب الوضوء من الكبلـ ا٣ببيث كالغيبةباب 
 «. ال»الزىرم ُب شيء من الكبلـ كضوء شعر أك غّبه؟، قاؿ: 

 سيأٌب ُب ا٢بديث التايل (2)
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 ، (4)الزىرم، عن (3)، عن معمر(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم -ُّْ 

                                                 
إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد الصنعاين الدبرم، أبو يعقوب، ركل عن جرير بن عبد ا٢بميد، كابن مهدم، كعبد الرازؽ كٝباعة،  (1)

كقاؿ أٞبد بن حنبل: كركل عنو أبو عوانة، كأبو جعفر العقيلي، كأبو القاسم الطرباين، كخلق كثّب. قد أثُب عليو ابن معْب خّبا، 
ألت الدارقطِب عن إسحاؽ الدبرم: أيدخل ُب الصحيح؟ قاؿ: إم كا، ىو صدكؽ، ما رأيت فيو قاؿ ا٢باكم: سك ، فيو نظر
قاؿ ابن عدم: استصغر ُب عبد الرزاؽ، أحضره أبوه عنده كىو صغّب جدا، فكاف يقوؿ: قرأنا على عبد الرزاؽ أم قرأ ك خبلفا، 

على كبلـ ابن عدم: ساؽ لو ابن عدم حديثا كاحدا من غّبه، كىو يسمع، كحدث عنو بأحاديث منكرة. كقاؿ الذىيب معقبا 
طريق ابن أنعم اإلفريقي، ٰبتمل مثلو، فأين ا٤بناكّب؟ كالرجل فقد ٠بع كتبا، فأداىا كما ٠بعها، كلعل النكارة من شيخو، فإنو أضر 

       ، ُ، طعفاء الرجالالكامل في ضابن عدم، ىػ، كلو تسعوف سنة. انظر:  ِٖٓتوُب بصنعاء ُب سنة  .بأخرة، فا أعلم
 (َِّ(، رقم)ُْٔ/ُّ، ) ّ، طسير أعالم النبالء(، كالذىيب، ُٕٕ(، رقم)َٔٓ/ ُ)

ىو اإلماـ ا٢بافظ عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع ا٢بمّبم موالىم، أبو بكر الصنعاين، ركل عن ابن جريج كمعمر كثور كخلق،  (2)
قاؿ أٞبد بن صاّب ا٤بصرم: قلت ألٞبد بن حنبل: رأيت أحدا أحسن  .كركل عنو أٞبد كإسحاؽ كالرمادم كالدبرم كغّبىم

حديثا من عبد الرزاؽ؟ قاؿ: "ال"، كقاؿ أبو زرعة الدمشقي: عبد الرزاؽ أحد من ثبت حديثو، كقاؿ عبد ا بن أٞبد: سألت 
      ، كقاؿ عبد ا بن أٞبد ٠بعت أيب: ىل كاف عبد الرزاؽ يتشيع كيفرط ُب التشيع؟ فقاؿ: أما أنا فلم أ٠بع منو ُب ىذا شيئا

كا ما انشرح صدرم قط أف أفضل عليا على أيب بكر كعمر رحم ا أبا بكر : سلمة بن شبيب يقوؿ ٠بعت عبد الرزاؽ يقوؿ
ثقة حافظ مصنف شهّب صنف كقاؿ ا٢بافظ: كقاؿ: أكثق أعمايل حيب إياىم، ، كعمر كعثماف من مل ٰببهم فما ىو مؤمن

تهذيب ىػ، كلو ٟبس كٜبانوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ُُِمات سنة . أحد األعبلـ عمي ُب آخر عمره فتغّب ككاف يتشيع التصانيف،
      ، ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِّّٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِٓ/ ُٖ، )ُ، طالكمال

 (َْْٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُّ/ ٔ)
ىو معمر بن راشد األزدم موالىم، أبو عركة البصرم نزيل اليمن، ركل عن ثابت البناين كالزىرم كقتادة كٮباـ كآخرين، كركل  (3)

قاؿ أٞبد: ال تضم معمرا إىل أحد إال كجدتو يتقدمو كاف من أطلب أىل زمانو . عنو غندر كابن ا٤ببارؾ كعبد الرزاؽ كآخركف
عامل اليمن ثقة ثبت فاضل إال أف ُب ركايتو عن ثابت كاألعمش ، كقاؿ ا٢بافظ: نو عشرة آالؼللعلم، كقاؿ عبد الرزاؽ: ٠بعت م

ىػ، كىو بن ٜباف كٟبسْب سنة. انظر:  ُْٓكقيل  ُّٓكىشاـ بن عركة شيئا ككذا فيما حدث بو بالبصرة، توُب ُب رمضاف سنة 
 (ِّْ/ َُ، )ُط، التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َّّ/ ِٖ، )المرجع السابقا٤بزم، 

ىو ٧بمد بن مسلم بن عبيد ا بن عبد ا بن شهاب بن عبد ا بن ا٢بارث بن زىرة بن كبلب القرشي الزىرم، أبو بكر،  (4)
ركل عن ابن عمر كأنس كسهل كابن ا٤بسيب كآخرين، كحديثو عن أيب ىريرة ُب الَبمذم كعن رافع بن خديج ُب النسائي كذلك 

قاؿ أبو داكد: أسند أكثر من ألف . س كعقيل كمعمر كالزبيدم كشعيب كمالك كابن عيينة كخلق كثّبمرسل، كركل عنو يون
     أيوب: ، كقاؿ قاؿ ابن سعد: قالوا ككاف الزىرم ثقة كثّب ا٢بديث كالعلم كالركايةكحديثو ألفاف كمائتا حديث نصفها مسندة، ك 

 ُِٓمات ُب رمضاف سنة . عبلـ الفقيو ا٢بافظ متفق على جبللتو كإتقانوأحد األ، كقاؿ ا٢بافظ: ما رأيت أحدا أعلم من الزىرم
، ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُْٗ/ ِٔ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ، كقيل قبل ذلك بسنة أك سنتْب. انظر: ا٤بزم، 

 (ِٔٗٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كْْٓ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُِٓٓرقم)
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مىٍن حىلىفى «، عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: (1)ٍن ٞبيد بن عبد الرٞبنع
تً  ًلًفًو: البلَّ فػىٍليػىقيٍل: الى إًلىوى ًإالَّ اي، كىمىٍن قىاؿى ًلصىاًحًبًو: تػىعىاؿى أيقىاًمٍرؾى  (2)فػىقىاؿى ُب حى

فػىٍليىتىصىدٍَّؽ  (3)
 (4) «ًبشىٍيءو 

 قاؿ أبو بكر: كمل ٯبعل على قائلو كضوءا      
أمركا بالوضوء من الكبلـ ا٣ببيث كأذل ا٤بسلم،  (5)كقد ركينا عن غّب كاحد من ا٤بتقدمْب ]أهنم[     

من كلمة خبيثة أحب إيل من أف أتوضأ من الطعاـ  أألف أتوضٌ »قاؿ: كركينا أف ابن مسعود 
ثىاًف حىدىثي اللّْسىاًف، كىحىدىثي اٍلفىرٍجً »قاؿ:  . كقد ركينا عن ابن عباس أنو(6)«الطيب ، ا٢بٍىدىثي حىدى

 .(7)«كىأىشىدُّٮبيىا حىدىثي اللّْسىافً 

                                                 
يد بن عبد الرٞبن بن عوؼ الزىرم ا٤بدين، كأمو أـ كلثـو بنت عقبة بن أيب معيط من ا٤بهاجرات، (1) ركل عن عمر كأبويو  ٞبي

، كقيل: إف ركايتو عن عمر مرسلة، كعثماف كسعيد بن زيد كأيب ىريرة كابن عباس كالنعماف بن بشّب كمعاكية كأـ سلمة كغّبىم
: "ثقة". توُب كا٢بافظ قاؿ العجلي كأبو زرعة كابن خراش. كقتادة كصفواف بن سليم كغّبىمكركل عنو ابنو عبد الرٞبن كالزىرم 

(، ُِّٓ، رقم)كاشفال(، كالذىيب، ّٖٕ/ ٕ، )تهذيب الكمالىػ. انظر: ا٤بزم،  ٓٗىػ على الصحيح، كقيل سنة َُٓسنة 
 (ُِٓٓ) ، رقمْ، طتقريب التهذيب(، كْٓ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر العسقبلين، 

ىٰ قاؿ ابن عباس رضي ا عنهما ُب قولو تعاىل: ﴿ (2) َٰت َوٱۡهُعزَّ ﴾: "كاف البلت رجبل يلت سويق ا٢باج"، أخرجو البخارم ٱهلَّ
ىٰ باب ﴿، كتاب تفسّب القرآف، صحيح البخاريُب  َٰت َوٱۡهُعزَّ فََرَءۡيُجُى ٱهلَّ

َ
 (ْٖٗٓ(، رقم)ُٗ﴾ )سورة النجم، اآلية: أ

أم ألعب معك القمار كىو أف يتغالب اثناف فأكثر ُب قوؿ أك فعل على أف يكوف للغالب جعل معْب من ماؿ ك٫بوه، كىو  (3)
فتح الباري شرح صحيح (، كابن حجر العسقبلين، ُُٓ/ٓ،) ّ، طلسان العربحراـ باإلٝباع. انظر: ابن منظور اإلفريقي، 

 (ٕٕٗ/ٖ، )ُ، طالبخاري
(4)  َٰت باب ﴿، كتاب تفسّب القرآف، صحيح البخاريشيخاف؛ فأخرجو البخارم ُب : أخرجو الالتخريج فََرَءۡيُجُى ٱهلَّ

َ
أ

ىٰ  باب من مل ير إكفار من قاؿ ذلك متأكال أك جاىبل، (، كُب كتاب األدب، َْٖٔ[، رقم)ُٗورة النجم، اآلية: ]س﴾ َوٱۡهُعزَّ
(، َُّٔطاعة ا، كمن قاؿ لصاحبو: تعاؿ أقامرؾ، رقم) باب: كل ٥بو باطل إذا شغلو عن(، ككتاب االستئذاف، َُٕٔرقم)

، كتاب األٲباف، صحيح مسلمكمسلم ُب (، َٓٔٔباب ال ٰبلف بالبلت كالعزل كأل بالطواغيت، رقم)ككتاب األٲباف كالنذكر، 
 بو.(، كبلٮبا من طريق الرىرم ِّْٕ(، كرقم)ِّْٔرقم)باب من حلف بالبلت كالعزل، فليقل: ال إلو إال ا، 

 رجاؿ السند من األئمة الثقات إال إسحاؽ بن إبراىيم الدبرم فإنو صدكؽ، كما تقدـ ُب ترٝبتو.دراسة اإلسناد : 
  :سند ا٤بصنف حسن، كلكن ىذا ا٢بديث صحيح ببل شك كقد أخرجو الشيخاف ُب صحيحهما.الحكم على الحديث 
 ُب )أ(: "أنو"، كا٤بثبت من )ب( (5)
 سيأٌب ٚبرٯبو بعد قليل (6)
 سبق ذكره قبل قليل (7)



 

88 

 

، عن إبراىيم (4)، عن األعمش(3)، ثنا سفياف(2)، ثنا عبد ا(1)حدثنا علي بن ا٢بسن - ُّٓ
 ـ٫بو ما تقد (8)«خبيثةوضأ من كلمة تألف أ»، قاؿ: (7)، أف ابن مسعود(6)، عن أبيو(5)التيمي

                                                 
 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٕٕىو عبد ا بن الوليد، صدكؽ رٗبا أخطأ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕىو الثورم، إماـ حجة، كقد تقدمت ترٝبتو أيضا ص) (3)
 ( ٕٕىو سليماف بن مهراف، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو أيضا ص) (4)
     ىو إبراىيم بن يزيد بن شريك التيمي، يكُب أبا أ٠باء الكوُب، ركل عن أبيو كأنس كعائشة مرسبل كعمرك بن ميموف  (5)

قاؿ ٰبٓب بن مىًعْب: . كٝباعة كا٢بارث بن سويد كغّبىم، كركل عنو األعمش كمسلم البىًطْب، كبياف بن بشر، كيونس بن عبيد،
كاف شابا صا٢با قانتا  عا٤با فقيها  ؿ أبو زرعة: ثقة مرجئ، قتلو ا٢بجاج ٍبن يوسف، كقاؿ أبو حاًب: صاّب ا٢بديث. ك اثقة، كق

ة. انظر: ىػ، كلو أربعوف سنة، كقيل: مل يبلغ أربعْب سن ِٗقتل سنة . ثقة إال أنو يرسل كيدلسكقاؿ ا٢بافظ: كبّب القدر كاعظا، 
، تهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِِ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِِّ/ ِ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 

 (ِٗٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُٕٔ/ ُ، )ُط
ركل عن عمر، ييكُب أبا إبراىيم، كىو من مشهورم تابعي أىىل الكوفة، ىو يزيد بن شريك بن طارؽ التيمي الكوُب الفقيو،  (6)

كعلي، كأيب ذر، كابن مسعود، كحذيفة، كغّبىم، كركل عنو ابنو إبراىيم، كإبراىيم النخعٌي، كجٌواب التيمي، كا٢بكم بن عيينة، 
مات ُب خبلفة       ،  قاؿ ابن سعد: كاف عريف قومو، كقاؿ أبو موسى: يقاؿ: أدرؾ ا١باىلٌية، ككاف يزيد ثقةن، كلو أحاديث. كآخركف
تهذيب (، كابن حجر العسقبلين، ُّٕٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُٔ/ ِّلك. انظر: ا٤بزم، ا٤برجع السابق، )عبد ا٤ب

 (ِٕٕٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّّٕ/ ُُ، )ُ، طالتهذيب
ىذيل أيضا ٥با كأمو أـ عبد بنت عبد بن سواء من ، أبو عبد الرٞبن ا٥بذيل ،عبد ا بن مسعود بن غافل بن حبيب ىو (7)

ركل ، أسلم ٗبكة قدٲبا كىاجر ا٥بجرتْب كشهد بدرا كا٤بشاىد كلها ككاف صاحب نعل رسوؿ ا صلى ا عليو كآلو كسلم، صحبة
       بناه عبد الرٞبن كأبو عبيدة اعنو ركل ك ، عن النيب صلى ا عليو كآلو كسلم كعن سعد بن معاذ كعمر كصفواف بن عساؿ

ا بن عتبة بن مسعود كأبو سعيد ا٣بدرم كأنس كجابر كابن عمر كأبو موسى األشعرم كأبو أمامة كابن عباس كابن أخيو عبد 
قاؿ من الصحابة كالتابعْب، ن أيب ليلى كآخركف ابكأبو كائل كشريح القاضي كعبد ا بن عكيم ك كامرأتو زينب بنت عبد ا الثقفية 

مات سنة اثنتْب كثبلثْب كقاؿ : مات با٤بدينة قبل عثماف كقاؿ أبو نعيم كغّب كاحد: ارمقاؿ البخ، كاف سادس اإلسبلـ: أبو نعيم
أسد (، كابن األثّب، ٕٖٗ/ ّ، )ُ، طاالستيعاب. انظر: ابن عبد الرب، كقيل مات بالكوفة كاألكؿ أثبت ،ّّٰبٓب بن بكّب سنة 

 (ُٖٗ/ ْ)، ُ، طاإلصابة في تمييز الصحابة(، كابن حجر، ُّٖ/ ّ، )ُ، طالغابة
(8)  كتاب الطهارات، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، : كقد ركل أثر ابن مسعود أيضا ابن أيب شيبة ُب التخريج

، ، الزىد(، كابن أيب عاصمُٕٓ/ِ، )ُ، طالزىد(، كىناد بن السرم ُب ُِْٓباب ُب الوضوء من الكبلـ ا٣ببيث كالغيبة، رقم)
أيب معاكية، عن األعمش، عن إبراىيم التيمي، عن ا٢بارث بن سويد عن عبد ا بن (، كلهم من طريق ُُْ/ رقم)ٖٓص، ِط

 مسعود رضي ا عنو.
 رجاؿ السند كلهم ثقات من األئمة األثبات.دراسة اإلسناد : 
  :ىذا األثر صحيح موقوؼ على ابن مسعود رضي ا عنو.الحكم على األثر 
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أٌف ، (5)، عن ذكواف(4)، عن عاصم(3)، عن الثورم(2)،عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُّٔ
 (6)«اب، كال يتوضأ من الكلمة العوراء يقو٥بييتوضأ أحدكم من الطعاـ الط»عائشة، قالت: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ٖٔلدبرم، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو ا (1)
 ( ٖٔىو صاحب ا٤بصنف ا٤بشهور، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕىو إماـ حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
     عن ركل ىو عاصم بن أيب النجود ّٔدلة األسدم موالىم الكوُب، أبو بكر ا٤بقرئ، قرأ على السُّلىمي كزًٌر كحدث عنهما ك  (4)

قاؿ الدارقطِب: ُب حفظو شيء، كقاؿ . كائل كأيب صاّب السماف كٝباعة، كركل عنو شعبة كا٢بماداف كالسفياناف كغّبىمأيب 
ىػ. انظر: ا٤بزم،  ُِٖمات سنة . الذىيب: كثّْق، كقاؿ ا٢بافظ: صدكؽ لو أكىاـ حجة ُب القراءة كحديثو ُب الصحيحْب مقركف

، التهذيب تهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِْٔٗ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ّْٕ/ ُّ، )ُ، طتهذيب الكمال
 (َّْٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كّٖ/ ٓ، )ُط
تقن أبو صاّب ذكواف السماف الزيات ا٤بدين، كاف ٯبلب السمن كالزيت من ا٤بدينة إىل الكوفة، ركل عن  (5)

ي
ىو اإلماـ ا٢بافظ ا٤ب

كركل عنو خلق منهم:  .-رضي ا عنهم-سعيد، كابن عباس، كجابر، كغّبىم سعد بن أيب كقاص، كأيب ىريرة، كابن عمر، كأيب
قاؿ اإلماـ أٞبد: ثقة كٝباعة.  بنوه الثبلثة: عبد ا كسيهيل كصاّب، كاألعمش، كزيد بن أسلم، ك٠بيىٌي، كعثماف بن عاصم األسدم

علم، كقد قاؿ: ما كنت أٛبُب من الدنيا إال ثوبْب ثقة، من أجٌل الناس كأكثقهم، ككاف عا٤با فاضبل خاشعا بٌكاء حريصا على ال
قاؿ: ما أحد ٰبٌدث عن أيب ىريرة إال كأنا أعلم ك ككاف من أثبت الناس ُب أيب ىريرة كأعلمهم ٕبديثو،  .أيجالس فيهما أبا ىريرة

ىػ. انظر:  َُُنة قاؿ األعمش: ٠بعتي من أيب صاّب ألف حديث، توُب با٤بدينة سك صادؽ ىو أك كاذبه ككاف كثّب ا٢بديث، 
 (ُِٗ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُّٓ/ ٖ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 

(6)   :كابن أيب شيبة ُب (، َْٕباب الوضوء من الكبلـ، رقم)، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو أيضا عبد الرزاؽ ُب التخريج
        (، ُِْٔرقم)ُب الوضوء من الكبلـ ا٣ببيث كالغيبة، كتاب الطهارات، باب ، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار

، كتاب حفظ اللساف عما ال ٰبتاج إليو، شعب اإليمان(، كالبيهقي ُب ُِْ(، ك)ُُٓرقم)، ِ، طالزىدُب  كابن أيب عاصم
 ريق سفياف الثورم ّٔذا اإلسناد.(، كلهم من طْٗٓٔرقم)، فىصله ُب فضل السكوت عن كٌل ما ال يعنيو، كترؾ ا٣بوض فيو

  :رجاؿ السند ثقات إال إسحاؽ الدبرم كعاصم بن أيب النجود فإهنما صدكقاف كما تقدـ ُب ترٝبتهما.دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر حسن ّٔذا السند كىو موقوؼ على عائشة رضي ا عنها. الحكم على الحديث 
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، عن (4)ثنا األسود بن شيباف، (3)، ثنا عبد الرٞبن(2)، ثنا بندار(1)حدثنا ٧بٌمد بن نصر - ُّٕ
 ، عن ابن عباس، قاؿ: (6)، عن جابر بن زيد(5)حاجب

 
 

                                                 
 ( ْٖص) ىو ا٤بركزم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو (1)
بن مهدم اىو ٧بمد بن بشار بن عثماف، أبو بكر العبدم موالىم البصرم، بندار، ركل عن معتمر كغندر كركح بن عبادة ك  (2)

قاؿ العجلي: بصرم ثقة كثّب ا٢بديث، . كخلق كثّب، كركل عنو النسائي كأبو حاًب كأبو زرعة كبقي بن ٨بلد كابن خزٲبة كآخركف
توُب كقاؿ ا٢بافظ: ثقة. قاؿ أبو داكد: كتبت عنو ٟبسْب ألف حديث، ؿ النسائي: صاّب ال بأس بو، أبو حاًب: صدكؽ، كقا كقاؿ

، ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُُٓ/ ِْ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ، كلو بضع كٜبانوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ُِِٓب رجب سنة 
 (َٕ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُٗٓ/ ِ)

ا٢بافظ اإلماـ العلم عبد الرٞبن بن مهدم بن حساف العنربم موالىم، أبو سعيد البصرم اللؤلؤم، ركل عن عمر بن ذر ىو  (3)
      قاؿ ابن ا٤بديِب: . كأٲبن بن نابل كسفياف بن عيينة كغّبىم، كركل عنو إسحاؽ بن راىويو كأٞبد كريٍستىٍو كالذىلي كخلق كثّب

ثقة ثبت حافظ عارؼ كقاؿ ا٢بافظ: ٰبٓب القطاف، كقاؿ الذىلي: ما رأيت ُب يده كتابا قط، ما رأيت أعلم منو، كاف أفقو من 
، المرجع السابقىػ، كىو ابن ثبلث كسبعْب سنة، كقيل: ثبلث كستْب سنة. انظر: ا٤بزم،  ُٖٗمات سنة . بالرجاؿ كا٢بديث

 (ِّٕ/ ٔ، )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، َّْ/ ُٕ)
ىو األسود بن شيباف السدكسي بصرم، يكُب أبا شيباف، ركل عن يزيد بن الشخّب كا٢بسن كعطاء بن أيب رباح كٝباعة، كركل  (4)

      قاؿ ابن معْب: "ثقة"، كقاؿ أبو حاًب: "صاّب ا٢بديث"، كقاؿ العجلي: "ثقة"، كذكره . عنو عفاف كككيع كابن مهدم كٝباعة
ىػ. انظر: ا٤بزم،  َُٔمات سنة . ثقة عابد، كقاؿ ا٢بافظ: ـ عن أٞبد: "ثقة" ككذا قاؿ النسائيابن حباف ُب الثقات، كقاؿ األثر 

 (ّّٗ/ ُ، )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ِِْ/ ّ، )المرجع السابق
ينة: كاف يرل ىو حاجب األزدم، ركل عن أيب الشعثاء البصرم كعن ا٢بسن كغّبه، كركل عنو األسود بن شيباف. قاؿ ابن عيي (5)

رأم اإلباضية، بل قيل: كاف رأسا ُب اإلباضية، كذكره البخارم ُب الضعفاء، كقاؿ ابن حباف: كاف ٩بن ٱبطئ كيهم حٌب خرج عن 
، ُطكتاب الضعفاء الصغير، (، كُب ِْٖ(، رقم)ٕٗ/ّ، )التاريخ الكبيرانظر: البخارم،  .حد االحتجاج بو إذا انفرد

، ُ، طميزان االعتدال في نقد الرجالالذىيب، (، ك ِٖٔ(، رقم)ِِٕ/ُ)، ُ، طالمجروحينالبيسٍب، كابن حباف (، ّٗرقم)
 (َُِٖ(، رقم)َٗٓ/ِ، )ِ، طلسان الميزانكابن حجر العسقبلين، (، َُٓٔ(، رقم)ِْٗ/ُ)

ابن عمر كرل أيضا عن  صاحب ابن عباس. ىو جابر بن زيد، أبو الشعثاء األزدم ٍب ا١بىٍوُب البصرم اإلماـ، مشهور بكنيتو (6)
قاؿ ٛبيم بن حدير عن الرباب كركل عنو قتادة كأيوب كعمرك بن دينار كخلق. كابن الزبّب كمعاكية بن أيب سفياف كعكرمة كغّبىم، 

قاؿ ابن عباس: لو نزؿ أىل البصرة عند قولو ألكسعهم علما ك سألت ابن عباس عن شيء فقاؿ: تسألوين كفيكم جابر بن زيد، 
باضية، قاؿ: أبرأ إىل ا من ذلك، كقاؿ عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت إف ىؤالء كالقـو ينتحلونك يعِب اإل، من كتاب ا

توُب . ثقة فقيو، كقاؿ ا٢بافظ: "كاف فقيها"كقاؿ ابن معْب كأبو زرعة: ثقة، كقاؿ العجلي تابعي ثقة، كقاؿ ابن حباف ُب الثقات: 
، ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ّْْ/ ْ، )ُ، طتهذيب الكمالر: ا٤بزم، ىػ. انظ َُّىػ كقيل :  ّٗسنة 

(ِ /ّٖ) 
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ثىاًف: حىدىثي اللّْسىاًف كىحىدىثي اٍلفىرًٍج، كىأىشىدُّٮبيىا حىدىثي اللّْسىافً »  (1)«ا٢بٍىدىثي حىدى
 . (3)«من ا٢بدث كأذل ا٤بسلم»: ٩با يعاد الوضوء؟ قاؿ: (2)كقيل لعبيدة

كركينا ُب ىذا الباب غّب حديث، قد ذكرناه ُب غّب ىذا ا٤بوضع، كال أحسب من أمر          
 بالوضوء من ذلك إال استحسانا، بْب ذلك ُب ألفاظ حديثهم.

 

                                                 
(1)  :( ٨بتصرا ُب ترٝبة حاجب، كأشار ِْٖ(، رقم)ٕٗ/ّ، )التاريخ الكبيركقد أخرج ىذا األثر أيضا البخارم ُب  التخريج

ا٢بسن بن ( من طريق ٖٖٓ، رقم)المجالسة وجواىر العلمالبخارم إىل ضعفو، فقاؿ: كمل يتابع ًفيًو، كأخرجو الدينورم ا٤بالكي ُب 
فصل فيما كرد اس، ، باب ٙبرًن أعراض النشعب اإليمانرضي ا عنهما، كالبيهقي ُب  أيب جعفر، عن عكرمة، عن ابن عباس

ليث، عن ٦باىد، ( من طريق ِٖٗٔرقم)من األخبار ُب التشديد على من اقَبض من عرض أخيو ا٤بسلم شيئا بسب أك غّبه، 
 عن ابن عباس، كعائشة رضي ا عنهم.

  :و ىذا األثر موقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما، كسند ا٤بصنف ضعيف لوجود حاجب األزدم كىدراسة اإلسناد
 ضعيف عند أىل الشأف كالبخارم كابن حباف كغّبٮبا كما تقدـ ُب ترٝبتو.

 األباطيل : ىذا األثر ا٤بوقوؼ ضعيف لضعف سنده، كقد ركم أيضا مرفوعا؛ أخرجو ا١بوزجاين ُب الحكم على األثر
رك بن أيب عمرك، عن عن عممن طريق بقية ( ّّٗباب الوضوء من حدث اللساف، كالعْب، رقم)، كتاب الطهارة، والمناكير

قاؿ ا١بوزجاين: ىذا حديث باطل، كبقية إذا تفرد بالركاية فغّب ٧بتج بركايتو؛ لكثرة كٮبو، مع أف  ،طاكس، عن ابن عباس مرفوعا
العلل ابن ا١بوزم ُب  همسلم بن ا٢بجاج كٝباعة من األئمة قد أخرجوا عنو اعتبارا كاستشهادا، ال أهنم جعلوا تفرده أصبل، كأكرد

، كتاب الطهارة، التحقيق في أحاديث الخالفُب (، ك َْٔ، كتاب الطهارة، أحاديث فيما تنقض الوضوء، رقم )المتناىية
"ىذا حديث ال يصح عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كبقية يدلس، فلعلو  (، كقاؿ:َُِ/ُمسألة الردة تنقض الوضوء، )

، كتاب ا٤بسح على خالصة األحكام، "وفا على ابن عباس كىو ضعيف أيضا"كركم موق ٠بعو من بعض الضعفاء"، كقاؿ النوكم:
 (.ِٔٗ(، رقم)ُْْ/ُ)فصل ًُب منسوخو كناسخو، ا٣بفْب، 

، ركل عن علي كابن مسعود كابن الزبّب كالشعيب  (2) ىو عىًبيدة بن عمرك السٍلماين ا٤برادم، أبو عمرك الكوُب، تابعي كبّب، ٨بضـر
كقاؿ ا٢بافظ: قاؿ ابن عيينة: كاف يوازم شرٰبا ُب العلم كالقضاء، . م كابن سّبين كأبو إسحاؽ كخلقكغّبىم، كركل عنو إبراىي

ىػ، كقاؿ  ّٕأك  ِٕاختلف ُب سنة كفاتو، فقيل: سنة ". فقيو أحد االئمة، ثبت، كاف شريح إذا أشكل عليو شيء يسألو"
الكاشف في معرفة (، كالذىيب، ِٔٔ/ ُٗ، )ُ، طالكمالتهذيب ا٢بافظ: كالصحيح أنو مات قبل سنة سبعْب. انظر: ا٤بزم، 

، ْ، طتقريب التهذيب(، كْٖ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ّْٕٔ، رقم)ُ، طمن لو رواية في الكتب الستة
 (ُِْْرقم)

الكتاب المصنف (، كابن أيب شيبة ُب ِْٕرقم)، باب الوضوء من الكبلـ، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (3)
، الزىد(، كابن أيب عاصم ُب ُِْٖرقم)ُب الوضوء من الكبلـ ا٣ببيث كالغيبة، ، كتاب الطهارات، باب في األحاديث واآلثار

فصل فيما كرد من األخبار ُب التشديد على من اقَبض من ، باب ٙبرًن أعراض الناس، شعب اإليمان(، كالبيهقي ُب ُُٕرقم)
 (ََّٔرقم)سب أك غّبه، عرض أخيو ا٤بسلم شيئا ب
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 (1)فغينر لاذكر الوضوء من مس اإْلبطين و  -ٕٖ
يثبت  فيمن مس إبطو عليو الوضوء. كال»ركينا عن عمر بن ا٣بطاب، كابن عمر أهنما قاال: 

كعن عركة  . كعن(5)«فليتوضأ (4)من مس مغابنو»أنو قاؿ:  (3)عن أحد منهما، كعن عكرمة (2)ذلك
 .(6)«إذا مس أنثييو أك رفغيو توضأ»أنو قاؿ: 

                                                 
كسخ الظفر أك كسخ ا٤بغابن، كقيل: الوسخ الذم الرٍَّفغي بفتح الراء ُب لغة ٛبيم، كالرٍُّفغي بضم الراء ُب لغة أىل العالية كا٢بجاز: (1)

غه، مثل: فػىٍلس كفػيليوس بْب األ٭بلة كالظفر، كقيل: الرفغ كل موضع ٯبتمع فيو الوسخ كاإلبط كالعكنة ك٫بوٮبا. كا١بمع : ريفيوغه كأىٍرفي 
النهاية في غريب (، كابن األثّب، ِِٔ/ ُ، )ُ، طغريب الحديثكأىفٍػليس، كأىٍرفاغه مثل: قػيٍفل كأىقٍػفىاؿ, كرًفاغه. انظر: أبو عبيد، 

القاموس (، كالفّبكز آبادم، ِْٗ/ٖ، )ّ، طلسان العرب، اإلفريقي(، كابن منظور ِْْ/ ِ، د.ط، )الحديث واألثر
 (.ِّّ/ُ، )ُ، طالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير(، كالفيومي، ََُُ، ص)ٖ، طالمحيط

 ُب التخريج -بإذف ا-كما سيأٌب بيانو   (2)
، كركل عنو أيوب كغّبىم عن مواله كعائشة كأيب ىريرةعكرمة ىو عكرمة أبو عبد ا، موىل بن عباس أصلو بربرم، ركل  (3)

كقاؿ عثماف ، نعم ٰبتج بو: فقاؿ؟ ٰبدث بأحاديث عكرمة: قلت ألٞبد: قاؿ ا٤بركذم. كخلقكا٢بذاء كعبد الرٞبن بن الغسيل 
فعكرمة أك سعيد بن : قلت، كبلٮبا كمل ٱبّب: فقاؿ؟ فعكرمة أحب إليك عن بن عباس أك عبيد ا: قلت البن معْب: الدارمي

، كبلٮبا ثقة: فقاؿ؟ بن عباساحديثا أك عكرمة موىل  فسألتو عن عكرمة بن خالد ىو أصح: قاؿ، ثقة كثقة كمل ٱبّب: قاؿ؟ جبّب
كقاؿ يعقوب بن ، إذا رأيت إنسانا يقع ُب عكرمة كُب ٞباد بن سلمة فاهتمو على اإلسبلـ: بن معْباكقاؿ جعفر الطيالسي عن 

كقاؿ ، من ا٢بركرية مكي تابعي ثقة برمء ٩با يرميو الناس: كقاؿ العجلي، كاف عكرمة من أىل العلم: أيب شيبة عن بن ا٤بديِب
سألت أيب عن عكرمة كيف : بن أيب حاًباكقاؿ ، ثقة: كقاؿ النسائي، ال كىو ٰبتج بعكرمةإليس أحد من أصحابنا : البخارم

كقد أطاؿ ا٢بافظ     ثقة ثبت، عامل بالتفسّب، مل يثبت تكذيبو عن ابن عمر كال تثبت عنو بدعة، ، كقاؿ ا٢بافظ: ثقة: قاؿ؟ ىو
مات سنة أربع كمائة، كقيل بعد ذلك. انظر: ابن حجر النفس ُب الدفاع عن عكرمة كبياف حقيقة أمره ُب مقدمة فتح البارم. 

، ىدي الساري(، كابن حجر العسقبلين، ّٕٖٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِْٔ/ َِ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 
 (ّْٕٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِّٔ/ ٕ، )ُ، طبتهذيب التهذي(، كَِٔ، ص)ُط
ا٤بغابن: األرفاغ، كىي بواطن األفخاذ عند ا٢بوالب، كاآلباط كا٢بوالب كغّبىا، من مطاكل األعضاء كما ٯبتمع فيو الوسخ  (4)

غابن ٝبع من ا٤بغنب كمنزؿ، من غنب الثوب إذا ثناه كعطفو كىي معاطف ا١بلد أيضا، كقاؿ 
ى
ثعلب: كل ما ثنيت عليو كالعرؽ. كا٤ب

فخذؾ فهو مغنب. كقاؿ األصمعي: ا٤بغابن أصوؿ الفخذين كما احتـز بذلك ا٤بكاف. كيريد ٗبا احتـز بو أم ما أطاؼ بو. انظر: 
لسان ، اإلفريقي(، كابن منظور ّٔٔ/ّ، )النهاية في غريب الحديث واألثر(، كابن األثّب، ّّٖ/ُ، )البارع في اللغةالقايل، 
 (ّٗٓ/ِ، )ّ، طمجمع بحار األنوار(، كالفتِب، َْٕ/ّٓ، )تاج العروس(، كالزبيدم، َّٗ/ُّ، )ّ، طالعرب

( من طريق ابن جريج، ِْْ(، رقم)ُُِ/ُ)باب مٌس الرٌفغْب كاألنثيْب، ، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (5)
 عن عمرك بن دينار، عن عكرمة

 ( مٍن طريق ىشاـ بن عركة، عن أبيوْْٓ(، رقم)ُِِ/ُ)المرجع السابق، أخرجو عبد الٌرزاؽ،  (6)
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، عن عبيد ا بن      (4)، عن الزىرم(3)، أنا معمر(2)، أنا عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُّٖ
 (7)«أٍ ضَّ وى تػى يى لٍ فػى  وً يٍ طى بٍ إً  سَّ مى  نٍ مى »أف عمر قاؿ: ، (6)، عن رجل(5)عبد ا بن عتبة

 
 

                                                 
 ( ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 ( ٖٔىو ابن ٮباـ الصنعاين صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 ( ٖٔىو ابن راشد األزدم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ٖٔن شهاب، فقيو حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو اب (4)
ىو عبيد ا بن عبد ا بن عتبة بن مسعود ا٥بذيل األعمى، أبو عبد ا ا٤بدين، ركل عن عائشة كأيب ىريرة كابن عباس، كركل  (5)

كقاؿ ، كاف عا٤با ككاف ثقة فيها كثّب ا٢بديث كالعلم شاعرا كقد عمي  :قاؿ الواقدمعنو الزىرم كأبو الزناد كصاّب بن كيساف، 
: كقاؿ أبو زرعة، كاف أعمى ككاف أحد فقهاء ا٤بدينة تابعي ثقة رجل صاّب جامع للعلم كىو معلم عمر بن عبد العزيز: العجلي

ما عنده ما خبل عبيد ا بن عتبة فإنو مل ال كأرل أين قد أتيت على إما جالست أحدا من العلماء : كقاؿ الزىرم، ثقة مأموف إماـ
كقاؿ عثماف الدارمي ، ال كعيتوإما ٠بعت حديثا قط ما شاء ا أف أعيو  :كعن عبيد ا قاؿ، ال كجدت عنده علما طريفاإآتو 

ات سنة أربع م. ثقة فقيو ثبتكقاؿ ا٢بافظ: ، كبلٮبا كمل ٱبّب: قاؿ؟ أٲبا أحب إليك عكرمة أك عبيد ا: قلت البن معْب
، ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ّٕ/ ُٗ، )ُ، طتهذيب الكمال كتسعْب، كقيل سنة ٜباف كقيل غّب ذلك. انظر: ا٤بزم،

 (َّْٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِّ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِّٔٓرقم)
 ىكذا جاء مبهما ال يعرؼ (6)
(7)  ِطباب مٌس اإلبط، ، كتاب الطهارة، المصنف: قد أخرجو أيضا عبد الرزاؽ ُب تخريج الحديث( ،ُ/ُُُ ،)

 ، كا أعلم. -رٞبو ا–( عن إبراىيم، عن الزىرم بو، ، فاألثر مل يثبت عن عمر رضي ا عنو كما قاؿ ابن ا٤بنذر َْٓرقم)
 ُباب ما ركم ُب مٌس اإلبط، ط، ، كتاب الطهارةالسننكقد أخرجو الدارقطِب ُب : دراسة اإلسناد ،(ُ/َُٓ ،)
من طريق كبلٮبا ( ٓٓٔ(، رقم)ُِٕ/ُ)، ّباب ُب مٌس اإلبط، ط، كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ْٖٓرقم)

، كقاؿ البيهقي: "كحديث مٌس اإلبط مرسلفليس بْب عبيد ا كعمر رجل، ، عن عمر عن عبيد ا مدينار عن الزىر  نعمرك ب
،  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاركأخرجو ابن أيب شيبة ُب  عبيد ا بن عبد ا بن عتبة مل يدرؾ عمر بن ا٣بطاب".

(، قاؿ: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن ٦باىد، ٔٔٓ(، رقم)ٓٓ/ُ)، ُُب الرجل ٲبٌس إبطو أيتوضأ، طكتاب الطهارات، باب 
 ، كلكن ُب سنده انقطاع أيضا حيث إف ٦باىدا مل يلق عمر كمل يرك عنو«طو توضأمن نقى أنفو، أك حٌك إب»قاؿ: قاؿ عمر: 

  :ىذا األثر سنده ضعيف، فيو رجل مبهم بْب عبيد ا كعمر، كمل يصح   ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْبالحكم على األثر
كذلك ما عند الدارقطِب كالبيهقي حيث مل يذكر بْب عبيد ا كعمر رجل ألف عبيد ا مل يلق عمر، كمل يصح أيضا ما عند          

كإنا ٫بدث الناس بالوضوء من مس »فقاؿ: كقد أنكره الزىرل بعد ما حدث بو، ابن أيب شيبة ألف ٦باىدا مل يلق عمر كذلك. 
  «.الفرج فما يصدقونا فكيف إذا حدثنا ٗبس اإلبط؟
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، (5)٦باىد ، عن(4)، عن ليث(3)، ثنا خلف بن خليفة(2)، ثنا سعيد(1)حدثنا ٧بمد بن علي - ُّٗ
 (6)«الوضوء عليو»ر، فيمن مٌس إبطو؟ قاؿ: عن ابن عم

                                                 
 ( ٕٗىو الصائغ، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 ( ٕٗىو سعيد بن منصور، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
  خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي موالىم، أبو أٞبد الكوُب، نزؿ كاسط ٍب بغداد، حدث بواسط كبغداد، ركل عن  (3)

حفص بن أخي أنس ك٧بارب بن دثار، كادعى أنو رأل عمرك بن حريث الصحايب فأنكر عليو ذلك ابن عيينة كأٞبد، كركل عنو 
يا أبا ٧بمد : قاؿ رجل لسفياف بن عيينة: أٞبد بن حنبل ٠بعت أيب يقوؿقاؿ عبد ا بن . سعيد بن منصور كقتيبة كابن عرفة

  كقاؿ  ،كذب لعلو رأل جعفر بن عمرك بن حريث: فقاؿ، عندنا رجل يقاؿ لو خلف بن خليفة يزعم أنو رأل عمرك بن حريث
كلكنو عندم شبو عليو ىذا ، ال: قاؿ؟ ىل رأل خلف بن خليفة عمرك بن حريث: ٠بعت أبا عبد ا يسأؿ: أبو ا٢بسن ا٤بيموين

ككاف ال يفهم ...قد رأيت خلف بن خليفة: "كقاؿ أٞبد أيضا، بن عيينة كشعبة كا٢بجاج مل يركا عمرك بن حريث كيراه خلفا
صدكؽ اختلط ُب اآلخر، عاش ، كقاؿ ا٢بافظ: أتيتو فلم أفهم عنو: كقاؿ األثـر عن أٞبد"، فمن كتب عنو قدٲبا فسماعو صحيح

، ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِْٖ/ ٖ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ على الصحيح. انظر: ا٤بزم،  ُُٖتسعْب سنة مات 
 (ُُّٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُٓ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُّٗٗرقم)

كاسم أبيو أٲبن، كقيل أنس، كقيل غّب ذلك، أبو بكر القرشي موالىم  -ف مصغربالزام كالنو -يم نى ىو ليث بن أيب سليم بن زي  (4)
: قاؿ عبد ا بن أٞبد عن أبيو، كآخركف الكوُب، ركل عن ٦باىد كطبقتو، كمل يلق صحابيا، كركل عنو شعبة كزائدة كجرير

كاف ٰبٓب بن سعيد ال : بن معْبا كقاؿ، ضعيف إال أنو يكتب حديثو: بن معْباكقاؿ معاكية بن صاّب عن ، مضطرب ا٢بديث
: بن أيب حاًب ٠بعت أيب كأبا زرعة يقوالفاكقاؿ  ،بن عيينة يضعف ليث بن أيب سليماكاف : كقاؿ أبو ا٤بعتمر القطيعي، ٰبدث عنو

العلم ليث بن أيب سليم لْب ا٢بديث ال تقـو بو ا٢بجة عند أىل : قاؿ كقاؿ أبو زرعة، ليث ال يشتغل بو ىو مضطرب ا٢بديث
قاؿ أبو ، كاف ليث أعلم أىل الكوفة با٤بناسك: كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد عن أٞبد بن يونس عن فضيل بن عياض، با٢بديث

لو أحاديث صا٢بة كقد ركل عنو : بن عدماكقاؿ ، ال بأس بو قاؿ كعامة شيوخو ال يعرفوف: فقاؿ، كسألت ٰبٓب عن ليث: داكد
صدكؽ كاف ذا صبلة كصياـ كعلم كثّب، كلكنو ضعيف من  كقاؿ ا٢بافظ:، يكتب حديثوشعبة كالثورم كمع الضعف الذم فيو 

   ، المرجع السابقسوء حفظو، اختلط جدا كمل يتميز حديثو فَبؾ،ػ كبعضهم احتج بو، مات سنة ٜباف كأربعْب. انظر: ا٤بزم، 
تقريب (، كْٓٔ/ ٖ، )ُ، طالتهذيب تهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِْٗٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِٕٗ/ ِْ)

 (ٖٓٔٓ، رقم)ْ، طالتهذيب
 (ْٖىو ابن جرب، ثقة إماـ حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  باب ما ركم ُب مس كتاب الطهارة، ،  سنن الدارقطني: ىذا ا٢بديث ا٤بوقوؼ أخرجو أيضا الدارقطِب ُب التخريج

(، ُِٕ/ُ)، باب ُب مس اإلبط، كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كمن طريقو أخرجو البيهقي ُب ْٗٓ(، رقم)ِٕٓ/ُ)اإلبط،
 .(، كمدار ا٢بديث على خلف بن خليفةٔٓٔرقم)
  :ىذا األثر ُب سنده ضعيفاف؛ أك٥بما خلف بن خليفة، صدكؽ اختلط ُب اآلخر، كادعى أنو رأل عمرك بن دراسة اإلسناد

حريث الصحايب فأنكر عليو ذلك ابن عيينة كأٞبد، كالثاين ليث بن أيب سليم ضعيف من سوء حفظو، كاختلط جدا كمل يتميز 
 حديثو فَبؾ كما قاؿ ا٢بافظ ُب التقريب. 

  :ىذا األثر مل يصح سنده إىل ابن عمر لوجود ضعيفْب ُب السند كما تقدـ بيانو.الحكم على األثر 
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 (1)]كركينا عن ابن عباس أنو قاؿ فيمن مس إبطو: ال شيء عليو.[
حىدثنا ٧بمد بن علي - َُْ

  ، عن  (5)، عن أيب سناف(4)، ثنا خلف بن خليفة(3)، ثنا سعيد(2)
 (7)«ذىا مىسَّ الرَّجيلي ًإٍبطىوي فػىلىٍيسى عىلىٍيًو شىٍيءه إً : »س، قاؿ، عن ابن عبا(6)سعيد بن جبّب

 
 
 
 

                                                 
 كليست موجودة  ُب )أ( ،ما بْب ا٤بعكوفْب زيادة من )ب( (1)
 ( ٕٗىو الصائغ، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 ( ٕٗىو سعيد بن منصور صاحب السنن، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 ( ْٗصدكؽ اختلط باآلخر، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو أبو أٞبد الكوُب، (4)
ىو ضرار بن مرة الكوُب، أبو سناف الشيباين األكرب، ركل عن عبدا بن شداد كأيب األحوص كسعيد بن جبّب كٝباعة، كركل  (5)

ثقة ال بأس بو، قاؿ ٰبٓب القطاف: كاف ثقة، كقاؿ أٞبد: كوُب ثبت، كقاؿ أبو حاًب: . عنو شعبة كالسفياناف كابن فضيل كغّبىم
كقاؿ النسائي: كوُب ثقة ثبت ُب ا٢بديث مربز صاحب سنة، كقاؿ أبو بكر بن عياش ثنا أبو سناف ضرار بن مرة ككاف من خيار 

، ُ، طتهذيب الكمالىػ. انظر: ا٤بزم،  ُِّثقة ثبت من العباد. مات سنة ، كقاؿ ا٢بافظ: الناس، كذكره ابن حباف ُب الثقات
تقريب (، كْٕٓ/ ْ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِْْ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، َّٔ/ ُّ)

 ( ِّٖٗ، رقم)ْ، طالتهذيب
سعيد بن جبّب األسدم موالىم الكوُب، أبو ٧بمد كأبو عبد ا، ركل عن ابن عباس كعبدا بن مغفل كابن عمر كابن الزبّب  (6)

قاؿ أبو قاسم الطربم: ىو ثقة إماـ  .يتو عن عائشة كأيب موسى ك٫بوٮبا مرسلة، كركل عنو األعمش كأبو بشر كأممكخلق، كركا
ثقة ثبت فقيو. قتل ُب شعباف ، كقاؿ ا٢بافظ: "حجة على ا٤بسلمْب، كقاؿ ابن حباف ُب الثقات: "كاف فقيها عابدا فاضبل كرعا

المرجع (، كالذىيب، ّٖٓ/ َُ، )المرجع السابقا٣بمسْب. انظر: ا٤بزم، ىػ، كمل يكمل  ٓٗشهيدا بْب يدم ا٢بجاج سنة 
 ( ِِٖٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُُ/ ْ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َُٖٔ، رقم)السابق

(7)   :باب ما ركم ، كتاب الطهارة، سنن الدارقطنيالدارقطِب ُب ( ك ٕٔٓ/ٓٓ/ُ) المصنفأخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج
(، ُِٕ/ُ)، باب ُب مٌس اإلبط، كتاب الطهارة، السنن الكبرىُب  كأخرجو البيهقي(، َٓٓ(، رقم)ِٕٓ/ُ)ُب مٌس اإلبط،

 (، كمدار الركاية على خلف بن خليفة.ٔٓٔرقم)
  :ىذا األثر رجاؿ إسناده كلهم ثقات إال خلف بن خليفة، كقد تقدـ بياف ضعفو. درسة اإلسناد 
  :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو مل يصح سنده إىل ابن عباس ألف مدار ركايتو على خلف كىو الحكم على األثر

 ضعيف.



 

96 

 

: ، قاؿ(4)البكاء، أخربين ٰبٓب (3)، عن أيب جعفر الرازم(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُُْ
لى أنفو، ٍبٌ يضرب بيده على إبطو كىو ع اؿ: فرأيتو يضع يده، قيصلي ُب إزار كرداء ررأيت ابن عم»

 (5)«ُب الصبلة

                                                 
 ( ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 ( ٖٔالصنعاين، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو ابن ٮباـ (2)
أبو جعفر الرازم التميمي موالىم مشهور بكنيتو، كا٠بو عيسى بن أيب عيسى عبد ا بن ماىاف، كأصلو من مرك ككاف يتجر  (3)

 د الرٞبن الدشتكي، كركل عنو ابنو عبد ا كأبو أٞبد الزبّبم كعبكٞبيد الطويل كٝباعة إىل الرم، ركل عن عطاء كابن ا٤بنكدر
كقاؿ إسحاؽ بن  "،صاّب ا٢بديث: "كقاؿ حنبل عن أٞبد "،ليس بقوم ُب ا٢بديث: "قاؿ عبد ا بن أٞبد عن أبيوكآخركف. 

     كقاؿ ابن أيب خيثمة عن  "،يكتب حديثو كلكنو ٱبطىء: كقاؿ ابن أيب مرًن عن ابن معْب"، كاف ثقة: "منصور عن ابن معْب
كقاؿ ٧بمد بن عثماف بن أيب شيبة عن "، ثقة كىو يغلط فيما يركم عن مغّبة: "كقاؿ الدكرم عن ابن معْب "،صاّب: "ابن معْب

فيو ضعف كىو من أىل الصدؽ " : كقاؿ عمرك بن علي "،ثقة: "كقاؿ ابن عمار ا٤بوصلي"، كاف عندنا ثقة: "علي بن ا٤بديِب
صدكؽ : "كقاؿ زكريا الساجي"، ثقة صدكؽ صاّب ا٢بديث: "حاًبكقاؿ أبو "، شيخ يهم كثّبا: "كقاؿ أبو زرعة"، سيء ا٢بفظ
لو أحاديث صا٢بة كقد : "كقاؿ ابن عدم"، صدكؽ سيء ا٢بفظ: "كقاؿ ابن خراش"، ليس بالقوم: "كقاؿ النسائي"، ليس ٗبتقن

"، ليس بالقوم: "جليكقاؿ الع"، كاف ثقة: "كقاؿ ابن سعد "،ركل عنو الناس كأحاديثو عامتها مستقيمة كأرجو أنو ال بأس بو
صدكؽ سيء ا٢بفظ خصوصا عن كقاؿ ا٢بافظ: " "،ىو عندىم ثقة عامل بتفسّب القرآف: "كقاؿ ابن عبد الرب "،ثقة: "كقاؿ ا٢باكم

(، ّٔٓٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُِٗ/ ّّ، )ُ، طتهذيب الكمالمات ُب حدكد الستْب. انظر: ا٤بزم، ". مغّبة
 (َُٖٗرقم)، ْ، طالتقريبكابن حجر، 

بضم -ا٢بيٌداين  -بتشديد الكاؼ-كىو بن أيب خليد البصرم ا٤بعركؼ بيحٓب البٌكاء  -مصغر–ىو ٰبٓب بن مسلم أك بن سيلىيم  (4)
كابن ا٤بسيب كأيب العالية كسعيد بن جبّب كا٢بسن البصرم كغّبىم، كركل عنو موالىم، ركل عن ابن عمر  -ا٤بهملة كتشديد الداؿ

قاؿ . ة كأبو جعفر الرازم كعبد العزيز بن عبد ا الزمعي كعبد الواحد بن زيد كعبد الوارث بن سعيد كآخركفالثورم كابن ٥بيع
     ، كقاؿ أبو زرعة:"ليس بذاؾ"، كقاؿ ابن معْب: "غّب ثقة"، كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد: "ليس بثقة"أٞبد بن حنبل عن أنس: 

، كقاؿ علي بن "ليس بذاؾ ا٤بعركؼ"، كقاؿ ابن عدم: "مَبكؾ ا٢بديث"اؿ مرة: ، كق"ليس بثقة"، كقاؿ النسائي: "ليس بقوم"
: كقاؿ األزدم "،ضعيف"، كقاؿ الدارقطِب: "كم عن الثقات ا٤بعضبلت ال ٯبوز االحتجاج بور ي"، كقاؿ ابن حباف: "٨بلط: "ا١بنيد

 (ِْٕٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّّٓ/ ُّ، )المرجع السابقمات سنة ثبلثْب كمائة. انظر: ا٤بزم، . "مَبكؾ"
(5)   :(، كالبيهقي َْٖ(، رقم)ُُِ/ُ) ،باب مٌس اإلبط، كتاب الطهارة، مصنفوقد أخرجو أيضا عبد الرزاؽ ُب التخريج

 (، ككبلٮبا من طريق أيب جعفر الرازم بو.ٕٓٔ(، رقم)ُِٖ/ُ)باب ُب مٌس اإلبط،، كتاب الطهارة، السنن الكبرىُب 
  :؛ فقد اختلف العلماء ُب ا٢بكم عليو، فذىب ٝبع أبو جعفر الرازم، أحدٮبا: ىذا األثر ُب سنده ضعيفافدراسة اإلسناد

ٰبٓب البكاء، الثاين: ك  من األئمة كاإلماـ أٞبد كعمرك الفبلس كأيب زرعة كالنسائي كابن خراش كابن حباف كالعجلي إىل تضعيفو،
 . ُب ترٝبتوتقدـ  بل حكم غّب كاحد منهم بأنو مَبكؾ ا٢بديث كمافقد اتفق األئمة على تضعيفو، 

  :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو ضعيف، كمل يصح سنده إىل ابن عمرالحكم على األثر . 
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، (4)، كالليث(3)كبو قاؿ مالك بن أنس، (2)كا٢بارث العكلي (1)ا قوؿ ا٢بسن البصرمذكى
 . (8)أبو ثور، كأصحاب الرأم، ك (7)، كإسحاؽ(6)، كأٞبد(5)كالشافعي

ٯبوز إٯباب الوضوء منو إال  فبل ،ط كاألرفاغ كسائر البدف حكم كاحدقاؿ أبو بكر: حكم مس اإلب
 .كال حجة مع من قاؿ: أف عليو الوضوء ،ٕبجة

 
 
 
 

                                                 
( عن معمر، عن قتادة، عن َْٗ(، رقم)ُُِ/ُ)، باب مٌس اإلبط، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

الكتاب المصنف في األحاديث ، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب «ليس ُب نتف اإلبط كضوء»ا٢بسن، كعن رجل، عن ا٢بسن قاؿ: 
(، قاؿ: حدثنا ىشيم، قاؿ: أخربنا يونس، ُٕٓ(، رقم)ٓٓ/ُ)، شعره أيتوضأ نالرجل يأخذ م، كتاب الطهارات، باب واآلثار
 «.ال شيء عليو»٢بسن؛ ُب الرجل يأخذ من شعره كمن أظفاره بعد ما يتوضأ؟ قاؿ: عن ا

كقاؿ ، ثقة: بن معْباقاؿ . ىو ا٢بارث بن يزيد العكلي الكوُب، ركل عن الشعيب كإبراىيم، كركل عنو مغّبة كابن شربمة كأقرانو (2)
قدًن ا٤بوت مل يرك عنو إال الشيوخ ركل لو البخارم  فقيها من أصحاب إبراىيم من عليتهم ككاف ثقة ُب ا٢بديث كاف: العجلي
قلت للدارقطِب : كقاؿ ا٢باكم، كاف ثقة قليل ا٢بديث: بن سعداكقاؿ ، ثقة ثقة ال يسأؿ عنو: كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد، مقركنا

ت شابا رٞبو ا تعاىل. ما. ثقة فقيو، كقاؿ ا٢بافظ: كذكره بن حباف ُب الثقات، ليس بو بأس: قاؿ؟ فا٢بارث بن يزيد العكلي
، تهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِٖٖ، رقم)الكاشف(، كالذىيب، َّٖ/ ٓ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، 

 (ُِٖ/ُ، )ّ، طالسنن الكبرى(، كقد نسب البيهقي إليو ىذا القوؿ ُب َُٕٓ، رقم)تقريبب التهذييب(، كُّٔ/ ِ، )ُط
، ّ، ط، مواىب الجليل في شرح مختصر خليلا٢بطاب الرُّعيِب(، ك ُِٔ/ُ، )ِ، طوالتحصيل البيانانظر: كابن رشد،  (3)
(ُ/َِّ) 

 (ُّٗ/ُ، )ّ، طالسنن الكبرىكانظر: البيهقي،  (4)
، انظر: البيهقي، «كىو قوؿ الشافعى رٞبو ا: »-بعد ذكره لركاية ابن عمر ُب عدـ بطبلف الصبلة ٗبس اإلبط-قاؿ البيهقي  (5)

كإذا أمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بدـ ا٢بيض أف يغسل باليد كمل يأمر بالوضوء ». كقاؿ اإلماـ الشافعي: السابق المرجع
كإذا كاف ىذا ُب النجس فما ليس  ،منو فالدـ أ٪بس من الذكر )قاؿ(: ككل ما ماس من ٪بس قياسا عليو بأف ال يكوف منو كضوء

 (ٗٔ/ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي، «. جاء فيو ا٣برب بعينوبنجس أكىل أف ال يوجب كضوءا إال ما 
ف كاف ُب الصبلة، ليس يعيد إال بأس بو، ك : »-أم اإلماـ أٞبد-قاؿ إسحاؽ بن منصور:  قلت: إذا مس إبطو أك أنفو ؟ قاؿ (6)

 (ّٓرقم)(، ّّّ/ِ، )مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوانظر: الكوسج، «. إال من مس الذكر
 (ّّْ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوانظر: الكوسج،  (7)
كىذا الذم أخذ من شاربو كقص أظفاره كنتف إبطو كافق السنة كازداد طهورا فبل ٯبب عليو الوضوء »سن: ا٢بقاؿ ٧بمد بن  (8)

 (ّٔ/ُ، )ُ، طاألصلالشيباين، «. فيما صنع
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 مسألة
. كال أحسب «يعيد الوضوء»أنو قاؿ ُب رجل توضأ ٍب ذبح ذبيحة قاؿ:  ،كركينا عن ا٢بسن البصرم

قاؿ بعض أىل العلم ٯبوز أف يكوف مراده إذا أراد أف يذبح فليتوضأ  كقد، (1)ذلك عن ا٢بسن ثابتا
 .أم يتوضأ قبل الذبح ليكوف على الطهارة إذا ذبح

 أ.٫برىا كمل يتوض (3)كدـ من جزكر (2)ثر صلى كعلى بطنو ف وكقد ركينا عن ابن مسعود أن
     ، (8)ابن سّبين ، عن(7)، عن قتادة(6)، عن معمر(5)، عن عبد الرزاؽ(4)حدثنا إسحاؽ - ُِْ

                                                 
كتاب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، بصرم خبلؼ ذلك، أخرجو ابن أيب شيبة ُب م عن ا٢بسن الك كقد ر  (1)

ُب  ،عن ا٢بسن ،عن ربيع ،(، قاؿ: حدثنا ككيعَُِٗ(، رقم)ُِٖ/ُ) الطهارات، باب ُب الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أـ ال؟،
 « إف أصابو دـ غسلو كليس عليو كضوء»قاؿ:  ،الرجل يذبح البعّب كالشاة

، ْ، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفىٍرث : الٌسرجْب ما داـ ُب الكرش ، كا١بمع فركث. انطر : ا١بوىرم،  (2)
 ُْٕ، صالقاموس المحيطالفّبكز آبادل، (، ك ُٕٔ/ِ، )ّ، طلسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، ِٖٗ/ُ)

كأىٍجزىرى القوـى  ،جزائر كجيزير كجيزيرات ٝبع ا١بمع كطيريؽ كطيريقات :ا١بزكر: الناقة آّزكرة، كما يصلح ألف يذبح من اإلبل. كا١بمع (3)
أىعطاىم جزكرا. ا١بزكر يقع على الذكر كاألنثى كىو يؤنث ألىف اللفظة مؤنثة تقوؿ ىذه ا١بزكر ٠بينة كًإف أىردت ذكران . انظر:      

  َُِ، ص المرجع السابقالفّبكز آبادل، ( ك ُّّ/ْ، )المرجع السابقنظور اإلفريقي، ابن م
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ٖٔىو عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (ٖٔص) ىو معمر بن راشد، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو (6)
ىو ا٢بافظ ا٤بفسر قتادة بن دعامة بن قتادة السدكسي، أبو ا٣بطاب البصرم، األعمى يقاؿ كلد أكمو، ركل عن عبد ا بن  (7)

: قاؿ بكّب بن عبد ا ا٤بزين، كآخركف كركل عنو أيوب كشعبة كأبو عوانةكأيب سعيد ا٣بدرم كابن ا٤بسيب كغّبىم، سرجس كأنس 
       كقاؿ "، قتادة ىو أحفظ الناس: "بن سّبيناكقاؿ "، ظ منو كال أجدر أف يؤدم ا٢بديث كما ٠بعوما رأيت الذم ىو أحف"

: كقاؿ إسحاؽ بن منصور عن ٰبٓب بن معْب"، كاف قتادة إذا جاء ما ٠بع قاؿ حدثنا كإذا جاء ما مل يسمع قاؿ قاؿ فبلف: "شعبة
(، ْٖٗ/ ِّ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ. انظر: ا٤بزم،  ُُٕىػ، كقيل  ُُٖ، مات كهبل سنة "ثقة ثبت"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"

 ( ُّٓ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيب (، كابن حجر،ُْٓٓ، رقم)ُ، طالكاشفكالذىيب، 
، رينكآخ كعمراف بن حصْبكأنس بن مالك ىو ٧بمد بن سّبين األنصارم، أبو بكر بن أيب عمرة البصرم، ركل عن أيب ىريرة  (8)

كقاؿ ، بن سّبين ٰبدث با٢بديث على حركفواكاف : بن عوفاقاؿ ، كغّبىم كركل عنو ابن عوف كىشاـ بن حساف كقرة كجرير
، بصرم تابعي ثقة: كقاؿ العجلي، ثقة: بن معْباكقاؿ ، حدثِب أصدؽ من أدركتو من البشر ٧بمد بن سّبين: ىشاـ بن حساف

كرع بعيد ، كقاؿ الذىيب: ثقة حجة كبّب العلم رفيعا فقيها إماما كثّب العلم كرعا ككاف بو ٮبمكاف ثقة مأمونا عاليا : بن سعداكقاؿ 
ىػ، كقيل  َُُشواؿ سنة  ٗثقة ثبت كبّب القدر كاف ال يرل الركاية با٤بعُب، مات ُب كقاؿ ا٢بافظ: الصيت لو سبعة أكراد بالليل، 

 ( كابن حجر العسقبلين،ْٖٖٗ، رقم)المرجع السابق، كالذىيب، (ّْْ/ ِٓ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ُُُسنة 
 (ْٕٗٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُِْ/ ٗ) ،ُطتهذيب التهذيب، 
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 .(2)«ر ٫برىا، كمل يتوضأك بطنو فرث كدـ من جز ى صلى ابن مسعود كعل: »اؿ، ق(1)عن ٰبٓب ا١بزار
وءنايرل على من ذبح كض ككاف مالك ال 

 .(5)كأصحاب الرأم (4)، كبو قاؿ الشافعي(3)
نحر، كمل ال كسٌتْب بدنة يـوثا بلا عليو كسٌلم ٫بر ٗبُبن ُب حٌجتو ث ىكقد ثبت أف النيب صلٌ           
 وءنا.أنٌو أحدث لذلك كض هكال غّب  (6)يذكر جابًر

                                                 
، كقيل بل لقبو ىو، ركل -بزام كموحدة-، قيل اسم أبيو زىبىاف الكوُب -بضم ا٤بهملة كفتح الراء ٍب نوف-ٰبٓب بن ا١بزار العيرىين  (1)

كاف غاليا : "قاؿ ا١بوزجاين. كعمرك بن مرة كٝباعة ، كركل عنو ا٢بكم كا٢بسن العرينكغّبىم كابن عباس عن علي كعائشة
كاف يغلو ُب التشيع ككاف ثقة : "بن سعداكقاؿ ، بن حباف ُب الثقاتاكذكره  "،ثقة: "كقاؿ أبو زرعة كالنسائي كأبو حاًب "،مفرطا

كاف ٰبٓب بن ا١بزار يغلو ُب : "كركل العقيلي عن ا٢بكم بن عتيبة أنو قاؿ"، كوُب ثقة ككاف يتشيع  : "كقاؿ العجلي"، كلو أحاديث
(، ُِٓ/ ُّ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم، ". صدكؽ رمي بالغلو ُب التشيع"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"الذىيب:  قاؿ"، ك التشيع

 (ُٕٗٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كابن حجر، ُْْٔ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 
(2)   :(، َْٗ(، رقم)ُِٓ/ُ)، باب مٌس اللحم النٌػٌيئ كالدـ، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج   

ًُب الرجل يصٌلي كُب ثوبو أك جسده دـ، ، كتاب الصلوات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاركابن أيب شيبة ُب 
باب بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب ، شرح مشكل اآلثار(، كالطحاكم ُب ّْٓٗ(، رقم)ّٕٓ/ّ)

(، َُّ/َُ)كأف الصبلة ُب الثياب الٍب أصابتها جائزة،  ،أركاث األنعاـ ا٤بأكولة ٢بومها أهنا ال تنجس ما تصيبو من الثياب
،  معرفة السنن واآلثارُب (، كالبيهقي ُِٗٗ(، رقم)ِْٖ/ٗ)، خطبة ابن مسعود، كمن كبلمو، المعجم الكبيركالطرباين ُب 

 (، كلهم من طريق ٧بمد بن سّبين بو. ُّْٗ(، رقم)ّٕٓ/ّكتاب الصبلة، طهارة الثياب، )
 :رجاؿ ىذا السند ثقات أثبات إال إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد فإنو صدكؽ، كٰبٓب بن ا١بزار قد تكلم بعض  دراسة اإلسناد

 األئمة ُب تشيعو كلكن أكثر األئمة على توثيقو.
  :ىذا األثر موقوؼ على ابن مسعود، كسند ا٤بصنف حسن ألجل إسحاؽ بن إبراىيم، كاألثر صحيح الحكم على األثر

 لغّبه.
 (ُِٓ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك، «. من كاف على كضوء فذبح فبل ينتقض لذلك كضوءه»ابن القاسم: كقاؿ مالك: قاؿ  (3)
كإذا أمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بدـ ا٢بيض أف يغسل باليد كمل يأمر بالوضوء منو : »-رٞبو ا–قاؿ اإلماـ الشافعي  (4)

 ( ٗٔ/ُ، )ُ، طاألمالشافعي، «. ٪بس قياسا عليو بأف ال يكوف منو كضوءفالدـ أ٪بس من الذكر )قاؿ(: ككل ما ماس من 
، األصلالشيباين «. قاؿ : ال ؟ح شاة ىل ينقض ذلك كضوءهبرجبل توضأ ٌٍب ذ تأرأي :قلت»قاؿ ٧بمد بن ا٢بسن الشيباين:  (5)
 (ْٔ/ ُ، )ُط
ثنا كىًستّْْبى بًيىًدًه ٍبيَّ أىٍعطىى عىًليِّا فػىنىحىرى مىا غىبػىرى : »...-رضي ا عنهما-قاؿ جابر بن عبد ا (6) ٍبيَّ اٍنصىرىؼى ًإىلى اٍلمىٍنحىًر فػىنىحىرى ثىبلى

نىةو بًبىٍضعىةو فىجيًعلىٍت ًُب ًقٍدرو فىطيبً  ًمهىا كىشىرًبىا ًمٍن مىرىًقهىا ٍبيَّ رىًكبى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى كىأىٍشرىكىوي ًُب ىىٍديًًو ٍبيَّ أىمىرى ًمٍن كيلّْ بىدى خىٍت فىأىكىبلى ًمٍن ٢بٍى
... باب حجة النيب صلى ا ، كتاب ا٢بج، صحيحوأخرجو مسلم ُب «. اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىأىفىاضى ًإىلى اٍلبػىٍيًت فىصىلَّى ٗبىكَّةى الظٍُّهرى

 َِْ(، رقمُْٗ/ٖ)، عليو كسلم
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إال أف ٰبدث  ،كمن تطهر فهو على طهارتو ،كمل يذكر عنو أنو توضأ، (1)كضحى بكبشْب         
 .حدثا يوجب عليو الوضوء كتاب أك سنة أك اتفاؽ

 
 
 

 ثم رجع إلى اإلسالم ،ارتد ذكر من -ٖٖ
ا تاب استأنف اف األكزاعي يقوؿ: إذكف ،ٍب رجع إليو ،ارتد عن اإلسبلـ، كىو طاىركاختلفوا فيمن 

يستأنف العمل. كقاؿ  ،ٍب رجع إليو بعد ا٢بج ،ككذلك إف كاف حج حجة اإلسبلـ، (2)الوضوء
مم فهو يقالوا: ال إعادة عليو ُب الوضوء، كإف كاف ت، ك (3)أصحاب الرام مثل قوؿ األكزاعي ُب ا٢بج

 . األكزاعي ُب ا٢بج (5)، ككافق مالك(4)على تيممو
كيغتسل  ،كعليو أف يتوضأ أك يتيمم ،مل ٯبز لو التيمم ،رتد ٍب أسلماإذا »كاف أبو ثور يقوؿ: ك 
 .(6)«يلإأحب 

 
 

                                                 
،  صحيح مسلم( كمسلم ُب ٓٔٓٓ)باب التكبّب عند الذبح، رقم، كتاب األضاحي، صحيح البخاريأخرجو البخارم ُب  (1)

(، كبلٮبا من طريق      ََٔٓ)يل، كالتسمية كالتكبّب، رقمكببل تو  ةباب استحباب الضحية، كذٕبها مباشر كتاب األضاحي، 
كللحديث شواىد من عدة الصحابة؛ فركاه الَبمذم ُب  أنس رضي ا تعاىل عنو. قتيبة بن سعيد، عن أيب عوانة، عن قتادة، عن

؛ تتمة مسند المسند( من حديث أيب بكرة رضي ا عنو، كركاه اإلماـ أٞبد ُب َُِٓ، أبواب األضاحي، رقم)سنن الترمذي
(، كُب أحاديث رجاؿ ُُِْٕ(، رقم)ْٓ/ ّٔ(، ك)ُُِّٕ(، رقم)ْْ/ ّٔاألنصار، حديث أيب الدرداء رضي ا عنو، )

(، كُب مسند النساء، َِّٖٔ(، رقم)ِٖٓ/ ّٗمن أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، حديث أيب رافع رضي ا عنو، )
، من كتاب سنن الدارمي(، كركاه الدارمي ُب َِْٔٓ(، رقم)ْٕٗ/ ُْنهما، )مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي ا ع

 ( من حديث جابر بن عبد ا رضي ا عنهما.ُٖٗٗ(، رقم)ُِّٗ/ ِاألضاحي، باب السنة ُب األضحية، )
 (ُٔ/ِ، )المجموع شرح المهذب(، كالنوكم، ََِ/ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة،  (2)
 (ٔٗ/ِ، )ُ، طالمبسوطالسرخسي، «. اسبلـ ٍب ارتد ٍب أسلم فعليو حجة اإلسبلـ عندنإللو حج حجة ا»قاؿ السرخسي:  (3)
 (ُُٔ/ُ، )المرجع السابق«. كىلو تيمم ا٤بسلم ٍب ارتد مل يبطل تيمو»قاؿ السرخسي:  (4)
ٰبج حجة  اإلسبلـ أٯبزئو ذلك ا٢بج؟ قاؿ: ال، حٌب ع إىلجإذا ارتد كقد حج ٍب ر : »-رٞبو ا-كقد سئل اإلماـ مالك (5)

 (ِِٖ/ِ، )ُ، طالمدونةمالك، «. سبلمو ذلك كأنو مبتدأإيكوف  مستأنفة فإذا كاف عليو حجة اإلسبلـ حٌب
 (ُٔ/ِ، )المجموع شرح المهذب(، كالنوكم، ََِ/ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة،  (6)
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 وضوء من قص األظفار وأخذ الشارب والشعرال ذكر -ٖٗ
كىو على  ئفة: ال شيء عليوفقالت طا ،يمن توضأ ٍب أخذ من شعره كأظفارهكاختلفوا ف

، (5)، كبو قاؿ مالك(4)كالزىرم (3)كا٢بكم (2)اءكعط (1)ىذا قوؿ ا٢بسن البصرم ،طهارتو
 . (10)، كالنعماف كأصحابو(9)، كإسحاؽ بن راىويو(8)، كالشافعي(7)، كسفياف الثورم(6)كاألكزاعي

                                                 
(، عن ْٔٔ(، رقم)ُِٔ/ُ، )ِط، باب قص الشارب كتقليم األظفارالطهارة، ، كتاب المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

عن ا٢بسن  ،عن يونس ،كأخرجة أيضا عن الثورم ،«ليس عليو شيء» :-ُب الذم يأخذ من أظفاره كشعره-عن ا٢بسن  ،ىشاـ
المصنف في األحاديث الكتاب (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب ْٕٔ(، رقم)ُِٔ/ُ، )المرجع السابق« ليس عليو شيء»قاؿ: 

قاؿ: أخربنا  ،(، قاؿ: حدثنا ىشيمُٕٓ(، رقم)ٓٓ/ُ، )ُط، الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ، كتاب الطهارات، باب واآلثار
كذكر البخارم ُب صحيحو «. ال شيء عليو»قاؿ:  ؟ُب الرجل يأخذ من شعره كمن أظفاره بعد ما يتوضأ ؛عن ا٢بسن ،يونس

, كتاب الوضوء، صحيح البخاريالبخارم، «. من شعره كأظفاره أك خلع خفيو فبل كضوء عليو كقاؿ ا٢بسن إف أخذ»معلقان: 
ٌَ : ﴿تعاىل باب من مل ير الوضوء إال من ا٤بخرجْب من القبل كىالدبر، كقوؿ ا َحٞد ّيَُِكى ّيِ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
 أ

 ﴾ .ٱۡهَغآنِِط 
ال شيء عليو، مل يزده إال »جاج، عن ا٢بكم، كعطاء، قاال: أخرجو ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا ىشيم، قاؿ: أخربنا ح (2)

 (ِٕٓ(، رقم)ٓٓ/ُ، )المرجع السابقابن أيب شيبة، «. طهارة
 المرجع السابق (3)
، الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (4)
 « ليس عليو كضوء»كالزىرم, قالوا:  ،كا٢بكم ،كعطاء ،عن أيب جعفر ،عن حجاج ،حدثنا ااريب(، قاؿ: ٕٓٓ(، رقم)ٓٓ/ُ)

، المدونةمالك بن أنس، «. إنو ليس عليو أف ٲبسح رأسو با٤باء ثانية»من توضأ ٍب حلق رأسو: يف -رٞبو ا-قىاؿى مالك:  (5)
 (ُِٓ/ُ، )ُط
 مل أقف على مصدر قولو (6)
ركزم، «. إذا أخذ الرجل من شعره كأظفاره كقد توضأ فأحب إيل أف ٲبر عىلىٍيًو ا٤باء»الثورم:  قاؿ سفياف (7)

ى
اختالف انظر: ا٤ب

 ( ُٕٗ/ُ، )ُ، طالفقهاء
«. عادة كضوء كىذا زيادة نظافة كطهارةإفمن توضأ ٍب أخذ من أظفاره كرأسو ك٢بيتو كشاربو مل يكن عليو »قاؿ الشافعي:  (8)

 ( َٕ/ُ، )ُط، األمالشافعي، ، 
: ما عليو شيء، -أم  أٞبد بن حنبل-قلت: إذا أخذ من شعره أك أظفاره كىو على كضوء؟ قاؿ»قاؿ إسحاؽ بن منصور:  (9)

 ( ّّٓ-ّّْ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، «. : كما قاؿ-أم راىويو-قاؿ إسحاؽ
بطو أك قص أظفاره أك إأرأيت رجبل توضأ كضوءه للصبلة ٍب جز شعره أك نتف »ن ا٢بسن: وزجاين مد بماف ا١بيقاؿ أبو سل (10)

(، كقاؿ ّٔ/ُ، )ُ، طاألصلالشيباين، «. أخذ من شاربو، ىل ٲبسح شيئا من ذلك؟ قاؿ: ال، ألف ىذا طهور كنظافة
من شاربو مل يكن عليو أف ٲبس شيئا  أك أخذ ،أك قلم أظفاره ،أك نتف إبطيو ،ٍب جز شعره ،كمسح رأسو ،كمن توضأ»السرخسي: 

 (ٓٔ/ُ، )ُ، طالمبسوطالسرخسي، «. كال أف ٯبدد كضوءه ،من ذلك ا٤باء



 

112 

 

وءنايوجب عليو اليـو كض اكال أعلم أحد         
فهو على كقد ذكرت فيما مضى أف من تطهر  (1)

يس مع من أمر كل ،قاض طهارتو كتاب أك سنة أك إٝباعطهارتو إال أف ٰبدث حدثا يدؿ على انت
ف أخذ بل األخبار الثابتة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم دالة على أ ؛بالوضوء من ذلك حجة

 .كأنو أمر بقص الشارب كإعفاء اللحية ،الشارب كاألظفار من الفطرة
    (4)نس بن يزيدو ، عن ي(3)، قاؿ: أنا ابن كىب(2)أخربنا ٧بٌمد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم - ُّْ

 
 

                                                 
إسحاؽ كاف ٱبتار أف يعيد الوضوء، شبو ىذا بالذم ٲبسح خفيو ٍب »، كقد نقل ا٤بركزم أف -رٞبو ا–ىكذا قاؿ ا٤بصنف  (1)

اإلماـ ابن ا٤بنذر ُب آخر ىذا ا٤ببحث طائفة من  -أم–كقد ذكر ا٤بصنف ، ُٕٗ، صُ، طاختالف الفقهاءا٤بركزم، «. ٱبلعهما
رأل أهنم إ٭با ذىبوا إىل استحباب الوضوء  -رٞبو ا–العلماء الذين قالوا ٗبشركعية الوضوء بعد قص األظفار كجذ الشارب، كلعلو 

 كليس إىل كجوبو، كا أعلم.
 ا٤بصرم الفقيو، أبو عبد ا، ركل عن أبيو كابن كىب كالشافعي كطائفة كركل ىو ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم بن أعْب (2)

مرة ىو أشرؼ من  :كقاؿ، مرة صدكؽ ال بأس بو :كقاؿ، ثقة: قاؿ النسائيعنو النسائي كابن خزٲبة كاألصم كأبو حاًب كآخركف، 
فقهاء اإلسبلـ أعرؼ بأقاكيل الصحابة كالتابعْب ما رأيت ُب : بن خزٲبةاكقاؿ ، أف يكذب كذكره ُب تسمية الفقهاء من أىل مصر

ىػ،  ُِٖ، كقاؿ ابن يونس: كاف مفٍب مصر، كلد سنة كتبت عنو كىو صدكؽ ثقة من فقهاء مصر: بن أيب حاًباكقاؿ ، منو
(، كالذىيب، ْٕٗ/ ِٓ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ ُب نصف ذم القعدة، كلو ست كٜبانوف. انظر: ا٤بزم،  ِٖٔكمات سنة 

 (َِٔ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ْٗٓٗ، رقم )ُ، طفالكاش
 ىو عبد ا بن كىب بن مسلم الفهرم القرشي موالىم، أبو ٧بمد ا٤بصرم الفقيو، أحد األعبلـ، ركل عن ابن جريج كيونس (3)

بن بكّب: ىو أفقو من ابن القاسم، كقاؿ ، قاؿ ٰبٓب كآخركف ، كركل عنو أٞبد بن صاّب كحرملة كالربيعكالليث بن سعد كٝباعة
ىػ، كلو اثنتاف كسبعوف  ُٕٗتوُب . ثقة حافظ عابدكقاؿ ا٢بافظ: عبد األعلى: طلب للقضاء فجٌنن نفسو كانقطع،  يونس بن

المرجع (، كابن حجر العسقبلين، َّْٖ، رقم) المرجع السابق(، كالذىيب، ِٕٕ/ ُٔ، )المرجع السابقسنة. انظر: ا٤بزم، 
 (ُٕ/ ٔ، )ابقالس
، كركل عنو كآخرين ىو يونس بن يزيد بن أيب النجاد األىيًٍلي، أبو يزيد موىل آؿ أيب سفياف، ركل عن الزىرم كالقاسم كعكرمة (4)

كتابو : بن ا٤ببارؾ يقوؿا كاف: بن ا٤بديِب كابن مهدماقاؿ  ، أحد األثبات،كٝباعة ابن ا٤ببارؾ كابن كىبناقع موىل ابن عمر، 
ال أف يونس أحفظ إما رأيت أحدا أركل للزىرم من معمر : بن ا٤ببارؾاكقاؿ عبد الرزاؽ عن ، ككذا أقوؿ: بن مهدماؿ قا، صحيح
رأيت يونس بن يزيد األيلي ككاف : كقاؿ ٧بمد بن عوؼ عن أٞبد قاؿ ككيع، ال يونس فإنو كتب على الوجوإكُب ركاية ، للمسند

ال ما كاف من يونس أنو كتب  إحفظ ٕبديث الزىرم من معمر أما أعلم أحدا : كقاؿ حنبل بن إسحاؽ عن أٞبد، سيء ا٢بفظ
توُب سنة تسع كٟبسْب كمائة . ثقة إال أف ُب ركايتو عن الزىرم كٮبا قليبل كُب غّب الزىرم خطأ، كقاؿ ا٢بافظ: كل شيء ىناؾ

 (َْٓ/ ُُ، )المرجع السابق، (، كابن حجرُٓٓ/ ِّ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  َُٔعلى الصحيح، كقيل: سنة 
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عليو كسٌلم أنٌو  عن رسوؿ ا  صٌلى ا، ، عن أيب ىريرة(2)، عن سعيد بن ا٤بسٌيب(1)عن ابن شهاب
ادي، كىقىصُّ « قاؿ: : ااًلٍخًتتىافي، كىااًلٍسًتٍحدى ٍبطً اٍلًفٍطرىةي ٟبىٍسه  (3) «الشَّاًرًب، كىتػىٍقًليمي اأٍلىٍظفىاًر، كىنػىٍتفي اإٍلً

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 (ٖٔىو الزىرم، فقيو حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
ىو اإلماـ سعيد بن ا٤بسيب بن حزف بن أيب كىب بن عمرك بن عائذ بن عمراف بن ٨بزـك القرشي، أبو ٧بمد ا٤بخزكمي، ركل  (2)

، ىو كا أحد ا٤بتقنْب: قاؿ نافع عن ابن عمر، كٝباعة ، كركل عنو الزىرم كقتادة كٰبٓب بن سعيدكخلق عن عمر كعثماف كسعد
كقاؿ ، قدمت ا٤بدينة فسألت عن أعلم أىل ا٤بدينة فدفعت إىل سعيد بن ا٤بسيب: كعن عمرك بن ميموف بن مهراف عن أبيو قاؿ

 كقاؿ قتادة، ا٤بسيبابن شهاب قاؿ يل عبد ا بن ثعلبة بن أيب صعّب إف كنت تريد ىذا يعِب الفقو فعليك ّٔذا الشيخ سعيد بن 
طفت األرض كلها ُب طلب العلم فما لقيت  :كقاؿ ٧بمد بن إسحاؽ عن مكحوؿ، ما رأيت أحدا قط أعلم با٢ببلؿ كا٢براـ منو

كمن مثل سعيد ثقة : فقاؿ، سعيد بن ا٤بسيب: كاف أفقو التابعْب كقاؿ أبو طالب قلت ألٞبد: كقاؿ سليماف بن موسى، أعلم منو
مرسبلت سعيد صحاح ال نرل أصح من مرسبلتو كقاؿ عثماف ا٢بارثي عن أٞبد : اؿ ا٤بيموين كحنبل عن أٞبدكق، من أىل ا٣بّب

كإذا قاؿ مضت : قاؿ، كقاؿ ابن ا٤بديِب ال أعلم ُب التابعْب أكسع علما من سعيد بن ا٤بسيب، أفضل التابعْب سعيد بن ا٤بسيب
أحد العلماء األعبلـ كقاؿ ا٢بافظ: ىيب: أحد األعبلـ كسيد التابعْب، ، كقاؿ الذالسنة فحسبك بو قاؿ ىو عندم أجل التابعْب

المرجع ىػ. انظر: ا٤بزم،  ْٗعاش تسعا كسبعْب سنة، كتوُب سنة . األثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أف مرسبلتو أصح ا٤براسيل
، ْ، طتقريب التهذيب(، كْٖ/ ْ) ،المرجع السابق(، كالعسقبلين، َُٔٗ، رقم )الكاشف(، كالذىيب، ٔٔ/ ُُ، )السابق
 (ِّٔٗرقم) 

(3)   :(، كُب ٖٖٗٓ، كتاب اللباس، باب قص الشارب، رقم)صحيح البخاريا٢بديث أخرجو أيضا البخارم ُب التخريج
(، كأخرجو ِٕٗٔ(، كُب كتاب االستئذاف، باب ا٣بتاف بعد الكرب كنتف اإلبط، رقم)ُٖٗٓباب تقليم األظفار، رقم ا٢بديث)

 (، كبلٮبا عن الزىرم ّٔذا اإلسنادٕٗٓ، كتاب الطهارة، باب خصاؿ الفطرة، رقم ا٢بديث)صحيح مسلممسلم ُب 
 إسناد ا٤بصنف صحيح؛ رجالو ثقاتدراسة اإلسناد :. 
 :ا٢بديث صحيح ببل شك، متفق عليو. الحكم على الحديث 
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كا -كنرل  ،فأما االستحداد: فهو حلق العانة : »، أنو قاؿ(2)، عن أيب عبيد(1)حدثِب علي        
كذلك أف القـو مل  ،ّٔا أف أخذ االستحداد إ٭با ىو االستفعاؿ من ا٢بديدة يعِب االستحبلؽ -أعلم

 (3)« يكونوا يعرفوف النورة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ىو علي بن عبد العزيز البغوم، أبو ا٢بسن، نزيل مكة، ركل عن أيب عبيد القاسم بن سبلـ كأيب نعيم الفضل بن دكْب  (1)

      دم كالقعنيب كعاصم بن علي ك٧بمد بن كثّب كغّبىم، كركل عنو كحجاج بن منهاؿ كأٞبد بن يونس كمسلم بن إبراىيم األز 
أبو علي حامد بن ٧بمد الرفاء ا٥بركم كابن أخيو عبد ا بن ٧بمد بن عبد العزيز كأبو ٧بمد دعلج بن أٞبد السجزم كأبو القاسم 

، ا٢بفاظ ا٤بكثرين مع علو اإلسناد مشهورأحد ، كقاؿ ا٢بافظ: سليماف بن أٞبد بن أيوب الطرباين، قاؿ الدارقطِب: ثقة مأموف
فتح ثقة لكنو كاف يطلب علي التحديث كيعتذر بأنو ٧بتاج. توُب ُب سنة سبع كٜبانْب كمائتْب. انظر: ابن منده، كقاؿ أيضا: 

ميزان االعتدال في (، كالذىيب، ُْٗ/ُ، )ُ، طإكمال اإلكمال(، كابن نقطة، ِّٔ، ص)ُ، طالباب في الكنى واأللقاب
      ، ِ، طلسان الميزان(، كّّٔ-ِّٔ/ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُّْ/ّ، )ُ، طنقد الرجال

(ْ/ُِْ) 
 ىو القاسم بن سبٌلـ البغدادم موىل األزد، أبو عبيد اإلماـ ا٤بشهور، ركل عن إ٠باعيل بن عياش كإ٠باعيل بن جعفر كشريك (2)

كاف أبو عبيد فاضبل ُب دينو كُب : كقاؿ أٞبد بن كامل القاضي، كآخركف غوم كابن أيب الدنيا، كركل عنو الدارمي كعلي البكخلق
كقاؿ ىبلؿ بن العبلء ، علمو مقدما ُب أصناؼ من علـو اإلسبلـ حسن الركاية صحيح النقل ال أعلم أحدا من الناس طعن فيو

 ا٢بديث كباٞبد ثبت ُب انة كبابن معْب نفى الكذب عن من ا على ىذه األمة بأربعة ُب زماهنم بالشافعي تفقو ُب :الرقي
كاف أبو عبيد يقسم الليل أثبلثا فيناـ ثبلثة كيصلي ثبلثة كيصنف : قاؿ أبو بكر األنبارم، ك ا٢بديث كبأيب عبيد فسر الغريب
ىػ. انظر:  ِِْكمات سنة  ثقة فاضل عبلمة مصنف، عاش ٜبانيا كستْب سنة،، كقاؿ ا٢بافظ: ثبلثة كمناقبو كفضائلو كثّبة جدا

، ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ُُْٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ّْٓ/ ِّ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 
 (ِْٔٓ، رقم) ْ، طتقريب التهذيب(، كُّٓ/ ٖ)

 (ّٕ/ِ، )ُ، طغريب الحديثأبو عبيد،  (3)
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، (4)، عن نافع(3)، ثنا حنظلة بن أيب سفياف(2)، عن ابن كىب(1)ا كحدثنا ٧بمد بن عبد - ُْْ
اٍلًفٍطرىةي قىصُّ اأٍلىٍظفىاًر، كىأىٍخذي الشَّاًرًب، كىحىٍلقي «: ا عليو كسٌلم قاؿى مر، أٌف رسوؿ ا صلٌ ع عن ابن

 (5) «اٍلعىانىة
 
 
 
 

                                                 
 ( َُِترٝبتو ص)م، ثقة، كقد تقدمت و ٧بمد بن عبد ا بن عبد  ا٢بكى (1)
 ( َُِىو عبد ا بن كىب، ثقة حافظ عابد، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
، كعطاء بن أيب رباح كٝباعة ىو حنظلة بن أيب سفياف بن عبدالرٞبن بن صفواف بن أمية ا١بمحي ا٤بكي، ٠بع طاكسا كالقاسم (3)

قاؿ حدثنا حنظلة بن أيب سفياف : يع إذا أتى على حديثوكاف كك: قاؿ أٞبد ،كٝباعة القطاف كأبو عاصمابن ا٤ببارؾ ك كركل عنو 
كقاؿ عبد ا بن شعيب عن ، ثقة حجة :كقاؿ ابن أيب مرًن عن ابن معْب، ككاف ثقة ثقة ككذا قاؿ ا١بوزجاين عن أٞبد أنو ثقة ثقة

        كقاؿ ، بن األسود يقدـ عليوثقة زاد أبو داكد كعثماف : كقاؿ أبو زرعة كأبو داكد كالنسائي، حنظلة كأخوه ثقتاف: ابن معْب
ىػ.  ُُٓثقة حجة من األثبات، توُب ، كقاؿ ا٢بافظ: ابن عدم كعامة ما ركل حنظلة مستقيم كإذا حدث عنو ثقة فهو مستقيم

تهذيب (، كابن حجر العسقبلين، ُِٕٔ، رقم) ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ّْْ/ ٕ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، 
 (ُِٖٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَٔ/ ّ)، ُ، طالتهذيب

 ، كركل عنو أيوب كمالك كالليثكغّبىم نافع أبو عبد ا ا٤بدين موىل ابن عمر، ركل عن مواله ابن عمر كأيب ىريرة كعائشة (4)
شر بن عمرك كقاؿ ب، أصح األسانيد كمالك عن نافع عن بن عمر :كقاؿ البخارم، كاف ثقة كثّب ا٢بديث: بن سعداقاؿ ، كٝباعة

لقد من ا تعاىل : كقاؿ عبد ا بن عمر، كنت إذا ٠بعت من نافع ٰبدث عن بن عمر ال أبايل أف ال أ٠بعو من غّبه: عن مالك
، ثقة نبيل: كقاؿ ابن خراش، مدين ثقة: كقاؿ العجلي، بعثو عمر بن عبد العزيز إىل مصر ليعلمهم السنن: كقاؿ أيضا، علينا بنافع

، المرجع السابقتوُب سنة سبع عشره كمائة أك بعد ذلك. انظر: ا٤بزم، . ثقة ثبت فقيو مشهوركقاؿ ا٢بافظ: ، ثقة: كقاؿ النسائي
، رقم ْ، طالتقريب(، كُِْ/ َُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُٕٗٓ، رقم )المرجع السابق(، كالذىيب، ِٖٗ/ ِٗ)
(َٕٖٔ) 

(5)  كتاب اللباس، باب قص الشارب، رقم صحيح البخاري: كا٢بديث أخرجو أيضا البخارم ُب التخريج ،
، كتاب الطهارة، باب ذكر سنن النسائي(، كأخرجو النسائي ُب َٖٗٓ(، كباب تقليم األظفار، رقم ا٢بديث)ٖٖٖٓا٢بديث)

(،  ٖٖٗٓ(، رقم)ُْٗ/َُ، مسند عبد ا بن عمر، )مسند أحمد(، كأخرجو أٞبد ُب ُِالفطرة، حلق العانة، رقم ا٢بديث)
 .حنظلة بن أيب سفياف ّٔذا اإلسنادكلهم من طريق 

 :إسناد ا٤بصنف صحيح؛ رجالو ثقات. دراسة اإلسناد 
 :ا٢بديث صحيح، كقد ركاه البخارم كما تقدـ ُب التخريج. الحكم على الحديث 
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 ، كعبد ا بن(3)أنس أخربين مالك بن ،(2)، عن ابن كىب(1)نا ٧بٌمد بن عبد اكأخرب  - ُْٓ
، «: ا عليو كسٌلم قاؿى مر، أٌف رسوؿ ا صلٌ ع ، عن ابن(5)افع، عن ن(4)رعم أىٍحفيوا الشَّوىاًربى

 (6) «كىأىٍعفيوا اللّْحىى
 (7)مالك عن أيب بكر بن نافعقاؿ أبو بكر: كالصحيح إ٭با ىو 

                                                 
 (َُِم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٢بك (1)
 (َُِا٤بصرم، ثقة حافظ عابد، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو عبد ا بن كىب  (2)
كٞبيد الطويل  ىو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرك األصبحي، أبو عبد ا ا٤بدين الفقيو، ركل عن نافع كالزىرم (3)

بن إ٠باعيل  قاؿ ٧بمد بن إسحاؽ الثقفي سئل ٧بمد، كٝباعة ، كركل عنو ابن مهدم  كابن القاسم كمعن كأبو مصعبكغّبىم
، ال أعلم مالكا ترؾ إنسانا إال إنسانا ُب حديثو شيء :قاؿ علي، مالك عن نافع عن بن عمر: البخارم عن أصح األسانيد فقاؿ

من أثبت : كقاؿ عبد ا بن أٞبد قلت أليب، كل من ركل عنو مالك فهو ثقة إال عبد الكرًن: بن معْباكقاؿ الدكرم عن 
إماـ دار ا٥بجرة، رأس ا٤بتقنْب ككبّب ا٤بتثبتْب، توُب ُب ربيع األكؿ ، كقاؿ ا٢بافظ: مالك أثبت ُب كل شيء :قاؿ؟ أصحاب الزىرم

، ُ، طتهذيب الكمالسنة تسع كسبعْب كمائة، ككاف مولده سنة ثبلث كتسعْب، كقاؿ الواقدم: بلغ تسعْب سنة. انظر: ا٤بزم، 
 (ٓ/ َُ، )ُط، تهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُٗ/ ِٕ)

ىو عبد ا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ا٣بطاب، أبو عبد الرٞبن العمرم ا٤بدين، ركل عن أخيو عبيد ا كنافع  (4)
قاؿ ابن معْب: صويلح، كقاؿ ابن عدم: ال بأس بو كٝباعة.  ، كركل عنو ابنو عبدالرٞبن كالقعنيب كأبو مصعبكآخرين كا٤بقربم

(، ِّٕ/ ُٓ، )المرجع السابق: ضعيف عابد، توُب سنة إحدل كسبعْب كمائة كقيل بعدىا. انظر: ا٤بزم، صدكؽ، كقاؿ ا٢بافظ
 (ّْٖٗ، رقم)ْ، طتقريبال(، كِّٔ/ ٓ، )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، َِٕٖ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 

 (َُٓىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت فقيو، تقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  سنن (، كالَبمذم ُب ٗٗٓ، كتاب الطهارة، باب خصاؿ الفطرة، رقم ا٢بديث)صحيح مسلم: أخرجو مسلم ُب التخريج

، كتاب سنن النسائي(، كالنسائي ُب ِّٕٔ(، رقم ا٢بديث)ٓٗ/ ٓ، كتاب األدب، باب ما جاء ُب إعفاء اللحية، )الترمذي
كتاب الزينة من السنن، باب إحفاء الشوارب كإعفاء اللحية،   (، كُبُٓالطهارة، باب إحفاء الشارب كإعفاء اللحى، رقم)

(، كلهم من طريق    ْْٓٔ(، رقم)ِٕٗ/ٖمسند عبد ا بن عمر،)مسند اإلمام أحمد بن حنبل، (، كأٞبد ُب ُِْٓرقم)
 عبيد ا العمرم عن نافع عن ابن عمر.

  :قد ضعفو بعض العلماء من قبل حفظو، كلكنو مل ينفرد  ُب إسناد ا٤بصنف ضعف، حيث إف عبد ا العمرمدراسة اإلسناد
بو ُب ىذا السند، بل ركاه ا٤بصنف مقركنا باإلماـ مالك، كتابعو كذلك أخوه عبيد ا بن عمر بن حفص العمرم كىو ثقة تبت  

 كما ىو عند مسلم كغّبه.
  :ا٢بديث صحيح، كقد ركاه مسلم ُب صحيحو.الحكم على الحديث 
، عن النيب رصنف ُب السند الذم يليو، كقد سيًئل ا٢بافظ النقاد الدارقطِب عن حديث ركم عن نافع، عن ابن عمكما ذكر ا٤ب  (7)

 ،فأخرجة النعماف بن عبد السبلـ ؛كاختلف عنو ،يركيو مالك»؟ فىقاؿ: أحفيوا الشَّواًرب كأعفوا اللّْحىىصلى ا عليو كسلم: 
عن ابن عمر كىو ، عن أبيو ،عن أيب بكر ين نافع ،مالك ُب ا٤بوطأ وعن ابن عمر. كأخرج ،عن نافع ،عن مالك ،كابن كىب

= (. كقد أكرد حافظ ا٤بغرب ِْٕٔ(، رقم)َّّ/ُِ، )ُ، طالعلل الواردة في األحاديث النبويةانظر: الدارقطِب، «. الصحيح
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، ثنا مالك بن (2)د بن حرب بن سليمافمٌ ، ثنا ٧ب(1)حدثنا ٧بمد بن إ٠باعيل الٌصائغ - ُْٔ
أىمىرى رىسيوؿي اً صىلَّى : »موىل ابن عمر أٌف ابن عمر قاؿ (5)، عن نافع(4)بكر بن نافع ، عن أيب(3)أنس

 (6)«اًرًب، كىًإٍعفىاًء اللّْحىىاللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بًًإٍحفىاًء الشَّوى 
                                                                                                                                                         

ع عن عبد ا بن عمر أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ركاية مالك عن أيب بكر بن نافع عن أبيو ناف -رٞبو ا-ابن عبد الرب= 
       ىكذا ركل ٰبٓب ىذا ا٢بديث عن مالك عن أيب بكر بن نافع عن أبيو عن »ٍب قاؿ:  ،أمر بإحفاء الشوارب كإعفاء اللحى

 ،نافع عن ابن عمرابن عمر ككذلك أخرجو ٝباعة الركاة عنو إال أف بعض ركاة ابن بكّب أخرجو عن ابن بكّب عن مالك عن 
كىذا ال يصح عند أىل العلم ٕبديث  ،ككذلك بعض ركاة ابن كىب أيضا أخرجو عن ابن كىب عن مالك عن نافع عن ابن عمر

ىذا ىو الصحيح عن مالك ُب إسناد ىذا ا٢بديث   ،كإ٭با ىذا ا٢بديث ٤بالك عن أيب بكر بن نافع عن أبيو عن ابن عمر ،مالك
 (ُِْ/ِْ، د.ط، )التمهيدانظر: ابن عبد الرب، « كاة عن مالككما أخرجو ٰبٓب كسائر الر 

    كركل عن  ،مويل ا٤بهدم ،العباسي ،القرشي ،نزيل مكة ،أبو جعفر البغدادم ،ىو ٧بمد بن إ٠باعيل ين سامل الصائغ الكبّب (1)
              ،كابن صاعد ،أبو داكدكعدة. كركل عنو: ، كحجاج بن ٧بمدا األعور ،كركح بن عبادة ،كأيب داكد ا٢بفرم ،أيب أسامة

قاؿ الذىيب: ك  ،قاؿ ابن أيب حاًب: صدكؽ شيخ أيب نعيم ا٢بافظ. ؛آخرىم: عبد ا بن ا٢بسن ين بندار ،كخلق ،كابن أيب حاًب
" ،الثقة ،ادث ،"اإلماـ كلو ٜباف كٜبانوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ،توُب ُب ٝبادل األكىل سنة ست كسبعْب كمائتْب ،شيخ ا٢بـر

 (.ٖٓ/ٗ، ) ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ْٕٓ/ ِْ، )ُ، طتهذيب الكمال
ىو ٧بمد بن حرب بن سليماف، أبو عبد ا ا٤بكي، ركل عن مالك بن أنس، كالليث بن سعد، كابن ٥بيعة، كحزاـ بن ىشاـ  (2)

قاؿ أبو حاًب الرازم: . و بشر بكر بن خلف خًب ا٤بقرم، كا٢بسن بن  عيسى بن ٞبرافكركل عنو عبد بن ٞبيد كأب، الكعيب
"بصرم نزؿ مكة، كييقاؿ أصلو خراساين"، كقاؿ أبضان: صاّب ا٢بديث، ليس بو بأس. كقاؿ العجلي: ثقة رجل صاّب. مات سنة 

 (، كقطلوبغا،ِّٕ/ٕ، )جرح والتعديلال(، كابن أيب حاًب، ِّْ/ِ، )ُ، طمعرفة الثقاتعشر كمائتْب. انظر: العجلي، 
 ( ِّٓ/ٖ، ) ُ، طالثقات ممن لم يقع في الكتب الستة

 (َُٔىو إماـ دار ا٥بجرة، رأس ا٤بتقنْب ككبّب ا٤بتثبتْب، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
بنت أيب عبيد ىو أبو بكر بن نافع العمرم العدكم موىل ابن عمر، يقاؿ ا٠بو عمر، ركل عن أبيو كسامل كركايتو عن صفية  (4)

، تهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . مدين صدكؽكقاؿ ا٢بافظ: قاؿ أٞبد: ىو أكثق اإلخوة،  مرسلة، كركل عنو مالك كالداركردم.
 (ُْ/ ُِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َْٓٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُْٓ/ ّّ، )ُط
 (َُٓكتقدمت ترٝبتو ص)ىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت فقيو،  (5)
(6   :(، كأبو داكد ََٔ، كتاب الطهارة، باب خصاؿ الفطرة، رقم ا٢بديث)صحيح مسلمقد أخرجو مسلم أيضا ُب التخريج

، كتاب سنن الترمذي(، كأخرجو الَبمذم ُب َُِْ، كتاب الَبجل، باب ُب أخذ الشارب، رقم ا٢بديث)سنن أبي داودُب 
، كتاب الشعر، باب السنة ُب الشعر، الموطأ(، كمالك ُب ِْٕٔاألدب، باب ما جاء ُب إعفاء اللحية، رقم ا٢بديث)

، كتاب الزينة اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبانكما ُب   صحيحو(، كأخرجو ابن حباف ُب ُ(، رقم ا٢بديث)ِِٕ/ِ)
 (، كلهم من طريق مالك ّٔذا اإلسناد.ُْٓٓ(، رقم ا٢بديث)َْٕ/ٕكالتطيب، باب ذكر األمر بقص الشارب كترؾ اللحى، )

 إسناد ا٤بصنف حسن ألجل إ٠باعيل الصائغ كأيب بكر بن نافع.دراسة اإلسناد : 
  :ا٢بديث صحيح، كقد ركاه مسلم ُب صحيحو.الحكم على الحديث 
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كركينا عن ابن عباس  ،ثّب كقد ذكرتو ُب غّب ىذا ا٤بوضعلباب حديث كاقاؿ أبو بكر: كُب 
 . (1)«قٌص الشارب من الدين: »أنو قاؿ

ألنت أكيس  ؟كمم أتوضأ »قاؿ:  ،فقيل لو أال تتوضأ ،ركينا عن ابن عمر أنو قلم أظفارهك 
 . (2)« من الذم ٠بتو أمو كيساف

 (5)كا٢بكم (4)شاربو توٌضأ. ركم ذلك عن ٦باىد (3)كقاؿ طائفة: من قٌص أظفاره، أك جذٌ          
 . (6)ٞباد بن أيب سليمافك 

 (10)، كا٢بكم(9)، كالشعيب(8)كالنخعي، (7)ا٤باء، كذلك قاؿ عطاء : ٲبسوخركفآكقاؿ         
                                                 

 (َّّٔ(، رقم) ِّْ/ٖ، )ُ، طشعب اإليمانأخرجو البيهقي ُب  (1)
(، قاؿ: حدثنا عيسى بن ٕٔٓ(، رقم)ٓٓ/ُ، )ُ، طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (2)

ما »قاؿ:  ؟،فقلت لو: أخذت من أظفارؾ كال تتوضأ ،قاؿ: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره ،عن أيب ٦بلز ،عن التيمي ،يونس
 «.    أنت أكيس ٩بن ٠باه أىلو كيسا ،أكيسك

، كمادة: ْٕٗ/ّ، مادة: "جذذ"، ّطلسان العرب، ب(: جز، كا٤بثبت من )أ(، كمعناٮبا كاحد، انظر: ابن منظور، ُب ) (3)
 (ُِّ/ٓ"جزز"، )

(، قاؿ: حدثنا أبو داكد َٖٓ(، رقم)ٔٓ/ُ، )ُ، طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (4)
كقاؿ أيضا: حدثنا «. يعيد الوضوء»قاؿ:  ،ُب الرجل يأخذ من أظفاره ؛٦باىدعن  ،عن يعلى بن مسلم ،عن شعبة ،الطيالسي

 ( ُٖٓ، رقم)المرجع السابق«. إذا قلم أظفاره توضأ»قاؿ: ، عن ٦باىد ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن مسعر ،يزيد بن ىاركف
الوضوء. ، كنتف اإلبط ،كتقليم األظفار ،قد حكي عن ٦باىد كا٢بكم كٞباد: ُب قص الشارب: »-رٞبو ا-قاؿ ابن قدامة (5)

 (ِْٔ/ُ،  )ْ، طالمغنيابن قدامة ا٤بقدسي، «. كقوؿ ٝبهور العلماء ٖببلفهم
(، عن ْٓٔ(، رقم)ُِٔ/ُ، )ِ، كتاب الطهارة، باب قص الشارب كتقليم األظفار، طالمصنفأخرجو عبد الرزاًؽ ُب  (6)

كتاب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أيب شيبة ُب  ، كأخرجو ابن«قد انتقض كضوؤه»معمر، عن ٞباد قاؿ: 
عن  ،عن شعبة ،(، قاؿ: حدثنا غندرّٖٓ(، رقم)ٔٓ/ُ، )ُطمن قاؿ يعيد الوضوء كمن قاؿ ٯبرم عليو ا٤باء،الطهارات، 

 «. ٲبسحو با٤باء  »قاؿ:  ،كيأخذ من ٢بيتو ،ُب الرجل يقلم أظفاره ؛عن ٞباد ،ا٥بيثم
كلكن ليمس با٤باء  ،ال»قاؿ:  ؟أمنو كضوء ،كتقليم األظفار ،أخرجو عبد الرزاؽ عن ابن جريج قاؿ: قلت لعطاء: قص الشارب (7)

 (ِْٔ، رقم)المرجع السابقانظر: «. حيث قلم كقص
«. عليو ا٤باء إذا أخذ الرجل من أظفاره أك من شعره شيئا أمرٌ »أخرجو عبد الرزاؽ عن الثورم، عن ٞباد، عن إبراىيم قاؿ:  (8)

            «ٯبرم عليو ا٤باء»: حدثنا ىشيم، عن مغّبة، عن إبراىيم، قاؿ: قاؿ  (، كأخرجو ابن أيب شيبةّْٔ، رقم)المرجع السابق
براىيم،        إ(، كقاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن الشيباين، عن ٞباد، عن ٖٕٓ(، رقم)ٓٓ/ُ، )المرجع السابقابن أيب شيبة، 

 (ٕٗٓ، رقم)المرجع السابق«. عليو ا٤باء ٯبرم»قاؿ: 
 (ْٖٔ، رقم)المرجع السابق«. ىو طهور»أخرجو عبد الرزاؽ، عن الثورم، عن جابر، عن الشعيب قاؿ:  (9)

 (ْْٔ، رقم)المرجع السابق«. ٲبسح عليو ا٤باء»أخرجو عبد الرزاؽ، عن معمر، عن رجل، عن ا٢بكم بن عتيبة قاؿ:  (10)
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 ذكر الوضوء من الغضب -ٖ٘
، قاؿ: ثنا إبراىيم بن خالد (2)دثنا أٞبد بن حنبل: ح، قاؿ(1)ٰبٓب حدثنا ٰبٓب بن ٧بمد بن - ُْٕ

إذ دخل عليو  (5)، قاؿ: كنا جلوسا عند عركة بن ٧بمد(4)عاينن أبو كائل الصٌ ِب، قاؿ: حدث(3)الصنعاينٌ 

                                                 
      بن ٰبٓب الذىلي النيسابورم لقبو حىٍيكاف، ركل عن عمرك بن ا٢بصْب كأيب الوليد كمسدد، كركل عنو ىو ٰبٓب بن ٧بمد  (1)

ابن ماجو، كقيل بل ذاؾ أبوه، قاؿ الذىيب: "كالظاىر أنو ٰبٓب ألف ذلك من ركايتو عن عمرك بن ا٢بصْب كٰبٓب معركؼ بالركاية"، 
(، كالذىيب، ِٖٓ/ ُّ، )ُ، طتهذيب الكمالستْب كمائتْب. انظر: ا٤بزم، ثقة حافظ، توُب شهيدا سنة سبع ك كقاؿ ا٢بافظ: 

، ْ، طتقريب التهذيب(، كِٕٔ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِّْٔ، رقم) ُ، طالكاشف
 (ُْٕٔرقم)

ىو اإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين ا٤بركزم نزيل بغداد، أبو عبد ا، ركل عن إبراىيم بن سعد  (2)
قاؿ . كىشيم كأمم، كركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكد كالباقوف بواسطة كالبخارم أيضا كصاّب كعبدا ابناه كالبغوم كأمم

كقاؿ ، كقاؿ أٞبد بن سناف: "ما رأيت يزيد بن ىاركف ألحد أشد تعظيما منو ألٞبد بن حنبل" ،القطاف: "ما قدـ علي مثل أٞبد"
كقاؿ الشافعي: "خرجت من بغداد كما خلفت ّٔا ، كقاؿ ٰبٓب بن آدـ: "أٞبد إمامنا"، عبد الرزاؽ: "ما رأيت أفقو منو كال أكرع"

ا ا٣برييب: "كاف أفضل زمانو"كقاؿ أبو الوليد: "ما با٤بصرين أحب  كقاؿ عبد، أفقو كال أزىد كالأكرع كالأعلم من أٞبد بن حنبل"
كقاؿ ، كقاؿ بن ا٤بديِب: "ليس ُب أصحابنا أحفظ منو" ،كقاؿ العباس العنربم: "حجة"، أٞبد كال أرفع قدرا ُب نفسي منو" إيل من

ٰبٓب بن معْب: "لو جلسنا ٦بلسا بالثناء عليو ما  كقاؿ، كقاؿ أبو عبيد: "لست أعلم ُب اإلسبلـ مثلو"، قتيبة: "أٞبد إماـ الدنيا"
   كقاؿ  ،كقاؿ العجلي: "ثقة ثبت ُب ا٢بديث نزه النفس فقيو ُب ا٢بديث متبع اآلثار صاحب سنة كخّب، ذكرنا فضائلو بكما٥با"

ـ", كقاؿ أبو زرعة كقاؿ أٞبد الدكرقي: "من ٠بعتموه يذكر أٞبد بسوء فاهتموه على اإلسبل، أبو ثور: "أٞبد شيخنا كإمامنا"
توُب ُب ربيع األكؿ سنة إحدل ". الرازم: "كاف أٞبد ٰبفظ ألف ألف حديث, فقيل لو كما يدريك؟! قاؿ: أخذت عليو األبواب

    (، ٖٕ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّْٕ/ ُ، )المرجع السابقكأربعْب كمائتْب عن سبع كسبعْب سنة. انظر: ا٤بزم، 
 (ٔٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِٕ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب ،كابن حجر العسقبلين

كابن ا٤بديِب  ، كركل عنو أٞبد كالرمادمكرباح كغّبىم ىو إبراىيم بن خالد الصنعاين ا٤بؤذف، ثقة، ركل عن معمر كالثورم (3)
مات على رأس ا٤بائتْب. انظر: قاؿ ابن معْب: ثقة، كقاؿ أٞبد: ثقة كأثُب عليو خّبا، ككثقو ابن حباف كالبزار كالدارقطِب، ، كٝباعة
 (ُُٕ/ ُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُّّ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ٕٗ/ ِ، )المرجع السابقا٤بزم، 

ٍّب بن رىٍيساف القاص ا (4) ٤برادم الصنعاين، كنيتو أبو كائل، ركل عن ىانئ موىل عثماف كعدة، كركل عنو ىشاـ ىو عبد ا بن ٕبًى
اختلف العلماء فيو جرحا كتعديبل؛ فقد كثقو ابن معْب، كقاؿ ىشاـ بن يوسف الصنعاين: "كاف يتقن ما . بن يوسف كعبد الرزاؽ

ّٓركحْب: "ال ٯبوز االحتجاج بو"، كقاؿ الذىيب: "كيثٍّقى ٠بع"، كاضطرب فيو كبلـ ابن حباف، فقاؿ ُب الثقات: ثقة، كقاؿ أيضا ُب ا
، رقم المرجع السابق(، كالذىيب، ِّّ/ ُْ، )المرجع السابقكليس بذاؾ"، كقاؿ مرة: "منكر ا٢بديث ٗبرة". انظر: ا٤بزم، 

 (ِِِّ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُّٓ/ ٓ, )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، َِْٔ)
بن ٧بمد بن عطية السعدم، عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن، ركل عن أبيو كركل عنو ٠باؾ بن الفضل كرجاء بن عركة  (5)

           =قاؿ ابن حباف: ٱبطئ ككاف من خيار الناس، كقاؿ ابن حجر: مقبوؿ، عزؿ سنة ثبلث كمائة فخرج كما معو أيب سلمة،
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عىٍن  (1)، فقاؿ: حدثِب أيبأ ضو ٍبٌ عاد إلينا، كقد ت، غضبو، فلما أف غضب قاـأ رجل، فكٌلمو بكبلـ
ًإفَّ اٍلغىضىبى ًمنى « سوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم:ر  نت لو صحبة، قاؿ: قاؿا، كك(2)عطٌيةجٌدم 

اًء، فىًإذىا غىًضبى أىحىديكيٍم فػى   (3) «ٍليىتػىوىضَّأٍ الشٍَّيطىاًف، كىًإفَّ الشٍَّيطىافى خيًلقى ًمنى النَّاًر، كىًإ٭بَّىا تيٍطفىأي النَّاري بًاٍلمى
ا من أىل كال أعلم أحدن  ،فإ٭با األمر بو ندبا ليسكن الغضبقاؿ أبو بكر: إف ثبت ىذا ا٢بديث      

 . العلم يوجب الوضوء منو
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

، المرجع السابق(، كالذىيب، ِّ/ َِ، )المرجع السابقكمائة. انظر: ا٤بزم، إال مصحفو كر٧بو كسيفو، كمات بعد العشرين =
 (ْٕٔٓ، رقم) ْ، طتقريب التهذيب(، كُٕٖ/ ٕ، )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، َّٖٕرقم)

، مات على ىو ٧بمد بن عطية بن عركة السعدم، ركل عن أبيو كركل عنو ابنو عركة، كثقو ابن حباف، كقاؿ ا٢بافظ: صدكؽ (1)
،   ُطتهذيب التهذيب، (، كابن حجر، ُُٖ/ ِٔ، )المرجع السابقرأس ا٤بائة ككىم من زعم أف لو صحبة. انظر: ا٤بزم، 

(ٗ /ّْٓ) 
ىو عطية بن عركة السعدم جد عركة بن ٧بمد، صحايب نزؿ الشاـ كلو ثبلثة أحاديث، ٨بتلف ُب اسم أبيو كرٗبا قيل فيو  عطية  (2)

، المرجع السابق(، كالذىيب، ُِٓ/ َِ، )المرجع السابقبن سعد، كركل عنو ابنو ٧بمد كربيعة بن يزيد كٝباعة. انظر: ا٤بزم، 
 (ُِْٔ، رقم )ْ، طتقريب التهذيب(، كِِٕ/ ٕ، )المرجع السابق، (، كابن حجر العسقبلينِّّٖرقم )

(3)  :(، ّٔٗ/ْ، كتاب األدب، باب ما يقاؿ عند الغضب، )سنن أبي داودىذا ا٢بديث أخرجو أيضا أبو داكد ُب  التخريج
المعجم ُب (، كأخرجو الطرباين ُٖٕٓٗ(، رقمَٓٓ/ِٗ، حديث عطية السعدم،)مسند أحمد(، كأخرجو أٞبد ُب ْٖٕٔرقم)

شعب (، كأخرجو البيهقي ُب ّْْ(، رقم)ُٕٔ/ُٕ، باب العْب، عطية بن سعد السعدم من بِب جشم بن سعد، )الكبير
شرح (، كأخرجو البغوم ُب ّٖٕٗ(، رقم)َّٓ/َُ، فىٍصل ُب ترؾ الغضب، كُب كظم الغيظ، كالعفو عند القدرة، )اإليمان

 (، كلهم من طريق إبراىيم بن خالد بو. ّّٖٓ(، رقم)ُُٔ/ُٔب، )، كتاب االستئذاف، باب الوضوء عند الغضالسنة
  :كُب سند ىذا ا٢بديث ضعف؛ أبو كائل القاص أكثر العلماء على تضعيفو كما تقدـ، ك٧بمد بن عطية بن دراسة اإلسناد

ُب توثيق آّاىيل، كأما          عركة السعدم ٦بهوؿ فلم يرك عنو إال ابنو، كأما توثيق ابن حباف لو فهو مبِب على قاعدتو ا٤بعركفة
ابنو عركة بن ٧بمد فقد ركل عنو ٝباعة لكنو مل يوثقو غّب ابن حباف فبقي على ا١بهالة لعدـ اعتبار توثيق ابن حباف عند التفرد، 

 كقاؿ ا٢بافظ فيو: "مقبوؿ" أم حيث يتابع كمل يكن لو ا٤بتابعة ُب ىذا السند فلْب ا٢بديث، كا أعلم. 
 قد أشار ا٤بصنف إىل تضعيفو، كقد ضعف ىذا ا٢بديث اإلماـ النوكم كما ُب خبلصة األحكاـ؛ على الحديث:  الحكم

(، كضعفو كذلك األلباين؛ األلباين، ِِٕ(، رقم)ُِِ/ُ، )ُ، طخالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالمالنوكم، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                                                            ِٖٓ(، رقم)ُٓ/ِ، )ُ، طسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة



 

111 

 

 تطهر يشك في الحدثمذكر ال -ٖٙ
        

 ،الرجل ٱبيل إليو الشيء ُب الصبلةثابت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ ُب         
د رٰبناالى : فقاؿ  .  يػىٍنتىًقل حىٌبَّ يىٍسمىعى صىٍوتنا أىٍك ٯبًى

كشك ُب ا٢بدث فهو على أصل ما أيقن بو  ،ر: فكل من كاف عليو تعْب الطهارةقاؿ أبو بك       
كإف شك ُب ا٢بدث كىو ُب الصبلة مل ينصرؼ حٌب يستيقن  ،قن با٢بدثمن طهارتو حٌب يو 

 .با٢بدث
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، ثنا (4)، ثنا سفياف(3)ا٢بميدم ، عن(2)، كحاًب بن ميموف(1)٧بمد بن إ٠باعيلِب ثحد - ُْٖ
        : ، قاؿ(8)عٌمو عبد ا بن زيد ، عن(7)، كعباد بن ٛبيم(6)، عن سعيد بن ا٤بسٌيب(5)الزىرم

                                                 
 (َُٕالكبّب، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) ىو الصائغ (1)
حاًب بن ميموف الكبليب، أبو سهل البصرم، ركل عن ثابت بن أسلم البناين كعبد ا بن إدريس الزعافرم كا٢بميدم، كركل  (2)

ا يتقوف ركل منكرا كانو : قاؿ البخارمصاحب الٌسقط، ، عنو نصر بذف علي ك٧بمد بن مرزكؽ الباىلي كسليماف بن داكد العتكي
، كُب حديثو بعض ما فيو كمقدار ما يركيو ُب فضائل األعماؿ يركم أحاديث ال يركيها غّبه: بن عدماكقاؿ ، مثل ىؤالء ا٤بشائخ

ضعيف لو مناكّب. انظر: ا٤بزم، ، كقاؿ ا٢بافظ: يركم عن ثابت ما ال يشبو حديثو ال ٯبوز االحتجاج بو ٕباؿ: بن حبافاكقاؿ 
 (َُّ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ّٕٖ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُٓٗ/ ٓ، )ُ، طتهذيب الكمال

عبد ا بن الزبّب بن عيسى القرشي األسدم ا٢بميدم ا٤بكي، أبو بكر الفقيو، أحد األعبلـ، ٠بع مسلما الز٪بي كإبراىيم بن  (3)
قاؿ ا٢باكم: كاف البخارم إذا كجد ا٢بديث عند  بو حاًب كخلق.سعد كعبدا بن ا٤بؤمل، كركل عنو البخارم كأبو زرعة كأ

مات ٗبكة سنة كقاؿ ا٢بافظ: ثقة حافظ فقيو. ا٢بميدم ال يعدكه إىل غّبه، كقاؿ الفسوم: ما لقيت أنصح لئلسبلـ كأىلو منو، 
(، كابن حجر ُِِٕ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُِٓ/ ُْ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم،  .ىػ كقيل بعدىا ُِٗ

 (َِّّ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُِٓ/ ٓ، )المرجع السابقالعسقبلين، 
كعمرك بن  سفياف بن عيينة بن أيب عمراف ميموف ا٥ببليل، أبو ٧بمد الكوُب ٍب ا٤بكي األعور، أحد األعبلـ، ركل عن الزىرم (4)

كقاؿ علي بن كآخركف.  كمن شيوخو األعمش كابن جريج ، كركل عنو أٞبد كعلي كالزعفراينكإسحاؽ السبيعي كغّبىم دينار
كوُب ثقة ثبت ُب ا٢بديث ككاف حسن ا٢بديث يعد من : كقاؿ العجلي، ما ُب أصحاب الزىرم أتقى من بن عيينة: ا٤بديِب

ما : سعيدقاؿ يل ٰبٓب بن : كقاؿ ابن ا٤بديِب، لوال مالك كسفياف لذىب علم ا٢بجاز :كقاؿ الشافعي، حكماء أصحاب ا٢بديث
قاؿ علي ، ك يا أبا سعيد سفياف إماـ ُب ا٢بديث قاؿ سفياف إماـ منذ أربعْب سنة: فقلت، أحد غّب بن عيينة يبقي من معلم

ثقة ثبت حافظ فقيو إماـ حجة، إال كقاؿ ا٢بافظ: ، ما بقي على كجو األرض أحد يشبو ابن عيينة: ك٠بعت بشر بن ا٤بفضل يقوؿ
ىػ، كلو  ُٖٗرٗبا دلس لكن عن الثقات، ككاف أثبت الناس ُب عمرك بن دينار، مات ُب رجب سنة أنو تغّب حفظو بأخرة ككاف 

(، كابن حجر ََِِ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُٕٕ/ ُُ، )المرجع السابقإحدل كتسعوف سنة. انظر: انظر: ا٤بزم، 
 (ُِْٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُُٕ/ ْ، )تهذيب التهذيبالعسقبلين، 

 (ٖٔىو ابن شهاب، فقيو حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)(5)
 (َُّىو تابعي جليل، ثقة حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (6)
عباد بن ٛبيم بن غزية األنصارم ا٤بازين ا٤بدين، ثقة، ركل عن أبيو كعمو عبدا، كركل عنو الزىرم كأبو بكر بن حـز كطائفة،  (7)

كقد قيل إف لو رؤية، كُب سنن ابن ماجو من طريق عبد ا بن أيب بكر بن حـز عن عباد بن ٛبيم عن أبيو عن عمو ُب 
ٛبيم ٰبدث أيب عن عمو كاسم عمو عبد ا بن زيد بن عاصم كىو أخو أبيو ألمو. انظر: االستسقاء، كالصواب ٠بعت عباد بن 

 (َٗ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، َُٕ/ ُْ، )المرجع السابقا٤بزم، 
عبد ا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصارم ا٤بازين، أبو ٧بمد، صحايب شهّب، لو كألبويو صحبة، كألخيو خبيب الذم قطعو  8)

مسيلمة، ركل صفة الوضوء كغّب ذلك، كىم ابن عيينة فقاؿ أيرمى األذاف بل ذا حكي الوضوء، كركل عنو سعيد بن ا٤بسيب 
(، ّٖٓ/ ُْ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ّٔلكذاب، كاستشهد با٢برة سنة كٝباعة، كيقاؿ إنو ىو الذم قتل مسيلمة ا

 (ُّّّ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِِّ/ ٓ، )المرجع السابق(، كابن حجر، ِِّٕ، رقم)ُ، طالكاشفكالذىيب، 
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حىٌبَّ الى يػىٍنتىًقل «اؿ: الشيء ُب الصبلة، فق النيب صٌلى ا عليو كسٌلم الرجل ٱبيل إليو إىل شكي
دى رٰبنا  (1) «يىٍسمىعى صىٍوتنا أىٍك ٯبًى

، (6)، عن أبيو(5)، عن سهيل(4)، ثنا عبد العزيز(3)، ثنا القعنيب(2)حدثنا علي بن عبد العزيز - ُْٗ
ًإذىا كىافى أىحىديكيٍم ُب اٍلمىٍسًجًد فػىوىجىدى رٰبنا بػىٍْبى «: ا عليو كسلم قاؿى عن أيب ىريرة، أف رسوؿ ا صلٌ 

دى رٰبنا أىٍك يىٍسمىعى صىٍوتنا  (7) «أىٍليىتػىٍيًو فىبلى ٱبىٍريج حىٌبَّ ٯبًى

                                                 
(1)  يتوضأ من الشك ، كتاب الوضوء، باب الصحيح البخاري: قد أخرجو البخارم ُب عدة مواضع من صحيحو؛ التخريج 

(، كُب كتاب البيوع، باب من ُٕٕ(، كُب باب من مل ير الوضوء إال من ا٤بخرجْب من القبل كالدبر، رقم)ُّٕحٌب يستيقن، رقم)
، كتاب ا٢بيض، باب الدليل على من تيقن صحيح مسلم(، كأخرجو مسلم ُب َِٔٓمل ير الوساكس ك٫بوىا من الشبهات، رقم)

 (، كلهم من طريق سفياف بن عيينة بو.َِٖفلو أف يصلي بطهارتو تلك، رقم) الطهارة ٍب شك ُب ا٢بدث
 رجاؿ ا٤بصنّْف كلهم ثقات إال حاًب بن ميموف فإنو ضعيف كما تقدـ، كلكنو مل ينفرد بالركاية، فقد ركل دراسة اإلسناد :

 عنو ا٤بصنف مقركنا ٗبحمد بن إ٠باعيل الصائغ كىو ثقة.
  :٢بديث صحيح ثابت ُب الصحيحْب.ىذا االحكم على الحديث 

 (َُْىو البغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
عبد ا بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرٞبن ا٢بارثي القعنيب، ركل عن أفلح بن ٞبيد كابن أيب ذئب، كركل عنو البخارم ىو  (3)

أخشع منو، كقاؿ أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل كمسلم كأبو داكد كابن الضريس كأبو خليفة، قاؿ أبو حاًب: ثقة حجة مل أر 
 (ُّٔ/ ُٔ، )ُ، طتهذيب الكمالق، انظر: ا٤بزم،  ُُِِب عيِب منو، مات ُب اـر سنة 

عبد العزيز بن ٧بمد بن عبيد الدراكردم، أبو ٧بمد ا١بهِب موالىم ا٤بدين، ركل عن صفواف بن سليم كزيد بن أسلم، كركل عنو  (4)
قاؿ ابن معْب: ىو أحب إيل من فليح، كقاؿ أبو زرعة: سيء ا٢بفظ، كقاؿ النسائي: حديثو عن . لدكرقيابن حجر كيعقوب ا

توُب سنة ست أك سبع كٜبانْب كمائة. انظر: . صدكؽ، كاف ٰبدث من كتب غّبه فيخطئكقاؿ ا٢بافظ: عبيد ا العمرم منكر، 
          ، ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َّْٕ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُٕٖ/ ُٖ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 

(ٔ /ّّٓ) 
سهيل بن أيب صاّب ذكواف السماف، أبو يزيد ا٤بدين، ركل عن أبيو كابن ا٤بسيب، كركل عنو شعبة كا٢بماداف كعلي بن عاصم،  (5)

ال ٰبتج بو، ككثقو ناس، صدكؽ تغّب قاؿ ابن معْب: ىو مثل العبلء كليسا ٕبجة، كقاؿ أبو حاًب: . ركل لو البخارم مقركنا كتعليقا
، المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ُُْتوُب ُب خبلفة ا٤بنصور سنة . صدكؽ تغّب حفظو بأخرة، كقاؿ ا٢بافظ: حفظو بأخرة

تقريب (، كِّٔ/ ْ، )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُِّٖ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِِّ/ ُِ)
 (ِٕٓٔ)، رقمْ، طالتهذيب

 (ٖٗىو أبو صاّب ذكواف، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (6)
(7)   :(، كقاؿ ٕٓ، أبواب الطهارة، باب ما جاء ُب الوضوء من الريح، رقم)سنن الترمذيأخرجو أيضا الَبمذم ُب التخريج

الريح الذم ، كتاب الوضوء، باب ذكر كجوب الوضوء من صحيح ابن خزيمة الَبمذم: حديث حسن صحيح، كابن خزٲبة ُب
 (ِْ(، رقم)ُٔ/ُيسمع صوهتا باألذف، )
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  :رجاؿ ا٤بصنف ثقات إال عبد العزيز الدراكردم، فقد تكلم فيو بعض العلماء من قبل حفظو، كلكن دراسة اإلسناد
مسند  الدراكردم مل ينفرد ّٔذا اإلسناد، فقد ركل أيضا عدد كبّب من الركاة الثقات، منهم ٞباد بن سلمة كما أخرجو أٞبد ُب

، كتاب الطهارة، باب إذا شك ُب سنن أبي داود(، كأبو داكد، ّٓٓٗ(، رقم)َِٖ/ُٓ، مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، )أحمد
(، ْٖٕ(، رقم)ُٔٓ/ُ، باب ال كضوء إال من حدث، )سنن الدارمي(، كأخرجو الدارمي ُب ُٕٕ(، رقم)ْٓ/ُا٢بدث، )

(، ّّٕٔ(،  رقم)َّٔ/ِب من أحدث ُب صبلتو قبل اإلحبلؿ منها بالتسليم، )، كتاب الصبلة، باالسنن الكبرىكالبيهقي ُب 
، كتاب ا٢بيض، باب الدليل على من تيقن الطهارة ٍب شك ُب ا٢بدث فلو أف صحيح مسلمكا٢بديث قد أخرجو أيضا مسلم ُب 

يزكؿ اليقْب بالشك،  ، كتاب الطهارة، باب الالسنن الكبرى(، كالبيهقي ُب َّٖ(، رقم)ِِٕ/ّيصلي بطهارتو تلك، )
(، كبلٮبا من طريق جرير ّٔذا اإلسناد، كابن خزٲبة قد أخرجو أيضا ُب موضع آخر من صحيحو من طريق َٕٓ(، رقم)ِْٗ/ُ)

، كتاب الوضوء، باب الدليل على أف النيب صلى ا عليو كسلم إ٭با أعلم أف ال كضوء إال صحيح ابن خزيمةخالد بن عبد ا، 
(، ككذلك البيهقي ركل ىذا ا٢بديث غّب ما تقدـ من طريق علي بن عاصم ّٔذا اإلسناد، ِٖ(، رقم)ُٗ/ُ) من صوت أك ريح،

(، كمن طريق ٧بمد بن ُٕٓ(، رقم)ُٖٖ/ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح ٱبرج من أحد السبيلْب، )السنن الكبرى
(، كأخرجو الطرباين ّّٕٓ(، رقم)َّٔ/ِمنها بالتسليم، )جعفر بو ُب كتاب الصبلة، باب من أحدث ُب صبلتو قبل اإلحبلؿ 

 (، من طريق أيب كدينة بو.ُٓٔٓ(، رقم)ُٕٓ/ِ، باب األلف، من ا٠بو أٞبد، )المعجم األوسطُب 
  :ُب ضوء دراسة ىذا ا٢بديث تبْب أف سند ا٤بصنف ضعيف لضعف الدراكردم، كلكنو مل ينفرد بو كقد الحكم على الحديث

 الثقات، كللحديث شواىد يرتقي ّٔا ا٢بديث إىل درجة الصحة، كقد ركاه مسلم ُب صحيحو كغّبه من األئمة.تابعو غّبه من 
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، (3)ابوكأصح (2)كأىل العراؽ، كالشافعي (1)الثورم اف: كىذا على مذىب سفيرقاؿ أبو بك
، ككذلك (7)أىل العلم ـكعوا (6)، كىو قوؿ أٞبد بن حنبل(5)، كأصحاب الرأم(4)كبو قاؿ األكزاعي

 . وؿنق
ُب كضوئو قبل  إذا شك»كُب ىذه ا٤بسألة قوالف آخراف: أحدٮبا يركل عن ا٢بسن أنو قاؿ:          

 . (8)«فإنو ٲبضي ُب صبلتو ،ةكإف شك بعدما دخل ُب الصبل ،فإنو يتوضأ ،أف يدخل ُب الصبلة
فهو لك يستنكحو كثّبا إف كاف ذ»قاؿ ُب الذم يشك ُب ا٢بدث:  ،كالقوؿ الثاين قوؿ مالك

 (9)«كإف كاف ذلك ال يستنكحو فليعد الوضوء ،على طهارتو
 
 
 

                                                 
 ،شكى إىل إبراىيم النخعي ،عن مغّبة بن خيثمة ،( عن الثورمِْٓ(، رقم)ُِْ/ُ، )ِ، طالمصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

كقاؿ الثورم: ككاف يقاؿ:  ،«ذلك من الشيطاف ٲبضي»مل تغسل كذا قاؿ:  ،أـ شك ُب الوضوء يقوؿ: كسوسة مل ٛبسح برأسك
 « إذا ابتدأ ذلك أف يعيد فإذا جعلو يكثر عليو فبل يعيد الوضوء كالصبلة»

 ( ِٔ/ُ، )ُ، طاألمالشافعي، «. فبل ٯبب عليو الوضوء حٌب يستيقن أنو أحدث » قاؿ الشافعي رٞبو ا:  (2)
إذا تيقن ا٢بدث كشك ىل تطهر أـ ال فيلزمو الوضوء باالٝباع  (إحداىا)ُب الفصل ثبلث مسائل : » -رٞبو ا-قاؿ النوكم (3)

كدليلو مع اإلٝباع ما ذكره ا٤بصنف )الثانية( تيقن الطهارة كشك ُب ا٢بدث بُب على يقْب الطهارة كال يلزمو الوضوء سواء حصل 
 (ْٔ-ّٔ/ِ، )المجموع شرح المهذبالنوكم، «. مذىبنا كبو قاؿ ٝبهور العلماء  الشك كىو ُب صبلة أك غّبىا ىذا

 (ِِٔ/ُ، )ْ، طالمغنيحكى عنو ابن قدامة ُب  (4)
كقد سأؿ ٧بمد بن ا٢بسن أبا حنيفة عن جل توضأ كفرغ من كضوئو فىظن أىنو قد أحدث كمل يستيقن، فأجاب: ىو على  (5)

 ؟قاؿ: ٲبضي ُب صبلتو قلت: ككذلك لو كاف فرغ من صبلتو ؟بلة فظن أنو قد أحدثقلت: فإف كاف ُب الص ،كضوئو كال يعيد
 (ّٓ/ ُ، )األصلالشيباين، «. ليس ٯبب عليو أف يعيد الوضوء حٌب يسمع صوتا أك ٯبد رٰبا أك يستيقن ٕبدث ،نعم»قاؿ: 

ضأ فهو على كضوئو حٌب يستيقن ٠بعت أٞبد، سئل عن رجل يشك ُب كضوئو؟ قاؿ: إذا تو : »-رٞبو ا-قاؿ أبو داكد (6)
: -رٞبو ا-(كقاؿ عبد اُٗ، ص)ُ، طمسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيأبو داكد السًّْجٍستاين، «. با٢بدث

«. قن بالطهارة فهو على طهارتو حٌب يستيقن أنو أحدثيذا أإسألت أيب عن الرجل إذا شٌك ُب الوضوء كىو على كضوء؟ قاؿ: »
 (ِّ/ُ، )ُ، طمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهللأٞبد بن حنبل، 

(، كىاين ساعي، ْٔ/ِ، د.ط، )المجموع شرح المهذب(، كالنوكم، ِِٔ/ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (7)
 (ّٕ/ُ، )ِ، طموسوعة مسائل الجمهور في الفقو اإلسالمي

 (َْٓ(، رقم)ُِْ/ُ، )ِط، باب الشك ُب الوضوء قبل أف يصلي، كتاب الصبلة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ،  (8)
 (ُِِ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس،  (9)
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 ب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع بواذكر استحب -ٖٛ
 وساوس الشيطان وينزع الشك بو

، عن (3)، عن سفياف(2)، ثنا يعلى بن عبيد(1)مد بن عبد الوىاب٧ب حدثنا أبو أٞبد - َُٓ
                 : ، قاؿ(6)أك سفياف بن ا٢بكم، عن ا٢بكم بن سفياف، (5)، عن ٦باىد(4)منصور

                                                 
٧بمد بن عبد الوىاب بن حبيب بن مهراف العبدم، أبو أٞبد الفراء النيسابورم، ركل عن حفص بن عبد ا كجعفر بن عوف  (1)

      كذكره ، ثقة: قاؿ النسائي، ك أثُب عليو مسلم بن ا٢بجاج. كالطبقة، كركل عنو النسائي كأبو عوانة كاألصم كابن األخـر كخلق
، كقاؿ أبو أٞبد عندم ثقة مأموف: علي بن ا٢بسن الدرأبردم، كقاؿ كاف من أعقل مشائخنا: اكمكقاؿ ا٢ب، بن حباف ُب الثقاتا

تهذيب ىػ، كلو ٟبس كتسعوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ِِٕتوُب سنة . ثقة عارؼكقاؿ ا٢بافظ: ككاف كثّب العلـو حافظا، الذىيب: 
        ، ُ، طتهذيب التهذيبحجر العسقبلين، (، كابن ََِٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِٗ/ ِٔ، )ُ، طالكمال

 (َُْٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُّٗ/ ٗ)
ك٧بمد بن  يعلى بن عبيد بن أيب أمية الكوُب، أبو يوسف الطنافسي، أخو عمر ك٧بمد، ركل عن ٰبٓب بن سعيد كاألعمش (2)

كاف صحيح ا٢بديث ككاف : عن أبيوصاّب بن أٞبد قاؿ ، كابن راىويو كآخركف ، كركل عنو ابن ٭بّب كالصاغاينإسحاؽ كغّبىم
بن معْب: ضعيف ُب سفياف ثقة ُب اكقاؿ عثماف الدارمي عن ، ثقة: بن معْباكقاؿ إسحاؽ بن منصور عن ، صا٢با ُب نفسو

رأيت أحدا ما : كقاؿ أٞبد بن يونس، بن حباف ُب الثقاتاكذكره ، كقاؿ أبو حاًب: صدكؽ كىو أثبت أكالد أبيو ُب ا٢بديثه، غّب 
كاف يعلى ك٧بمد ابنا عبيد من أىل بيت : كقاؿ أبو مسعود الرازم، يريد بعلمو ا تعاىل إال يعلى بن عبيد ما رأيت أفضل منو

كقاؿ الدارقطِب:  ،كاف ثقة كثّب ا٢بديثابن سعد:  كقاؿ ، بركة ما رأيت يعلى ضاحكا قط ككاف يعلى أكثر ٦بلسا كأحسن خلقا
كقاؿ سعيد بن ، أكالد عبيد كلهم ثبت كأحفظهم يعلى كأبصرىم با٢بديث ٧بمد: كقاؿ بن عمار ا٤بوصلي ،بنو عبيد كلهم ثقات

إال ُب حديثو عن الثورم ففيو ، كقاؿ ا٢بافظ: ثقة ثقة عابدكقاؿ الذىيب:  كاف يعلى ٰبفظ عامة حديثو أك ٝبيعو.: أيوب البخارم
، المرجع السابق(، كالذىيب، ّٖٗ/ ِّ، )المرجع السابقزم، ىػ، كلو تسعوف سنة. انظر: ا٤ب َِٗلْب، مات ُب شواؿ 

 (َِْ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ُْٓٔرقم)
 (ٕٕىو الثورم، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
منصور بن عبد الرٞبن بن طلحة بن ا٢بارث العبدرم ا٢بجيب ا٤بكي كىو ابن صفية بنت شيبة، ركل عن أمو صفية بنت شيبة  (4)

قاؿ األثـر سئل عنو أٞبد ، كآخركف ، كركل عنو السفياناف ككىيب كداكد العطاركأيب سعيد موىل ابن عباس كسعيد بن جبّب
كقاؿ ، كاف ثقة قليل ا٢بديث: بن سعداكقاؿ  ،صاّب ا٢بديث: كقاؿ أبو حاًب، ليوبن عيينة يثِب عاكقاؿ  فأحسن الثناء عليو

كقاؿ ، بن عيينة كاف يبكي ُب كقت كل صبلةاكقاؿ ا٢بميدم عن كقاؿ: كاف ثبتا ثقة،  بن حباف ُب الثقاتاكذكره ، ثقة: النسائي
أك  ُّٕمات سنة . كأخطأ ابن حـز ُب تضعيفوثقة  كقاؿ ا٢بافظ:كاف خاشعا بكاءن عابدا، ، كقاؿ الذىيب:  بن حـز ليس بالقوما

(، كابن حجر العسقبلين، ْْٔٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّٖٓ/ ِٖ، )المرجع السابقىػ. انظر: ا٤بزم،  ُّٖ
 (َْٗٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُّ/ َُ، )المرجع السابق

 (ْٖىو ابن جرب، ثقة حجة، تقدمت ترٝبتو ص) (5)
، كقيل: سفياف بن بن سفياف بن عثماف بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوؼ بن ثقيف الثقفيا٢بكم  (6)

= قيل لو صحبة  ركل عنو ٦باىد.، ك كىو معدكد ُب أىل ا٢بجاز، كقيل: أبو ا٢بكم الثقفي، كقيل: ابن أىيب سفيافا٢بكم الثقفي، 
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رىأىٍيتي رىسيوؿى اً »
، ٍبيَّ نىضىحى عىلىى فػىٍرًجوً صىلَّى اي  (1)  (2)« عىلىٍيًو كىسىلَّمى بىاؿى

                                                                                                                                                         

كاختلف فيو على ٦باىد، فقيل ىكذا، كقيل ، الٌسنن ُب الٌنضح بعد الوضوءكركل حديثو أصحاب  لكن ُب حديثو اضطراب،= 
لو حديث كاحد ُب الوضوء "، كقاؿ ابن عبد الرب: "لو صحبة"قاؿ أبو زرعة كإبراىيم ا٢بريٌب:  سفياف بن ا٢بكم، كقيل غّب ذلك.

عندم صحيح، ألنو نقلو الثقات، منهم الثورم،  مضطرب اإلسناد. يقاؿ: إنو مل يسمع من النيب صٌلى ا عليو كسٌلم، ك٠باعو منو
كقاؿ أٞبد كالبخارٌم: ليست للحكم صحبة. كقاؿ ابن ا٤بديٌِب كالبخارم، كأبو حاًب: "، كمل ٱبالفو من ىو ُب ا٢بفظ كاإلتقاف مثلو

(، كابن األثّب، َّٔ/ ُ، )ُ، طاالستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب، انظر:  .،الصحيح ا٢بكم بن سفياف عن أبيو
(، كابن حجر، ُُٕٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ْٗ/ ٕ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ْٔ/ ِ، )ُ، طأسد الغابة

 (ِْٓ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كٖٗ/ ِ، )ُ، طاإلصابة في تمييز الصحابة
 ُب مسند اإلماـ أٞبد كغّبه، كما سيأٌب ٚبرٯبو إف شاء ا. ُب )ب(: "النيب"، كا٤بثبت من )أ( كىو كذلك اللفظ ا٤بثبت (1)
(2)   :(، ّْ/ُ، كتاب الطهارة، باب ُب االنتضاح، )سنن أبي دوادىذا ٢بديث قد أخرجو أيضا أبو داكد ُب التخريج

، مسند أحمدمسند (، كأٞبد ُب ُّٓ(، رقم)ّٗ/ُ، كتاب الطهارة، باب النضح، )سنن النسائي(، كالنسائي ُب ُٔٔرقم)
، كتاب الطهارة، مصنف عبد الرزاق(، كعبد الرزاؽ ُب ُّٖٔٓ(، رقم)َُٔ/ِْا٤بكيْب، أبو ا٢بكم أك ا٢بكم بن سفياف، )

، باب ا٢باء، ا٢بكم بن سفياف المعجم الكبير(، كالطرباين ُب ٕٖٓ(، رقم)ُِٓ/ُباب قطر البوؿ كنضح الفرج إذا كجد بلبل، )
(، ِٕٓ، كتاب الطهارة، باب االنتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس، رقم)السنن الكبرىُب  (، كالبيهقيُّْٕالثقفي، رقم)
(، كلهم من طريق سفياف الثورم عن َٖٔ، كتاب الطهارة، كأما حديث عائشة، رقم)المستدرك على الصحيحينكا٢باكم ُب 

ذا قاؿ رٞبو ا، كمن ىؤالء ا١بماعة: زكريا بن منصور ّٔذا اإلسناد، كقاؿ أبو داكد: "كافق سفياف ٝباعة على ىذا اإلسناد". ىك
(، ِٗٔ/ُ، كتاب الطهارة كسننها، باب ما جاء ُب النضح بعد الوضوء، )سنن ابن ماجوأيب زائدة كما أخرجو ابن ماجو ُب 

نضح ، كتاب الطهارات، باب من كاف إذا توضأ  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار(، كعند ابن أيب شيبة ُب ُْٔرقم)
(، ككافق ُِّٖ(، ك)َُّٖ، باب ا٢باء، ا٢بكم بن سفياف الثقفي، رقم)المعجم الكبير(، كعند الطرباين ُب ُُٖٕفرجو، رقم)

(، َُْ/ِْ، مسند ا٤بكيْب، أبو ا٢بكم أك ا٢بكم بن سفياف، )مسند أحمدسفيافى أيضا جريره كما عند أٞبد ُب 
(، كاكفق سفيافى أيضا شيٍعبىة ُّْٖاب ا٢باء، ا٢بكم بن سفياف الثقفي، رقم)، بالمعجم الكبير(، كعند الطرباين ُب ُّْٖٓرقم)

، مسند سفياف بن ا٢بكم أك ا٢بكم بن سفياف، مسند أبي داود الطيالسيبن ا٢بجاج كما عند أيب داكد الطيالسي ُب 
(، ُّٕٕ-ُّٕٔ، رقم)، باب ا٢باء، ا٢بكم بن سفياف الثقفيالمعجم الكبير(، كعند الطرباين ُب ُّْٔ(، رقم)ٖٗٓ/ِ)

، كتاب الطهارة، باب قطر البوؿ كنضح الفرج إذا كجد بلبل، مصنف عبد الرزاقككذلك معمر كما عند عبد الرزاؽ ُب 
، مسند سفياف بن ا٢بكم أك ا٢بكم بن سفياف، المنتخب من مسند عبد بن حميد(، كعبد بن ٞبيد ُب ٖٔٓ(، رقم)ُِٓ/ُ)

(. كاإلماـ الطرباين قد أخرج ُّْٕ، باب ا٢باء، ا٢بكم بن سفياف الثقفي، رقم)م الكبيرالمعج(، كعند الطرباين ُب ْٖٔرقم)
، المرجع السابقمر بو، تىذا ا٢بديث من طرؽ أخرل غّب ما تقدـ، فركل عن سبٌلـ بن أيب مطيع، عن منصور بن ا٤بع

المرجع يب عوانة، عن منصورو بو، (، كركل عن أى ُّٖٕ، رقم)المرجع السابق(، كركل عن كيىيب، عن منصور بو، ُّٕٓرقم)
(، كركل عن قػىٍيس بن الربيع، ُُّٖ، رقم)المرجع السابق(، كركل عن مفضل بن مهلهل، عن منصور بو، ُّٕٗ، رقم)السابق

 (. ُّّٖ، رقم)المرجع السابقعن منصور بو، 
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  :كالثانية: االختبلؼ ُب صحبة سفياف بن إسناد ىذا ا٢بديث ضعيف لوجود علتْب، إحداٮبا: االضطراب دراسة اإلسناد
كقد ا٢بكم. أما اضطراب السند فقد ذكر ا٤بزم بأنو قد اختلف على سفياف ُب ىذا السند على عشرة أقواؿ، كقاؿ الذىيب: "

ف كأما االختبلؼ ُب صحبتو فقد نقل اإلماـ أٞبد كالبخارم أف بعض كلد ا٢بكم بن سفيا"، اضطرب فيو منصور، عن ٦باىد ألوانا
قاؿ: إنو مل يدرؾ النيب صلى ا عليو كآلو كسلم، كقاؿ ا٣ببلؿ عن ابن عيينة: ا٢بكم ليست لو صحبة، كقاؿ ابن أيب حاًب ُب 
العلل عن أبيو: "الصحيح ا٢بكم بن سفياف عن أبيو"، ككذا قاؿ الَبمذم ُب العلل عن البخارم كالذىلي عن ابن ا٤بديِب، كصحح 

، مسند مسند أحمدكابن عبد الرب أف للحكم بن سفياف صحبة، كا أعلم. انظر: أٞبد بن حنبل، إبراىيم ا٢بريب كأبو زرعة 
(، ِّٗ/ِد.ط، )، التاريخ الكبير، ، كالبخارمُّٖٓٓ(، رقمَُٔ/ِْا٤بكيْب، أبو ا٢بكم أك ا٢بكم بن سفياف، )

، ُ، طعلل الترمذي الكبيرلَبمذم، (، كاَُّ(، رقم)ٕٓٓ/ ُ، )ُ، طالعلل البن أبي حاتم(، كابن أيب حاًب، ْٕٔرقم)
، ُطتهذيب الكمال في أسماء الرجال، ، كا٤بزم، ُ، طاالستيعاب في معرفة األصحاب(، كابن عبد الرب، ِٕ، رقم)ّٕص

 (.ِْٔ/ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، َٕٓ/ ُ، )ُ، طميزان االعتدال(، كالذىيب، ُّٔ/ُ(، )ٔٗ/ٕ)
  :ضعيف لوجود االضطراب فيو كاالختبلؼ ُب صحبة ا٢بكم بن سفياف، كأكثر األئمة على ا٢بديث الحكم على الحديث

  نفي صحبتو، كا أعلم.
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       ، ثنا (3)، ثنا ا٢بجاج بن ٧بمد(2)، ثنا الرمادم(1)بن إسحاؽ بن خزٲبة دكحدثِب ٧بم - ُُٓ
 (6)، عن ابن شهاب(5)، عن عقيل(4)٥بيعةابن 

                                                 
ىو ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة بن ا٤بغّبة بن صاّب بن بكر، أبو بكر السلمي النيسابورم الشافعي، ٠بع من إسحاؽ بن  (1)

كآخرين، ك٧بمد بن بشار، ك٧بمد بن مثُب،  راىويو، ك٧بمد بن ٞبيد، كمل ٰبدث عنهما، ك٠بع من ٧بمود بن غيبلف، كأيب كريب،
ا٤ببارؾ ا٤بستملي كإبراىيم بن أيب طالب كأبو علي النيسابورم كخلق ال  كحدث عنو الشيخاف خارج صحيحيهما كأٞبد بن

         قاؿ أبو علي النيسابورم: مل أر مثل ، ك قاؿ أبو عثماف الزاىد: إف ا ليدفع الببلء عن أىل نيسابور بابن خزٲبةٰبصوف. 
بن حباف: ما ، كقاؿ اديثو كما ٰبفظ القارئ السورةكقاؿ أبو علي النيسابورم: كاف ابن خزٲبة ٰبفظ الفقهيات من ح، ابن خزٲبة

رأيت على كجو األرض من ٰبسن صناعة السنن كٰبفظ ألفاظها الصحاح كزياداهتا حٌب كاف السنن كلها بْب عينيو إال ٧بمد بن 
توُب أىبيو بكر ٍبن ىػ،  ِِّسبلـ. كلد سنة شيخ اإلالكبّب إماـ األئمة ا٢بافظ ، كقد كصفو الذىيب بقولو: إسحاؽ بن خزٲبة فقط

، المنتظم(، كابن ا١بوزم، ُٔٗ/ٕ، )الجرح والتعديلق. انظر: ابن أيب حاًب،  ُُّخزٲبة ليلة السبت ثامن ذم القعدة سنة 
 (َِٕ/ِ، )ُ، طتذكرة الحفاظ(، كّٓٔ/ُْ، )ّ، طسير أعالم النبالء(، كالذىيب، ِّّ/ُّ، )ُط
، كركل عنو ابن ماجو كغّبىم أبو بكر، ركل عن يزيد بن ىاركف كأيب داكدأٞبد بن منصور بن سيار البغدادم الرمادم،  (2)

كقيل أليب داكد مل مل ، كقاؿ الدارقطِب: "ثقة"، بن أيب حاًب: "كتبت عنو مع أيب ككاف أيب يوثقو"اقاؿ ، كآخركف كااملي كالصفار
، كقاؿ حباف: "كاف مستقيم األمر ُب ا٢بديث"بن ا قاؿك ، ٙبدث عن الرمادم قاؿ: "رأيتو يصحب الواقفة فلم أحدث عنو"

ق، كلو ثبلث كٜبانوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ِٓٔمات سنة  . ثقة حافظ، طعن فيو أبو داكد ٤بذىبو ُب الوقف ُب القرآفا٢بافظ: 
 (ّٖ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ُٗ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِْٗ/ ُ، )ُ، طتهذيب الكمال

ج بن ٧بمد ا٤بًصٍّْيصي األعور، أبو ٧بمد، تًٍرمذم األصل، نزؿ بغداد ٍب ا٤بصيصة، ركل عن ابن جريج كابن أيب ذئب حجا  (3)
كشعبة، كركل عنو أٞبد كالزعفراين كىبلؿ بن العبلء، قاؿ أٞبد: ما كاف أضبطو كأشد تعاىده للحركؼ! كرفع من أمره جدا كقاؿ 

ثقة ثبت حافظ، لكنو اختلط ُب آخر عمره كقاؿ ا٢بافظ: ٫بوا من ٟبسْب ألف حديث، ابن معْب كتب عنو  أبو داكد: بلغِب أف
المرجع (، كالذىيب، ُْٓ/ ٓ، )المرجع السابقق(. انظر: ا٤بزم، ٤َِٔبا قدـ بغداد قبل موتو، توُب ببغداد سنة ست كمائتْب )

 (ُُّٓ، رقم)ْ، طقريب التهذيبت(، كَِٓ/ ِ، )ُ، طالمرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ِْٗ، رقم)السابق
ًٍيعة بن عقبة ا٢بضرمي، أبو عبد الرٞبن ا٤بصرم القاضي الفقيو، قاضي مصر، ركل عن عطاء كاألعرج كابن أيب  (4) عبد ا بن ٥بى

ٗبصر مليكة كعمرك بن شعيب، كركل عنو ٰبٓب بن بكّب كقتيبة كا٤بقرئ، قاؿ أبو داكد: ٠بعت أٞبد يقوؿ: من كاف مثل ابن ٥بيعة 
ُب كثرة حديثو كإتقانو كضبطو؟ قاؿ الذىيب: العمل على تضعيف حديثو، كركاية بن ا٤ببارؾ كابن كىب عنو أعدؿ من غّبٮبا، كلو 

ق(، كقد ناؼ  ُْٕتوُب سنة أربع كسبعْب كمائة ). صدكؽ، خلط بعد احَباؽ كتبو، كقاؿ ا٢بافظ: ُب مسلم بعض شيء مقركف
(، كابن حجر العسقبلين، ِّْٗ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ْٕٖ/ ُٓ، )مرجع السابقالعلى الثمانْب. انظر: ا٤بزم، 

 (ّّٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّّٕ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب
عيقيل بن خالد بن عىقيل األيلي األموم موالىم، ثقة ثبت، حافظ صاحب كتاب، سكن ا٤بدينة ٍب الشاـ ٍب مصر، ركل عن  (5)

ق( على الصحيح،  ُْْعكرمة كالقاسم كالزىرم، كركل عنو الليث كضماـ بن إ٠باعيل كخلق، توُب سنة أربع كأربعْب كمائة )
(، كابن حجر َّٖٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِِْ/ َِ، )بقالمرجع الساق. انظر: ا٤بزم،  ُُْكقيل سنة 
 (ْٓٔٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِٓٓ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيبالعسقبلين، 

 (ٖٔىو الزىرم، فقيو حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (6)
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، عن      (4)، عن عقيل بن خالد(3)، ثنا ابن ٥بيعة(2)ى، ثنا أسد بن موس(1)كحدثنا ٰبٓب - ُِٓ
 ؿ ا صٌلى ا عليوو ، أٌف رس(8)، عن زيد بن حارثة(7)عن أسامة بن زيد (6)عن عركة (5)ابن شهاب
ٍفنىةن أىتىاين ًجرٍبًيلي عىلىٍيًو «: كسلم قاؿ ـي ُب أىكًَّؿ مىا أيكًحيى ًإيلىَّ فػىعىلَّمىًِب اٍلويضيوءى، فػىلىمَّا فػىرىغى ًمٍنوي أىخىذى حى السَّبلى

 (9) «ًمٍن مىاءو فػىنىضىحى ًّٔىا فػىٍرجىوي 
                                                 

 (َُٗىو ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
كشعبة  إبراىيم بن الوليد بن عبد ا٤بلك بن مركاف األموم، ركل عن معاكية بن صاّب كابن أيب ذئب أسد بن موسى بن (2)

قاؿ النسائي: ثقة لو مل يصنف لكاف قاؿ البخارم: مشهور ا٢بديث، ك ، كركل عنو أٞبد بن صاّب كمقداـ الرعيِب كخلق، كآخرين
، كقاؿ أيضا ىو كابن قانع كالعجلي كالبزاز: "ثقة"، من غّبه" كقاؿ ابن يونس: "حدث بأحاديث منكرة كأحسب اآلفةخّبا لو، 

: "منكر ا٢بديث ضعيف" ، زاد العجلي: "صاحب سنة"ك  كذكره ابن حباف ُب الثقات كقاؿ ا٣بليلي: "مصرم صاّب" كقاؿ ابن حـز
أسد السنة، صدكؽ يغرب، كفيو نصب، توُب سنة ، كقاؿ ا٢بافظ: كقاؿ عبد ا٢بق ُب األحكاـ الوسطى: "ال ٰبتج بو عندىم"

(، كابن حجر ّّْ، رقم)الكاشف(، كالذىيب، ُِٓ/ ِ، )ُ، طتهذيب الكمالق، عاش ٜبانْب سنة. انظر: ا٤بزم،  ُِِ
 (ّٗٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَِٔ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيبالعسقبلين، 

 (ُُٗاختبلطو، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو عبد ا بن ٥بيعة، كاف صدكقا كضعف بعد  (3)
 (ُُٗىو األيلي األموم موالىم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ٖٔىو الزىرم، فقيو حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
عركة بن الزبّب بن العواـ بن خويلد األسدم، أبو عبد ا ا٤بدين، ركل عن أبويو كخالتو كعلي كخلق، كركل عنو بنوه عثماف  (6)
      قاؿ ىشاـ: صاـ ك ، قاؿ ابن سعد: كاف فقيها عا٤با كثّب ا٢بديث ثبتا مأمونا، كغّبىم د ا كىشاـ كٰبٓب ك٧بمد كالزىرمكعب

ق( على الصحيح، كمولده ُب  ْٗثقة فقيو مشهور، توُب سنة أربع كتسعْب )كقاؿ ا٢بافظ: أيب الدىر كمات كىو صائم ُب موتو، 
تهذيب  (، كابن حجر،ّٕٕٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُُ/ َِ، )المرجع السابقأكائل خبلفة عثماف.  انظر: ا٤بزم، 

 (ُْٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُٖ/ ٕ، )ُط التهذيب،
شراحيل الكليب، األمّب، أبو ٧بمد كأبو زيد، صحايب مشهور، ًحبُّ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  أسامة بن زيد بن حارثة بن (7)

، ابن عبد الربق، كىو ابن ٟبس كسبعْب با٤بدينة. انظر:  ْٓكابن ًحبّْو، ركل عنو كريب كأبو ظبياف كخلق، مات سنة 
 (َِِ/ ُ، )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر ، ُْٗ/ ُ، )ُط، أسد الغابة، ابن األثّب(، ك ٕٓ/ ُ)، ُط، االستيعاب

زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب، أبو أسامة، موىل رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم، صحايب جليل مشهور، من السابقْب  (8)
ٟبس كٟبسْب  األكلْب، ركل عنو ابنو كابن عباس كالرباء، استشهد يـو مؤتة ُب حياة النيب صلى ا عليو كسلم سنة ٜباف كىو ابن

المرجع (، كابن حجر، َّٓ/ ِ)، المرجع السابق، بن األثّب(، كآَْ/ ِ، )المرجع السابق، بن عبد الربسنة. انظر: ا
 .(َُْ/ ّ) ،ُ، طتهذيب التهذيب(، كْْٗ/ ِ)، السابق

(9)   :أحمد بن حنبلمسند اإلمام ىذا ا٢بديث قد أخرجو أيضا عدد من األئمة ُب كتبهم، فأخرجو أٞبد ُب التخريج ،
، كتاب الطهارة كسننها، باب ما جاء ُب سنن ابن ماجو(، كابن ماجو ُب َُْٖٕمسند الشاميْب، حديث زيد بن حارثة، رقم)

الكتاب (، كُب ُٔٔ، مسند زيد بن حارثة، رقم)مسند ابن أبي شيبة(، كابن أيب شيبة ُب ِْٔالنضح بعد الوضوء، رقم)
(، كعبد بن ٞبيد =        ُِٖٕاب الطهارات، باب من كاف إذا توضأ نضح فرجو، رقم)، كتالمصنف في األحاديث واآلثار
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(، كا٢بارث ُب مسنده أخرجو مرسبل ِّٖ، حديث زيد بن حارثة  رضي ا عنو، رقم)المنتخب من مسند عبد بن حميد= ُب 
ارة، باب ما جاء ُب الوضوء كفضلو، ، كتاب الطهبغية الباحث عن زوائد مسند الحارثفجعلو مسند أسامة بن زيد كما ُب 

(، كالطرباين ُب ُِّّمسند زيد بن حارثة، أسامة عن أبيو، رقم) البحر الزخار،ا٤بنشور باسم  مسند البزار(، كالبزار ُب ِٕرقم)
اء على ، كتاب الطهارة، باب ُب نضح ا٤بسنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ْٕٓٔ، باب الزم، ما أسند زيد، رقم)المعجم الكبير

، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب زيد ا٢بب بن المستدرك على الصحيحين(، كا٢باكم ُب َّٗالفرج بعد الوضوء، رقم)
(، كلهم ٕٔٓ، كتاب الطهارة، باب االنتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس، رقم)السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ْٖٓٗا٢بارثة، رقم)

يل بن خالد ّٔذا اإلسناد، قاؿ ابن عدم: "كىذا ا٢بديث ّٔذا اإلسناد ال أعلم يركيو غّب ابن من طريق  عبد ا ٍبن ٥بيعة عن عق
 (. ِْٖ/ٓ، )ُ، طالكامل في ضعفاء الرجال٥بيعة عن عيقيل، عن الزىرم"، ابن عدم ا١برجاين، 

  :تلط، كقد اضطرب أيضا ُب إسناد ىذا ا٢بديث ضعيف، ألف فيو عبد ا بن ٥بيعة كىو سيء ا٢بفظ كقد اخدراسة اإلسناد
إسناد ا٢بديث، فركم تارة من حديث زيد بن حارثة كركم أخرل من حديث أسامة بن زيد، حٌب قاؿ أبو حاًب الرازم كما نقلو 

(، كقد ضعف أيضا إسناد ىذا ا٢بديث البوصّبم، َٔٓ/ُ، )ُ، طالعلل البن أبي حاتمابن أيب حاًب، «. كذب باطل»ابنو: 
(. كا٢بقيقة أف ٕٔ/ُ، )ُ، طسنن ابن ماجو بحاشية مصباح الزجاجةانظر: «. ضعيف، لضعف ابن ٥بيعةىذا إسناد »فقاؿ: 

(، َُّٗ، باب العْب، من ا٠بو علي، رقم)المعجم األوسطا٢بديث قد ركم من طريق آخر غّب ابن ٥بيعة، فأخرجو الطرباين ُب 
اإلسناد، كقاؿ الطرباين: مل يرك ىذا ا٢بديث عن الليث إال  من طريق سعيد بن شرحبيل قاؿ: نا الليث بن سعد، عن عيقيل ّٔذا

مسند اإلمام   سعيد بن شرحبيل، كا٤بشهور من حديث ابن ٥بيعة، كركل أٞبد أيضا مرسبل فجعلو من مسند أسامة بن زيد؛ 
(، كأخرجو ُُِٕٕ، مسند تتمة األنصار، حديث أسامة بن زيد حب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، رقم)أحمد بن حنبل

(، كبلٮبا من طريق ُّٗ، كتاب الطهارة، باب ُب نضح ا٤باء على الفرج بعد الوضوء، رقم)سنن الدارقطنيأيضا الدارقطِب ُب 
، العلل المتناىيةرشدين بن سعد، عن عقيل ّٔذا اإلسناد، كلكن رشدين بن سعد ضعيف كذلك كما صرح بو ابن ا١بوزم ُب 

 (، كا أعلم.   ّٓٓ/ُ، )ُط
  :سند ىذا ا٢بديث ضعيف لوجود االضطراب كضعف ابن ٥بيعة إال ركاية العبادلة الثبلثة عنو كىم: الحكم على الحديث

عبد ا بن ا٤ببارؾ كعبد ا بن كىب كعبد ا بن يزيد ا٤بقرئ، كىذه الركاية ليست من أحد ىؤالء الثبلثة، كا أعلم. قاؿ 
قاؿ ابنو: ، الرازم قاؿ: ىذا حديث كذب باطل عف ابن ٥بيعة، ك٤با سئل عنو أبو حاًبىذا حديث إسناده ضعيف لض»مغلطام: 

اإلعالم بسنتو عليو الصالة والسالم . انظر: مغلطام، «أيضا كضعفو أيضا ابن عدم كابن طاىر كقد كاف أبو زرعة يضعفو
 (. ُّٕ، ص)شرح سنن ابن ماجو
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، (5)، عن عائش بن أنس(4)اءط، عن ع(3)ابن جريج ن، ع(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُّٓ
فسألو  ،عن ذلك النيب صلى ا عليو كسلمفقاؿ علي: فاسألوا  ،كا٤بقداد ا٤بذم ،كعمار ،قاؿ: تذاكر علي

ذىاكيمي اٍلمىٍذمي ًإذىا كىجىدىهي : »فقاؿ ،لنا عائش الذم سأؿ منهما فنسيتو أحد الرجلْب عمار أك ا٤بقداد فسمى
 (6) «كيضيوءىهي، ٍبيَّ ليػىٍنضىٍح ُب فػىٍرًجوً أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍل ذىًلكى ًمٍنوي، ٍبيَّ لًيىتػىوىضٍَّأ فػىييٍحًسًن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (ٖٔرم، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد الصنعاين الدب (1)
 (ٖٔىو عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج األموم موالىم ا٤بكي، أبو الوليد كأبو خالد، الفقيو أحد األعبلـ، ركل عن ٦باىد كعطاء  (3)

ثقة كقاؿ ا٢بافظ: كابن أيب مليكة، كركل عنو القطاف كركح كحجاج، قاؿ ابن عيينة: ٠بعتو يقوؿ: ما دٌكف العلم تدكيِب أحد، 
تهذيب ق أك بعدىا كقد جاز السبعْب كقيل جاز ا٤بائة كمل يثبت. انظر: ا٤بزم،  َُٓسنة فاضل ككاف يدلس كيرسل، توُب 

، التقريب(، كَِْ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُّْٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ّّٖ/ ُٖ، )ُ، طالكمال
 (ُّْٗ، رقم)ْط
و ٧بمد القرشي، أحد األعبلـ، ثقة فقيو فاضل، لكنو كثّب عطاء بن أيب رباح، كاسم أيب رباح أسلم القرشي موالىم ا٤بكي، أب (4)

اإلرساؿ كقيل إنو تغّب بأخرة كمل يكثر ذلك منو، ركل عن عائشة كأيب ىريرة، كركل عنو األكزاعي كابن جريج كأبو حنيفة كالليث، 
،    المرجع السابقزم، ق. انظر: ا٤ب ُُٓق( على ا٤بشهور، كقيل سنة  ُُْعاش ٜبانْب سنة مات سنة أربع عشرة كمائة )

 (ُْٗٓ،رقم)ْ، طالتقريب(، كُٗٗ/ ٕ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ّٕٕٗ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ٗٔ/ َِ)
عائش بن أنس البكرم الكوُب، قاؿ الذىيب: كيثّْق، كقاؿ ابن حجر: مقبوؿ، ركل عن علي كعمار، كركل عنو عطاء بن      (5)

(، كابن حجر العسقبلين، ِٔٓٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُُ/ ُْ، )المرجع السابقزم، أيب رباح فقط. انظر: ا٤ب
 (ُُّٗ، رقم)ْ(، كتقريب التهذيب، طٖٗ/ ٓ، )ُ، طالتهذيب

 (ٕٗٓ، كتاب الطهارة، باب ا٤بذم، رقم)مصنف عبد الرزاققد أخرجو ابن ا٤بنذر من طريق عبد الرزاؽ، كىو ُب  (6)



 

123 

 

، عن     (4)، عن زيد بن أسلم(3)، ثنا سفياف(2)يصةب، ثنا ق(1)يلاعنا ٧بمد بن إ٠بثكحد -ُْٓ
مىرَّةن ٍبيَّ دىعىا النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ٗبىاءو فػىتػىوىضَّأى مىرَّةن : »، عن ابن عباس، قاؿ(5)عطاء بن يسار

 (6)«نىضىحى 

                                                 
 ( َُٕىو الصائغ الكبّب، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كركل عنو البخارم كالثورم كغّبىم قبيصة بن عقبة بن ٧بمد بن سفياف السُّوىائي، أبو عامر الكوُب، ركل عن فطر كمسعر (2)

شيء مل يكن عنده يذكر كاف قبيصة رجبل صا٢با ثقة ال بأس بو كأم : "قاؿ سفياف ،كآخركف كأٞبد كعبد كا٢بارث بن أيب أسامة
: بن أيب حاًبا كقاؿ"، قبيصة ثقة ُب كل شيء إال ُب حديث سفياف فإنو ٠بع منو كىو صغّب: "بن معْباكقاؿ "، أنو كثّب ا٢بديث

ما : "كقاؿ إسحاؽ بن سيار"، كاف قبيصة أفضل الرجلْب كأبو نعيم أتقن الرجلْب: "فقاؿ ؟سئل أبو زرعة عن قبيصة كأيب نعيم
كاف رجبل صا٢با تكلموا ُب ٠باعو من : "كقاؿ صاّب بن ٧بمد"، صدكؽ: "بن خراشاكقاؿ "، ظ منو من الشيوخرأيت أحف

ليس : "كقاؿ النسائي"، كاف قبيصة ٰبدث ٕبديث الثورم على الوالء درسا درسا حفظا: "كقاؿ الفضل بن سهل األعرج"، سفياف
حافظ كقاؿ الذىيب: ""، كاف ىناد إذا ذكره قاؿ الرجل الصاّب" :ةقاؿ أٞبد بن سلم، ك بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، بو بأس

، تهذيب الكمالق( على الصحيح. انظر: ا٤بزم،  ُِٓمات سنة ٟبس عشرة )". صدكؽ رٗبا خالفكقاؿ ا٢بافظ: "، "عابد
 (ّْٕ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ْْٔٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُْٖ/ ِّ، )ُط
 (ٕٕىو الثورم، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
، كركل كآخرين زيد بن أسلم العمرم العدكم موىل عمر، أبو عبد ا كأبو أسامة ا٤بدين الفقيو، ركل عن أبيو كابن عمر كجابر (4)

كقاؿ "، ثقة: "ن خراشقاؿ أٞبد كأبو زرعة كأبو حاًب ك٧بمد بن سعد كالنسائي كاب، كابن جريج كٝباعة عنو مالك كالداركردم
، المرجع السابق(، كالذىيب، ُِ/ َُ، )المرجع السابق. انظر: ا٤بزم، ُّٔ، توُب سنة "ثقة عامل ككاف يرسلا٢بافظ: "

 (ُُِٕ، رقم)ْ، طتقريبال(، كّٓٗ/ ّ، )المرجع السابق(، كابن حجر، ُِِٕرقم)
عطاء بن يسار ا٥ببليل القاص، أبو ٧بمد ا٤بدين، موىل ميمونة، ركل عن موالتو كأييبىٌ كأيب ذر كزيد بن ثابت كعدة، كركل عنو  (5)

 "،كاف ثقة كثّب ا٢بديث: "بن سعداكقاؿ "، ثقة: "بن معْب كأبو زرعة كالنسائياقاؿ زيد بن أسلم كشريك بن أيب ٭بر كخلق، 
ثقة كقاؿ ا٢بافظ: "، "كاف من كبار التابعْب كعلمائهم"، كقاؿ الذىيب: "كعبادة كفضل اف صاحب قصص"كبن حباف ا قاؿك 

، الثقاتابن حباف، ق. انظر:  َُّق(، كقيل بعد ذلك سنة  ْٗ، مات سنة أربع كتسعْب )"فاضل صاحب مواعظ كعبادة
(، كابن حجر العسقبلين، َُّٖ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُِٓ/ َِ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ُٗٗ/ ٓ، )ُط

 (َْٓٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُِٕ/ ٕ، )ُ، طالتهذيب
(6)   :(، من ٕٕٓ، كتاب الطهارة، باب االنتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس، رقم)السنن الكبرىأخرجو البيهقي ُب التخريج

 طريق قبيصة بو
 :فيو ركاية قبيصة عن الثورم، كقبيصة كثقو غّب كاحد من األئمة، إال أف بعض العلماء كابن معْب كصاّب بن  دراسة اإلسناد

قولو: "كنضح" تفٌرد بو قبيصة، عن »٧بد جزرة تكلما ُب ركايتو عن الثورم كما تقدـ ُب ترٝبتو. قاؿ البيهقي: قاؿ اإلماـ أٞبد: 
 (.َِٓ/ ُ، )ّ، طالسنن الكبرىانظر: البيهقي، « دةسفياف كأخرجو ٝباعة عن سفياف دكف ىذه الزيا

 :ُب ضوء دراسة ىذا ا٢بديث تبْب أف سنده ضعيف لتفرد قبيصة عن بقية أصحاب الثورم ُب ذكر  الحكم على الحديث
 "نضح"، كرايتو عن الثورم فيها ضعف كما تقدـ، كا أعلم. 
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نا ٍب ينضح يتوضأ كضوءا حس»قاؿ:  ،أنو قاؿ ُب الذم ٯبد البلة ،بن عباسكقد ركينا عن ا
 .(1)«قاؿ: ىذا من ا٤باء فيوشك أف يذىب عنو ،فإذا كجد شيئا ،فرجو فيوسعو من ا٤باء

، عن (4)بن صمعة، ثنا أباف (3)ثنا عبد ا بن ٞبداف ،(2)حٌدثنا إبراىيم بن عبد ا - ُٓٓ
 .تقدـ سواء (6)ام ابن عباس، ذكر مثل ، عن(5)مةر عك

                                                 
       (، ّٖٓرة، باب قطر البوؿ كنضح الفرج إذا كجد بلبل، رقم)، كتاب الطهامصنف عبد الرزاقأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

، كتاب الطهارات، باب من كاف إذا توضأ نضح فرجو، في الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار أيب شيبة كابن
 (ٖٕٓ، كتاب الطهارة، باب االنتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس، رقم)السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ُٕٕٔرقم)

 (ْٕىو أبو إسحاؽ السعدم النيسابورم التميمي، كثقو ابن حباف كا٣بليلي كالذىيب، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
ىو عبد ا بن ٧بمد ين كىب الدينورم، كىو عبد ا بن كىب، كىو عبد ا بن ٞبداف ين كىب، أبو ٧بمد، ٠بع الدينورم:  (3)

ىيم الدكرقي، كأبا سعيد األشج، كيونس ين عبد األعلى، كطبقتهم ٗبصر، كالشاـ، أبا عمّب ين النحاس الرملي، كيعقوب ين إبرا
     كا٢بافظ أبو علي النيسابورم، كالقاضي يوسف ا٤بيا٪بي،  -كىو أكرب منو  -كالعراؽ، كا٢بجاز. كحدث عنو: جعفر الفريايب 

فو: العامل، ا٢بافظ، البارع، الرحاؿ، كصنف، قاؿ الذىيب ُب كص .-كىو آخر من حدث عنو  -كعبد ا بن سعيد الربكجردم 
كخرج. كقد اختلف العلماء فيو جرحا كتعديبل؛ قاؿ ا٢باكم: سألت أبا علي ا٢بافظ عن ابن كىب الدينورم، فقاؿ: كاف حافظا. 

       بل قـو كقاؿ ا٢بافظ أبو علي: بلغِب أف أبا زرعة الرازم كاف يعجز عن مذاكرة ابن كىب الدينورم. كقاؿ ابن عدم: كقد ق
      ابن كىب الدينورم، كصدقوه، كقاؿ أيضا: كاف ابن كىب ٰبفظ، ك٠بعت عمر ين سهل يرميو بالكذب، ك٠بعت أبا العباس 
ابن عقدة يقوؿ: كتب إيل ابن كىب الدينورم جزأين من غرائبو عن سفياف الثورم، فلم أعرؼ منهما إال حديثْب، ككنت أهتمو. 

كقاؿ الذىيب تعليقا على كبلـ الدارقطِب: كما عرفت لو متنا يتهم بو، فأذكره، أما ُب تركيب ، ا٢بديث كقاؿ الدارقطِب: مَبكؾ
(، كالذىيب، َُُّ(، رقم)ِٖٔ/ْ، )ُ، طالكامل، ابن عدمق(. انظر:  َّٖاإلسناد، فلعلو. مات سنة ٜباف كثبلث مائة )

ميزان االعتدال (، كُب ُِٖ(، رقم)ََْ/ُْ، )ّ، طالءسير أعالم النب(،  كُب ٕٔٓ(، رقم)ِِٕ/ِ، )ُ، طتذكرة الحفاظ
 (ُِْْ(، رقم)ّٕٓ/ْ، )ُطلسان الميزان، (، كابن حجر العسقبلين، ْٔٔٓ(، رقم)ْْٗ/ِ، )ُ، طفي نقد الرجال

ركل عن ابن سّبين كشهر بن حوشب كعدة، كركل عنو ٰبٓب  أباف بن صمعة األنصارم البصرم، قيل: ىو كالد عتبة الغبلـ، (4)
قاؿ ابن القطاف: "تغّب قاؿ ابن مهدم: أتيتو كقد اختلط البتة، كحديثو عند مسلم متابعة، . كخلقكأبو عاصم قطاف كككيع ال
بن عدم: "إ٭با عيب عليو االختبلط ٤با كرب كمل ينسب إىل الضعف؛ ألف مقدار ما يركيو اكقاؿ  ،بن معْب: "ثقة"اكقاؿ  ،خره"أب

كقاؿ ، كقاؿ أبو داكد: "ثقة أنكر ُب آخر أيامو"، كقاؿ أبو حاًب: "صدكؽ"، عن أبيو: "صاّب"مستقيم". كقاؿ عبد ا بن أٞبد 
كقاؿ العقيلي كا٢بريب:  ،كقاؿ النسائي ُب موضع آخر: "ليس بو بأس إال أنو كاف اختلط"، : "ثقة"كابن ٭بّب العجلي كالنسائي
ا١برح كالتعديل": "ليس بالقوم", كذكره العقيلي ُب "الضعفاء" كقاؿ النسائي ُب " ،كذكره بن حباف ُب الثقات، "اختلط بآخره"

ق(  ُّٓمات سنة ثبلث كٟبسْب كمائة )". صدكؽ تغّب آخراكقاؿ ا٢بافظ: "، كأخرج لو ابن خزٲبة كا٢باكم ُب: "صحيحيهما"
تهذيب سقبلين، (، كابن حجر العَُٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُِ/ ِ، )ُ، طتهذيب الكمالمتبعا. انظر: ا٤بزم، 

 (ُّٖ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كٓٗ/ ُ، )ُ، طالتهذيب
 (ِٗىو موىل ابن عباس، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
 من )أ(، كُب )ب(: "الذم" (6)
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         ، (4)، عن ابن أيب ذئب(3)، ثنا ٰبٓب(2)، ثنا مسٌدد(1)حدثنا ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب - ُٔٓ
                                                 

 (َُٗ، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص)لقبو حيكاف (1)
مسدد بن مسرىد بن مسربل بن مستورد األسدم البصرم، كيقاؿ: ا٠بو عبد ا٤بلك بن عبد العزيز كمسدد لقب، أبو ا٢بسن  (2)

، كآخركف ، كركل عنو البخارم كأبو داكد كأبو حاًب كأبو خليفةكخلق ا٢بافظ، ركل عن جويرية بن أ٠باء كٞباد بن زيد كأيب عوانة
كتب أقاؿ جعفر بن أيب عثماف قلت البن معْب عن من "، ك كتبت عنو فبل تعده  مسدد صدكؽ فيما: "قاؿ أٞبد بن حنبل

"، ثقة: "كقاؿ النسائي"، صدكؽ: "بن معْباكقاؿ ٧بمد بن ىاركف الفبلس عن ، اكتب عن مسدد فإنو ثقة ثقة: "فقاؿ، بالبصرة
      كقاؿ  "،ثقة: "أيب حاًب عن أبيو بناكقاؿ ،  "مسدد بن مسرىد بو مسربل بن مستورد األسدم البصرم ثقة :"كقاؿ العجلي

ق(.  ِِٖ، توُب سنة ٜباف كعشرين كمائتْب ) : "ثقة حافظ"افظ، كقاؿ ا٢ببن حباف ُب الثقاتاكذكره  "،كاف ثقة: "بن قانعا
(، كالذىيب، ّْْ/ ِٕ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك ٖٗ/ ٗ، )ُ، طالكامل في ضعفاء الرجالابن عدم، انظر: 

 (ٖٗٓٔ، رقم)تقريبال(، كَُٕ/ َُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ّٖٖٓ، رقم)ُ، طالكاشف
، كخلق ركل عن مالك كسليماف بن ببلؿ كا٢بمادين  بن عبد الرٞبن التميمي، أبو زكريا النيسابورم،ّبٰبٓب بن ٰبٓب بن بك (3)

       ما أخرجت خراساف بعد : "أبيو قاؿ صاّب بن أٞبد بن حنبل عنكركل عنو البخارم كمسلم كإسحاؽ بن راىويو كٝباعة، 
خرج من خراساف : "كقاؿ أبو داكد عن أٞبد"، كاف ثقة كزيادة كأثُب عليو خّبا: "كقاؿ عبد ا بن أٞبد عن أبيو"، بن ا٤ببارؾ مثلوا

         ثبت من كىو أ: "قاؿ"، ما رأيت مثلو كال رأل مثل نفسو: "كقاؿ إسحاؽ بن راىويو"، رجبلف بن ا٤ببارؾ كٰبٓب بن ٰبٓب
رٰبانة أىل خراساف  :كنا إذا رأينا ركاية ليحٓب بن ٰبٓب عن يزيد بن زريع قلنا: "كقاؿ ا٢بسن بن سفياف"، عبد الرٞبن بن مهدم
رأيت النيب صلى ا عليو كسلم ُب النـو فقلت: عمن اكتب قاؿ عن : "كقاؿ ٧بمد بن أسلم الطوسي"، من رٰبانة أىل العراؽ

  ٰبٓب بن ٰبٓب: "ك كقاؿ أٞبد بن سيار "، اف ثقة يرجع إىل زىد كصبلحك  ٰبٓب بن ٰبٓب: "ك كقاؿ العباس بن مصعب"، ٰبٓب بن ٰبٓب
 :مرة أخرل كقاؿ "،ثقة ثبت"كقاؿ النسائي: "، ثقة ُب ا٢بديث حسن الوجو طويل اللحية ككاف خّبا فاضبل صائنا لنفسو كاف

كأكصى بثياب بدنو ألٞبد بن حنبل ككاف ٰبضر ا١بمعات ُب تلك الثٌياب ككاف ": كذكره بن حباف ُب الثقات كقاؿ "،ثقة مأموف"
، ُ، طالثقاتابن حباف، ق على الصحيح. انظر:  ِِٔ، مات سنة "من سادات أىل زمانو علما كدينا كفضبل كنسكا كإتقانا

تقريب بن حجر العسقبلين، (، كأِْٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُّ/ ِّ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ِِٔ/ ٗ)
 (ٖٕٔٔ، رقم)التهذيب

 ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ا٤بغّبة بن ا٢بارث بن أيب ذئب القرشي العامرم، أبو ا٢بارث ا٤بدين، ركل عن عكرمة كنافع كالزىرم (4)
:           يقوؿ ٠بعت أٞبدأبو داكد قاؿ ، كآخركف ، كركل عنو معمر كابن ا٤ببارؾ كابن كىب كالقطاف كعلي بن ا١بعدكغّبىم

"، كاف بن أيب ذئب ال يبايل عمن ٰبدث،  بن أيب ذئب كاف يعد صدكقا أفضل من مالك إال أف مالكا أشد تنقية للرجاؿ منو"ا
 : بن معْباكقاؿ أٞبد بن سعيد بن أيب مرًن عن "، كاف رجبل صا٢با يأمر با٤بعركؼ ككاف يشبو بسعيد: "قاؿ البغوم عن أٞبدك 
: ٠بعت أٞبد بن صاّب يقوؿ: كقاؿ أبو داكد"، بن أيب ذئب ثقة إال أبا جابر البياضياككل من ركل عنو  بن أيب ذئب ثقة"ا
بن أيب ذئب ثقة صدكؽ غّب أف ركايتو عن الزىرم : "اكقاؿ يعقوب بن شيبة "،إال البياضي تشيوخ ابن أيب ذئب كلهم ثقا"

سفت على أما فاتِب أحد فأسفت عليو ما : : "لى عن الشافعيكقاؿ يونس بن عبد األع"، خاصة تكلم فيها بعضهم باالضطراب
كاف من أكرع الناس كأفضلهم ككانوا يرمونو بالقدر كما كاف قدريا : "كقاؿ الواقدم"، ثقة" :كقاؿ النسائي"، الليث كابن أيب ذئب

ع كٯبتهد ُب العباده كأخربين أخوه إنو لقد كاف يتقي قو٥بم كيعيبو كلكنو كاف رجبل كرٲبا ٯبلس إليو كل كاحد ككاف يصلي الليل أٝب
"، =        كاف يصـو يوما كيفطر يوما ككاف سديد ا٢باؿ ككاف رجاؿ الناس صرامة كقوال با٢بق ككاف ٰبفظ حديثو مل يكن لو كتاب
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قلت:  ،«وانضح»بن عمر ٱبرج مِب البوؿ قاؿ: ت القاؿ: قل: ، قاؿ(1) ابن أزىرىلقاؿ: حدثِب مو 
 (2)«انضحو كدعو»قاؿ:  ،ٱبرج مِب البوؿ

انتضح با٤باء عند  ،رة خركج البوؿ منو أك كثرة ا٤بذمقاؿ أبو بكر: كإذا كاف الرجل يعَبيو كث
كا ، كليس ذلك مستحب ٤بن ال علة بو ،يدفع بذلك كساكس الشيطاف عن نفسوفراغو من طهوره ل

 .ا٤بوفق للصواب
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

، توُب سنة ٜباف كٟبسْب "ثقة فقيو فاضل"ا٢بافظ: ، ثقة" ككاف كبّب الشأف أحد األعبلـكقاؿ الذىيب: ""، ثقة: "كقاؿ ا٣بليلي= 
، المرجع السابق(، كالذىيب، َّٔ/ ِٓ، )المرجع السابقق(. انظر: ا٤بزم،  ُٗٓق(، كقيل سنة تسع ) ُٖٓكمائة )

 (َِٖٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَّّ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ََُٓرقم)
، كأيب ىريرة رضي ا عنهم كعليكعثماف زىر، يكُب أبا عبيد، ركل عن عمر سعد بن عبيد الزىرم موىل عبد الرٞبن بن أ (1)

: كقاؿ الطربمكمفتيهم"،  كاف من فقهاء أىل ا٤بدينة: "كقاؿ ابن حباف ُب الثقات ،كالناس كركل عنو الزىرم كسعيد بن خالد
كنقل ابن خلفوف توثيقو عن الذىلي "، ثقة: "كقاؿ الدكرم عن ابن معْب"، كاف ثقة: "كقاؿ مسلم ُب الكُب "،٦بمع على ثقتو"

ثقة، "، كقاؿ ا٢بافظ: "أدرؾ النيب صلى ا عليو كآلو كسلم كمل يثبت لو عنو ركاية: "كقاؿ ابن الربقي ُب رجاؿ ا٤بوطأ، كابن الربقي
(، ِٖٖ/ َُ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ِٓٗ/ ْ، )ُ، طالثقاتابن حباف، ق. انظر:  ٖٗ، توُب سنة "كقيل لو إدراؾ

، تقريب التهذيب(، كْٕٕ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(،  كابن حجر العسقبلين، ُّٖٔ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 
 (ِِْٖ، رقم)ْط
(2)   :كتاب الطهارات، باب من كاف إذا الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة أيضا ُب التخريج ،

حدثنا ككيع، عن ابن أيب ذئب، عن موىل، البن أزىر قاؿ: شكوت إىل ابن عمر البوؿ قاؿ: (،ُٕٕٕتوضأ نضح فرجو، رقم)
 « و عنو فإنو من الشيطافإذا توٌضأت فانضح كالٍ »فقاؿ:  
  :إسناد ىذا األثر صحيح، رجالو من األئمة األثبات.دراسة اإلسناد 
 :على ابن عمر رضي ا عنو، كسنده صحيح عنو،       ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو موقوؼ  الحكم على الحديث

 كا أعلم.
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 كتاب المياه  -ٕ

ةِ : ﴿(2)كتعاىل قاؿ ا تبارؾ (1)بسم ا الرٞبن الرحيم ْٰ وَ ُجۡى إََِل ٱلصَّ ًۡ ْٓاْ إَِذا ُق َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ ﴾ َيَٰٓ

 اآٍلية.  (3)﴾فَوَۡى ََتُِدواْ َيآء  ﴿إىل قٍولو: 

         ﴿ : ٌَ ٱكىقىاؿى ٍَزۡۡلَا ِي
َ
َۢا َبنۡيَ يََدۡي رََۡحَجُِۦِۚ َوأ رَۡشَن ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ

َ
ِٓي أ َْ ٱَّلَّ ُِ آءِ َيآء  َو ًَ ْر   لصَّ ُّ  .(4)﴾ اَظ

 
            ﴿ : ََة  كىقىاؿى َي

َ
ًُكُى ٱۡلَُّعاَس أ آءِ َيآء   إِۡذ ُيَغّشِ ًَ ٌَ ٱلصَّ ًُۡكى ّيِ ُِل َعوَ ُُ َوُيَنّ َۡ َِرُكى بُِِۦ ّيِ ّّ َُع   .(5)﴾ّّلِ

             ﴿ : ۡرَض فَِرٰش  كىقىاؿى
َ
ِي َجَعَن هَُكُى ٱۡۡل آَء ٱَّلَّ ًَ ََآء  ا َوٱلصَّ ِ   .(6)﴾ب

ةِ قاؿ أبو بكر: قاؿ الشافعي بعد أف ذكر قولو ﴿              ْٰ وَ جُۡى إََِل ٱلصَّ ًۡ ْ إَِذا ُق ْٓا َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ ﴾ َيَٰٓ

فكاف بينا عند من خوطب باآلية أف غسلهم إ٭با كاف با٤باء، ٍب أباف ا ُب اآلية أف الغسل »اآلية: 
من خوطب باآلية أف ا٤باء ما خلق ا ٩با ال صنعة فيو لآلدميْب. كذكر ا٤باء  با٤باء، ككاف معقوال عند

، كالبحار العذب من ٝبيعو، كاألجاج (7)عاما فكاف ماء السماء، كماء األهنار، كاآلبار، كالقبلت
 . (9)«من توٌضأ بو أك اغتسل بو (8)سواء ُب ]أنو يطٌهر[

                                                 
 البسملة ليست موجودة ُب )أ(، كىي مثبتة ُب )ب( (1)
 ىكذا ُب )أ(، كُب )ب(: جل ثناؤه (2)
 ٔسورة ا٤بائدة: جزء من اآلية  (3)
 ْٖسورة الفرقاف: جزء من اآلية  (4)
 ُُسورة األنفاؿ: جزء من اآلية  (5)
 ِِسورة البقرة: جزء من اآلية  (6)
. انظر: ابن منظور اإلفريقي،  (7) ، بإسكاف البٌلـ: النقرة ُب ا١ببل ٛبسك ا٤باء؛ كا١بمع ًقبلته ، مادة ّ، طلسان العربالقىٍلتي

 (ُٖٓ/ ُ، باب التاء، فصل القاؼ، )ٖ، طالقاموس المحيط(، الفّبكز آبادل، ِٕ/ ِ"قلت"، )
 ( ُْ/ ُ، )ُ، طاألمت من )ب(، كىو موافق ٤با ُب كتاب األـ. انظر: الشافعي، ُب )أ( : "أف"، كا٤بثب (8)
 المرجع السابق             (9)
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ا الشافعي، فبل اختبلؼ بْب كل من أحفظ عنو ا٤بياه الٍب ذكرى (1)قاؿ أبو بكر: أما ٝبل
إال ماء البحر، فإف فيو اختبلفا كأخبارا عن بعض  (3)بو ٯبزئ (2)كلقيتو من أىل العلم أف التطهر

 ا٤بتقدمْب.

 

 ذكر اختالف أىل العلم في الوضوء بماء البحر -ٔ

الطُّهيوري مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ  ىيوى «البحر:  ثابت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ: ُب ماء      
 »مىٍيتىتيوي 

 (6)أخربىم قاؿ: أخربين مالك (5)، أف ابن كىب(4)أخربنا ٧بمد بن عبد ا بن ا٢بكم - ُٕٓ

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ُب )أ(: "ٞبل"، كا٤بثبت من )ب( (1)
 ُب )أ(: ا٤بتطٌهر، كا٤بثبت من )ب( (2)
 ُب )أ(: ٯبزم، كا٤بثبت من )ب( (3)
 (ْٗص)ىو أبو عبد ا ا٤بصرم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو  (4)
 (َُِىو عبد ا بن كىب ا٤بصرم، ثقة حافظ عابد، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (َُٔىو إماـ دار ا٥بجرة، رأس ا٤بتقنْب ككبّب ا٤بتثبتْب، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (6)
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         ، (4)، عن صفواف بن سليم(3)مالك : أنا، قاؿ(2)، قاؿ: أنا الشافعي(1)عيكىأخربنا الرٌب -ُٖٓ

                                                 
كعبد ا بن عبد ا٢بكيم  الربيع بن سليماف بن داكد ا١بًٍيزًم، أبو ٧بمد األزدم ا٤بصرم األعرج، ركل عن ابن كىب كالشافعي (1)

كقاؿ النسائي "، كاف ثقة: "كقاؿ ا٣بطيب"، كاف ثقة: "بن يونساقاؿ ، كآخركف ، كركل عنو أبو داكد كالنسائي كالطحاكمكغّبىم
كقاؿ أبو عمر الكندم ُب "، كاف رجبل صا٢با كثّب ا٢بديث مأمونا ثقة: "كقاؿ مسلمة بن قاسم "،ال بأس بو: "ُب أ٠باء شيوخو

، كالذىيب، ٖٔ/ ٗ، ُ، ا٤بزم، طتهذيب الكمالق. انظر:  ِٔٓات سنة كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"، م "،كاف فقيها دينا: "ا٤بوايل
، ْ، طتقريب التهذيب(، كِْٓ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُّّٓ، رقم)ُ، طالكاشف

 (ُّٖٗرقم)
بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ىاشم بن ا٤بطلب ا٤بطليب، أبو عبد ا ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع  (2)

كقاؿ  ،كآخركف ، كركل عنو أٞبد كأبو يعقوب البويطي كالربيعكابن عيينة كٝباعة الشافعي ا٤بكي نزيل مصر، ركل عن مالك كالز٪بي
ة سنة من يعلمهم السنن كينفي عن رسوؿ ا صلى ف ا يقيض للناس ُب كل رأس مائ: "إأبو سعيد الفريايب قاؿ أٞبد بن حنبل

       كقاؿ علي بن عثماف ٠بعت "، آلو عليو كسلم الكذب فنظرنا فإذا ُب رأس ا٤بائو عمر بن عبد العزيز كُب رأس ا٤بئتْب الشافعي
ريس ُب علمو كفصاحتو من زعم أنو رأل مثل ٧بمد بن إد: "أبو ثور"، كقاؿ ما رأيت رجبل أعقل من الشافعي: "أبا عبيد يقوؿ

ما  : "كقاؿ ا٢بسْب الكرابيسي"، كاف الشافعي من أشعر الناس كأعلمهم بالقراءات: "كقاؿ ا٤بربد"، كٛبكنو كمعرفتو فقد كذب كثباتو
 "،لوال الشافعي لدرس اإلسبلـ: "كقاؿ أٞبد بن سيار ا٤بركزم"، كلوف حٌب ٠بعنا من الشافعيكنا ندرم ما الكتاب كالسنة ٫بن كاأل

ليس : "كقاؿ أبو داكد"، ما رأيت أعقل منو: "كقاؿ ٰبٓب بن أكثم"، ما عند الشافعي حديث غلط فيو: "كقاؿ أبو زرعة الرازم
كعن ٰبٓب بن سعيد "، ال كتبتو فإف فيو معرفةإال تدع للشافعي حرفا : "كقاؿ على بن ا٤بديِب البنو"، للشافعي حديث أخطأ فيو

ما : "كقاؿ مصعب الزبّبم"، كال أفقو من الشافعي كأنا أدعو ا لو أخصو بو كحده ُب كل صبلةما رأيت أعقل : "القطاف قاؿ
"، كقاؿ الذىيب ُب كصف الشافعي: كاف الشافعي عندنا أحد العلماء ثقة مأمونا: "كقاؿ النسائي"، رأيت أعلم بأياـ الناس منو

ُب آخر رجب، كعاش أربعا  َِْ، مات سنة "ن على رأس ا٤بائتْبىو آّدد ألمر الديقاؿ ا٢بافظ: "، ك "اإلماـ ناصر ا٢بديث"
(، ابن حجر َُْٕ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّٓٓ/ ِْ، )المرجع السابقكٟبسْب سنة كمناقبو كثّبة. انظر: ا٤بزم، 

 (ُٕٕٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِٓٓ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيبالعسقبلين، 
 (َُٔرأس ا٤بتقنْب ككبّب ا٤بتثبتْب، كتقدمت ترٝبتو ص)إماـ دار ا٥بجرة،  (3)
، كركل عنو كآخرين كابن ا٤بسيب صفواف بن سليم ا٤بدين، أبو عبد ا الزىرل موالىم، ركل عن ابن عمر كعبد ا بن جعفر (4)

حدثِب : "ن ا٤بديِب عن سفيافكقاؿ علي ب"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث عابدا: "، قاؿ ابن سعدكٝباعة مالك كالداركردمابن ا٤بنكدر ك 
       كقاؿ أبو بكر بن "، ىو أحب إيل من زيد بن أسلم: "كقاؿ علي ٠بعت ٰبٓب بن سعيد يقوؿ"، صفواف بن سليم ككاف ثقة

          كقاؿ "، ىذا رجل يستسقى ٕبديثو كينزؿ القطر من السماء بذكره: "أيب ا٢بصيب ذكر صفواف بن سليم عند أٞبد فقاؿ
: كقاؿ يعقوب بن شيبة"، ثقة: "كقاؿ العجلي كأبو حاًب كالنسائي"، ثقة من خيار عباد ا الصا٢بْب: " بن أٞبد عن أبيوعبد ا

كاف صفواف يصلي ُب الشتاء ُب السطح كُب الصيف ُب بطن البيت يتيقظ با٢بر كبالربد : "كقاؿ مالك"، ثقة ثبت مشهور العبادة"
كقاؿ أبو غساف النهدم ٠بعت "، صفواف كلو قيل لو غدا القيامة ما كاف عنده مزيد رأيت: "كقاؿ أنس بن عياض"، حٌب يصبح

كقاؿ ا٤بفضل "، حلف صفواف أف ال يضع جنبو باألرض حٌب يلقى ا فمكث على ذلك أكثر من ثبلثْب سنة: "ابن عيينة قاؿ
        = كاف من عباد أىل ا٤بدينة: "ُب الثقات كقاؿ ابن حباف"، رجل صاّب: "كقاؿ العجلي مدين"، كاف يرل القدر: "الغبليب
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أخربه أنو، ٠بع أبا ىريرة، يقوؿ سأؿ رجل رسوؿ ، (2)ا٤بغّبة بن أيب بردة ، أفٌ (1)سعيد بن سلمة عن
ا صلى ا عليو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ ا إنا نركب البحر ك٫بمل معنا القليل من ا٤باء، فإف 

ا٢بًٍلُّ ىيوى الطُّهيوري مىاؤيهي «: توضأنا بو عطشنا أفنتوضأ ٗباء البحر؟، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 (3) «مىٍيتىتيوي 

                                                                                                                                                         

اإلماـ "، كقاؿ الذىيب: "مل ير أحدا من الصحابة إال أبا إمامة كعبد ا بن بسر: "كقاؿ أبو داكد السجستاين"، كزىادىم= 
ثقة  وائز السلطافيقاؿ إنو مل يضع جنبو أربعْب سنة، كقيل إف جبهتو ثقبت من كثرة السجود، ككاف قانعا ال يقبل ج، القدكة
، المرجع السابقىػ، كلو اثنتاف كسبعوف سنة. انظر: ا٤بزم، ُِّ، توُب سنة "مفت عابد رمي بالقدر"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة حجة

، ْ، طالتقريب(، كِْٓ/ ْ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ِّٖٗ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُْٖ/ ُّ)
 (ِّّٗرقم)

سعيد بن سلمة ىو ا٤بخزكمي من آؿ ابن األزرؽ، كثَّقو مة، كىو تصحيف، كا٤بثبت من )ب(. ك ُب )أ(: سعيد بن مسل (1)
(، َْٖ/ َُ، )المرجع السابقالنسائي، ركل عن ا٤بغّبة بن أيب بردة، كركل عنو صفواف بن سليم كا١ببلح. انظر: ا٤بزم، 

 (ِِّٕ،  رقم)ْ، طالتقريبك (،ِْ/ ْ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َُُٗ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 
كعن         ا٤بغّبة بن أيب بردة، كيقاؿ: ابن عبد ا بن أيب بردة كقلبو بعضهم، ركل عن  أيب ىريرة أك عن أبيو كقيل غّب ذلك (2)

 "،ةثق: "قاؿ النسائي ،كا٢بارث بن يزيد كٝباعة ، كركل عنو ٰبٓب بن سعيد األنصارم كسعيد بن سلمةزياد بن نعيم ا٢بضرمي
كقد كيل إمرة الغزك با٤بغرب، مات "، دخل بينو كبْب أيب ىريرة أباه فقد كىمأمن : "كقاؿ ابن حباف، كذكره ابن حباف ُب الثقات

، المرجع السابق(، كالذىيب، ِّٓ/ ِٖ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك َُْ/ ٓ، )ُ، طالثقاتابن حباف، بعد ا٤بائة. انظر: 
 (ِٔٓ/ َُ، )ُ، طالتهذيبتهذيب (، كابن حجر، ّٖٓٓرقم)

(3)  كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الموطأ: قد ركل ا٤بصنف ىذا ا٢بديث من طريق مالك بن أنس كىو ُب التخريج ،
سنن أبي (، كركل من طريقو أيضا عدد كبّب من ا٤بصنفْب كمنهم أصحاب السنن األربعة؛ فأخرجو أبو داكد ُب ُِ(، رقم)َٓ/ُ)

سنن ، كالَبمذم ُب عبد ا بن مسلمة، عن مالك بو(، عن ّٖ(، رقم)ُِ/ُهارة، باب الوضوء ٗباء البحر، )، كتاب الطداود
األنصارم  قتيبة بن سعيد كعن(، عن ٗٔ(، رقم)ََُ/ُ، أبواب الطهارة،  باب ما جاء ُب ماء البحر أنو طهور، )الترمذي

قتيبة ، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، عن سنن النسائيمالك ّٔذا اإلسناد، كالنسائي ُب إسحاؽ بن موسى عن معن كبلٮبا عن 
(، رقم ِّٔ/ُ، كتاب الطهارة كسننها، باب الوضوء ٗباء البحر، )سنن ابن ماجوبو، كابن ماجو ُب  بن سعيد عن مالك

(، ِّْٔ(، رقم)ٖٔٓ/ّاألرنب، ) (، عن ىشاـ بن عمار عن مالك ّٔذا اإلسناد، كُب كتاب الصيد، بابّٖٔا٢بديث)
(، عن مالك بو، كأخرجو ُ(، رقم)ُّْ/ُ، كتاب الطهارة، باب ُب ماء البحر، )مسند اإلمام الشافعيكأخرجو الشافعي ُب 

(، عن عبد الرٞبن بن ِّّٕ(، رقم)ُُٕ/ُِ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند أيب ىريرة رضي ا عنو،)المسندأٞبد 
(، كأخرجو أبو عبيد القاسم بن سبلـ ّٕٖٓ(، رقم)ّْٗ/ُْلمة منصور بن سلمة، كبلٮبا عن مالك بو، )مهدم؛ كعن أيب س

إسحاؽ بن (، عن ُِّ(، رقم ا٢بديث)ِّٗ/ُ، باب ذكر ماء البحر كالتطهر بو كما فيو من السعة كالكراىة، )الطهورُب 
، كتاب الطهارات، باب من ي األحاديث واآلثارالكتاب المصنف ف؛ كأخرجو ابن أيب شيبة ًعيسى، عن مالك بن أنس بو

=      ، كأخرجو الدارمي ُب ٞباد بن خالد، عن مالك بن أنس بوعن (، ُِّٗ(، رقم)ُِِ/ُرخص ُب الوضوء ٗباء البحر، )
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من  ، ك رؾ، عن مالك بوا٧بٌمد بن ا٤بب(، عن ٕٔٓ(، رقم)ٕٔٓ/ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، )سنن الدارمي= 
، كتاب المنتقى من السنن المسندة(، كأخرجو ابن ا١باركد ُب َِْٓ(، رقم)ُِٖٕ/ِكتاب الصيد، باب ُب صيد البحر، )

٧بٌمد بن ٰبٓب، عن بشر بن عمر، عن (، عن ّْ(، رقم)ِّ/ُالطهارة، باب ُب طهارة ا٤باء كالقدر الذم ينجس كال ينجس، )
(، ٗٓ/ُ، كتاب الوضوء، باب الرخصة ُب الغسل كالوضوء من ماء البحر، )يمةصحيح ابن خز ، كأخرجو ابن خزٲبة ُب ماًلك بو

شرح بو، كأخرجو الطحاكم ُب  على الٌصدُب عن عٍبد ا بن كىب، عن مالكأليونس بن عبد ا(، عن ُُُرقم ا٢بديث)
٤بنع من أكلو كما ركم عنو باب بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب السمك الطاُب من ا، مشكل اآلثار

     (، من طريق عبد ا بن كىب كمن طريق ََّْ، كَِْٗ(، رقم ا٢بديث)َِِ/َُ، )٩با استدؿ بو قـو على إباحة ذلك
، مختصر األحكام أو مستخرج الطوسي على جامع الترمذيعبد الرٞبن بن مهدم، كبلٮبا عن مالك بو؛ كأخرجو الطوسي 

كأخرجو ابن حباف ٰبٓب بن حكيم ا٤بقـو عن  بشر بن عمر عن مالك بو، عن (، َٔ(، رقم)ِٗٓ/ُ) باب ما جاء ُب ماء البحر،
ذكر ا٣ٍبرب ا٤بدحض قوؿ من نفى ، كتاب الطهارة، باب ا٤بياه، اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان البن بلبانُب صحيحو كم ُب 

؛ كأخرجو الدارقطِب ا٢بباب ا١بمحي عن القعنيب عن مالك بوالفضل بن عن (، َُِْ(، رقم)ُِٕ/ِجواز الوضوء ٗباء البحر، )
أٞبد بن إ٠باعيل ا٤بدين كعبد الرٞبن بن من طريق (، َٖ(، رقم)ْٕ/ُ، كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب البحر، )سنن الدارقطني

كمنهم أبو األسود  ، كتاب الطهارة، بابالمستدرك على الصحيحينكأخرجو ا٢باكم ُب مهدم كالقعنيب، كلهم عن مالك بو، 
كتاب كأخرجو البيهقي ُب (، من طريق القعنيب عن مالك بو، ُْٗ(، رقم)ِّٕ/ُٞبيد بن األسود البصرم الثقة ا٤بأموف، )

(، من طريق زيد بن ا٢بباب، عن مىاًلك ُِٗ(، رقم)ْٖ/ُ، كتاب الطهارة، باب ما تكوف بو الطهارة من ا٤باء، )السنن الصغير
، كتاب الطهارة، باب أحكاـ ا٤بياه، شرح السنة(، كأخرجو البغوم ُب ُ(، رقم)ُٓ/ُ، )الكبرىكتاب السنن بو، كُب 

 (، من طريق أيب مصعب عن مالك بو، فكلهم قد رككا ىذا ا٢بديث من طريق مالك ّٔذا اإلسناد. ُِٖ(، رقم)ٓٓ/ِ)
 ىذا ا٢بديث بأربع العلل كقد أجاب عليها  : إسناد ا٤بصنف صحيح، كرجالو ثقات، كقد أعٌل ابن دقيق العيددراسة اإلسناد

(، ٗٗ-ٓٗ/ُ، )ُ، طنصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيلعيبعض العلماء كالزيلعي؛ 
(، كا٢بافظ ابن حجر؛ ُّٓ/ُ، )ُ، طالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيركابن ا٤بلقن؛ 

حديث جابر بن عبد ا (. كللحديث شواىد من ُّ-ٖ/ُ، )ُ، ط.التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد ا رضي ا عنهما، المسندرضي ا عنهما؛ قد أخرجو أٞبد ُب 

(، ّٕٖ(، رقم)ِّٕ/ُتاب الطهارة، باب الوضوء ٗباء البحر، )، كسنن ابن ماجو(، كابن ماجو ُب َُُِٓ(، رقم)ِٕٓ/ِّ)
      صحيح (، كابن خزٲبة ُب ٕٖٗ(، رقم)ِِِ/ُ، باب ما جاء ُب األطعمة، )المنتقى من السنن المسندةكابن ا١باركد ُب 

ابن حباف ُب صحيحو  (، ك ُُِ(، رقم)ٗٓ/ُ، ٝباع أبواب ذكر ا٤باء، باب الرخصة ُب الغسل كالوضوء ٗباء البحر، )ابن خزيمة
، باب ا٤بياه، ذكر ا٣برب ا٤بدحض قوؿ من زعم أف ىذه السنة تفرد ّٔا سعيد بن اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبانكما ُب 
، باب ا١بيم، كمن غرائب حديث جابر بن عبد ا رضي ا المعجم الكبير(، كالطرباين ُب ُُِْ(، رقم)ِِٕ/ِسلمة، )
(، َِْ/ُ، كتاب الطهارة، كأما حديث جابر، )المستدرك على الصحيحين،  كا٢باكم ُب (ُٕٗٓ(، رقم)ُٖٔ/ِعنهما، )

، كتاب الطهارة، باب سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ِِٗ/ٗ، )حلية األولياء وطبقات األصفياء(، كأبو نعيم ُب ََٓرقم)
ما يفسد ا٤باء، باب ا٢بوت ٲبوت ُب ا٤باء  ، ٝباع أبوابالسنن الكبرى(، كالبيهقي ُب َٕ-ٗٔ(، رقم)ِْ/ُُب ماء البحر، )

(، ككذلك ُٖٔٔٗ(، رقم)ِْْ/ٗ(، كُب كتاب الصيد كالذبائح، باب ا٢بيتتاف كميتة البحر، )ُُٓٗ(، رقم)ّْٖ/ُكا١براد، )
= بو باب ذكر ماء البحر كالتطهر ، الطهورمن حديث  عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما مرفوعان؛ أخرجو أبو عبيد، 
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ك٩بن ركينا عنو أنو قاؿ: ماء البحر طهور؛ أبو بكر الصديق، كعمر بن ا٣بطاب، كابن عباس، 
 كعقبة بن عامر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

كتاب الطهارة، باب ُب ماء البحر، ،  سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ِّٔ(، رقم)ِٔٗ/ُكما فيو من السعة كالكراىة، )= 
كتاب ،  المستدرك على الصحيحينا٤بثُب بن الصباح كىو ضعيف، كأخرجو ا٢باكم ُب (، كبلٮبا من طريق ْٕ(، رقم)ْْ/ُ)

(، كمن شواىده حديث علي بن أيب طالب رضي ا عنو َُٓ/(، رقم)َِْ/ُكأما حديث عبد ا بن عمرك، )الطهارة، 
(، كأخرجو ا٢باكم ُب ّٕ(، رقم)ْْ/ُ، كتاب الطهارة، باب ُب ماء البحر، )سنن الدارقطنيمرفوعا؛ أخرجو الدارقطِب ُب 
(، كللحديث شواىد ْٗٗرقم)(، َِْ/ُ، كتاب الطهارة، باب كمنهم أبو سلمة بن عبد الٌرٞبن، )المستدرك على الصحيحين

 . أخرل ال نذكرىا اكتفاء ٗبا سبق كحٌب ال يطوؿ البحث ُب ىذا ا٢بديث
 كقد صحح ىذا ا٢بديث عدد كبّب من العلماء، منهم ا٤بصنف نفسو كالبخارم كالَبمذم كابن خزٲبة الحكم على الحديث :

كقد ذكر السيوطي بأف كا٢باكم كغّبىم كثّب رٞبهم ا ٝبيعان. كابن حباف كالعقيلي كالطحاكم كا٣بطايب كابن منده كابن عبد الرب 
 (ْٕ، ص)ُ، طقطف األزىار المتناثرة في األخبار المتواترةىذا ا٢بديث من األحاديث ا٤بتواترة. انظر: السيوطي، 
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،     (4)ؿ: نا عبد ا بن رجاءا، حدثهم ق(3)مٌ ا٢بميد (2)، أف(1)ًب بن ميموفاأخربنا ح -ُٗٓ
                 ، (8)، عن عمرك بن دينار(7)رعن عبيد ا بن عم (6)، كأبو ضمرة(5)ك٧بمد بن عبيد

                                                 
 (ُُِىو أبو سهل البصرم، ضعيف لو مناكّب، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 ُب )أ(: "أنا"، كا٤بثبت من )ب( (2)
 (ُُِىو أبو بكر عبد ا بن الزبّب، ثقة حافظ فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
ركل عن موسى بن عقبة كابن جريج كعبيد ا بن عمر كمالك عبد ا بن رجاء ا٤بكي، أبو عمراف البصرم، نزيل مكة،  (4)

       كقاؿ الدكرم كغّبه عن ، فحسن أمرهقاؿ األثـر سئل عنو أٞبد كغّبىم،  ، كركل عنو أٞبد كإسحاؽ كٰبٓب بن معْبكٝباعة
كاف : "كقاؿ ابن سعد، ابن حباف ُب الثقات كذكره "، شيخ صاّب: "كقاؿ أبو زرعة "،صدكؽ: "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "ابن معْب

، مات مات قبيل ابن عيينة، ُب حدكد "ثقة تغّب حفظو قليبل""، كقاؿ ا٢بافظ: عنده مناكّب: "قاؿ الساجي"، ثقة كثّب ا٢بديث
(، كابن حجر، ُِٖٕ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ََٓ/ ُْ، )ُ، طتهذيب الكمالالتسعْب كمائة. انظر: ا٤بزم، 

 (ُّّّ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُُِ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب
ركل عن األعمش كعبيد ا بن عمر كىشاـ بن عركة الكوُب األحدب،  بن أيب أمية الطنافسي -بغّب إضافة-٧بمد بن عبيد  (5)

قاؿ األثـر كسألتو يعِب أٞبد بن حنبل عن عمر بن عبيد ، كٰبٓب بن معْب كآخركفالسرم ، كركل عنو أٞبد كإسحاؽ كىناد كغّبىم
كوُب ثقة ككاف عثمانيا ككاف حديثو ": كقاؿ العجلي"، بنو عبيد ثقات: "كقاؿ ا٤بفضل الغبليب عن ٰبٓب، كيعلى بن عبيد فوثقهم

كقاؿ "، ٧بمد كعمر كيعلى كإدريس كإبراىيم بنو عبيد كلهم ثقات: "كقاؿ الدارقطِب "،ثقة" :كقاؿ النسائي"، أربعة آالؼ ٰبفظها
٤بزم، ق. انظر: ا َِٓتوُب سنة أربع كمائتْب كقيل "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة ٰبفظ"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث صاحب سنة: "بن سعد

 (ِّٕ/ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، َِٖٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ْٓ/ ِٔ، )المرجع السابق
كصاّب بن كيساف  موسى بن عقبةك ركل عن أيب حاـز أنس بن عياض بن ضمرة أك عبد الرٞبن الليثي، أبو ضمرة ا٤بدين،  (6)

كالشافعي كخلق آخرىم ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم. قاؿ ابن سعد: "كاف ثقة  عنو ابن كىب كبقية بن الوليد ركل كٝباعة. ك 
عاش ستا ، كقاؿ إسحاؽ ابن منصور عنو: "صويلح", كقاؿ أبو زرعة كالنسائي: "ال بأس بو"، كقاؿ ابن معْب: "ثقة"، كثّب ا٣بطأ"

       (، ْٕٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّْٗ/ ّ، )المرجع السابقكتسعْب سنة، كتوُب سنة مائتْب ىػػ. انظر: ا٤بزم، 
 (ْٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّٕٓ/ ُ، )المرجع السابقكابن حجر العسقبلين، 

ركل عن أبيو كالقاسم كسامل، يقاؿ  ،عبيد ا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ا٣بطاب العمرم ا٤بدين، أبو عثماف (7)
قاؿ  ،كٝباعة ، كركل عنو شعبة كالقطاف كأبو أسامة كعبد الرزاؽكابن ا٤بنكدر كغّبىم إنو أدرؾ أـ خالد بنت خالد الصحابية

كاف من سادات أىل ا٤بدينة كأشرؼ قريش فضبل حباف: "بن اكقاؿ "، ثقة: "كقاؿ أبو زرعة كأبو حاًب "،ثقة ثبت: "النسائي
"، كقد كصفو ثقة ثبت مأموف ليس أحد أثبت ُب حديث نافع منو: "كقاؿ أٞبد بن صاّب"، علما كعبادة كشرفا كحفظا كإتقاناك 

ا٤بزم، (، ك ُْٗ/ ٕ، )ُ، طالثقاتابن حباف، ىػػػ. انظر:  ُْٕ، مات سنة الذىيب بالفقيو الثبت، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة ثبت"
 (ّٖ/ ٕ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر،ّٕٔٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُِْ/ ُٗ، )المرجع السابق

، كركل عنو كالزىرم كٝباعةعمرك بن دينار ا٤بكي، أبو ٧بمد األثـر ا١بمحي موالىم، ركل عن ابن عباس كابن عمر كجابر  (8)
ما كاف عندنا أحد أفقو : "قاؿ، بن عيينة يذكر عن بن أيب ٪بيحا٠بعت : قاؿ نعيم بن ٞباد، كا٢بماداف كآخركف شعبة كالسفياناف

:=     كقاؿ إسحاؽ بن إ٠باعيل عن سفياف قالوا لعطاء"، ال عطاء كال ٦باىد كال طاكس: "زاد غّبه"، كال أعلم من عمرك بن دينار
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 (2)«ىيوى الطُّهيوري مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ مىٍيتىتيوي : »قاؿ أبو بكر ُب البحر: ،  قاؿ(1)لعن أيب الطفي

 

 

 

                                                                                                                                                         

كقاؿ علي  "،ثنا عمرك بن دينار ككاف ثقة ثقة: "بن عيينةاكقاؿ عبد الرٞبن بن ا٢بكم عن "، بعمرك بن دينار: "قاؿ؟ ٗبن تأمرنا= 
ثقة : "كقاؿ النسائي"، عمرك أثبت الناس ُب عطاء: "قاؿ صاّب كقاؿ أيب"، ك عمرك بن دينار أثبت عندم من قتادة: "عن القطاف

كاف ثقة ثبتا كثّب ا٢بديث صدكقا عا٤با ككاف مفٍب : "بن أيب عيينة كعمرك بن جريراكقاؿ "، ثقة: "حاًب بوأكقاؿ أبو زرعة ك "، ثبت
ىػ ُب أك٥با عن ٜبانْب سنة. انظر:  ُِٔ، كمات سنة "ثقة ثبتكقاؿ ا٢بافظ: "، كذكره بن حباف ُب الثقات"، انوأىل مكة ُب زم

        ، المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُِْٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ٓ/ ِِ، )المرجع السابقا٤بزم، 
(ٖ /ِٖ) 

عامر بن كاثلة بن عبد ا بن عمرك بن جحش الليثي، كرٗبا ٠بي عمرا، أبو الطفيل الكناين، كلد عاـ أحد، كلو رؤية كركاية،  (1)
ككاف من ٧بيب علي رضي ا تعاىل عنو، ركل عن أيب بكر كعمر كمعاذ، كركل عنو الزىرم كقتادة كمعركؼ بن خربوذ، مات سنة 

   (، ٖٕٗ/ ِ، )االستيعاب، ابن عبد الربمن مات من الصحابة قالو مسلم كغّبه. انظر: عشر كمائة على الصحيح كىو آخر 
 (ِٖ/ ٓ، )المرجع السابق(، كُّٗ/ ٕ، )اإلصابة، كابن حجر، (ُّْ/ ّ)، ُ، طأسد الغابة، ابن األثّبك 

(2)   :باب ذكر ماء البحر كالتطهر بو كما فيو من السعة كالكراىة، الطهورالقاسم بن سبلـ ُب قد أخرجو أيضا التخريج ،
(، من طريق سعيد بن عبد الٌرٞبن ا١بمحٌي، عن عبيد الٌلو بن عمر ّٔذا اإلسناد، كأخرجو ابن أيب شيبة   ِّٖ(، رقم)ِٖٗ/ُ)

(، ُُِ/ُ، )، كتاب الطهارات، باب من رٌخص ُب الوضوء ٗباء البحرالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارُب 
، كتاب الطهارة، باب ُب سنن الدارقطني(، من طريق عبد الٌرحيم، عن عبيد الٌلو بن عمر بو، كأخرجو الدارقطِب ُب ُّٕٗرقم)

(، من طريق ا٢بسْب بن إ٠باعيل عن حفص بن عمرك عن ٰبٓب بن سعيد القطاف، كمن طريق ِٕ(، رقم)ْْ/ُماء البحر، )
بن عثماف بن كرامة، ككبلٮبا عن ابن ٭بّب ٝبيعا، عن عبيد ا بن عمر بو، كأخرجو البيهقي ُب ا٢بسْب، عن سلم بن جنادة ك٧بمد 

(، من طريق أيب ا٢بسْب بن بشراف عن َّّٖ(، رقم)ّٓ/ْ، كتاب الصيد كالذبائح، باب ا٢بيتاف كميتة البحر، )السنن الصغير
السنن  بن ٭بّب، عن عبيد ا بن عمر بو، كأخرجو البيهقي ٢بسن بن علي بن عفاف، عن عبد ااإ٠باعيل بن ٧بمد الصفار، عن 

(، من طريق أٞبد بن ا٢بسن ُٖٗٔٗ(، رقم)ِْْ/ٗ(، ك)ْ(، رقم)ٕ/ُ، كتاب الطهارة، باب التطهّب ٗباء البحر، )الكبرى
 و.القاضي عن أيب العباس ٧بمد بن يعقوب عن أ٢بسن بن علي بن عفاف، عن ابن ٭بّب، عن عبيد ا بن عمر ب

 كلكنو مل ينفرد بركاية ىذا ُب ترٝبتو رجاؿ ا٤بصنّْف كلهم ثقات إال حاًب بن ميموف فإنو ضعيف كما تقدـ: دراسة اإلسناد ،
 . األثر، كقد تابع عليو عدد من الركاة

  :ىذا األثر موقوؼ على أيب بكر رضي ا عنو، كسند ا٤بصنف ضعيف لضعف حاًب بن ميموف الحكم على الحديث
 كلكن لو متابعات عند أيب عبيد كابن أيب شيبة كالدارقطِب كالبيهقي، فاألثر صحيح لغّبه، كا أعلم.
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، عن (4)اءً ، عن خالد ا٢بذ(3)، عن ابن التيمي(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا ًإسحاؽ - َُٔ
 (6)«ءو أىٍطهيري ًمٍن مىاًء اٍلبىٍحركىأىمُّ مىا: »بحر ؟ فقاؿال أف عمر، سئل عن ماء ،(5)عكرمة

 

                                                 
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔىو صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
    ، كركل عنو كٝباعة كعبد ا٤بلك بن عمّب الطفيل، ركل عن أبيو كمنصورمعتمر بن سليماف التيمي، أبو ٧بمد البصرم يلقب  (3)

"، ثقة صدكؽ: "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "بن معْباقاؿ إسحاؽ بن منصور عن ، كآخركف ابن مهدم كعفاف كمسدد كابن عرفة
بن حباف ُب اكذكره "، صدكؽ ٱبطئ من حفظو كإذا حدث من كتابو فهو ثقة: "بن حراشاكقاؿ "، كاف ثقة: "بن سعداكقاؿ 
"، إذا حدثكم ا٤بعتمر بشيء فاعرضوه فأنو سيء ا٢بفظ" ؿ:كعن ٰبٓب بن سعيد القطاف قا "،بصرم ثقة" :كقاؿ العجلي، الثقات

"، ما كاف أحفظ معتمر بن سليماف قل ما كنا نسألو عن شيء إال عنده فيو شيء: "كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد ٠بعت أٞبد يقوؿ
ىػ، كمات سنة سبع كٜبانْب كمائة كقد  َُٔ، كلد سنة "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"كاف رأسا ُب العلم كالعبادة كأبيو"كقاؿ الذىيب: 

(، كابن حجر ْٔٓٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، َِٓ/ ِٖ، )ُ، طتهذيب الكمالجاكز الثمانْب. انظر: ا٤بزم، 
 (ٖٕٓٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِِٕ/ َُ، )ُ، طتهذيب التهذيبالعسقبلين، 

البصرم، ا٢بىٌذاء بفتح ا٤بهملة كتشديد الذاؿ ا٤بعجمة قيل  -بفتح ا٤بيم كقيل بضمها ككسر الزام-خالد بن مهراف، أبو ا٤بنازؿ  (4)
      لو ذلك ألنو كاف ٯبلس عندىم كقيل ألنو كاف يقوؿ أحذ على ىذا النحو، ركل عن أيب عثماف النهدم كيزيد بن الشخّب

: قاؿ األثـر عن أٞبد، كا٢بماداف كالثورم كآخركف ، كركل عنو شعبة كابن عليةكعبد ا بن شقيق كعطاء بن أيب رباح كٝباعة
كذكره "، يكتب حديثو كال ٰبتج بو" :كقاؿ أبو حاًب، ككذا قاؿ النسائي "،ثقة: "كقاؿ إسحاؽ بن منصور عن ابن معْب "،ثبت"

ثقة يرسل، كقد أشار ٞباد بن "، كقاؿ ا٢بافظ: "إماـ حافظ "، كقاؿ الذىيب: "ثقة: "العجلي بصرم كقاؿ، ابن حباف ُب الثقات
ابن ماكوال، ىػ. انظر:  ُُْ، توُب سنة "زيد إىل أف حفظو تغّب ٤با قدـ من الشاـ كعاب عليو بعضهم دخولو ُب عمل السلطاف

(، كالذىيب، ُٕٕ/ ٖ، )ُ، طالمرجع السابقا٤بزم، (، ك َْٕ/ ِ، )ُط ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف
، ْ، طتقريب التهذيب(، كَُِ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُّٔٓ، رقم)المرجع السابق

 (َُٖٔرقم)
 (ِٗىو موىل ابن عباس، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  (، رقمٓٗ/ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، )المصنف: قد أخرجو أيضان عبد الرزاؽ ُب التخريجِّّ ،

، كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الوضوء ٗباء البحر، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة، كأخرجو 
 ، كبلٮبا من طريق خالد ا٢بذاء بو. ُُّٖ/ رقمُُِ/ُ
  :٤بصنف ثقات إال إسحاؽ فإنو صدكؽ، فسند ا٤بصنف حسن، كىو صحيح لغّبه، لصحة سنده   إسناد ادراسة اإلسناد

 عند عبد الرراؽ كابن أيب شيبة. 
  :ىذا األثر صحيح، كىو موقوؼ على عمر رضي ا عنوالحكم على الحديث. 
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، عن موسى بن (4)، عن قتادة(3)، ثنا ٞباد(2)، ثنا حجاج(1)حدثنا علي بن عبد العزيز - ُُٔ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (8)«وره مىاءي اٍلبىٍحًر طىهي : »عن ابن عباس، أنو قاؿ  ،(7)، عن موسى بن سلمة(6)، كأيب التياح(5)سلمة

                                                 
 (َُْىو البغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كركل كجرير ين حاـز كٞبادين كغّبىم السلمي موالىم البصرم، ركل عن قرة كشعبةحجاج بن ا٤بنهاؿ األ٭باطي، أبو ٧بمد  (2)

 "، ثقة فاضل" :كقاؿ أبو حاًب "،ثقة ما أرل بو بأسا: "قاؿ أٞبد ،كالذىلي كغّبىم الكجيأبو مسلم ك  بن ٞبيد عنو البخارم كعبد
ما رأيت مثلو : "كقاؿ الفبلس"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث  : "بن سعدا كقاؿ "،ثقة" :كقاؿ النسائي "،ثقة رجل صاّب: "كقاؿ العجلي
كاف دالال ثقة كرعا  "، كقاؿ الذىي: "حجاج بن ا٤بنهاؿ ككاف من خيار الناس: "ذكره بن حباف ُب الثقات كقاؿ"، ك فضبل كدينا

(، ْٕٓ/ ٓ، )ُ، طتهذيب الكمالىػػ. انظر: ا٤بزم،  ُِٕأك  ُِٔ، توُب سنة "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة فاضل"ذا سنة كفضل
 (ُُّٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَِٔ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب، كابن حجر، ّْٗ، رقمُ، طالكاشفكالذىيب، 

      كابن أيب مليكة كثابت البناين ركل عن سلمة بن كهيل ، ٞباد بن سلمة بن دينار البصرم، يقاؿ كالؤه لقريش، أبو سلمة (3)
 بن ا٤بديِباقاؿ "، ك ما منهما إال ثقة: "قاؿ أٞبد ُب ا٢بمادين ،كابن ا٤ببارؾ كالثورم كغّبىم، كركل عنو شعبة كمالك كخلق كثّب

كاف ثقة  : "كقاؿ ابن سعد"، كاف حافظا ثقة مأمونا" :كقاؿ الساجي"، من تكلم ُب ٞباد بن سلمة فاهتموه ُب الدينكابن معْب: "
كقاؿ "،  ثقة: "النسائي قاؿك "، ثقة رجل صاّب حسن ا٢بديث: "كقاؿ العجلي"، ٤بنكركثّب ا٢بديث كرٗبا حدث با٢بديث ا

، توُب "ثقو عابد أثبت الناس ُب ثابت كتغّب حفظو بأخرةكقاؿ ا٢بافظ: "  ،"ىو ثقة صدكؽ يغلط كليس ُب قوة مالك"الذىيب: 
(، كابن حجر العسقبلين، َُِِ، رقم)السابقالمرجع (، كالذىيب، ِّٓ/ ٕ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُٕٔسنة 

 (ُْٗٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُُ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب
 (ٖٗىو ابن دعامة السدكسي، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ) (4)
قتادة         ك ابنو مثُب ا٥بذيل البصرم، ركل عن ابن عباس، كركل عنو  -ٗبهملة كموحدة كزف ٧بمد-موسى بن سلمة بن ابَّق  (5)

كقاؿ الذىيب كا٢بافظ: "، كاف قليل ا٢بديث: "بن سعداكقاؿ ، كذكره ابن حباف ُب الثقات"، ثقة: "قاؿ أبو زرعة، كأبو التياح
تهذيب (، كابن حجر العسقبلين، ٗٗٔٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُٕ/ ِٗ، )المرجع السابق. انظر: ا٤بزم، "ثقة"

 (ٖٔٗٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّْٔ/ َُ، )ُ، طالتهذيب
، بصرم، ركل عن -ٗبثناة ٍب ٙبتانية ثقيلة كآخره مهملة-، أبو التياح -بضم ا٤بعجمة كفتح ا٤بوحدة-يزيد بن ٞبيد الضُّبىًعي ىو  (6)

ثبت ثقة : "ٞبدقاؿ أ ،كغّبىم عبد الوارث كابن عليةسعيد بن أيب عركبة ك ، كركل عنو كأيب عثماف النهدم كآخرين أنس كمطرؼ
كقاؿ "، كاف ثقة كلو أحاديث: "بن سعداكقاؿ "، صاّب"كقاؿ أبو حاًب: "، ثقة: "بن معْب كأبو زرعة كالنسائياكقاؿ "، ثقة

ابن ىػػػ. انظر:  ُِٖعابد، مات سنة  "ثقة ثبتكقاؿ ا٢بافظ: ""، كقاؿ الذىيب: "أحد األئمة ثقة ثبت"، ثقة مأموف: "ا٢باكم
(، كابن ِِٗٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُٗ/ َِ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ِْٓ/ ٕ، )ُط، اإلكمالماكوال، 
 (َُْٔ/ ْ، د.ط، )تبصير المنتبو، ك(َْٕٕ، رقم)ْ، طبتقريال(، كَُٗ/ َِ، )ُ، طالتهذيبحجر، 

 (ٓىو ا٥بذيل البصرم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو قبل قليل، ىامش) (7)
(8)   :كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة ُب أخرجو التخريج ،

(، من طريق ليث. كأخرجو أٞبد ُب ُّّٖ(، من طريق سناف بن سلمة، كرقم)ُِّٖ(، رقم)ُُِ/ُالوضوء ٗباء البحر، )
=      (، كالدارقطِب ُب ُِٖٓرقم)  (،ُّْ/ ْ، كمن مسند بِب ىاشم، مسند عبد ا بن العباس بن عبد ا٤بطلب، )المسند
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ثنا علي بن عبد العزيز - ُِٔ حىدَّ
    ،      (4)ابن ٥بيعة، عن (3)، ثنا أبو األسود(2)، ثنا أبو عبيد(1)

 : ، أنو قاؿ(7)، عن عقبة بن عامر(6)بد الرٞبن بن مشاسةع ، عن(5)عن جعفر بن ربيعة

 

                                                                                                                                                         

       ، كتاب الطهارة، باب كمنهم المستدرك، كا٢باكم ُب ٕٕ(، رقمْٓ/ ُ، كتاب الطهارة، باب ُب ماء البحر، )سنن الدارقطني= 
ياح بو (، كلهم من طريق أيب التٕٕ(، رقم)ْٓ/ُ(، ك)َْٗ(، رقم)ِّٕ/ُأبو األسود ٞبيد بن األسود البصرم الثقة ا٤بأموف، )

 مرفوعان، كقاؿ الدارقطِب: "كذا قاؿ: كالصواب موقوؼ"، كقاؿ ا٢باكم: "ىذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب. 
 إسناد ا٤بصنف صحيح: دراسة اإلسناد 
  :ىذا األثر صحيح كىو موقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما.الحكم على الحديث 
 (َُْترٝبتو ص)ىو البغوم، ثقة، كتقدمت  (1)
 (َُْىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
الليث كبكر بن ابن ٥بيعة النضر بن عبد ا١ببار بن نىًضّب، أبو األسود مشهور بكنيتو ا٤برادم موالىم ا٤بصرم، ركل عن ىو  (3)

كقاؿ  "،صدكؽ عابد شبيو بالقعنيب: "ؿ أبو حاًبقا ،كآخركف ابن معْب كمقداـ الرعيِبأٞبد بن صاّب ك ، كركل عنو كغّبىم مضر
ق.  ُِٗمات عن أربع كسبعْب سنة ُب آخر سنة ، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"، كذكره ابن حباف ُب الثقات "،ليس بو بأس: "النسائي

تهذيب (، كابن حجر العسقبلين، ّٖٔٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُّٗ/ ِٗ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، 
 (ُّْٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَْْ/ َُ، )ُ، طالتهذيب

 (ُُٗىو عبد ا بن ٥بيعة ا٢بضرمي، صدكؽ اختلط فضعف بسببو، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
، كعبد الرٞبن ين ٠باسة كغّبىم جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن الكندم، أبو شرحبيل ا٤بصرم، ركل عن أيب سلمة كاألعرج (5)

: كقاؿ أبو زرعة"، كاف شيخا من أصحاب ا٢بديث ثقة: "قاؿ أٞبد، كابن ٥بيعة كآخركف الليث كبكر بن مضركركل عنو 
(، ِٗ/ ٓ، )المرجع السابقىػػػػ. انظر: ا٤بزم،  ُّٔمات كا٢بافظ: "ثقة"،  بن سعداكقاؿ "، ثقة: "كقاؿ النسائي "،صدكؽ"

 (ّٖٗ، رقم)ْ، طقريبالت(، كَٗ/ ِ، )ُط ،التهذيب (، كابن حجر،ٖٖٕ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 
      ، ا٤بهرم بفتح ا٤بيم كسكوف ا٥باء ا٤بصرم، ركل عن -بكسر ا٤بعجمة كٚبفيف ا٤بيم بعدىا مهملة-عبد الرٞبن بن مًشاىسة  (6)

 مةيزيد بن أيب حبيب ككعب بن علقحرملة بن عمراف ، كركل عنو كعقبة بن عامر كغّبىم أيب ذر كزيد كعمرك بن العاص
مات سنة إحدل كمائة كقاؿ الذىيب كا٢بافظ: "ثقة"، ، كذكره ابن حباف ُب الثقات"، مصرم تابعي ثقة: "قاؿ العجلي ،كآخركف

(، كابن حجر العسقبلين، َِِّ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُِٕ/ ُٕ، )المرجع السابقأك بعدىا. انظر: ا٤بزم، 
 (ّٖٓٗ، رقم)ْ، طالتهذيبتقريب (، كُٓٗ/ ٔ،   )ُ، طتهذيب التهذيب

عقبة بن عامر ا١بهِب، اختلف ُب كنيتو على سبعة أقواؿ أشهرىا أنو أبو ٞباد، صحايب كبّب مشهور، أمّب شريف فصيح مقرئ  (7)
فرضي شاعر، كيل غزك البحر، ككيل إمرة مصر ٤بعاكية ثبلث سنْب، ككاف فقيها فاضبل، ركل عنو علي بن رباح كأبو عشانة كخلق، 

(، ُٓ/ ْ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، َُّٕ/ ّ، )ُ، طاالستيعابابن عبد الرب، ىػػػ. انظر:  ٖٓصر سنة مات ٗب
/ ْ، )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر العسقبلين، ّّٖٗ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َِِ/ َِ، )المرجع السابقا٤بزم، ك 

 (ُْْٔ، رقم)التهذيبتقريب (، كِِْ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كِْٗ
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                                                                                                                                                                                                                                                                                          (1)«ىيوى الطُّهيوري مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ مىٍيتىتيوي »

 ينة، كسفيافد، كأىل ا٤ب(5)قوؿ مالك بن أنس ، كىو(4)كا٢بسن (3)كطاكس (2)عطاء كبو قاؿ
       (10)كإسحاؽ (9)كأٞبد (8)، كأىل الشاـ، كبو قاؿ الشافعي(7)، كأىل الكوفة، كاألكزاعي(6)الثورم

                                                 
(1)  باب ذكر ماء البحر الطهورأيب عيبيد القاسم بن سبلٌـ، كأخرجو ُب قد ركل ا٤بصنف من طريق : تخريج الحديث ،

 (َِْ(، رقم)ِٗٗ/ُكالتطهر بو كما فيو من السعة كالكراىة، )
  :زرعة  كأيبكالقطاف ابن معْب كابن مهدم ٝبع من األئمة كثقات إال ابن ٥بيعة فقد ضعفو  ا٤بصنف رجاؿدراسة اإلسناد

، كقد قبل بعض األئمة كا٢بافظ عبد الغِب بن سعيد تدليسو كقد عنعن ُب ىذه الركايةلك ، كغّبىم ألجل االختبلط بعد احَباؽ كتبو
 .الثبلثة األزدم ركاية العبادلة الثبلثة كىم ابن ا٤ببارؾ كابن ىب كا٤بقرئ عن ابن ٥بيعة، كىذه الركاية ليست من ىؤالء

  :تبْب من دراسة اإلسناد أف ىذا األثر موقوؼ على عقبة بن عامر رضي ا عنو، كسنده ضعيف ٤با الحكم على الحديث
 تقدـ من حاؿ أحد ركاتو كىو عبد ا بن ٥بيعة.

ابن جريج قاؿ: سأؿ (، عن ِّٓ(، رقم)ٓٗ/ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، )المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (2)
الكتاب المصنف في أخرجو ابن أيب شيبة ُب ؛ ك «نػىعىمٍ »سليماف بن موسى عطاء كأنا أ٠بع، فقاؿ: أطهور مىاء البحر؟ فقاؿ: 

يع، عن كحدثنا ك (، أنو قاؿ: ُّٖٗ(، رقم)ُِ/ُ، كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الوضوء ٗباء البحر، )األحاديث واآلثار
 «مىاءي اٍلبىٍحًر طىهيوره : » طلحة، عن عطاء، قاؿ

(، عن معمر، كابن جريج، ِّٖ(، رقم)ٔٗ/ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، )المصنفعبد الرزؽ ُب أخرجو  (3)
            ، كأخرجو «حسبك»و، أف رجبل قاؿ لو: مررت بالبحر كأنا جنب فاغتسلت منو قاؿ: يابن طاكس، عن أب اقىبل: أخربن

(، ُِِ/ُ، كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الوضوء ٗباء البحر، )الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاريب شيبة ُب ابن أ
 (ُّٕٖرقم)

، كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الوضوء ٗباء البحر، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (4)
 «. الى بىٍأسى بًًو ىيوى طىهيوره » قاؿ:  ،عن ا٢بسن ،عن يونس ،األعلى حدثنا عبدقاؿ: (، ُّٖٓ(، رقم)ُِِ/ُ)

(، كقد َٓ/ ُ، )ِ، كتاب الطهارة، كبٌوبو بقولو: باب الطهور للوضوء، طالموطأقد أخرج مالك ىذا ا٢بديث ا٤برفوع ُب  (5)
 َُّ، صُط، الطهورحكى عنو أيضا ىذا القوؿ أبو عبيد، القاسم بن سبلـ ُب 

 المرجع السابقكقد حكى عنو أيضا أبو عبيد القاسم بن سبلـ؛  (6)
 المرجع السابق (7)
 (ُْ/ ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي، «. ف يدؿ على أف كل ماء طاىر ماء ٕبر كغّبهآكظاىر القر »قاؿ الشافعي رٞبو ا:  (8)
مسائل اإلمام انظر: الكوسج، «. ىو طهور»ٞبد: سأؿ إسحاؽ بن منصور اإلماـ أٞبد قائبلن: ماء البحر؟ فأجاب اإلماـ أ (9)

 (ْٗ(، رقم)ِّٖ/ِ، )ُ، طأحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويو
(10)
 المرجع السابق
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ْ َيآء  ﴿: كبو نقوؿ لظاىر نص الكتاب، كىو قولو تعاىل، (1)كأبو عبيد                                                         (2)﴾فَوَۡى ََتُِدوا
كللثابت عن نيب ا صلى ا عليو كسلم ﴾ فَوَۡى ََتُِدواْ َيآء  : ﴿داخل ُب ٝبلة قولو كماء البحر من ا٤بياه

كللركاية الٍب ركيناىا عن أيب بكر كعمر، كىو قوؿ عواـ أىل « ىيوى الطُّهيوري مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ مىٍيتىتيوي : »أنو قاؿ
 . (3)العلم

كركينا عن ابن عمر أنو قاؿ: ُب غّب ذلك، ا عن ابن عمر كعبد ا بن عمرك كقد ركين
: كركينا عن عبد ا بن عمرك بن العاص أنو قاؿ«. التػَّيىمُّمي أىحىبُّ ًإيلىَّ ًمٍنوي : » الوضوء من ماء البحر

ا نىارنا، كىٙبىٍتى النَّاًر ٕبىٍره، كىٙبىٍتى اٍلبىٍحًر نىاره، كىٙبىٍتى النَّاًر ٕبىٍره حىٌبَّ » بػٍعىةى أىٍٕبيرو ًإفَّ ٙبىٍتى ٕبىٍرًكيٍم ىىذى  عىدَّ سى
بػٍعىةى أىنٍػويرو، الى ٯبىٍزًم ًمٍنوي اٍلويضيوءي كىالى اٍلغيٍسلي ًمنى ا١بٍىنىابىًة كىالتػَّيىمُّم أىٍعجىبي ًإيلىَّ   «كىسى

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٍب « الطَّهيوري مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ مىٍيتىتيوي »كالقوؿ ا٤بعموؿ بو عندنا: األخذ بسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على أنو »قاؿ أبو عبيد:  (1)

ما أفٌب بو علماء أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الذين ذكرنا، ٍب أخذ العلماء الذين ٠بينا قبلو أنو طاىر ال كراىة فيو كال 
 َّْ-َّّ، صُط، الطهورانظر: أبو عبيد، «. مم كال غّبهٰبتاج معو إىل تي

 ٔ، كسورة ا٤بائدة: جزء من اآلية ّْسورة النساء: جزء من اآلية  (2)
 ّٕ، صِ، طموسوعة مسائل الجمهور في الفقو اإلسالميىاين ساعي، انظر:  (3)
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، (4)ثنا سعيد بن أيب عركبة، (3)، ثنا خالد بن ا٢بارث(2)، ثنا ا٢بجيب(1)ٰبٓب بن ٧بمدا حدثن - ُّٔ
التػَّيىمُّمي أىٍعجىبي ًإيلىَّ : »ربحالوضوء من ماء ال ، عن ابن عمر، ُب(6)، عن عقبة بن صهباف(5)ن قتادةع

 (7)«ًمٍنوي 
                                                 

 (َُٗىو حيكاف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
       ، أبو ٧بمد البصرم، ركل عن مالك -ا٤بنقوطة بفتح ا٢باء ا٤بهملة كا١بيم ككسر الباء-ا٢بىجىيب عبد ا بن عبد الوىاب  (2)

ٍتاـ كأبو خليفةكخالد بن ا٢بارث كٝباعة كأيب عوانة "، ثقة: "قاؿ ابن معْب كأبو داكد، كالذىلي كٝباعة ، كركل عنو البخارم كٛبى
ق. انظر:  ِِٕق كقيل سنة  ِِٖمات سنة كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"، ، "ثبت" كقاؿ الذىيب:"، ثقة صدكؽ: "كقاؿ أبو حاًب

(، ِّْٖ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِْٔ/ ُٓ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك َٕ/ ْ، )ُ، طاألنسابالسمعاين، 
 (ّْْٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَّْ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر، 

، أبو عثماف -بضم ا٥باء كفتح ا١بيم كالياء الساكنة آخر ا٢بركؼ كُب آخرىا ا٤بيم-يد بن سليم ا٥بيجىٍيميخالد بن ا٢بارث بن عب (3)
كقاؿ  ،كا٢بجيب كغّبىم ، كركل عنو أٞبد كإسحاؽكٝباعة كحسْب ا٤بعلمالطويل كسعيد بن أيب عركبة البصرم، ركل عن ٞبيد 

كاف من عقبلء ابن حباف: " كقاؿ"، إماـ ثقة: "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "سعدكقاؿ ابن "، إليو ا٤بنتهى ُب التثبت بالبصرة: "أٞبد
ق كمولده سنة عشرين كمائة.  ُٖٔ، توُب سنة "ثقة ثبت"، كقاؿ النسائي كا٢بافظ: "ثقة مأموف: "كقاؿ الَبمذم"، الناس كدىاهتم

     ، ُ، طالمرجع السابقا٤بزم، ك (، ّٖٔ/ ُّ، )ُ، طاألنساب(، كالسمعاين، ِٕٔ/ ٔ، )ُ، طالثقاتابن حباف، انظر: 
 (ُُٗٔ، رقم)ْ، طالتقريبك، (ِٖ/ ّ، )ُط التهذيب،(، كابن حجر، ّٓ/ ٖ)

، كركل عنو شعبة كٝباعة أبو النضر البصرم، ركل عن ا٢بسن ك٧بمد كقتادة، سعيد بن أيب عركبة مهراف اليشكرم موالىم (4)
ىو قبل أف : "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة مأموف: "كقاؿ أبو زرعة"، ثقة: "كالنسائيقاؿ ابن معْب  ،كخالد بن ا٢بارث كغّبىمكالقطاف 

كاف : "كقاؿ أٞبد"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث ٍب اختلط ُب آخر عمره: "كقاؿ ابن سعد"، ٱبتلط ثقة ككاف أعلم الناس ٕبديث قتادة
كثّب التدليس  لكنو ثقة حافظ لو تصانيفافظ: ""، كقاؿ ا٢بكاف ال يدعو إليو ككاف ثقة: "كقاؿ العجلي "،يقوؿ بالقدر كيكتمو

(، ٓ/ ُُ، )ُ، طالمرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُٕٓق كقيل سنة  ُٔٓ، توُب سنة "كاختلط ككاف من أثبت الناس ُب قتادة
 (ِّٓٔ، رقم)ْ، طالتقريبك، (ّٔ/ ْ، )ُط التهذيب،(، كابن حجر، ُّّٗ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 

 (ٖٗدعامة السدكسي، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو ابن  (5)
، كأيب بكرة كغّبىم األزدم بصرم، ركل عن عثماف كعائشة -بضم ا٤بهملة كسكوف ا٥باء بعدىا موحدة-عقبة بن صيٍهباف  (6)

، ُب الثقاتكذكره بن حباف "، ثقة: "قاؿ العجلي كأبو داكد كالنسائي ،كالصلت بن دينار كغّبىم كركل عنو قتادة كابن جدعاف
المرجع (، كالذىيب، ََِ/ َِ، )ُ، طالمرجع السابق، مات قبل ا٤بائة بعد السبعْب. انظر: ا٤بزم، "ثقةكقاؿ ا٢بافظ: "

 (َْْٔ، رقم)ْ، طالتقريبك، (ِِْ/ ٕ، )ُط تهذيب التهذيب،(، كابن حجر العسقبلين، ّّٖٖ، رقم)السابق
(7)  :(، َّّ/ُباب ذكر ماء البحر كالتطهر بو كما فيو من السعة كالكراىة ، )، الطهورقد أخرجو أبو عبيد ُب  التخريج

، كتاب الطهارات،  باب من كاف يكره ماء البحر الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة ُب (، كأخرجو ِْٖرقم)
 (، كبلٮبا من طريق قتادة بو.ُّّٗ(، رقم)ُِِ/ُ) كيقوؿ ال ٯبزئ،

 :اد ا٤بصنف صحيح كرجالو ثقاتإسن دراسة اإلسناد 
  :ىذا األثر موقوؼ على ابن عمر رضي ا عنهما كىو صحيح.الحكم على الحديث 
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 عن، (5)، عن أيب أيوب(4)، عن قتادة(3)، عن ٮباـ(2)، ثنا ىدبة(1)دثنا موسى بن ىاركفح -ُْٔ
 . (6)فذكر ٫بوا ٩با تقدـ عنو ،عبد ا بن عمرك بن العاص

                                                 
عبد ا بن كىب  موسى بن ىاركف بن بشّب القيسي، أبو عمر، كيقاؿ: أبو ٧بمد، الكوُب الربدم ا٤بعركؼ بالبِب. ركل عن (1)

أٞبد بن ٞباد ا٤بصرم، كعبد اللَّو بن ٞباد اآلملي،  . ركل عنوكغّبىما٤بصرم، كمبشر بن ًإ٠باعيل ا٢بليب، كىشاـ بن يوسف، 
. مات ُب "صدكؽ رٗبا أخطأ"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"الذىيب: قاؿ ، ك "ال بأس بو". قاؿ أبو زرعة: كآخركفك٧بمد بن ٰبٓب الذىلي، 

(، كالذىيب، ُِٔ/ ِٗ، )ُ، طتهذيب الكمالة سنة أربع كعشرين كمئتْب بالفيـو من أرض مصر. انظر: ا٤بزم، ٝبادل اآلخر 
 (َُِٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّٕٓ/ َُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، َْٕٓ، رقم)ُ، طالكاشف

ظ ا٤بسند، كيقاؿ لو ىىدَّاب بالتثقيل كفتح أكلو، ركل عن ىيٍدبىة بن خالد بن األسود القيسي، أبو خالد القيسي البصرم، ا٢باف (2)
: بن معْباقاؿ  ،كخلق ، كركل عنو مسلم كأبو داكد كالبغوم كأبو يعلىكأباف بن يزيد كغّبىم ٞباد بن سلمة كجرير بن حاـز

كثّب ا٢بديث صدكؽ ال   مل أر لو حديثا منكرا كىو: "بن عدماكقاؿ  "،ضعيف"كقاؿ النسائي:  "،صدكؽ"كقاؿ أبو حاًب:  "،ثقة"
 ِّٓ، توَب سنة "ثقة عابد تفرد النسائي بتليينو""، كقاؿ ا٢بافظ: بصرم ثقة: "كقاؿ مسلمة بن قاسم"، بأس بو كقد كثقو الناس

(، كالذىيب، ُِٓ/ َّ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ُّٔ/ ٕ، )ُ، طاإلكمال في رفع االرتيابابن ماكوال، ق. انظر: 
 (ِٕٗٔ، رقم)تقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِْٗٓم)، رقالمرجع السابق

     ٮباـ بن ٰبٓب بن دينار العىٍوًذم المي موالىم، أبو عبد ا أك أبو بكر البصرم ا٢بافظ، ركل عن ا٢بسن كقتادة كعطاء (3)
كقاؿ "، كاف ٮباـ قويا ُب ا٢بديث: "قاؿ يزيد بن ىاركف ،كآخركف ، كركل عنو ابن مهدم كىدبة كشيبافكزيد بن أسلم كغّبىم

ؿ      كقا"، بن أيب عركبةاٮباـ عندم ُب الصدؽ مثل : "بن مهدماكقاؿ "، ٮباـ ثبت ُب كل ا٤بشائخ: "صاّب بن أٞبد عن أبيو
      كقاؿ "، كاف ثقة رٗبا غلط ُب ا٢بديث  : "بن سعداكقاؿ "، ثقة صاّب كىو أحب إيل ُب قتادة من ٞباد بن سلمة: "بن معْبا

: كقاؿ الساجي"، ثقة حافظ: "كقاؿ ا٢باكم"، بصرم ثقة: "كقاؿ العجلي، كذكره بن حباف ُب الثقات"، ال بأس بو: "أبو زرعة
، مات "ثقة رٗبا كىم"كقاؿ ا٢بافظ: "، صدكؽ سيء ا٢بفظ ما حدث من كتابو فهو صاّب كما حدث من حفظو فليس بشيء"

، المرجع السابق(، كالذىيب، َِّ/ َّ، )المرجع السابقسنة ثبلث أك أربع أك ٟبس كستْب كمائة. انظر: ا٤بزم، 
 (ٕٔ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كُّٕٗ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ٖٔٗٓرقم)

 (ٖٗىو ابن دعامة السدكسي، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
، ك٠برة بن جندب كغّبىم أيوب ا٤براغي األزدم العتكي، ا٠بو ٰبٓب كيقاؿ حبيب بن مالك، ركل عن جويرية كأيب ىريرةأبو  (5)

كاف : "كقاؿ ابن سعد"، بصرم تابعي ثقة: "كقاؿ العجلي"، ثقة: "قاؿ النسائي ،كأسلم العجلي كغّبىم كركل عنو قتادة كثابت
المرجع (، كالذىيب، َٔ/ ّّ، )المرجع السابق، مات قبل ا٤بائة بعد الثمانْب . انظر: ا٤بزم، "ثقة، كقاؿ ا٢بافظ: ""ثقة مأمونا

 (ْٕٗٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُٔ/ ُِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َٓٓٔ، رقم)السابق
(6)  َِّكالتطهر بو كما فيو من السعة كالكراىة ، صباب ذكر ماء البحر ، الطهور: قد أخرجو أيضا أبو عبيد ُب التخريج ،

، كتاب الطهارات، باب من كاف يكره ماء البحر الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارُب أخرجو ابن أيب شيبة (، ك ِْٕرقم)
 (، كبلٮبا من طريق قتادة بو.ُّْٗ)(، رقمُِِ/ُ) كيقوؿ ال ٯبزئ،

 ثقات.: إسناد ا٤بصنف صحيح كرجالو دراسة اإلسناد 
 ىذا األثر موقوؼ على عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما، كىو صحيح عنو.ر: الحكم على األث 
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 . (1)«ًإذىا أى١بٍىٍيتى ًإىلى اٍلبىٍحًر فػىتػىوىضٍَّأ ًمٍنوي : »بن ا٤بسيب، أنو قاؿ كركينا عن سعيد
ۥ َيَتٰع  : ﴿قاؿ أبو بكر، كُب قولو          ُُ ًُۡد ٱۡۡلَۡحرِ َوَظَعاُي ِحنَّ هَُكۡى َص

ُ
ًَّاَرةِِۖ أ ل يدل (2)﴾ا هَُّكۡى َولِوصَّ

            .على طهارة ماًء البحر
                            

 
                                                                                                                                                 

 (3)ضوء بالماء الحميمو ذكر ال -ٕ

ْ َيآء  : ﴿قاؿ ا جٌل ذكره ْ  فَوَۡى ََتُِدوا ْا ًُ ًَّ ًَ فا٤باء ا٤بسخن داخل ُب ٝبلة ا٤بياه ، اآلية(4)...﴾َفَج
 . الٍب أمر الناس أف يتطهركا ّٔا

ًد «: عليو كسلم أنو قاؿ كركينا عن الٌنيب صلى الٌلو         الصًَّعيدي الطَّيّْبي كيضيوءي اٍلميٍسًلًم، كىًإٍف ملٍى ٯبًى
، فىًإذىا كىجىدى اٍلمى  اءى فػىٍلييًمسَّوي بىٍشرىتواٍلمىاءى عىٍشرى ًسًنْبى

يػٍره (5)  . (6) «، فىًإفَّ ذىًلكى خى

ك٩بن ركينا عنو أنو رأل الوضوء با٤باء ا٤بسخن عمر بن ا٣بطاب، كابن عمر، كابن عباس، كأنس بن 
 .مالك

 

 

                                                 
، كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الوضوء ٗباء البحر، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (1)
 ، «إذا أ١بئت إليو فبل بأس بو » قاؿ:  ،عن سعيد بن ا٤بسيب ،قتادة عن ،عن شعبة ،حدثنا ككيعقاؿ (، َّٗ(، رقم)ُِِ/ُ)

 ٔٗسورة ا٤بائدة،: جزء من اآلية  (2)
، لسان العربيقاؿ: كشربت البارحة ٞبيمة أم ماء سخنا. انظر: ابن منظور اإلفريقي،  ،ا٢بميم كا٢بميمة ٝبيعا: ا٤باء ا٢بار (3)
 (ُّٓ/ ُِ، مادة "ٞبم"، )ّط
 ٔ، كسورة ا٤بائدة: جزء من اآليةّْسورة النساء: جزء من اآلية  (4)
 اللفظ ا٤بثبت من )ب(، كُب )أ( : "لبشرتو" (5)
 (ُّٗسيأٌب تأخرٯبو ص) (6)
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، كحفص بن (3)، حٌدثِب ىشاـ بن سعد(2)، أنا ابن كىب(1)ا نا ٧بمد بن عبدثحد - ُٓٔ
، كىافى يػىتػىوىضَّأي كىيػىٍغتىًسلي »، (6)، عن أبيو(5)أسلم ، عن زيد بن(4)ميسرة  (7)«بًا٢بٍىًميمً  أىفَّ عيمىرى

 

                                                 
 ( ْٗىو أبو عبد ا ا٤بصرم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (َُِىو عبد ا بن كىب ا٤بصرم، ثقة حافظ عابد، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
   ، كركل عنو ابن كىب كالقعنيب كآخرين ىشاـ بن سعد ا٤بدين، أبو عباد أك أبو سعيد، ركل عن زيد بن أسلم كنافع كا٤بقربم (3)

، كقاؿ ا٢بافظ: "حسن ا٢بديث"، كقاؿ الذىيب: "مل يكن با٢بافظ"، كقاؿ أٞبد: "ال ٰبتج بو"قاؿ أبو حاًب:  ،كٝباعة كابن مهدم
(، كالذىيب، َِْ/ َّ، )ُ، طتهذيب الكمال، مات سنة ستْب كمائة أك قبلها. انظر: ا٤بزم، "صدكؽ لو أكىاـ كرمي بالتشيع"

، ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ْٔٗٓ، رقم)ُ، طالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة
 (ِْٕٗرقم)

كإ٠باعيل بن رافع  يد بن أسلم كالعبلء بن عبد الرٞبنحفص بن ميسرة العيقىيلي، أبو عمر الصنعاين نزيل عسقبلف، ركل عن ز  (4)
كقاؿ يعقوب ، "صاّب ا٢بديث"، كثقو أٞبد، كقاؿ أبو حاًب: كعبد ا بن كىب كٝباعة ، كركل عنو آدـ كسعيد بن منصوركغّبىم

/ ٕ، )المرجع السابقزم، ، توُب سنة إحدل كٜبانْب كمائة. انظر: ا٤ب"ثقة رٗبا كىم"كقاؿ ا٢بافظ: بن سفياف: "ثقة ال بأس بو"، 
 (ُّّْ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُُٕٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّٕ
 (َُٓىو موىل ابن عمر، ثقة عامل، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
كالقاسم بن ٧بمد  ، كركل عنو ابنو زيد كنافعكغّبىم أسلم العدكم، موىل عمر، ركل عن مواله عمر كأيب بكر كمعاذىو  (6)

كقاؿ يعقوب بن شيبة: "كاف ثقة كىو من جلة موايل ، كقاؿ أبو زرعة: "ثقة"، قاؿ العجلي: "مدين ثقة من كبار التابعْب"، كٝباعة
، مات سنة ٜبانْب، كقيل: بعد سنة ستْب، كىو ابن أربع عشرة كمائة سنة. انظر: "ثقة ٨بضـركقاؿ ا٢بافظ: "، عمر ككاف يقدمو"

، المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُّْ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِٗٓ/ ِ، )لمرجع السابقاا٤بزم، 
 (ِٔٔ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كَْٔرقم)

(7)   :كتاب المصنف(، كأخرجو عبد الرزاؽ ُب ِْ-ُْ/ ُ، كتاب الطهارة، )األمأخرجو أيضا الشافعي ُب التخريج ،
، باب ا٤باء ا٤بسخن يكوف للوضوء الطهور(، كأبو عبيد ُب ٕٓٔ(، رقم)ُْٕ/ُالطهارة، باب الوضوء من ماء ا٢بميم، )

 (ِٓٓ/ رقم)َّٔ/ُكاالغتساؿ، 
 إسناد ا٤بصنف حسن؛ ُب سنده ىشاـ بن سعد، كقد تكلم فيو بعض العلماء من قبل حفظو، كلكنو مل يتفرد دراسة اإلسناد :

عن زيد بن أسلم، فقد تابعو حفص بن مسّبة كما ُب ىذا السند كىو حسن ا٢بديث، كتابعو إبراىيم بن ٧بمد كما أخرجو بالركاية 
 الشافعي ُب األـ، كتابعو معمر كما أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف، كتابعو عبد العزيز بن ٧بمد كما أخرجو أبو عبيد ُب الطهور.

  :على ابن عمر رضي ا عنهما كىو صحيح لغّبه. ىذا األثر موقوؼالحكم على األثر 
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، ثنا     (3)، ثنا ا٢بسْب بن حفص(2)، ثنا عثماف بن طالوت(1)حدثنا موسى بن ىاركف -ُٔٔ
ًفيًو اٍلمىاءي  ييسىخَّني  (7)كىافى لًعيمىرى قيٍمقيمه : »، قاؿ(6)، عن أبيو(5)، عن زيد بن أسلم(4)ىشاـ بن سعد

 (8)«فػىيىتػىوىضَّأي 

 

                                                 
  (ُُْىو القيسي، كثقو الذىيب، كقاؿ ا٢بافظ: صدكؽ رٗبا أخطأ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
           كأيب عاصم كعبد الصمد بن  عثماف بن طالوت بن عباد الصٍّبُب ا١بحدرم البصرم، ركل عن عبد الوىاب الثقفي (2)

الٌسٌماف، كقريش بن أنس، كاألصمعي، كركل عنو أبو عبد ا البخارم، ك٧بمد بن ٰبٓب الذىلي، كىاشم بن عىٍبد الوارث، كأزىر 
توُب ُب حياة كالده كىو "، كاف صدكقاكقاؿ الذىيب: " ،"ككاف أحفظ من أبيو" ذكره ابن حباف ُب الثقات كقاؿ: ،مرثد الطرباين

(، ُّْٔٗ(، رقم)ْْٓ/ ٖ، )ُطالثقات، ْب. انظر: ابن حباف البيسٍب،  يتمتع بعلمو ُب سنة أربع كثبلثْب كمائتملشاب ك 
 ِٕٔ(، رقمِٖٖ/ ٓ، )ُ، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالمكالذىيب، 

ا٢بسْب بن حفص بن الفضل بن ٰبٓب بن ذكواف ا٥بٍمداين، أبو ٧بمد الكوُب، قاضي أصبهاف كرئيسها، ركل عن الثورم  (3)
٧بلو : "قاؿ أبو حاًب ،كأبو مسعود الرازم كٝباعة ، كركل عنو الفبلس ك٠بويو كأسيد بن عاصمكغربىم ركاد كابن أيبكإسرائيل 

ق. انظر:  ُِِق، كقيل سنة   ُُِق أك  َُِ، توُب سنة "صدكؽ، كقاؿ ا٢بافظ: "بن حباف ُب الثقاتا ذكرهك "، الصدؽ
(، َُٖٔ، رقم)ُ، طرفة من لو رواية في الكتب الستةالكاشف في مع(، كالذىيب، ّٗٔ/ ٔ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 

 (ُُّٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّّٕ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر العسقبلين، 
 (ُّْىو ا٤بدين، صدكؽ لو أكىاـ، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ُِّىو العدكم موىل عمر، ثقة عامل، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو أسلم العدكم، ثقة  (6)  ( ٨ُّْبضـر
كيكوف ضيق الرأس. كقاؿ أبو عبيد كاألصمعي: القيٍمقيم بالرُّكمية.  ،القيٍمقيم ىو آنية معركفة من ٫باس كغّبه يسخن فيها ا٤باء (7)

، العربلسان (، مادة "قمم"، كابن منظور اإلفريقي، َُُ/ْد.ط، ) النهاية في غريب الحديث واألثر، انظر: ابن األثّب، 
 (، مادة "ؽ ـ ـ" َِّ/ّّ)، د.طتاج العروس من جواىر القاموس، (، فصل القاؼ، كالزَّبيدم، ْٓٗ/ُِ، ) ّط
(8)   :كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو أيضا ابن أيب شيبة ُب التخريج ،

(، ٖٓ(، رقم)َٓ/ُ، )، كتاب الطهارة، باب ا٤باء ا٤بسخنسنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ِٓٓ(، رقم)ُّ/ُبا٤باء الساخن، )
(، كلهم من طريق ىشاـ بن سعد بو. ُُ(، رقم)ٗ/ُ، )باب التطهّب با٤باء ا٤بسخن، كتاب الطهارة، السنن الكبرىكالبيهقي ُب 

 :ية عن زيد بن أسلم فقد ركل عنو  ىشاـ بن سعد صدكؽ لو أكىاـ كما قاؿ ا٢بافظ، كلكنو مل ينفرد بالركا دراسة اإلسناد
      .(ِْٓ(، رقم)ُّ/ُ)، المرجع السابقكذلك عبد العزيز بن ٧بمد الدراكردم كىو صدكؽ ٱبطيء كما عند ابن أيب شيبة، 

  :قاؿ ىذا األثر موقوؼ على عمر رضي ا عنو، كسند ا٤بصنف حسن كىو صحيح لغّبه، كقد  الحكم على الحديث
 «.ىذا إسناد صحيح»ركايتو: الدارقطِب بعد 
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     أىفَّ »، (5)، عن نافع(4)، عن أيوب(3)، عن معمر(2)اؽ، عن عبد الرز (1)حدثنا إسحاؽ - ُٕٔ
، كىافى يػىتػىوىضَّأي بًاٍلمىاًء ا٢بٍىًميمً   (6)«اٍبنى عيمىرى

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔىو عبد الرزاؽ الصنعاين صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 ( ٖٔىو ابن راشد األزدم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
، كركل كغّبىم بكر البصرم اإلماـ، ركل عن عمرك بن سلمة ا١برمي كمعاذة ك٧بمدأيوب بن أيب ٛبيمة كيساف السَّختياين، أبو  (4)

كقاؿ ابن الطباع عن "، حدثِب أيوب ككاف سيد الفقهاء: "قاؿ أبو الوليد عن شعبة ،كا٢بماداف كخلق كثّب عنو شعبة كابن علية
"، ما لقيت مثل أيوب: "ا٢بميدم عن ابن عيينةكقاؿ "، كاف أيوب عندم أفضل من جالستو كأشده اتباعا للسنة: "ٞباد بن زيد

كقاؿ أبو حاًب: "ىو ، كقاؿ ابن سعد: "كاف ثقة ثبتا ُب ا٢بديث جامعا كثّب العلم حجة عدال"، "ثقة": كقاؿ ابن خيثمة عنو
كقاؿ  ،كقاؿ النسائي: "ثقة ثبت"، أحب إيل ُب كل شيء من خالد ا٢بذاء كىو ثقة ال يسأؿ عن مثلو كىو أكرب من سليماف"

كقاؿ الذىلي عن ابن مهدم: ، كقاؿ ىشاـ بن عركة: "ما رأيت بالبصرة مثلو"، مالك: "كاف من العا٤بْب العاملْب ا٣باشعْب"
قاؿ أبو داكد: قلت ألٞبد: تقدـ أيوب على مالك؟ ، كقاؿ الدارقطِب: "أيوب من ا٢بفاظ االثبات"، "أيوب حجة أىل البصرة"

ق، كلو ثبلث كستوف سنة كقيل ٟبس  ُُّ، مات سنة "ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد ثقة، كقاؿ ا٢بافظ: "قاؿ: "نعم"
، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة(، كالذىيب، ْٕٓ/ ّ، )ُ، طتهذيب الكمالكستوف سنة. انظر: ا٤بزم، 

 (َٓٔ، رقم)ْ، طذيبتقريب الته(، كّٕٗ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُُٓ، رقم)ُط
 (َُٓىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)   :كابن ٕٔٔ(، رقمُٕٓ/ُ، )ماء ا٢بميم باب الوضوء من، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج ،   

(، ِٔٓ(، رقم)ُّ/ُ، كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء با٤باء الساخن، )الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأيب شيبة ُب 
 كلهم من طريق أيوب بو. (،  ِٔٓ(، رقم)َّٕ/ُباب ا٤باء ا٤بسخن يكوف للوضوء كاالغتساؿ، )، الطهوركأبو عبيد ُب 

 األئمة إال إسحاؽ شيخ  : قد ركل ابن ا٤بنذر عن طريق عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف، كرجاؿ السند كلهم ثقات مندراسة اإلسناد
 ا٤بصنف فإنو صدكؽ، كلكن سند عبد الرزاؽ صحيح ببل شك من األئمة األثبات.

 حسن، كاألثر صحيح لغّبه.إسناد ا٤بصنف ىذا األثر موقوؼ على ابن عمر رضي ا ك : ثيى الحدلالحكم ع 
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٠بع  و، أن(4)عطاء، قاؿ: أخربين (3)، عن ابن جريج(2)اؽ، عن عبد الرز (1)حدثنا إسحاؽ - ُٖٔ
اًء ا٢بٍىًميًم كىيػىتػىوىضَّأي : »ابن عباس، يقوؿ  (5)«الى بىٍأسى أىٍف يػىٍغتىًسلى بًاٍلمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو صاحب (2)
 (ُِِىو عبد ا٤بلك بن عبد العزيز، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 ( ُِِىو ابن أيب رباح، ثقة فقيو فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
(5)   :(ٕٕٔرقم)(، ُٕٓ/ُباب الوضوء من ماء ا٢بميم، )، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج 
  :ثقات أثبات إال إسحاؽ كىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد فإنو صدكؽ فسند ا٢بديث بو  ا٤بصنف رجاؿدراسة اإلسناد

 حسن، كقد ركل ا٤بصنف ىذا األثر عن طريق عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف كسنده صحيح.
  :ا٤بصنف حسن كىو صحيح لغّبه.ىذا األثر موقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما، كسند الحكم على الحديث 
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موىل سلمة:   (4)، عن يزيد(3)، ثنا ٞباد بن مسعدة(2)، ثنا أبو بكر(1)نا إ٠باعيل بن قتيبةثحد - ُٗٔ
 (6)«فػىيىتػىوىضَّأي بًوً وي اٍلمىاءي كىافى ييسىخَّني لى   (5)أىفَّ سىلىمىةى »

                                                 
اإلماـ القدكة ادث ا٢بجة إ٠باعيل بن قتيبة ين عبد الرٞبن، أبو يعقوب السلمي، النيسابورم، ركل عن ٰبٓب بن ٰبٓب، ىو  (1)

ق  كطبقتهم. كركل عنو: إبراىيم بن أيب طالب، كابن خزٲبة، كأبو حامد بن الشرقي، كخل كأٞبد بن حنبل، كأيب بكر ين أيب شيبة
قاؿ ابن خزٲبة: أكؿ من اختلفت إليو ُب ٠باع ا٢بديث إ٠باعيل ين قتيبة، كذلك سنة ٜبانْب، ككاف اإلنساف إذا رآه يذكر  كثّب.

ُب رجب سنة أربع كٜبانْب كمائتْب، كشهدت جنازتو، قاؿ الذىيب:  قاؿ ابن ىانئ: توُب ابن قتيبة، ك السلف، لسمتو كزىده ككرعو
 (ّْٓ-ّْْ/ ُّ، )ّ، طسير أعالم النبالءلعلو جاكز الثمانْب. انظر: الذىيب، 

ا٢بافظ عبد ا بن ٧بمد بن أيب شيبة إبراىيم ابن عثماف الواسطي األصل، أبو بكر العبسي موالىم الكوُب، ركل عن ىو  (2)
، كقاؿ "ما رأيت أحفظ منو"قاؿ الفبلس:  ،غّبىما٤ببارؾ كىشيم، كركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكد كابن ماجو ك شريك كابن 

ق. انظر:  ِّٓتوُب سنة ". ثقة حافظ صاحب التصانيفكقاؿ ا٢بافظ: "، "ىو أحفظ من أدركنا عند ا٤بناظرة"صاّب جزرة: 
 (ّٕٓٓ، رقم)ْ، طتقريبال(، كابن حجر، ِْٔٗ، رقم)ُ، طاشفالك(، كالذىيب، ّْ/ ُٔ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 

، كركل عنو كيزيد بن أيب عبيد كغّبىم ٞباد بن مسعدة البصرم التميمي، أبو سعيد البصرم، ركل عن ٞبيد كسليماف التيمي (3)
 كذكره ابن حباف ُب"، ا تعاىلكاف ثقة إف شاء : "كقاؿ ابن سعد"، ثقة: "قاؿ أبو حاًبكابن أيب شيبة كٝباعة.  أٞبد كابن الفرات

المرجع ق. انظر: ا٤بزم،  َِِتوُب سنة ،  "ثقة"الثقات، كقاؿ ابن شاىْب: "ثقة ثقة ال بأس بو"، كقاؿ الذىيب كا٢بافظ: 
(، َُٓٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُِِْ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِّٖ/ ٕ، )السابق

 (ُٗ/ ّ، )ُط، تهذيب التهذيبك
 األسلمي، ركل عن مواله سلمة كعمّب موىل آيب اللحم موىل سلمة ابن األكوع، أبو خالدا٢بجازم، يزيد بن أيب عبيد  (4)

، كذكره بن حباف ُب الثقات"، ثقة: "داكد وقاؿ أب، كٞباد بن مسعدة كٝباعة ، كركل عنو حاًب بن إ٠باعيل كالقطاف كمكيكغّبىم
"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث: "بن سعداكقاؿ "، حجازم تابعي ثقة: "كقاؿ العجلي"، ثقة: "بن معْباكقاؿ إسحاؽ بن منصور عن 

(، َِٔ/ ِّ، )المرجع السابقق، كقيل بعدىا. انظر: ا٤بزم،  ُْٔمات سنة كقاؿ الذىيب: "صدكؽ"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"، 
 (ْٕٕٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كّْٗ/ ُُ، )ُ، طالتهذيبحجر العسقبلين، (، كابن ُّْٔ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 

سلمة بن عمرك بن األكوع األسلمي، كيقاؿ: ابن كىب بن األكوع، أبو مسلم كأبو إياس شهد بيعة الرضواف، ككاف راميا  (5)
   ، توُب سنة أربع كسبعْب ق. انظر: كزيد بن أسلم كغّبىم ٧بسنا شجاعا يسبق ا٣بيل، ركل عنو ابنو إياس، كمواله ابن أيب عبيد

ا٤بزم، (، ك ُٕٓ/ ِ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، ّٗٔ/ ِ، )ُ، طاالستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب، 
،      ُطاإلصابة في تمييز الصحابة،  (، كابن حجر،َُِْ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُّ/ ُُ، )المرجع السابق

 (َِّٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُٓ/ ْ، )ُ، طذيب التهذيبته(، ِٕٓ/ ِ)
(6)   :ُب الوضوء ، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارقد أخرجو أيضا ابن أيب شيبة ُب التخريج

األكوع األسلمي من ، باب السْب، سلمة بن عمرك بن المعجم الكبير(، كالطرباين ُب ُِٔ(، رقم)ُّ/ُبا٤باء الساخن، )
 (، كلهم من طريق ٞباد بن مسعدة بو.ُِٗٔ(، رقم)ٕ/ٓأخباره، )

 رجالو ثقات.إسناد ا٤بصنف صحيح:  دراسة اإلسناد ، 
  :ىذا األثر موقوؼ على سلمة بن األكوع رضي ا عنو، كسنده صحيح.الحكم على اإلسناد 
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شد بن معبد ا، ثنا ر (3)، ثنا أبو نعيم(2)، ثنا ٧بٌمد بن ٰبٓب(1)ا ٧بٌمد بن نصرحدثن -َُٕ
 (5)«رىأىٍيتي اٍلمىاءى ييسىخَّني أًلىنىًس ٍبًن مىاًلكو ُب الشّْتىاًء، ٍبيَّ يػىٍغتىًسلي بًًو يػىٍوـى ا١بٍيميعىةً : »قاؿ، (4)اٍلواسطيٌ 

                                                 
 (ّٖىو ا٤بركزم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
بن عبد الرٝبن  ٧بمد بن ٰبٓب بن عبد ا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذىلي النيسابورم الزىرم، أبو عبد ا، ركل عن  (2)

ٝباعة، ، كركل عنو البخارم كاألربعة كابن خزٲبة كأبو عوانة كأبو علي ا٤بيداين ك كخلق كثّب كعبد الرزاؽكأيب دكاد الطيالسي مهدم 
    ، كقاؿ "حدثنا ٧بمد بن ٰبٓب ككاف أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث"قاؿ ابن أيب داكد:  ٠بو ٤با كقع بينهما،ال يكاد البخارم يفصح باك 

كاف أحد األئمة العارفْب كا٢بفاظ ا٤بتقنْب كالثقات : "كقاؿ ا٣بطيبكقاؿ النسائي: "ثقة مأموف"، ، "ىو إماـ أىل زمانو"أبو حاًب: 
، توُب سنة ٜباف كٟبسْب كمائتْب على الصحيح كلو ست كٜبانوف سنة. انظر: ا٤بزم، "جليلثقة حافظ كقاؿ ا٢بافظ: ""، ا٤بأمونْب

(، كابن ُُِٓ، رقم)ُ، طالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة(، كالذىيب، ُٕٔ/ ِٔ، )ُ، طتهذيب الكمال
 (ّٕٖٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُُٓ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيبحجر العسقبلين، 

بلئي بضم ا٤بيم، مشهور الفضل بن دكْب الكوُب، كاسم دكْب عمرك بن ٞباد بن زىّب التيمي موالىم األحوؿ، أبو نعيم ا٤ب (3)
أٝبد بن ك  -كىو من كبار شيوخ البخارم-كأمم، كركل عنو البخارم كابن عيينة ركل عن األعمش كزكريا بن أيب زائدة . بكنيتو
ككيع كعبد الرٞبن بن مهدم كيزيد بن : قاؿ صاّب بن أٞبد قلت أليب كأبو زرعة كأمم،ّب ك٧بمد بن عبد ا بن ٭بعبد حنبل 

أبو نعيم أعلم بالشيوخ : "قاؿ أٞبد"، على النصف إال أنو كيس يتحرل الصدؽ: "قاؿ؟ ىاركف أين يقع أبو نعيم من ىؤالء
ما رأيت ٧بدثا : "قاؿ أٞبد بن صاّبؽ"، ك ثبت صدك أبو نعيم ثقة : "كقاؿ يعقوب بن شيبة"، نسأّم كبالرجاؿ كككيع أفقوأك 

       :كقاؿ العجلي"، إذا ركل عن الثقات فحديثو أرجح ما يكوف أبو نعيم متقن حافظ: "بن عماراكقاؿ "، أصدؽ من أيب نعيم
"، اية ُب اإلتقافأٝبع أصحابنا على أف أبا نعيم كاف غ: "كقاؿ يعقوب بن سفياف"، أبو نعيم األحوؿ كوُب ثقة ثبت ُب ا٢بديث"

، مات "ثقة ثبت حافظا٢بافظ: "كقاؿ  "، أبو نعيم أتقن الرجلْب" :بن أيب حاًب سئل أبو زرعة عن أيب نعيم كقبيصة فقاؿاكقاؿ 
، ُ، طالمرجع السابقىػ ُب سلخ شعباف بالكوفة، ككاف مولده سنة ثبلثْب كمائة. انظر: ا٤بزم،  ُِٖىػػ كقيل سنة  ُِٗسنة 

 (َُْٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ّْْٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ُٕٗ/ ِّ)
طي، ركل عن أنس بن مالك، كركل عنو يزيد بن ىاركف كا٢بسن بن حبيب بن ندبة كأبو نعيم، كالقاسم سراشد بن معبد الوا (4)

قاؿ ابن حباف: يركم عن أنس أشياء موضوعة، كقاؿ أبو موسى ا٤بديِب: قاؿ ٰبٓب: ضعيف، ك  بن يزيد ا٤بوصلي، كزيد بن حباب.
، ُط المجروحين(، كابن حباف البيسٍب، ُِٕٗ(، رقم)ّْٖ/ّ)، ُطالجرح والتعديل، ضعفوه. انظر: ابن أيب حاًب الرازم، 

، عفاء والكذابينتاريخ أسماء الض(، كابن شاىْب، َٕٔ(، رقم)ٖٔ/ْ، )ُ، طالكامل، ابن عدم(، ك ُّْ(، رقم)ِٖٗ/ُ)
ميزان االعتدال (، كالذىيب، َُِٓ(، رقم)ِٖٕ/ ُ، )ُ، طالضعفاء والمتروكون(، كابن ا١بوزم، ُٖٗ(، رقم)َٗ/ُ، )ُط

 (َّٖٖ(، رقم)ّْٔ/ّ، )ِ، طلسان الميزان(، كابن حجر العسقبلين، َِٕٗ(، رقم)ّٔ/ِ، )ُ، طفي نقد الرجال
(5)  األثر ما عدا ا٤بصنف.: مل أقف على من خرٌج ىذا التخريج 
  :راشد بن معبد الواسطي، فقد نقلنا ُب ترٝبتو عددا من العلماء الذين رجاؿ ا٤بصنف ثقات أثبات إال دراسة اإلسناد

 ضعفوه، كقاؿ ابن حباف: "يركم عن أنس أشياء موضوعة"، كا أعلم.
 :كسند ا٤بصنف ضعيف لضعف راشد بن معبد  ىذا األثر موقوؼ على أنس بن مالك رضي ا عنو، الحكم على الحديث

                                                                                                                                                                                                                    الواسطي، كمل ٪بد لو متابع، فاألثر يبقى على ضعفو، كا أعلم.
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]من أىل  ل من ٫بفظ عنوك  ، ككذا قاؿ(3)ل، كأيب كائ(2)، كا٢بسن(1)كىو مذىب عطاء       
، كذكر أنو قوؿ أىل (6)كأبو عبيد (5)ا٤بدينة كأىل الكوفة، ككذلك قاؿ الشافعي من أىل (4)العلم[

 ا. ا٢بجاز كالعراؽ ٝبيع

كليس  ،و ذلك ليثركل عن كالذم ،أنو كره الوضوء با٤باء الساخن (7)كركينا عن ٦باىد       
 . لكراىيتو لذلك معُب

كقد أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم على أف الوضوء غّب جائز ٗباء الورد أك ماء         
 .(9)كال ٘بوز الطهارة إال ٗباء مطلق يقع عليو اسم ا٤باء، (8)الشجر كماء العصفر

 

                                                 
عن ابن جريج  ،(ٖٕٔرقم ) ،(ُٕٓ/ُ) ،، كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء ا٢بميمِ، طالمصنفعبد الرزاؽ ُب أخرج  (1)

 «. الى »قاؿ: قلت لعطاء: يكره أف يغتسل با٤باء ا٢بميم كيتوضأ بو؟ قاؿ: 
 ،، كتاب الطهارات، ُب الوضوء با٤باء الساخنُطالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرج ابن أيب شيبة ُب  (2)
 «. الى بىٍأسى بًوً »فقاؿ:  ،قاؿ: سألت ا٢بسن عن الوضوء با٤باء الساخن ،عن قرة ،قاؿ: حدثنا ككيع ،(ِٗٓرقم ) ،(ُّ/ُ)

(، ُّ/ُ)المرجع السابق، « ٝبعة كىو يسخن لو ا٤باءأتيت أبا كائل يـو »قاؿ:  ،عن بدر ،قاؿ ابن أيب شيبة: حدثنا شريك (3)
 (َِٔرقم)

 ما بْب ا٤بعكوفْب مل توجد ُب )أ( كىي موجودة ُب )ب( (4)
كسواء كل ماء من برد أك ثلج  ،فكل ا٤باء طهور ما مل ٚبالطو ٪باسة كال طهور إال فيو أك ُب الصعيد»قاؿ الشافعي رٞبو ا:  (5)

 (ُْ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي، «. ألف ا٤باء لو طهارة النار كالنار ال تنجس ا٤باء ؛أذيب كماء مسخن كغّب مسخن
ال أعلمهم ٱبتلفوف ُب ا٤بسخن أنو ال فرؽ بينو كبْب البارد.  ،كعليو الناس ،قاؿ أبو عبيد: كىذا قوؿ أىل ا٢بجاز كالعراؽ ٝبيعا (6)

لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ُب  ،هما افَباؽ ففي موضع الفضيلةفإف كاف بين ،ككذلك القوؿ عندنا أهنما ال يفَبقاف ُب الطهور
كما نعلم أحدا كرىو غّب شيء بلغنا  ،فأما ٛباـ الطهور فإهنما عندنا سواء ،كإسباغ الوضوء ُب السربات ،إسباغ الوضوء ُب ا٤بكاره
 (َّٗ-َّٖ/ ُ(، ُ، طالطهورعن ٦باىد. أبو عبيد، 

اًء اٍلميسىخَّنً »قاؿ ابن أيب شيبة: حٌدثنا قاسم بن مالك، عن ليث، عن ٦باىد،  (7) الكتاب ابن أيب شيبة، « أىنَّوي كىرًهى اٍلويضيوءى بًاٍلمى
عن ٦باىد، أنٌو ، عبيد: ثنا القاسم بن مالك، عن ليث و(، كقاؿ أبِِٔ(، رقم)ُّ/ُ، )ُ، طالمصنف في األحاديث واآلثار

اًء اٍلميسىخًَّن ًإالَّ ميٍضطىرناكىافى الى يػىتػىوىضَّ »  (ِٖٓ(، رقم)َّٗ/ُ، )المرجع السابقأبو عبيد، « أي بًاٍلمى
كمنة ريفي كمنو برم,  ،كىي معربة. كقاؿ ابن سيده: العصفر ىذا الذم يصبغ بو ،قاؿ األىزىرم: العصفر نبات سبلفتو ا١برياؿ (8)

(، فصل ُٖٓ/ْ، )ّ، طلسان العربنظر: ابن منظور اإلفريقي، ككبلٮبا نبت بأرض العرب. كقد عصفرت الثوب فتعصفر. ا
 (، مادة "ع ص ؼ ر".ْٕ/ُّ)، د.طتاج العروس من جواىر القاموس، العْب ا٤بهملة، كالزَّبيدم، 

 (َّٔ(، رقم)ٕٕ/ُ، )ُ، طاإلقناع في مسائل اإلجماع(، كابن القطاف، ٕ(، رقم)ّْ/ُ، )ُ، طاإلجماعابن ا٤بنذر،  (9)
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 ذكر الوضوء بالنبيذ -ٖ

 . (1)الطهارة با٤باء جائزأٝبع أىل العلم على أف 

فإهنم اختلفوا . (2)كأٝبعوا على أف االغتساؿ كالوضوء ال ٯبوز بشيء من األشربة سول النبيذ        
 . ُب الطهارة بو عند فقد ا٤باء

غّب  (4)ئو[مل ٯبد ا٤باء تيمم، ال ]ٯبز  (3)[، ]فإفضوء إال با٤باء خاصةت طائفة: ال ٯبوز الو الفق        
  .                 (5)، كقاؿ مالك: ال يتوضأ بالنبيذ ك٫بو ذلكسمذىب مالك بن أنىذا ، ذلك

 (9)، كيعقوب(8)ل، كأٞبد بن حنب(7)، كأبو عبيد(6)ككذلك قاؿ الشافعي

 .(10)اف ا٢بسن يقوؿ: ال يتوضأ بلنب كال بنبيذكك       

                                                 
 (ٗ(، رقم)ّْ/ُ، )ُ، طاإلجماعبن ا٤بنذر، انظر: ا (1)
، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات(، كابن حـز الظاىرم، ٕ، رقم)المرجع السابقانظر: ابن ا٤بنذر،  (2)
 (َّٓ(، رقم)ٕٕ/ُ، )ُ، طاإلقناع في مسائل اإلجماع(، كابن القطاف، ُٕ/ ُ)

 ُب )أ( : "كإف"، كا٤بثبت من )ب( (3)
 ُب )أ( : "ٯبىٍزًيًو"، كا٤بثبت من )ب( (4)
 (ُُْ/ ُ،  كتاب الوضوء، باب ُب الوضوء ٗباء ا٣ببز كالنبيذ كاإلداـ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس،  (5)
 (ِْ/ ُ، )ُ، طاألمانظر: الشَّاًفًعٌي،  (6)
ألف ا جل كعز اشَبط للطهور  ،كال يكوف طهورا أبدا، كإف الذم عندنا ُب النبيذ ىذا القوؿ: أنو ال يتوضأ بو»قاؿ أبو عبيد:  (7)

، ُ، طالطهورانظر: القاسم بن سبلـ، «. كأف النبيذ ليس بواحد من ىذين ،شرطْب ٍب مل ٯبعل ٥بما ثالثا. كٮبا: ا٤باء كالصعيد
(ُ /ُّٕ) 

ـى أٞبدى: يتوضأ بالنبيذ كاللنب؟ فأجاب قائبلن:  (8) وضأ ّٔما ككل شيء غيٌّب حٌب ذىب عنو ال يت» سأؿ إسحاؽي بن منصور اإلما
 (ِْ(، رقم)ُّٓ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، «. اسم ا٤باء فبل يتوضأ بو 

ىو يعقوب بن إبراىيم األنصارم ا٤بشهور بأيب يوسف، كىو من أشهر تبلميذ اإلماـ أيب حنيفة رٞبو ا. قىاؿى أبو يوسف ُب  (9)
 (ٖٖ/ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ٖٓ/ُ، )األصلالشيباين، « يتيمم كال يتوضأ بالنبيذ » ا٤بسألة: ىذه 
الى »(، عىًن الثورم، عن إ٠باعيل بن مسلم، عن ا٢بسن قاؿ: ْٗٔ(، رقم)ُٕٗ/ ُ، )ِ، طالمصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (10)

و كىالى نىًبيذو  (،       َٓٔ(، رقم)ُٔ/ ُ، )ُ، طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارُب ، كأخرجو ابن أيب شيبة «تػىوىضٍَّأ بًلىنبى
و »ياف، عمن ٠بع ا٢بسن، يقوؿ: فؿ: حدثنا سايع، قكقاؿ حدثنا ك   «. الى يػىتػىوىضَّأي بًنىًبيذو كىالى لىنبى
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ية ال، ككره أبو الع(2)باللنب عطاء الوضوء ه، ككر (1)أس بو بن قوؿ ثاف، كىو أف السكفيو للح      
 .      (3)االغتساؿ بالنبيذ

د       ٯب ا ملباللنب، إذ (4)أكا[و سئل عن الوضوء باللنب، فقاؿ: ال ]توضنأ كركينا عن ابن عباس      
 .فليتيمم بالصعيد (5)[]أحدكم ا٤باء

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
القاسم بن «. كىافى الى يػىرىل بىٍأسنا بًاٍلويضيوًء بًالنًَّبيذً »قاؿ أبو عبيد: ثنا ابن أيب زائدة، عن ا٤ببارؾ بن فضالة، عن ا٢بسن، أنو  (1)

 (ِٕٔ(، رقم)ُّٓ/ ُ، )ُ، طالطهورسبلـ، 
ً أىنَّوي كىافى يىٍكرىهي أىٍف يػيتػىوىضَّأى بًال»: قاؿ عبد الرزاؽ، عن ابن جريج، عن عطاء (2) ،        ِ، طالمصنفعبد الرزاؽ بن ٮباـ، «. لَّنبى
« ًإفَّ التػَّيىمُّمى أىٍعجىبي ًإيلىَّ ًمٍنوي »(، كأخرجو أبو داكد بسنده إىل عطاء، أنو كره الوضوء باللنب كالنبيذ، كقاؿ: ٓٗٔ(، رقم)ُٕٗ/ ُ)

 (ِْ(، رقم)ُْ/ ُ، )الكبرىالسنن (، كراه البيهقي ُب ٖٔ(، رقم)ِِ/ ُ، سنن أبي داودأبو داكد السجستاين، 
الكتاب المصنف في األحاديث (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب ِٓٔ(، رقم)ُّْ/ ُ، )ُ، طالطهورأخرجو أبو عبيد ُب  (3)

العالية أنو سئل عن رجل أصابتو جنابة، كليس عنده ماء،  (، كأخرجو أبو داكد بسنده إىل أيبِٔٔ(، رقم)ِّ/ ُ، )ُ، طواآلثار
: كعنده نبيذ أيغ ،  سنن الدارقطني(، كأخرجو الدارقطِب ُب ٕٖ(، رقم)ِِ/ ُ، )المرجع السابقأبو داكد، «. الى »تسل بو؟ قىاؿى

 ( ِٓ(، رقم)ُْ/ ُ، )المرجع السابق(، كراه البيهقي، ِّٓ(، رقم)ُّّ/ ُكتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، )
 ُب )ب( : "يتوضأ"، كا٤بثبت من )أ( (4)
 ء أحدكم"، كا٤بثبت من )أ(ُب )ب( : "ا٤با (5)
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، عن (4)مرزكؽ عن (3)شريك ، قاؿ: قرأت على(2)، ثنا ٰبٓب بن ٰبٓب(1)حدثنا ٧بمد بن نصر -ُُٕ
 .       (6)تقدـ عنو اعن ابن عباس، فذكر م، (5)سعيد بن جبّب

و قاؿ ا٢بسن ب، ك (7)أسا بالوضوء بالنبيذل بيثبت، أنو كاف ال ير  كقد ركينا عن علي بإسناد ال
 . (9)كاألكزاعي (8)البصرم

                                                 
 (ْٖىو ا٤بركزم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٓىو أبو زكريا النيسابورم، ثقة ثبت إماـ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
      شريك بن عبد ا النخعي الكوُب، القاضي بواسط ٍب الكوفة، أبو عبد ا، ركل عن زياد بن عبلقة كسلمة بن كهيل (3)

        قاؿ  ،كأبو نعيم كعبد الرٞبن بن مهدم كٝباعة ، كركل عنو أبو بكر بن أيب شيبة كعلي بن حجركغّبىم األقمر كعلي بن
شىرًيك صدكؽ ثقة سئ "، كقاؿ يعقوب بن شيبة: "كوُب ثقة ككاف حسن ا٢بديث"، كقاؿ العجلي: "ثقة ريكش"معْب: ابن 

: سألت أبا زرعة بن أيب حاًبا، كقاؿ "ا٢بفظ، مضطرب ا٢بديث يءشىرًيك س": كىقىاؿ إبراىيم ٍبن يعقوب ا١بوزجاين"، ا٢بفظ جدا
كقاؿ ا٢بافظ: "، ليس بو بأس"، كقاؿ النسائي: "كاف كثّب ا٣بطأ، صاحب كىم، كىو يغلط أحيانا"عن شرًيك ٰبتج ٕبديثو؟ قاؿ: 

أك  ُٕٕ. توُب سنة "ديدا على أىل البدعصدكؽ ٱبطئ كثّبا تغّب حفظو منذ كيل القضاء بالكوفة ككاف عادال فاضبل عابدا ش"
، ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ِْٔ/ ُِ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ، كعاش اثنتْب كٜبانْب سنة. انظر: ا٤بزم،  ُٖٕ
 (ِٕٖٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِِٕٔرقم)

جاء ُب )أ( : "مورّْؽ" كا٤بثبت من )ب(، كىو صحيح كما جاء ُب كتاب الطهور أليب عبيد كمصنف ابن أيب شيبة، ك٩با يؤيد  (4)
التيمي  -بالتصغّب–ما ذكرنا أنو ليس ىناؾ من ا٠بو مورّْؽ من تبلميذ سعيد بن جبّب كمن شيوخ شريك. كمرزكؽ ىو أبو بيكىّب 

اٍبن عباس، ك٦باىد  أصلو من الكوفة كسكن الرم، ركل عن سعيد ٍبن جبّب، كعكرمة موىلاف: ابن حبالكوُب، مؤذف التيم، كقاؿ 
ابن حباف، انظر:  غّبىم، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة".ا٤بكي، كركل عنو إسرائيل ٍبن يونس، كسفياف الثورم، كشرًيك بن عبد ا ك 

(، كابن حجر العسقبلين، َٖٔٓرقم) (،ّٕٔ-ّٕٓ/ ِٕ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك ْٕٖ/ ٕ، )ُ، طالثقات
  (.ٕٓٓٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيبك (ُّٓ(، رقم)ٕٖ/ َُ، )ُ، طتهذيب التهذيب

 (ٓٗىو األسدم موالىم الكوُب، ثقة ثبت فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  (، كابن أيب شيبة ِٖٔ(،  رقم)ُّٖ/ ُ، باب الوضوء باللنب كالثلج، )الطهور: قد أخرجو أيضا أبو عبيد ُب التخريج
 (، كبلٮبا من طريق شريك بو.ْٗٔ(، رقم)ُٔ/ ُ، كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء باللنب، )الكتاب المصنفُب 
 األئمة فيو، : إسناد ا٤بصنف صحيح أك حسن ألف رجالو ثقات إال شريك بن عبد ا؛ فقد اختلفت كلمة دراسة اإلسناد

 فوثقو كثّب كتكلم بعض العلماء ُب حفظو، كلعل أعدؿ األقواؿ أنو صدكؽ كما ذىب إليو ا٢بافظ ابن حجر كغّبه.
  :الحكم على الحديث 
 (ُّّسيأٌب ٚبرٯبو ص) (7)
 كىو القوؿ الثاين لو كما تقدـ (8)
المجموع شرح (، كالنوكم، ُٖ/ ُ، )ْ، طالمغنيقد حكى عنو ابن قدامة كالنوكم كابن حجر. انظر: ابن قدامة،  (9)

 (  َْٔ/ ُ، )ُ، طفتح الباري شرح صحيح البخاري(، كابن حجر العسقبلين، ّٗ/ ُ، )المهذب
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ؿ إسحاؽ ٍبن ا. كق(1)كرمةال ٯبد ا٤باء، ركم ىذا القوؿ عن ع فة: النبيذ كضوء ٤بنائكقالت ط
 ٌب غٌّب رات ألقيت ُب ا٤باء ح. كما كصف أبو العالية: ٛب(2)[إف ابتلي كتوٌضأ بالنبيذ ]حلوان : »راىويو

 .(3)«ب إيل من التيمم كٝبعهما أحب إيلحاللوف، فهو أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، سنن الدارقطني(، كأخرجو الدارقطِب ُب ّٓٗٓ(، رقم)ِّٕ/ ٗ، )ُ، طمسند أبي يعلىأخرجو أبو يعلى ا٤بوصلي ُب  (1)
(، ِّ/ ُ، )ُطالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،  ابن أيب شيبة ُب (، كأخرجوَِْ-ِّٔ(، رقم)ُِٔ/ ُ، )ُط

 (ِٓٔرقم)
"، كا٤بثبت من )ب(، كىو موافق ٤با جاء ُب ا٤بصدر (2)  ُب )أ(: "جىازى
مسائل اإلمام أحمد بن (، كالكوسج، ُْٕ/ ُ،  )ِ، طسنن الترمذيحكى عنو الَبمذم كإسحاؽ بن منصور؛ انظر:  (3)

 (ُّٔ/ ِ، )ُ، طاىويوحنبل وإسحاق بن ر 
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 ، (5)أيب إسحاؽ ، عن(4)، عن ا٢بجاج(3)معاكية و، ثنا أب(2)، ثنا أبو بكر(1)حدثنا إ٠باعيل - ُِٕ

 

 

 
                                                 

 (ُْٕىو ابن قتيبة، إماـ حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُْٕىو ابن أيب شيبة صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
أيب مالك األشجعي كحجاج بن ، أبو معاكية الضرير الكوُب، عمي كىو صغّب، ركل عن -ٗبعجمتْب–٧بمد بن خاـز ىو  (3)

أبو معاكية الضرير ُب غّب حديث األعمش : قاؿ أٞبد ،كٝباعة ، كركل عنو أٞبد كإسحاؽ كابن معْبكخلق كثّب كاألعمشأرطاة 
أبو معاكية أثبت ُب األعمش من جرير كركل أبو معاكية عن عبيد ا بن : "بن معْباكقاؿ "، مضطرب ال ٰبفظها حفظا جيدا

كاف من الثقات كرٗبا : "كقاؿ يعقوب بن شيبة"، اإلرجاء ككاف لْب القوؿ فيوكوُب ثقة ككاف يرل : "كقاؿ العجلي"، عمر مناكّب
صدكؽ كىو : "بن خراشاكقاؿ "، ثقة: "كقاؿ النسائي"، كاف رئيس ا٤برجئة بالكوفةأبو داكد: "كقاؿ "، دلس ككاف يرل اإلرجاء

كاف ثقة كثّب : "بن سعداكقاؿ "، كاف مرجئاكاف حافظا متقنا كلكنو  : "بن حبافقاؿ اك "، ُب األعمش ثقة كُب غّبه فيو اضطراب
"، كقاؿ الذىيب: "ثبت ُب نعم: قاؿ ؟قيل لو كاف يدعو إليو، كاف يرل اإلرجاء: "كقاؿ أبو زرعة"، ا٢بديث يدلس ككاف مرجئا

 ُٓٗ، مات ُب صفر سنة "ثقة أحفظ الناس ٢بديث األعمش، كقد يهم ُب حديث غّبه"األعمش ككاف مرجئا"، كقاؿ ا٢بافظ: 
الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الذىيب، (، ك ِْْ/ ٕ، )ُ، طالثقاتابن حباف، ىػ كلو اثنتاف كٜبانوف سنة. انظر: 

 (ُْٖٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُّٕ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ُْٖٔ، رقم)ُ، طالستة
كأيب إسحاؽ  بن ثور بن ىبّبة النخعي، أبو أرطاة الكوُب القاضي، ركل عن عكرمة كعطاء -بفتح ا٥بمزة-رطاة حجاج بن أى  (4)

، كقاؿ "ما بقي أحد أعلم ٗبا يقوؿ منو: "قاؿ الثورم. كخلقكالثورم كأبو مغاكية ، كركل عنو شعبة كعبد الرزاؽ السبيعي كٝباعة
صدكؽ يدلس فإذا قاؿ "، كقاؿ أبو حاًب: "حفاظ ا٢بديث كاف من"، كقاؿ أٞبد: "كاف أفهم ٢بديثو من سفياف"ٞباد بن زيد: 

صدكؽ كثّب ا٣بطأ "، كقاؿ ا٢بافظ: "أحد األعبلـ على لْب فيو"، كقاؿ الذىيب: "ليس بالقوم"، كقاؿ النسائي: "حدثنا فهو صاّب
، ُ، طالكمال تهذيبا٤بزم، (، ك ُِٓ/ ُ، )ُ، طتهذيب األسماء واللغاتالنوكم، ىػ. انظر:  ُْٓ، مات سنة "كالتدليس

 (ُُُٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِٖٗ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َِْ/ ٓ)
بفتح ا٤بهملة ككسر -ىو عمرك بن عبد ا بن عبيد، كيقاؿ علي كيقاؿ ابن أيب شعّبة ا٥بمداين، الشهّب بأيب إسحاؽ السًَّبٍيًعي  (5)

كقاؿ ، كآخركفبن أرقم كابن عباس كأمم، كركل عنو ابنو يونس كحفيده إسرائيل كشعبة كالسفياناف ركل عن جرير كزيد ، -ا٤بوحدة
كاف األعمش : "كقاؿ العبلء بن سامل "،ثقة: "كقاؿ أبو حاًب"، كوُب تابعي ثقة: "كقاؿ العجلي "،ثقة: "بن معْب كالنسائيا

ىو كالزىرم ُب الكثرة "، كقاؿ الذىيب: "كاف مدلسا: "حبافبن اكقاؿ "، يتعجب من حفظ أيب إسحاؽ لرجالو الذم يركم عنهم
 ُِٕق، كقيل سنة  ُِٗ، عاش ٟبسا كتسعْب سنة، مات سنة "ثقة مكثر عابدكقاؿ ا٢بافظ: " ،"غزا مرات ككاف صواما قواما

، التهذيبتهذيب (، كابن حجر، ُْٖٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُِ/ ِِ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم، 
 (َٓٔٓ، رقم)المرجع السابق(، كّٔ/ ٖ، )ُط



 

155 

 

 .(2)«أسا بالوضوء بالنبيذل بأنو كاف ال ير »، ي، عن عل(1)عن ا٢بارث

نبيذ  من األشربة إال (5)[أف يتوٌضأ ]بشيء (4) ]ٯبزئ[، ال(3)كفيو قوؿ رابع: قالو النعماف
األنبذة. ككافقو  (6)[يب كالعسل ]كال لسائرالتمر. كحكي عنو أنو قاؿ: ليس لو أف يتوضأ بنبيذ الزب

 . زفر على مقالتو

          

 

 

                                                 
الكوُب، أبو زىّب، صاحب علي، ركل  -بضم ا٤بهملة كبا٤بثناة-ا٢بيوٌب  -بسكوف ا٤بيم-ا٢بارث بن عبد ا األعور ا٥بٍمداين  (1)

قاؿ النسائي ك عيب ُب رأيو، كالشعيب، كذَّبو الشكعطاء بن أيب رباح ، كركل عنو عمرك بن مرة كزيد بن ثابت عن علي كابن مسعود
، كقاؿ "شيعي لْب"، كقاؿ الذىيب: "كاف أفقو الناس كأفرض الناس كأحسب الناس"، كقاؿ ابن أيب داكد: "ليس بالقوم"كغّبه: 

/ ٓ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . ق ُب خبلفة ابن الزبّب ٓٔمات سنة "، كرمي بالرفض كُب حديثو ضعف"ا٢بافظ: 
تقريب (، كُْٓ/ ِ، )ُ(، كابن حجر العسقبلين، هتذيب التهذيب، طٖٗٓ، رقم)المرجع السابق، (، كالذىيبِْْ

 (َُِٗ، رقم)ْ، طالتهذيب
(2)   :(، ِٔٔ/ رقم)ُّْ، ص باب الوضوء بالنبيذ كما فيو من الرخصة كالكراىة، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب التخريج

(، ِّ/ ُباب ُب الوضوء بالنبيذ، )، كتاب الطهاراتالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب 
(،  كلهم من ِْٓ(، رقم)ُّّ/ ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، )سنن الدارقطني(، كأخرجو الدارقطِب ُب ِْٔرقم)

 طريق أيب معاكية بو. 
 تفرد بو حجاج بن أرطاة ال ٰبتج ٕبديثو» ا٢بارث، قاؿ الدارقطِب: : ىذا اإلسناد ضعيف لضعف حجاج ك دراسة اإلسناد » 
  :ىذا األثر موقوؼ على علي بن أيب طالب رضي ا عنو كسنده ضعيف، كقد ضعف سنده أيضا الحكم على الحديث

/ ُ، )ُ، طسنن واآلثارمعرفة ال. انظر: البيهقي، -رٞبهم ا تعاىل ٝبيعا-ابن ا٤بنذر كما تقدـ كالبيهقي كا٢بافظ ابن حجر
 (َْٔ/ صُ، ) ُ، طفتح الباري شرح صحيح البخاري(، كابن حجر العسقبلين، ِْٓ(، رقم)ِّٖ

(، كالسرخسي، ٖٓ/ ُ، )ُ، طاألصلأم النعماف بن ثابت، كىو اإلماـ أبو حنيفة رٞبو ا. انظر قولو ُب: الشيباين،  (3)
 (ٖٖ/ ُ، )ُ، طالمبسوط

 ا٤بثبت من )ب(ُب )أ(: "ٯبىٍزًم"، ك  (4)
 ُب )أ(: "حٌب"، كا٤بثبت من )ب(، كىو موافق للمصدر (5)
 ُب )ب(: "كال بأس بسائر"، كا٤بثبت من )أ( (6)
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 .        ٧بمد ىذا قوؿ خامس ؿ. كقو (1)٧بمد بن ا٢بسن: يتوضأ بو ٍب يتيمم اؿقك           

فيو  ،ُب إسناده مقاؿ ،ء بالنبيذ ٕبديث أخرجو ابن مسعودكقد احتج بعض من ٯبيز الوضو           
فسألِب فقاؿ:  ،الفجر كسلم ليلة ا١بن فحضرت صبلةكنت مع النيب صلى ا عليو »أنو قاؿ: 

 ؟ءه وٍ ضي كى  كى عى مى أى فقاؿ:  ذ،من نبيفيها شيء  (2)فقلت: يا رسوؿ ا معي إداكة ٍاءه مى كى  ،ةه بى يٍ طى  ةه رى ٛبى 
 .«. فتوضأ كصلى الفجرره وٍ هي طى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 المرجع السابقانظر: الشيباين،  (1)
غريب النهاية في كٝبعها أداكل. انظر: ابن األثّب،  ،اإًلداكة بالكسر: إناء صغّب من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ك٫بوىا (2)

 (ِٓ/ ُْ، ) ّ، طلسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، ّّ/ ُ، د.ط، )الحديث واألثر
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، عن      (4)أيب فزارة العبسين ، ع(3)، عن سفياف(2)، ثنا عبد ا(1)دثنا علي بن ا٢بسنحى  - ُّٕ
 . (6)عن عبد ا بن مسعود، موىل عمرك بن حريث (5)أيب زيد

                                                 
 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتعو ص) (1)
 (ٕٕىو عبد ا بن الولًيد، صدكؽ رٗبا أخطأ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕىو الثورم، ثقة حافظ فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
، كأيب زيد موىل عمرك بن حريث كغّبىم ىو راشد بن كيساف العبسي با٤بوحدة، أبو فزارة الكوُب، ركل عن أنس كابن أيب ليلى (4)

ثقة  : "كقاؿ الدارقطِب "، صاّب: "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "قاؿ ابن معْب. كجرير بن حاـز كغّبىم كركل عنو سفياف كٞباد بن زيد
مستقيم ا٢بديث إذا كاف فوقو كدكنو ثقة فأما مثل أيب زيد موىل : "كقاؿ ابن حباف"، النقل ذكرا بسوءكيس كمل أر لو ُب كتب أىل 

(، ُّ/ ٗ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم،  ".ثقة"كقاؿ الذىيب كا٢بافظ:  "،عمرك بن حريث الذم ال يعرفو أىل العلم فبل
 (ُٖٔٓ، رقم)ْ، طتقريبال(، كِِٕ/ ّ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ََُٓ، رقم)ُ، طالكاشفكالذىيب، 

، كركل عنو أبو فزارة. ُب الوضوء بالنبيذ ليلة ا١بن أبو زيد كقيل: أبو زائد ا٤بخزكمي موىل عمرك بن حريث، ركل عن ابن مسعود (5)
أيب فزارة كمل يرك ىذا ال يوقف على صحة كنيتو كال ا٠بو كال لو راك غّب : "كقاؿ ا٢باكم أبو أٞبد"، ال يصح حديثو: "قاؿ البخارم

 بوكقاؿ أ"، ٦بهوؿ عند أىل ا٢بديث ال يعرؼ لو ركاية غّب ىذا ا٢بديث: "كقاؿ الَبمذم"، ا٢بديث من كجو ثابت كأبو زيد ٦بهوؿ
 :كقاؿ ابن ا٤بديِب"، مل يلق أبو زيد عبد ا" :كقاؿ أبو حاًب"، ٦بهوؿ ال يعرؼ كال أعرؼ كنيتو كال أعرؼ ا٠بو أبو زيد: "زرعة

ال : "كقاؿ ابن حباف"، أبو زيد ٦بهوؿ ال يعرؼ بصحبة عبد ا: "كقاؿ البخارم"، أخاؼ أف ال يكوف أبو زيد ٠بعو من عبد ا"
، المرجع السابق(، كالذىيب، ِّّ/ ّّ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم، ". ٦بهوؿ" :كقاؿ أبو إسحاؽ ا٢بريب "،يدرم من ىو

 (َُٖٖ، رقم)ْ، طتقريبال(، كَُِ/ ُِ، )ُط، تهذيبال(، كابن حجر، ِٕٔٔرقم)
(6)   :مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند عبد ا بن مسعود رضي ا تعاىل عنو،المسندأخرجو أٞبد ُب التخريج ، (ٔ /

 (، كأبو داكد ُبٖٖ(، رقم)ُْٕ/ ُ، أبواب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، )سنن الترمذي(، كالَبمذم ُب َُّٖ(، رقم)ّٗٓ
، كتاب الطهارة سنن ابن ماجو(، كأخرجو ابن ماجو ُب ْٖ(، رقم)ُِ/ ُ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، )سنن أبي داود

، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، المصنف(، كأخرجو عبد الرزاؽ ُب ّْٖ(، رقم)ِّٓ/ ُكسننها، باب الوضوء بالنبيذ، )
(، ُِّ/ ُ، ) باب الوضوء بالنبيذ كما فيو من الرخصة كالكراىة، الطهورعبيد ُب (، كأخرجو أبو ّٗٔ(، رقم)ُٕٗ/ ُ)

(، ُّ/ ُكتاب الطهارات، ُب الوضوء بالنبيذ، )الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، (، كابن أيب شيبة ُب ِْٔرقم)
(، كأخرجو البيهقي ُب َْٔٓرقم) (،ْٗٓ/ ٖ، مسند عبد ا بن مسعود، )مسند أبي يعلى(، كأخرجو أبو يعلى ُب ِّٔرقم)

 (،  كلهم من طريق أيب فزارة العبسي بو. ِٔ(، رقم)ُْ/ ُ، كتاب الطهارة، باب منع التطهّب بالنبيذ، )السنن الكبرى
  :ُب ىذا السند أبو زيد موىل عمرك بن ا٢بريث، كقد تقدـ ُب ترٝبتو أقواؿ األئمة ُب ضعفو كأنو ٦بهوؿ كمل دراسة اإلسناد

يثبت ٠باعو عن ابن مسعود رضي ا عنو، كقد ركل عنو أبو فزارة راشد بن كيساف كىو ثقة كلكن كما قاؿ ابن حباف ُب ترٝبة 
كقاؿ "، قة فأما مثل أيب زيد موىل عمرك بن حريث الذم ال يعرفو أىل العلم فبلمستقيم ا٢بديث إذا كاف فوقو كدكنو ث"أيب فزارة: 

 ."اتفقوا على أف أبا زيد ٦بهوؿ كحديثو منكر" :ابن عبد الرب
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ألف  ؛كقالوا: حديث ابن مسعود ال يثبت ،ىذا ا٢بديث غّب كاحد من أصحابنا (1)[]كدفع      
كال بالسماع منو. كال ٯبوز ترؾ ، (2)كىو ٦بهوؿ ال يعرؼ بصحبة عبد ا ،الذم أخرجو أبو زيد

ظاىر الكتاب كأخبار النيب صلى ا عليو كسلم لركاية رجل ٦بهوؿ مع أف علقمة قد أنكر أف يكوف 
 .عبد ا كاف مع النيب صلى ا عليو كسلم ليلة ا١بن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 :ُب ضوء ىذه الدراسة تبٌْب ىذا األثر موقوؼ على ابن مسعود رضي ا عنو كسنده ضعيف لضعف  الحكم على الحديث
ال يثبت ُب ىذا الباب »: كقاؿ الكرابيسي، «ىذا ا٢بديث ليس بثابت»: قاؿ ابن ا٤بنذر رك بن ا٢بريث.كجهالة أيب زيد موىل عم

 «ال يصح»: كقاؿ ابن عدم، «شيء
 ُب )أ(: "كىرىفىعى"، كا٤بثبت من )ب( (1)
 (ُِٖٗ(، رقم)َُٗ/ ٗ، )ُ، طالكامل في ضعفاء الرجالكىو قوؿ البخارم، انظر: ابن عدم،  (2)
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، (4)، عىن خالد(3)، ثنا خالد بن عبد ا(2)، ثنا عمرك بن عوف(1)حدثنا علي بن عبد العزيز - ُْٕ
                                      : ، عن عبد ا، قاؿ(7)، عن علقمة(6)، عن ًإبراىيم(5)عن أيب معشر

 

 
                                                 

 (َُْالبغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو  (1)
كخالد بن عبد ا  عمرك بن عوف بن أكس الواسطي، أبو عثماف البزاز البصرم، ركل عن ابن ا٤باجشوف كٞباد بن سلمة (2)

حجة، قاؿ أبو حاًب: "ثقة  الديرعاقويل كخلق،عبد الكرًن بن ا٥بيثم ، كركل عنو البخارم كأبو داكد ك٧بمد ابنو ك الواسطي كآخرين
 ىػ. انظر: ا٤بزم، ِِٓمات سنة  ،"ثقة ثبتكقاؿ ا٢بافظ: "، "قل ما رأيت أثبت منو"قاؿ أبو زرعة: ككاف ٰبفظ حديثو"، ك 

 (َٖٖٓ، رقم)ْ، طتقريبال(، كابن حجر، َِّٕ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُٕٕ/ ِِ، )ُ، طتهذيب الكمال
خالد بن عبد ا بن عبد الرٞبن بن يزيد الطحاف الواسطي ا٤بزين موالىم، يقاؿ اشَبل نفسو من ا ثبلث مرات بوزنو فضة،  (3)

كاف خالد : "قاؿ أٞبد، كقتيبة كآخركف ، كركل عنو ابنو ٧بمد كمسددكخالد ا٢بذاء كٝباعة ركل عن حصْب كبياف بن بشر
: كقاؿ الَبمذم"، ثقة صحيح ا٢بديث: "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "سعد كأبو زرعة كالنسائي كقاؿ ابن"، الطحاف ثقة صا٢با ُب دينو

ىػ، كقيل سنة  ُِٖىػ كقيل:  ُٕٗتوُب سنة  "،ثقة ثبتكقاؿ ا٢بافظ: " ،"عابدثقة أحد العلماء، "، كقاؿ الذىيب: "ثقة حافظ"
(، ُّّّ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ٗٗ /ٖ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  َُُق، ككاف مولده سنة  ُّٖ

 (ََُ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كُْٕٔ، رقم)المرجع السابقكابن حجر العسقبلين، 
 (ُُٖىو ا٢بذاء، إماـ حافظ ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
كسعيد بن جبّب كفضيل بن عمرك  كالشعيب النخعي ىو زياد بن كليب ا٢بنظلي، أبو معشر الكوُب التميمي، ركل عن إبراىيم (5)

: كقاؿ أبو حاًب"، كاف ثقة ُب ا٢بديث: "كعنو قتادة كخالد ا٢بذاء كسعيد بن أيب عركبة كشعبة كغّبىم. قاؿ العجلي، الفقيمي
"، اف من ا٢بفاظ ا٤بتقنْب: "ككقاؿ ابن حباف"، ثقة: "كقاؿ النسائي"، صاّب من قدماء أصحاب إبراىيم ليس با٤بتْب ُب حفظو"
(، كالذىيب، َْٓ/ ٗ، )ُ، طتهذيب الكمالىػ. انظر: ا٤بزم،  َُِأك  ُُٗ، توُب سنة "ثقة حافظ متقنقاؿ ا٢بافظ: "ك 

 (َِٔٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِّٖ/ ّ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر العسقبلين،َُٕٓ، رقم)المرجع السابق
، كركل عنو سلمة بن كهيل كزبيد اليامي كعبد الرٞبن بن يزيد إبراىيم بن سويد النخعي الكوُب، ركل عن علقمة كاألسود (6)

كقاؿ الدارقطِب: "ليس ُب حديثو شيء منكر إ٭با ىو ، كقاؿ النسائي: "ثقة"، قاؿ ابن معْب: "مشهور"، كا٢بسن بن عبيد ا
ثقة مل يثبت أف النسائي ، كقاؿ ا٢بافظ: "بن حباف ُب الثقاتاكذكره ، ي: "ثقة"قاؿ العجل، ك حديث السهو كحديث الرفا"

 (ُْٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُْ/ ِ، )المرجع السابق. انظر: ا٤بزم، "ضعفو
، كركل كغّبىم علقمة بن قيس بن عبد ا النخعي الكوُب، أبو شبل، ركل عن أيب بكر كعمر كعثماف كعبد ا بن مسعود (7)

    كقاؿ "، ثقة من أىل ا٣بّب: "قاؿ أٞبد عنو ابن أخيو عبد الرٞبن بن يزيد كابن أختو إبراىيم النخعي كسلمة بن كهيل كآخركف،
"، كقاؿ ال علقمة يقرئو كيعلموإما أقرأ شيئا كال أعلمو : "كقاؿ أبو إسحاؽ عن عبد الرٞبن بن يزيد قاؿ عبد ا"، ثقة: "بن معْبا

(، ََّ/ َِ، )ُ، طتهذيب الكمالق، كقيل بعد السبعْب. انظر: ا٤بزم،  ِٔ، مات سنة "ثقة ثبت فقيو عابدا٢بافظ: "
 (ِٕٔ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ّّٕٖ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 
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ـى  ملىٍ » لىةى ا١بًٍنّْ   (1)«رىسيوًؿ اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىًدٍدتي أىينّْ كيٍنتي مىعىوي أىكيٍن لىيػٍ

ْ َيآء  : ﴿قولوج من ال ٯبيز الوضوء بالنبيذ بظاىر تكقد اح         فَوَۡى ََتُِدوا
 ْ ْا ًُ ًَّ ًَ   الطهارة با٤باء، كفرض على من ال ٯبد ا٤باء من ا٤برضى كا٤بسافرين التيمما افَبض (2)﴾َفَج

 صلى ا يبة إال با٤باء أك الصعيد إذا مل ٯبد ا٤باء، كجاء ا٢بديث عن النار لصعيد، فليس ٯبوز طهاب
 كم بالداللة على ذللعليو كس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)   :(، ِّٗ/ ْكالقراءة على ا١بن، )، كتاب الصبلة، باب ا١بهر بالقراءة ُب الصبح صحيح مسلمأخرجو مسلم، التخريج

(، كبلٮبا من ِٖ(، رقم)ُٕ/ ُ، كتاب الطهارة، باب منع التطهّب بالنبيذ، )السنن الكبرى(، كأخرجو البيهقي ُب ُِٓرقم)
 طريق خالد بن عبد ا بو.

 :إسناد ا٤بصنف صحيح، رجالو ثقات أثبات. دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل ابن مسعود رضي ا عنو، كسنده صحيح. الحكم على الحديث 

 ٔ، كسورة ا٤بائدة: جزء من اآلية ّْسورة النساء: جزء من اآلية  (2)
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، عن (5)، عن أيب قبلبة(4)، عن خالد(3)، عن الثورًم(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُٕٓ
الصًَّعيدي الطَّيّْبي كيضيوءي : »عليو كسلم أنو قاؿ ، عن النيب صلى ا(7)، عن أيب ذر(6)عمرك بن ٔبداف

، فىًإذىا ًد اٍلمىاءى عىٍشرى ًسًنْبى يػٍره  اٍلميٍسًلًم، كىًإٍف ملٍى ٯبًى  (8)«كىجىدى اٍلمىاءى فػىٍلييٍمًسٍسوي بىشىرىتىوي، فىًإفَّ ذىًلكى خى

                                                 
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔىو صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕسفياف بن سعيد بن مسركؽ، ثقة حافظ إماـ، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو  (3)
 (ُّٓىو ا٢بذاء، إماـ حافظ ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
، كركل عنو كغّبىمىو عبد ا بن زيد بن عمرك أك عامر ا١بىٍرمي، أبو قبلبة البصرم، ركل عن عمر كأيب ىريرة كعائشة كأنس  (5)

بصرم تابعي : "كقاؿ العجلي"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث ككاف ديوانو بالشاـ: "ابن سعد  قاؿ أيوب كخلق،قتادة كٰبٓب بن أيب كثّب ك 
ثقة "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة: "كقاؿ ابن خراش"، لن تزالوا ٖبّب يا أىل الشاـ ما داـ فيكم ىذا: "كقاؿ عمر بن عبد العزيز"، ثقة

(، كالذىيب، ِْٓ/ ُْ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  َُٕىػ كقيل سنة  َُْ، توُب سنة "فاضل كثّب اإلرساؿ
 (ّّّّ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِِْ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ِّْٕ، رقم)ُ، طالكاشف

العامرم بصرم، ركل عن أيب ذر كأيب زيد  -بضم الباء ا٤بعجمة كسكوف ا١بيم كفتح الٌداؿ ا٤بهملة-عمرك بن ٔبيٍداف  (6)
، قاؿ عبد ا بن أٞبد: قلت أليب: عمرك بن ٔبداف "مل يرك عنو غّب أيب قبلبة"قاؿ ابن ا٤بديِب: ، كركل عنو أبو قبلبة، األنصارم

كقاؿ ، "مع جهالتوكقد كثق "، كقاؿ الذىيب: "بصرم تابعي ثقة"، كقاؿ العجلي: "ال يعرؼ"، كقاؿ ابن قطاف: "ال"معركؼ؟ قاؿ: 
(، ْٗٓ/ ُِ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ِّٔ/ ُ، )ُ، طإكمال اإلكمالابن نقطة، ، انظر: "ال يعرؼ حالو"ا٢بافظ: 
 (ِْٗٗ، رقم)ْ، طقريبال(، كٕ/ ٖ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُِْٗ، رقم)المرجع السابقكالذىيب، 

(7)
:           كقيل، بن جنادة برير: كقيل، جندب بن جنادة: قيل، اختلف ُب ا٠بو كاسم أبيو اختبلفا كثّبا؛ بو ذر الغفارمىو أ

عنو أنس بن مالك كابن عباس كعبد ا بن شقيق ركل ك ، ركل عن النيب صلى ا عليو كآلو كسلمغّب ذلك،  كقيل، بن جندبا
يقاؿ: أسلم بعد أربعة، فكاف خامسنا، ٍب انصرؼ إىل ببلد قومو  ،إلسبلـكاف من كبار الصحابة قدًن ا. كعمرك بن ٔبداف كخلق

مات بالربذة : كقاؿ خليفة كعمرك بن علي. كمناقبو كفضائلو كثّبة جدافأقاـ ّٔا حٌب قدـ على النَّيًبٌ صلى ا عليو كسٌلم ا٤بدينة، 
(، ُِٓٔ/ ْ، )ُ، طاالستيعابر: ابن عبد الرب، . انظزاد ا٤بدائِب كصلى عليو ابن مسعود ٍب مات بعده بيسّبق،  ِّسنة 

 (.َُٓ/ ٕ،  )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر، ٔٗ/ ٔ، )ُ، طأسد الغابةكابن األثّب، 
(8)  مسند األنصار، حديث أيب ذر الغفارم رضي ا عنو، )المسند: أخرج ىذا ا٢بديث أيضا أٞبد ُب التخريج ،ّٓ /

(، كالَبمذم ُب ِّّ(، رقم)َٗ/ ُ، كتاب الطهارة، باب ا١بنب يتيمم، )السنن(، كأخرجو أبو داكد ُب ُُِّٕ(، رقم)ِٖٗ
، باب الصلوات ىالمجتب(، كالنسائي ُب ُِْ(، رقم)ُُِ/ ُ، أبواب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا مل ٯبد ا٤باء، )السنن

، مسند أيب ذر الغفارم رضي ا عنو، عمرك بن ٔبداف، عن أيب ذر، المسند(، كالبزار ُب ِِّ(، رقم)ُُٕ/ ُبتيمم كاحد، )
، باب التيمم، ذكر اإلحسان(، كأخرجو ابن حباف ُب صحيحو، كما ُب ّّٕٗ(، رقم)ِٕٖ/ ٗعن النيب صىلى ا عليو كسلم، )

، =             السنن(، كالدارقطِب ُب َُُّ(، رقم)َّّ/ ِزعم أف ىذا ا٣برب تفرد بو خالد ا٢بذاء، )ا٣برب ا٤بدحضد قوؿ من 
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                              ، (3)، ثنا عوؼ(2)، ثنا ىوذة بن خليفة(1)حدثنا ٧بمد بن إ٠باعيل الصائغ - ُٕٔ

                                                                                                                                                         

(، كا٢باكم ُب ِْٕ(، رقم)ّْٕ/ ُ(، ك)ُِٕ(، رقم)ّْْ/ ُ= كتاب الطهارة، باب ُب جواز التيمم ٤بن مل ٯبد ا٤باء سنْب، )
 (، كلهم من طريق خالد ا٢بذا بو. ِٕٔقم)(، ر ِْٖ/ ُ، كتاب الطهارة، كأما حديث عائشة، )المستدرك

  :عمرك بن ٔبداف فقد رجاؿ ا٤بصنف ثقات أثبات إال إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد فإنو صدكؽ، ككذلك دراسة اإلسناد
     جلي حكم عليو كبار األئمة مثل علي بن ا٤بديِب كأٞبد كابن القطاف بأنو ٦بهوؿ ا٢باؿ لتفرد أيب قبلبة بالركاية عنو، ككثقو الع

  .كابن حباف
  :تقدـ من كجود علة ُب ا٢بديث حيث إف عمرك بن ٔبداف قد اختلف األئمة ُب ا٢بكم عليو؛ قد الحكم على الحديث

فضعفو بعض األئمة ١بهالتو ككثقو بعضهم. كبناء على ىذا االختبلؼ فقد اختلف األئمة ُب حكمهم على ىذا ا٢بديث، قد 
النوكم الذىيب كا٢باكم ك كالدارقطِب كابن حباف كأيب حاًب الَبمذم و األئمة اآلخركف كصححك  ضعفو بعض األئمة كابن القطاف

 ،كعبد ا بن عمرك ،كُب الباب عن أيب ىريرة، كمن ا٤بعاصرين كالشيخ أٞبد شاكر كاأللباين كغّبٮبا. قاؿ الَبمذم: "غّبىمك 
كقد ركل ىذا ، عن أيب ذر ،عن عمرك بن ٔبداف ، قبلبةعن أيب ،كىكذا ركل غّب كاحد عن خالد ا٢بذاء، كعمراف بن حصْب

ىذا »قاؿ ا٢باكم: "، ك كىذا حديث حسن صحيح ،كمل يسمو ،عن أيب ذر، عن رجل من بِب عامر ،عن أيب قبلبة ،ا٢بديث أيوب
المرجع ، ككافقو الذىيب، كقد أطاؿ النفس أٞبد شاكر ُب بياف صحة ىذا ا٢بديث. انظر: كالَبمذم، «كمل ٱبرجاه، حديث صحيح

(، كالزيلعي، ِّٕ/ ّ، )ُ، طبيان الوىم واإليهام(، ابن القطاف، ِْٖ/ ُ، )المرجع السابق(، كا٢باكم، ُِّ/ ُ، )السابق
 (.ُْٖ/ ِ، )ُ، طصحيح سنن أبي داود(، كاأللباين، ُْٖ/ ُ، )ُ، طنصب الراية

 (َُٕىو أبو جعفر البغدادم، صدكؽ، قد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
ىىٍوذة بن خليفة بن عبد ا بن عبد الرٞبن بن أيب بكرة الثقفي البكراكم، أبو األشهب البصرم األصم، نزيل بغداد كمسندىا،  (2)

قاؿ  ،كأٞبد بن حنبل كآخركف كا٢بارث بن أيب أسامة، كركل عنو إبراىيم ا٢بريب كغّبىم ركل عن سليماف التيمي كعوؼ كابن عوف
أدرؾ شرٰبا ما كاف أضبط ىذا األصم عنو يعِب ىوذة : "كقاؿ األثـر ٠بعت أٞبد ذكر عوفا فقاؿ"، ما كاف أصلح حديثو: "أٞبد

"، ليس بو بأس": كقاؿ النسائي "،صدكؽ"كقاؿ أبو حاًب:  "،ضعيف: "بن معْباكقاؿ "، أرجو أف يكوف صدكقا إف شاء ا تعاىل
، ُ، ط الكاشف(، كالذىيب، َِّ/ َّ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ُِٔمات سنة كقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ"، 

 (ِّٕٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كْٕ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُٗٗٓرقم)
يلة  (3) ، كركل عنو كٝباعة األعرايب العبدم البصرم، ركل عن أيب العالية كالنهدم كالعطاردم -بفتح ا١بيم-عوؼ بن أيب ٝبى

: كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "بن معْباكقاؿ "، ثقة صاّب ا٢بديث: "أٞبدقاؿ  ،كآخركف القطاف كغندر كىوذة كعثماف بن ا٥بيثم
رأيت داكد بن أيب ىند : "كقاؿ األنصارم"، ا٢بديثكاف ثقة كثّب : "بن سعداكقاؿ "، ثقة ثبت" :كقاؿ النسائي"، صدكؽ صاّب"

ق، كلو ست  ُْٕق أك  ُْٔ، كتوُب سنة "كرمي بالقدر كبالتشيعكقاؿ ا٢بافظ: "ثقة  "،يضرب عوفا كيقوؿ كيلك يا قدرم
، بقالمرجع الساا٤بزم، (، ك َْ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء(، كالنوكم، َّٔ/ ُ، )ُ، طاألنسابالسمعاين، كٜبانوف. انظر: 

تقريب (، كُٔٔ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َّْٗ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّْٕ/ ِِ)
 (ُِٓٓ، رقم)ْ، طالتهذيب
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لم ُب سفر كنا مع النيب صلى ا عليو كس: ، قاؿ(2)، ثنا ًعمراف بن حصْب(1)نا أبو رجاء العطاردمث
فإذا رجل معتزؿ مل يصل ُب  ،فصلى بالناس فانفتل من صبلتو ،ٍب نودم بالصبلة ،بوضوءفدعا 

في : »فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ،القـو ؟ مىا مىنػىعىكى يىا فيبلى ، فقاؿ: يا       «أىٍف تيصىلّْيى ُب اٍلقىٍوـً
: رسوؿ ا، أصابتِب جنابة، كال ماء،   . (3)«عىلىٍيكى بًالصًَّعيًد فىًإنَّوي يىٍكًفيكى »قىاؿى

                                                 
كيقاؿ ابن تيم، أبو رجاء العطاردم مشهور بكنيتو كقيل غّب  -بكسر ا٤بيم كسكوف البلـ بعدىا مهملة-ىو عمراف بن ًمٍلحاف  (1)

، أسلم ُب حياة النيب صلى ا عليو كسلم، ركل عن عمر كعليذلك ُب اسم  ، كركل عنو كعمراف بن حصْب كغّبىم أبيو، ٨بضـر
كاف ثقة ُب ا٢بديث كلو ركاية " :بن سعداكقاؿ "، ثقة: "بن معْب كأبو زرعةاقاؿ  أيوب كجرير بن حاـز كمهدم بن ميموف كخلق،

 ، بن حباف ُب الثقات"، كذكر اعبادة كاف ثقة ككانت فيو غفلة ككانت لو: "عبد الربكقاؿ بن "، علم بالقرآف كأـ قومو أربعْب سنة
"، عامل عامل نبيل مقرئ معمر"، كقاؿ الذىيب: "كاف أىبيو رجاء ٱبتم ُب شهر رمضاف ُب كل عشر لياؿ مرة"شهب: كقاؿ أبو األ

، كلو مائة كعشركف سنة. انظر: ا٤بزم، ق َُٖق كقيل  َُٕق كقيل  َُٓمات سنة كقاؿ ا٢بافظ: "٨بضـر ثقة معمر"، 
   ، ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِْٕٓ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ّٔٓ/ ِِ، )المرجع السابق

 (ُُٕٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُْ/ ٖ)
كغزا مىعى عمراف بن حصْب بن عبيد بن خلف ا٣بزاعي، أبو ٪بيىٍيد بنوف كجيم مصغر، أسلم مع أيب ىريرة عاـ خيرب كصحب،  (2)

عليو كسلم غزكات، بعثو عمر بن ا٣بطاب إىل البصرة، ليفقو أىلها، ككاف من فضبلء الصحابة، كاستقصاه  رسوؿ ا صلى ا
ا من أصحاب  عبد ا بن عامر على البصرة، فأقاـ قاضينا يسّبا، ٍبيَّ استعفي فأعفاه. قىاؿى ٧بيىمد بن سّبين: مل نر ًُب البصرة أحدن

ركل عنو مطرؼ بن الشخّب  النيب صلى ا عليو كسلم يفضل على عمراف بن حصْب، ككاف ٦باب الدعوة، كمل يشهد الفتنة.
لم عليو، مات سنة اثنتْب كٟبسْب بالبصرة. انظر: ابن عبد الرب، كأخوه كٝباعة بعثو عمر إىل البصرة ليفقههم ككانت ا٤ببلئكة تس

، تهذيب الكمالكا٤بزم، (، ِٗٔ/ ْ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، َُِٖ/ ّ، )ُ، طاالستيعاب في معرفة األصحاب
      ، ُط ،اإلصابة في تمييز الصحابةكابن حجر العسقبلين، (، ُِْٔ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ُّٗ/ ِِ، )ُط
 (. َُٓٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُِٓ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيب، ك(ْٖٓ/ ْ)

(3)  كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب كضوء ا٤بسلم، يكفيو من ا٤باء، صحيح البخاري: فقد أخرجو البخارم ُب التخريج ،
، مسند البصريْب، حديث المسند(، كأخرجو أٞبد ُب ّْٖ(، رقم)ٖٕ/ ُ(، كُب باب التيمم ضربة، )ّْْ(، رقم)ٕٔ/ُ)

بالصعيد، ، كتاب الطهارة، باب التيمم سنن النسائي(، كأخرجو النسائي ُب ُٖٖٗٗ(، رقم)ُِٗ/ ّّعمراف بن حصْب، )
 (، كلهم من طريق عوؼ بو.َِّ(، رقم)ُٖٔ/ ُ)
  :سند ا٤بصنف حسن؛ فيو ٧بمد بن إ٠باعيل الصائغ كىوذة ككبلٮبا صدكؽ، كبقية رجالو ثقات. دراسة اإلسناد 
  :ىذا حديث صحيح، كقد كراه البخارم ُب صحيحو. الحكم على الحدبث 
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قولو: أصابتِب  شبو أف يقوؿ لو عندبغّب ا٤باء أل (1)زئ[قاؿ أبو بكر: كلو كانت الطهارة ]٘ب
 ، أك شراب كذا، فدؿ ظاىر الكتاب كالسنة على أف الوضوء الاكال ماء: اطلب نبيذ كذ، جنابة

 م.ء فالتيم ٯبد ا٤بامل إال با٤باء، فإف (2)]ٯبزئ[

 

 الطو الحالل من الطعام والشراب وغير ذلكخذكر الماء ي -ٗ

ف ا٤باء فقالت طائفة: إذا كا ،كالشراب اختلف أىل العلم ُب الوضوء با٤باء الذم ٱبالطو الطعاـ       
 . (5)كإسحاؽ (4)لو قوؿ أٞبد بن حنبىك  (3)كذلك قاؿ الشافعي  ،مستهلكا فيو مل يتوضأ بو

كذلك مثل أف يقع  ،فبل بأس بو أف يتوضأ منو ،كا فيوإذا مل يكن ا٤باء مستهل : »كقاؿ الشافعي      
 . (9)، ككذلك قاؿ إسحاؽ(8)«(7)أك القطراف (6)لبافاُب ا٤باء 

                                                 
 ُب )أ(: "٘بىٍزًم"، كا٤بثبت من )ب( (1)
 ُب )أ(: "ٯبىٍزًم"، كا٤بثبت من )ب( (2)
، األمانظر: الشافعي،  «.كإف أخذ ماء فشيب بو لنب أك سويق أك عسل فصار ا٤باء مستهلكا فيو مل يتوضأ بو»قاؿ الشافعي:  (3)
 (ْٖ/ ُ، )ُط
أحمد بن حنبل مسائل اإلمام  الكوسج، انظر: «. ككل شيء غيٌّب حٌب ذىب عنو اسم ا٤باء فبل يتوضأ بو»قاؿ أٞبد:  (4)

، «ف يتوضأ بوأكل شيء يتحوؿ عن اسم ا٤باء ال يعجبِب »(. كقاؿ أيضا: ِْ(، رقم)ُّٓ/ ِ، ) ُ، طوإسحاق بن راىويو
 (ٕ/ ُ، )ُ، طمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهللانظر: أٞبد بن حنبل، 

 ُّٔ/ ِ، المرجع السابقالكوسج،  (5)
البافي ىو ضربه من الشجر ا٤بعركؼ طيّْب الزىر، سبط القواـ، لٌْب، كرقو كورؽ ، ك ُب )ب(: "ألباف" كا٤بثبت من )أ( (6)

     ، ْ، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالصفصاؼ، كىييشبو ًبًو ا٢بساف ًُب الطوؿ كاللْب. كاحدهتا بانىةه. انظر: ا١بوىرم، 
(، مادة "ب ك ف"، ٦بمع ٔٔ/ ُ،  )ُ، طالكبير المصباح المنير في غريب الشرح(، مادة "بوف"، كالفيومي، َُِٖ/ ٓ)

 (، باب الباءٕٕ/ ُ، )ِ، طالمعجم الوسيطاللغة العربية بالقاىرة، 
ى ّيٌِ كُب التنزيل العزيز ﴿ ،القىٍطرافي كالقىًطرافي: عصارة األّٔل كشجرة األرز ك٫بوٮبا يطبخ فيتحلب منو ٍب هتنأ بو اإلبل (7) ُّ ابًِوُ ََسَ

(، فصل القاؼ، ك٦بمع اللغة العربية َُٓ/ ٓ، )ّ، طلسان العربيد االشتعاؿ. انظر: ابن منظور اإلفريقي، ﴾ ألنو شدقَِعَران  
 (، باب القاؼ.ْْٕ/ ِ، )المرجع السابقبالقاىرة، 

 (ْٖ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي،  (8)
 ُّٔ/ ِ، المرجع السابقالكوسج،  (9)
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 . (1)كقاؿ الشافعي ُب موضع آخر: إف ظهر ريح القطراف ُب ا٤باء مل يتوضأ بو

 . (2) كال با٤باء الذم يبل فيو ا٣ببز ،ال يتوضأ با٤باء ا٤بمزكج بالعسل كقاؿ مالك:        

 .   (3)قاؿ: يتوضأ بو ،أك مل تغّبه ،غّبت لونو ،: قالو الزىرم ُب كسر بلت ُب ماءكفيو قوؿ ثاف        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ْٖ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي،  (1)
 (، كفيو: "كال العسل ا٤بمزكج با٤باء".ُُْ/ ُ، )ُط، المدونة، مالك بن أنس (2)
عن الزىرم  ،كحكى ابن ا٤بنذر»ىكذا جاء ُب )أ( ك)ب(: "يتوضأ بو"، كلكن ذكر ابن قدامة ُب ا٤بغِب عكس ذلك، فقاؿ:  (3)

ُب (. ككذلك ِٓ/ُ، )ْ، طغنيالمابن قدامة ا٤بقدسي، انظر:. «مل يتوضأ بو ،غّبت لونو أك مل تغّب لونو ،ُب كسر بلت با٤باء
انظر: ابن قدامة « كحكي عن أـ ىانئ كالزىرم ُب كسر بلت ُب ماء غّبت لونو أك مل تغّبه ال ٯبوز الوضوء بو» الشرح الكبّب: 

فإف »(، كجاء ُب كتاب الطهور ما يؤيد نص ا٤بطبوع من كتاب األكسط، قاؿ أبو عبيد: ِٓ/ ُ، )ُ، طالشرح الكبيرا٤بقدسي، 
        «. إذا مل ٯبد غّبه" ،ال بأس بو"بعث فيو كثّب من خبز قاؿ:  ،عن ا٤باء ،قاؿ: ثنا الزىرم ،ثنا عن األكزاعي بن كثّب٧بمد 

 (ُِٔ(، رقم)ُُّ /ُ، )ُ، طالطهورأبو عبيد، 
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بو الناس  ا يتعاِببشيء ٩ب أك (2)، أك بأس(1)عن يعقوب أنو قاؿ ُب ماء غلي بأشناف كذكر         
 بذلك ما مل يغلب ذلك فيكوف (4)زئ[كشبهو، فإف الوضوء ]ٯب (3)توضئوف من البابونجيفيغتسلوف ك 

 ٌبالوضوء كالغسل بشيء من ا٤بياه تطبخ ح (6)زئ[، كليس ]ٯب(5)زئ[ثخينا، فإذا ثخن فإنو ال ]ٯب
 . (7)ّب اسم ا٤باءغ حاؿ غّبىا كيسمى بىلتتحوؿ عن حا٥با إ

٩با ذكرناه فلم يغّب ا٤باء  فما اختلط با٤باء ،مر ا جل ذكره بالطهارة با٤باءبكر: أ قاؿ أبو
رناه حٌب ال يقاؿ كما غّب ا٤باء ٩با ذك ،كال اختبلؼ فيو ،هارة بو جائزةفالط ،كال رٰبا ،كال طعما ،لونا

ّبه حٌب ال يسمى ختلط بو من غكذلك إذا ظهر ُب ا٤باء ما ا ،فالوضوء بو غّب جائز ،لو: ماءا مطلقا
 .مطلقا ماء

 

 

 

                                                 
جبلء  ،كا٢بكةنافع للجرب  ،تغسل بو الثياب كاأليدم ،األيٍشنافي: بالضم كالكسر، كالٌضم أىعلى، شجر من ا٢بمض معركؼ (1)

(، حرؼ النوف، ُٖ/ُّ، )ّ، طلسان العربكينسب إىل بيعو ٧بدثوف. انظر: كابن منظور،  ،مسقط لؤلجنة ،منق مدر للطمث
، د.طتاج العروس، ، كالزَّبيدم، ُُٕٔ، باب النوف، فصل ا٥بمزة، صٖ، طالقاموسآبادل،  فصل األلف، كالفّبكز

 (، مادة "أشن"َُٖ/ّْ)
(، مادة "أ س س"، كابن منظور ٕٓ/ ُ، )ُ، طجمهرة اللغةبقية الرماد بْب األثاُب. انظر: ابن دريد األزدم، اآلس أك األيٌس:  (2)

 (ٕ/ ٔ، حرؼ السْب ا٤بهملة، فصل األلف، )المرجع السابقاإلفريقي، 
 الصباغة أك ُبس، كثّبة النفع، تستعمل البابونج ىو جنس نباتات عشبية من فصيلة ا٤بركبات، كىي ا٤بشهورة ُب اليمن ٗبؤن (3)

اًكم. انظر: كالزَّبيدم،  ، المعجم الوسيط، ية(، فصل الباء ا٤بوحدة مع ا١بيم، ك٦بمع اللغة العربَّْ/ٓ) ، د.طتاج العروس، التَّدى
 ّٓ/ ُ، باب الباء، ِط
 ُب )أ(: "ٯبىٍزًم"، كا٤بثبت من )ب( (4)
 ُب )أ(: "ٯبىٍزًم"، كا٤بثبت من )ب( (5)
 ُب )أ(: "ٯبىٍزًم"، كا٤بثبت من )ب( (6)
(، كبدر ُُٖ/ ُ، )ُطالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو، البخارم ا٢بنفي، انظر:  (7)

 (ِّٔ/ ُ، ) ُ، طالبناية شرح الهدايةالدين العيِب، 
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 الماء اآلجنب ذكر الوضوء -٘

أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم على أف الوضوء با٤باء اآلجن الذم قد طاؿ مكثو ُب 
 . (2)، إال شيئا ركم عن ابن سّبين(1)ا٤بوضع من غّب ٪باسة حلت فيو جائز

ارؾ،    ب، كعبد ا بن ا٤ب(3)بأسا ا٢بسن البصرم نك٩بن كاف ال يرل بالوضوء با٤باء اآلج         
 .كإسحاؽ بن راىويو (6)، كأبو عبيد(5)كالشافعي (4)كمالك بن أنس

كمعِب اآلجن الذم يطوؿ مكثو كركوده با٤بكاف حٌب يتغّب طعمو أك رٰبو من »قاؿ أبو عبيد:          
 .الزبّب بن العواـن ع اؽ ُب ذلك ٕبديث ركمح. كاحتج إس(7)«غّب ٪باسة ٚبالطو

 

 

 

 

 

                                                 
(، ْٕ/ُ، )ُ، طاإلقناع في مسائل اإلجماع(، كابن القطاف، َُ(، رقم)ّْ/ُ، )ُ، طاإلجماعابن ا٤بنذر، انظر:  (1)

 (ُِْ/ ُ، )ُ، طالفتاوى الكبرى(، كابن تيمية، ِِٗرقم)
الكتاب المصنف في (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب َِٔ/ رقم)َّٗ، صُ، طالطهورأخرجو أبو عبيد، القاسم بن سبلـ ُب  (2)

 (ْٖٓ(، رقم)ْٔ /ُ، )ُ، طاألحاديث واآلثار
 (ْٗٓ(، رقم)ْٔ/ ُالمرجع السابق، )(، كابن أيب شيبة، ِٗٓ(، رقم)َّٗ/ ُ، )المرجع السابقانظر: أبو عبيد،  (3)
بلغة السالك ألقرب المسالك (، كالصاكم ا٤بالكي، ُْْ-َْْ/ ّ، )ّ، طأحكام القرآنبن العريب ا٤بالكي، انظر: ا (4)

 (ِّ/ ُ، )ُ، طبحاشية الصاوي على الشرح الصغير ا٤بعركؼ
 (ْٖ/ ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (5)
 (َُّ/ ُ، )ُ، طالطهورأبو عيبيد، انظر:  (6)
 (َُّ/ رقم)ُ، صُ، طالطهورأبو عيبيد، (7)
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 ،       (4)عت ٧بمد بن إسحاؽ: ٠بقاؿ (3)يب، ثنا أ(2): أنا كىب بن جرير(1)قاؿ إسحاؽ - ُٕٕ

                                                 
 جرير كالداركردم كمعتمرإسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد ا٢بنظلي، أبو ٧بمد، كقيل: أبو يعقوب ا٤بركزم بن راىويو، ركل عن  (1)

، قاؿ أٞبد: "مل يعرب ا١بسر إىل خراساف مثلو"، كقاؿ كٝباعة، كركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكد كالَبمذم كالنسائي كخلق
أيضا: "ال أعرؼ لو بالعراؽ نظّبا"، كقاؿ ٧بمد بن أسلم الطوسي: "كاف أعلم الناس كلو عاش الثورم الحتاج إىل إسحاؽ". 

كقاؿ ابن خزٲبة: "كا لو كاف ُب التابعْب ألقركا لو ٕبفظو كعلمو كفقهو"، كقاؿ أبو زرعة: "ما رؤم ، ئي: "ثقة مأموف"كقاؿ النسا
 ثقة حافظ، كقاؿ ا٢بافظ: "أحفظ من إسحاؽ". قاؿ أبو حاًب: "كالعجب من إتقانو كسبلمتو من الغلط مع ما رزؽ من ا٢بفظ"

داكد: "إسحاؽ بن راىويو تغّب قبل أف ٲبوت ٖبمسة أشهر ك٠بعت منو ُب تلك األياـ  و. كقاؿ أب"قرين أٞبد ابن حنبل٦بتهد 
، ُ، طتهذيب الكمالق، كلو اثنتاف كسبعوف سنة كقيل سبع كسبعوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ِّٖفرميت بو"، مات ُب شعباف سنة 

 (ِّّ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُِٔ/ ُ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر،  (، ِٕٔ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ّّٕ/ ِ)
، كركل عنو كغّبىم ابن عوف كىشاـ بن حسافأبيو ك كىب بن جرير بن حاـز بن زيد، أبو عبد ا األزدم البصرم، ركل عن  (2)

 عن: "قاؿ ؟كتبأأريد البصرة عمن : قاؿ سليماف بن داكد القزاز قلت ألٞبدكابن معْب كابن ا٤بديِب كابن راىويو كآخركف. أٞبد 
كقاؿ كقاؿ: "كاف ٱبطىء"،  بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، ليس بو بأس"كقاؿ النسائي: "، كىب بن جرير كأيب عامر العقدم

مات سنة ست : بن سعداكقاؿ "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة"، كاف ثقة  : "بن سعداكقاؿ "، بصرم ثقة كاف عفاف يتكلم فيو: "العجلي
(، كالذىيب، ُُِ/ ُّ، )المرجع السابق. انظر: ا٤بزم، كمائتْب كىب ُب اـر سنة سبعمات : قاؿ ىاركف بن عبد ا، ك كمائتْب

 (ِْٕٕ، رقم)ْطتقريب، ال(، كُُٔ/ ُُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َُٓٔ، رقم)المرجع السابق
       ركل عن أيب الطفيل كا٢بسن كابن سّبين جرير بن حاـز بن زيد بن عبد ا األزدم، أبو النضر البصرم، كالد كىب،  (3)

جرير بن حاـز اختلط ككاف لو " :بن مهدماقاؿ ، كغّبىم كركل عنو كلده كىب كابن مهدم كىدبة كشيباف، كابن إسحاؽ كٝباعة
بل موتو تغّب ق: "كقاؿ أبو نعيم"، أكالد أصحاب حديث فلما احسوا ذلك منو حجبوه فلم يسمع أحد منو ُب حاؿ اختبلطو شيئا

: بن معْب عنو فقاؿاكقاؿ عبد ا بن أٞبد سألت "، ما رأيت ٞبادا يعظم أحدا تعظيمو جرير بن حاـز: "كقاؿ موسى"، بسنة
: كقاؿ العجلي"، ليس بشيء ىو عن قتادة ضعيف: "إنو ٰبدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكّب فقاؿ: فقلت"، ليس بو بأس"
    كقاؿ "، أشياء ال يركيها غّبه مستقيم ا٢بديث صاّب فيو إال ركايتو عن قتادة فإنو يركم عنوىو : "كقاؿ بن عدم"، بصرم ثقة"
ثقة لكن ُب حديثو عن قتادة ضعف كلو أكىاـ إذا كقاؿ ا٢بافظ: ""، كاف ٱبطىء ألف أكثر ما كاف ٰبدث من حفظو: "بن حبافا

(، ٖٕٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، ِْٓ/ ْ) ،المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  َُٕتوُب سنة  ،"حدث من حفظو
 (ُُٗ، رقم)ْطالتقريب، (، كٗٔ/ ِ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر، 

كٰبٓب بن  ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار، أبو بكر كيقاؿ أبو عبد ا ا٤بطليب موالىم ا٤بدين نزيل العراؽ، ركل عن عطاء كالزىرم (4)
         كقاؿ "، كاف ثقة ككاف حسن ا٢بديث: "بن معْباقاؿ  ،كٝباعة، كركل عنو شعبة كا٢بماداف كالسفياناف عباد كخلق كثّب

رأيت على بن عبد ا : "كقاؿ البخارم"، دجاؿ من الدجاجلة: "كقاؿ مالك"، بن إسحاؽ من أحفظ الناساكاف : "معاكية وأب
كقاؿ "، كانوا يطعنوف عليو بشيء من غّب جنس ا٢بديث" :دثِب مصعب قاؿح: "كقاؿ إبراىيم ا٢بريب"، بن إسحاؽاٰبتج ٕبديث 

"، كا صدقارأكابن إسحاؽ رجل قد أٝبع الكرباء من أىل العلم على األخذ عنو كقد اختربه أىل ا٢بديث ف: "أبو زرعة الدمشقي
كاف ٧بمد بن : "بد ا بن ٭بّب يقوؿكقاؿ ٧بمد بن ع"، الناس يشتهوف حديثو ككاف يرمي بغّب نوع من البدع" :كقاؿ ا١بوزجاين

عبة: =          كقاؿ ش"، مدين ثقة: "كقاؿ العجلي"، ليس بالقوم: "كقاؿ النسائي"، إسحاؽ يرمي بالقدر ككاف أبعد الناس منو
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 :           ، قاؿ(3)، عن أبيو(2)، عن عبد ا بن الزبّب(1)باد بن عبد ا بن الزبّبع ثِب ٰبٓب بندح

 

 

 

                                                                                                                                                         

اختلف " :كقاؿ الدارقطِب"، كاف ثقة كمن الناس من يتكلم فيو: "بن سعداكقاؿ "، ٧بمد بن إسحاؽ أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث= "
٧بمد بن إسحاؽ عامل كبّب كإ٭با مل ٱبرجو البخارم من أجل ركايتو : "كقاؿ أبو يعلى ا٣بليلي"، األئمة فيو كليس ٕبجة إ٭با يعترب بو

ا٤بطوالت كقد استشهد بو كأكثر عنو فيما ٰبكي ُب أياـ النيب صلى ا عليو كسلم كُب أحوالو كُب التواريخ كىو عامل كاسع الركاية 
كاف صدكقا كمن ٕبور العلم كلو كقاؿ الذىيب: ""، صدكؽ: "كقاؿ أبو زرعة"، يكتب حديثو: "كقاؿ أبو حاًب الرازم"، لم ثقةكالع

قاؿ ا٢بافظ: "إماـ ا٤بغازم ، ك "غرائب ُب سعة ما ركل تستنكر، كاختلف ُب االحتجاج بو كحديثو حسن كقد صححو ٝباعة
       ، المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُِٓ، كقيل ُُٓىػ، كقيل:  َُٓ، مات سنة "يدلس كرمي بالتشيع كالقدرصدكؽ 

، ْط قريب،الت(، كّٖ/ ٗ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُْٖٕ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك َْٓ/ ِْ)
 (ِٕٓٓرقم)

، الزبّب عم أبيو عبد ا بن عركة بن كعمو ٞبزة كابن ٰبٓب بن عباد بن عبد ا بن الزبّب بن العواـ ا٤بدين، ركل عن جده كأبيو (1)
بن حباف ُب اكذكره "، ثقة: "كالنسائي كالدارقطِب بن معْباؿ كموسى بن عقبة كغّبىم. قا كركل عنو ىشاـ بن عركة كابن إسحاؽ

المرجع مات بعد ا٤بائة، كلو ست كثبلثوف سنة. انظر: ا٤بزم، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة". ، "ثقة مل يتكهلكقاؿ الذىيب: "، الثقات
          ، ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َُٗٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّّٗ/ ُّ، )السابق

 (ٕٕٓٓ، رقم)ْط تقريب التهذيب،(، كِّْ/ ُُ)
كأبو خيبػىٍيب با٤بعجمة مصغرا، كاف أكؿ مولود ُب اإلسبلـ با٤بدينة من عبد ا بن الزبّب بن العواـ القرشي األسدم، أبو بكر  (2)

ا٤بهاجرين، ككيل ا٣ببلفة تسع سنْب إىل أف قتل، ككاف هناية ُب الشجاعة كغاية ُب العبادة، ركل عنو أخوه عركة كابنو عامر كخلق، 
،      ُ، طاالستيعابابن عبد الرب، انظر:  كمات شهيدا ُب حصر ا٢بجاج لو بالبيت العتيق ُب ذم ا٢بجة سنة ثبلث كسبعْب.

، المرجع السابقالذىيب، (، ك َٖٓ/ ُْ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ُِْ/ ّ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، َٓٗ/ ّ)
(، ُِّ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كٖٕ/ ْ، )ُ، طاإلصابة في تمييز الصحابة(، كابن حجر العسقبلين، َِِٕرقم)

 .(ُّّٗ، رقم)ْط التهذيب،تقريب ك
الزبّب بن العواـ بن خويلد بن أسد بن عبد العزل بن قصي بن كبلب، أبو عبد ا القرشي األسدم، أحد العشرة ا٤بشهود ٥بم  (3)

ه با١بنة، حوارم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كابن عمتو صفية كابن أخي خدٯبة كأكؿ من سل سيفا ُب سبيل ا، ركل عنو ابنا
ابن عبد الرب، ق. انظر:  ّٔعبد ا كعركة كنافع بن جبّب، استشهد بعد منصرفو من كقعة ا١بمل ُب ٝبادل األكىل سنة 

        (، ُِٔٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك َّٕ/ ِ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، َُٓ/ ِ، )ُ، طاالستيعاب
 .(ََِّ, رقم)المرجع السابق(، كُّٖ/ ّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كْٕٓ/ ِ، )ُطاالصابة،  كابن حجر العسقبلين،
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قاؿ: ٍب أمر رسوؿ ا صلى ا عليو  ،ُب أحدلى ا عليو كسلم مصعدين خرجنا مع رسوؿ ا ص
صلى ا عليو  فأراد رسوؿ ا، (2)، فأتى ٗباء ُب درقتو(1)كسلم علي بن أيب طالب فأتى ا٤بهراس

اٍشتىدَّ غىضىبي : »كىو يقوؿ ،افو فغسل بو الدماء الٍب ُب كجهوفع ،فوجد لو رٰبا ،كسلم أف يشرب منو
ككاف الذم دمى كجو رسوؿ ا صلى ا ، «اً عىلىى مىٍن دىمَّى كىٍجوى رىسيوًؿ اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

 .(3)عليو كسلم يومئذ عتبة بن أيب كقاص

لوال ذلك مل يغسل النيب صلى ا عليو كسلم  ،سحاؽ: ففي ذلك بياف على أنو طاىرقاؿ إ
 (4)ّبين يكره الوضوء با٤باء اآلجنسأبو بكر: ككاف ابن  دـ بو. قاؿال

 

 

 

                                                 
: ا٢بجر ا٤بستطيل ا٤بنقور الضخم الذم ال يقلو الرجاؿ كال ٰبركونو لثقلو يسع ماء كثّبا كيتطهر الناس منو (1) كقد يعمل  ،اٍلًمٍهرىاسي

(، مادة ُٖٓ/ ْ، )ُطغريب الحديث، بو عيبيد، منها حياض للماء. كقيل: ا٤بهراس ُب ىذا ا٢بديث: اسم ماء بأحد. انظر: أ
/ ٔ، ) ّ، طلسان العرب(، مادة "ىرس"، كابن منظور، ِٗٓ/ ٓ، )النهاية في غريب الحديث واألثر"رفف"، كابن األثّب، 

 (، فصل ا٥باء.ِْٖ
الدرقة: ا١بحفة، كىي تػيٍرس من جلود ليس فيو خشب كال عقب، كا١بمع درؽ كأدراؽ كدراؽ. كالدرياؽ: لغة ُب الَبياؽ. انظر:  (2)

(، ٓٗ/ َُ، )المرجع السابق(، مادة "درؽ"، كابن منظور، ُّْٕ/ ْ، )ْ، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةا١بوىرم، 
 فصل الداؿ ا٤بهملة

(3)   :أيضا إسحاؽ بن راىويو ُب مسنده كلكنو غّب موجود ُب ا٤بطبوع فلعلو ُب القطعة ا٤بفقودة من ا٤بسند، أخرجو التخريج
، ُ، ط، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةالبوصّبمكقد ذكره البوصّبم ُب اإلٙباؼ كابن حجر ُب ا٤بطالب. انظر: 

 (. َّٓ/ ُٕ، )ُ، طد الثمانيةالمطالب العالية بزوائد المسانيكابن حجر (، ُِِ/ ٓ)
  :إسناد ىذه الركاية صحيح ألف رجالو ثقات إال ٧بمد بن إسحاؽ فهو حسن ا٢بديث كلكنو إماـ ُب السّب دراسة اإلسناد

كا٤بغازم كىذه الركاية من ٚبصصو فتصح الركاية، أما تدليسو فقد صرح ُب ىذه الركاية بالتحديث فانتفت شبهة تدليسو، كقد 
اإلحسان بترتيب اأٍلزدم عن إسحاؽ بن راىويو ّٔذا اإلسناد،  أخرجو أيضا ابن حباف ُب صحيحو من طريق عبد ا بن ٧بمد

، كتاب إخباره صلى ا عليو كسلم عن مناقب الصحابة، باب ذكر طلحة بن عبيد ا التيمي رضواف ا عليو صحيح ابن حبان
 (َْٗٔ(، رقم)ِٔ/ ٗكقد فعل، )

  :تبْب أنو صحيح، كا أعلم. -ـكما تقد-ُب ضوء دراسة إسناد ىذا ا٢بديث الحكم على الحديث 
 تقدـ ٚبرٯبو (4)
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 النجاسة (1)[تخالطو] ذكر الماء القليل -ٙ

كقعت فيو ٪باسة، فغّبت النجاسة ا٤باء ا العلم على أف ا٤باء القليل أك الكثّب ًإذ لأٝبع أى      
 .                           (4)الوضوء كاالغتساؿ بو (3)زئ[٪بس ما داـ كذلك، كال ]ٯب (2)[طعما، أك لونا، أك رٰبا ]أنو

فلم تغّب  ،ر أك ٫بو ذلك إذا كقعت فيو ٪باسةمن البح (5)اء الكثّب مثل الرجلكأٝبعوا على أف ا٤ب      
 . (6)كال رٰبا أنو ٕبالو ُب الطهارة قبل أف تقع فيو النجاسة ،كال طعما ،لو لونا

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ُب )أ(: "ٱبيىاًلطيوي" (1)
 ُب )أ(: "إنو" (2)
 ُب )أ(: "ٯبىٍزًم" (3)
، ُُ(، رقم)ّٓ/ ُ، )ُ، طاإلجماعبن ا٤بنذر، انظر: ا (4) مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت (، كابن حـز

 (ِّٗ(، رقم)ٕٓ/ ُ، )ُ، طفي مسائل اإلجماعاإلقناع (، كابن القطاف، ُٗ/ ُ، )واالعتقادات
         الرّْجىل: بكسر الراء كفتح ا١بيم، ٝبع الرٍّْجلة: بكسر الراء كسكوف ا١بيم: كىو مسيل ا٤باء من ا٢برة إىل السهلة. انظر:  (5)

(، ِّّ/ ُ، )ِ، طسيطالمعجم الو (، فصل الراء، ك٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، ِْٕ/ ُُ، )ّ، طلسان العربابن منظور، 
 باب الراء.

 (ُِ(، رقم)ّٓ/ ُ، ) ُ، طاإلجماعبن ا٤بنذر، انظر: ا (6)
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فقالت  ،كال رٰبا ،كال لونا ،مل تغّب للماء طعما ،القليل ٙبل فيو ٪باسةا ُب ا٤باء كاختلفو 
 (2)كسعيد بن جبّب (1)طائفة: إذا كاف ا٤باء قلتْب مل ٰبمل خبثا. ركم ذلك عن عبد ا بن عمر

 .(8)ر،  كأبو ثو (7)، كأبو عبيد(6)حاؽس، كإ(5)د، كأٞب(4)، كبو قاؿ الشافعي(3)ك٦باىد

 

 

 

 

 

 

                                                 
كتاب الطهارات، باب ا٤باء إذا كاف قلتْب أك أكثر، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرجو ابن أيب شيبة ُب  (1)

 (، كسيأٌب ٚبرٯبو أيضا بعد قليل عند الدارقطِب.ُِٗٓرقم)
: ّب حىدثنا جرير، عن عيسى بن ا٤بغقاؿ ابن أيب شيبة:  (2) ابن أيب شيبة، «. اٍلمىاءي الى يػىٍنجيسي » ة، عن سعيد بن جبّب، قىاؿى

 (ُُِٓ(، رقم)ُِّ/ ُ، )ُ، طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار
،   ُطاألحاديث واآلثار،  الكتاب المصنف في، ابن أيب شيبة(، ك ُٖٔ، رقم)َِّ،  صُ، طالطهورانظر: أبو عيبيد، (3)
 (ُُّٓ(، رقم)ُّّ/ ُ)

 (ّْ/ ُ، ) ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (4)
انظر:     « ًإذا كاف قدره قلتْب فبل بأس » سألت أيب عن الوضوء من ا٤باء الذم ترد السباع قاؿ: قاؿ أبو الفضل صاّب:  (5)

 (ٖٓ، رقم)ُّٕ، صالفضل صالحمسائل اإلمام أحمد بن حنبل برواية ابنو أبي أٞبد بن حنبل، 
الكوسج، ، «كلما باؿ ُب بئر فإذا كاف ا٤باء قدر قلتْب، كىو ٫بو أربعْب دلوان أكثر ما قيل ُب القلتْب مل ينجس»قاؿ إسحاؽ:  (6)

البوؿ كغّبه سواء إذا  »كقاؿ أيضان: (. ُّ(، رقم)َّٔ-َّٓ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويو
 (ّّ(، رقم)َّٕ/ ِ، )المرجع السابقالكوسج، «. قدر قلتْب مل ينجسو شيءكاف 

 ِّٕ، صُ، طالطهورأبو عيبيد، انظر:  (7)
(، كالنوكم،   ُِ/ ُ، )ْ، طالمغنيحكى عنو ابن قدامة ُب ا٤بغِب كالنوكم ُب آّموع. انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (8)

 (ُُْ/ ُ، )المجموع شرح المهذب
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، عن (4)، عن ليث(3)، عن عبد السبلـ(2)، ثنا أبو نعيم(1)ي بن عبد اٍلعزيزحدثنا عل - ُٖٕ
 (6)«ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قىٍدرى قػيلَّتػىٍْبً ملٍى يػينىجٍّْسوي شىٍيءه : »، عن ابن عمر، قاؿ(5)٦باىد

فإذا القلة  ،رأيت قبلؿ ىجر: »م ذكره ابن جريج قاؿذكاختلفوا ُب قدر القلتْب؛ ففي ا٢بديث ال     
 . (7)«تسع قربتْب أك قربتْب كشيئا

                                                 
 (َُْثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو البغوم، (1)
 ( ُْٖىو الفضل بن دكْب، ثقة ثبت حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
، أبو بكر الكوُب أصلو بصرم، ركل عن أيوب -بضم ا٤بيم كٚبفيف البلـ-بلئي عبد السبلـ بن حرب بن سلم النهدم ا٤ب (3)
قاؿ  ،كأبو نعيم كٝباعة كركل عنو ابن معْب كىناد، كليث بن أيب سليم كغّبىم خصيف كعطاء بن السائبيونس ين عبيد ك ك 

 "،ثقة صدكؽ: "كقاؿ أبو حاًب"، ليس بو بأس يكتب حديثو: "كقاؿ غّبه عن ٰبٓب "،صدكؽ: "عثماف الدارمي عن ابن معْب
ثقة : "كقاؿ يعقوب بن شيبة "،ثقة حجة:"كقاؿ الدارقطِب"، ليس بو بأس: "كقاؿ النسائي ُب التمييز"، ثقة حافظ: "كقاؿ الَبمذم

        ، عاش "ثقة حافظ لو مناكّب"، كقاؿ ا٢بافظ: "كاف بو ضعف ُب ا٢بديث ككاف عسرا" :كقاؿ ابن سعد"، ُب حديثو لْب
الكاشف في معرفة من لو الذىيب، (، ك ٔٔ/ ُٖ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ُٕٖستا كتسعْب سنة، توُب سنة 

، تقريب التهذيب(، كُّٔ/ ٔ، )ُ، طتهذيب التهذيب، كابن حجر العسقبلين، ّّٓٔ، رقمُ، طلستةرواية في الكتب ا
 (َْٕٔ، رقم)ْط
 (ْٗىو ابن أيب سليم، ضعيف سيء ا٢بفظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ْٖىو ابن جرب، ثقة حجة إماـ، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  :(، من َّ، رقم)باب حكم ا٤باء ًإذا القتو النجاسة، كتاب الطهارة، الدارقطنيسنن أخرجو أيضا الدارقطِب ُب  التخريج

 طريق ليث ّٔذا اإلسناد
 كقاؿ أبو ا٤بعتمر  "،مضطرب ا٢بديث: "قاؿ أٞبد: فيو ليث بن أيب سليم، كقد ضعفو كثّب من العلماء؛ دراسة اإلسناد

ليث ال يشتغل بو ىو : "أيب حاًب ٠بعت أيب كأبا زرعة يقوالفبن اكقاؿ "، بن عيينة يضعف ليث بن أيب سليماكاف : "القطيعي
: بن سعداكقاؿ "، ليث بن أيب سليم لْب ا٢بديث ال تقـو بو ا٢بجة عند أىل العلم با٢بديث: "كقاؿ أبو زرعة"، مضطرب ا٢بديث

يقلب األسانيد كيرفع ا٤براسيل اختلط ُب آخر عمره فكاف : "بن حبافاكقاؿ "، كاف رجبل صا٢با عابدا ككاف ضعيفا ُب ا٢بديث"
٦بمع على : "كقاؿ ا٢باكم أبو عبد ا، كيأٌب عن الثقات ٗبا ليس من حديثهم تركو القطاف كابن مهدم كابن معْب كأٞبد كذا قاؿ

صدكؽ : "كقاؿ الساجي"، ىو صدكؽ ضعيف ا٢بديث: "كقاؿ يعقوب بن شيبة"، يضعف حديثو: "كقاؿ ا١بوزجاين"، سوء حفظو
 ".منكر ا٢بديث: "بن معْباكقاؿ "، كاف سيء ا٢بفظ كثّب الغلط كاف ٰبٓب القطاف بآخره ال ٰبدث عنو  فيو ضعف

  :ىذا األثر موقوؼ على ابن عمر رضي ا عنهما، كسنده ضعيف ألجل ليث ين أيب سليم كما الحكم على الحديث
 تقدـ بياف حالو.

خالد، عن ابن جريج فذكر  ن(، من طريق مسلم بُْٕ/ ُ، )ُ)ترتيب سنجر(، ط مسند اإلمام الشافعيذكره الشافعي ُب  (7)
 (ّٖٗ/ ُ، )ّ، طالسنن الكبرىمثلو، كذكره البيهقي ُب 
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فإذا كاف ا٤باء  ،تياط أف تكوف القلة قربتْب كنصفاكاالح»قاؿ: ، عيكفيو قوؿ ثاف قالو الشاف       
كال يكوف ا٤باء الذم ال ٰبمل ، كقرب ا٢بجاز كبار ،مل ٰبمل ٪بسا ُب جر كاف أك غّبه ٟبس قرب

  .      (1)«النجاسة إال بقرب كبار

، كاآلخر: أف (2)ا: أف القلة قربتافن حنبل قوالف: أحدٮبب ؿ ثالث حكي عن أٞبدو كفيو ق       
 . ، كمل يقل بأم قرب(3)القلتْب ٟبس قرب

و إذا كاف ا٤باء قلتْب كٮبا يسحاؽ بن راىويو، قاؿ: أما الذم نعتمد علإ كفيو قوؿ رابع، قالو
 . (5)؛ ألف القلة ٫بو ا٣بابية(4)٫بو سٌت قرب

ا. ىذا قوؿ    ىرب القرب كال بأصغر كيو قوؿ خامس: كىو أف القلتْب ٟبس قرب ليس بأفك         
 . أيب ثور

، كىي قبلؿ ىجر معركفة مستفيضة، ك٠بعنا ذلك ُب (6)دس: كىو أهٌنا ا٢بباباكفيو قوؿ س        
 . (7)ا. ىذا قوؿ أيب عبيددأشعارًىم، كمل ٯبعل لذلك ح

         

 

                                                 
 (ّْ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي،  (1)
 (ّّ(، رقم)َّٕ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوانظر: الكوسج،  (2)
مسائل اإلمام أحمد رواية أبي أبو داكد السًّْجٍستاين، «. ٟبس قرب»٠بعت أٞبد سئل: كم القيلٌتاف؟ قاؿ: قاؿ أبو داكد:  (3)

 (ٕ/ُ، )ُطداود السجستاني، 
 (ُْٓ/ ُ، )المحلى باآلثاركذكره كذلك ابن حـز ُب الى؛ ابن حـز الظاىرم،  (4)
،      ّ، طلسان العربابن منظور اإلفريقي، ا١بمع: خوايب. انظر: ا٣بابية: ا٢بيٌب، كىي ا١برة الضخمة أك ا١برة الكبّبة، ك  (5)
 (، مادة )خبأ(َِٕ/ ُ، )تاج العروس من جواىر القاموس(، فصل ا٢باء ا٤بهملة، كالزَّبيدم، ِٓٗ/ ُ)

ء مع ا٤بيم ، باب ا٢باكتاب العينالفراىيدم، ب بالضم: ا١برة الضخمة، كىي فارسي معرب. انظر: باب: بالكسر ٝبع ا٢بي ا٢بً  (6)
 (، فصل ا٢باء ا٤بهملة. ِٓٗ/ ُ، )ّ، ط، لسان العرب(، كابن منظور اإلفريقيُّ/ ّح ـ، ـ ح مستعمبلف، )

 (ِّٖ/ ُ، ) ُ، طالطهورأبو عيبيد، انظر:  (7)
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،    (2)، كككيع(1)بد الرٞبن بن مهدمع ة ا١برة، ككذلك قاؿلٌ كفيو قوؿ سابع، كىو أف الق        
 . ك حدا  يوقف عليول، كمل ٯبعلوا ذ(3)ـكٰبٓب بن آد

ى خلفو صل مور الثٌ  سفياف حكى قبيصة أف ،قيٌلة قد يقاؿ: للكوزال كفيو قوؿ ثامن: كىو أف        
 ا. أخذ نعلو كقٌلة معو ٍب خرج ّٔ ضاف، ٍبمُب شهر ر 

ٍْب ما ينجس من ا بٍب جعلت مقدار عض أىل الٌلغة، قاؿ: كالقلة الب وكفيو قوؿ تاسع، قال
ا ٠بٌيت الكيزاف ٭بٌ فبلف ٕبملو كأقٌلو إذا أطاقو كٞبلو، كإ ة من اٍستقلوذاٍلماء، كما ال ينجس ىي مأخ

 ا، دم كٙبمل فيشرب فيهيقبلال؛ ألهٌنا تقٌل باأل

كاف   ًإذىا كا١ٍبرٌة الٌلطيفة كالعظيمة، كا١بٌر الٌلطيف ،(4)غّبتقع على الكوز الص ةقاؿ: كالقل         
 ، القوٌم من الٌرجاؿ يستطيع أف يقٌلو

 :(5)قاؿ ٝبيل بن معمر

ؿى ًمٍن قػيلىًلوً  ٍأنىا ... كىشىرًبٍػنىا ا٢بٍىبلى  (6)فىظىًلٍلنىا بًًنٍعمىةو كىاتَّكى
 

                                                 
 مل أقف على من نسب ىذا القوؿ إىل عبد الرٞبن بن مهدم غّب ا٤بصنف، كقد ذكر بعض العلماء ىذا القوؿ كنسبوه إىل (1)

، كمل يذكركا عبد الرٝبن بن -رٞبهم ا-بعض السلف كسعيد بن جبّب كمسركؽ ك٦باىد كا٢بسن البصرم كككيع كٰبٓب بن آدـ
(، كابن حـز الظاىرم، ٕٕٖ/ِ، )عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصارابن القصار، مهدم، كا أعلم. انظر: 

 ( ُْٓ/ُ، )المحلى باآلثار
، باب قدر القلتْب، ، كتاب الطهارة، السنن الكبرىلبيهقي ُب أخرجو ا (2) اًء الًَّذم يػىٍنجيسي كىالًَّذم الى يػىٍنجيسي ٝباعي أىبٍػوىاًب اٍلمى
 (ُِٕٓ(، رقم)ََْ/ُ)

 (ُِٖٓ(، رقم)ََْ/ُ، )المرجع السابقأخرجو البيهقي،  (3)
، كابن منظور اإلفريقي، ُٔ، صُ، طحلية الفقهاء(، كالقزكيِب، ُُٔ/ُ، )ُ، طغريب الحديثبن قتيبة الدينورم، انظر: ا (4)

 (، فصل القاؼ.ٓٔٓ/ ُ، )ّ، طلسان العرب
شاعر كمن عشاؽ العرب ا٤بشهورين، كاف فصيحا مقدما  ٝبيل بن عبد ا بن معمر العذرم القضاعي، يكُب أبا عمرك،ىو  (5)

، كما كاف كثّب عزة راكية ٝبيل فيما بعد، لقب ٔبميل بثينة جامعا للشعر كالركاية، ككاف ُب أكؿ أمره  راكية لشعر ىدبة بن حشـر
 (ِْٓ/ُ، )ُ، طالشعر والشعراءبن قتيبة الدينورم، ق. انظر: ا ٢ِٖببو الشديد ٥با، توُب سنة 

 (ّٓ، ص)ديوان جميل بثينة، ٝبيل بثينو (6)
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 : أربعة أقواؿ سول ما ذكرناه يد ُب ا٤باءدكقد رٌكينا عن اأٍلكائل ٩بن قاؿ: بالٌتحر: كقاؿ أبو ب     

 قٌلة فبل ينٌجسو شيء ذا بلغ ا٤باء أربعْب: إا بن عمرك أنو قاؿ أحدىا عن عبد     

   ، عن(4)ن ٧بٌمد بن ا٤بنكدر، ع(3)ن سفياف، ع(2)، ثنا عبد ا(1)دثنا علٌي بن ا٢ٍبسنح- ُٕٗ
ككذلك قاؿ ٧بٌمد بن  (6)«ًإذىا كىافى اٍلمىاءي أىٍربىًعْبى قػيلَّةن فىبلى يػينىجّْسيوي شىٍيءه : »، قاؿ(5)ا بن عمركعبد 

 . (7)ا٤بنكدر

                                                 
 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٕٕىو ابن الوليد العدين، صدكؽ رٗبا أخطأ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕىو الثورم، ثقة حافظ فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
يٍر  (4) ، كركل غّبىمالتيمي ا٤بدين، ركل عن أبيو كعائشة كأيب ىريرة كأيب قتادة ك  -بالتصغّب–٧بمد بن ا٤بنكدر بن عبد ا بن ا٥بيدى

         :كقاؿ ا٢بميدم"، كاف من معادف الصدؽ كٯبتمع إليو الصا٢بوف: "بن عيينةاقاؿ  ،كغّبىم كمالك كالسفيانافعنو شعبة 
مدين تابعي " :كقاؿ العجلي"، كاف من سادات القراء: "ابن حباف قاؿك "، ثقة: "بن معْب كأبو حاًباكقاؿ "، بن ا٤بنكدر حافظ"ا

"، كقاؿ غاية ُب ا٢بفظ كاإلتقاف كالزىد حجة: "كقاؿ إبراىيم بن ا٤بنذر"، يث جداصحيح ا٢بد: "كقاؿ يعقوب بن شيبة"، ثقة
، ُ، طالكاشفالذىيب، ق أك بعدىا. انظر:  ُّ، توُب سنة "ثقة فاضلالذىيب: "إماـ بكاء متألو"، كقاؿ ا٢بافظ: "

 (ِّٕٔرقم) ،ْ، طتقريب التهذيب(، كّْٕ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َُٕٓرقم)
(5)
          : أبو ٧بمد كقيل ،بن سعد بن سهم السهمي -بالتصغّب–د عيٍ عبد ا بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سي 

مات ُب ، ككاف من العلماء العباد، كأحد العبادلة الفقهاء، أحد السابقْب ا٤بكثرين من الصحابة، أسلم قبيل أبيو، أبو عبد الرٞبن
،        ُ، طاالستيعابق. انظر: ابن عبد الرب،  ٓٔذم ا٢بجة ليايل ا٢برة على األصح بالطائف على الراجح كقيل ٗبصر سنة 

(، كالذىيب، الكاشف، ّٕٓ/ ُٓ، )ُ، طتهذيب الكمال(، كا٤بزم، ّْٓ/ ّ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، ٔٓٗ/ ّ)
 (.ّْٗٗ، رقم)ْ، طالتقريب(، كّّٕ/ ٓ، )ُ، طالتهذيب(، كُٓٔ/ ْ، )ُط، اإلصابة(، كابن حجر، ِٕٖٗ، رقم)ُط
(6)  ا٤باء إذا كاف قلٌتْب ، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج

، كتاب الطهارةػ، باب حكم الدارقطنيسنن كالدارقطِب ُب من طريق ككيع عن سفياف بو؛ (، ُِٕٓ(، رقم)ُّّ/ُأك أكثر، )
،  السنن الكبرى(، من طريق أيب نعيم كعبد الرزاؽ عن الثورم بو؛ كالبيهقي ُب ُْ( ك)َْ(، رقم)ِٖ/ُا٤باء إذا القتو النجاسة، )

نجس ما كتاب الطهارة، ٝباع أبواب ا٤باء الذم ينجس كالذم ال ينجس، باب الفرؽ بْب القليل الذم ينجس كالكثّب اٌلذم ال ي
 (، من طريق عبد الرزاؽ عن الثورم بو.ُِْٗ(، رقم)ّٕٗ/ُمل يتغّب، )

 رجالو ثقات إال عبد ا بن الوليد فإنو صدكؽ ٱبطئ، كقد تابعو على ىذه الركاية  ؛إسناد ا٤بصنف حسن: دراسة اإلسناد
 . عدد من الركاة كما تقدـ ُب التخريج

  :عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما، كسند ا٤بصنف حسن كىو  ىذا األثر موقوؼ علىالحكم على الحديث
 صحيح لغّبه.

 المرجع السابقذكره البيهقي ُب الكربل،  (7)
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   كقاؿ  ،(2)كؽال ينجّْسو شٍيء. رٌكينا ذلك عن مسر  (1)]كيرِّا[ اءا٤ب كالقوؿ الثٌاين: إذا كاف
 . (3)بثإنٌو ال ٰبمل ا٣بف، ذا كاف ا٤باء قدر كرٌ : إ٧بمد ٍبن سّبين

 (4)«أخذ بعض أىل ا٢بديثي كبو: »يث ابن سّبين ىذا، قاؿدكذكر أبو عبيد ح

 وبٍْب مل ٰبمل ا٣ٍببثنقاؿ: إذا كاف ا٤باء ذ وينا عن ابن عٌباس أنٌ كٌ كر 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

كالكٌر: ستة أكقار ٞبار، كىو عند أىل العراؽ ستوف قفيزا. ُب )أ(: "كثّبا" كا٤بثبت من )ب( كىو موافق ٤بصادر التخريج،  (1)
كيقاؿ للحسي: كٌر أيضا؛ كالكٌر: كاحد أكرار الطعاـ؛ ابن سيده: يكوف با٤بصرٌم أربعْب إردبا؛ قاؿ أبو منصور: الكر ستوف قفيزا، 

ىذا ا٢بساب اثنا عشر كسقا، كٌل الكٌر من ك كالقفيز ٜبانية مكاكيك، كا٤بكوؾ صاع كنصف، كىو ثبلث كيلجات؛ قاؿ األزىرم: 
، ّ، طلسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، ِٖٓ/ِ، )ُطغريب الحديث، كسق سٌتوف صاعا. انظر: ابن ا١بوزم، 

 (، باب الكاؼ. ُّٕ/ٓ)
ا، ، مسند ابن عباس رضي ا عنهمتهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبارأخرجو أبو جعفر الطربم ُب  (2)
 (َُٕٗ(، ك)َُٔٗ(، رقم)ِٕٔ/ِ)

أخرجو الطربم (، ك ُْٕ(، رقم)ِِّ/ُباب السنة ُب التوًقيت الذم ىو مفٌسر للبابْب األكلْب، )، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب  (3)
 (َُٗٗ(، رقم)ِٕٕ/ِ، )المرجع السابقهتذيب اآلثار؛ ُب 

(4)
 (ُْٕ(، رقم)ِّّ/ُ، )ُ، طالطهورأبو عيبيد، 
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     ، (4)، عن زمعة(3)، ثنا أبو داكد(2)كحٌدثِب أٞبد بن عمر  :، قاؿ(1)حدثنا ٧بٌمد بن نصر - َُٖ

 

 

 

                                                 
 (ْٖا٤بركزم، ثقة حافظ، تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (1)
كالشافعي أٞبد بن عمرك بن عبد ا بن عمرك بن السرح ٗبهمبلت، أبو الطاىر ا٤بصرم، موىل بِب أمية، ركل عن ابن عيينة  (2)

األثبات"، قاؿ ابن يونس: "كاف فقيها من الصا٢بْب  ،كآخركفكابن كىب كخلق، كركل عنو مسلم كأبو داكد كالنسائي كابن ماجو 
/ ُ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  َِٓتوُب سنة كقاؿ أبو زرعة كأبو حاًب: "ال بأس بو"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة". 

 .(ٖٓ، رقم)ْ، طقريبالت(، كْٔ/ ُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َٕ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ُْٓ
 األزدم السجستاين، أبو داكد، ركل عن مسلم بن إبراىيم كأيب ا١بيماىرسليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد  (3)

كاف أحد أئمة الدنيا فقها : "بن حبافاقاؿ  ، كركل عنو الَبمذم كالنسائي، ابن األعرايب كابن داسو كاللؤلؤم كآخركف،كخبلئق
"، إماـ أىل ا٢بديث ُب عصره ببل مدافعةأبو داكد " :كقاؿ ا٢باكم"، كعلما كحفظا كنسكا ككرعا كإتقانا ٝبع كصنف كذب السنن

"، كقاؿ الذىيب: "ثبت حجة إماـ عامل"، كقاؿ كاف ثقة زاىدا عارفا با٢بديث إماـ عصره ُب ذلك: "كقاؿ مسلمة بن قاسم
، المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ِٕٓ، مات ُب شواؿ سنة "مصنف السنن كغّبىا، من كبار العلماء ثقة حافظا٢بافظ: "

،  ْ، طقريبالت(، كُٗٔ/ ْ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َِٗٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّٓٓ/ ُُ)
 (ِّّٓرقم)

عبد عمرك بن دينار ك ، اليماين نزيل مكة، أبو كىب، ركل عن -بفتح ا١بيم كالنوف-بن صاّب ا١بىنىدم  -بسكوف ا٤بيم-زٍمعة  (4)
"، ضعيف: ". قاؿ عبد ا بن أٞبد عن أبيوكالسفياناف كآخركف مهدم كأبو نعيم، كركل عنو ابن كغّبىم ا بن كثّب كالزىرم

كقاؿ "، ضعيف: "كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد"، زمعة صويلح ا٢بديث: "أخرل كقاؿ مرة"، ضعيف: "كقاؿ الدكرم عن ابن معْب
ليس بالقوم  : "كقاؿ النسائي"، ضعيف: "وفي كأبو حاًب كقاؿ عمرك بن علي"، بن مهدم أخّبااتركو ، ٱبالف ُب حديثو: "البخارم

"، لْب كاىي ا٢بديث حديثو عن الزىرم كأنو يقوؿ مناكّب: "سئل أبو زرعة عنو فقاؿ: كقاؿ ابن أيب حاًب"، كثّب الغلط عن الزىرم
يهم كال  كاف رجبل صا٢با" :كقاؿ ابن حباف "،رٗبا يهم ُب بعض ما يركيو كأرجو أف حديثو صاّب ال بأس بو: "كقاؿ ابن عدم

أبو كىب زمعة بن صاّب : "كقاؿ ا٢باكم أبو أٞبد"، يعلم كٱبطىء كال يفهم حٌب غلب ُب حديثو ا٤بناكّب الٍب يركيها عن ا٤بشاىّب
كقاؿ النسائي ُب ا١برح "، ُب قليب منو شيء كقاؿ ُب موضع آخر أنا برمء من عهدتو: "كقاؿ ابن خزٲبة"، ليس بالقوم عندىم

انظر: ا٤بزم، ". ضعيف كحديثو عند مسلم مقركف"، كقاؿ ا٢بافظ: "ليس ٕبجة ُب األحكاـ: "قاؿ الساجيك  "،ضعيف: "كالتعديل
     ، ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُّٓٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّٖٔ/ ٗ، )المرجع السابق

 (َِّٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّّٖ/ ّ)
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ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قىٍدرى ذىنيوبػىٍْبً ملٍى ٰبىًٍمٍل : »، عن ابن عباس، قاؿ(2)، عن عكرمة(1)اـعن سلمة بن كىر 
بىثنا  . (4)«ذنوبا أك ذنوبْب»مة: ر . كقاؿ عك (3)«خى

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
كا٢بكم بن  طاكس كعكرمة، كركل عنو معمر كابن عيينةشعيب بن األسود ا١ببائي ك اليماين، ركل عن  -بالراء–سلمة بن كىراـ  (1)

 "،ثقة: "كقاؿ أبو زرعة"، ركل عنو زمعة أحاديث مناكّب أخشى أف يكوف حديثو ضعيفا: "قاؿ عبد ا بن أٞبد عن أبيو .أباف
أرجو أنو ال بأس بركايات األحاديث : "كقاؿ ابن عدم"، ضعيف: "كقاؿ أبو داكد ،ككذا قاؿ إسحاؽ بن منصور عن ابن معْب

كقاؿ ا٢بافظ:  "،يعترب حديثو من غّب ركاية زمعة بن صاّب عنو، كقاؿ: "كذكره ابن حباف ُب الثقات"، الٍب يركيها عنو غّب زمعة
، المرجع السابقالذىيب، (، ك ِّٖ/ ُُ، )ا٤بزم، ا٤برجع السابق(، ك ّٗٗ/ ٔ، )ُ، طالثقاتابن حباف، انظر: ". صدكؽ"

 (ُِٓٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُُٔ/ ْ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِّٓرقم)
 (ِٗىو موىل ابن عباس، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
(3)  ا٤باء إذا كاف قلتْب ، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج

 من طريق ا٤بثُب عن سلمة بن كىراـ بو.( ُِٖٓ(، رقم)ُّّ/ُأك أكثر، )
 قاؿ اإلماـ أٞبد ُب شأف سلمة بن كىراـ: "ركل عنو : ُب ىذا اإلسناد زمعة، كقد ركل عن سلمة بن كىراـ، دراسة اإلسناد

ال بأس بركايات  -أم سلمة بن كىراـ-ضعيفا"، كقاؿ ابن عدم: "أرجو أنوزمعة أحاديث مناكّب أخشى أف يكوف حديثو 
 ".يعترب حديثو من غّب ركاية زمعة بن صاّب عنو"، كقاؿ ابن حباف ُب ترٝبة سلمة: األحاديث الٍب يركيها عنو غّب زمعة"

  :زمعة كضعف سلمة بن ىذا األثر موقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما، كسنده ضعيف لضعف الحكم على الحديث
 كىراـ ُب ركايتو عن زمعة.

 (ُِٔ(، رقم)ٕٗ/ ُباب ا٤باء ال ينٌجسو شيء كما جاء ُب ذلك، )، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (4)
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 كىو أف ا٤باء إذا كاف أربعْب دلوا مل ينجسو شيء. ،كقد ركم عن أيب ىريرة قوؿ رابع        

، عن    (4)اؿ: حدثِب ابن ٥بيعة، ق(3)، ثنا الوليد(2)، ثنا أبو الوليد(1)ا ٧بمد بن نصرحدثن - ُُٖ
ًإذىا كىافى اٍلمىاءي أىٍربىًعْبى دىٍلونا ملٍى يػينىجٍّْسوي : »نو قاؿ، أ، عن أيب ىريرة(6)ك، عن عمر (5)يزيد بن أيب حبيب

 (7)«شىٍيءه 

                                                 
 (ْٖىو ا٤بركزم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كابن عيينة كآخرين البصرم، ركل عن ىشاـ الدستوائي كشعبةىشاـ بن عبد ا٤بلك الباىلي موالىم، أبو الوليد الطيالسي  (2)

إماـ فقيو حافظ ما "، كقاؿ أبو حاًب: "ىو اليـو شيخ االسبلـ"قاؿ أٞبد:  كٝباعة. كركل عنو البخارم كأبو داكد كابن الضريس
ٞبو ا تعاىل. انظر: ا٤بزم، ق، كعاش أربعا كتسعْب سنة ر  ِِٕمات سنة "، ثقة ثبتكقاؿ ا٢بافظ: " ، "رأيت ُب يده كتابا قط

 (َُّٕ، رقم)ْ، طقريبالتكابن حجر ،  (، ُٕٗٓ، رقم)ُ، ط الكاشفالذىيب، (، ك ِِٔ/ ّ، )ُ، طتهذيب الكمال
، كركل عنو كاألكزاعي كغّبىم الوليد بن مسلم القرشي موالىم، أبو العباس الدمشقي، ركل عن ٰبٓب الذمارم كثور بن يزيد (3)

عامل أىل الشاـ، كاف مدلسا فيتقى "، قاؿ الذىيب: "ما رأيت من الشاميْب مثلو"قاؿ ابن ا٤بديِب: كخلق.  أٞبد كإسحاؽ كدحيم
ق.  ُْٗق كقيل: آخر سنة  ُٓٗ، مات أكؿ سنة "ثقة لكنو كثّب التدليس كالتسويةكقاؿ ا٢بافظ: "، عن" من حديثو ما قاؿ فيو

، المرجع السابق(، كابن حجر، َْٗٔ، رقم)لمرجع السابقا(، كالذىيب، ٖٔ/ ُّ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم، 
 (ُُٓ/ ُُ، )ُ، طالتهذيب(، كْٕٔٓرقم)

 (ُُٗىو عبد ا بن ٥بيعة، كاف صدكقا ٍب اختلط فضعف بسببو، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
عطاء بن أيب رباح يزيد بن أيب حبيب األزدم ا٤بصرم، أبو رجاء كاسم أبيو سويد، ككاف حبشيا كاختلف ُب كالئو، ركل عن  (5)
قاؿ ابن سعد: "كاف مفٍب ، كٝباعة كابن ٥بيعةكسليماف اليتمي ، كركل عنو الليث كخلق عبد ا بن ا٢بارث بن جزء كأيب الطفيلك 

يزيد بن " :كقاؿ الليث"، قبل ككاف أكؿ من أظهر العلم ٗبصر كالكبلـ ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كمسائلمصر ُب زمانو ككاف حليما عاأىل 
ثقة عامل أىل مصر كقاؿ الذىيب: ""، مصرم تابعي ثقة: "كقاؿ العجلي"، بصرم ثقة: "أبو زرعة قاؿك "، أيب حبيب سيدنا كعا٤بنا

ق، كقد قارب الثمانْب. انظر: ا٤بزم،  ُِٖكمات سنة "، ككاف يرسل ثقة فقيو،كقاؿ ا٢بافظ: " ،"كمن العلماء ا٢بكماء األتقياء
(، ُّٖ/ ُُ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر،  (،ِٖٗٔ، رقم)المرجع السابق(، كالذىيب، َُِ/ ِّ، )المرجع السابق

 (َُٕٕ، رقم)ْ، طقريبالتك
أيب ىاين ٞبيد بن ىاين ا٣بوالين كسامل ركل عن قد  كما جاء مصرحا ُب كتاب الطهور،  بن حريث ا٤بعافرم ا٤بصرم عمركىو  (6)

ىذا الذم : "بن معْباكأسند عن ، كركل عنو أبو عبد الرٞبن ا٢ببلي، ٨بتلف ُب صحبتو، بن غيبلف كيزيد بن عبد ا ا٥بذيل
ن برواية تاريخ ابن معيابن معْب، . انظر: يعِب ا٤بخزكمي "حدث عنو أىل مصر مل ير النيب صلى ا عليو كسلم كليس ىو الكوُب

 (ُٗ/ ٖ، )ُ، طالتهذيبابن حجر، (، ك ّْٔ/ ُ، )ُ، طالتاريخ الكبير(، كابن أيب خيثمة، ُْٖ/ ْ، )ُ، طالدوري
(7)   :(، ُِّ/ ُباب السنة ُب التوقيت الذم ىو مفٌسر للبابْب األكلْب، )، الطهورأخرجو أيضا أبو عبيد، التخريج

 عن طريق ابن ٥بيعة بو. (ُِٕرقم)
  :ُب إسناد ىذا األثر ضعف لوجود ابن ٥بيعة كمدار ىذه الركاية عليو.دراسة اإلسناد 
  :ىذا األثر موقوؼ على أيب ىريرة رضي ا عنو كسنده ضعيف ٤با تقدـ من ضعف عبد ا بن ٥بيعة.الحكم على األثر 
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ضع إذا حرؾ منو ُب ا٤باء الراكد: إذا كاف ُب ا٤بو فقالت  ،كقالت فرقة خبلؼ كل ما ذكرناه
ها فيو فما كقع فيو من ٪باسة ٪بس لوقوع ،كخلص اضطرابو إىل ا١بانب اآلخر ،جانب اضطرب ا٤باء

مل  كإف كاف ا٤باء ُب غدير كاسع أك مصنعة كاسعة كعظيمة إذا حرؾ طرفو ،كإف مل تتبْب النجاسة فيو
ا٤باء إىل بعض مل ينجسو ما كقع فيو من النجاسات إال أف كمل ٱبلص بعض  ،يتحرؾ الطرؼ اآلخر

 . (1)يتغّب طعمو أك لونو أك رٰبو. حكي ىذا القوؿ عن أصحاب الرام

عليو النجاسة بطعم أك لوف أك كقالت طائفة: قليل ا٤باء ككثّبه ال ينجسو شيء إال أف يغلب 
 . (3)بد الرٞبن بن مهدمع، ك (2)ىذا قوؿ ٰبٓب القطاف ،ريح

ركينا عن ابن عباس أنو قاؿ:  ،ل تدؿ على أف ا٤باء ال ينجسو شيءركينا أخبارا عن األكائ كقد
 ، كسعيد بن(6)، كعكرمة(5)، كا٢بسن البصرم(4). كركينا ذلك عن ابن ا٤بسيب«ا٤باء ال ينجس»
 . (10)جابر بن زيد، ك (9)ى، كعبد الرٞبن بن أيب ليل(8)، كعطاء(7)بّبج

                                                 
(،      ِٕ/ُ، )ِ، طفي ترتيب الشرائعبدائع الصنائع (، كالكاساين ا٢بنفي، َٕ/ُ)،ُط، المبسوط،السرخسيانظر:  (1)

 ( ُّٔ/ُ، )ُ، طالهداية في شرح بداية المبتدي(، كا٤برغيناين، ٕٕ/ُ، )فتح القديركابن ا٥بماـ، 
، المجموع شرح المهذب(، كالنوكم، ّٗ/ ُ، )ْ، طالمغنيكقد حكى عنو أيضا ابن قدامة كالنوكم. انظر: ابن قدامة،  (2)
(ُ /ُُّ) 

 السابقالمرجع  (3)
، كتاب الطهارات، باب من قاؿ ا٤باء طهور ال ينجسو الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (4)

 (ُُٖٓ(، ك)ُُٔٓ(، رقم)ُِّ/ ُشيء، )
، المجموع شرح المهذب(، كالنوكم، ّٗ/ ُ، )ْ، طالمغنيكقد حكى عنو أيضا ابن قدامة كالنوكم. انظر: ابن قدامة،  (5)
(ُ /ُُّ) 

(، ِٕٓ(، رقم)ٖٕ/ُباب ا٤باء ال ينجسو شيء كما جاء ُب ذلك، )، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (6)
، كتاب الطهارات، باب من قاؿ ا٤باء الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة ُب (، كأخرجو ِٓٔ(، رقم)َٖ/ُك)

 (ُُِٓرقم)(، ُِّ/ ُطهور ال ينجسو شيء، )
 (ُِّٓ، رقم)المرجع السابقأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو؛  (7)
، المجموع شرح المهذب(، كالنوكم، ّٗ/ ُ، )ْ، طالمغنيكقد حكى عنو أيضا ابن قدامة كالنوكم. انظر: ابن قدامة،  (8)
(ُ /ُُّ) 

 ُُٓٓ، رقمالمرجع السابق (9)
 ُِْٓ، رقمالمرجع السابق (10)
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السؤرة ُب ا٢بوض . كعن أيب ىريرة أنو سئل عن «ا٤باء ال ٯبنب»ة أنو قاؿ: كركينا عن حذيف         
ال »كيردىا السباع كيلغ فيها الكبلب كيشرب منها ا٢بمار ىل نتطهر منو قاؿ:  ،يصدر عنها اإلبل

 .«ٰبـر ا٤باء شيء

 بن عبيد، عن ٰبٓب (4)اج، عن ا٢بج(3)، ثنا ٞباد(2)، ثنا حجاج(1)حدثنا علي بن عبد العزيز - ُِٖ
 ؟إنو يغتسل منو ا١بنب كغّب الطاىرف ،ن ماء ا٢بماـبن عباس: أتطهر مقاؿ: قلت ال، (5)]البهراين[

 (6)«ًإفَّ اٍلمىاءى الى يػىٍنجىسي »فقاؿ: 

 

 

 

 

                                                 
 (َُْة، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو البغوم، ثق (1)
 (ُّٔتقدمت ترٝبتو ص)بن ا٤بنهاؿ األ٭باطي، ثقة فاضل، كقد ىو ا (2)
 (ُّٔىو ابن سلمة، ثقة عابد، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ُْٓىو ابن أرطاة، صدكؽ كثّب ا٣بطأ كالتدليس، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
البهراين، أبو عمر الكوُب، ركل عن ابن عباس، كركل  -بغّب إضافة-ٰبٓب بن عبيد كقع ُب )أ(: "ا٥بمداين"، كىو تصحيف.  (5)

ليس بو "كقاؿ أبو زرعة: "، ثقة: "بن معْباقاؿ  .كأبو إسرائيل ا٤ببلئي كحجاج بن أرطاة كغّبىم عنو زيد بن أيب أنيسة كشعبة
الكاشف الذىيب، انظر: ". صدكؽ"كثقو الذىيب، كقاؿ ا٢بافظ: ، ك بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، صدكؽ"كقاؿ أبو حاًب:  "،بأس

تقريب (، كِْٓ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، َِٖٔ، رقم)ُ، طفي معرفة من لو رواية في الكتب الستة
 (ََٕٔ، رقم)ْ، طالتهذيب

(6)  كتاب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار عن طريق األعمش عن البهراين بو. : أخرجو أيضا ابن أيب شيبة التخريج
 (ُِِٓ(، رقم)ُِّ/ ُالطهارات، باب من قاؿ ا٤باء طهور ال ينجسو شيء، )

 ُب اإلسناد حجاج بن أرطاة، كىو صدكؽ ككثّب التدليس كقد عنعن ُب ىذه الركاية، كلكن قد تابعو على دراسة اإلسناد :
 يج. ركايتو عن البهراين األعمش كما سبق ُب التخر 

  :ىذا األثر موقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما، كسنده حسن لغّبه.الحكم على الحديث 
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كعب بن   ، عن (4)الزبرقاف بن عبد ا ، عن(3)، ثنا إسرائيل(2)غسافو ، ثنا أب(1)حدثنا علي - ُّٖ
  ،فيو ا٢بائض تغتسلفانتهينا إىل غدير تطرح فيو ا٤بيتة ك  (6)أك كنا مع حذيفة قاؿ: خرجنا، (5)عبد ا

 
                                                 

 (َُْىو ابن عبد العزيز البغوم، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كابن عيينة كغّبىم مالك بن إ٠باعيل ين درىم النهدم، أبو غساف الكوُب، ركل عن إسرائيل كعبد الرٞبن بن الغسيلىو  (2)

"، ثقة: "كقاؿ النسائي"، كاف ثقة متقنا: "قاؿ يعقوب بن شيبةك  ،الرازم كأبو زرعة الدمشقي كٝباعة كركل عنو البخارم كأبو زرعة
: بن معْباكقاؿ "، صدكؽ ثبت متقن إماـ من األئمة: "كقاؿ عثماف بن أيب شيبة"، اف صدكقا شديد التشيع: "كبن سعداقاؿ ك 
ثقة متقن "، كقاؿ ا٢بافظ: "حجة عابد قانت "، كقاؿ الذىيب: "كاف متعبدا ككاف صحيح الكتابثقة ك : "كقاؿ العجلي"، ثقة"

الذىيب، (، ك ٖٔ/ ِٕ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ُِٕق كقيل  ُِٗ، توُب سنة عابد" صحيح الكتاب
 (ِْْٔرقم)، ْ، طقريبالت(، كّ/ َُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ِّٗٓ، رقم)ُ، طالكاشف

، كخلق إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاؽ السبيعي ا٥بمداين، أبو يوسف الكوُب، ركل عن جده كزياد بن عبلقة كآدـ بن علي (3)
     كنت أحفظ حديث : "قاؿ عيسى بن يونس: قاؿ يل إسرائيل أمم،النضر بن مشيل ك كركل عنو ٰبٓب بن آدـ ك٧بمد بن كثّب ك 

قاؿ: "إسرائيل ثبت ؟ إسرائيل إذا انفرد ٕبديث ٰبتج بو: كقاؿ أبو داكد قلت ألٞبد، السورة من القرآف"أيب إسحاؽ كما أحفظ 
، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"، كقاؿ يعقوب بن شيبة: "صاّب ا٢بديث كُب حديثو لْب"، كقاؿ العجلي:"كوُب ثقة"، ا٢بديث"

، كقاؿ "كاف ثقة كحدث عنو الناس حديثا كثّبا كمنهم من يستضعفو" كقاؿ ابن سعد:، كقاؿ ٧بمد بن عبد ا بن ٭بّب: "ثقة"
قاؿ ا٢بافظ: ك ، بن مهدم: "إسرائيل لص يسرؽ ا٢بديث"اكقاؿ ، بن ا٤بديِب: "إسرائيل ضعيف"قاؿ اك ، "ركل عنو مناكّب": القطاف

(، ّّٔ، رقم)المرجع السابق الذىيب،(، ُٓٓ/ ِ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم، ُِٔتوُب سنة "، تيكلم فيو ببل حجة"
 (َُْ، رقم)التقريبكابن حجر، 

كعدة، كركل عنو بكر بن كأيب سلمة بن عبد الرٞبن بن عوؼ كأيب رزين الزبرقاف بن عمرك بن أمية الضمرم، ركل عن عركة  (4)
انظر: ". ثقةا٢بافظ: " "، كقاؿكاف ثقةالقطاف: "قاؿ "، ك ثقة: "قاؿ النسائي .كغّبىم كابن أيب ذئبكيعقوب بن عمرك سوادة 
 (َّٗ/ ّ، )ُ، طالتهذيب(، كُٕٖٗ، رقم)المرجع السابقكابن حجر، (، ِٖٓ/ ٗ، )المرجع السابقا٤بزم، 

عنو أبو علي ا٢بنفي ركل ك آخرين، ركل عن عكرمة كا٢بسن كقتادة ك ، أبو عبد ا، بن فركخ البصرم: اكقيل، بن عبد ا كعب (5)
      (، ُٖٕ/ ِْ، )المرجع السابق. انظر: ا٤بزم، "صدكؽ ٱبطىء"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة: "حاًبقاؿ أبو ، كمسلم بن إبراىيم

 (ِْٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّْٓ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر العسقبلين، 
(6)
النيب صلى ا عليو ركل عن ، بن جابر العبسي حليف بِب عبد األشهل بن اليماف كاسم اليماف حسيل كيقاؿ حسل حذيفة

زر بن حبيش كأبو كائل ، كركل عنو كسلم كعن عمر كعن جابر بن عبد ا كجندب بن عبد ا البجلي كغّبىم من الصحابة
استعملو عمر على ا٤بدائن كمات بعد قتل عثماف بأربعْب يوما : "قاؿ العجلي. كأبو إدريس ا٣بوالين كعبد ا بن عكيم كٝباعة

خّبين رسوؿ ا صلى ا : "كقاؿ حذيفة"، اف صاحب سر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كمناقبو كثّبة مشهورةسكن الكوفة كك
لقد حدثِب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٗبا كاف كما يكوف حٌب تقـو : "كقاؿ"، عليو كسلم بْب ا٥بجرة كالنصرة فاخَبت النصرة

(، كابن األثّب، ّّْ/ ُ، )ُ، طاالستيعابانظر: ابن عبد الرب،  رٞبو ا تعاىل. ّٔمات سنة : بن ٭بّب كغّبهاكقاؿ "، الساعة
(ُِٗ/ ِ، )ُ، طالتهذيب تهذيب(، كّٗ/ ِ، )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر، َٕٔ/ ُ، )ُ، طأسد الغابة
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 (1)«تػىوىضَّأكا ًمٍنوي، فىًإفَّ اٍلمىاءى الى ٱبىٍبيثي »فقاؿ حذيفة: 

، عن (5)يب بن شهاب العبدمٌ ب، عن ح(4)، ثنا ابن أيب عدمٌ (3)، ثنا أبو عبيد(2)حدثنا عليٌ  - ُْٖ
كتلغ فيها  إلبل، كتردىا الٌسباعا اىريرة: الٌسورة ُب ا٢بوض تصدر عنهت أليب ل، قاؿ: ق(6)أبيو

ـي اٍلمىاءى شىٍيءه : »الكبلب، كيشرب منها ا٢بمار، قاؿ  (7)«الى ٰبيىرّْ

                                                 
(1)  :من غّب توقيت ُب مبلغو،  باب الٌتوسعة ُب طهارة ا٤باء الذم ال ٪باسة لو، الطهورقد أخرجو أيضا أبو عبيد؛  التخريج
، كتاب الطهارات، باب من قاؿ ا٤باء طهور الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاركابن أيب شيبة ُب (، ُٓٓ(، رقم)َِِ/ُ)

 كبلٮبا من طريق إسرائيل بو.(،  ُُِٓ(، رقم)ُِّ/ ُال ينٌجسو شيء، )
  :رجاؿ ا٤بصنف ثقات أثبات.دراسة اإلسناد 
  :ىذا األثر موقوؼ على حذيفة رضي ا عنو، كسنده صحيح عنو.الحكم على الحديث 

 ( َُْىو ابن عبد العزيز البغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 ( َُْىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
يد الطويل كسليماف التيمي ركل عن ٞب٧بمد بن إبراىيم بن أيب عدم، كقد ينسب ١بده كقيل ىو إبراىيم أبو عمرك البصرم،  (4)

   ما رأيت أحدا أفضل من : "قاؿ معاذ بن معاذكابن عوف كغّبىم، كركل عنو أٞبد بن حنبل كابن معْب كأٞبد بن سناف كعدة. 
، مات سنة "ثقةكقاؿ الذىيب كا٢بافظ: "، بن حباف ُب الثقاتاكذكره  "،ثقةكابن سعد: " كقاؿ أبو حاًب كالنسائي، "ابن أيب عدم

(، ََْٕ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُِّ/ ِْ، )ُ، طتهذيب الكمالأربع كتسعْب كمائة على الصحيح. انظر: ا٤بزم، 
 (ٕٗٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُِ/ ٗ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر العسقبلين، 

قاؿ أٞبد: "ليس بو  القطاف، كشعبة، كمكي بن إبراىيم.بن ا، ركل عن أبيو، كركل عنو مالبصر  حبيب بن شهاب العنربم (5)
، الجرح (، كابن أيب حاًبُِْٔ(، رقم)َِّ/ِ، )التاريخ الكبيرانظر: البخارم، . بأس"، ككثقو ابن معْب كالنسائي كغّبٮبا

 (ِْٖٓ(، رقم)ِْٖ/ّ، )ُطالثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، (، كابن قطلوبغا، َُّ/ّ،)ُطوالتعديل، 
شهاب بن مدِب العنربم التميمي البصرم، ركل عن أيب ىريرة كابن عباس كأيب موسى، كركل عنو ابنو حبيب بن شهاب ىو  (6)

(، كابن حباف ُُٔٓ(، رقم)ُّٔ/ْ، )، المرجع السابقأبو زرعة: "بصرم ثقة". انظر: ابن أيب حاًب. قاؿ كالقلوص بنت عليبة
 (ُٖٓٓ(، رقم)ِٗٔ/ٓ) المرجع السابق،(، كابن قطلٍوبغا، ّّٗٓ(، رقم)ّّٔ/ ْ، )ُ، طالثقاتالبيسٍب، 

(7)  باب الٌتوسعة ُب طهارة ا٤باء الذم ال ٪باسة لو الطهور، : كقد أخرجو أيضا أبو عبيد ُب ثبلثة مواضع من كتابو؛ التخريج
كالرخصة سواء الكلب كا٥بر، ها من الكراىة يع كما فا (، كباب ذكر سؤر السبُٔٓ(، رقم)َِِ/ُ، )ومن غّب توقيت ُب مبلغ

(، ِِٗ(، رقم)ِٖٗ/ُاالختبلؼ، ) (، كباب سؤر البغل كا٢بمار كغّبه من صنوؼ األسآر كما فيو منِِْ(، رقم)ِٖٓ/ُ)
من قاؿ ا٤باء طهور ال ينجسو شيء،  كتاب الطهارات، باب؛ الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، كأخرجو ابن أيب شيبة

 حبيب بن شهاب بو.كلهم من طريق (،  ُُُٓ(، رقم)ُِّ/ُ)
  :إسناد ا٤بصنف صحيح، رجالو ثقات.دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على أيب ىريرة رضي ا عنو، كسنده صحيح عنو. الحكم على الحديث 
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      :ّٔذا القوؿ ٕبجج ستٌ  د احتٌج بعض من يقوؿققاؿ أبو بكر: ك 

ْ َيآء  ﴿ أحدىا: قولو جٌل ذكره         ًَّ  فَوَۡى ََتُِدوا ًَ ْ َصعًِد  َفَج ْا  ا ًُ
ًِّب    منو كتاب أك سٌنة أك إاٌل ماء منع (2)[كٌل ماء ]٘ببب رة على ظاىر كتاب ااقاؿ: فالطه (1)﴾اَظ

لوف، أك طعم، أك ب لطهارة بو ا٤باء اٌلذم يغلب عليو الٌنجاسةا م منع اإلٝباع منذٝباع، كا٤باء الإ
 . ريح

سلم بصب ذنوب من ماء على بوؿ ك  ا عليونيب صلى ال ا٢بديث الذم فيو أمر اكمنه      
 .األعرايب

 ،(5)، ثنا ٰبٓب(4)، أنا جعفر بن عوف(3)مد بن عبد الوىابا ٧بحدثن -ُٖٓ

 

                                                 
 ٔ، كسورة ا٤بائدة: جزء من اآليةّْسورة النساء: جزء من اآلية  (1)
 زيادة من )ب( كىي ليست موجودة ُب )أ( (2)
 (ُُٔىو أبو أٞبد الفراء، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
، ٰبٓب بن سعيد كاألعمش كٝباعةجعفر بن عوف بن جعفر بن عمرك بن حريث ا٤بخزكمي العمرم، ركل عن ىشاـ بن عركة ك  (4)

كثقو ٰبٓب بن معْب كابن حباف كابن شاىْب كابن قانع كالذىيب، كقاؿ كإسحاؽ بن راىويو كآخركف.  كركل عنو أٞبد كعبد بن ٞبيد
ق، كمولده  َِٕق كقيل  َِٔككافقو ا٢بافظ. توُب سنة  "،صدكؽ"، كقاؿ أبو حاًب: "رجل صاّب ليس بو بأس"أٞبد بن حنبل: 

اشف في معرفة من لو رواية الكالذىيب، (، ك َٕ/ ٓ، )ُ، طتهذيب الكمالسنة عشرين مائة كقيل سنة ثبلثْب. انظر: ا٤بزم، 
، ْ، طتقريب التهذيب(، كَُُ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ٕٔٗ، رقم)ُ، طفي الكتب الستة

 (ْٖٗرقم)
كعبد ا  ٰبٓب بن سعيد بن قيس بن عمرك األنصارم ا٤بدين، اإلماـ أبو سعيد، قاضي السفاح، ركل عن أنس كابن ا٤بسيبىو  (5)

كاف ثقة كثّب ا٢بديث حجة : "بن سعداقاؿ كالزىرم كابن عجبلف كخلق.  ، كركل عنو مالك كالقطافبن ربيعة كٝباعةبن عامر 
ما رأيت أقرب شبها بالزىرم من ٰبٓب : "كقاؿ سعيد بن عبد الرٞبن ا١بمحي"، مل أر أنبل منو: "كقاؿ جرير بن عبد ا٢بميد"، ثبتا

كقاؿ عبد ا بشر الطالقاين "، كاف أجل عند أىل ا٤بدينة من الزىرم: "كقاؿ الثورم"، بن سعيد كلوالٮبا لذىب كثّب من السنن
ثقة "كقاؿ النسائي: "، مدين تابعي ثقة لو فقو ككاف رجبل صا٢با" :كقاؿ العجلي"، ٰبٓب بن سعيد أثبت الناس: "عن أٞبد

حافظ فقيو كقاؿ الذىيب: " "،ثقة: "بو حاًب كأبو زرعةكقاؿ أٞبد بن حنبل كٰبٓب بن معْب كأ "ثقة ثبت: "ُب موضع آخرك  "،مأموف
        ، المرجع السابقق أك بعدىا. انظر: ا٤بزم،  ُْْق، كقيل سنة  ُّْمات سنة ". ثقة ثبتكقاؿ ا٢بافظ: "، "حجة

 (ٕٗٓٓ، رقم)التقريب(، كُِِ/ ُُ، )التهذيب(، كابن حجر، ُٕٔٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّْٔ/ ُّ)
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أنسا  ، أف(3)ٰبٓب يعِب األنصارم ، ثنا(2)، ثنا يزيد بن ىاركف(1)كحدثنا إبراىيم بن عبد ا - ُٖٔ
 إىل جانب ا٤بسجد فباؿ فيو اـم فقضى حاجتو، ٍب قلسصٌلى ا عليو ك  يبٌيا أتى النٌ أف أعراب أخربه

أمر بذنوب من ماء فصٌب   فرغ األعرايٌب، ٍبٌٌب ى ا عليو كسٌلم حلٌ فصاح بو الناس، فكٌفهم الٌنيب ص
 (4)على بوؿ األعرايبٌ 

         

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ْٕىو أبو إسحاؽ النيسابورم التميمي، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كركل كٰبٓب بن سعيد األنصارم كخلق يزيد بن ىاركف بن زاذاف السلمي موالىم، أبو خالد الواسطي، ركل عن ٞبيد كا١بريرم (2)

، كقاؿ "ما رأيت أحفظ منو"، كقاؿ ابن ا٤بديِب: "حافظ متقن"قاؿ أٞبد: كآخركف.  عنو الذىلي كعبد كا٢بارث بن أيب أسامة
توُب سنة "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة متقن عابد". ثبت متعبد حسن الصبلة جدا يصلي الضحى ست عشرة ركعة كقد عمي"العجلي: 

(، كابن ّٓٔٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّٔٔ/ ُُ، )المرجع السابقق، كقد قارب التسعْب. انظر: ا٤بزم،  َِٔ
 (ٖٕٕٗ، رقم)تقريب التهذيبحجر، 

 (ُٖٓ)صتقدمت ترٝبتو قبل قليل  (3)
(4)   :كتاب الوضوء، باب صب ا٤باء على البوؿ ُب صحيح البخاريقد أخرجو الشيخاف؛ أخرجو البخارم ُب التخريج ،

، كتاب الطهارة، باب كجوب غسل البوؿ كغّبه من النجاسات إذا صحيح مسلم(، كمسلم ُب ُِِ(، رقم)ِّْ/ُا٤بسجد، )
 (،  كبلٮبا من طريق ٰبٓب بن سعيد األنصارم بو. ٗٗ(، رقم)ُِٖ/ّحصلت ُب ا٤بسجد، )

 سند ا٤بصنف حسن ألف إبراىيم بن عبد ا التميمي كىوشيخ ا٤بصنف صدكؽ، كبقية رجالو من الثقات.دراسة اإلسناد  : 
  إسناد ا٤بصنف حسن، كلكن ا٢بديث صحيح، كقد ركاه الشيخاف ُب صحيحهما. الحديث:الحكم على 
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 كمنها حديث ابن عباس          

، عن (4)، عن ٠باؾ(3)، عن سفياف(2)الوليدبن  ، ثنا عبد ا(1)دثنا علي بن ا٢بسنح - ُٕٖ
فجاء  ،ا عليو كسلم استحمت من جنابة أف امرأة من نساء النيب صلى، ، عن ابن عباس(5)عكرمة

فقاؿ النيب صلى ا عليو  ،فقالت: إين اغتسلت منو ،من فضلهاالنيب صلى ا عليو كسلم يستحم 
 (7)«ءه ًإفَّ اٍلمىاءى الى يػينىجّْسيوي شىيٍ : »كسلم

                                                 
 (ٕٕىو علي بن ا٢بسن بن موسى، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٕٕىو أبو ٧بمد ا٤بكي، صدكؽ رٗبا أخطأ، تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕىو سفياف الثورم، ثقة حافظ فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
ابن حرب بن أكس بن خالد الذىلي البكرم الكوُب، أبو ا٤بغّبة، ركل  -بكسر السْب ا٤بهملة كٚبفيف ا٤بيم كآخره كاؼ-٠ًبىاؾ  (4)

 ٠باؾ:قاؿ كاألعمش كالثورم كغّبىم. ، كركل عنو شعبة كأنس بن مالك كعكرمة كٝباعة عن جابر بن ٠برة كالنعماف بن بشّب
كقاؿ "، أسند أحاديث مل يسندىا غّبه كىو ثقة: "بن معْباكقاؿ "، رب ا٢بديثمضط: "كقاؿ أٞبد"، أدركت ٜبانْب من الصحابة"

بكرم جائز ا٢بديث إال أنو كاف ُب حديث عكرمة رٗبا كصل الشيء ككاف الثورم يضعفو بعض الضعف كمل يرغب عنو : "العجلي
ب بن شيبة قلت البن ا٤بديِب ركاية ٠باؾ كقاؿ يعقو "، صدكؽ ثقة: "كقاؿ أبو حاًب"، أحد ككاف فصيحا عا٤با بالشعر كأياـ الناس

كركايتو عن عكرمة خاصة مضطربة : "قاؿ يعقوب"، ٠باؾ ضعيف ُب ا٢بديث: "كقاؿ ابن ا٤ببارؾ"، مضطربة: "فقاؿ؟ عن عكرمة
ن كىو ُب غّب عكرمة صاّب كليس من ا٤بتثبتْب كمن ٠بع منو قدٲبا مثل شعبة كسفياف فحديثهم عنو صحيح مستقيم كالذم قالو ب

كقاؿ "، ٱبطىء كثّبا: "كقاؿ ابن حباف"، ليس بو بأس كُب حديثو شيء: "كقاؿ النسائي"، ا٤ببارؾ إ٭با نرل أنو فيمن ٠بع منو بآخره
كلسماؾ حديث كثّب مستقيم إف شاء : "كقاؿ ابن عدم"، كاف رجبل مشهورا ال أعلم أحدا تركو ككاف قد تغّب قبل موتو: "البزار

، كقاؿ ا٢بافظ: "ىو ثقة ساء حفظو"كقاؿ الذىيب: "، أىل الكوفة كأحاديثو حساف كىو صدكؽ ال بأس بو ا كىو من كبار تابعي
ابن ماكوال، "صدكؽ كركايتو عن عكرمة خاصة مضطربة كقد تغّب بأخرة فكاف رٗبا يلقن"، مات سنة ثبلث كعشرين كمائة. انظر: 

       (، ُُِْ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُٓٓ/ ُِ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤برم، (، ك َّٓ/ ْ، )ُ، طاإلكمال
 (.ِٗٔ/ ِ، د.ط، )تبصير المنتبو، ك(ِِْٔ، رقم)ْ، طتقريبال(، كِِّ/ ْ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر، 

 (ِٗىو موىل ابن عباس، ثقة حافظ فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(7)  سنن : ىذا ا٢بديث قد أخرجو أيضا أصحاب السنن األربعة كغّبىم من أئمة السنة؛ فقد أخرجو أبو داكد ُب التخريج

، أبواب الطهارة، باب ما جاء ُب الرخصة سنن الترمذي(، كالَبمذم ُب ٓٔ، كتاب الطهارة، باب ا٤باء ال ٯبنب، رقم)أبي داود
، كتاب سنن ابن ماجو(، كابن ماجو، ِّْرة، كتاب ا٤بياه، رقم)، كتاب الطهاالمجتبى(، كالنسائي ُب ُٓٔب ذلك، رقم)

(، َُِِ، مسند عبد ا بن عباس، رقم)مسند أحمد(، كأٞبد، ُب َّٕالطهارة، باب الرخصة بفضل كضوء ا٤برأة، رقم)
لكتاب المصنف ، ا(، كابن أيب شيبة ُب ّٕٓ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل كضوء ا٤برأة، رقم)سنن الدارميكالدارمي ُب 

، شريك عن ٠باؾ، مسند ابن الجعدعلي بن ا١بعد ُب (، وّّٓكتاب الطهارات، باب ُب الوضوء بفضل ا٤برأة،رقم)
=      ما يركل عن ميمونة زكج النيب صلى ا عليو كسلم ، باب مسند إسحاق بن راىويو(، كإسحاؽ بن راىويو ُب ِّّّرقم)
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كتاب الطهارة، باب ُب طهارة ا٤باء المنتقى، (،كابن ا١باركد ُب ُِٖ(، رقم)ُِّ/ ْ)، كسلمعن رسوؿ ا صلى ا عليو = 
       (، ُُِْأكؿ مسند ابن عباس،رقم)مسند أبي يعلى،  كأبو يعلى ا٤بوصليفي(، ْٖرقم)، كالقدر الذم ال ينجس كال ينجس

(، كالطحاكم ُب َُٗل غسل ا٤برأة من ا١بنابة، رقم)، كتاب الوضوء، باب إباحة الوضوء بفضصحيح ابن خزيمةكابن خزٲبة ُب 
اإلحسان بترتيب (، كابن حباف ُب صحيحو، كما جاء ُب َُٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر بِب آدـ، رقم)شرح معاني اآلثار

ميمونة ، مسند النساء، المعجم الكبير(، كالطرباين ُب ُِْٓ، كتاب الطهارة، باب ا٤بياه، رقم)صحيح ابن حبان البن بلبان
،  سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ّٕ(، ك)ّْبنت ا٢بارث زكج النيب صلى ا عليو كسلم، العالية بنت سبع عن ميمونة، رقم)

، كتاب الطهارة، باب ُب فضل السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ُّٕكتاب الطهارة، باب استعماؿ الرجل فضل كضوء ا٤برأة، رقم)
 لهم من طريق ٠باؾ بن حرب عن عكرمة بو. (، كَِٗ(، ك)َُٗا١بنب، رقم)

  :ظاىر إسناد ىذا ا٢بديث صحيح أك حسن، كلكن قد أعٌلو بعض العلماء لركاية ٠باؾ ُب ىذا ا٢بديث عن دراسة اإلسناد
يعقوب بن شيبة  كقاؿقاؿ يعقوب بن شيبة: قلت البن ا٤بديِب: ركاية ٠باؾ عن عكرمة؟ فقاؿ: مضطربة، عكرمة. 
ادثْب حديث ٠باؾ عن عكرمة، فخص االضطراب فيما أخرجو  ، كقد فصل بعضخاصة مضطربة عكرمة ركايتو عن :السدكسي

٠باؾ عن عكرمة ُب التفسّب، كبعضهم حكم باالضطراب مطلقا إال فيما أخرجو ٠باؾ عن عكرمة عن ابن عباس كأخرجو عنو 
إىل استقامة متنو كعدـ غرابتو كنكارتو فإف كاف كذلك فيقبل،  قدماء أصحابو شعبة كسفياف كأبو األحوص، فهذا النوع ينظر فيو

كما سيأٌب.   ك٢بديثنا شاىد من حديث أيب سعيد ا٣بدرم  كحديثنا من ىذا القبيل،

  :تبْب ُب ضوء دراسة إسناد ىذا ا٢بديث أنو صحيح أك حسن ألف رجالو ثقات، ك٠باؾ ثقة أك الحكم على الحديث
كبلـ ُب ركايتو عن عكرمة كلكن ىنا ركاية الثورم عنو كىو من قدماء تبلميذه عنو، ككذلك أف متنو صدكؽ، كإف كاف ىناؾ  

مستقيم كلو شاىد من حديث أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو، كا أعلم.
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 :كمنها حديث أيب سعيد

ّب ث، ثنا الوليد بن ك(3)، ثنا أبو أسامة(2)، ثنا ىاركف بن عبد ا(1)حدثنا ٧بمد بن نصر - ُٖٖ
       ، (6)عن عبيد ا بن عبد ا بن رافع بن خديج، (5)، ثنا ٧بمد بن كعب القرظي(4)ا٤بخزكمي

                                                 
 (ْٖىو أبو عبد ا ا٤بركزم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كٞباد بن أسامة كغّبىم أبو موسى ا٢بماؿ البزاز، ركل عن ابن عيينة كمعن بن عيسىىاركف بن عبد ا بن مركاف البغدادم،  (2)

ثقة ٞبل رجبل "، كقاؿ الذىيب: "صدكؽ"قىاؿ إبراىيم ا٢بريب، كأبو حاًب: ، كٝباعةكركل عنو مسلم كاألربعة كابنو موسى ا٢بافظ 
تهذيب  ق، كقد ناىز الثمانْب. انظر: ا٤بزم، ِّْ مات سنة"، كقاؿ النسائي كا٢بافظ: "ثقة". على ظهره انقطع بطريق مكة

 ( ِّٕٓ، رقم)ْ، طتقريبالكابن حجر،  (،ُّٗٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ٔٗ/ َّ، )ُ، طالكمال
، كالثورم كخلق كثّب ، أبو أسامة الكوُب القرشي ا٤بوىل بِب ىاشم، ركل عن ىشاـ بن عركة كاألعمشبن زيد ٞباد بن أسامةىو  (3)

: كقاؿ ابن سعد"، ثقة كاف أعلم الناس بأمور الناس كأخبار أىل الكوفة: "قاؿ أٞبد ،كٝباعة عنو أٞبد كإسحاؽ كٰبٓبكركل 
كاف ثقة ككاف يعد من حكماء : "كقاؿ العجلي"، كاف ثقة مأمونا كثّب ا٢بديث يدلس كيبْب تدليسو ككاف صاحب سنة كٝباعة"

، "ثقة ثبت رٗبا دلس ككاف بأخرة ٰبدث من كتب غّبهكقاؿ ا٢بافظ: "، "أخبارمحجة عامل ""، كقاؿ الذىيب: أصحاب ا٢بديث
(، كابن ُُِِ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُِٕ/ ٕ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  َُِعاش ٜبانْب سنة توُب سنة 

 (ُْٕٖرقم)تقريب، ال(، كِ/ ّ، )التهذيب حجر،
 ٧بمد ا٤بدين ٍب الكوُب، ركل عن سعيد بن أيب ىند كاألعرج، كركل عنو ابن عيينة كأبو أسامة،الوليد بن كثّب ا٤بخزكمي، أبو  (4)

كاف : "بن عيينةاكقاؿ "، ريصا على علمهاحكاف ثقة متبعا للمغازم : "كقاؿ إبراىيم بن سعد"، اف ثقة: "كقاؿ عيسى بن يونس
كاف لو علم بالسّبة : "بن سعداكقاؿ  "،ثقة إال أنو أباضي: "داكد وكقاؿ أب"، ثقة: "بن معْباكقاؿ "، صدكقا ككنت أعرفو ىا ىنا

كثقو الذىيب، "، ثقة ال بأس بو: "بن معْباكقاؿ "، صدكؽ ثبت ٰبتج بو: "كقاؿ الساجي"، كا٤بغازم كلو أحاديث كليس بذاؾ
         ، ُ، طيب الكمالتهذق. انظر: ا٤بوم،  ُُٓ، توُب سنة "صدكؽ عارؼ با٤بغازم رمي برأم ا٣بوارج"كقاؿ ا٢بافظ: 

 (ِْٕٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر، ََٗٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُْٖ/ ُُ)
    ٧بمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو ٞبزة القرظي ا٤بدين، ككاف قد نزؿ الكوفة مدة، ركل عن علي كابن مسعود كعائشة  (5)

كاف ثقة عا٤با كثّب ا٢بديث : "بن سعداقاؿ ، كٝباعة معشر ٪بيح كعبد الرٞبن بن أيب ا٤بوايل، كركل عنو يزيد بن ا٥باد كأبو كغّبىم
"، كاف من أفاضل أىل ا٤بدينة علما كفقها: "بن حبافاكقاؿ "، مدين تابعي ثقة رجل صاّب عامل بالقرآف: "كقاؿ العجلي"، كرعا

أربعْب على الصحيح ككىم من قاؿ كلد ُب عهد النيب صلى ا ، كلد سنة "عامل ثقةكقاؿ الذىيب: "ثقة حجة"، كقاؿ ا٢بافظ: "
الذىيب، (، ك َّْ/ ِٔ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، كقيل سنة عشرين. انظر:  ُُٔكقيل  َُٖعليو كسلم، توُب سنة 

 (ِٕٓٔ، رقم)المرجع السابق(، كَِْ/ ٗ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر،ُِٗٓ، رقم)المرجع السابق
٧بمد بن كعب جابر كأيب سعيد، كركل عنو أبيو ك عبيد ا بن عبد الرٞبن بن رافع األنصارم، كيقاؿ ابن عبد ا، ركل عن (6)

صحح أٞبد حديثو ُب بئر قاؿ ابن منده: "٦بهوؿ"، كذكره ابن حباف ُب الثقات، كقاؿ الذىيب: "ىشاـ بن عركة كعدة. القرظي ك 
الذىيب، (، ك ْٖ/ ُٗ، )ُ، ط تهذيب الكمالا٤بزم، ، انظر: "مستور"، كقاؿ ا٢بافظ: "بضاعة كعنده حديث ُب إحياء ا٤بوات

 (ُّّْ، رقم)ْ، طقريبالت(، كِٕ/ ٕ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ّٔٔٓ، رقم)الكاشف
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ئر تطرح فيها ٢بـو قاؿ: قيل يا رسوؿ ا أنتوضأ من بئر بضاعة كىي ب ،أيب سعيد ا٣بدرم عن
، الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه : »فقاؿ ؟الكبلب كا٢بيض  (1)«اٍلمىاءي طىهيوره

 

 

 

                                                 
(1)  قد أخرجو أيضا أصحاب السنن األربعة إال ابن ماجو كأخرجو كذلك عدد من أئمة السنة؛ فقد أخرجو       التخريج :

، أبواب الطهارة، سنن الترمذي(، كالَبمذم ُب ٔٔ، كتاب الطهارةػ، باب ما جاء ُب بئر بضاعة، رقم)سنن أبي داودأبو داكد ُب 
(، ِّٓ، كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، رقم)سنن النسائي(، كالنسائي ُب ٔباب ما جاء أف ا٤باء ال ينجسو شيء، رقم)

(، ُُِٕٓ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو، رقم)مسند أحمدأخرجو أٞبد ُب ك 
كتاب الطهارات، باب من قاؿ ا٤باء الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، يبة ُب كابن أيب ش(، ُُُٖٖ(، ك)ُُُٖٓك)

، كتاب الطهارة، باب طهارة ا٤باء كالقدر الذم ينجس كال ينجس، المنتقىكابن ا١باركد ُب (، َُٓٓطهور ال ينجسو شيء، رقم)
، كتاب السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ْٓرقم) ، كتاب الطهارة، باب ا٤باء ا٤بتغّب،سنن الدارقطنيكالدارقطِب ُب (، ْٕرقم)

(، كلهم ِّٖ، كتاب الطهارة، باب ا٤باء الذم ال ينجس، رقم)شرح السنة(، كالبغوم ُب ٔالطهارة، باب التطهّب ٗباء البئر، رقم)
     ما ركل  سي،مسند أبي داود الطيالمن طريق أيب أسامة ٞباد بن أسامة ّٔذا اإلسناد. كأخرجو أيضا أبو داكد الطيالسي ُب 

، مسند عبد تهذيب اآلثار(، كابن جرير ُب ُِّّاألفراد عن أيب سعيد ، رقم) ،أبو سعيد ا٣بدرم عن النيب صلى ا عليو كسلم
، كتاب الطهارة، باب ا٤باء يقع فيو شرح معاني اآلثار(، كالطحاكم ُب َُٓٓا بن عباس، ذكر من كافقو منهم ُب ذلك، رقم)

عن عبيد ا بن عبد ا عن أيب سعيد ا٣بدرم رضي  ،عن ٧بمد بن إسحاؽ، (، كلهم من طريق ٞباد بن سلمةُالنجاسة، رقم)
 ا عنو. 

 رجاؿ اإلسناد ثقات إال عبيد ا بن عبد ا بن رافع األنصارم، كأكثر العلماء على أنو ٦بهوؿ كما تقدـ ُب دراسة اإلسناد :
 ترٝبتو، كلكن للحديث طرؽ كشواىد يتقول بو كما سيأٌب. 

  :قاؿ الَبمذم بعد أف ركل ا٢بديث: "ىذا حديث حسنكىذا ا٢بديث صحيح بطرقو كشواىده. الحكم على الحديث ،
كقد ركم ىذا  ،فلم يرك أحد حديث أيب سعيد ُب بئر بضاعة أحسن ٩با ركل أبو أسامة ،د جود أبو أسامة ىذا ا٢بديثكق

قاؿ النوكم ُب كبلمو على سنن أيب داكد: "صححو . ك كعائشة" ،كُب الباب عن ابن عباس ،ا٢بديث من غّب كجو عن أيب سعيد
اظ"، كقد نقل ا٤بزم عن اإلماـ أٞبد قولو: حديث بئر بضاعة صحيح، كزاد خركف من األئمة ا٢بفآٰبٓب بن مًعْب، كا٢باكم، ك 

(، ٓٗ/ ُ، )ِ، طسنن الترمذيالَبمذم، . انظر: الظاىرم ا٢بافظ ُب التلخيص ا٢ببّب أنو صححو أيضا أبو ٧بمد ابن حـز
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة البدر المنير في (، كابن ا٤بلقن، ْٖ/ ُٗ، )ُط، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ا٤بزمك 

، ُطالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (، كابن حجر العسقبلين، ُب ِّٖ/ ُ، )ُ، طفي الشرح الكبير
(ُ/ُّ) 
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 . يقع على كٌل ماء، كإف قلٌ  (1)[لى ا عليو كسٌلم ُب ا٤باء ]جواب عاـٌ ص فهذا جواب النيب

كمنها أهنم ٦بمعوف على أف ا٤باء القليل طاىر قبل أف ٰبل فيو النجاسة، كمل ٯبمعوا على أف          
النجاسة إذا حلت فيو كمل تغّب ا٤باء لونا، كال طعما، كال رٰبا أنو ٪بس، فا٤باء اكـو لو بالطهارة 

 طاىر حٌب يثبت لو حكم النجاسة ٖبرب أك إٝباع. 

العلم ٦بمعوف على أف الثوب النجس إذا غسل با٤باء ثبلث مرات فهو طاىر،  كمنها أف أىل         
كلو كاف ا٤باء القليل إذا اختلط بالنجاسة كىو غالب عليها ٪بسا ما طهر على ىذا القوؿ ثوب أبدا، 
إال أف يغسل ُب قصعة عظيمة أك ماء جار، كذلك أف الثوب إذا طرح ُب إناء كصب عليو ا٤باء 

الٍب ُب الثوب با٤باء ا٤بصبوب ُب اإلناء، فإذا عصر بقي الثوب ٪بسا على حالو، ٍب  اختلفت النجاسة
إف طرح الثوب النجس الذم ىذا سبيلو ُب اإلناء ثانيا اختلط ا٤باء ا٤بصبوب ُب اإلناء بالنجاسة، 

ة ككذلك لو فعل ذلك بو ثالثا أك رابعا، كال يطهر ثوب ُب قوؿ من ٪بس ا٤باء القليل بوقوع النجاس
فيو على ما ذكرناه أبدا، ك٤با أٝبعوا على أف الثوب يطهر بالغسلة الثالثة، إذا مل يبق فيو أثر مل يذىبو 

 ا٤باء، دؿ ذلك على أف ا٤باء إذا غلب على النجاسة كاف طاىرا بكل حاؿ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ُب )ب(: "جوابان عامان"، كا٤بثبت من )أ( (1)
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 كقد احتج بعض أصحابنا القائلْب بالقلتْب ٕبديث ابن عمر

، أنا عاصم بن (3)، ثنا ٞباد بن سلمة(2)، ثنا عفاف(1)لصائغمد بن إ٠باعيل انا ٧بحد - ُٖٗ
         ، فحضرت الصبلة، (5) بن عبد ا بن عمرا ، قاؿ:  كنا ُب بستاف لو أك لعبيد(4)ا٤بنذر

                                                 
 (َُٕىو أبو جعفر البغدادم، كصدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، ٢بمادين كغّبىمبن عبد ا الباىلي، أبو عثماف الصفار البصرم ا٢بافظ، ركل عن ىشاـ الدستوائي كٮباـ كا عفاف بن مسلم (2)

: كقاؿ حنبل بن إسحاؽ"، عفاف بصرم ثقة ثبت صاحب سنة: "قاؿ العجلي. كركل عنو البخارم كإبراىيم ا٢بريب كأبو زرعة كأمم
يدعو عفاف إىل القوؿ ٖبلق القرآف فإف مل ٯبب فاقطع عنو رزقو كىو ٟبسمائة درىم كأمر ا٤بأموف إسحاؽ بن إبراىيم الطاىرم أف "

قاؿ يا شيخ إف أمّب ا٤بؤمنْب يقوؿ إف مل ٯبب أقطع ، فقاؿ ٨بلوؽ ىذا، فاستدعاه فقرأ قل ىو ا أحد حٌب ختمها، ُب الشهر
ككاف ثبتا ُب أحكاـ ا١برح "أبو عثماف ا٢بافظ...الذىيب: كقاؿ "، كُب السماء رزقكم كما توعدكف كخرج كمل ٯبب: رزقو فقاؿ
سنة تسع كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة ثبت"، مات ، "كاف إذا شك ُب حرؼ من ا٢بديث تركو كرٗبا كىم"، قاؿ ابن ا٤بديِب: "كالتعديل
 الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتبالذىيب، (، ك َُٔ/ َِ، )ُ، طتهذيب الكمال. انظر: ا٤بزم، مائتْبعشرة ك 

، ْ، طتقريب التهذيب(، كَِّ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ِّٕٖ، رقم)ُ، طالستة
 (ِْٓٔرقم)

 (ُّٔىو أبو سلمة، ثقة عابد، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
كعبيد ا بن عبد ا بن عمر  عاصم بن ا٤بنذر بن الزبّب بن العواـ األسدم ا٤بدين، ركل عن عمو عبد ا كجدتو أ٠باء (4)

"، صاّب ا٢بديث: "كقاؿ أبو حاًب "،ثقة: "قاؿ أبو زرعةٮبا، ٞباد بن سلمة كغّب ابن عمو ىشاـ بن عركة ك ، كركل عنو كغّبىم
، المرجع السابق(، كالذىيب، ْْٓ/ ُّ، )المرجع السابقظر: ا٤بزم، انكقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ".  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات

 (َّٕٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كٕٓ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِِٓرقم)
كصميتة الليثية، كركل كأيب ىريرة عبيد ا بن عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب العدكم ا٤بدين، أبو بكر، شقيق سامل، ركل عن أبيو (5)

كاف أسن من عبد ا بن عبد ا فيما يذكركف ككاف ثقة قليل : "قاؿ الواقدمالزىرم كعبيد ا بن عمر كخلق، ابنو القاسم ك عنو 
مات "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة". تابعي ثقة: "كقاؿ العجلي، بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، ثقة: "كقاؿ أبو زرعة كالنسائي"، ا٢بديث

(، ّّٔٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ٕٕ/ ُٗ، )ُ، طتهذيب الكمالظر: ا٤بزم، ُب سنة ست كمائة قبل أخيو سامل. ان
 (َُّْ، رقم)تقريب التهذيب(، كِٓ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر العسقبلين، 
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مىٍقرل[] فقاـ إىل
 ؟و كفيو جلد ىذا البعّبفقلت: أتوضأ من ،البستاف فتوضأ منو كفيو جلد بعّب (1)

 (3)«ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قػيلَّتػىٍْبً ملٍى يػىٍنجيسٍ : »ا عليو كسلم قاؿى أف رسوؿ ا صل (2)فقاؿ: حدثِب أيب

                                                 
كمعُب  ُب )أ(: "هنر"، كا٤بثبت من )ب(، كىو اللفظ ا٤بثبت ُب بعض مصادر التخريج مثل مسند اإلماـ كا٤بنتقى البن ا١باركد. (1)

، ُط، غريب الحديث، س األكمة )ج( ا٤بقارم. انظر: ابن قتيبة الدينورمأكر  اءا٤بٍقرىل كا٤بٍقراة: ا٢بوض الذم ٯبتمع فيو ا٤ب
 ،ّطلسان العرب، (، مادة )قرا(، كابن منظور اإلفريقي، ٔٓ/ْ)، النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثّبو(، ُّْ/ِ)
 (، باب القاؼ. ِّٕ/ِ، )ِ، طالمعجم الوسيط(، فصل القاؼ، ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، ُٕٗ/ُٓ)

 ىو الصحايب ا١بليل عبد ا بن عمر رضي ا عنهما (2)
(3)  كتاب الطهارة، باب ما سنن أبي داودأخرجو أبو داكد ُب : قد ركل ىذا ا٢بديث أيضا عدد كبّب من األئمة؛ فالتخريج ،
كأٞبد ُب (، ُٖٓ، كتاب الطهارة، باب مقدار ا٤باء الذم ال ينجس، رقم)سنن ابن ماجوابن ماجو ُب (، ك ٓٔجس ا٤باء، رقم)ين

كأبو داكد الطيالسي ُب (، ٖٓٓٓ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند عبد ا بن عمر رضي ا عنهما، رقم)مسند أحمد
ابن البن عمر عن  ،ا بن عمر بن ا٣بطاب رٞبو ا عن النيب صلى ا عليو كسلمكما أسند عبد ، مسند أبي دواد الطيالسي

(، كعبد بن ُٔٔبىاب السنة ُب التوقيت الذم ىو مفسر للبابْب األكلْب، رقم)، الطهوركأبو عبيد، ُب (، َِٔٔابن عمر ، رقم)
المنتقى من (، كابن ا١باركد ُب ُٖٔ، رقم)، أحاديث ابن عمر رضي ا عنهماالمنتخب من مسند عبد بن حميدٞبيد ُب 

صحيح ابن (، كابن خزٲبة ُب ْٔكتاب الطهارة، باب ُب طهارة ا٤باء كالقدر الذم ينجس كال ينجس، رقم)السنن المسندة، 
اب ، كتشرح معاني اآلثار(، كالطحاكم ُب ِٗ، كتاب الوضوء، باب ذكر ا٣برب ا٤بفسر للفظة آّملة الٍب ذكرهتا، رقم)خزيمة

، كتاب الطهارة، باب حكم ا٤باء إذا القتو سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ِٖالطهارة، باب ا٤باء يقع فيو النجاسة، رقم)
، كتاب السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ّْٔ، كتاب الطهارة، رقم)المستدرك على الصحيحين(، كا٢باكم ُب ِٓالنجاسة، رقم)

باب الفرؽ بْب القليل الذم ينجس كالكثّب الذم ال ينجس ما مل  ،س كالذم ال ينجسالطهارة، ٝباع أبواب ا٤باء الذم ينج
 (، كلهم من طريق ٞباد بن سلمة ّٔذا اإلسناد.ُِّْيتغّب، رقم)

 كللحديث طرؽ أخرل غّب ، ألف ٧بمد بن إ٠باعيل الصائغ كعاصم بن ا٤بنذر صدكقاف إسناد ا٤بصنف حسن: دراسة اإلسناد
 . بن سلمة طريق ٞباد

  :قد قد اختلف العلماء اختبلفا كثّبا ُب ا٢بكم على ىذا ا٢بديث بالتصحيح كالتحسْب كالتضعيف. الحكم على الحديث
       صحَّحو كالشافعي كأٞبد كأيب عبيد كا٣بطايب، كابن مندة قاؿ ٕبجية كقبوؿ حديث القلتْب عدد كبّب من األئمة، منهم من 

، كا٢باكم كالعبلئي كا٢بافظ ابن حجر كالشوكاين، كمشس ا٢بق آبادم، كا٤بباركفورم صاحب كابن خزٲبة، كابن حباف كالدارقطِب
      ٙبفة األحوذم كغّبىم، كقد ذىب إىل ٙبسْب ا٢بديث بعض كبار ادثْب، فمنهم ابن معْب كا١بوزقاين كالنوكل كابن تيمية 

-َْْ/ُ، )ُ، طاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج األح. انظر: ابن ا٤بلقن، -رٞبهم ا-
(، كأبو إسحاؽ ِْ-ُٖ/ُ، )ُط، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (، كابن حجر العسقبلينُِْ

كقد ضعف بعض العلماء حديث القلتْب (. ْٓ-ُّ/ِ، )ُ، طبذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمنا٢بويِب، 
      هة اإلسناد كا٤بًب كابن عبد الرب كابن القيم، كقد أطاؿ ابن القيم النفس ُب بياف ضعف ا٢بديث عنده ُب هتذيب سنن من ج

أيب داكد، كمنهم من صحح اإلسناد كلكنهم توقفوا ُب العمل با٢بديث لعدـ ثبوت تعيْب مقدار القلتْب كالطحاكم كابن دقيق 
 =إىل أربعة أمور: اضطراب السند، كاضطراب ا٤بًب، كالتعليل بالوقف، كالشذكذ. كقد أجابالعيد، كالطعن ُب ىذا ا٢بديث يدكر 
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 قاؿ أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قاؿ بالقلتْب. 

: كقد دفع بعض أصحابنا أف يكوف ىذا ا٢بديث كاقعا لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم         
يأٌب على « اٍلمىاءي الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه : »لى ا عليو كسلمص ؛ ألف قوؿ النيب«ٍيءه اٍلمىاءي الى يػينىجّْسيوي شى »

كسلم القلتْب ينفي النجاسة كخصوصية النيب صلى ا عليو  ،كعلى ما فوقهما، ما دكف القلتْب
: ُب قولو كما فوؽ القلتْب داخل ،كما دكف القلتْب ،القلتْب ،كإثبات الطهارة ٥بما زيادة زادىا ،عنهما

وََنٰتِ ﴿ قاؿ: كنظّب ذلك قولو تعاىل« اٍلمىاءي الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه » ْاْ لََعَ ٱلصَّ فأمر باافظة على  (1)﴾َحٰفُِظ
وََنٰتِ ﴿ :الصلوات كالصلوات داخلة ُب ٝبلة قولو ْاْ لََعَ ٱلصَّ  افظة﴾ ٍب خٌص الوسطى باألمر باَحٰفُِظ

ُْ : ﴿عليها، فقاؿ ۡ ةِ ٱل ْٰ وَ فلم تكن خصوصية الوسطى باألمر باافظة عليها ٨برجا سائر  (2)﴾ۡشَعىٰ َوٱلصَّ
ككذلك قوؿ النيب صلى ا عليو  ،م أمر فيو باافظة على الصلواتالصلوات من األمر العاـ الذ

ْ لََعَ ﴿ ا٤بياه، كما كاف قولو كقع على ٝبيع« وي شىٍيءه اٍلمىاءي الى يػينىجّْسي : »كسلم ْا وََنٰتِ َحٰفُِظ كاقعا ﴾ ٱلصَّ
فكانت ىذه ا٤بقالة زيادة زادىا  ،ذا كاف ا٤باء قلتْب مل ٰبمل ٪بساعلى ٝبيع الصلوات. ٍب قاؿ: إ

، لتْب يدفعو عبد ا بن ا٤ببارؾالقلتْب من غّب أف يكوف ذلك ٨برجا ٤با دكهنا مع أف حديث الق
قوؿ من يقوؿ بعمـو األخبار كلو ثبت حديث القلتْب لوجب أف يكوف على  ،كيقوؿ: ليس بالقوم

 . على كل قلة صغرت أك كربت

أك بكبار القرب أك  ،أك بأربع قرب كشيء ،ا ٙبديد من حدد القلتْب ٖبمس قربفأم
 ،أك ما يقلو ا٤برء من األرض ،أك أهنا ا١برة ،أك قوؿ من قا٥با: : أهنا ا٢بباب ،ست قرب أك ،بأكساطها

ال يرجع القائل منهم ُب ذلك إىل حجة من كتاب أك سنة  ،كاستحسانات من قائلها، فتلك ٙبديدات
 .كال إٝباع. كحديث ابن جريج مرسل ال يثبت

                                                                                                                                                         

، عبد الربالعلماء على ىذه األمور األربعة، كخبلصتو أف ا٢بديث صحيح ثابت من جهة سنده كمتنو، كا أعلم. انظر: ابن = 
(، كابن ٖٖ-ّٕ/ُ، )ُط تهذيب سنن أبي داودم، (، كابن القيِّٗ/ُ)التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، 

(، كأبو إسحاؽ ا٢بويِب، ُِْ-َْٕ/ُ، )ُ، طالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرا٤بلقن، 
(ْٓ-َِ/ِ، )ُ، طبذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

ِّٖسورة البقرة: جزء من اآلية  (1)

 ِّٖسورة البقرة: جزء من اآلية  (2)
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ا ى حٌدثت أف النيب صل: ، قاؿ(3)، عن ابن جريج(2)اؽ، عن عبد الرز (1)إسحاؽ حدثنا - َُٗ
. قاؿ ابن جريج: زعموا أهنا  (4)«بىٍأسناًإذىا كىافى اٍلمىاءي قػيلَّتػىٍْبً ملٍى ٰبىًٍمٍل ٪بىىسنا، كىالى : »عليو كسلم قاؿ

 . (5)قبلؿ ىجر

بْب من قاؿ كقد فصل ابن جريج بْب ا٢بديثْب ك  ،ديث ُب نفسو مرسل ال تقـو بو حجةفا٢ب
أف يكوف من أىل عصره  كلو ٠باه بعد ،: زعموا حكاية عمن مل يسموكقولو ،برأيو حيث قاؿ: زعموا

يج أنو قاؿ: زعموا أهنا قبلؿ كلو كاف الذم أخربه ثقة. كذكر عبد الرزاؽ عن ابن جر  ،مل يكن حجة
    فذكر . (6)قاؿ الذم أخربين عن القبلؿ: فرأيت قبلؿ ىجر بعد فأظن كل قلة تأخذ قربتْب ،ىجر

كقولو: قربتْب ليس  ،أخذ قربتْب فالظن غّب كاجب قبولوابن جريج أف الذم أخربه ظن أف كل قلة ت
كحكي ذلك إىل أف ٯبعل ، عل قربتْب كنصف كل قلة غّب جائزكنقل ذلك إىل أف ٯب ،ـز األخذ بوال

 ،قربتْب غّب كاجب فإثبات أف ٘بعل القلة، ىا أك بأكساطها أبعد من ذلك كلوبكبار القرب أك بصغار 
 كوف جزءا من مائة جزء كأقلكلو ثبت الحتمل أف ي ،ء الذم شك فيو ابن جريج غّب ثابتكالشي
ٍب يفرض على الناس ما ٠بي  ،فيجعل نصفا ،كاف ذلك كذلك فغّب جائز أف ٰبتاطكإذا   ،كأكثر

    وؿ ا كالقلل ٧بيطة ّٔذا التحديد. كلزـك ظاىر كتاب ا كاألخبار الثابتة عن رس، (7)احتياطا
د كدفع القـو بعمـو األخبار. كق ،رؾ االنتقاؿ إىل القوؿ با٤براسيلكت، صلى ا عليو كسلم ٯبب

كىو مثبت ُب الكتاب الذم اختصرت منو  ،كمعارضات كحججا ،لباب كبلما كثّبااذكرت ُب ىذا 
  ىذا الكتاب.

                                                 
 (ٖٔىو ابن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔىو ابن ٮباـ الصنعاين، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُِِىو عبد ا٤بلك بن عبد العزبز، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
(4)  عن (، ِٖٓباب ا٤باء ال ينٌجسو شيء كما جاء ُب ذلك، رقم)، كتاب الطهارة، المصنف: أخرجو عبد الرزاؽ التخريج

 ابن جريج مرسبل. 
  :سنده ضعيف لوجود االنقطاع بْب ابن جريج كرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كابن جريج ثقة كلكنو مل يلق دراسة اإلسناد

 عليو كسلم. أحدا من الصحابة كما قاؿ ابن ا٤بديِب، فكيف بالنيب صلى ا
 :ُب ضوء دراسة ىذا ا٢بديث تبْب أنو مرسل ضعيف، كال تقـو بو ا٢بجة كما قاؿ ابن ا٤بنذر. الحكم على الحديث 
 (ِٗٓباب ا٤باء ال ينٌجسو شيء كما جاء ُب ذلك، رقم)، كتاب الطهارة، المصنفذكره عبد الرزاؽ عن ابن جريج ُب  (5)
 (ّٗٗ/ ُ) ،ّ، طالسنن الكبرىالبيهقي، انظر:  (6)
 (ّْ/ُ، )ُ، طاألمالشافعي، «. فاالحتياط أف تكوف القلة قربتْب كنصفا: »-رٞبو ا-قاؿ الشافعي(7)
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ديد. كقد قاؿ أبو بكر: كقد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختبلؼ قوؿ من قاؿ ُب ا٤باء بالتح
أيتو من مالك كأ٭با ىو فقاؿ: ر  ،ا٤باء كى عبد ا٤بلك مذىب مالك ُبح ،أنكر ذلك بعض أىل العلم

فأما أف يوضع فيو أصل كيفٍب بو الناس  ،س بعد ما يقع فيجده معركفا بعينوكيفٍب بو النا ،أمر يتبْب
 ، كال يرخص منو ُب شيء ،فلم أر مالكا يريده ،ن بعد ليكتفى بو فيما ٰبدث كيكوف٩با مل يك

أرل أف »قاؿ:  ،يغتسل با٤باء قد كقعت فيو ا٤بيتة كحكى غّبه عن مالك أنو قاؿ ُب الذم         
 . (1)«فبل يعيد صبلة صبلىا إال ُب الوقت ،كإف ذىب الوقت ،يغتسل

كمل ٯبد  ،ٍب علم ،ال يعلم ّٔا ،رجل توضأ من قلة فيها فأرة ميتة ككاف األكزاعي يقوؿ ُب         
 . (2)«مضت صبلتو»قاؿ:  ،كال طعما ،رائحة

كال طعما يتوضأ  ،ما مل يغّب رٰبا: »قاؿ ،ورم يقوؿ ُب ا١بيفة تقع ُب ا٤باءسفياف الثكاف ك          
 .كحكى أٞبد بن يونس عن الثورم أنو قاؿ: مل ٪بد ُب ا٤باء أك مل نر ُب ا٤باء إال الرخصة. (3)«بو

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ِّ/ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس بن مالك، (1)
 (، فيما ٲبوت ُب البئرُُٕ/ُ، )ِطمختصر اختالف العلماء، الطحاكم، انظر:  (2)
 (ٕٗ/ُ، )الشرح الكبير على متن المقنعبن قدامة ا٤بقدسي، انظر: ا (3)
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 نجاسةا الذكر البئر تقع فيه -ٚ

طالب أنو أمر بنزحها  عن علي بن أيب اختلف أىل العلم ُب البئر ٙبل فيها النجاسة فركينا
 .كركم ذلك عن ابن الزبّب ،حٌب يغلبهم

، عن (4)، عن عطاء بن السائب(3)، ثنا ٞباد(2)، ثنا حٌجاج(1)العزيز حدثنا علي بن عبد - ُُٗ
 (6)«يػينػٍزىحي مىاؤيىىا: »كقعت فيو فارة فماتت ا، قاؿ ُب بئرأٌف عليِّ ، (5)ميسرة

 

                                                 
 (َُْىو أبو ا٢بسن البغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُّٔىو ابن ا٤بنهاؿ، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُّٔىو ٞباد بن سلمة، ثقة عابد، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
السائب، الثقفي الكوُب، ركل عن أبيو كابن أيب أكَب كأيب عبد الرٞبن السلمي، كركل عطاء بن السائب، أبو ٧بمد كيقاؿ أبو  (4)

قاؿ أٞبد: "ثقة رجل صاّب ٱبتم القرآف كل ليلة"، كقاؿ أبو حاًب: "٠بع . عنو شعبة كا٢بماداف كالسفياناف كعلي بن عاصم كأمم
 فيو"، كقاؿ أيضا: "ثقة، اختلط فساء حفظو بآخره"، كقاؿ منو ٞباد بن زيد قبل أف يتغّب"، كقاؿ الذىيب: "أحد األعبلـ على لْب

، ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ٖٔ/ َِ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ُّٔا٢بافظ: "صدكؽ اختلط"، مات سنة 
 (ِْٗٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَِّ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ّٖٕٗرقم)

ذكره ميسرة، أبو صاّب الكندم الكوُب، ركل عن علي كعن سويد بن غفلة، كركل عنو ىبلؿ بن خباب كعطاء بن السائب.  (5)
(، ِْٔ/ ٓ، )ُ، طالثقاتابن حباف، انظر:  ".مقبوؿ"، كقاؿ ا٢بافظ: "كثق"قاؿ الذىيب: ابن حباف ُب الثقات، ك 

تهذيب (، كابن حجر العسقبلين، ٕٓٓٓ، رقم)المرجع السابق، الذىيب(، ك ُٕٗ/ ِٗ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ّٓٓٓرقم)
 (ََْٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّٕٖ/ َُ، )ُ، طالتهذيب

(6)  كتاب الطهارة، باب ا٤باء يقع فيو النجاسة، شرح معاني اآلثار: ىذا األثر قد أخرجو أيضا الطحاكم، التخريج ،
، باب ذكر اآٍلبار ك٫بوىا من ا٤بياه اٌلٍب الطهورحجاج بن ا٤بنهاؿ ّٔذا اإلسناد، كأخرجو أبو عبيد، (، من طريق ّّ(، رقم)ُٕ/ُ)

(، من طريق عطاء بن الٌسائب، عن أيب البخَبٌم، عن علي رضي ا عنو، َُٖ(، رقم)ِّْ-ِِْ/ُٛبٌدىا العيوف ٲبات فيها، )
السنن رضي ا عنو كما قاؿ البيهقي رٞبو ا. انظر: البيهقي،  كفيو انقطاع ألف أبا البخَبم مل يسمع علي بن أيب طالب

 (َْْ/ُ، )ّ، طالكبرى
 إسناد ا٤بصنف حسن، كميسرة فيو ضعف كلكنو مل ينفرد بالركاية بل لو بعض الشواىد كا٤بتابعات.: دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل علي بن أيب طالب رضي ا عنو، كىو صحيح عنو. الحكم على الحديث 
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، عن (4)، عن عطاء بن الٌسائب(3)، أنا جرير(2)، ثنا ٰبٓب بن ٰبٓب(1)نصرحدثنا ٧بمد بن  - ُِٗ
اتىٍت، فىانٍػتىزًحيوىىا: »علي اؿ، قالوا: ق(6)كأصحاب عليٌ  (5)ميسرة  ٌبَّ حى  ًإذىا كىقػىعىًت اٍلفىارىةي ُب اٍلًبٍئًر فىمى

 (7)«مٍ كي بى لً غٍ تػى 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ْٖىو ا٤بركزم، ثقة حافظ، تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٓىو أبو زكريا النيسابورم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)  (ُٖٔىو جرير بن حاـز
 (ُٕٗالكوُب، صدكؽ اختلط، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو أبو ٧بمد الثقفي (4)
 (ُٕٗىو أبو صاّب الكندم الكوُب، مقبوؿ، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
 منهم زاذاف كما يأٌب (6)
(7)   :كتاب الطهارات، باب ُب الفأرة كالدجاجة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة ُب كأخرجو التخريج ،

(، من طريق عطاء بن السائب، عن زاذاف، عن علي، كأخرجو الطحاكم ُب ُُُٕ(، رقم)ُْٗ/ُكأشباىهما تقع ُب البئر، )
ء عن ميسرة كزاذاف، عن ا(، من طريق عطّْ(، رقم)ُٕ/ُ، كتاب الطهارة، باب ا٤باء يقع فيو النجاسة، )شرح معاني اآلثار

، )السنن الكبرىٌي رضي ا عنو، كأخرجو البيهقي ُب عل (، َُِٕ(، رقم)َْْ/ُ، كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب نزح زمـز
من طريق عطاء بن السائب، عن أيب البخَبٌم، عن علٌي، كقاؿ البيهقي بعد ركايتو: "فهذا غّب قوٌم ألف  أبا البخَبٌم مل يسمع 

 عليا فهو منقطع". 
 إسناد ا٤بصنف حسن: دراسة اإلسناد. 
 ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل على بن أيب طالب رضي ا عنو، كسند ا٤بصنف حسن الحكم على الحديث :

 كلكنو صحيح بالطرؽ. 
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، :         (5)عن عطاء (4)ثنا منصور بن زاذاف ،(3)، ثنا ىشيم(2)بيدو ع، ثنا أب(1)حدثنا علي - ُّٗ
 . (7)«زبّب أف ينزح منها حٌب يغلبهم ا٤باءال ات ُب زمـز فأمر ابنم (6)اأف ز٪بي»

ىذا ». كذكر أبو عبيد أٌف (9)«اكله  (8)تنزح»ٲبوت ُب البئر:  كىقاؿ ا٢بسن البصرم ُب اإلنساف
 . (12)«، كإف أخرج من ساعتوامن الكوفيْب يركف نزحه (11)، كعليو أىل الرأم(10)قوؿ سفياف

                                                 
 (َُْىو علي بن عبد العزيز، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 ( َُْىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٗىو ىشيم بن بشّب السلمي، ثقة ثبت، تقدمت ترٝبتو ص) (3)
كابن  الواسطي، أبو ا٤بغّبة الثقفي موىل ثقيف، ركل عن أنس كأيب العالية كا٢بسن -بزام كذاؿ معجمة-منصور بن زاذاف  (4)

"شيخ  أيب عنو، فقاؿ:قاؿ عبد ا ٍبن أٞبد ٍبن حنبل: سئل كخلق.  شعبة كىشيمجرير بن حاـز ك ، كركل عنو سّبين كغّبىم
      كقاؿ "، رجل صاّب متعبد"كقاؿ العجلي: "، ثقة"حاًب، كالنسائي:  كقاؿ إسحاؽ ٍبن منصور عن ٰبٓب بن معْب، كأيبثقة"، 

ق. انظر: ا٤بزم، ُِٖق على الصحيح، كقيل مات سنة  ُِٗمات سنة  ."ككاف سريع القراءة، كاف ثقة، ثبتا"د بن سعد: م٧ب
(، كابن ّٗٔٓ، رقم)ُ، طالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستةالذىيب، (، ك ِّٓ/ ِٖ، )ُ، طتهذيب الكمال

 (ٖٖٗٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَّٔ/ َُ، )ُ، طتهذيب التهذيبحجر العسقبلين، 
 (ُِِىو عطاء بن أيب رىبىاح، ثقة فقيو فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
ٌي. انظر: األزىرم،  لغتاف: جيلالزٍّْنجي كالزٍَّنجي،  (6) يّّ كزى٪بًٍ (، ِّٖ/َُ، )ُ، طتهذيب اللغةمن السوداف كىم الزُّنيوج، كاحدىم ز٪بًٍ

، لسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، َِّ/ُ، )ْ، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةأبواب ا١بيم كالزام، كا١بوىرم، 
 (َِٗ/ِ، )ّط
(7)   :دىا العيوف ٲبات فيها، ص، الطهورُب  أخرجو أبو عبيدالتخريج / ُِْباب ذكر اآلبار ك٫بوىا من ا٤بياه الٍب ٛبًي

جة االفأرة كالدج ، كتاب الطهارات، باب ُبالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار(، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب ُٕٔرقم)
، كتاب الطهارة، باب ا٤باء يقع فيو معاني اآلثارشرح (، كأخرجو الطحاكم ُب ُُِٕ(، رقم)َُٓ/ُكأشباىهما تقع ُب البئر، )

 (، كلهم من طريق ىشيم ّٔذا اإلسناد.ُّ(، رقم)ُٕ/ُالنحاسة، )
 رجالو ثقات.إسناد ا٤بصنف صحيح: دراسة اإلسناد ، 
  :ىذا األثر موقوؼ على عبد ا بن الزبّب رضي ا عنهما، كىو صحيح عنو.الحكم على الحديث 
 ُب )أ(: ينزح كا٤بثبت من )ب( (8)
 (ُٖٕ/ رقم)ِِْباب ذكر اآلبار ك٫بوىا من ا٤بياه الٍب ٛبدىا العيوف ٲبات فيها ، ص، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب  (9)

 (ُٗ/ُ، )ُ، طالمعاني البديعة في معرفة اختالف أىل الشريعةالرٲبي، حكاه عنو أيضا صاحب ا٤بعاين البديعة، انظر:  (10)
 (َُْ/ُ، )فتح القدير(، كابن ا٥بماـ، ُٔٓ/ُ، )ُ، طالهداية في شرح بداية المبتديا٤برغيناين، انظر:  (11)
 ِِْ، صُ، طالطهورأبو عيبيد، انظر:  (12)



 

211 

 

كإف تفسخت  ،قاؿ: ينزحوف منها عشرين دلوا (1)ذ(كفيو قوؿ ثاف، رٌكينا عن عطاء ُب )ا١بر 
 . (2)نزحوا منها أربعْب دلوا

ىكذا قاؿ النخعي ُب الفارة تقع ُب  ،يستقى منها أربعوف دلوا أك ٫بوه كفيو قوؿ ثالث كىو أف        
 .    (3)بئرال

كقد . (4)«يستقى منها سبعوف دلوا»قاؿ ُب الدجاجة ٛبوت ُب البئر:  كركينا عن الشعيب أنو        
معي كجد فيو ميتة مل يتغّب سئل األكزاعي عن ماء  ،ىم ُب ىذه ا٤بسألة أقواال ٨بتلفةركينا عمن بعد

فبل بد من نزحو حٌب  ،أك طعمو ،٤باءت ما ينزح منو كإف غّب ريح اقاؿ: ينزح منها دالء كال يوق ،ا٤باء
أك  ،إذا غّب ريح ا٤باءكال يوقت أبو عمرك ما ينزح منو. ككذلك قاؿ الليث بن سعد فيها  ،يصفو
 . (5)طعمو

قاؿ:  ؟ا دالء حٌب يطيب قيل لو فما صلواقاؿ: ينزح منه ،كقاؿ الثورم ُب بغل راث ُب بئر       
 . أرجو أف ٯبزيهم

 

 

                                                 
كقيل: الذكر الكبّب من  ،كقيل: الذكر من الفأر ،كا١برذ: ضرب من الفأرُب )أ(: "ا١بًٍٍرًك"، كا٤بثبت من )ب( كمصادر التخريج.  (1)

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةكقيل: ىو أعظم من الّببوع أكدر ُب ذنبو سواد كا١بمع ا١برذاف. انظر: ا١بوىرم،  ،الفأر
 (َْٖ/ّ، )ّ، طلسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، ُٔٓ/ِ، )ْط
(، كأخرجو ُِٖ/ رقم)ِّْفيها، صباب ذكر اآلبار ك٫بوىا من ا٤بياه الٍب ٛبدىا العيوف ٲبات ، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب  (2)

، كتاب الطهارات، باب ُب الفأرة كالدجاجة كأشباىهما تقع ُب البئر، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة ُب 
 (ُُْٕ(، رقم)ُْٗ/ُ)

(، كأخرجو الطحاكم ُب ُُّٕ، رقم)المرجع السابق(، كأخرجو ابن أيب شيبة، ُُٖرقم)، المرجع السابقأخرجو أبو عبيد،  (3)
 ( ُْ(، رقم)ُٕ/ُ، كتاب الطهارة، باب ا٤باء يقع فيو النحاسة، )شرح معاني اآلثار

(، كالطحاكم، ُُٕٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن أيب شيبة، ُٖٔ/ رقم)ِْٗ، صالمرجع السابقأخرجو أبو عبيد،  (4)
 (َْ، رقم)المرجع السابق

 (ِّٖ/ ُ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدحكى عنو ابن عبد الرب ُب التمهيد، انظر: ابن عبد الرب،  (5)
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منها  يستقى»قاؿ:  ،أرة تقع ُب البئر فتخرج حْب ماتتالعصفور كالفكقاؿ النعماف ُب 
أك  ،افاستخرجت حْب ماتت فأربعوف دلون  فإف كانت دجاجة أك سنورا ،اعشركف دلوا أك ثبلثوف دلون 

كإف كاف شيء من ذلك قد انتفخ أك تفسخ  ،انت شاة فانزحها حٌب يغلبك ا٤باءكإف ك ،ٟبسوف دلوا
 . (1)«فانزحها

 . كقاؿ سفياف الثورم ُب الوزغ يقع ُب البئر قاؿ: يستقى منها أدالء        

فا٤باء الساقطة فيو الفارة ا٤بيتة كغّب  ،كمن قاؿ بالقلتْب ،اؿ أبو بكر: فأما ُب قوؿ الشافعيق         
ء إال أف تغّب إذ كاف قلتْب فليس ينجس ذلك ا٤با ،النجاسات ُب بئر كاف ذلك أك غّبهذلك من 

 . أك رٰبو ،أك لونو ،النجاسة طعم ا٤باء

 ،د ُب الدابة تقع ُب البئرقيل: ألٞب ،الرطبةإال أف أٞبد بن حنبل كاف يستثِب البوؿ كالعذرة 
 . (2)«فبل بأس بو إال البوؿ كالعذرة الرطبة ،كال طعمو ،كل شيء ال يغّب رٰبو»قاؿ: 

      ما كاف من ا٤باء أقل من نجساف إالقاؿ إسحاؽ كما قاؿ أٞبد: كالبوؿ كالعذرة ال ي        
 . (3) القلتْب

 ،ة فيو إال أف يتغّب طعموفأما مذىب من يرل أف قليل ا٤باء ككثّبه ال ينجس ٕبلوؿ النجاس         
 . فالبئر كغّبىا ُب ذلك سواء ،أك لونو ،أك رٰبو

ال ينجسو شيء كالذم نقوؿ بو ُب ىذا ألباب كُب غّبه من أبواب ا٤باء أف قليل ا٤باء ككثّبه          
كقد ذكرت  ،أك رٰبا ،أك لونا ،يو ٪باسة إال أف يغّب للماء طعماكإف سقطت ف ،ُب هنر كاف أك غّبه
 .ذكر ا٤باء القليل ٱبالطو النجاسةا٢بجة فيو ُب باب 

 

                                                 
 (ٖٓ/ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ِٔ/ُ، )األصل، ُالشيباين، طانظر:  (1)
المحرر في د الدين ابن تيمية، (، ك٦بّٔ، ص)ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالحالشيباين،  (2)

 (ِ/ ُ، )ِ، طالفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل
 (ِّٕ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج،  (3) 
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 يعلم بو المصلي إال بعد الصالةذكر الوضوء بالماء النجس ال  -ٛ

ٍب يعلم بو بعد  ،يتطهر ٗباء ٪بسبل يعلم بو كيصلي قاؿ أبو بكر: اختلف أىل العلم ُب الرجل
 . الصبلة

كليس عليو أف يعيد إذا مضى الوقت. ىذا قوؿ  ،الت طائفة: يعيد ما داـ ُب الوقتفق      
 . ، كابن القاسم عنو(1)مالك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            كتف ،بئرإذا تغّبت ُب ال»عبيد أنو كاف يقوؿ: حكى عنو أبو ك          
كيغسلوف الثياب  ،ا٤باءفإهنم يعيدكف كل صبلة صلوىا بذلك  ،البئر سخت يعِب الدابة الٍب تنجس

 . (2)«االٍب أصأّ

ىذا  ،كبعد خركج الوقت ألٯبزيو غّب ذلك ،كىو أنو يعيد الصبلة ُب الوقت ،كفيو قوؿ ثاف         
 . (3)قوؿ الشافعي

سة ما كانت النجاسة ٪باكىو أف الرجل إذا توضأ ٗباء كقع فيو بوؿ أك  ،كفيو قوؿ ثالث         
كمل يعلم بذلك ٍب علم أف عليو أف يعيد الوضوء كالصلوات كلها إذا كاف على يقْب من أنو  ،كصلى

ٍب كجد فيها فأرة  ،فإف ىو توضأ من ماء بئر كصلى ،ا٤باء من بعد أف حلت فيو النجاسةتوضأ بذلك 
إف النعماف قاؿ: على من ف ،كال يعلم مٌب كقعت فيها ،قد انتفخت أك تفسخت ،أك دجاجة ميتة

كإذا كاف قد غسل  ،كيعيد صبلة ثبلثة أياـ كلياليهن توضأ من تلك البئر كصلى أف يعيد الوضوء
 ،ب منو أكثر من قدر الدرىم الكبّبكإف كاف قد أصاب الثو  ،ا٤باء ثوبا أعيد يغسل ٗباء نظيف بذلك

 ،أك الفارة مل تتفسخ أك مل تنتفخ ةفإف كجد الدجاج، كصلى فيو يوما أك أقل فعليو أف يعيد ما صلى
 . كزفر (4)فإنو يعيد الوضوء كيعيد صبلة يـو كليلة. كىذا قوؿ النعماف ،كمل يعلم مٌب كقعت فيها

                                                 
 (ُِّ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس، انظر:  (1)
 (ِْٗ/ُ، )ُ، طالطهورأبو عيبيد،  (2)
 (ٗٓ/ُ)، ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (3)
 ( ِٕ/ُ، )األصلالشيباين، انظر:  (4)



 

213 

 

س عليو أف يعيد شيئا من كليعىٍنوي،  (1)[و ]جائز ثابته كصبلتوءكض: كقاؿ يعقوب ك٧بمد
كال يغسل ثوبو حٌب يعلم أف ذلك كلو   ،تأكلوْب الذم خبز بذلك ا٤باء أف كال بأس بالعج، الصلوات

ر من بعد أف ألنو عسى أف يكوف صيب أك غّبه ألقاىا ُب البئ ؛ا٤بيتة ُب البئر بعد كقوع الفارة كاف
 . (2)كىي متغّبة ،توضأ منها ىذا الرجل

د صبلة فإنو يعي ،إذا أصابو دـ فلم يدر مٌب أصابو كحكى ابن ا٤ببارؾ عن النعماف أنو قاؿ:         
 . يـو كليلة

كالتحرم أف يشك ُب يـو أك يومْب فيأخذ  ،ا: كعلى قياس قوؿ سفياف يتحرلقاؿ عبد           
 . بيومْب

لقلتْب كالثبلثة فبل إعادة ا٢بد عندنا إذا كاف ا٤باء كثّبا يزيد على ا»ككاف أبو عبيد يقوؿ:           
ككذلك يغسلوف   ،إعادة كل صبلة صلوىا منذ يومئذم فعليه ،فإف غلبت ٪باسة بطعم أك ريح ،عليهم

 . (3)«كل ثوب أصابو منو شيء

قاؿ أبو بكر: كالذم نقوؿ بو أننا ننظر إىل ا٤باء الذم توضأ بو ا٤بتوضئ كصلى فإف كانت 
كغسل كل ثوب  ،كبعد خركج الوقت ،فعليو اإلعادة ُب الوقت ،نجاسة غّبت طعمو أك لونو أك رٰبوال

كال  ،كال لونا ،مل تكن النجاسة غّبت للماء طعما كإف ،لك ا٤باء شيء قل أك كثرصابو من ذكبدف أ
 .فا٤باء على أصل طهارتو ؟فلم يدر ىل غّبت ا٤باء أـ ال ،كإف شك ،فبل إعادة عليو ،رٰبا

 
 
 
 

                                                 
 ُب )ب(: "جازئات"، كا٤بثبت من )أ( (1)
 (ٗٓ/ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ِٗ/ُ، )األصلانظر: الشيباين،  (2)
 َِٓ، صُ، طالطهورأبو عيبيد،  (3)
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 ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس -ٜ

  ا٤باء النجس يعجن بو كاختلفوا ُب

و قاؿ سفياف ب، ك (2)كعطاء (1)قوؿ عن ٦باىدا الفقالت طائفة: يطعمو الدجاج، ركم ىذ        
 . (4)كأبو عبيد (3)الثورم

د بن كقاؿ أٞب (5)كُب قوؿ ثاف، كىو أف يطعم ما ال يؤكل ٢بمو، ىكذا قاؿ ا٢بسن بن صاّب
. (7)قاؿ: يطعمو البهائم وحكي عن الشافعي أن. ك (6)يئا يؤكل ٢بمو، كيشرب لبنوش حنبل: ال يطعمو

 . (8)كحكي ذلك عن مالك

                                                 
البيهقي نقبل عن (، كذكره ِٕٔ(، رقم)ّٖ/ ُ) باب البئر تقع فيو الدابة،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

 (ّٕٓ/ُ، )ّ، طالسنن الكبرىاإلماـ أٞبد، انظر: البيهقي، 
 المرجع السابق (2)
 (ْٓ/ُ، )المغنيذكره أيضا ابن قدامة ُب ا٤بغِب، انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (3)
 َِٓ، صُ، طالطهورأبو عبيد، انظر:  (4)
الثورم،  -بسكوف ا٤بيم-، ا٥بٍمداين -با٤بعجمة كالفاء مصغر-بن شيفىٌي  -كىو حياف-ىو ا٢بسن بن صاّب بن صاّب بن حىٌي  (5)

قاؿ كآخركف.  ، كركل عنو ٰبٓب بن آدـ كأٞبد بن يونس كعلي بن ا١بعدكغّبىم ركل عن ٠باؾ كعمرك بن دينار كقيس بن مسلم
: كقاؿ أبو زرعة"، ذاؾ رجل يرل السيف على األمة: "عن الثورم كقاؿ أبو نعيم"، كاف الثورم سيء الرأم فيو  : "ٰبٓب القطاف

"، كقاؿ الذىيب: "صدكؽ عابد ثقة: "كقاؿ النسائي"، ثقة حافظ متقن: "كقاؿ أبو حاًب"، اجتمع فيو إتقاف كفقو كعبادة كزىد"
، تهذيب الكمالق، ككاف مولده سنة مائة. انظر: ا٤بزم،  ُٗٔ، مات سنة "شيعثقة فقيو عابد رمي بالتمتشيع"، كقاؿ ا٢بافظ: "

(، ِٖٓ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َُّٕ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُٕٕ/ ٔ، )ُط
 (َُِٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيبك

مسائل ، كأٞبد بن حنبل، ِّٔ، صُ، طداود السجستانيمسائل اإلمام أحمد رواية أبي أبو داكد السًّْجٍستاين، انظر:  (6)
، ْ، طالمغنيابن قدامة ا٤بقدسي، (، ك ْٕٔ(، رقم)ُِِ، ص)ُ، طاإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

(ُ/ْٓ) 
 (ّٕٓ/ُ، )ّ، طالسنن الكبرىانظر: البيهقي،  (7)
 (ُِٓ/ُ، )ُ، طالجامع لمسائل المدونةالصقلي، انظر:  (8)
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كال يطعم ما  ،ّب من ٪باسة حلت فيو مل ٰبل أكلوقاؿ أبو بكر: إذا أيقن أنو عجن ٗباء متغ         
عن شحـو ا٤بيتة أيدىن ّٔا  كذلك أف النيب صلى ا عليو كسلم سئل ،كما ال يؤكل ٢بمو ،يؤكل ٢بمو

ـه : »قاؿ ،نتفع ّٔا الناسكي ،كيدىن ّٔا ا١بلود ،السفن ، ًىيى حىرىا  « .الى

ن يزيد بن أيب ، ع(3)، ثنا الليث بن سعد(2)، ثنا قتيبة بن سعيد(1)حدثنا موسى بن ىاركف - ُْٗ
فتح ال ا عليو كسٌلم عاـى ، عن جابر بن عبد ا، أنو ٠بع رسوؿ ا صل(5)، عن عطاء(4)حبيب

ٍيتىًة كىا٣ٍبًٍنزًيًإفَّ اى : »كىو ٗبكة يىقوؿ فقيل: يا رسوؿ ا، « . ًر كىاأٍلىٍصنىاـً كىرىسيولىوي حىرَّـى بػىٍيعى ا٣ٍبىٍمًر كىاٍلمى
ـه : »قاؿ ؟ستصبح ّٔا الٌناسيا٤بيتة يطلى ّٔا السفن، كيدىن ا١بلود، ك  ـوأرأيت شح ، ىيوى حىرىا     «. الى

                                                 
 (ُُْىو القيسي، كثقو الذىيب كقاؿ ا٢بافظ: صدكؽ رٗبا أخطأ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
يل  (2) فتح الباء ا٤بوحدة كسكوف الغْب ا٤بعجمة كُب ب-بن طريف الثقفي، أبو رجاء البػىٍغبلين  -بفتح ا١بيم-قتيبة بن سعيد بن ٝبى

كغّبىم،  كإ٠باعيل ٍبن أىيب أكيس، كإ٠باعيل بن علية كالليث، يقاؿ ا٠بو: ٰبٓب كقيل علي البلخي، ركل عن مالك -آخرىا النوف
كقاؿ  "،صدكؽ" :زاد النسائي "،ثقة: "بن معْب كأبو حاًب كالنسائياقاؿ . بن ماجو كالفريايب كالسراجا كركل عنو ا١بماعة سول

ابن األثّب، ق. انظر:  َِْسنة مات عن اثنتْب كتسعْب سنة ُب شعباف "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة ثبت". قتيبة ثقة مأموف: "ا٢باكم
، ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِّٓ/ ِّ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك ُْٔ/ ُ، د.ط، )اللباب في تهذيب األنساب

 (ِِٓٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّٖٓ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ْٓٓٓرقم)
، كغّبىم أبو ا٢بارث ا٤بصرم، اإلماـ موىل بِب فهم، ٠بع عطاء كابن أيب مليكة كنافعاالليث بن سعد بن عبد الرٞبن الفهمي،  (3)

كاف قد اشتغل بالفتول ُب زمانو ككاف ثقة كثّب ا٢بديث صحيحو ككاف : "بن سعداقاؿ . كركل عنو قتيبة ك٧بمد بن رمح كأمم
ليس : "٠بعت أٞبد يقوؿ :قاؿ أبو داكد"، ك ثقة ثبت الليث: "كقاؿ أٞبد بن سعد الزىرم عن أٞبد"، سريا من الرجاؿ نبيبل سخيا

: بن معْبابن أيب خيثمة كإسحاؽ بن منصور عن اكقاؿ "، ٥بم يعِب أىل مصر أصح حديثا من الليث كعمرك بن ا٢بارث يقاربو
: كقاؿ أيضا "،كبلٮبا: "قاؿ؟ أيهما أثبت الليث أك بن أيب ذئب عن سعيد ا٤بقربم: "بن معْباكقاؿ الدكرم سألت  "،ثقة"
ق. انظر:  ُٕٓعاش إحدل كٜبانْب سنة، مات ُب شعباف سنة ". ثقة ثبت فقيو إماـ مشهور"، كقاؿ ا٢بافظ: "الليث أثبت"

، ُ، طتهذيب التهذيب، كابن حجر العسقبلين، ُْٗٔ، رقمالمرجع السابقالذىيب، (، ك ِٓٓ/ ِْ، )المرجع السابقا٤بزم، 
 (ْٖٔٓ)، رقمْ، طتقريب التهذيب(، كْٗٓ/ ٖ)

 (َُٖكنيتو أبو رجاء، ثقة فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ُِِىو عطاء بن أيب رباح، ثقة فقيو فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
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اٍليػىهيودى لىمَّا حيرّْمىٍت عىلىٍيًهٍم شيحيوميهىا ٝبىىليوهي، ٍبيَّ  قىاتىلى اي : »عليو كسلم عند ذلك قاؿ النيب صلى ا ٍب
 (1)«بىاعيوهى، فىأىكىليوا ٜبىىنىوي 

لشيء النجس حـر االنتفاع قاؿ أبو بكر: فإذا حـر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم االنتفاع با        
 .كال العدكؿ عنها ،لسنة الثابتة الٍب ال ٯبوز تركهاكذلك معُب ا ،بكل ٪بس

 

 كر اإلناءين يسقط في أحدىما نجاسة ثّم يشكل ذلكذ  -ٓٔ

فقالت طائفة:  ،ٍب يشكل ذلك ، اإلناءين يسقط ُب أحدٮبا ٪باسةاختلف أىل العلم ُب
 . (2)ىذا قوؿ الشافعي ،وضأ باألغلب منهما أنو طاىر عندهيت

، ككذلك (3)يتوضأ بواحدة. ىذا قوؿ أٞبدكقالت طائفة ُب البوؿ يقع ُب إحدل جرتْب: ال         
ال يتوضأ بأحد اإلناءين. قاؿ: كلو جاز أف يتوضأ : (5)، كقاؿ: يتيٌمم، ككاف ا٤بزين يقوؿ(4)قاؿ أبو ثور

 ،رم أحد بضعتْب طبخت إحداٮبا بنجسبأحدٮبا ١باز أف يشرب منو ك١باز أف يأكل بالتح
 . كيبيع أحد غبلمْب معتق كعبد ،غّب مطلقةأ إحدل امرأتْب مطلقة ك كيط ،ٗباء طاىر كاألخرل

         

                                                 
(1)   :باب بيع ا٤بيتة ، كتاب البيوع، صحيح البخاريىذا ا٢بديث متفق عليو، قد أخرجو الشيخاف ُب صحيحهما؛ التخريج

(،  كبلٮبا َِْْ، كتاب ا٤بساقاة، باب ٙبرًن بيع ا٣بمر كا٤بيتة كا٣بنزير كاألصناـ، رقم)مسلم صحيح(، كِِّٔكاألصناـ، رقم)
 من طريق قتيبة بن سعيد ّٔذا اإلسناد

 إسناد ا٤بصنف حسن ألف موسى بن ىاركف صدكؽ أخطأ كما قاؿ ا٢بافظ كبقية رجالو ثقات أثبات، كلكن دراسة اإلسناد :
 الشيخاف.ا٢بديث صحيح كقد ركاه 

 :ىذا ا٢بديث صحيح ببل شك، كقد ركاه الشيخاف ُب صحيحهما. الحكم على الحديث 
 (ٗٓ/ُ، )ُ، ، طاألمانظر: الشافعي،  (2)
 ٕ، صُ، طمسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيأبو داكد السًّْجٍستاين، انظر:  (3)
، المجموع شرح المهذبالنوكم، (، ك ِٖ/ُ، )ْ، طالمغنيقد حكى عنو ابن قدامة كالنوكم؛ انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (4)
(ُ/ُُٖ) 

 .المرجع السابق، كالنوكم، المرجع السابقكقد حكى عنو ابن قدامة كالنوكم أيضا؛ انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (5)
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ٍب يتوضأ  ،ٍب يصلي ،قاؿ: يتوضأ بأحدٮبا (1)عبد ا٤بلك ا٤باجشوف وكفيو قوؿ ثالث قال         
كىكذا مذىب ٧بمد بن مسلمة غّب أنو قاؿ: يغسل بالذم يلي األكؿ ما أصابو  ،باآلخر ٍب يصلي

ألف ا٤باء  ؛كبكل كاحد منهما ،تعْب كاحد من اإلناءين تطهر ّٔماكقالت طائفة: إذا مل ي. (2)من األكؿ
 . كٰبٓب القطاف ،شيء ىذا مذىب عبد الرٞبن بن مهدمال ينجسو 

 .قاؿ أبو بكر: ىذا قوؿ يصٌح ُب الٌنظر، كا أعلم        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المرجع السابق، كالنوكم، ّٖ/ُ، ابقالمرجع السانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (1)
 المرجع السابق (2)
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 مما ال نفس لو سائلةا ن الهوام وما أشبههم كر ما ال ينجس الماءذ  -ٔٔ

ًإذىا كىقىعى الذُّبىابي ُب شىرىاًب أىحىدًكيٍم : »عليو كسلم أنو قاؿ صلى ا ن رسوؿ اع ثابت      
 « .فػىٍليػىٍغًمٍسوي كيلَّوي ٍبيَّ لًيىٍطرىٍحوي 

         ، قاال: (4)، كسليماف(3)أنا ٧بمد، (2)بن أيب مرًن ثنا سعيد ،(1)حدثنا عبٌلف بن ا٤بغّبة - ُٓٗ

                                                 
ىو علي بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمٌي موالىم ا٤بصرم، ككاف أصلو من الكوفة، أبو ا٢بسن، ا٤بعركؼ بػػػ      (1)

كركل عنو: الطحاكٌم، كزكريا خياط  بن ٰبي، كسعيد بن أيب مرًن، كغّبىم، دعبٌلف بن ا٤بغّبة، ركل عن ىشاـ بن عمار، كخبلٌ 
 ".اإلماـ، ا٢بافظ، ا٤بتقن، النٌبيل"السٌنة، كأبو عًلي ا٢بصائرٌم، كآخركف. قاؿ ابن أيب حاًب: "صدكؽ"، كقاؿ الذىيب ُب كصفو: 

     (، َُُٕ(، رقم)ُٓٗ/ٔ، )ُ، طالجرح والتعديلق. انظر: ابن أيب حاًب،  ِِٕقاؿ الطحاكٌم: توٌُب ُب شعباف، سنة ك 
 (ُٕ(، رقم)ُُْ/ ُّ، )ّ، طر أعالم النبالءسي(،  كالذىيب، ْٓٔٗ(، رقم)ٖٔ-ٔٔ/ّْ، )تاريخ دمشقكابن عساكر، 

سعيد بن ا٢بكم بن ٧بمد بن سامل بن أيب مرًن، ا١بمحي بالوالء، أبو ٧بمد ا٤بصرم، كقد ينسب إىل جد جده، ركل عن  (2)
بن أيب مرًن عندم : "اقاؿ أبو داكدكغّبىم.  ارم كأٞبد بن ٞباد كأبو حاًب، كركل عنو البخالليث ك٧بمد بن جعفر كٝباعةمالك ك 

كاف عاقبل : "كقاؿ العجلي"، عن ابن أيب مرًن: "فقاؿ؟ سألت أٞبد عمن أكتب ٗبصر: كقاؿ ا٢بسْب بن ا٢بسن الرازم"، حجة
ثقة : "كقاؿ ابن معْب"، كاف فقيها: "يونس كقاؿ ابن"، ثقة" :كقاؿ أبو حاًب"، مل أر ٗبصر أعقل منو كمن عبد ا بن عبد ا٢بكم

         ، ُ، طتهذيب الكمالق كلو ٜبانوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ِِْ، توُب سنة "ثقة ثبت فقيو"، كقاؿ ا٢بافظ: "من الثقات
، ْ، طقريبالت(، كُٕ/ ْ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُٖٖٔ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُّٗ/ َُ)

 (ِِٖٔرقم)
       ركل عن حسْب ا٤بعلم كشعبة كىو زكج أمو. ٧بمد بن جعفر ا٥بذيل موالىم البصرم ا٤بعركؼ بػػػ غندر، أبو عبد اىو  (3)

كاف من أصح الناس كتابا كأراد بعضهم أف : "بن معْباقاؿ كآخركف.  ، كركل عنو أٞبد كالفبلس كبنداركمعمر بن راشد كغّبىم
كاف : "حاًب وكقاؿ أب"، إذا اختلف الناس ُب حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم: "ا٤ببارؾبن اكقاؿ "، ٱبطئو فلم يقدر

كقاؿ "، كاف من خيار عباد ا كمن أصحهم كتابا على غفلة فيو: "بن حبافقاؿ اك "، صدكقا ككاف مؤدبا كُب حديث شعبة ثقة
بة فإف عبد الرٞبن هناين أف أكتب عنو حديث سعيد كتبت عن غندر حديثو كلو إال حديثو عن بن أيب عرك : "عمرك بن العباس

كقاؿ "، كنت إذا ذكرت غندرا ليحٓب بن سعيد عوج فمو كأنو يضعفو: "بن ا٤بديِباكقاؿ "، ف غندرا ٠بع منو بعد االختبلطإكقاؿ 
. انظر: ا٤بزم، ىػ ُب ذم القعدة رٞبو ا ُْٗأك  ُّٗمات سنة ". بصرم ثقة ككاف من أثبت الناس ُب حديث شعبة: "العجلي

 (ٕٖٕٓ، رقم)ْ، ط التقريب(، كابن حجر، ُْٕٕ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ٓ/ ِٓ، )المرجع السابق
كعتبة بن مسلم  سليماف بن ببلؿ التيمي موالىم، أبو ٧بمد كأبو أيوب ا٤بدين، ركل عن زيد بن أسلم كعبد ا بن دينارىو  (4)

"، ثقة كصاّب: "كقاؿ ابن معْب"، ال بأس بو ثقة: "، قاؿ أٞبدعبد ا بن ا٤ببارؾ كغّبىمكالقعنيب ك ، كركل عنو ابنو أيوب كآخرين
"، كقاؿ ا٢بافظ: كاف بربريا ٝبيبل عاقبل حسن ا٥بيئة ككاف يفٍب بالبلد ككيل خراج ا٤بدينة ككاف ثقة كثّب ا٢بديث: "كقاؿ ابن سعد

، ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َِّٕ، رقم)المرجع السابقالذىيب، انظر: ق.  ُِٕق كقيل سنة  ُٕٕ، توُب سنة "ثقة إماـ"
 (ِّٗٓ، رقم)المرجع السابق(، كُٕٓ/ ْ)
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 : عليو كسلم أنو قاؿ ن رسوؿ ا صلى ا، ع، عن أيب ىريرة(2)، عن عبيد بن حنْب(1)حدثنا عتبة

ٍيًو ٠بيِّ » ا كىبًاآٍلخىًر ًإذىا كىقىعى الذُّبىابي ُب شىرىاًب أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًمٍسوي كيلَّوي ٍبيَّ لًيىٍطرىٍحوي، فىًإفَّ ُب ًإٍحدىل جىنىاحى
 (3)«ًشفىاءه 

                                                 
كنافع بن جبّب بن مطعم كأيب سلمة بن       عتبة بن مسلم ا٤بدين، كىو ابن أيب عتبة التيمي موالىم، ركل عن عبيد بن حنْبىو  (1)

قاؿ ذكره ابن حباف ُب الثقات، ك  .كمسلم بن خالد كآخركف بن جعفر كسليماف بن ببلؿ، كركل عنو إ٠باعيل عبد الرٞبن كغّبىم
تهذيب  ا٤بزم،(، ك َََُٖ(، رقم)ِٗٔ/ ٕ، )ُ، طالثقاتابن حباف، انظر:  ".ثقة"، كقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ"الذىيب: 
/ ٕ، )ُ، طذيب التهذيبته(، كابن حجر العسقبلين، ِّٕٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ِّّ/ ُٗ، )ُ، طالكمال

 (ِْْْ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَُِ
كطائفة، كركل عنو أبو الزناد كابن عمر عبيد بن حينىْب بنوف مصغر، ا٤بدين، أبو عبد ا، ركل عن أيب موسى كزيد بن ثابت  (2)

 "،صاّب ا٢بديث: "حاًبكقاؿ أبو "، كاف ثقة كليس بكثّب ا٢بديث: "بن سعداقاؿ كعتبة بن مسلم كغّبىم.  كٰبٓب بن سعيد
ق، كلو ٟبس كسبعوف سنة كيقاؿ أكثر من ذلك.  َُٓتوُب سنة ، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة قليل ا٢بديث". ذكره بن حباف ُب الثقاتك 

، المرجع السابقالذىيب، (، ك ُٕٗ/ ُٗ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك ُِْْ(، رقم)ُّّ/ ٓ، )ُط الثقات،ابن حباف، انظر: 
 (ّْٖٔ، رقم)التقريب(، كّٔ/ ٕ، )ُ، طالتهذيبجر، (، كابن حُّّٔرقم)

(3)  كتاب بدء ا٣بلق، صحيح البخاري: ىذا ا٢بديث قد أخرجو عدد من األئمة ُب كتبهم؛ قد أخرجو البخارم ُب التخريج ،
كتاب (، كُب  َِّّباب إذا كقع الذباب ُب شراب أحدكم فليغمسو، فإٌف ُب إحدل جناحيو داء كُب األخرل شفاء، رقم)

باب يقع الذباب ُب اإلناء، ، كتاب الطب، سنن ابن ماجوابن ماجو ُب (، ك ِٖٕٓالطب، باب إذا كقع الذباب ُب اإلناًء، رقم)
(، ُٖٔٗ، ُب مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، رقم)مسند اإلمام أحمد(، كأٞبد ُب َّٓٓرقم)

        ، مسند مسند البزار(، كالبزار ُب َُِٖاألطعمة، باب الذباب يقع ُب الطعاـ، رقم) ، من كتابسنن الدارميكالدارمي ُب 
، كتاب المنتقى من السنن المسندة(، كابن ا١باركد ُب ّٖٕٖرقم)ما ركل عيبىيد بن حنْب، أيب ٞبزة أنس بن مالك، باب 

، باب بياف مشكل شرح مشكل اآلثار(، كالطحاكم ُب ٓٓالطهارة، باب ُب طهارة ا٤باًء كاٍلقدر الَّذم ينٌجس كال ينٌجس، رقم)
(، كالبيهقي ُب ُِّٗما ركم عن رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم من قولو: "إذا سقط الٌذباب ُب طعاـ أحدكم فليمقلو"، رقم)

ب يسقط ا، فصل ُب الذبشعب اإليمان(، كُب َُٗٗ نفس لو سائلة إذا مات ُب ا٤باء القليل، رقم)، باب ما الالسنن الكبرى
، كتاب الصيد شرح السنة(، كأخرجو البغوم، ُب َْٓ، باب الذباب يقع ُب اإلناء، رقم)اآلداب(، كُب ُِٕٔٓب اإلناء، رقم)

   من طريق    عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنْب عن هم (، كلُِْٖ(، ك)ُِّٖع ُب الٌشراب، رقم)قكالذبائح، باب الذباب ي
، كتاب السننأيب ىريرة رضي ا عنو. كقد ركم من طرؽ أخرل عن أيب ىريرة رضي ا عنو، منها ما أخرجو أبو داكد ُب 

(، ّٕٗٓ(، ك)ُُْٕ، رقم)المرجع السابق(، كأخرجو أٞبد، ّْْٖرقم) باب ُب الذباب يقع ُب الطعاـ،األطعمة، 
باب ذكر الدلًيل على أٌف سقوط الٌذباب ُب ا٤باًء ال ينٌجسو، ػ، كتاب الطهارة، صحيح ابن خزيمة(، كابن خزٲبة ُب ُِٕٗ)ك

اإلحسان بترتيب صحيح (، كابن حباف ُب صحيحو كما جاء ُب ِّٓٗ، رقم)المرجع السابقكأخرجو الطحاكم، (، َُٓرقم)
(، ُِْٔا يعمل ا٤برء عند كقوع ما ال نفس لو تسيل ُب مائو أك مرقتو، رقم)ذكر م، كتاب ا٤بياه، باب ابن حبان البن بلبان

=        ككتاب األطعمة، باب آداب األكل، ذكر اأٍلمر بغمس الذباب ُب ا٤برقة إذا كقع ًفها ٌٍب اإلخراج، كاالنتفاع بتلك ا٤برقة، 
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معرفة السنن (، كُب ُُُُٗب اإلناء، رقم)، كتاب الطب، باب يقع الذباب السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب َِٓٓرقم)= 
     كلهم من طريق ٧بمد ٍبن عجبلف، عن (،  ُٕٗٗ، كتاب الطهارة، باب إذا كقع ُب اإلناء ما ال نفس لو سائلة، رقم)واآلثار

مي، (، كالدار َّٕٗ( ، ك)ٕٖٓٔ(، ك)ِٕٕٓ، رقم)المرجع السابقسعيد بن أيب سعيد ا٤بقربٌم، عن أيب ىريرة. كأخرجو أٞبد، 
ما يركل عن خبلس بن عىٍمروك، كعمار ، باب مسند إسحاق بن راىويو(، كإسحاؽ بن راىويو ُب َِِٖ، رقم)المرجع السابق

كلهم من طريق ٞباد بن (،  ُِٓعن أيب ىريرة عن النيب صلى ا عليو كسلم، رقم) ،كمشايخ البصرة ،كأيب ا٤بهـز    ،بن أيب عمار
مسند ، مسند البزار، كالبزار ُب ْٖٖٓ، رقمالمرجع السابقعن أيب ىريرة. كركل أٞبد،  ،أنس عن ٜبامة بن عبد ا بن، سلمة

من طريق ٧بمد بن عىٍجبلف (، كبلٮبا ِٖٗٗالقعقاع بن حكيم، عىن أيب صاّب، عىن أيب ىريرة، رقم)باب أيب ٞبزة أنس بن مالك، 
باب ىشاـ مسند أيب ٞبزة أنس بن مالك، ، مسند البزارار ُب عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاّب، عن أيب ىريرة. كأخرجو البز 

(، كالطحاكم، ٖٔٗ، من مسند أيب سعيد ا٣بدرم، رقم)مسند أبي يعلى الموصلي(، كأبو يعلى ُبََُٕٓبن حساف، رقم)
و إسحاؽ، (، كمن ا٠بِّٖٗ، باب األلف، من ا٠بو إبراىيم، رقم)المعجم األوسط(، كالطرباين ُب ِّْٗ، رقم)المرجع السابق

(، كلهم من طريق ىشاـ بن حساف القردكسي، عن ٧بمد بن سّبين، عن أيب ىريرة رضي ا عنو. كللحديث شواىد، َُّٕرقم)
الذباب يقع ُب اإلناًء، ، كتاب الفرع كالعتّبة، سنن النسائيمنها حديث أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو؛ فقد أخرجو النسائي ُب 

(، كالطيالسي ُُُٖٗ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند أيب سعيد ا٣بدرم، رقم)سند اإلمام أحمدم(، كأٞبدػ ُب ِِْٔرقم)
، ما ركل أبو سعيد ا٣بدرم عن النيب صٌلى ا عليو كسلم، كأبو سلمة عن أيب سعيد، مسند أبي داود الطيالسيُب 
كالطحاكم، (، ِٖٖ سعيد ا٣بدرم، رقم)، من مسند أيبالمنتخب من مسند عبد بن حميد(، كعبد بن ٞبيد ُب َِِّرقم)

باب ما ، كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ُِْٕ، رقم)المرجع السابقكابن حباف،  ، ِّْٗ، رقمالمرجع السابق
، ُب معرفة العقاقّب كمنافعها، باب منافع الطب النبوي(، كأبو نعيم ُب ُُِٗل، رقم)يال نفس لو سائلة إذا مات ُب ا٤باء القل

(. كلو شاىد من حديث أنس بن مالك رضي ا عنو؛ ُِٖٓ، رقم)المرجع السابقكالبغوم، (، ّٗٔأعضاء ا٢بيواف، رقم)
(، ِّّٕحديث ٜبامة ٍبن عبد ا بن أنس، عن أنس، رقم)، مسند أيب ٞبزة أنس بن مالك، مسند البزارأخرجو البزار ُب 

 (ِّٕٓ، باب األلف، من ا٠بو إبراىيم، رقم)المعجم األوسطاين ُب كالطرب 
 رجالو ثقات أثبات.إسناد ا٤بصنف صحيح: دراسة اإلسناد ، 
 ا٢بديث صحيح ببل شك، كقد ركاه البخارم ُب صحيحو كغّبه من األئمة كما تقدـ ُب التخريج. كقد أطلنا درجة الحديث :

النفس ُب ٚبرٯبو لوجود بعض الشبو أثّبت حولو من بعض العقبلنيْب ك٩بن ادعى بأف ا٢بديث معلوؿ حيث إف ا٢بديث قد تفرد 
يو كسلم كتفرد عبيد بن حنْب بركايتو عن أيب ىريرة، كما ذكرت ُب التخريج أبو ىريرة رضي ا عنو بركايتو عن النيب صلى ا عل

يكوف جوابا ٤بن ادعى بتفرد أيب ىريرة كعبيد بن حنْب. كقد قاـ بعض األئمة ُب الدفاع عن ىذا ا٢بديث ركاية كدراية، منهم:     
(، ّّٖ، ص)ِ، طتأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة، . انظر-رٞبهم ا تعاىل ٝبيعا-ابن قتيبة كالطحاكم كا٣بطايب كابن القيم 

، زاد المعاد(، كابن القيم، ِٖٓ/ ْ، )ُ، طمعالم السنن(، كا٣بطايب، ّّٗ/ ٖ، )ُ، طشرح مشكل اآلثاركالطحاكم، 
 (َُُ/ ْ، )ِٕط
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خبار عن األكائل موافقة ٥بذه السنة. كقاؿ عواـ أىل العلم: إف ا٤باء ال قاؿ أبو بكر: كجاءت أ
 (3)كأٞبد (2)ىذا قوؿ مالك بن أنس، كما أشبو ذلك فيو (1)يفسد ٗبوت الذباب كا٣بنفساء

 . كأيب ثور (5)كأيب عبيد (4)كإسحاؽ

 . (8)كعطاء (7)كا٢بسن كعكرمة (6)ذا القوؿ عن النخعيٌ  ىكركم معُب       

كال أعلم العلماء توسعت ُب ىذه دكف غّبىا من ذكات األركاح إال كأف ىذه »بو عبيد: قاؿ أ
ال تركح ُب موهتا كال تنًب كغّبىا ألنو ال دـ ٥با فاستوت حياهتا كموهتا ككذلك ما كاف من ٫بوىا  

ـٌ األرض عندم مثل ذلكالعك  كالعناكب (10)كالصراصر (9)كا١بنادب  . (11)«قارب كٝبيع ىوا

أنو قاؿ فيها قاؿ أبو بكر: كال أعلم أحدا قاؿ غّب ما ذكرت إال الشافعي فإف الربيع أخربين          
 . (12)كالثاين أنو ينجس ا٤باء ٗبوتو فيو ،الذم حكيتو عن ٝبل الناس أحدٮبا ىذا ،قوالف

 افق السنة كقوؿ سائر أىل العلم أكىل بوو ي (13)م[بو بكر: كالقوؿ ]الذأ قاؿ         

                                                 
، لسان العربر، ابن منظو (، ك ُّّ/ْ، )كتاب العينا٣بنفساء: دكيبة سوداء تكوف ُب أصوؿ ا٢بيطاف. انظر: الفراىيدم،  (1)
 (ْٕ/ٔ، ) ّط
 (ُُٓ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس، انظر:  (2)
 (ْٕ(، رقم)ِّٔ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، انظر:  (3)
 (ْٕ(، رقم)ِّٕ/ِ، )المرجع السابقانظر: الكوسج،  (4)
 ِٓٓ-ِّٓ، صُط، الطهورأبو عبيد، انظر:  (5)
 (َُٗ/ رقم)ِّٓ، صالمرجع السابقأبو عبيد،  (6)
 (ُٖٖ/ رقم)ِِٓ، صالمرجع السابقأبو عبيد،  (7)
 (ُٖٗ/ رقم)ِِٓ، صالمرجع السابقأبو عبيد،  (8)
النهاية كىو ضرب من ا١براد. كقيل: ىو الذم يصٌر ُب ا٢بٌر. انظر: ابن األثّب،  -ًبضىٌم الٌداٌؿ كفتحها -ا١بنادب ٍٝبع جنديب (9)

 (ِٕٓ/ُ، )ّ، طلسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، َّٔ/ُ، د.ط، )غريب الحديث واألثرفي 
تهذيب (، كاألزىرم، ّٖ/ٕ، )كتاب العينٝبع الصرصر: دكيبة ٙبت األرض تصٌر أيٌاـ الربيع. انظر: الفراىيدم، الٌصراصر  (10)

 (ْٓٓ/ْ، )ّ، طلسان العرب(، كابن منظور اإلفريقي، ٕٕ/ُِ، )ُ، طاللغة
 ِْٓ-ِّٓ، صُط، الطهورأبو عبيد،  (11)
 (ْْ/ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (12)
 ُب )ب(: "الثاين"، كا٤بثبت من )أ( (13)
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 ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيو مثل السمك والسرطان وغير ذلك -ٕٔ

فكاف  ،رطاف كما أشبو ذلك ٲبوت ُب ا٤باءاختلف أىل العلم ُب السمك كالضفدع كالس         
 ا٢بوت كا١براد ٲبوت ُب (3)، ككذلك قاؿ الشافعي(2)ده كىو قوؿ أيب عبيدال يرل ذلك يفس (1)مالك

، اءكالسرطاف ٲبوت ُب ا٤ب ُب الضفدع (4)بن ا٢بسن د٧بم ٌجسو. كىذا قوؿنذلك ال ي  ا٤باء: إفُب
 .ك ٲبوت ُب ا٤باءفيهما كُب السم (5)ككذلك قاؿ النعماف

كحكي عن ابن ا٤ببارؾ أنو قاؿ ُب الضفدع ٲبوت ُب ماء البئر: ينزح ماء البئر كلو. كقاؿ 
 ا. مات ُب البئر ٪بسها ذُب الٌضفدع كما قاؿ ابن ا٤ببارؾ: إ (6)يعقوب

ىيوى الطُّهيوري : »عليو كسلم لى اص ُب ذلك بقوؿ النيب مبكر: كىقد احتج بعضهو قىاؿى أب         
كاحتج  ،ُب البحر من دكاب الٍب تكوف فيو فزعم أف ذلك يأٌب على كل ما مات (7)«مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ مىٍيتىتيوي 

البحر ميتة فأكلها أصحاب النيب صلى ا عليو  ٕبديث جابر ُب الدابة الٍب كجدت على ساحل
ًمهىا شىٍيءه؟»كسلم فذكر ذلك للنيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ:  قاؿ: فهذا  (8)«ىىٍل مىعىكيٍم ًمٍن ٢بٍى

 .ّبهغكلها حٌل من السمك ك  لى أف دكاٌب البحريدؿ ع
 
 
 

                                                 
 (ُُٓ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس، انظر:  (1)
 ِْٓ-ِّٓ، صُط، الطهورأبو عبيد، انظر:  (2)
 (ْْ/ُ، )ُ، طاألمانظر: الشَّاًفًعيُّ،  (3)
 (ِٔ/ُ، )األصلالشيباين،  (4)
 (ٕٓ/ُ، )ُ، طالمبسوط، كالسرخسي، المرجع السابقانظر: الشيباين،  (5)
 (ٕٓ/ُ، )ُ، طالمبسوطانظر: السرخسي،  (6)
 (ُُِتقدـ ٚبرٯبو ص) (7)
، منها: كتاب الشركة، باب الشركة ُب صحيح البخاريحديث صحيح، متفق عليو، أخرجو البخارم ُب عدة مواضع من  (8)

، كتاب الصيد كالذبائح، باب إباحة ميتات البحر، صحيح مسلم(، كأخرجو مسلم ُب ِّْٖد كالعركض، رقم)الطعاـ كالنه
 (، كبلٮبا من طريق كىب بن كيساف عن جابر بن عبد ا رضي ا عنهما.ْٕٗٗرقم)
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 (1)يكون إلى جنبها بالوعة ذكر البئر -ٖٔ

فإذا كاف ، (2)«اٍلمىاءي الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه : »عليو كسلم أنو قاؿ ا صلى ان رسوؿ ع ثابت        
البئر ٔبنبها البالوعة قريبة كانت منها أك بعيدة مل يضر ذلك البئر إال أف يتغّب ا٤باء بطعم أك لوف أك 

كىذا  ،ارتورناه فسد كإال فا٤باء على طهريح من ٪باسة حلت فيها فإف تغّب ماء البئر ببعض ما ذك
 . ، كركم ذلك عن ا٢بسن البصرم(4)كإسحاؽ (3)مذىب الثورم كابن ا٤ببارؾ كأٞبد

ها إذ ال حجة إذا كاف بينهما سبعة أذرع فبل بأس ٗبائ (5) معُب لقوؿ النعمافالقاؿ أبو بكر: ك 
تؤذم قيل للنعماف: فإف كاف بينهما سبعة أذرع كىي  ،كقد بلغِب أنو رجع عنو ،معو تدؿ على ما قاؿ

 . فَبؾ الذرع كقاؿ: إذا كانت تؤذم فإين أكرىو

رل تكوف األرض غبلظا كاألخ ،األرضوف ٚبتلف: فقاؿ (6)[كسئل مالك عن ىذه ]ا٤بسألة         
فقيل: فإف كانت ٥با رائحة كا٤باء تغّب  ،ل إليها منها شيء فبل يتوضأ منهافإف ٚبوؼ أف يص ،رقاقا

 .قاؿ: ال يتوضأ منها

 

 

 

                                                 
طر، كقيل: ثقب يعد لتصريف البالوعة ككذلك البلوعة: ثقب ُب كسط الدار، كقيل: بئر ٙبفر يضيق رأسها ٯبرم فيها ماء ا٤ب (1)

اء. كبالوعة لغة أىل البصرة؛ كا١بمع: بواليع كالببلليع. انظر: ا١بوىرم، 
ى
، ْ، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةا٤ب
(، مادة: "بلع"، ك٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، ِٖٗ/ِ، )ُ، طاإلبانة في اللغة العربية(، مادة "بلع"، كالعوتيب، ُُٖٖ/ّ)

 (، باب الباء ٗٔ/ُ، )ِ، طلوسيطالمعجم ا
 (ُٗٓسبق ٚبرٯبو ص) (2)
 (ّٔ(، رقم)َُّ-َّٗ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوانظر: الكوسج،  (3)
 المرجع السابق (4)
 (ُٔ/ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ُّ/ُ، )األصلانظر: الشيباين،  (5)
 ُب )أ(: "ا٤بسئلة"، كا٤بثبت من )ب(  (6)
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 اختالف أىل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء واالغتسالذكر  -ٗٔ

فقالت طائفة: ال ٯبوز الوضوء بو   ،لوضوء كاالغتساؿ با٤باء ا٤بستعملاختلف أىل العلم ُب ا       
 .ا٤باء الذم توضئ بوب : ال يركف الوضوء(4)كأصحاب الرأم (3)كالشافعي (2)كاألكزاعي (1)كاف مالك

كحكي عن  ،: كقوؿ ىؤالء(6)اؿأنٌو ق (5)[]الفاريايبٌ  عن الثورم فحكى عنو كاختلف فيو
زأؾ أف ٛبسح ٩با ُب إذا نسيت أف ٛبسح برأسك كقد توضأت كُب ٢بيتك بلل أج»األشجعي أنو قاؿ: 

 . (7)«يلإكأف تأخذ ماء لرأسك أحب  ،٢بيتك أك يدؾ

، قد أ٪بسد (8)[]ٯبزه ال»من قلتْب قاؿ: يها من ا٤باء أقل كقاؿ أٞبد ُب جنب اغتسل ُب بئر ف       
 . (9)«ذلك ا٤باء

كقالت طائفة: ال بأس بالوضوء با٤باء ا٤بستعمل ألنو ماء طاىر. كليس مع من أبطل الطهارة        
 . (10)ّٔذا ا٤باء حجة كليس ألحد أف يتيمم كىو ٯبد ا٤باء

                                                 
 (ُُٓ/ُ، ) ُ، طالمدونةمالك بن أنس، انظر:  (1)
التمهيد لما في الموطأ من عبد الرب، ابن (، ك َُِ/ُ، )ُ، طاالستذكارحكى عنو ابن عبد الرب؛ انظر: ابن عبد الرب،  (2)

 (ُّ/ُ، )ْ، طالمغنية ا٤بقدسي، ابن قدام(، كحكى عنو كذلك ابن قدمة؛ انظر: ّْ/ْ، )المعاني واألسانيد
، ُ، طنهاية المطلب في دراية المذىب(، كا١بويِب، ِِ/ُ، )المهذب في فقة اإلمام الشافعيالشّبازم، انظر:  (3)
 (ُُْ/ُ، )ُ، طالوسيط في المذىب(، كالغزايل، ُِّ/ُ)

، المبسوط(، كالسرخسي، ِِٗ/ُ، )ُ، طشرح مختصر الطحاوي(، كا١بصاص، َِ/ُ، )ُ، طاأَلْصل  الشيباين، انظر:  (4)
 (ْٔ/ُ، )ُط
 (ُِٖ/َُ، )ُ، طاألنسابالسمعاين،  ُب )ب(: "الفريايب"، كا٤بثبت من )أ(، ككبلٮبا صحيح، انظر: (5)
 (ّْ/ْ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد(، كَُِ/ُ، )ُ، طاالستذكارانظر: ابن عبد الرب،  (6)
 المرجع السابق (7)
 ُب )أ(: "ٯبزيو"، كا٤بثبت من )ب( (8)
 ٓ، صُ، طمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهللأٞبد بن حنبل،  (9)

(،  ّّٕ/ُ، )ُ، طمختصر خالفيات البيهقي(، كاإلشبيلي، ُّٖ/ُ، )المحلى باآلثارانظر: ابن حـز الظاىرم،  (10)
 (ٖٔ/ُ، )ِ، طالروضة النديةكالقنوجي، 
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ن عمر كأيب أمامة فيمن نسي كاحتج بعض من يقوؿ ّٔذا القوؿ بأخبار ركيت عن علي كاب       
 .و أجزأه أف ٲبسح رأسو بذلك البللمسح رأسو أك كجد بلبل ُب ٢بيت

، (4)، عن قتادة(3)، ثنا ٞباد بن سلمة(2)، ثنا طالوت بن عباد(1)حدثنا موسى بن ىاركف – ُٔٗ
أف نسى : أهنما قاال ُب الذم ي،(7)، عن عطاء(6)يما ٰبسب ٞباد كقيس، ف، عن عليٌ (5)عن خبلس

 (8)« إف كجد ُب ٢بيتو بلبل فليأخذ برأسو كليستقبل الصبلة »ٲبسح برأسو حٌب صلى قاؿ: 

                                                 
 (ُُْو الذىيب كقاؿ ا٢باظ: صدكؽ رٗبا أخطأ، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو القيسي، كثق (1)
    طالوت بن عباد، أبو عثماف البصرم الصّبُب الضبعي، كالد عثماف بن طالوت ا١بحدرم، ركل عن سويد كٞباد بن سلمة  (2)

، كقاؿ "صدكؽ"قاؿ أبو حاًب: . ، كركل عنو أبو حاًب، كعبداف، كٰبٓب بن ٧بمد ا٢بنائي، كغّبىمكٝباعة كأيب ىبلؿ ككىيب
ن ا١بوزم: ضعفو علماء النقل، فهفوة من كيس ابالذىيب ُب كصفو: "الشيخ، ادث، ا٤بعمر، الثقة"، كقاؿ: "فأما قوؿ أيب الفرج 

 تْبأيب الفرج. فإىل الساعة، ما كجدت أحدا ضعفو، كحسبك بقوؿ ا٤بتعنت ُب النقد أيب حاًب فيو". توُب سنة ٜباف كثبلثْب كمائ
(، ْٓٗ/ْ، )ُ، طالجرح والتعديل(، كابن أيب حاًب، ُّٕٓ(، رقم )ّّٔ/ْ، )التاريخ الكبيرق. انظر: البخارم، 

 (َُ(، رقم)ِٔ-ِٓ/ُُ، )ّ، طسيرال(، كالذىيب، ُُِّٕ(، رقم)ِّٗ/ٖ، )ُ، طالثقات(، كابن حباف، ُِٖٕرقم)
 (ُّٔىو أبو سلمة البصرم، ثقة عابد، تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ٖٗىو ابن دعامة السدكسي، ثقة ثبت، تقدمت ترٝبتو ص) (4)
س بن عمرك ا٥بىجىرم البصرم، ركل عن علي كعمار  (5) ، كقيل: مل يسمع من علي، كركل عنو كأيب ىريرة كابن عباس كغّبىمًخبلى

، ُط، اإلكمالاكوال، ابن مانظر:  ".كاف يرسلقاؿ ا٢بافظ: "ثقة  ، ك "ثقة ثقة"قاؿ أٞبد:  .كجابر بن صبح كٝباعة قتادة كعوؼ
، الكاشفالذىيب، (، ك ّْٔ/ ٖ، )ُ، طتهذيب الكمال ا٤بزم،(، ك ُٕٕ/ ُ، د.ط، )تهذيب األسماء(، كالنوكم، ُٗٔ/ ّ)

 (َُٕٕ، رقم)ْ، طقريبالت(، كُٕٔ/ ّ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُِْٓ، رقم)ُط
 عنو ا٢بمادافركل ك ، ركل عن عطاء كطاككس ك٦باىد كغّبىم، موىل نافع بن علقمة، أبو عبد ا٤بلك، بن سعد ا٤بكي قيسىو  (6)

: بن سعداكقاؿ "، ليس بو بأس: "بن معْباكقاؿ "، ثقةكالذىيب كا٢بافظ: " قاؿ أٞبد كأبو زرعة كأبو داكد، كجرير بن حاـز كغّبىم
الذىيب، (، ك ْٕ/ ِْ، )ابقالمرجع السق، انظر: ا٤بزم،  ُُٗمات سنة ". مكي ثقة: "كقاؿ العجلي"، ككاف ثقة قليل ا٢بديث"

 (ٕٕٓٓرقم)، المرجع السابق(، كّٕٗ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، َّْٔ، رقم)المرجع السابق
 (ُِِىو عطاء بن أيب رباح، ثقة فقيو فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (7)
(8)  إذا نسي أف ٲبسح برأسو فوجد ُب ٢بيتو ، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف: أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج

(، من طريق ٞباد بن سلمة، عن قتادة، عن خبلس عن علي كمل يذكر عطاء ُب ىذا الطريق، كلكنو قد ُِٖ(، رقم)ِٖ/ُبلبل، )
 ( ُِٓ، رقم)المرجع السابقأخرج أثر عطاء قبلو بسند آخر، 

  :كطالوت بن عباد، كبقية رجالو ثقات أثبات.إسناد ا٤بصنف فيو صدكقاف: موسى ين ىاركف دراسة اإلسناد 
 ىذا األثر موقوؼ على علي بن أيب طالب رضي ا عنو كمقطوع على عطاء بن أيب رباح، كسنده : الحكم على الحديث

 حسن، كا أعلم.
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بة ٰبٓب بن عبد ي، ثنا أبو ش(3)، ثنا الوليد(2)ى، ثنا إبراىيم بن موس(1)أيب زرعة حدثونا عنك   – ُٕٗ
 (6)«فػىٍليىٍمسىٍح ًبفىٍضًل ٢ًبٍيىًتوً مىٍن نىًسيى مىٍسحى رىٍأًسًو »ؿ: ا، عن ابن عمر، ق(5)، عن ابن أنعم(4)الرٞبن

                                                 
، كقبيصة بن عقبة كخلق كثّبركل عن أيب عاصم كأيب نعيم عبيد ا بن عبد الكرًن بن يزيد بن فركخ، أبو زرعة الرازم، ىو  (1)

كاف إماما : "كقاؿ ا٣بطيب "،إماـ: "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "قاؿ النسائي. كركل عنو مسلم  كالَبمذم كالنسائي كابن ماجو كأمم
كل : "بن راىويوا قاؿ"، ك أفقو من إسحاؽ كال أحفظ من أيب زرعة ما جاكز ا١بسر: "كقاؿ أٞبد"، ربانيا حافظا مكثرا صادقا

ال أبو زرعة إال كاف ا٠بو أكرب من رؤيتو إما ٠بعنا يذكر أحد ُب ا٢بفظ : "كقاؿ أبو يعلى"، ث اليعرفو أبو زرعة ليس لو أصلحدي
ُب آخر يـو من السنة،  ِْٔتوُب . ، مناقبو تطوؿ"إماـ حافظ ثقة مشهور"، كقاؿ ا٢بافظ: "فإف مشاىدتو كانت أعظم من ا٠بو
(، كابن حجر، ّٖٔٓ، رقم)ُ، ط الكاشفالذىيب، (، ك ٖٗ/ ُٗ، )ُ، طتهذيب الكمالكلو أربع كستوف سنة. انظر: ا٤بزم، 

 (ُّْٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَّ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب
كالوليد بن  قب الصغّب، ركل عن عبد الوارث كخالد الطحافإبراىيم بن موسى بن يزيد التميمي، أبو إسحاؽ الفراء الرازم، يل (2)

أيب شيبة كأصح حديثا  ىو أتقن من أيب بكر بن: "قاؿ أبو زرعة ،كآخركف، كركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكد مسلم كغّبىم
(، ُِٗ/ ِ، )المرجع السابق، مات بعد العشرين كمائتْب. انظر: ا٤بزم، "ثقة حافظ، كقاؿ ا٢بافظ: ""ثقة": كقاؿ النسائي و،من
 (ِٗٓ، رقم)التقريب(، كَُٕ/ ُ، )التهذيبكابن حجر،  (،ُُِ، رقم)المرجع السابقالذىيب، ك 

 (َُٖالوليد بن مسلم القرشي موالىم، ثقة عامل أىل الشاـ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (3)
كعبد الرٞبن بن  عمر بن عبد العزيز كعبيد ا بن ا٤بغّبةٰبٓب بن عبد الرٞبن الكناين أك الكندم، أبو شيبة ا٤بصرم، ركل عن  (4)

، كقاؿ ا٢بافظ: "كثق"قاؿ الذىيب: قاؿ الطرباين: "ثقة"، ك  .كىشيم كأبو صاّب ا٤بصرم، كركل عنو الوليد بن مسلم زياد كغّبىم
(، كابن حجر العسقبلين، َِْٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّْٗ/ ُّ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم،  ".صدكؽ"

 (ْٕٗٓ، رقم)تقريب التهذيب(، كَِٓ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيب
الشعباين اإلفريقي قاضيها، ركل عن أبيو كمسلم بن  -بفتح أكلو كسكوف النوف كضم ا٤بهملة-عبد الرٞبن بن زياد بن أىنٍػعيم ىو  (5)

كٝباعة. كقد اختلف علماء  ابن كىب كا٤بقرئثورم كابن ٥بيعة كابن ا٤ببارؾ ك ال، كركل عنو كغّبىم يسار كأيب عبد الرٞبن ا٢ببلي
كابن معْب كأبو زرعة كالنسائي  أٞبدد كأٞبد بن صاّب، كضعفو أكثر األئمة منهم:ٰبٓب بن سعيالشأف ُب توثيقو كتضعيفو؛ قد كثقو 

ىم. كقد أثُب عليو أبو ا٢بسن ابن القطاف كا١بوزجاين كابن خزٲبة كابن خراش كابن حباف كأبو أٞبد ا٢باكم كالساجي كالذىيب كغّب 
كصاّب بن ٧بمد كغّبىم من األئمة ُب صبلحو دكف ركايتو ُب ا٢بديث، كقاؿ ا٢بافظ ُب خبلصة كبلـ األئمة البن األنعم:    

المرجع زم، "ضعيف ُب حفظو، ككاف رجبل صا٢با"، مات سنة ست كٟبسْب كقيل بعدىا كقيل جاز ا٤بائة كمل يصح. انظر: ا٤ب
(، ُّٕ/ ٔ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِْٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك َُِ/ ُٕ، )السابق

 (ِّٖٔ، رقم)تقريب التهذيبك
(6)   :مل أقف على من أخرج ىذا األثر غّب ابن ا٤بنذرالتخريج 
 الرٞبن بن زياد بن أنعم اإلفريقي عند كثّب من أئمة ىذا : إسناد ىذا األثر ا٤بوقوؼ ضعيف، لضعف عبد دراسة اإلسناد

 الشأف كما تقدـ ُب ترٝبتو، كباإلضافة إىل انقطاع سنده ألف عبد الرٞبن اإلفريقي مل يدرؾ ابن عمر رضي ا عنهما، كا أعلم.
  :العلتْب.ُب ضوء دراسة إسناد ىذا األثر تبْب أنو ضعيف ٤با تقدـ من كجود الحكم على األثر 
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، عن        (3)، ثنا جعفر بن سليماف(2)عبد السبلـ بن مطهر، ثنا (1)كحدثت عن أيب زرعة - ُٖٗ
إف نسي الرجل أف ٲبسح برأسو حٌب يدخل الصبلة  »قاؿ: ، (5)، أظنو عن أيب أمامة(4)أيب غالب

 (6)« فوجد ُب ٢بيتو بلبل فليأخذ من ٢بيتو فليمسح رأسو

                                                 
 (ُِٔالرازم، إماـ حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) عبيد ا بن عبد الكرًنىو  (1)
 البصرم، ركل عن شعبة كجرير بن حاـز -بفتح ا٤بعجمة كالفاء-عبد السبلـ بن مطهر بن حساـ بن مصك األزدم، أبو ظىفىر  (2)

 "،صدكؽ: "قاؿ أبو حاًب ،كٝباعة ك٧بمد بن حياف ا٤بازين ، كركل عنو البخارم كأبو داكد كأبو خليفةكسليماف بن ا٤بغّبة كغّبىم
(، ُٗ/ ُٖ، )ُ، طتهذيب الكمال، توُب سنة أربع كعشرين كمائتْب. انظر: ا٤بزم، "صدكؽ"كثٌقو الذىيب، كقاؿ ا٢بافظ: ك 
 (َْٕٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِّٓ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ّّّٕ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، ك 

          ، أبو سليماف البصرم، ركل عن ثابت كأيب عمراف ا١بوين-بضم ا٤بعجمة كفتح ا٤بوحدة-جعفر بن سليماف الضُّبىعي  (3)
         قاؿ "، ك ثقة: "بن معْباكقاؿ "، ال بأس بو: "قاؿ أٞبد ابن مهدم كمسدد كأمم،الثورم ك ، كركل عنو كابن جريج كٝباعة

الثقات ُب الركايات غّب أنو ينتحل ا٤بيل إىل أىل البيت كمل يكن بداعية إىل مذىبو كليس بْب أىل كاف جعفر من : "بن حبافا
: كقاؿ األزدم"، ا٢بديث من أئمتنا خبلؼ أف الصدكؽ ا٤بتقن إذا كانت فيو بدعة كمل يكن يدعو إليها االحتجاج ٖبربه جائز

ؤخذ عنو الزىد كالرقائق كأما ا٢بديث فعامة حديثو عن ثابت كاف فيو ٙبامل على بعض السلف ككاف ال يكذب ُب ا٢بديث كي"
قاؿ الذىيب: "ثقة فيو شيء مع كثرة علومو، قيل كاف أميا كىو من زىاد الشيعة"، كقاؿ ا٢بافظ: ك "، كغّبه فيها نظر كمنكر

، المرجع السابقالذىيب، (، ك ّْ/ ٓ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُٖٕ"صدكؽ زاىد لكنو كاف يتشيع"، توُب سنة 
 (ِْٗ، رقم)ْ، طتقريبال(، كٓٗ/ ِ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ِٕٗرقم)

أبو غالب البصرم، نزؿ أصبهاف، قيل ا٠بو: حزكر، كقيل: سعيد بن ا٢بزكر موىل خالد بن عبد ا ٖبلف، كقيل: نافع، ركل  (4)
كقاؿ "، ليس بالقوم: "قاؿ أبو حاًب .كآخركف كابن عيينةٞباد بن سلمة األعمش ك عن أيب أمامة كأـ الدرداء كأنس، كركل عنو 

        قاؿ "، كاف ضعيفا: "ابن سعد كقاؿ"، ال ٯبوز االحتجاج بو إال فيما كافق الثقات: "كقاؿ ابن حباف"، ضعيف: "النسائي
صاّب "قاؿ الذىيب: "، ك بو أبو غالب حزكر بصرم يعترب: "كقاؿ الدارقطِب"، ثقة" :كقاؿ الدارقطِب "،صاّب ا٢بديث: "ابن معْب

المرجع الذىيب، (، ك َُٕ/ ّْ، )المرجع السابق، انظر: ا٤بزم، "صدكؽ ٱبطىء"، كقاؿ ا٢بافظ: "ا٢بديث صحح لو الَبمذم
 (ِٖٖٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُٕٗ/ ُِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ٕٕٔٔ، رقم)السابق

صيدىٍم بالتصغّب، ابن عىٍجبلف، أبو أمامة الباىلي، صحايب مشهور سكن الشاـ، ركل عنو ٧بمد بن زياد كمكحوؿ كلقماف بن  (5)
     (، ُٓ/ ّ)، ُط، أسد الغابة، بن األثّبا(، ك ّٕٔ/ ِ)، ُط، االستيعاب، ابن عبد الربق. انظر:  ٖٔعامر، توُب سنة 

 .(ّّٗ/ ّ، )ُ، طاإلصابةكابن حجر العسقبلين، 
(6)  :مل أقف على من أخرج ىذا األثر غّب ا٤بصنف التخريج 
  :ىذا األثر موقوؼ على أيب أمامة الباىلي رضي ا عنو، كإسناده حسن ألف أبا غالب كجعفر بن سليماف دراسة اإلسناد

يغة التمريض فلعلو أشار إىل كعبد السبلـ بن مطهر ىؤالء الثبلثة ُب ٧بل الصدؽ كحسن ا٢بديث، كلكن قد ركل ابن ا٤بنذر بص
 عدـ لقائو بأيب زرعة، ففيو انقطاع، كا أعلم.

  :تبْب ُب ضوء دراسة ىذا اإلسناد أنو ضعيف النقطاع بْب ا٤بصنف كأيب زرعةالحكم على األثر 
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، (5)كالزىرم (4)كمكحوؿ (3)كالنخعي (2)كا٢بسن البصرم (1)قاؿ عطاء بن أيب رباح ككذلك
 .كىذا من قو٥بم يدؿ على طهارة ا٤باء ا٤بستعمل كعلى استعماؿ ا٤باء ا٤بستعمل

 . (6)« إف توضأ با٤باء ا٤بستعمل الذم توضأ بو أجزأه إذا كاف نظيفا »ككاف أبو ثور يقوؿ:         

ْ َيآء  : ﴿قاؿ أبو بكر: كمن حجة من يرل الوضوء با٤باء ا٤بستعمل قولو جل ذكره           فَوَۡى ََتُِدوا
ْ َصعًِد   ْا ًُ ًَّ ًَ ًِّب  َفَج قاؿ: فبل ٯبوز ألحد أف يتيمم كماء طاىر موجود كىذا يلـز من أكجب  (7)﴾اا َظ

طهارة للماء ا٤بستعمل ٕبديث كاحتج ُب إثبات ال ،اىر الكتاب كترؾ ا٣بركج عن ظاىرهالقوؿ بظ
 .جابر

 

 

 

 

                                                 
برأسو فوجد ُب سح إذا نسي أف ٲب، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (1)

 (ُِٓ(، رقم)ِٖ/٢ُبيتو بلبل، )
 (ْٕ(، رقم)ُٕ/ُ) باب من نسي ا٤بسح كُب ٢بيتو بلل،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (2)
(، كأخرجو ابن    ْٖ(، رقم)ُٕ/ُ) باب من نسي ا٤بسح كُب ٢بيتو بلل،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (3)

إذا نسي أف ٲبسح برأسو فوجد ُب ٢بيتو بلبل، ، كتاب الطهارات، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار أيب شيبة ُب
 (ُِْ(، رقم)ِٖ/ُ)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني (، كَِِ/ُ، )ُ، طاالستذكارحكى عنو ابن عبد الرب؛ انظر: ابن عبد الرب،  (4)
المجموع النوكم، (، ك َُٗ/ُ، )ْ، طالمغنيابن قدامة ا٤بقدسي، قدمة؛ انظر: (، كحكى عنو كذلك ابن ّْ/ْ، )واألسانيد

 (ُّٓ/ُ، )شرح المهذب
 المراجع السابقة (5)
النوكم، ك (، ّْ/ْ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد(، كَُِ/ُ، )االستذكارانظر: ابن عبد الرب،  (6)

 (ُّٓ/ُ، )المجموع شرح المهذب
 ٔ، كسورة ا٤بائدة، اآلية:ّْسورة النساء: اآلية  (7)
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، عن جابر، (4)ن ٧بمد بن ا٤بنكدر، ع(3)ة، ثنا شعب(2)، ثنا عفاف(1)نا ٧بمد بن إ٠باعيلثحد - ُٗٗ
ًمٍن أىتىى رىسيوؿي اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىعيوديين كىأىنىا مىرًيضه الى أىٍعًقلي، فػىتػىوىضَّأى كىصىبَّ عىلىيَّ : »قاؿ

 (5)«كىضيوئًوً 

 ة ا٤باء ا٤بتوضأ بوار ا ا٢بديث يدؿ على طهذقاؿ: فه

                                                 
 (َُٕىو الصائغ، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٗىو ابن مسلم الباىلي، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) (2)
، كركل عنو كغّبىم شعبة بن ا٢بجاج بن الورد العتكي موالىم، أبو بسطاـ، ركل عن معاكية بن قرة كا٢بكم كسلمة بن كهيل (3)

: قاؿ عبد ا بن أٞبد عن أبيوكلد بواسط كسكن البصرة،  ، لو ٫بو من ألفي حديث،كآخركف غندر كأبو الوليد كعلي بن ا١بعد
: قاؿ لنا أيوب كقاؿ ٞباد بن زيد"، كاف شعبة أمة كحده ُب ىذا الشأف يعِب ُب الرجاؿ كبصره با٢بديث كتثبتو كتنقيتو للرجاؿ"
إذا : "كقاؿ أبو الوليد الطيالسي قاؿ يل ٞباد بن سلمة"، كاسط ىو فارس ُب ا٢بديث فخذكا عنو اآلف يقدـ عليكم رجل من أىل"

    كقاؿ "، ما أبايل من خالفِب إذا كافقِب شعبة فإذا خالفِب شعبة ُب شيء تركتو: "كقاؿ ٞباد بن زيد"، أردت ا٢بديث فالـز شعبة
     كقاؿ "، لوال شعبة ما عرؼ ا٢بديث بالعراؽ: "كقاؿ الشافعي"، ا٢بديثشعبة أمّب ا٤بؤمنْب ُب : "ابن مهدم كاف الثورم يقوؿ

إين ألرجو أف يرفع ا لشعبة ُب ا١بنة درجات لذبو عن : "كقاؿ ككيع"، كاف شعبة من أصدؽ الناس ُب ا٢بديث: "يزيد بن زريع
كاف ثقة : "كقاؿ ابن سعد"، حديثا من شعبةما رأيت أحدا قط أحسن : "كقاؿ ٰبٓب القطاف"، رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

: كقاؿ صاّب جزرة"، ثقة ثبت ُب ا٢بديث ككاف ٱبطئ ُب أ٠باء الرجاؿ قليبل: "كقاؿ العجلي"، مأمونا ثبتا حجة صاحب حديث
تقانا ككرعا ككاف من سادىات أىل زمانو حفظا كإ"، كقاؿ ابن حباف: "أكؿ من تكلم ُب الرجاؿ شعبة ٍب تبعو القطاف ٍب أٞبد كٰبٓب"

: كقاؿ ابن إدريس"، صار علما يٍقتىدل بًوً  اء كا٤بَبككْب حٌبفكفضبل كىو أكؿ من فتش بالعراؽ عن أمر اٍلمحدثْب كجانب الضع
شعبة إماـ األئمة ُب معرفة ا٢بديث : "كقاؿ ا٢باكم"، شعبة قباف ادثْب كلو استقبلت من أمرم ما استدبرت ما لزمت غّبه"

،          ُ، طالثقاتابن حباف، ق. انظر:  َُٔ، مات ُب أكؿ عاـ "ثقة حافظ متقن ككاف عابدا٢بافظ: ""، كقاؿ ابالبصرة
(، كابن حجر العسقبلين، ِِٖٕ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ْٕٗ/ ُِ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك ْْٔ/ ٔ)

 (َِٕٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّّٖ/ ْ، )ُ، طتهذيب التهذيب
 (ُٕٔىو التيمي ا٤بدين، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
(5)   :ا عليو  ىباب صب النيب صلٌ ، كتاب الوضوء، صحيح البخاريىذا ا٢بديث متفق عليو؛ أخرجو البخارم ُب التخريج

(،   ُُِْرقم)، كتاب الفرائض، باب مّباث الكبللة، صحيح مسلم(، كمسلم ُب ُْٗكسلم كضوءه على ا٤بغمى عليو، رقم)
 كبلٮبا من طريق شعبة ّٔذا اإلسناد.

 ح.إسناد ا٤بصنف صحي: دراسة اإلسناد 
  :ىذا ا٢بديث صحيح ببل شك، كقد ركاه الشيخاف ُب صحيحهما.الحكم على الحديث 
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       ، عن (4)، عن الثورم(3)، ثنا عبد ا بن داكد(2)، ثنا مسدد(1)دثنا ٰبٓب بن ٧بمدح - ََِ
مىسىحى رىٍأسىوي ًمٍن فىٍضًل أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : » (6)، عن الرُّبيع(5) بن ٧بمد بن عقيلد اعب

أى ٗبيؤىخًَّر رىٍأًسًو ًإىلى ميقىدًَّمًو ٍبيَّ جىرَّهي ًإىلى ميؤىخَّرًًه   (7)«مىاءو ُب يىًدًه فػىبىدى

                                                 
 (َُٗلقبو حيكاف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٓىو أبو ا٢بسن البصرم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
، كوُب األصل، ركل عن ىشاـ بن عركة -ٗبعجمة كموحدة مصغرا-عبد ا بن داكد بن عامر ا٥بمداين، أبو عبد الرٞبن ا٣بيرىييب (3)

   كقاؿ "، ناسكا كاف ثقة عابدا: "قاؿ ابن سعد، كٝباعة ، كركل عنو بندار كالذىلي كبشر بن موسىكالثورم كآخرينكاألعمش 
ثقة "، كقاؿ الذىيب: "ثقة زاىد: "كقاؿ الدارقطِب"، ثقةكابن قانع: " كقاؿ أبو زرعة كالنسائي"، مأموفثقة صدكؽ : "ابن معْب

ق، كلو سبع كٜبانوف سنة أمسك عن الركاية قبل موتو فلذلك مل يسمع منو  ُِّتوُب ". ثقة عابدكقاؿ ا٢بافظ: "، "حجة صاّب
، ُ، ط الكاشفالذىيب، (، ك ْٖٓ/ ُْ، )ُ، طذيب الكمالتهالبخارم، مباشرة بل ركل عنو بواسطة. انظر: ا٤بزم، 

 (ِّٕٗ، رقم)ْ، طتقريبال(، كُٗٗ/ ٓ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َِٕٔرقم)
 (ٕٕىو سفياف، ثقة حافظ فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 علي، ركل عن ابن عمر كجابرعبد ا بن ٧بمد بن عقيل بن أيب طالب ا٥بامشي الطاليب، أبو ٧بمد ا٤بدين، أمو زينب بنت  (5)

كاف منكر ا٢بديث ال " :كذكره ابن سعد ،كٝباعة ، كركل عنو معمر كزائدة كبشر بن ا٤بفضلكخالو ٧بمد بن ا٢بنفية كآخرين
أتوقف : "قاؿ ا١بوزجاينك  "،ضعيف ا٢بديث: "كقاؿ ابن معْب"، منكر ا٢بديث: "أٞبد كقاؿ"، ٰبتجوف ٕبديثو ككاف كثّب العلم

كقاؿ ابن "، ضعيف: "كقاؿ النسائي"، لْب ا٢بديث ليس بالقوم كال ٩بن ٰبتج ٕبديثو: "كقاؿ أبو حاًب"، ما يركيو غريبعنو عامة 
كاف ردمء ا٢بفظ ٰبدث على التوىم : "كقاؿ ابن حباف"، كاف سيء ا٢بفظ: "كقاؿ ا٣بطيب"، ال أحتج بو لسوء حفظو: "خزٲبة

كاف أٞبد بن حنبل : "كقاؿ أبو أٞبد ا٢باكم"، ىو أكثق من كل من تكلم فيو" :الربكقاؿ ابن عبد "، فيجيء با٣برب على غّب سننو
صدكؽ كقد تكلم فيو بعض أىل العلم من قبل : "كقاؿ الَبمذم "،كإسحاؽ بن راىويو ٰبتجاف ٕبديثو كليس بذاؾ ا٤بتْب ا٤بعتمد

كاف فاضبل : "كقاؿ العقيلي"، بن عقيلا حفظو ك٠بعت ٧بمد بن إ٠باعيل يقوؿ كاف أٞبد كإسحاؽ كا٢بميدم ٰبتجوف ٕبديث
كقاؿ ا٢بافظ:  "،كاف من أىل الصدؽ كمل يكن ٗبتقن ُب ا٢بديث" :كقاؿ الساجي"، خّبا موصوفا بالعبادة ككاف ُب حفظو شيء

المرجع الذىيب، (، ك ٖٕ/ ُٔ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  َُْ، مات بعد "صدكؽ، ُب حديثو لْب، كيقاؿ تغّب بأخرة"
 (ِّٗٓ، رقم)ْ، طقريبالت(، كُّ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُِٔٗ، رقم)السابق

     ككانت رٗبا غزت مع ، بنت معوذ بن عفراء األنصارية النجارية، من صغار الصحابة، عمرت -بالتصغّب كالتثقيل-الرُّبيّْع  (6)
، ركل كترد القتلى إىل ا٤بدينة، ككانت من ا٤ببايعات ٙبت الشجرة بيعة الرضواف ىرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فتداكم ا١برح

 (، كابن األثّب،ُّٕٖ/ ْ، )ُط االستيعاب،ابن عبد الرب، كعدة. انظر: كسليماف بن يسار  عنها أبو سلمة كعمرك بن شعيب
 (.ُِّ/ ٖ، )ُ، طاإلصابةكابن حجر، (، ُّٕ/ ّٓ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك َُٖ/ ٕ، )ُ، طأسد الغابة

(7)   :(، ِّ/ ُ، كتاب الطهارة، باب صفة كضوء النيب صلى ا عليو كسلم، )سنن أبي داودأخرجو أبو داكد ُب التخريج
(، كُب ٕٗٔ(، رقم)ِٖٔ/ِْ)عبد ا بن ٧بمد بن عقيل، عن الربيع، ، باب الراء، المعجم الكبير(، كالطرباين ُب َُّرقم)

، كتاب سنن الدارقطني(، كأخرجو الدارقطِب ُب ِّٖٗ(، رقم)ّٓ/ّباب األلف، من ا٠بو إبراىيم، ) ،المعجم األوسط
 كلهم من طريق عبد ا بن داكد ّٔذا اإلسناد.(،  ِٖٗ(، رقم)َُٓ/ُباب ا٤بسح بفضل اليدين، )الطهارة، 



 

221 

 

 (1)ؿ فأٝبع أىل العلمك دؿ عليو ا٢بديث األ اىذا ا٢بديث على مثل م قاؿ أبو بكر: فدؿ
لو صب ماءا على كجهو أك ذراعيو فسأؿ  (2)[ال ٪باسة على ]أعضائوم على أف الرجل ادث الذ

ذلك عليو كعلى ثيابو أنو طاىر، كذلك أف ماءا طاىرا القى بدنا طاىرا، ككذلك ُب باب الوضوء ماء 
طاىر القى بدنا طاىرا كإذا ثبت أف ا٤باء ا٤بتوضأ بو طاىر كجب أف يتطهر بو من ال ٯبد السبيل إىل 

: ألف ُب ا٢بديث عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ ماء غّبه كال يتيمم كماء طاىر موجود،
ًد اٍلمىاءى، فىًإذىا كىجىٍدتى اٍلمىاءى فىأىٍمًسٍسوي بىٍشرىتىكى » فأكجب . (3)«الصًَّعيدي الطَّيّْبي كيضيوءي اٍلميٍسًلًم مىا ملٍى ٯبًى

على كل من كاف  ا ُب كتابو كعلى لساف نبيو صلى ا عليو كسلم الوضوء با٤باء كاالغتساؿ بو
 . كاجدا لو ليس ٗبريض

كُب إٝباع أىل العلم أف الندل الباقي على أعضاء ا٤بتوضئ كا٤بغتسل كما قطر منو على 
ثيأّما طاىر دليل على طهارة ا٤باء ا٤بستعمل كإذا كاف طاىرا فبل معُب ٤بنع الوضوء بو بغّب حجة 

 . يرجع إليها من خالف القوؿ

         

                                                                                                                                                         

  :عقيل، فقد اختلف األئمة فيو جرحا كتعديبل  رجاؿ ا٤بصنف من الثقات األثبات إال عبد ا بن ٧بمد بن دراسة اإلسناد
كابن عيينة  ٰبٓب بن سعيدك  مالك ٩بن قاؿ بضعفو:كما تقدـ ُب ترٝبتو. فمنهم من كثقو كمنهم من حسنو كمنهم من ضعفو؛ ك 

قاؿ  كأٞبد كابن معْب كأبو زرعة كأبو حاًب كالنسائي كابن سعد كابن خزٲبة كا٣بطيب البغدادم كابن حباف كابن خراش، ك٩بن
ىو أكثق من  " ُب توثيقو حيث قاؿ: ابن عبد الرب د بالغكقكالذىيب كا٢بافظ،  الساجيك  العجليك  بصدقو كحسنو البخارم كالَبمذم

". كٗبقارنة أقواؿ األئمة ُب ابن عقيل فيبدك لنا أف أعدؿ األقواؿ قبوؿ ركاية ابن عقيل كىو ُب ٧بل الصدؽ ما مل كل من تكلم فيو
صدكؽ مل يتكلم فيو ٔبرح أصبل. ككاف اإلماـ أٞبد كعبد ا بن الزبّب ا٢بميدم  ةثق: "رٞبو ا ؿ ابن القيمٚبالف الثقات، قا

كإسحاؽ بن راىويو ٰبتجوف ٕبديثو كالَبمذم يصحح لو كإ٭با ٱبشى من حفظو إذا انفرد عن الثقات أك خالفهم أما إذا مل ٱبالف 
، عون المعبود شرح سنن أبي داودطبع ضمن  تهذيب السننانظر: ابن القيم،  ".الثقات كمل ينفرد ٗبا ينكر عليو فهو حجة

 (.ِّٔ/ ُ، )ُط
 :تبْب من دراسة إسناد ا٢بديث أنو حسن ٤با تقدـ من حاؿ ابن عقيل، كا أعلم. الحكم على الحديث 
 (َُّ(، رقم)ٕٔ/ُ، )ُ، طاإلقناع في مسائل اإلجماعابن القطاف، انظر:  (1)
 ُب )أ(: "أعضاه"، كا٤بثبت من )ب( (2)
 (ُّٕتقدـ ٚبرٯبو ص) (3)
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قوؿ من قاؿ: إذا اغتسل با٤باء الذم غسل بو كجهو كيديو كأنو مل يسو بينهما فإف فأما          
جواب ذلك أف يقاؿ لو: بلى قد سول بينهما ألنو غسل كجهو ٗباء طاىر كغسل يديو أيضا كذلك 
ٗباء طاىر كإذا أجاز من ٱبالفنا أف يستعمل ا٤باء ا٤بستعمل ُب ظاىر الذراع ُب باطن الذراع جاز  

 . يستعمل ُب سائر األعضاءكذلك أف 

كغّب  (3)من كضوئو، ككاف النخعيٌ  (2)[أنو كاف ينتضح ُب ]إنائو (1)عمر نكقد رٌكينا عن اب
 ا.ْب اليركف بذلك بأسعكاحد من التاب

 (7)كإسحاؽ (6)دكأٞب (5)بن عبد العزيز كمالك كاأٍلكزاعي كسعيد (4)كىو قوؿ الزىرم         
ل من ٟبس قرب باختبلط أق اءستعمل إذا كافخل على من أفسد ا٤بيدا كىؿ ىذ (8)كأصحاب الرأم

غفاؿ قائل ىذا ى إن إناء كاحد دليل علم شةائٌلى ا عليو كسٌلم كعص بو كُب اغتساؿ النيب ا٤باء
 . القوؿ

          

 

                                                 
باب: ىل يدخل ا١بنب يده ُب اإلناء قبل أف يغسلها، إذا مل يكن ، كتاب الغسل، صحيح البخاريذكره البخارم معلقا ُب  (1)

         (، كذكرهّْٖ /ُ، )ُ، طفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقبلين، على يده قذر غّب ا١بنابة. انظر: 
 (ُّْ(، رقم)ِٗ/ُما ينتضح ُب اإلناء من الوضوء كالغسل، ) ، كتاب الطهارة، بابالمصنفعبد الرزاؽ موصوال ٗبعناه ُب 

 ُب )أ(: "إناءه"، كا٤بثبت من )ب( (2)
يغتسل كينضح من  ، كتاب الطهارات، باب ُب الرجل ا١بنبالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (3)

 (ٖٕٔ(، رقم)ِٕ/ُغسلو ُب إنائو، )
(، كأخرجو ابن أيب ُُّ(، رقم)ِٗ/ُ) باب ا٤باًء ٲبٌسو ا١بنب أك يدخلو،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (4)

ُب إنائو،  ُب الرجل ا١بنب يغتسل كينضح من غسلو ، كتاب الطهارات، بابالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارشيبة ُب 
 (ٖٕٗ(، رقم)ِٕ/ُ)

 (ُّْ/ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس،  (5)
 (ّْ(، رقم)ُّٕ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج،  (6) 

 المرجع السابق (7)
 (ْٔ/ُ، )ُ، طالمبسوطانظر: السرخسي،  (8)
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فأما اعتبلؿ من اعتل بأف ىذا قد أدل بو الفرض مرة فكأنو قد أعاب بعض قولو كدعواه         
الذم لو كاف جعل مكانو حجة يديل ّٔا كاف أحسن مع أف قائل ىذا القوؿ ٯبيز أف يصلي ُب ثوب 
قد أدل بو الفرض مرة كٯبيز أف يرمي ٕبصا قد رمى بو، كيقطع سارؽ ُب ثوب كاحد قد سرقو مرة 
 فقطعت يده ٍب سرقو ثانيا فوجب قطع رجلو منكرا على الكوُب حيث زعم أنو ال يقطع فيو إال مرة

 . كاحدة

 

 :(1)[]مسألة

قاؿ أبو بكر: فإف توضأ على طهر حدث ففيها ٤بن ال يرل الوضوء با٤باء ا٤بستعمل قوالف:         
أحدٮبا: أف ىذا ا٤باء كا٤باء ا٤بتوضأ بو فرض الوضوء كاحد ال ٯبوز الوضوء بواحد من ا٤باءين، ىذا 

 . الثوب الطاىركقالوا: ال بأس با٤باء ا٤بغسوؿ بو ، (2)قوؿ أصحاب الرام

 . قاؿ أبو بكر: كال فرؽ بْب ماء غسل بو ثوب طاىر كماء غسل بو بدف طاىر       

قاؿ: لو أف رجبل توضأ كىو على كضوء فتوضأ إنساف من ذلك  (3)وؿ ثاف قالو الثورمق كفيو      
ث ا٤باء الذم سأؿ فيو من كضوئو أجزأه ألف ذلك ليس بوضوء من حدث كلو توضأ بوضوء من حد

 (4)مل ٯبزه. قاؿ أبو بكر: كىذا يشبو مذىب الشافعي كاألكزاعي كإسحاؽ

 

 

 

                                                 
 ُب )ا(: "مسئلة"، كا٤بثبت من )ب( (1)
 (ِِٗ/ُ، )ُ، طشرح مختصر الطحاويا١بصاص، انظر:  (2)
ركزم،  (3)

ى
 (ُّٔ، )/ُ، طاختالف الفقهاءانظر: ا٤ب

 المرجع السابقكذلك نقل عن ىؤالء الثبلثة ا٤بركزم؛   (4)
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             ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء  -٘ٔ
 ال يفسد الماء

 ، عن (5)ر، عن بك(4)، عن ٞبيد(3)، أنا ٰبٓب(2)، ثنا مسٌدد(1)حدثنا ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب - َُِ
     لقيِب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب طريق من طرؽ ا٤بدينة : ، عن أيب ىريرة، قاؿ(6)أيب رافع

                                                 
 (َُٗلقبو حيكاف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٓأبو ا٢بسن األسدم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 كاألعمشالطويل ٰبٓب بن سعيد بن فػىرٍُّكخ، أبو سعيد التميمي موالىم البصرم القطاف، ركل عن ىشاـ بن عركة كٞبيد ىو  (3)

حدثنا إماـ أىل زمانو ٰبٓب "، كقاؿ بندار: "ما رأيت مثلو"، قاؿ أٞبد: كآخركف كٰبٓبكمسدد ، كركل عنو أٞبد كعلي كخلق كثّب
ثقة متقن حافظ كبّب إماـ قدكة، ككاف رأسا ُب كقاؿ ا٢بافظ: "، "أظن أنو عصى ا قطالقطاف كاختلفت إليو عشرين سنة فما 

، ُ، طتهذيب الكمالق، كلو ٜباف كسبعوف. انظر: ا٤بزم،  ُٖٗق، كمات ُب صفر سنة  ُُِ، كلد القطاف سنة "العلم كالعمل
 (ٕٕٓٓ، رقم)ْ، طالتهذيبتقريب (، كابن حجر العسقبلين، ُٕٓٔ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِّٗ/ ُّ)

ٞبيد بن أيب ٞبيد الطويل، أبو عبيدة البصرم، اختلف ُب اسم أبيو على ٫بو عشرة أقواؿ، كرجح الذىيب أنو ًتٍّب، موىل طلحة  (4)
كٞباد بن زيد  ، كركل عنو شعبة كالقطافالبصرم كبكر ا٤بزين كغّبىم الطلحات، ا٣بزاعي، كيقاؿ الدارمي، ركل عن أنس كا٢بسن

ثقة مدلس، كعابو زائدة لدخولو ُب كثقو ابن معْب كابن خراش كأبو حاًب كالعجلي، كقاؿ ا٢بافظ: "، ككاف طولو ُب يديو، خركفكآ
ف معظم حديثو عنو بواسطة ثابت إحٌب قيل  ،كثّب التدليس عنوكقاؿ أيضان: "صاحب أنس مشهور  ، "شيء من أمر األمراء

"، كقد كقع تصرٰبو عن أنس بالسماع كبالتحديث ُب أحاديث كثّبة ُب البخارم كغّبه، ككصفو بالتدليس النسائي كغّبه، كقتادة
       ، ُ، طتهذيب الكمالق، كلو ٟبس كسبعوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ُّْق كيقاؿ سنة  ُِْمات كىو قائم يصلي سنة 

، ُ، طعريف أىل التقديست، ك(ّٖ/ ّ، )ُط، التهذيب(، كابن حجر، ُِْٖ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ّٓٓ/ ٕ)
 (ّٖص)

، كركل كأيب رافع الصائغ كآخرين بن عباس كابن عمرأنس بن مالك كابكر بن عبد ا ا٤بزين، أبو عبد ا البصرم، ركل عن  (5) 
خيار قاؿ ابن معْب كأبو زرعة كالنسائي: "ثقة"، كقاؿ ابن ا٤بديِب: "كاف من كخلق، كٞبيد الطويل عنو سليماف التيمي كمبارؾ 

توُب سنة "، ك ثقة ثبت جليل إماـالناس"، كقاؿ ٧بمد بن سعد: "كاف ثقة، ثبتا، مأمونا، حجة، ككاف فقيها"، كقاؿ ا٢بافظ: "
(، كابن حجر العسقبلين، ِٖٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُِٔ/ ْ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  َُٖأك  َُٔ

 (ّْٕ، رقم)ْ، طيب التهذيبتقر (، كْْٖ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب
 كأييبىٍ كعلي كابن مسعود عمر كعثماف أيب بكر ك نفيع بن رافع الصائغ، أبو رافع ا٤بدين نزيل البصرة، مشهور بكنيتو، ركل عن  (6)

كثقو ابن سعد كالعجلي كالدارقطِب . كغّبىم قتادة كبكر ا٤بزينثابت البناين ك ، كركل عنو كأيب ىريرة كغّبىم رضي ا عنهم أٝبعْب
 (ِْٕ/ َُ، )التهذيب، ُط(، كابن حجر، ُٕٖٓ، رقم)المرجع السابقالذىيب، انظر: كابن حباف، 
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قلت: إين كنت « أىٍينى كيٍنتى يىا أىبىا ىيرىيٍػرىةى؟: »فذىبت فاغتسلت ٌٍب جئت فقاؿ (1)كأنا جنب فا٬بنست
 (2)«ًإفَّ اٍلميٍسًلمى الى يػىٍنجيسي سيٍبحىافى اً، : »فقاؿ، ا فكرىت أف أجالسك على غّب طهارةجنب

، فقد دؿ «الى يػىٍنجيسي  اٍلميٍسًلمي  » ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: قاؿ أبو بكر: فإذا ثبت أف نيب      
 .على طهارتو كالطاىر إذا القى ماءا طاىرا مل ينجس ا٤باء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
« ا٬بنستف»قولو: ، كما قارب ذلك ا٤بعُب. فكاالٍختفاءكالرجوع خر كاالنقباض أبا٣ٍباء ا٤بعجمة كالسّْْب ا٤بهملة من ا٣بينوس: الت (1)

النهاية في . انظر: ابن األثّب، مضيت عنو مستخفيا كلذلك كصف الشيطاف با٣بناس، ك فيت منوي، كتأخرت عنوأم: تواريت، كاخت
(، ٖٗ/ ُ، د.ط، )إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام(، كابن الدقيق، ِِ/ ٓ(، ك)ّٖ/ ِ، د.ط، )غريب الحديث واألثر
فتح الباري شرح صحيح (، كابن حجر، ّْْ/ ُ، )ِ، طفتح الباري في شرح صحيح البخاريكابن رجب ا٢بنبلي، 

 (.َٔٓ/ ُ، )ُ، طالبخاري
(2)   :باب عرؽ ا١بنب، كأف ا٤بسلم ال ، كتاب الغسل، صحيح البخاريىذا ا٢بديث متفق عليو؛ أخرجو البخارم ُب التخريج

(،  ُّٕا٤بسلم ال ينجس، رقم)باب الدلًيل على أف ، كتاب ا٢بيض، صحيح مسلم(، كأخرجو مسلم ُب ِّٖرقم)ينجس، 
 كبلٮبا من طريق ٰبٓب بن سعيد عن ٞبيد الطويل ّٔذا اإلسناد.

 إسناد ا٤بصنف صحيح: دراسة اإلسناد 
  :حديث صحيح ببل شك، فقد أخرجو الشيخاف.الحكم على الحديث 
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 .ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبو -ٙٔ

لباب فنهت طائفة أف يغتسل الرجل كا٤برأة من إناء كاحد، ركم ااختلف أىل العلم ُب ىذا 
 .ىذا القوؿ عن أيب ىريرة

عن أيب ىريرة ، (4)، عن أيب سهلة(3)، أنا سليماف(2)، ثنا يزيد(1)راىيم بن عبد ابحدثنا إ - َِِ
 (5)أنو هنى أف يغتسل الرجل كا٤برأة من إناء كاحد

 

                                                 
 (ْٕىو أبو يعقوب النيسابورم، لقبو سّب، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُٖٔىو يزيد بن ىاركف، ثقة متقن، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
كأيب عثماف بن مالك كطاككس  سليماف بن طىٍرخاف التيمي، أبو ا٤بعتمر البصرم، نزؿ ُب التيم فنسب إليهم، ركل عن أنس (3)

كقاؿ "، ثقة: "ٞبد عن أبيوقاؿ قاؿ عبد ا بن أ، كغّبىم يزيد كاألنصارمشعبة كمعتمر ك ، كركل عنو أبو عاصم ك كآخرين النهدم
كاف ثقة كثّب ا٢بديث ككاف " :كقاؿ ابن سعد"، تابعي ثقة فكاف من خيار أىل البصرة" :كقاؿ العجلي"، ثقة"ابن معْب كالنسائي
      كقاؿ "، : سليماف: :"قاؿ؟ سليماف أحب إليك ُب أيب عثماف أك عاصم: كقاؿ ابن أيب حاًب سئل أيب"، من العباد آّتهدين
كقاؿ الذىيب: "مناقبو ٝبة"، كقاؿ ا٢بافظ:  "،كاف من عباد أىل البصرة كصا٢بيهم ثقة كإتقانا كحفظا كسنة: "ابن حباف ُب الثقات

(، ٓ/ ُِ، )ُ، طتهذيب الكمالق، كىو ابن سبع كتسعْب سنة. انظر: ا٤بزم،  ُّْ، توُب سنة "ثقة عابد، أحد السادة"
، تهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َُِِ، رقم )ُ، طية في الكتب الستةالكاشف في معرفة من لو رواالذىيب، ك 

 (ِٕٓٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَُِ/ ْ، )ُط
من ىو أبو سهلة ُب ىذا اإلسناد، كقد كجدت ثبلثة من الركاة تكنوا بأيب سهلة ُب ىذه  -بعد ٕبث طويل–مل يتبٌْب يل  (4)

الطبقة، كىؤالء: السائب بن خبلد، كأبو سهلة موىل عثماف بن عفاف رضي ا عنو، كقطن بن قبيصة بن ا٤بخارؽ ا٥ببليل، كلكِب 
ركا بأف ىؤالء الثبلثة قد رككا عن أيب ىريرة كال ذكركا أهنم من شيوخ سليماف بن طرخاف مل أجد أف أحدا من علماء الرجاؿ ذك

 التيمي، كا أعلم.
(5)   :كتاب الطهارات، باب من كره ذلك، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو أيضا ابن أيب شيبة ُب التخريج ،
 إلسناد(، من طريق يزيد بن ىاركف ّٔذا اّْٖ(، رقم)ُْ/ُ)
  :رجاؿ ا٤بصنف ثقات إال إبراىيم بن عبد ا فإنو صدكؽ، كأبو سهلة مل أعرؼ ا٠بو فلم أجـز ٗبرتبتو من دراسة اإلسناد

 ا١برح كالتعديل، كا أعلم.
  :مل يتبْب يل حكم ىذا األثر لتوقفي ُب شأف أيب سهلة، كا أعلم.الحكم على األثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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ثاف كىو الرخصة أف تتوضأ ا٤برأة كتغتسل بفضل طهور الرجل، ككراىية أف يتوضأ كفيو قوؿ 
بفضل  لتتوٌضأ ا٤برأة كتغتس: »أنو قاؿ (1)الرجل بفضل طهور ا٤برأة. ركينا عن عبد ا بن سرجس

 . (2)«طهور ا٤برأة كغسلها لطهور الرجل، كال يتوٌضأ الٌرجل بفض

كذكر أبو العالية ذلك عن رجل ، (3)ا٤برأة لالٌرجل بفضف يتوضأ أ ا٢بسن كابن ا٤بسٌيب هككر 
 . (4)من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم

         

 

 

 

 

 

                                                 
، كسكن البصرة، -بفتح ا٤بهملة كسكوف الراء ككسر ا١بيم بعدىا مهملة-عبد ا بن سىٍرًجس  (1) ، ا٤بزين البصرم، حليف بِب ٨بزـك

(، ُٔٗ/ ّ، )ُ، طاالستيعاب في معرفة األضحابابن عبد الرب، : صحايب متأخر، ركل عنو قتادة كعاصم األحوؿ. انظر
، ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُّ/ ُٓ، )ُ، طتهذيب الكمال٤بزم، (، ك ِٕٓ/ ّ، )ُ، طأسد الغابةكابن األثّب، 

(، ِِّ/ ٓ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كِٗ/ ْ، )ُ، طاإلصابة في تمييز الصحابة(، كابن حجر العسقبلين، ِْْٕرقم)
 (ّّْٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيبك

، ُْٖ(، رقمَُِ/ُ) باب النهي عن الغسل بفضل غسل ا٤برأة،، كتاب الطهارة، سنن الدارقطنيأخرجو الدارقطِب ُب  (2)
ا٢بسْب (، كبلٮبا من طريق ُِٗ(، رقم)ِٕٗ/ُ) باب ما جاء ُب النهي عن ذلك، ، كتاب الطهارة،السنن الكبرىكالبيهقي ُب 

ال بأس أف يغتسل الرجل »بن إ٠باعيل ّٔذا اللفظ الذم ذكره ا٤بصنف، كركل عبد الرزاؽ بسنده إىل عبد ا بن سرجس قاؿ: 
 (ّٖٓ(، رقم)َُٕ/ُ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٤برأة، )مصنف عبد الرزاق، «كا٤برأة من إناء كاحد فإذا خلت بو فبل تقربو

الكتاب أخرجو ابن أيب شيبة ُب (، ك ّٕٓ(، رقم)َُٓ/ُباب سؤر ا٤برأة، )، كتاب الطهارة، نفالمصأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (3)
(ّٕٓ(، رقم)ّٖ/ُمن كره أف يتوضأ بفضل كضوئها، )، كتاب الطهارات، باب المصنف في األحاديث واآلثار

(ّٗٓ(، رقم)ّٗ/ُ، )المرجع السابقأخرجو ابن أيب شيبة،  (4)
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ركم ىذا القوؿ عن  ،س بفضل طهور ا٤برأة ما مل ٚبل بوكفيو قوؿ ثالث كىو أف ال بأ       
بن عامر أف يتوضأ  كركم أف جويرية بنت ا٢بارث توضأت فاراد كلثـو، (2)كغنيم بن قيس (1)ا٢بسن

ال بأس بالوضوء من فضل شراب ا٤برأة كفضل »ككاف ابن عمر يقوؿ: ، (3)بفضلها فنهتو عن ذلك
 .(4)«كضوئها ما مل تكن جنبا أك حائضا فإذا خلت بو فبل يقربو

       ، عن(9)، عن نافع(8)، عن أيوب(7)، عن معمر(6)لرزاؽا ، عن عبد(5)حدثنا إسحاؽ - َِّ
 .فذكره سواءابن عمر، 

. كحكي ذلك عن (10)«إذا خلت بو فبل يتوضأ بو»كّٔذا قاؿ أٞبد بن حنبل، قاؿ:         
 .   (11)إسحاؽ

                                                 
أخرجو ابن أيب شيبة ُب ك (، ُّٗ(، رقم)َُٖ/ُ) باب سؤر ا٢بائض،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

 (ِّٔ(، رقم)ّٗ/ُ) باب ُب فضل شراب ا٢بائض، ، كتاب الطهارات،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار
من كره أف يتوضأ بفضل كضوئها،  ، كتاب الطهارات،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب  (2)

 (َّٔرقم)
(، كأخرجو ابن أيب ُُٗ، رقم)ِٔٓص باب الوضوء بسؤر ا٤برأة كما فيو من الطهارة كغّبىا، ،الطهورأخرجو أبو عبيد ُب  (3)

(، ّٖ/ُباب من كره أف يتوٌضأ بفضل كضوئها، ) ، كتاب الطهارات،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارشيبة ُب 
 (ّٔٓرقم)

باب ، الطهور(، كأبو عبيد ُب ّٖٔ(، رقم)َُٖ/ُ) باب سؤر ا٤برأة،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (4)
 (ُٕٗ(، رقم)ُِٔ/ُ) الوضوء بسؤر ا٤برأة كما فيو من الطهارة كغّبىا،

 ( ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (ٖٔحافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو صاحب ا٤بصنف، ثقة (6)
 (ٖٔىو معمر بن راشد، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (7)
 (ُْٓىو أيوب بن أيب ٛبيمة السختياين، ثقة ثيت حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (8)
 (َُٓموىل ابن عمر، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (9)

(، ّْٕ(، رقم)ُُٔ، ص)ُ، طأبي الفضل صالحمسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أٞبد بن حنبل، انظر:  (10)
، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي (، كأبو داكد الٌسجٍستاينُٗ(، رقم)ٖ/ُ، )ُ، طمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهللك

 (ٖٓ(، رقم)ِّْ/ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، و(، ٖ/ُ، )ُطداود السجستاني، 
 (ٖٓ(، رقم)ّّْ/ِ، )المرجع السابقالكوسج، انظر:  (11)
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كفيو قوؿ رابع كىو أف ال بأس أف يتطهر كل كاحد منهما بفضل طهور صاحبو شرعا فيو         
 نبا أك حائضاٝبيعا أك خبل كل كاحد منهما با٤باء ما مل يكن الرجل جنبا أك ا٤برأة ج

ال بأس أف يغتسل بفضل ا٤برأة إال أف تكوف جنبا أك »ركينا عن ابن عمر أنو كاف يقوؿ: 
 .(1)«حائضا
  ، عن ابن عمر، فذكره(5)، عن نافع(4)، أنا مالك(3)، أنا الشافعي(2)أخربنا الربيع - َِْ

. (7)ا قوؿ اأٍلكزاعيٌ . كىذ(6)طهور ا١بنب كا٢بائض لأنو كاف يكره فض، كركم عن الشعيب         
 . ممد غّبه كال يتيٯب كاألكزاعي: يتوٌضأ بو إذا مل (8)كقاؿ مالك

ثبت أف ابن عمر قاؿ:  ،تساؿ الرجل كا٤برأة من إناء كاحدكفيو قوؿ خامس كىو إباحة اغ
 .  (10)واحدال ٌلم ُب اإلناءسا صٌلى ا عليو ك  ُب زماف رسوؿ (9)[]يتوضأكف الرجاؿ كالنساء

                                                 
، كتاب سنن الدارمي(، كالدارمي ُب ٖٔ(، رقم)ِٓ/ُ) ،باب جامع غسل ا١بنابة، كتاب الطهارة، الموطأأخرجو مالك ُب  (1)

 (َُْٓ(، رقم)ِٗٓ/ُالطهارة، باب مباشرة ا٢بائض، )
 (ُِٗىو ابن سليماف، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (٧ُِٗبمد بن إدريس، ثقة إماـ، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو  (3)
 (َُٔىو إماـ دار ا٥بجرة، رأس ا٤بتقنْب، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (َُٓموىل ابن عمر، ثقة ثبت، تقدمت ترٝبتو ص) (5)
(، كقد ِّٗ/ُ، )ُ، طفتح الباري شرح صحيح البخاريقد حكى عنو أيضا ا٢بافظ ابن حجر؛ ابن حجر العسقبلين،  (6)

ال بأس بسؤر »عن الشعيب قاؿ:  ،عن جابر ،عن معمرثبت عن الشعيب أيضا عكس ما نقل عنو ابن ا٤بنذر، فركل عبد الرزاؽ 
(، َُٖ/ُ) باب سؤر ا٢بائض،، كتاب الطهارة، مصنف عبد الرزاق«. أك شرابا ،كا١بنب فلم ير بو بأسا كضوءا ،ا٢بائض

 (َّٗرقم)
 (ِٓٗ/ُ، )ُ، طاالستذكارعبد الرب؛ انظر: ابن عبد الرب، حكى عنو ابن  (7)
 (ُِِ/ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس انظر:  (8)
 ُب )ب(: " يتوضئوف"، كا٤بثبت من )أ( (9)

، كتاب صحيح البخاري(، كالبخارم ُب ُٓ(، رقم)ِْ/ُباب الطهور للوضوء، )، كتاب الطهارة، الموطأأخرجو مالك ُب  (10)
رأة، رقم)

ى
، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل السنن(، كأبو داكد ُب ُّٗالوضوء، باب كضوء الرجل مع امرأتو، كفضل كضوء ا٤ب

(، كباب ُٕ، كتاب الطهارة، باب كضوء الرجاؿ كالنساء ٝبيعا، رقم)السنن(، كالنسائي ُب ٕٗ(، رقم)َِ/ُكضوء ا٤برأة، )
باب الرجل كا٤برأة يتوضآف من إناء ، كتاب الطهارة كسننها، سنن ابن ماجوابن ماجو ُب (، ك ِّْالرخصة ُب فضل ا٤برأة، رقم)

 (، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي ا عنهماُّٖكاحد، رقم)
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ـٌ ا٢ب           «. وءازعت عبد ا الوضا نرٗب»اج أهنا قالت: جكركم عن أ

كركينا عن أـ سعد امرأة زيد بن ثابت أهنا قالت: كنت أغتسل أنا كزيد بن ثابت من إناء          
 . كاحد من ا١بنابة. كقاؿ أبو ىريرة كابن عمر: ال بأس أف يغتسل الرجل كا٤برأة من اإلناء الواحد

 (3)كأيب ثور كأصحاب الرأم (2)م كالشافعير كسفياف الثو  (1)كىذا قوؿ مالك بن أنس         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ُِِ/ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس،  (1)
 (ِْْ/ٕ(، ك)ٗٓ/ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (2)
 (ُٔ/ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ُّ/ُ، )ُ، طاألصليباين، الشانظر:  (3)



 

231 

 

، عن قيس بن (3)، ثنا مسعر(2)، ثنا جعفر بن عوف(1)مد بن عبد الوىابا ٧بحدثن - َِٓ
 (6)«ريٗبَّىا نىازىٍعتي عىٍبدى اً اٍلويضيوءى »الت: ، ق(5)، عىٍن أـ ا٢بجاج(4)مسلم

                                                 
 (ُُٔىو أبو أٞبد الفراء، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُٖٓ، كثقو بعض العلماء كقيل: صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص)ا٤بخزكمي العمرمىو  (2)
اـ  (3) ابن ا٢بارث بن ىبلؿ ا٥ببليل، أبو سلمة  -بضم العْب-بيدة ابن ظهّب بن عي  -بكسر أكلو كٚبفيف ثانيو-مسعر بن ًكدى

كقاؿ  ،كأبو نعيم كآخركف ، كركل عنو القطاف كٰبٓب بن آدـكآخرين الكوُب، ركل عن عطاء كسعيد بن أيب بردة كقيس بن مسلم
"، الناسما رأيت مثل مسعر كاف مسعر من أثبت : "قاؿ؟ أٲبا أثبت ىشاـ الدستوائي أك مسعر: قلت ليحٓب بن سعيد: بن ا٤بديِبا

"، كنا إذا اختلفنا ُب شيء سألنا عنو مسعرا: "كقاؿ ا٢بريب عن الثورم"، كاف ثقة ككاف مؤدبا ككاف خيارا: "كقاؿ أٞبد بن حنبل
كاف مسعر شكاكا ُب حديثو كليس : "كقاؿ أبو زرعة الرازم ٠بعت أبا نعيم يقوؿ"، كنا نسمي مسعرا ا٤بصحف: "كقاؿ شعبة

كقاؿ "، شك مسعر كيقْب غّبه: "كقاؿ أبو بكر بن أيب شيبة عن ككيع"،  ُب حديث كاحدٱبطىء ُب شيء من حديثو إال
مسعر حجة كمن : "كقاؿ ابن عمار"، ثقة: "بن معْباكقاؿ إسحاؽ بن منصور عن "، كوُب ثقة ثبت ُب ا٢بديث: "العجلي

مسعر أعلي إسنادا كأجود : "فقاؿ، كسفيافكسئل أيب عن مسعر : قاؿ"، ثقة: "كقاؿ ابن أيب حاًب عن أيب زرعة"، بالكوفة مثلو
أحد "قاؿ الذىيب: "، كاف مرجئا ثبتا ُب ا٢بديث: "بن حباف ُب الثقات كقاؿاكذكره "، تقن من ٞباد بن زيدأحديثا كأتقن كمسعر 

، األنسابالسمعاين، ق. انظر:  ُٓٓأك  ُّٓ، توُب سنة "ثقة ثبت فاضلكقاؿ ا٢بافظ: " ،"األعبلـ ككاف من العباد القانتْب
(، ُْٔ/ ِٕ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، (، ك ٖٗ/ ِ، د.ط، )تهذيب األسماء واللغات(، كالنوكم، ّْْ/ ُّد.ط، )

 (َٓٔٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ّٓٗٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، ك 
، كركل عنو ك٦باىد كآخرين ٢بنفية كطارؽ بن شهاب، أبو عمرك الكوُب، ركل عن ابن ا-بفتح ا١بيم-قيس بن مسلم ا١بىديل  (4)

كانوا يقولوف ما رفع : "كقاؿ أٞبد عن سفياف"، ثقة ُب ا٢بديث: "قاؿ صاّب بن أٞبد عن أبيو ،مسعر كغّبىمسفياف كشعبة ك 
ثقة : "كقاؿ النسائي"، كاف مرجئا: "كقاؿ أبو داكد"، ثقة: "بن معْب كأبو حاًباكقاؿ "، كذا ككذا تعظيما  رأسو إىل السماء منذ

"، كوُب ثقة: "كقاؿ العجلي"، كاف ثقة ثبتا لو حديث صاّب: "بن سعداقاؿ ، ك كذكره بن حباف ُب الثقات"، ككاف يرل اإلرجاء
 ق. انظر: ا٤بزم، َُِ، مات سنة "ثقة عابد، رمي باإلرجاء"، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة ثقة ككاف مرجئا: "كقاؿ يعقوب بن سفياف

(، ُٗٓٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُْٔٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُٖ/ ِْ، )قالمرجع الساب
 (َّْ/ ٖ، )ُ، طتهذيب التهذيبك

اإلصابة في ، كابن حجر، (ْٖٓ/ٗ، )ُ، طالطبقات الكبرىعائشة بنت عجرة، أـ ا٢بجاج ا١بدلية. انظر: ابن سعد، ىي  (5)
 (.ِْٓ/ ٖ، )ُ، طتمييز الصحابة

(6)  (، ّٕٔ(، رقم)َْ/ُ، كتاب الطهارات، )الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج
 .من طريق مسعر ّٔذا اإلسناد

 :رجاؿ إسناد ا٤بصنف ثقات أثبات إال جعفر بن عوف، فقد كثقو بعض العلماء كذىب بعضهم إىل أنو ُب  دراسة اإلسناد
 ٧بل الصدؽ، كقد تابعو على ىذا اإلسناد ككيع فهو بو صحيح، كا أعلم.

 :ُب ضوء دراسة اإلسناد تبْب أف ىذا األثر صحيح. الحكم على الحديث 
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قاؿ:  ،عن أيب ىريرة، (5)، عن ٧بمد(4)، عن أشعث(3)، ثنا ٰبٓب(2)، ثنا مسدد(1)نا ٰبٓبحدث - َِٔ
نىاًء اٍلوىاًحدً » ٍرأىةي ًمنى اإٍلً  (6)«الى بىٍأسى أىٍف يػىٍغتىًسلى الرَّجيلي كىاٍلمى

 

 

 

 

                                                 
 (َُٗ، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب الذىلي (1)
 (ُِٓىو أبو ا٢بسن األسدم الصرم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ِِْٰبٓب بن سعيد القطاف، ثقة متقن حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (3)
، بصرم، يكُب أبا ىانئ، ركل عن ا٢بسن -بضم ا٢باء ا٤بهملة كسكوف ا٤بيم كفتح الراء-راين ا٢بيمٍ ، أشعث بن عبد ا٤بلكىو  (4)

كقاؿ ابن ا٤بديِب عن ٰبٓب بن سعيد القطاف كىو ، كخلقكٞباد بن زيد  ، كركل عنو شعبة كالقطافكغّبىم كابن سّبينكخالد ا٢بذاء 
ابن سّبين  أدرؾ أحدا من أصحابنا أثبت عندم منو كال أدركت أحدا من أصحاب "ملكقاؿ ابن معْب عنو: ، عندم: "ثقة مأموف"

كقاؿ ابن معْب "، كاف ٰبٓب بن سعيد كبشر بن ا٤بفضل يثبتوف األشعث ا٢بمراين" كقاؿ البخارم:"، بعد بن عوف أثبت منو
      كالنسائي: "ثقة", كقاؿ أبو زرعة: "صاّب" كقاؿ أبو حاًب: "ال بأس بو كىو أكثق من ا٢بداين كأصلح من ابن سوار". كقاؿ 

ها مستقيمة كىو ٩بن يكتب حديثو كٰبتج بو كىو ُب ٝبلة أىل الصدؽ كىو خّب من أشعث بن سوار ابن عدم: "أحاديثو عامت
كقاؿ  ،"ثقوهقاؿ الذىيب: "ك ك ، كقاؿ ابن حباف ُب الثقات: "كاف فقيها متقنا""، ثقة: "بكثّب" كقاؿ أبو يعلى كمسلم عن بندار

المرجع ا٤بزم، (، ِْْ/ ْ، )ُ، طاألنسابالسمعاين، : ق. انظر ُْٔىػ كقيل سنة  ُِْ، توُب سنة "ثقة فقيوا٢بافظ: "
تهذيب (، كِّٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ْْٕ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ِٕٕ/ ّ، )السابق

 (ّٕٓ/ ُ، )ُ، طالتهذيب
 (َٗىو ٧بمد بن سّبين، ثقة ثبت حجة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  أثر أيب ىريرة بسند آخر يشبو  ابن أيب شيبة: مل أقف على من أخرج ىذا األثر ّٔذ السند غّب ا٤بصنف، كقد ذكر التخريج

أنو سأؿ أبا ىريرة عن سؤر طهور  ،عن أبيو ،عن حبيب بن شهاب ،حدثنا إ٠باعيل بن علية: معُب ىذا األثر، فقاؿ ابن أيب شيبة
، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة، «. قصعتنا نغتسل منها كبلناإف كنا لننقر حوؿ »ا٤برأة يتطهر منو قاؿ: 

 ّٕٕ(، رقمَْ/ُ، )ُط
 رجاؿ ا٤بصنف ثقات أثبات.دراسة اإلسناد : 
  :ُب ضوء دراسة إسناد ىذا األثر تبْب أنو صحيح من أيب ىريرة رضي ا عنو.الحكم على األثر 
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       ف ، أ(4)، قاؿ: أخربين نافع(3)، عن ابن جريج(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - َِٕ
ٍرأىًة ُب ًإنىاءو كىاًحدو : »ابن عمر، كاف يقوؿ  (5)«الى بىٍأسى بًاٍغًتسىاًؿ الرَّجيًل كىاٍلمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔصدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، (1)
 (ٖٔصاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُِِىو عبد ا٤بلك بن عبد العزيز، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (َُٓموىل ابن عمر، ثقة ثبت فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
(5)  ا١بنباف يشرعاف ٝبيعا،، كتاب الطهارة، المصنف: قد ركل ا٤بصنف ىذا األثر عن طريق عبد الرزاؽ ُب التخريج 
 (َُّٓ(، رقم)ِٗٔ/ُ)
 رجاؿ ا٤بصنف ثقات إال إسحاؽ فإنو صدكؽ كما تقدـ ُب ترٝبتو.دراسة اإلسناد : 
  :ُب ضوء دراسة إسناد ىذا األثر تبْب أف سند ا٤بصنف حسن كأصلو عند عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف كىو الحكم على األثر

 صحيح.



 

234 

 

، (4)، عن ٧بمد بن صاّب(3)، ثنا ٞباد بن خالد(2)، ثنا أبو بكر(1)حدثنا إ٠باعيل بن قتيبة - َِٖ
كنت أغتسل أنا كزيد بن ثابت »قالت: امرأة زيد بن ثابت ، (6)، عن أـ سعد(5)عن ٞبيد بن نافع

 (7)«من إناء كاحد من ا١بنابة

                                                 
 (ُْٕأبو يعقوب السلمي النيسابورم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو  (1)
 (ُْٕعبد ا بن ٧بمد بن أيب شيبة إبراىيم بن عثماف الواسطي األصل، صاحب ا٤بصنف، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (2)
كابن أيب ذئب  صاّبٞباد بن خالد ا٣بياط القرشي، أبو عبد ا البصرم نزيل بغداد، ركل عن أفلح بن ٞبيد كمعاكية بن  (3)

كاف حافظا كتبت عنو أنا كٰبٓب بن معْب ككاف ٰبدثنا : "قاؿ أٞبدكابن معْب كابن أيب شيبة كٝباعة،  ، كركل عنو أٞبدكغّبىم
   كقاؿ "، ثقة: "كقاؿ ابن عمار كالنسائي"، كاف أميا ال يكتب كاف يقرأ ا٢بديث ثقة: "كقاؿ الدكرم عن ابن معْب"، كىو ٰبفظ

كذكره "، شيخ متقن: "كقاؿ أبو زرعة"، صاّب ا٢بديث ثقة: "كقاؿ أبو حاًب"، كاف من أىل ا٤بدينة ككاف ثقة عندنا: "ِبابن ا٤بدي
(، كابن حجر، ُُِٕ، رقم)الكاشفالذىيب، (، ك ِّّ/ ٕ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . ابن حباف ُب الثقات

 (ُْٔٗ، رقم)التقريب(، كٕ/ ّ، )ُ، طالتهذيب
كٝباعة، كعمر بن عبد العزيز كابن ا٤بنكدر ٧بمد بن صاّب بن دينار التمار ا٤بدين، موىل األنصار، ركل عن القاسم بن ٧بمد  (4)

بن أيب حاًب اكقاؿ "، ثقة ثقة" :قاؿ أبو طالب عن أٞبد بن صاّب، كزيد بن ا٢بباب كغّبىم كركل عنو القعنيب كخالد بن ٨بلد
، بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، ثقة: "كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد"، يعجبِب حديثو ليس بالقومشيخ ال : "فقاؿ، سألت أيب عنو

"، كقاؿ ثقة: "كقاؿ العجلي"، ككاف ثقة قليل ا٢بديث كاف جيد العقل قد لقي الناس كعلم العلم كا٤بغازم: "بن سعداقاؿ ك 
، المرجع السابقالذىيب، (، ك ّٕٕ/ ِٓ، )قالمرجع السابق. انظر: ا٤بزم،  ُٖٔ، مات سنة "صدكؽ ٱبطىءا٢بافظ: "

 (ُٔٗٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كِِٓ/ ٗ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َْٖٗرقم)
كزينب بنت          ٞبيد بن نافع األنصارم، أبو أفلح ا٤بدين، يقاؿ لو ٞبيد صىفّبا، ركل عن أيب أيوب األنصارم كابن عمرك (5)

، ككثقو أبو حاًب"، ٞبيد بن نافع ثقة: "كقاؿ النسائيكبكّب بن األشج كآخركف.  أفلح كشعبة، كركل عنو ابنو أيب سلمة كغّبىم
، المرجع السابقالذىيب، (، ك ََْ/ ٕ، )المرجع السابق. انظر: ا٤بزم، "ثقة"، كقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ"قاؿ الذىيب: ك 

 (ُُٔٓم)، رقْ، طالتقريب(، كَٓ/ ّ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُِٗٓرقم)
    ركت عن النيب صلى ا عليو كآلو كسلم كعن ، هنا من ا٤بهاجراتإهنا بنت زيد بن ثابت كقيل امرأتو كقيل إقيل ، أـ سعد (6)

ركل حديثها عنبسة بن عبد الرٞبن أحد ا٤بَبككْب عن ٧بمد بن زاذاف عنها كقيل عن ٧بمد بن كرداف عن ، ك زيد بن ثابت كعائشة
(، ِّٔ/ ٕ، )ُ، طأسد الغابة(، كابن األثّب، ُّٖٗ/ ْ، )ُ، طاالستيعابابن عبد الرب، عنها. انظر:  عبد ا بن خارجة

(، ََْ/ ٖ، )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر، ُِِٕ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّّٔ/ ّٓ، )المرجع السابقا٤بزم، ك 
 (ّٕٖٓ، رقم)تقريب التهذيبك

(7) 
  :كتاب الطهارات، باب ُب الرجل كا٤برأة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج ،

الطبقة السادسة من أىل مصر بعد  ،الطبقات الكبرى(، كأخرجو ابن سعد ُب ّْٕ(، رقم)َْ/ُيغتسبلف ٗباء كاحد، )
(، كبلٮبا من ْٕٕ/ٖن عمرك بن أيب زىّب بن مالك، )أـ سعد بنت سعد بن الربيع ب ،أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 . طريق ٧بمد بن صاّب التمار ّٔذا اإلسناد
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قاؿ أبو بكر: كالذم نقوؿ بو الرخصة ُب أف يغتسل كل كاحد منهما كيتوضأ بفضل طهور 
لثبوت  ،كسواء ذلك خلت بو أك مل ٚبل بو ،أك أحدٮبا أك كانت ا٤برأة حائضا صاحبو كإف كانا جنبْب

 األخبار عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الدالة على صحة ذلك

، عن (5)، عن الزىرم(4)، كابن جريج(3)ر، عن معم(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - َِٗ
ءو كىاًحدو ًفيًو قىٍدري كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن ًإنىا: »، عن عائشة، قالت(6)عركة
 (7)«اٍلفىرىؽً 

 

 
                                                                                                                                                         

 :إسناد ا٤بصنف صحيح أك حسن، رجالو ثقات إال ٧بمد بن صاّب فقد كثقو بعض العلماء كحسنو بعضهم.  دراسة اإلسناد
(، من طريق ُٕ(، رقم)ِْٗ/ ُكا٤برأة يغتسبلف ٗباء كاحد، )، باب ُب الرجل سنن أبي بكر األثرماألثـر ُب أيضا أخرجو قد ك 

 ، فهو بو صحيح.القعنيب عن ابن أيب الزناد، عن أبيو عن أـ سعد
 :ُب ضوء دراسة ىذا السند تبْب أف ىذا األثر صحيح عن أـ سعد رضي ا عنها. الحكم على الحديث 
 (ٖٔٝبتو ص)ىو ابن إبراىيم بن عباد الصنعاين، صدكؽ، كتقدمت تر  (1)
 (ٖٔصاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٖٔىو ابن راشد األزدم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ُِِ)صىو عبد ا٤بلك بن عبد العزيز، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو  (4)
 (ٖٔىو ابن شهاب، متقق على جبللتو كإتقانو، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (َُِا٤بدين، ثقة فقيو مشهور، كتقدمت ترٝبتو ص)ىو أبو عبد ا  (6)
(7)  ئشة عن النيب اباب ما يركل عن عركة بن الزبّب، عن خالتو ع ،مسند إسحاق بن راىويو: قد أخرجو إسحاؽ ُب التخريج

رضي ا مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ، مسند النساء، المسند(، كأٞبد ُب ّْٔ(، رقم)ُْٓ/ ِ، )صلى ا عليو كسٌلم
باب ذكر الداللة على أنو ال كقت ُب ذلك، ، كتاب الطهارة، سنن النسائي(، كالنسائي ُب ِّْٔٓ(، رقم)ِْٓ/ِْ) عنها،

(، َُِٕ(، رقم)ِٕٔ/ُ، كتاب الطهارة، باب ا١بنباف يشرعاف ٝبيعا، )المصنف(، كعبد الرزاؽ ُب ُِّ(، رقم)ُّٗ/ُ)
(، كأبو داكد ِٔٗ(، رقم)ِٖٗ/ُباب ال كقت فيما يتطهر بو ا٤بتوضئ كا٤بغتسل، ) ، كتاب الطهارة،السنن الكبرىكالبيهقي ُب 

(،  كلهم من طريق الزىرم ّٔذا ِّٖ(، رقم)ِٔ/ُ، كتاب الطهارة، باب ُب مقدار ا٤باء الذم ٯبزئ ُب الغسل، )السننُب 
 اإلسناد
 ن عباد فإنو صدكؽ. كقد ركل ا٤بصنف ىذا إال إسحاؽ بن إبراىيم ب، رجالو ثقات حسنإسناد ا٤بصنف : دراسة اإلسناد

 األثر عن طريق عبد الرزاؽ كسنده صحيح من رجاؿ الصحيحْب.
 :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو صحيح. الحكم على الحديث 
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، عن (3)قاؿ: ثنا ىشاـ بن عركة، (2)ى: ثنا عبيد ا بن موسؿقا، (1)ا علي بن ا٢بسندثنح - َُِ
 (5)«كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو : »، عن عائشة، قالت(4)أبيو

                                                 
 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كغّبىم ٧بمد، ركل عن ىشاـ بن عركة كإ٠باعيل بن أيب خالد كابن جريجعبيد ا بن موسى بن باذاـ العىٍبسي الكوُب، أبو  (2)

، ذكر عند أٞبد عبيد ا بن موسى فرأيتو كا٤بنكر لو: قاؿ ا٤بيموين ،كآخركف كركل عنو البخارم كالدارمي كعبد كا٢بارث بن ٧بمد
"، صدكؽ ثقة حسن ا٢بديث: "حاًبكقاؿ أبو "، ثقة: "بن معْباكقاؿ "، كاف صاحب ٚبليط كحدث بأحاديث سوء: "كقاؿ

كقاؿ "، ثقة: "بن عدماكقاؿ "، كاف ٧بَبفا ٠بعيا جاز حديثو: "داكد بوكقاؿ أ"، ثقة ككاف عا٤با بالقرآف رأسا فيو: "كقاؿ العجلي
عف كيركم أحاديث ُب التشيع منكرة كض ككاف ثقة صدكقا إف شاء ا تعاىل كثّب ا٢بديث حسن ا٥بيئة ككاف يتشيع: "بن سعدا

: كقاؿ يعقوب بن سفياف"، كاف يتشيع: "بن حباف ُب الثقات كقاؿاكذكره "، بذلك عند كثّب من الناس ككاف صاحب قرآف
كعبيد ا بن موسى أغلى كأسوأ مذىبا كأركل : "كقاؿ ا١بوزجاين"، شيعي كإف قاؿ قائل رافضي مل أنكر عليو كىو منكر ا٢بديث"

عبيد ا بن موسى من : "ن قاسم السيارم ٠بعت أبا مسلم البغدادم ا٢بافظ يقوؿكقاؿ ا٢باكم ٠بعت قاسم ب"، للعجائب
    كقاؿ "، صدكؽ ثقة ككاف يضطرب ُب حديث سفياف اضطرابا قبيحا: "قاؿ عثماف بن أيب شيبة"، ك ا٤بَبككْب تركو أٞبد لتشيعو

كقاؿ الذىيب: "ثقة على تشيعو كبدعتو"، كقاؿ "، صدكؽ كاف يفرط ُب التشيع: "كقاؿ الساجي"، كوُب صاّب يتشيع: "بن قانعا
/ ُٗ، )ُ، طتهذيب الكمالق على الصحيح. انظر: ا٤بزم،  ُِّ، مات ُب ذم القعدة سنة "ثقة ككاف يتشيعا٢بافظ: "

 (ّْْٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَٓ/ ٕ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر،ّّٗٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُْٔ
، كركل كآخرين الزبّب بن العواـ األسدم، أبو ا٤بنذر كقيل أبو عبد ا القرشي، ركل عن عمو ابن الزبّب كأبيو ىشاـ بن عركة بن (3)

كقاؿ ابن حباف: "ككاف حافظا متقنا كرعا فاضبل"، ، "ثقة إماـ ُب ا٢بديث: "قاؿ أبو حاًب ،كٝباعة عنو شعبة كمالك كالقطاف
،       ُ، طالثقاتابن حباف، ق، كلو سبع كٜبانوف سنة. انظر:  ُْٔأك  ُْٓسنة ، توُب "ثقة فقيو رٗبا دلسكقاؿ ا٢بافظ: "

، تقريبال(، كابن حجر، ِٕٗٓ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ِِّ/ َّ، )المرجع السابقا٤بزم، (، ك َِٓ/ ٓ)
 (َِّٕرقم)

 (َُِىو التابعي ا١بليل عركة بن الزبّب، ثقة فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
(5)  باب  ، كتاب الغسل،صحيح البخاري: ىذا ا٢بديث أخرجو عدد من األئمة ُب كتبهم؛ فأخرجو البخارم ُب التخريج

كطئ من التصاكير،  ا(، ككتاب اللباس، باب مِّٕو قد أركل بشرتو أفاض عليو، رقم)نٚبليل الشعر، حٌب إذا ظن أ
الشافعي (، ك ُٕٓٓ، باب ما جاء ُب ا١بمة كاٚباذ الشعر، رقم)، أبواب اللباسسنن الترمذي(، كأخرجو الَبمذم ُب ٔٓٗٓرقم)
مسند اإلمام (، كأٞبد ُب ُِ(، رقم)ُِٓ/ُترتيب سنجر، كتاب الطهارة، باب ُب فضلة الغسل كالوضوء، )-مسند الشافعيُب 

كأبو يعلى ُب  (،ُِْٗٗ(، كرقم)َِٗٔٓرقم)مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي ا عنها، ، مسند النساء، أحمد
باب ، كتاب الطهارة، معرفة السنن واآلثار(، كالبيهقي ُب ِْٕٔ(، رقم)ُِٕ/ ٖ، مسند عائشة، )مسند أبي يعلى الموصلي

(، كلهم من طريق ىشاـ بن عركة ّٔذا اإلسناد، كللحديث طرؽ أخرل غّب ىذا ُْْٕ(، رقم)ّْٗ/ُفضل ا١بنب كغّبه )
 الطريق.
 ا٤بصنف صحيح,: إسناد دراسة اإلسناد 
 ىذا ا٢بديث صحيح، كقد أخرجو البخارم ُب صحيحو فهو صحيح ببل شك.الحكم على الحديث : 
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بن أيب عمار  ، ثنا عمار(3)، ثنا زائدة(2)ثنا ٰبٓب بن أيب بكّب ،(1)حدثنا ٧بمد بن إ٠باعيل - ُُِ
انىٍت تػىٍغتىًسلي »، (6)، قاؿ: حدثتِب أـ سلمة(5)، عن أيب سلمة(4)الدىِب  ًىيى كىالنَّيبُّ صىلَّى اي أىنػَّهىا كى

 (6)«عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو 

                                                 
 (َُٕىو الصائغ، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كزائدة كآخرين ٰبٓب بن أيب بكّب، كا٠بو نىٍسر العبدم الكرماين، كوُب األصل نزؿ بغداد، ركل عن شعبة كفضيل بن مرزكؽ (2)

كقاؿ أبو حاًب: "، ثقة": كابن ا٤بديِب كالعجلي بن معْباقاؿ  ،كأبو خيثمة كٝباعة كركل عنو ٧بمد بن ا٤بثُب كا٢بارث بن أيب أسامة
(، ِْٓ/ ُّ، )ُ، طتهذيب الكمال ق. انظر: ا٤بزم، َِٗأك  َِٖ، مات سنة "ثقة"، كقاؿ الذىيب كا٢بافظ: "صدكؽ"
 (ُٕٔٓ، رقم)ْ، طقريبالت(، كَُٗ/ ُُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُِْٔ، رقم)ُ، ط الكاشفالذىيب، ك 

ابن ا٤ببارؾ     ، كركل عنو كٞبيد الطويل كآخرين زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوُب، ركل عن زياد بن عبلقة ك٠باؾ (3)
كاف كالعجلي: " كقاؿ أبو حاًب"، ة سفياف كشعبة كزىّب كزائدةا٤بتثبتوف ُب ا٢بديث أربع: "قاؿ أٞبد ،كخلق ابن مهدمكابن عيينة ك 

كاف من ا٢بفاظ : "كقاؿ ابن حباف"، كاف ثقة مأمونا صاحب سنةابن سعد: "كقاؿ "، ثقة: "كقاؿ النسائي "،ثقة صاحب سنة
كقاؿ ، "صاحب سنةثقة حجة "، كقاؿ الذىيب: "ثقة حافظ: "كقاؿ الذىلي"، ا٤بتقنْب ال يعد ٠باع حٌب يسمعو ثبلث مرات

(، ِّٕ/ ٗ، )المرحع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُُٔق كقيل  َُٔتوُب غازيا بالرـك سنة ا٢بافظ: "ثقة ثبت صاحب سنة"، 
 (ُِٖٗ، رقم) ْ، طتقريبال(، كَّٔ/ ّ، )ُ، ط، التهذيب(، كابن حجرَُٖٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، ك 

    ، أبو معاكية البجلي الكوُب، ركل عن أيب الطفيل ك٦باىد -كسكوف ا٥باء بعدىا نوفبضم أكلو -عمار بن معاكية الدٍُّىًِب  (4)
    كذكره "، ثقة: "قاؿ أٞبد كابن معْب كأبو حاًب كالنسائيكغّبىم،  عدة، كركل عنو شعبة كالسفيانافأيب سلمة بن عبد الرٞبن ك ك 
المرجع الذىيب، ق. انظر:  ُّّ، مات سنة "صدكؽ يتشيع" ، كقاؿ ا٢بافظ:"شيعي موثق"قاؿ الذىيب: ، ك بن حباف ُب الثقاتا

 (ّّْٖ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَْٔ/ ٕ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر،ّٖٗٗ، رقم)السابق
، كركل كغّبىم ركل عن أبيو كعائشة كأيب ىريرة أبو سلمة بن عبد الرٞبن بن عوؼ الزىرم، قيل: ا٠بو عبد ا كقيل إ٠باعيل، (5)

"، ثقة إماـ: "كقاؿ أبو زرعة"، كاف ثقة فقيها كثّب ا٢بديث  : "بن سعدقاؿ اكخلق كثّب.  عمر كالزىرم ك٧بمد بن عمركعنو ابنو 
/ ّّ، )المرحع السابقق، ككاف مولده سنة بضع كعشرين. انظر: ا٤بزم،  َُْق أك  ْٗتوُب سنة كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة مكثر"، 

 (ُِْٖ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُُٓ/ ُِ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُٔٔٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك َّٕ
(6)
،  ىند بنت أيب أمية ىي أـ سلمة عنها كلداىا عمر ، ركل أـ ا٤بؤمنْب ا٤بخزكميةحذيفة بن ا٤بغّبة بن عبد ا بن عمر بن ٨بزـك

كعاشت بعد ذلك ستْب ، يب سلمة سنة أربع كقيل ثبلثتزكجها النيب صلى ا عليو كسلم بعد أكغّبىم، كزينب كنافع موالىا 
/ ْ، )ُ، طاالستيعاب. انظر: ابن عبد الرب، كىي آخر أمهات ا٤بؤمنْب موتا سنة اثنتْب كستْب ماتت ُب إمرة يزيد، سنة

، اإلصابة(، كابن حجر، ُّٕ/ ّٓ، )ُ، طتهذيب الكمال(، كا٤بزم، ِٖٕ/ ٕ، )ُ، طأسد الغابة(، ابن األثّب، َُِٗ
 (.ْٖٗٔ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كْٓٓ/ ُِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كِّْ/ ٖ، )ُط
(6)   :حديث أـ سلمة زكج النيب صلى ا عليو كسلم، ، مسند النساء، مسند اإلمام أحمدأخرجو أٞبد ُب التخريج
مسند أـ سلمة زكج النيب صلى ا عليو كسلم، ، الموصلي مسند أبي يعلى(، كأخرجو أبو يعلى ُب ُِِٕٔ(، رقم)َّْ/ْْ)
ـٌ سلمة، )، مسند النساء، المعجم الكبير(، كالطرباين ُب َُٕٔ(، رقم)ْْٕ/ُِ)                 =(،ُِٓرقم) (،ِْٓ/ِّأ
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        لباب تكثر كقد ذكرهتا ُب غّب ىذا ا٤بوضع كحديث اىذا قاؿ أبو بكر: كاألخبار ُب 
 ابن عباس يدؿ على إغفاؿ من قاؿ: إذا خلت ا٤برأة بو فبل يتوضأ منو

عن ، (5)، عن عكرمة(4)، عن ٠باؾ(3)، عن سفياف(2)، ثنا عبد ا(1)حدثنا علي بن ا٢بسن - ُِِ
أف امرأة من نساء النيب صلى ا عليو كسلم استحمت من جنابة فجاء النيب صلى ا  ،ابن عباس

ًإفَّ : »فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم، فقالت: إين اغتسلت منو ،من فضلها عليو كسلم يستحم
 (6)«اٍلمىاءى الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه 

 

 

 
                                                                                                                                                         

       كلهم من طريق زائدة عن عمار الدىِب عن أيب سلمة عن أـ سلمة رضي ا عنها بو، كقد أخرج ىذا ا٢بديث البخارم =
، كتاب ا٢بيض، صحيح مسلمكمسلم، (، ِِّرقم)، باب النـو مع ا٢بائض كىي ُب ثيأّا، كتاب ا٢بيض، صحيح البخاريُب 

كغسل الرجل كا٤برأة  ،(، كباب القدر ا٤بستحب من ا٤باء ُب غسل ا١بنابةِٔٗرقم)، باب االضطجاع مع ا٢بائض ُب ٢باؼ كاحد
، مسند النساء، حديث أـ سلمة ُ، طالمسندكأٞبد، (، ِّْدٮبا بفضل اآلخر، رقم)كغسل أح ،ُب إناء كاحد ُب حالة كاحدة

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، كابن أيب شيبة ُب (، ِْٖٗٔ(، رقم)َُّ/ ْْزكج النيب صلى ا عليو كسلم، )
       عن  ن طريق ٰبٓب بن أيب كثّب(، كلهم مِّٕ(، رقم)َْ/ُباب ُب الرجل كا٤برأة يغتسبلف ٗباء كاحد، )، كتاب الطهارات

أيب سلمة، عن زينب بنت أـ سلمة، عن أـ سلمة رضي ا عنها، فذكركا زيبنب بنت أـ سلمة ما بْب أيب سلمة كأـ سلمة رضي 
 ا عنها، كلعلو ىو الصواب، كا أعلم. 

  :الصائغ فإنو صدكؽ كما تقدـ ُب ترٝبتو،  رجاؿ ا٤بصنف ثقات أثبات إال شيخ ا٤بصنف ٧بمد بن إ٠باعيلدراسة اإلسناد
 فالسند بو حسن، كا أعلم.

 :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو صحيح عن أـ سلمة رضي ا عنها، كقد ثبت ُب الصحيحْب  الحكم على الحديث
 كغّبٮبا من طرؽ عدة.

 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٕٕىو عبد ا بن الوليد، صدكؽ رٗبا أخطأ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٕىو الثورم، ثقة حافظ فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ُٕٖىو ابن حرب بن أكس الكوُب، صدكؽ كركايتو عن عكرمة مضطربة، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ِٗىو موىل ابن عباس، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (ُٗٓقد سبق ٚبرٯبو، انظر رقم ) (6)
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 ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب -ٚٔ

، فيو فرقة ككره ذلك آخركف فرخصت، م ُب الوضوء بسؤر ا٢بائض كا١بنبالعلاختلف أىل        
، (4)، كمالك(3)، ك٦باىد، كالزىرم(2)بسؤرٮبا بأسا، ا٢بسن البصرم (1)]بالوضوء[ ك٩بن كاف ال يرل

 كىو (10)، كيعقوب ك٧بمد(9)، كالنعماف(8)، كأبو عبيد(7)، كأٞبد(6)، كالشافعي(5)سفياف، ك كاألكزاعي
 . (11)عواـ أىل العلمقوؿ 

 

 

                                                 
 ليست موجودة ُب )أ(، كا٤بثبتة من )ب( (1)
الكتاب المصنف في األحاديث (، كابن أيب شيبة، ُّٗ(، رقم)َُٖ/ُ، )ِ، طالمصنفانظر: عبد الرزاؽ بن ٮباـ،  (2)

 (ّٕٔ(، رقم)ّٗ/ ُ، )ُ، طواآلثار
عبد الرزاؽ بن ٮباـ، «. سألت الزىرم، عن سؤر ا٢بائض، كا١بنب، فلم ير بو بأسا»ؿ: اعبد الرزاؽ عن معمر قأخرجو  (3)

 ( ّٖٗ(، رقم)َُٖ/ُ، )المرجع السابق
مالك بن أنس، «. ال بأس بالوضوء بسؤر ا٢بائض كا١بنب كفضل كضوئهما إذا مل يكن ُب أيديهما ٪بس»قاؿ مالك:  (4)

 (ُِِ/ُ، )ُ، طالمدونة
 ِّٔ، صُط، الطهورقوؿ أبو عبيد، انظر: أبو عبيد، قد حكى عنو ىذا ال (5)
 (ٔٓ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي، انظر:  (6)
، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، «. أما سؤر ا٤برأة ا١بنب كا٢بائض فبل بأس بو»قاؿ أٞبد:  (7)
 (ّٗ(، رقم)ُِّ/ِ، )ُط
كىو األمر ا٤بعموؿ بو عندنا أنو : »-بعد أف نقل أقواؿ بعض العلماء ُب جواز الوضوء بسؤر ا٢بائض كا١بنب-قاؿ أبو عبيد  (8)

 (ِّٔ/ُ، )ُط، الطهورأبو عبيد، «. طاىر
لشيباين، ا«. ال بأس بسؤر ا٢ٍبائض كا٤بشرؾ كإف أدخبل أيديهما أك شربا بعد أف ال يعلم ُب أيديهما قذر»قاؿ أبو حنيفة:  (9)

 (َِِ/ ُ، )ُ، طاأَلْصل  
، ُط، الطهورأبو عبيد، «. كعليو أىل العراؽ من أصحاب الرأم كلهم: »-ُب بياف طهارة سؤر ا٢بائض–قاؿ أبو عبيد  (10)

(ُ/ِّٔ) 
 (ْْ/ُ، )ِ، طموسوعة مسائل الجمهور في الفقو اإلسالميانظر: ىاين ساعي،  (11)
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، كركينا مّب من أىل العلث، كك(2)، كالشعيب(1)يشرب: ا٢بسن البصرم كرخص ُب سؤرٮبا أف
كيكره فضل شراب  ،كال يرل بفضل كضوئها بأسا ،ئضشراب ا٢با أنو كاف يكره فضل (3)عن النخعي

ركم عن جابر بن ، ك «اءُب ا٤باء، أىريق ا٤ب إذا كقع البزاؽ»قوؿ: ي (4)ككاف النخعي ،ا١بنب ككضوئو
 «. ال: »ة ا٢بائض، ىل يتوضأ منو للٌصبلة؟ فقاؿأأنو سئل عن سؤر ا٤بر  (5)زيد

 دالة على طهارة سؤرال لى ا عليو كسلمص أبو بكر: كباألخبار الثابتة عن رسوؿ ا اؿق
 ا٢بائض كا١بنب، نقوؿ

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (َِِانظر ما تقدـ ص) (1)
(، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب َّٗ(، رقم)َُٖ/ ُ) باب سؤر ا٢بائض،كتاب الطهارة،   المصنف،ركل عنو عبد الرزاؽ ُب  (2)

(، كبلٮبا من ّٔٔ(، رقم)ّٗٗ/ ُ، كتاب الطهارات، باب ُب فضل شراب ا٢بائض، )الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار
 طريق جابر عن الشعيب

ككاف ال يرل بأسا أف يتوضأ  ،كاف يكره سؤر ا١بنب ككضوءه كشرابو»عن إبراىيم:  ،, عن مغّبةعبد الرزاؽ عن الثورمركل  (3)
(، كقاؿ أبو عبيد: ِّٗ(، رقم)َُٗ/ ُ) باب سؤر ا٢بائض،، كتاب الطهارة، المصنف، «كيكره فضل شرأّا ،بفضل ا٢بائض

س عامة ما ُب بيوتنا من سؤر ا٢بائض مثل العجْب أكلي» :فقاؿ ،أنو سئل عن سؤر ا٢بائض ،عن إبراىيم ،عن مغّبة ،ثنا ىشيم
: حدثنا كقاؿ ابن أيب شيبة(، ََِ(، رقم)ِِٔ/ ُو من الطهارة كغّبىا، )ي، باب الوضوء بسؤر ا٤برأة كما فالطهور، «كغّبه

الكتاب ، «ء ا٢بائض، كيكره سؤرىا من الشرابو أنو كاف ال يرل بأسا بفضل كض»ىشيم، قاؿ: حدثنا مغّبة، عن إبراىيم: 
 (ّٓٔ(، رقم)ّٗ/ ُئض، )ا، كتاب الطهارات، باب ُب فضل شراب ا٢بالمصنف في األحاديث واآلثار

 (ِِٖ/ ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (4)
 المرجع السابق (5)
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، عن ا٤بقداـ بن شريح بن (3)عن الثورمٌ ، (2)، عن عبد الرزاؽ(1)نا إسحاؽ بن إبراىيمثحد - ُِّ
، فػىيىٍأخيذيهي النَّ : »، عن عائشة، قالت(5)، عن أبيو(4)ىانئ  يبُّ صىلَّى اي كيٍنتي أىٍشرىبي ُب ًإنىاءو كىأىنىا حىاًئضه

، كىكيٍنتي آخيذي اٍلعىٍرؽى فىأىنٍػتى  ًمِبّْ ]ٍبيَّ  (6)ًهشي ًمٍنوي، ]فػىيىٍأخيذيهي[عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىيىضىعي فىاهي عىلىى مىٍوًضًع ُبَّ فػىيىٍشرىبي
يىضىعي[

فىاهي عىلىى مىٍوًضًع ُبَّ، فػىيػىٍنتىًهشي ًمٍنوي  (7)
(8) . 

                                                 
 (ٖٔىو أبو يعقوب الصنعاين الدبرم، صدكؽ، تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔثقة حاقظ، كتقدمت ترٝبتو ) ىو ابن ٮباـ الصنعاين صاحب ا٤بصنف، (2)
 (ٕٕىو أبو عبد ا الكوُب سفياف بن سعيد، ثقة حافظ فقيو، تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 ، كركل عنو ابنو يزيد كسفياف كشعبةكقمّب امرأة مسركؽ ا٤بقداـ بن شريح بن ىانئ بن يزيد ا٢بارثي الكوُب، ركل عن أبيو (4)

           ، "ثقة"، كقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ"قاؿ الذىيب: "، ك صاّب: "زاد أبو حاًب "،ثقة: "قاؿ أٞبد كأبو حاًب كالنسائي .كآخركف
، ُ، طالتهذيب، (، كابن حجرُٓٔٓ، رقم)ُ، طالكاشف(، كالذىيب، ْٕٓ/ ِٖ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، 

 (َٕٖٔ، رقم)ْ، طتقريبال(، كِٕٗ/ َُ)
أدرؾ النيب صلى ا عليو ، أبو ا٤بقداـ الكوُب، ا٢بارث بن كعب ا٢بارث ا٤بذحجيبن ىانئ بن يزيد بن هنيك أك  شريحىو  (5)

بناه ا٤بقداـ ك٧بمد اعنو ركل ك رضي ا عنهم أٝبعْب،  كركل عن أبيو كعمر كعلي كببلؿ كسعد كأيب ىريرة كعائشة، كسلم كمل يره
      كقاؿ "، عو ا٤بشاىد ككاف ثقة كلو أحاديثكاف من أصحاب علي كشهد م  : "بن سعدا ، قاؿكالقاسم بن ٨بيمرة كغّبىم

"، كقاؿ الذىيب: "ثقة صدكؽ: "كقاؿ ابن خراش"، ثقة: "ابن معْب كالنسائيك  كقاؿ أٞبد"، ما رأيت أفضل منو: "بن ٨بيمرة القاسم
/ ُِ، )السابقالمرجع ق. انظر: ا٤بزم،  ٖٕ، قتل مع ابن أيب بكرة بسجستاف سنة معمر عابد"، كقاؿ ا٢بافظ: "٨بضـر ثقة"

 (ِٖٕٕ، رقم)ْ، طالتقريبك، (َّّ/ ْ، )ُطالتهذيب، (، كابن حجر، ِِٗٔرقم) المرجع السابق،الذىيب، (، ك ِْٓ
 ُب )ب(: "ٍب يأخذه"، كا٤بثبت من )أ(، كمن مصنف عبد الرزاؽ (6)
 ُب )ب(: "فيضع"، كا٤بثبت من )أ(، كمن مصنف عبد الرزاؽ (7)
(8)   :(، كأخرجو َٗٔباب الشرب مع ا٢بائض ُب إناء كاحد، رقم)، كتاب ا٢بيض، الصحيحأخرجو أيضا مسلم ُب التخريج

(، كُب كتاب ا٢بيض، باب االنتفاع بفضل ُِٖرقم)باب االنتفاع بفضل ا٢بائض، ، كتاب الطهارة، المجتبىالنسائي ُب 
، كتاب المصنف(، كأخرجو عبد الرزاؽ ُب ُٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٢بائض، رقم)الكبرى(، كُب ّٖٕا٢بائض، رقم)

مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ، مسند النساء، مسند اإلمام أحمد(، كأٞبد ُب ّٖٖرقم)باب سؤر ا٢بائض، الطهارة، 
بياف ، كتاب الطهارة، ي عوانةمستخرج أب(، كأخرجو أبو عوانة ُب ِِٕٗٓ(، ك)ِٕٓٔٓ(، ك)ِْٗٓٓرقم)رضي ا عنها، 

، كتاب الطهارة، باب األسار، ذكر ا٣برب اإلحسان(، كابن حباف ُب صحيحو كما ُب َُٗرقم)إباحة شرب سؤر ا٢بائض، 
، كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم(، كأبو نعيم ُب َُِٗا٤بدحض قوؿ من زعم أف سؤر ا٤برأة ا٢بائض ٪بس، رقم)

،  شرح السنة(، كالبغوم ُب ِٖٗة كنت أشرب فيضع النيب صٌلى ا عليو كسلم فاه موضع فمي، رقم)الطهارة، باب قوؿ عائش
 الثورم عن ا٤بقداـ بن شريح ّٔذا اإلسناد.  (، كلهم من طريقُِّرقم)باب مضاجعة ا٢بائض ك٨بالطتها، كتاب ا٢بيض، 

  :إسناد ا٤بصنف صحيح.دراسة اإلسناد 
 :ديث صحيح، كقد أخرجو مسلم ُب صحيحو كما تقدـ.ىذا ا٢ب الحكم على الحديث 
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كدؿ قوؿ  ،كعلى طهارة سؤر ا٢بائض ،فدؿ ىذا ا٢بديث على طهارة البزاؽقاؿ أبو بكر: 
، أىول إىل حذيفة فقاؿ: إين جنبا ٤ب (1)«ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى الى يػىٍنجيسي : »رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

 : على طهارة ا٢بائض كيدؿ  ،على طهارة ا١بنب كطهارة سؤره، (2)«ًإفَّ اٍلميٍسًلمى لىٍيسى بًنىًجسو »فػىقىاؿى
 «.نىاًكلًيًِب ا٣ٍبيٍمرىةى : »قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم لعائشة ،سول موضع األذل

 

 

 

                                                 
سنن    أبو داكد ُب (، ك ِّٕرقم)، باب الدليل على أف ا٤بسلم ال ينجس، كتاب ا٢بيض، صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب  (1)

 باب، كتاب الطهارة، المجتبىأك  سنن النسائيالنسائي ُب ك (، َِّباب ُب ا١بنب يصافح، رقم)، كتاب الطهارة، أبي داود
(، ّٓٓباب مصافحة ا١بنب، رقم) ،كتاب الطهارة كسننهاسنن ابن ماجو، (، كابن ماجو ُب ِٖٔرقم)، ٩باسة ا١بنب ك٦بالستو

أحاديث رجاؿ من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، حديث حذيفة بن اليماف عن النيب صلى ا ، المسندأٞبد ُب كأخرجو 
كتاب الطهارات، باب ُب ٦بالسة   الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، (، كابن أيب شيبة ُبِِّْٔعليو كسلم، رقم)

باب  ،، مسند حذيفة بن اليماف رضي ا عنهماالبحر الزخار ا٤بنشور باسممسند البزار (، كأخرجو البزار ُب ُِٖٔا١بنب، رقم)
مستخرج     أبو عوانة ُب (، ك ِٕٖٗرقم)، عن حذيفة ،عن كاصل عن أيب كائل ،عن حذيفة ،عن أيب كائل ،عبيدة بن معتب

كللجنب ترؾ االغتساؿ  ،باب ُب إباحة ترؾ الوضوء للمتغوط إذا أراد أف يطعم، كتاب الطهارة، أبي عوانة على صحيح مسلم
كتاب المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم، (، كأبو نعيم األصبهاين ُب ٕٕٓإذا أراد أف يطعم أك يعمل عمبل، رقم)

، كتاب السنن الكبرىكالبيهقي ُب (، ُٖٖارة، باب ما جاء ُب رد السبلـ على غّب طهارة كمصافحة ا١بنب كغّبه، رقم)الطه
(، كلهم من طريق مسعر، عن َٗٗالطهارة، ٝباع أبواب الغسل من ا١بنابة، باب ليست ا٢بيضة ُب اليد كا٤بؤمن ال ينجس،  رقم)

 و.كاصل، عن أيب كائل، عن حذيفة رضي ا عن
(، ك٧بمد بن ا٢بسن الشيباين ُٕٔباب افتتاح الصبلة، رقم)اآلثار، انظر ما تقدـ من التخريج، كأخرجو أيضا أبو يوسف ُب  (2)
(، كبلٮبا من طريق أيب حنيفة، عن ٞباد، عن ِٕباب ما ال ينجسو شيء؛ ا٤باء كاألرض كا١بسد كغّب ذلك، رقم)اآلثار،  ُب

(، من ِٕكتاب الطهارات، رقم)  مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي،، كرل أبو حنيفة ُب إبراىيم، عن حذيفة رضي ا عنو
 طريق ٞباد، عن إبراىيم، عن رجل، عن حذيفة رضي ا عنو، فذكر رجبل بْب إبراىيم كحذيفة رضي ا عنو.
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، (4)، عن األعمش(3)، عن سفياف الثورم(2)بن الوليد ثنا عبد ا، (1)دثنا علي بن ا٢بسنح - ُِْ
نىاًكلًيًِب : »، عن عائشة، أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ ٥با(6)، عن القاسم(5)عن ثابت بن عبيد

ا لىٍيسىٍت ُب يىًدؾً : »، قالت: إين حائض، قاؿ«ا٣ٍبيٍمرىةى   (7)«ًإنػَّهى

                                                 
 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٕٕأخطأ، كتقدمت ترٝبتو ص) ىو أبو ٧بمد ا٤بكي، صدكؽ رٗبا (2)
 (ٕٕىو أبو عبد ا الكوُب، ثقة حافظ فقيو، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 ( ٕٕىو سليماف بن مهراف، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
كالرباء كعدة، كركل عنو كابن عمر كأنس ثابت بن عبيد األنصارم، موىل زيد بن ثابت، كوُب، ركل عن مواله زيد بن ثابت  (5)

ىو : "كقاؿ ا٢بريب"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث: "بن سعداكقاؿ  "،ثقة: "قاؿ أٞبد كٰبٓب كالنسائي .كغّبىم مسعر كسفيافالقاسم ك 
، ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِّٔ/ ْ، )ُ، طتهذيب الكمال، انظر: ا٤بزم، "ثقة"، كقاؿ الذىيب كا٢بافظ: "من الثقات

 .(ُِٖ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كٗ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب، كابن حجر، (ٖٗٔرقم)
، كركل عنو كالعبادلة كغّبىم عائشة كأيب ىريرة كفاطمة بنت قيسأبيو ك القاسم بن ٧بمد بن أيب بكر الصديق التيمي، ركل عن  (6)

ما : "كقاؿ ٰبٓب بن سعيد"، فقيها إماما كرعا كثّب ا٢بديثاف ثقة رفيعا عا٤با : "كبن سعداقاؿ . كعدةكالشعيب الزىرم كأبو الزناد 
ما رأيت أحدا أعلم بالسنة منو : "كقاؿ أبو الزناد "،ما رأيت أفضل منو: "كقاؿ أيوب"، أدركنا با٤بدينة أحدا نفضلو على القاسم

كاف القاسم من : "كقاؿ مالك"، ةكاف أعلم الناس ٕبدث عائشة ثبلثة القاسم كعركة كعمر : "كقاؿ خالد بن نزار"، كال أحد ذىنا
(، ِْٕ/ ِّ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  َُٕتوُب سنة ست كمائة على الصحيح، كقيل: سنة "، فقهاء ىذه األمة

 (ْٖٗٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّّّ/ ٖ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ِْٖٓ، رقم)المرجع السابقالذىيب، ك 
(7)  :أبو داكد ُب ك (، ِٖٗباب ا٢بائض تناكؿ من ا٤بسجد، رقم)، كتاب ا٢بيض، صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب  التخريج

أبواب الطهارة، سنن الترمذي، لَبمذم ُب (، كأُِكتاب الطهارة، بىابه ُب ا٢بٍىاًئًض تػينىوؿ من ا٤بسجد، رقم)سنن أبي داود، 
باب استخداـ ا٢بائض، ، كتاب الطهارة، المجتبى(، كالنسائي ُب ُّْرقم) ئض تتناكؿ الشيء من ا٤بسجد،اباب ما جاء ُب ا٢ب

، أحمد ممسند اإلما(، كأٞبد ُب ِِٔرقم)باب استخداـ ا٢بائض، ، كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كُب ّْٖ(، ك)ُِٕرقم)
(، ُِٗٗٓ(، ك)َِْْٓ(، ك)ِْٓٗٔ(، ك)ُِْْٖرقم)، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي ا عنهامسند النساء، 

مسند أبو داكد الطيالسي ُب (، ك ُُُُ(، ك)ٖٕٗباب ا٢بائض تبسط ا٣بمرة، رقم)، كتاب الطهارةسنن الدارمي، كالدارمي ُب 
كأخرجو عبد الرزاؽ ُب (، ُّّٓ، مسند عائشة أـ ا٤بؤمنْب رضي ا عنها، باب القاسم عن عائشة، رقم)أبي داود الطيالسي

، كتاب صبلة التطوع كاإلمامة الكتاب المصنف(، كابن أيب شيبة ُب ُِٖٓاب ترجيل ا٢بائض، رقم)، كتاب ا٢بيض، بالمصنف
ما ، باب مسند إسحاق بن راىويوأخرجو إسحاؽ ُب (، ك ُِْٕرقم)، كأبواب متفرقة، باب ُب ا٢بائض تناكؿ الشيء من ا٤بسجد

، كتاب المنتقى(، كابن ا١باركد ُب ُٔٗ(، ك)ُٓٗقم)يركل عن القاسم بن ٧بمد عن عائشة عن النيب صلى ا عليو كسلم، ر 
بياف إباحة شرب سؤر ا٢بائض، ، كتاب الطهارة، باب مستخرج أبي عوانةأبو عوانة ُب ك (، َُِالطهارة، باب ا٢بيض، رقم)

اإلباحة للمرء  ركتاب ا٢بيض كاالستحاضة، باب ذكاإلحسان، (، كابن حباف ُب صحيحو كما ُب َُٗ(، ك)َٗٗرقم)
 =المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم،ُب  األصبهاين (، كأبو نعيمُّٕٓداـ ا٤برأة ا٢بائض ُب أحوالو، رقم)استخ
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، ككاف يضع رأسو (1)ليو كسلم كىي حائضع ى اجل النيب صلر كثابت عن عائشة أهنا كانت ت      
 . لى طهارة سؤر ا٢بائضع ل ىذه األخبار تدؿٌ ك، ف(2)حائض فيقرأ القرآف يُب حجرىا كى

على طهارة البزاؽ كذلك  قاؿ أبو بكر: كقد ركينا عن النيب صلى ا عليو كسلم أخبارا ثابتة تدؿ     
 (3)[]إف شاء ا كأنا ذاكر األخبار ُب ذلك ُب كتاب الصبلة ،إال ما انفرد بو النخعي ،باالٝباع

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

، كتاب السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ٖٔٔكتاب الطهارة، باب قولو صلى ا عليو كسلم إف حيضتك ليست ُب يدؾ، رقم)=
، كتاب ا٢بيض، باب شرح السنة(، كالبغوم ُب ْٖٖ(، ك)ّٖٖالطهارة، باب الدليل على طهارة عرؽ ا٢بائض كا١بنب، رقم)

 األعمش ّٔذا اإلسناد. من طريق (، كلهم َِّمضاجعة ا٢بائض ك٨بالطتها، رقم)
  :رٗبا أخطأ فالسند بو حسن، كللحديث طرؽ إسناد ا٤بصنف ثقات أثبات إال عبد ا بن الوليد فإنو صدكؽ دراسة اإلسناد

 عدة كما تقدـ ُب التخريج فسنده صحيح لغّبه.
 :ُب ضوء دراسة ىذا ا٢بديث تبْب أنو صحيح كقد أخرجو أيضا مسلم ُب صحيحو كما تقدـ, الحكم على الحديث 
، كتاب ا٢بيض، باب غسل ا٢بائض صحيح البخاريىو حديث صحيح، اتفق على إخراجو الشيخاف؛ أخرجو البخارم ُب  (1)

، كتاب ا٢بيض، صحيح مسلم(، كُب عدة مواضع من صحيحو، كأخرجو مسلم ُب ِٔٗ(، ك)ِٓٗرأس زكجها كترجيلو، رقم)
(، كبلٮبا من طريق ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة رضي ا تعاىل ٖٓٔباب جواز غسل ا٢بائض رأس زكجها كترجيلو، رقم)

 عنها.
(،  كأخرجو ِٕٗحجر امرأتو كىي حائض، رقم) باب قراءة الرجل ُب، كتاب ا٢بيض، صحيح البخاريخارم ُب أخرجو الب (2)

(، كبلٮبا من طريق منصور بن صفية، عن أمو، عن ُٗٔ، باب االتكاء ُب حجر ا٢بائض كالقراءة، رقم)صحيح مسلممسلم ُب 
 عائشة رضي ا عنهما

 (ليست موجودة ُب )ب(، كا٤بثبت من )أ (3)
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 ذكر سؤر الهرّ  -ٛٔ

 ،ٯبوز شربو ،بينهم أف سؤر ما يؤكل ٢بمو طاىر ال اختبلؼ ،قاؿ أبو بكر: أٝبع أىل العلم
 . (1)كالتطهر بو

بن عمر يكره أف  كاف عبد ا  ،فمن ذلك سؤر ا٥بر ،كاختلفوا ُب سؤر ما ال يؤكل ٢بمو         
 .(3)ىكابن أيب ليل (2)ككره ذلك ٰبٓب األنصارم ،يتوضأ بسؤر ا٥بر

، عن (8)، عن نافع(7)، عن عبيد ا(6)، ثنا سفياف(5)، ثنا عبد ا(4)دثنا علي بن ا٢بسنح - ُِٓ
 . (9)والسنور أف يتوضأ ب أنو كاف يكره بسؤر ،ابن عمر

 

 

                                                 
(، ٕٔ/ُ، )ُ، طاإلقناع في مسائل اإلجماع(، كابن القطاف، ُّ، رقم)ّٓ، صُ، طاإلجماعابن ا٤بنذر، انظر:  (1)

 (ِٗٗرقم)
«. ال تشرب فضبل ا٥بر كال تتوضأ بو»أنو قاؿ:  ،عن ٰبٓب بن سعيد ،عن الليث ،أبو عبيد: ثنا أبو صاّب عبد ا بن صاّبقاؿ  (2)

 (َِِسؤر ا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية، رقم)، باب ذكر الطهورأبو عبيد، 
 ُِٖ، صُ، طالطهورانظر: أبو عبيد،  (3)
 (ٕٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ٕٕىو عبد ا بن الولًيًد، صدكؽ رٗبا أخطأ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (ٕٕىو الثورم، ثقة حافظ فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (6)
 (ُّّىو عيبيد ا بن عمر العمرم، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (7)
 (َُٓىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (8)
(9)   :(، من طريق الثورم عن عبيد ا ُّْ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥بر، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج

  (، كأخرجو أيضا َّْ، رقم)المرجع السابقفع بو، اعبد ا بن عمر العمرم، عن نالعمرم ّٔذا اإلسناد، كلو أيضا من طريق 
 (ُِٔكما فيو من الرخصة كالكراىية، رقم) ةً ، باب ذكر سؤًر ا٥بر الطهورأبو عبيد، 

  :رجاؿ ا٤بصنف ثقات إال عبد ا بن الوليد فإنو صدكؽ رٗبا أخطأ فسند ا٤بصنف بو حسن، كلكن األثر قد دراسة اإلسناد
 ركم من طرؽ أخرل عن الثقات كما عند عبد الرزاؽ كأيب عبيد، فهو صحيح.

 ىذا األثر صحيح موقوؼ على ابن عمر رضي ا عنهما. ديث:حالحكم على ال 
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 ،ىكذا قاؿ أبو ىريرة ،لغ فيو ا٥بر يغسل مرة أك مرتْبي كفيو قوؿ ثاف: كىو أف اإلناء الذم
 .  (1)كسعيد بن ا٤بسيب

 «.يغسل مرة»قاال:  (3)كابن سّبين (2)وؿ ثالث: قالو ا٢بسنق كفيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
باب ذكر سؤر ا٥برة كما فيو ، الطهور(، كأبو عبيد، ّْٓ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥بر، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

كتاب الطهارات، من قاؿ ال الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، (، كابن أيب شيبة ُب ُِٗرقم)من الرخصة كالكراىية، 
(، كلهم من َِْ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)سنن الدارقطنيالدارقطِب ُب (، ك ّْْٯبزئ كيغسل منو اإلناء، رقم)

 طريق قتادة عن ابن ا٤بسيب.
الكتاب المصنف في (، كابن أيب شيبة ُب ُِٖ، رقم)المرجع السابق، كأبو عبيد، المرجع السابقأخرجو عبد الرزاؽ،  (2)

 (ُّْ(، ك)ّّّء بسؤر ا٥بر، رقم)و كتاب الطهارات، من رخص ُب الوضاألحاديث واآلثار، 
         أم -عن ٧بمد ،عن أيوب ،كركل ابن أيب شيبة قاؿ: حدثنا عبد الوىاب الثقفي، المرجع السابقأخرجو أبو عبيد،  (3)
، كتاب الطهارات، من قاؿ ال الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار«. يغسل مرة»قاؿ:  ،ُب اإلناء يلغ فيو ا٥بر -بن سّبينا

 (َّْزئ كيغسل منو اإلناء، رقم)ٯب
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، (6)، ثنا ٧بمد بن سّبين(5)، ثنا قرة(2)بن إبراىيم مل، ثنا مس(1)حدثنا علي بن عبد العزيز - ُِٔ
 (7)«يػيٍغسىلي مىرَّةن أىٍك مىرَّتػىٍْبً : »ٌر يلغ ُب اإلناء قاؿعن أيب ىريرة، ُب ا٥ب

 

 

 

 

                                                 
 (َُْىو أبو ا٢بسن البغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
، كركل عنو كغّبىم مسلم بن إبراىيم األزدم الفراىيدم بالفاء، أبو عمرك البصرم، ركل عن ابن عوف كقرة كىشاـ الدستوائي (2)

كقاؿ "، ثقة مأموف: "قاؿ ابن أيب خيثمة عن ابن معْب ،آخركفكالدارمي ك  -كىو أكرب شيخ أليب داكد-البخارم كأبو داكد
بن اكقاؿ "، كاف ثقة كثّب ا٢بديث: "كقاؿ بن سعد"، ثقة صدكؽ: "كقاؿ ابن أيب حاًب عن أبيو"، كاف ثقة عمي بآخره: "العجلي

كقاؿ "، بغّب البصرةمل يسمع "، كقاؿ الذىيب: "ا٢بافظ بصرم صاّب: "بن قانعاكقاؿ "، كاف من ا٤بتقنْب: "حباف ُب الثقات
(، ْٕٖ/ ِٕ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ِِِ، مات ُب صفر سنة "ثقة مأموف مكثر عمي بأخرةا٢بافظ: "

، تقريب التهذيب(، كُُِ/ َُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َْٓٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، ك 
 (ُٔٔٔ، رقم)ْط
، كركل عنو بن سّبين كغّبىم ٧بمدٞبيد بن ىبلؿ ك السدكسي البصرم، ركل عن أيب رجاء العطاردم ك قرة بن خالد ىو  (5)

كقاؿ عبد ا بن "، كاف قرة عندنا من أثبت شيوخنا" القطاف: ، قاؿ ٰبٓب بن سعيدالفراىيدم كشعبة كآخركف القطاف كمسلم
كقاؿ "، ثقة: "بن معْباقاؿ إسحاؽ بن منصور عن "، ك ةما فيهما إال ثق: "أٞبد سألت أيب عن قرة كعمراف بن حدير فقاؿ

كقاؿ "، كاف ثقة: "بن سعداكقاؿ ، بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، ثقة: "كقاؿ النسائي، اآلجرم ذكر أبو داكد قرة فرفع من شأنو
ق.  ُٓٓق، كقيل:  ُْٓمات سنة  ،"ثقة ضابطكقاؿ ا٢بافظ: ""، كقاؿ الذىيب: "ثبت عامل"، ثبت متقن ضابط: "الطحاكم

، ُ، طتهذيب التهذيب، كابن حجر، (ُْٕٓ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ٕٕٓ/ ِّ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم، 
 (َْٓٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُّٕ/ ٖ)

 (َٗىو تابعي جليل، ثقة ثبت حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (6)
(7)   :السنن (، كالبيهقي ُب َِٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)سنن الدارقطنيأخرجو الدارقطِب ُب التخريج

،  المستدرك على الصحيحين(، كا٢باكم ُب َُُٕ، كتاب الطهارة، ٝباع أبواب ما يفسد ا٤باء، باب سؤر ا٥برة، رقم)الكبرى
 مسلم بن إبراىيم ّٔذا اإلسناد. (، كلهم من طريقّٕٓكتاب الطهارة، باب كأما حديث عائشة، رقم)

  :رجاؿ ا٤بصنف ثقات أثباتدراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على أيب ىريرة رضي ا عنو كىو صحيح عنو الحكم على الحديث. 
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، عن (5)، عن ابن سّبين(4)عن أيوب، (3)، عن معمر(2)، عن عبد الٌرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُِٕ
 (6)«اٍغًسٍلوي مىرَّةن كىأىٍىرًيقىوي : »ر يلغ ُب اإلناء قاؿأيب ىريرة، ُب ا٥ب

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد الصنعاين الدبرم، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔكتقدمت ترٝبتو ص)ىو صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ،  (2)
 (ٖٔىو معمر بن راشد، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ُْٓىو أيوب السختياين، ثقة ثبت حجة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (َٗىو ٧بمد بن سّبين األنصارم، ثقة ثبت حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)  باب ذكر ، الطهور(، كأبو عبيد ُب ّْْب سؤر ا٥بر، رقم)، كتاب الطهارة، باالمصنف: أخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج

، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، سنن الدارقطني(، كالدارقطِب ُب ُِٕرقم)سؤر ا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية، 
 (،  كلهم من طريق أيوب ّٔذا اإلسنادَُِرقم)
  :إسناد ا٤بصنف رجالو ثقات إال شيخ ا٤بصنف فهو صدكؽ، كبو سند ا٤بصنف حسن. دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على أيب ىريرة رضي ا عنو، كقد ركاه ا٤بصنف عن طريق عبد الرزاؽ كما ُب  الحكم على الحديث

 ا٤بصنف، كسند عبد الرزاؽ صحيح.
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 ، كقاؿ(1)ىكذا قاؿ طاكس ،ٗبنزلة الكلب ،قوؿ رابع: كىو أف يغسل سبع مرات كفيو       
 ة.زلة الكلب، كركم ذلك عن أيب ىرير : ٗبن(2)اءعط

، عن       (7)اء، عن عط(6)، عن ليث(5)علٌية ، ثنا ابن(4)ر، ثنا أبو بك(3)ا إ٠باعيلحدثن - ُِٖ
 (8)«يػيٍغسىلي سىٍبعى مىرَّاتو : »قاؿذا كلغ ُب اإلناء إ يرة، أىنو قاؿ ُب السنورر أيب ى

                                                 
، كتاب سنن الدارقطني(، كأخرجو الدارقطِب ُب ّّْسؤر ا٥بر، رقم)، كتاب الطهارة، باب المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

 (ُِِالطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)
الكتاب المصنف في (، كابن أيب شيبة ُب ِّْ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥بر، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (2)

 (ِّْالوضوء بسؤر ا٥بًر، رقم) كتاب الطهارات، من رخص ُباألحاديث واآلثار، 
 (ُْٕىو إ٠باعيل بن قتيبة، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ُْٕىو ابن أيب شيبة، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
إ٠باعيل بن إبراىيم بن مقسم األسدم موالىم، أبو بشر البصرم ا٤بعركؼ بابن علية اإلماـ، ركل عن أيوب كابن جدعاف  (5)

رٰبانة  إ٠باعيل بن علية: "قاؿ علي بن ا١بعد عن شعبة، كركل عنو أٞبد كإسحاؽ كابن معْب كأمم، كآخرين السائب كعطاء بن
كقاؿ غندر: "نشأت ، كقاؿ أٞبد: "إليو ا٤بنتهى ُب التثبت بالبصرة"، كقاؿ يونس بن بكّب عنو: "ابن علية سيد ادثْب"، الفقهاء"

كقاؿ ابن ٧برز عن ٰبٓب ابن معْب: "كاف ثقة مأمونا صدكقا ، على إ٠باعيل بن علية"ُب ا٢بديث يـو نشأت كليس أحد يقدـ 
كقاؿ أبو داكد ، كقاؿ زياد بن أيوب: "ما رأيت البن علية كتابا قط ككاف يقاؿ ابن علية يعد ا٢بركؼ"،مسلما كرعا تقيا"

      كقاؿ ، كقاؿ النسائي: "ثقة ثبت"، ا٤بفضل" السجستاين: "ما أحد من ادثْب إال قد أخطأ إال إ٠باعيل بن علية كبشر بن
، كقاؿ الذىيب: كقاؿ ابن ا٤بديِب: "ما أقوؿ أف أحدا أثبت ُب ا٢بديث من ابن علية""، ابن سعيد: "كاف ثقة ثبتا ُب ا٢بديث حجة

/ ّ، )ُ، طالكمالتهذيب ق، كىو ابن ثبلث كٜبانْب. انظر: ا٤بزم،  ُّٗمات سنة "، ثقة حافظ"إماـ حجة"، كقاؿ ا٢بافظ: "
، ْ، طتقريب التهذيب(، كِٕٓ/ ُ، )ُط تهذيب التهذيب،، كابن حجر، (َّٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِّ
 (ُْٔرقم)

 (ْٗىو ابن أيب سليم، ضعيف سيء ا٢بفظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (6)
 (ُِِىو عطاء بن أيب رباح، ثقة فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (7)
(8)   :كتاب الطهارات، باب من قاؿ ال ٯبزئ الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج ،

السنن (، كالبيهقي ُب َِِ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)سنن الدارقطنيالدارقطِب ُب (، ك ّّٗكيغسل منو اإلناء، رقم)
 (، كلهم من طريق ابن علية ّٔذا اإلسناد.ُُّٕسؤر ا٥برة، رقم) بابٝباع أبواب ما يفسد ا٤باء، ، كتاب الطهارة، الكبرى
 إسناد ا٤بصنف ثقات إال ليث بن أيب سليم فقد تقدـ ُب ترٝبتو بأنو ضعيف سيء ا٢بفظ، قاؿ الدارقطِب دراسة اإلسناد :

 أشبو أنو من قوؿ عطاء"أيب ىريرة، ىذا  ليث بن أيب سليم ليس ٕبافظ، كىذا موقوؼ كال يصح عنبعد أف ركل ىذا األثر: "
  :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو موقوؼ على أيب ىريرة كمل يصح سنده لضعف ليث بن أيب سليم، الحكم على الحديث

 كا أعلم,
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كاألخبار الثابتة عن  ،كىو الرخصة ُب سؤر ا٥بر، (1)كفيو قوؿ خامس: كبو قاؿ عواـ أىل العلم        
كىو قوؿ فقهاء األمصار من  ،هارة سؤرهكعلى ط ،صلى ا عليو كسلم دالة على ذلكرسوؿ ا 

 . كأصحاب ا٢بديث (2)ىل ا٢بجاز كالعراؽأىل ا٤بدينة كأىل الكوفة كأىل الشاـ كسائر أ

أيب أمامة أهنم ك  (4)ابن عباس كأيب قتادة ، كركم عن(3)عن علٌي بن أيب طالب ؿركم ىذا القو 
 «. إ٭با ىي ربيطة من ربائط البيت: »، كقاؿ ابن عمر«البيت ا٥بر من متاع»وا: قال

 .ّب كاحد من التابعْبغسلمة ك كعائشة، كأـ ، ة ُب ذلك: أبو ىريرةصنا عنو الرخيك٩بن رك      

 

 

 

 

                                                 
ق(،  ُِْٖدار السبلـ، -، )مصرِ، طموسوعة مسائل الجمهور في الفقو اإلسالمي٧بمد نعيم ٧بمد ىاين ساعي، انظر:  (1)
(ُ /ْْ) 

كىو رأم  سفياف  ،فهذا مذىب الرخصة فيو : »-بعد أف ركل قوؿ عائشة كفعل أـ سلمة ُب رؤخصة سؤر ا٥بر-قاؿ أبو عبيد (2)
، حققو كخرج أحاديثو: الطهورأبو عبيد، «. بن سعيد كمالك بن أنس كعليو أىل ا٢بجاز كالعراؽ أنو ال بأس بو كقد كىرىو قـو

 (ُِٓ(، رقم)ِٕٗ-ِٖٕ/ ُىػ (، ) ُُْْمكتبة الصحابة، ، )جدة: ُمشهور حسن ٧بمود سلماف، ط
لك اِب ٰبي بن مسلم أبو الضحاؾ ا٥بمداين، عن أٌمو، عن موالىا عوؼ بن مثيع، قاؿ: حدكقاؿ ابن أيب شيبة حدثنا ك  (3)

، كتاب الطهارات، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، «ال بأس بو»ر، فقاؿ: ا١بابرم، عن علي، أنو سئل عن سؤر ا٥ب
ل، نا ا٢بسْب بن يكركل الدارقطِب من طريق آخر قاؿ: نا ا٢بسْب بن إ٠باع(، ّّٔباب من قاؿ ال ٯبزئ كيغسل منو اإلناء، رقم)

ىي من الٌسباع كال بأس »٧بمد، نا مسعدة بن اليسع، عن جعفر بن ٧بمد، عن أبيو، أف عليا، سئل عن سؤر السنور، فقاؿ:  
 (َِِ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)نيسنن الدارقط، «بو
باب ذكر سؤر ، الطهور(، كأبو عبيد ُب ّْٕ(، ك)ّْٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥بر، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (4)

رد على أيب ، كتاب الالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار(، كابن أيب شيبة ُب َِٖا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية،رقم)
عن أىيب قىتادة رضي ا عنو، كأخرجو ابن أيب شيبة، ُب   (، كلهم من طريق عكرمة،ّّْٗٔحنيفة، باب مسألة ُب سؤر ا٥بر، رقم)

 (، من طريق أيب قبلبة، عن أيب قتادة رضي ا عنو. ِّْكتاب الطهارات، من رخص ُب الوضوء بسؤر ا٥بر، رقم)
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، عن (4)، عن عمرك بن دينار(3)، عن ابن جريج(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ُِٗ
 .(6)«ًإ٭بَّىا ىيوى ًمٍن مىتىاًع اٍلبػىٍيتً : »، قاؿ: سئل ابن عباس عن كلوغ ا٥بر ُب اإلناء يغسل؟ قاؿ(5)عكرمة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔصدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو ابن إبراىيم بن عباد،  (1)
 (ٖٔىو صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُِِىو عبد ا٤بلك بن عبد العزيز، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)  (ُّّىو أبو ٧بمد األثـر
 (ِٗىو موىل ابن عباس، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)   :الطهورأبو عبيد ُب (، ك ّٗٓ(، ك)ّٖٓرقم)، رباب سؤر ا٥ب، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج ،

الكتاب المصنف في األحاديث (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب َُِرقم)رة كما فيو من الرخصة كالكراىية، باب ذكر سؤر ا٥ب
 (،  كلهم من طريق عكرمة بو. ِّٖ، كتاب الطهارات، من رخص ُب الوضوء بسؤر ا٥بر، رقم)واآلثار
  :إسناد ا٤بصنف حسن ألجل إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد كىو صدكؽ كما تقدـ مرارا، كا٤بصنف قد ركل دراسة اإلسناد

 ىذا األثر عن طريق عبد الرزاؽ ُب مصنفو كسنده صحيح.
 :ىذا األثر موقوؼ على ابن عباس رضي ا عنهما كىو صحيح عنو. الحكم على الحديث 
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، كا٢بسن بن (4)، عن سفياف(3)، أنا عبد ا بن داكد(2)ددثنا مس، (1)دثنا ٰبٓب بن ٧بمدح - َِِ
ا٥بر يشرب  عليا سئل عن فقاؿ: إ (8)[، أف ]ا٢بسْب بن علي(7)، عن عمتو(6)، عن الركْب(5)صاّب

 (9)«الى بىٍأسى ًبسيٍؤرًىىا: »؟ قاؿمن اإلناء

                                                 
 (َُٗلقبو حيكاف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٓكنيتو أبو ا٢بسن البصرم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (َِِىو عبد ا بن داكد بن عامر ا٥بمداين، ثقة عابد، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ٕٕحافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو الثورم، ثقة  (4)
 (َِْا٢بسن بن صاّب بن صاّب بن حي، ثقة فقيو، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (5)
، كابن الزبّب كغّبىم بن الربيع بن عىميلة بفتح ا٤بهملة الفزارم، أبو الربيع الكوُب، ركل عن أبيو كابن عمر -بالتصغّب–ريكىْب  (6)

. انظر: ق ُُّمات سنة "، ثقة: "قاؿ أٞبد كابن معْب كالنسائي، كآخركف كشعبة كمعتمركركل عنو حفيده الربيع بن سهل 
 .(ِٕٖ/ ّ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر،  (،ُٖٖٓ، رقم)ُط الكاشف،الذىيب، (، ك ِِْ/ ٗ، )ُ، طتهذيب الكمالا٤بزم، 

(، َُِ/ُ، )ِ، طالمصنفىي صفية بنت عميلة، كما جاء عند عبد الرزاؽ كاليهقي، انظر: عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع،  (7)
(، ٗٔ/ ِ، )ُطمعرفة السنن واآلثار، كُب (، ُُٕٔ(، رقم)ّْٕ/ ُ، )ّ، طالسنن الكبرىالبيهقي،(، ك ّٕٓرقم)
(، َّٖ/ ٕ، )ُ، طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، انظر: ابن أيب شيبة(، كقيل: ىي صفية ابنة داب، ُِٖٕرقم)
 (. كمل أقف على من ترجم ٥بما ُب كتب الَباجم كالرجاؿ، كا أعلم.ُّّٓٔرقم)

، كتاب الطهارة، باب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارُب )أ(: ا٢بسن بن علي، كىو كما كرد عند ابن أيب شيبة ُب  (8)
كا٤بثبت من )ب( كمصادر أخرل، كسيأٌب ٚبرٯبها قريبا. كا٢بسْب بن علي ىو (، ِّٕا٥بر، رقم) من رخص ُب الوضوء بسؤر

ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ا٥بامشي، أبو عبد ا ا٤بدين، سبط رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كرٰبانتو، ركل عن جده رسوؿ 
كل عنو أكالده علي كزيد كسكينة كفاطمة ككرز التيمي كعكرمة، ا صلى ا عليو كسلم كحفظ عنو، كركل أيضا عن أبويو، كر 

(،       ِّٗ/ ُ، )ُ، طاالستيعابابن عبد الرب، كلد ُب شعباف سنة أربع، كاستشهد يـو عاشوراء سنة إحدل كستْب. انظر: 
/ ِ، )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر العسقبلين، َُٕٗ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِْ/ ِ، )ُ، طأسد الغابةكابن األثّب، 

 (ُّّْ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّْٓ/ ِ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كٕٔ
(9)   :الكتاب (، كابن أيب شيبة ُب ّٕٓباب سؤر ا٥بر، رقم)، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج

،  السنن الكبرىالبيهقي ُب (، ُّّٓٔرقم)، الرد على أيب حنيفة، مسألة ُب سؤر ا٥بر ، كتابالمصنف في األحاديث واآلثار
ْب عن عمتو ك(، كلهم رككا من طريق الر ُُٕٔ(، رقم)ّْٕ/ ُكتاب الطهارة، ٝباع أبواب ما يفسد ا٤باء، باب سؤر ا٥برة،  )

ا أف ا٤بسؤكؿ ىو علي بن أيب طالب رضي ا عنو  صفية عن ا٢بسْب بن علي من قولو رضي ا عنو كىو ا٤بسؤكؿ عنو، كمل يذكرك 
 كما ذكر ا٤بصنف، كا تعاىل أعلم. 

  :إسناد ا٤بصنف رجالو ثقات إال صفية بنت عميلة فلم نقف على شيء من ترٝبتها ُب كتب الَباجم، كا دراسة اإلسناد
 أعلم.
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، (5)، عن أيب غالب(4)حياف، عن ابن (3)، ثنا ابن مهدم(2)ر، ثنا أبو بك(1)حدثنا إ٠باعيل - ُِِ
 (7)«ا٥ٍبًرُّ ًمٍن مىتىاًع اٍلبػىٍيتً »: ، يقوؿ(6)عت أبا أمامة: ٠بقاؿ

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

  :على علي بن أيب طالب رضي ا عنو كسنده ضعيف ُب ضوء دراستنا ٥بذا األثر تبْب أنو موقوؼ الحكم على الحديث
١بهالة صفية بنت عميلة أك صفية بنت داب، كقد انفرد ا٤بصنف ُب نسبة القوؿ إىل علي بن أيب طالب رضي ا عنو، كقد نسب 

 اآلخركف كعبد الرزاؽ كابن أيب شيبة كالبيهقي إىل ا٢بسْب بن علي رضي ا عنهما، كا أعلم.
 (ُْٕعيل بن قتيبة، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو إ٠با (1)
 (ُْٕىو ابن أيب شيبة، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (َٗعبد الرٞبن بن مهدم بن حساف العنربم موالىم أبو سعيد البصرم، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو اإلماـ  (3)
، كآخرين سعيد بن مينا كنافعأبيو ك ا٥بذيل البصرم، ركل عن  ابن بسطاـ -ٗبهملة كٙبتانية-ابن حياف  -بفتح أكلو-سىليم ىو  (4)

ما بو : "كقاؿ أبو حاًب"، ثقة: "قاؿ أٞبد كابن معْب كالنسائي .كغّبىم القطاف كعفاف بن مسلمابنو كابن مهدم ك كركل عنو 
         ، ُ، طذيب الكمالته انظر: ا٤بزم، ".ثقة" ، كقاؿ ا٢بافظ:"صدكؽ"قاؿ الذىيب: ، ك كذكره ابن حباف ُب الثقات"، بأس

تقريب (، كُٖٔ/ ْ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َِٕٔرقم) الكاشف،الذىيب، (، ك ّْٖ/ ُُ)
 (ُِّٓ، رقم) التهذيب

 (ُِٕأبو غالب البصرم، صدكؽ ٱبطئ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (5)
 (ُِٕص) ىو صدم بن عجبلف، صحايب جليل، كقد تقدمت ترٝبتو (6)
(7)   :كتاب الطهارات، باب من رخص ُب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج ،

(، كقد ركل ابن ا٤بنذر من طريقو، كلكن جاء ُب أكثر طبعات مصنف ابن أيب شيبة ّّٓ(، رقم)ّٕ/ ُالوضوء بسؤر ا٥بر، )
رضي ا عنهما، كىو خطأ، كجاء تصحيحو ُب الطبعة الٍب حققها ٞبد بن  ك٨بطوطاتو أنو من كبلـ أيب سلمة بدال من أيب أمامة

 .-فجزاىم ا خّبا-عبد ا ا١بمعة ك٧بمد بن إبراىيم اللحيداف كراجعها الدكتور سعد بن عبد ا آؿ ٞبيد 
  :السند بو حسن، كا رجاؿ ا٤بصنف كلهم ثقات إال أبا غالب فإنو صدكؽ ٱبطي كما تقدـ ُب ترٝبتو، فدراسة اإلسناد

 أعلم.
 :من خبلؿ دراسة إسناده تبْب أنو موقوؼ على أيب أمامة رضي ا عنو، كسنده حسن، كا أعلم. الحكم على الحديث 
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، عن أيب ا٤بليح كا٠بو (3)، نا علي بن معبد(2)، ثنا أبو عبيد(1)ثنا علي بن عبد العزيزحد - ِِِ
فقاؿ: إف أبا ىريرة  ،أنو سئل عن سؤر السنور، (5)، عن ميموف بن مهراف(4)سن بن عمرك الفزارًما٢ب

 (6)«بػىٍيتً ىيوى ًمٍن مىتىاًع الٍ »بأسا كرٗبا كفأ لو اإلناء كقاؿ: ال يرل بو 

 

 

                                                 
 (َُْأبو ا٢بسن البغوم، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (َُْىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
كخلق   الليث كمالكعبيد ا بن عمرك الرقي ك علي بن معبد بن شداد الرقي، نزيل مصر، أبو ٧بمد، أبو ا٢بسن، ركل عن  (3)

: بن حباف ُب الثقات كقاؿاذكره "، ك ثقة: "كقاؿ أبو حاًب أبو حاًب كمقداـ بن داكد كعدة،إسحاؽ بن منصور ك ، كركل عنو كثّب
 ُِٖ، مات سنة "فقيو "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقةثقة"، كقاؿ الذىيب: "يخ من جلة ادثْبىو ش: "كقاؿ ا٢باكم"، مستقيم ا٢بديث"

 (، كابن حجر العسقبلين،ّٖٔٗ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُّٗ/ ُِ، )ُ، طتهذيب الكمال ق. انظر: ا٤بزم،
 (َُْٖ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّْٖ/ ٕ، )ُ، طتهذيب التهذيب

، كركل كالزىرم كغّبىم ركل عن ميموف بن مهراف كعطاء عمرك بن ٰبٓب الفزارم موالىم، أبو ا٤بليح الرقي،ا٢بسن بن عمر أك  (4)
كقاؿ أبو "، ثقة: "كقاؿ أبو زرعة"، ثقة ضابط ا٢بديث صدكؽ: "قاؿ أٞبد، كآخركف النفيلي كداكد بن رشيدابن ا٤ببارؾ ك عنو 
، كقاؿ كذكره ابن حباف ُب الثقات"، ثقة: "بن معْباكقاؿ عثماف الدارمي عن "، ثقة"، كقاؿ الدارقطِب: "يكتب حديثو: "حاًب

المرجع الذىيب، (، ك َِٖ/ ٔ، )المرجع السابقتوُب سنة إحدل كٜبانْب كقد جاكز التسعْب. انظر: ا٤بزم، ا٢بافظ: "ثقة"، 
 (ُِٔٔ، رقم)ْط التقريب،(، كَّٗ/ ِ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر،َُّٓرقم) السابق،

ميموف بن مهراف ا١بزرم، أبو أيوب، عامل الرقة، أصلو كوُب فنزؿ الرقة، كيل ا١بزيرة لعمر بن عبد العزيز ككاف يرسل، ركل عن  (5)
قاؿ عبد ا بن أٞبد ٠بعت أيب  ،كآخركف ، كركل عنو ابنو عمرك كجعفر بن برقاف كأبو ا٤بليحكعائشة كغّبىم ابن عباس كابن عمر

 "، ثقة: "كقاؿ أبو زرعة كالنسائي"، جزرم تابعي ثقة ككاف ٰبمل على علي" ي:كقاؿ العجل"، مهراف ثقة أكثقميموف بن " :يقوؿ
عابد، كبّب "، كقاؿ الذىيب: "ثقة ثقة فقيو، كقاؿ ا٢بافظ: "بن حباف ُب الثقاتاكذكره "، كاف ثقة قليل ا٢بديث: "بن سعداكقاؿ 
، ُ، طالكاشفكالذىيب، (، َُِ/ ِٗ، )المرجع السابقر: ا٤بزم، ق. انظ ُُٕق، كتوُب سنة  ْ، كلد سنة "القدر
 (.َْٕٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب، ك(َّٗ/ َُ، )ُ، طتهذيب التهذيبابن حجر، ك (، ْٕٔٓرقم)

(6)   :(، كقد َِٗ(، رقم)ِٕٔ/ ُ) باب ذكر سؤر ا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية،، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب التخريج
 ركل ابن ا٤بنذر من طريقو

  :إسناد ا٤بصنف صحيح، رجالو ثقات أثبات.دراسة اإلسناد 
  :تبْب ُب ضوء دراسة ىذا األثر أنو صحيح كموقوؼ على الصحايب ا١بليل أيب ىريرة رضي ا عنو.الحكم على الحديث 
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، (5)، عن أيب صخر(4)، عن ابن كىب(3)، ثنا ابن أيب مرًن(2)، ثنا أبو عبيد(1)حدثنا عليٌ  - ِِّ
 (8)«رىبًيطىةه ًمٍن رىبىاًئًط اٍلبػىٍيتً ًإ٭بَّىا ًىيى »عمر، قاؿ:  ، عن ابن(7)، عن نافع(6)عن يزيد بن قيسيط

 

                                                 
 (ّٗىو ابن عبد العزيز، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ّٗىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُٕٕسعيد بن ا٢بكم بن ٧بمد بن سامل بن أيب مرًن، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (3)
 (ِٗترٝبتو ص)ىو عبد ا بن كىب بن مسلم، أبو مسلم ا٤بصرم، ثقة حاقظ، كتقدمت  (4)
         مدين، سكن مصر، كيقاؿ ىو: ٞبيد بن صخر، ، ٞبيد بن زياد، أبو صخر ابن أيب ا٤بخارؽ ا٣براط صاحب العباءىو  (5)

، كركل كنافع موىل ابن عمر كيزيد بن عبد ا كغّبىم أبو مودكد ا٣براط، كقيل إهنما اثناف، ركل عن أيب سلمة كأيب صاّب السماف
كقاؿ  "،ليس بو بأس: "كقاؿ عثماف الدارمي عن ٰبٓب"، ليس بو بأس: "قاؿ أٞبد ،كحيوة بن شريح كغّبىم كالقطافعنو ابن كىب 

: -بعد أف ركل لو ثبلثة أحاديث-كقاؿ ابن عدم ، ككذا قاؿ النسائي "،ضعيف: "إسحاؽ بن منصور كابن أيب مرًن عن ٰبٓب
كقاؿ  "،ا٤بؤمن يألف. كُب القدرية كسائر حديثو أرجو أف يكوف مستقيما: ا٢بديثاف كىو عندم صاّب كإ٭با أنكر عليو ىذاف"

تهذيب ، مات سنة تسع كٜبانْب كمائة. انظر: ا٤بزم، "صدكؽ يهم"كقاؿ ا٢بافظ: ، كذكره ابن حباف ُب الثقات"، ثقة: "الدارقطِب
/ ٕ، )ُ، طذيب التهذيبته(، كابن حجر العسقبلين، ُِْٗ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ّٔٔ/ ٕ، )ُ، طالكمال

 (ُْٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كّٔٔ
ابن عمر               ابن أسامة الليثي، أبو عبد ا ا٤بدين األعرج، ركل عن  -بقاؼ كمهملتْب مصغر-يزيد بن عبد ا بن قيسىٍيط  (6)
"، ثقة"كقاؿ النسائي: "، ليس بو بأس"ؿ بن معْب: ، كٞبيد بن زياد كٝباعة، قاأيب ىريرة، كابن ا٤بسيب، كركل عنو مالك كالليثك 

: بن إسحاؽامشهور عندىم كىو صاّب الركايات كقاؿ إبراىيم بن سعد عن : "بن عدماكقاؿ ، بن حباف ُب الثقاتاكذكره 
، افظ: "ثقة"قاؿ ا٢ب، ك "حدثِب يزيد بن عبد ا بن قسيط ككاف فقيها ثقة ككاف ٩بن يستعاف بو ُب األعماؿ ألمانتو كفقهو ثقة"

(، ِّٗٔرقم) المرجع السابق،الذىيب، (، ك ُٕٕ/ ِّ، )المرجع السابقق، كلو تسعوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ُِِمات سنة 
 (ُْٕٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِّْ/ ُُ، )ُ، طتهذيب التهذيبكابن حجر، 

 (ّٗىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت، تقدمت ترٝبتو ص) (7)
(8)   :(، ُُِ(، رقم)ِٕٕ/ ُ) باب ذكر سؤر ا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية،، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب التخريج

 . كقد ركل ابن ا٤بنذر من طريقو
  :رجاؿ ا٤بصنف من الثقات إال ٞبيد بن زياد فقد تكلم فيو بعض األئمة كابن معْب كالنسائي، ككثقو دراسة اإلسناد

 ُب ٧بل الصدؽ كلعلو أصوب، كا أعلم. اآلخركف، كتوسط بعضهم كجعلوه
 :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو موقوؼ على ابن عمر رضي ا عنهما، كسنده حسن ٤با فيو من   الحكم على الحديث

 كبلـ بعض األئمة ُب شأف أيب صخر كىو ٞبيد بن زياد، كا أعلم.
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قالت: ، (5)و، عن أم(4)، ثنا ابن حرملة(3)، ثنا ٰبٓب بن سعيد(2)، ثنا أبو عبيد(1)حدثنا علي - ِِْ
الىفىًت ا٥ٍبًرَّةي فىأىكىلى »كنت عند أـ سلمة قالت:  ًة فىخى مو فػىقيٍمنىا ًإىلى الصَّبلى ٍت أيٍىًديىٍت لىنىا صىٍفحىةي خيٍبزو كى٢بٍى

هىا حىٌبَّ كىافى حىٍيثي أىكىلىًت ا٥ٍبًرَّةي أىكٍ   ٫بىٍوىهي فىأىكىلىٍت ًمنى الصٍَّحفىًة فػىلىمَّا فػىرىغىٍت دىكَّرىٍت أيُـّ سىلىمىةى الصٍَّحفىةى إًلىيػٍ
 (6).«ًمٍنو

 

 

 

 

                                                 
 (ّٗىو ابن عبد العزيز، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ّٗىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُّٗىو القطاف، ثقة متقن حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
األسلمي، أبو حرملة ا٤بدين، ركل عن ابن ا٤بسيب  -بفتح ا٤بهملة كتثقيل النوف-عبد الرٞبن بن حرملة بن عمرك بن سىنَّة ىو  (4)

كقاؿ ابن خبلد ، "صاّب"قاؿ ابن معْب:  ،كآخركف مالك كالقطافالثورم ك ، كركل عنو كعمرك بن شعيب كآخرين كٜبامة بن شفي
"، ليس بو بأس: "قاؿ النسائي"، ك يكتب حديثو كال ٰبتج بو: "كقاؿ أبو حاًب، فضعفو كمل يدفعو: الباىلي سألت القطاف عنو

صدكؽ يهم ُب : "كقاؿ الساجي"، كاف ثقة كثّب ا٢بديث: "د بن عمركقاؿ ٧بم"، ك ٱبطىء: "كذكره ابن حباف ُب الثقات كقاؿ
صدكؽ رٗبا "كقاؿ ا٢بافظ: ، بن خلفوف عن ابن ٭بّب أنو كثقواكنقل "، مل أر ُب حديثو حديثا منكرا: "كقاؿ ابن عدم"، ا٢بديث

تهذيب جر العسقبلين، كابن ح(، ٖٓ/ ُٕ، )ُ، طتهذيب الكمال ق. انظر: ا٤بزم، ُْْق كقيل:  ُْٓ، توُب سنة "أخطأ
 (ُُٔ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب

 أم أـ عبد الرٞبن بن حرملة، كمل أقف على شيء من ترٝبتها (5)
(6)  ( ُِْباب ذكر سؤر ا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية، رقم)، الطهور: أخرجو أبو عبيد ُب التخريج 
  :ُب الطهور، كفيو عبد الرٞبن بن حرملة ُب مربتة ا٢بسن، كفيو قد ركل ا٤بصنف ىذا األثر عن طريق أيب عبيد دراسة اإلسناد

 أمو كمل نقف على شيء من ترٝبتها، كا أعلم.
 :ىذا األثر موقوؼ على أـ سلمة رضي ا عنها، كمل ٪بـز با٢بكم على إسناده لتوقفنا عن حاؿ أـ       الحكم على األثر

 عبد الرٝبن بن حرملة، كا أعلم.
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حىدثنا علي - ِِٓ
     عن كاصل بن  ،(10)، عن األكزاعي(3)، ثنا ٧بمد بن كثّب(2)، ثنا أبو عبيد(1)

 (13)تيت بو كما فعلت أـ سلمة ُب سؤر ا٥برةأ فعلت بطعاـ، ، عن عائشة(12)، عن ٦باىد(11)أيب ٝبيل

                                                 
 (ّٗعبد العزيز، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) ىو ابن (1)
 (ّٗىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
، كآخرين معمر كابن شوذباألكزاعي ك ٧بمد بن كثّب بن أيب عطاء الثقفي الصنعاين، أبو يوسف، نزيل ا٤بصيصة، ركل عن  (3)

كنت أشتهي أف أرل بن ا٤بديِب: "قاؿ علي "، ك منكر ا٢بديث: "قاؿ أٞبدكٝباعة،  ٧بمد بن عوؼأبو عبيد ك كركل عنو الدارمي ك 
ا٤بصيصة  كاف رجبل صا٢با سكن: "كقاؿ أبو حاًب"، مل يكن يفهم ا٢بديث: "داكد وكقاؿ أب "،ف ال أحب أف أراهىذا الشيخ فاآل

أيضا: كقاؿ "، كاف صدكقا: "بن معْباكقاؿ "، لْب جدا:"كقاؿ البخارم"، كأصلو من صنعاء اليمن كُب حديثو بعض اإلنكار
قاؿ         ك "،  ٧بمد بن كثّب اليـو أكثق الناس كينبغي ٤بن يطلب ا٢بديث  تعاىل أف ٱبرج إليو: "كقاؿ ا٢بسن بن الربيع ة"،ثق"
ليس بالقوم  : : "كقاؿ النسائي "،كاف ثقة كيذكركف أنو اختلط ُب أكاخر عمره: "بن سعداكقاؿ "، ٱبطىء كيغرب" :بن حبافا

"، كقاؿ الذىيب: "٨بتلف فبو، بن عدم لو أحاديث ال يتابعو عليها أحداكقاؿ  "،صدكؽ كثّب الغلط: "كقاؿ الساجي"، ثّب ا٣بطأك
/ ِٔ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ُِٔ، توُب سنة "كثّب الغلط صدكؽصدكؽ اختلط بآخره"، كقاؿ ا٢بافظ: "

 (ُِٓٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُْٓ/ ٗ، )ُ، طالتهذيبابن حجر، (، ك ُِٔٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِّٗ
، كٝباعةىو عبد الرٞبن بن عمرك بن أيب عمرك األكزاعي، أبو عمرك، ركل عن عطاء كمكحوؿ ك٧بمد بن إبراىيم التيمي  (10)

: كقاؿ ابن عيينة"، بالسنة منوما كاف بالشاـ أعلم : "قاؿ ابن مهدم ،كآخركفكركل عنو قتادة كٰبٓب بن أيب كثّب كأبو عاصم 
كاف : "كقاؿ ابن حباف"، اف ثقة مأمونا صدكقا فاضبل خّبا كثّب ا٢بديث كالعلم كالفقو: "ككقاؿ ابن سعد"، كاف إماـ أىل زمانو"

ذه األمة لو قيل يل اخَب ٥ب: "كقاؿ ابن مبارؾ"، أىل الشاـ كفقيههم ـما: "إقاؿ النسائي"، ك من فقهاء أىل الشاـ كقرائهم كزىادىم
ا٢بافظ الفقيو الزاىد شيخ االسبلـ "، كقاؿ الذىيب ُب كصفو: "الخَبت الثورم كاألكزاعي ٍب الخَبت األكزاعي ألنو أرفق الرجلْب

(، َّٕ/ ُٕ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُٕٓ، مات ُب صفر "ثقة جليلكقاؿ ا٢بافظ: ""، ككاف رأسا ُب العلم كالعبادة
 (ّٕٔٗ، رقم)ْ، طالتقريب(، كِّٖ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر ، ِّٖٕرقم) السابق،المرجع الذىيب، ك 

، كركل عنو األكزاعي كعمرك بن آخرينكاصل بن أيب ٝبيل الشامي، أبو بكر السبلماين، ركل عن عطاء كطاككس ك٦باىد ك  (11)
: أيضان ، كقاؿ ابن معْب: "ال شيء"، كقاؿ "كاصل ٦بهوؿ ما ركل عنو غّب األكزاعي"قاؿ أٞبد بن حنبل: ، موسى بن كجيو

المرجع ،. انظر: ا٤بزم، "مقبوؿ"، كقاؿ ا٢بافظ: "ركل عنو األكزاعي أحاديث مرسلة""مستقيم ا٢بديث"، كقاؿ البخارم: 
 (ُّٖٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كُب ُٕٔ(، رقم)َُِ/ ُُ، )ُ، طالتهذيب (، كابن حجر،ّٖٗ/ َّ، )السابق

 (ٕٕل، ثقة حجة، كتقدمت ترٝبتو ص)تابعي جلي (12)
(13)   :(ُِٓباب ذكر سؤر ا٥برة كما فيو من الرخصة كالكراىية، رقم)، الطهورأخرجو أبو عبيد، التخريج 
  :فيو ٧بمد بن كثّب ككاصل بن أيب ٝبيل، كقد تكلم بعض األئمة فيهما كما تقدمت ُب ترٝبتهما، كبقية رجالو دراسة اإلسناد

 األثبات.من الثقات 
 :ُب ضوء دراسة سند ىذا األثر تبْب أنو موقوؼ على أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي ا عنها، كسنده ضعيف ٤با  الحكم على األثر

ُب ٧بمد بن كثّب من الضعف كجهالة كاصل بن أيب ٝبيل الشامي، كقد قاؿ ا٢بافظ فيو: "مقبوؿ" أم حيث يتابع، كقد تفرد بو ُب 
 عليو، كا أعلم.ىذا السند كمل يتابع 
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 . (1)كبو قاؿ مالك ،بأسا إال أف ٱباؼ أف يكوف فيو دـكاف ربيعة بن عبد الرٞبن ال يرل بو 

         (6)كإسحاؽ (5)كأٞبد (4)كالشافعي (3)كسفياف الثورم (2)ك٩بن رخص فيو األكزاعي         
فإف توضأ بو : اف يكره بسؤره كقاؿك  الرٌأم إال النعماف فإنو كأصحاب (8)كأبو ثور (7)كأبو عبيد

 . (9)أجزأه

داؿ ال لى ا عليو كسلمص كذلك لثبوت ا٣برب عن رسوؿ ا، ٝبل أىل العلم نقوؿ وؿكبق         
 .على طهارة سؤره

 

                                                 
 (ِِ/ ُ، ) ِ، طالموطأانظر: مالك بن أنس،  (1)
، االستذكار(، كُب ُّٗ/ ُ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدحكى عنو ابن عبد الرب؛ انظر: ابن عبد الرب،  (2)
 (ُْٔ/ ُ، )ُط
 ِٖٕ، صُط، الطهوركقد حكى عنو أبو عبيد، انظر: أبو عبيد،  (3)
 (ْْ/ ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي، كسؤر الدكاب كالسباع كلها طاىر إال الكلب، كا٣بنزير". الشافعي رٞبو ا: " قاؿ (4)
مسائل أحمد بن حنبل أٞبد بن حنبل، «. الى بىٍأس بًو»سىأىلت ايب عىن سيٍؤر ا٥بر، فػىقىاؿى أيب: قاؿ عبد ا بن اإلماـ أٞبد:  (5)

مار يتوضأ عن سؤر الكلب كالسنور كا٢ب يبقاؿ صاّب بن اإلماـ أٞبد: كسألت أ(، ك ِٕ/ رقم)ٗص، ُ، طرواية ابنو عبد اهلل
: "سؤر السنور أرجو أف ال يكوف بو بأس...".  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنو أبي الفضل أٞبد بن حنبل، منو؟ قىاؿى

ما أعلم ّٔما : »-أم اإلماـ أٞبد-كالفأرة؟ قاؿ (، كقاؿ إسحاؽ بن منصور: قلت: سؤر السنورٕٖ(، رقم)ُٕٔ، ص)صالح
(، كقاؿ ابن منصور ّٖ(، رقم)ُِّ-ُُّ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج،  «بأسان 

 مسائل اإلمام أحمد بنالكوسج، : "أرجو أف ال يكوف بو بأس". -أم اإلماـ أٞبد-قلت: إذا كلغ ا٥بر ُب اإلناء؟ قاؿأيضا: 
 (ُُْرقم)(، ّْٓ/ ِ، )ُ, طحنبل وإسحاق بن راىويو

 (ُُْرقم)(، ْْٓ/ ِ(، ك )ّٖ(، رقم)ُِّ/ ِ، )المرجع السابقانظر: الكوسج،  (6)
أيضا. كاختلف فيو أىل الرام: فكرىو بعضهم: كأما  -أم سؤر ا٥بر-قاؿ أبو عبيد: "ككذلك قوؿ ابن أيب ليلى ُب كراىتو (7)

انظر:أبو عبيد، ألنو ال بأس بو كال ٪باسة لو....".  ،"كىذا ىو القوؿ الذم نراه ك٬بتاره قاؿ أبو عبيد: ،معظمهم فعلى الرخصة فيو
 ُِٖ، صُط، الطهور

(، كُب ِّٓ/ ُ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدحكى عنو أيضا ابن عبد الرب؛ انظر: ابن عبد الرب،  (8)
 (ُٓٔ/ ُ، )ُ، طاالستذكار

 (ُٓ/ ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، َِِ/ ُ، ) ُ، طاألصلالشيباين، : انظر (9)
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، أنا        (4)نا ٧بمد بن عبد اث، ح. كحد(3)، أنا مالك(2)شافعي، أنا ال(1)أخربنا الربيع - ِِٔ
 ، عن ٞبيدة بنت عبيد بن(6)عبد ا بن أيب طلحة ن مالك، عن إسحاؽ بن، ع(5)بن كىبا

دخل عليها  ،ٙبت ابن أيب قتادة أف أبا قتادة ككانت، (8)كشة بنت كعب بن مالب، عن ك(7)رفاعة
 ،حٌب شربت قالت: فراين أنظر إليو فسكبت لو كضوءا فجاءت ىرة تشرب منو فأصغى ٥با اإلناء

: فقلت: نعم. قاؿ: إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ ؟فقاؿ: ما لك أتعجبْب يا بنت أخي
، ًإنػَّهىا ًمنى الطَّوَّاًفْبى عىلىٍيكيٍم كىالطَّوَّافىاتً »  (9)«لىٍيسىٍت بًنىجىسو

                                                 
 (ُِٗالربيع بن سليماف بن داكد ا١بيزم، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (1)
 (ُُِىو ٧بمد بن إدريس ا٤بطليب، إماـ حجة، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٔٗىو مالك بن أنس األصبحي، رأس ا٤بتقنْب، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ِٗىو ابن عبد ا٢بكيم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ِٗأبو ٧بمد ا٤بصرم، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
كعبد الرٞبن بن إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة األنصارم ا٤بدين، كرٗبا ينسب إىل جده، أبو ٰبٓب، ركل عن عمو أنس كأبيو  (6)

كقاؿ أبو زرعة كأبو حاًب كالنسائي: ، قاؿ ابن معْب: "ثقة حجة" ،كاألكزاعي كٝباعة كعدة، كركل عنو مالك كابن عيينةأيب عمرة 
 ُِّ، توُب سنة "ثقة حجة، كقاؿ الذىيب: "حجة"، كقاؿ ا٢بافظ: ""كىو أشهر إخوتو كأكثرىم حديثا": كزاد أبو زرعة، "ثقة"

(، كابن حجر، َّٕ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ْْْ/ ِ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ُّْق، كقيل سنة 
 (ّٕٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كِّٗ/ ُ، )ُ، طالتهذيب

ٞبيدة بنت عبيد بن رفاعة األنصارية، زكج إسحاؽ بن أيب طلحة، ركت عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، كركل عنها  (7)
المرجع . انظر: ا٤بزم، "مقبولةُب الثقات، كقاؿ ا٢بافظ: " ، ذكرىا ابن جبافزكجها إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة ككلده ٰبٓب

 (ٖٖٔٓ، رقم)المرجع السابق(، كابن حجر، ُٖٗٔرقم) المرجع السابق،الذىيب، (، ك ُٗٓ/ ّٓ، )السابق
     قاؿ ، كبشة بنت كعب بن مالك األنصارية، زكج عبد ا بن أيب قتادة، ركت عن أيب قتادة، كركل عنها أـ ٰبٓب ٞبيدة (8)

تزٌكجها : "كقاؿ ابن سعد ، كتبعو ا٤بستغفرٌم، كحديثها عن أيب قتادة ُب سؤر ا٥بر ُب ا٤بوطأ كالسنن األربعة."٥با صحبة"ابن حٌباف: 
المرجع ا٤بزم، (، ك ِِْ/ ٕ، )ُ، طأسد الغابةابن األثّب، . انظر: "ثابت بن أيب قتادة، فولدت لو، أمها صفية من أىل اليمن

، ُ، طالتهذيب(، كِٓٗ/ ٖ، )ُ، طاإلصابة(، كابن حجر، َٕٓٔرقم) المرجع السابق،الذىيب، (، ك َِٗ/ ّٓ، )السابق
 (ٖٗٔٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كْْٕ/ ُِ)

(9)   :سنن الترمذي، (، كالَبمذم ُب ٕٓ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)سنن أبي داودأبو داكد ُب أخرجو التخريج
، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، سنن النسائي(، كأخرجو النسائي ُب ِٗأبواب الطهارة، باب ما جاء ُب سؤر ا٥برة، رقم)

باب الطهور للوضوء،  موطأ اإلمام مالك، كتاب الطهارة،(، كمالك ُب ّّٗ(، كُب كتاب ا٤بياه، باب سؤر ا٥برة، رقم)ٖٔرقم)
(، ِِّٔٔ(، ك)َِِٖٓتتمة مسند األنصار، حديث أيب قتادة األنصارم، رقم) ،مسند اإلمام أحمد(، كأٞبد ُب ُّرقم)

مسند اإلمام (، كأخرجو الشافعي ُب ّٕٔ، كتاب الطهارة، باب ا٥برة إذا كلغت ُب اإلناء، رقم)سنن الدارميكالدارمي ُب 
       =منتقى من السنن المسندة،ال(، كابن ا١باركد ُب ٕ، كتاب الطهارة، باب ُب سؤر ا٥برة، رقم)الشافعي )ترتيب سنجر(
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الكتاب المصنف في (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب َٔكتاب الطهارة، ًُب طهارة ا٤باء كالقدر الذم ينجس كال ينجس، رقم)=
(، كُب كتاب الرد على أيب حنيفة، باب مسألة ٌِّٓر، رقم)كتاب الطهارات، من رخص ُب الوضوء بسؤر ا٥باألحاديث واآلثار، 
(، كابن خزٲبة ُب ّٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥بر، رقم)السنن الكبرى(، كأخرجو النسائي ُب ُّّْٖٔب سؤر ا٥بًر، رقم)

باب اآلثار،  شرح مشكل(، كالطحاكم ُب َُْ، رقم)ةالوضوء ًبسؤر ا٥بر  صة ُبخباب الر ، كتاب الوضوءصحيح  ابن خزيمة، 
(، ِٓٓٔع كالدكاب سواىا من طهارة كمن غّبىا، رقم)ا بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب أسآر السب

    اإلحسان في ترتيب صحيح (، كابن حباف ُب صحيحو كما ُب ْٓ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥بر، رقم)شرح معاني اآلثاركُب 
(، كالدارقطِب ُب ُِٗٗاب الطهارة، باب ذكر ا٣برب الداؿ على أف أسآر السباع كلها طاىرة، رقم)كتابن حبان البن بلبان، 

، كتاب الطهارة، كأما المستدرك على الصحيحين(، كا٢باكم ُب ُِٗ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)سنن الدارقطني
طهارة، باب طهارة سؤر سائر ا٢بيوانات غّب الكلب ، كتاب الالسنن الصغير(، كأخرجو البيهقي ُب ٕٔٓحديث عائشة، رقم)

ر، ي، كتاب الطهارة، باب سؤر ما ال يؤكل ٢بمو سول الكلب، كا٣بنز معرفة السنن واآلثار(، كأخرجو أيضا ُب ُٕٗر، رقم)يكا٣بنز 
، كتاب السنة شرح(، كأخرجو البغوم ُب ُٗٓٓ، كتاب الطهارة، باب سؤر ا٥برة، رقم)السنن الكبرى(، كأخرجو ُب َُٕٕرقم)

إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة (، كلهم من طريق مالك عن ِٖٔاع سول الكلب، رقم)بالطهارة، باب طهارة سؤر ا٥برة كالس
 ّٔذا اإلسناد.

  :رجاؿ إسناد ا٤بصنف ثقات إال ٞبيدة فقد ذكرىا ابن حباف ُب الثقات، كىو ٩بن عرؼ بتوثيق آّاىيل، كقاؿ دراسة اإلسناد
بأف ٞبيدة كخالتها كبشة ٧بلهما قد أعل ىذا ا٢بديث ابن منده  قد ذكر ا٢بافظ ابن حجر ُب التلخيص أفك ا٢بافظ: "مقبولة". 

فأما قولو إهنما ال يعرؼ ٥بما إال ىذا ا٢بديث »اب ا٢بافظ بأجوبة، كقاؿ: ، ٍب أج٧بل ا١بهالة كال يعرؼ ٥بما إال ىذا ا٢بديث
كأما حا٥بما فحميدة ركل . ك٥با ثالث ركاه أبو نعيم ُب ا٤بعرفة، فمتعقب بأف ٢بميدة حديثا آخر ُب تشميت العاطس ركاه أبو داكد

. «كا أعلم، ية فإف ثبت فبل يضر ا١بهل ٕبا٥باكأما كبشة فقيل إهنا صحاب عنها مع إسحاؽ ابنو ٰبٓب كىو ثقة عند ابن معْب
 (ُّٗ/ ُ، )ُ، طالتلخيص الحبيرانظر: ابن حجر، 

 كىذا ، ...ىذا حديث حسن صحيح»ىذا ا٢بديث قد صححو كثّب من األئمة؛ قاؿ الَبمذم:  :الحكم على الحديث
بن عبد ا بن أيب طلحة, كمل يأت بو كقد جود مالك ىذا ا٢بديث, عن إسحاؽ »كقاؿ أيضا:  ،«أحسن شيء ُب ىذا الباب

 ،كاحتج بو ُب ا٤بوطأ ،كىذا ا٢بديث ٩با صححو مالك...ىذا حديث صحيح, كمل ٱبرجاه» ، كقاؿ ا٢باكم:«أحد أًب من مالك
صححو البخارم ك »قاؿ ا٢بافظ: ك ، «إسناده صحيح كعليو االعتماد»، كقاؿ البيهقي: «كمع ذلك فإف لو شاىدا بإسناد صحيح

. انظر: الَبمذم، «إسناده صحيح، كلو طرؽ أخرل كشاىد، فيتقول»عن البيهقي أنو قاؿ: النوكم  ، كنقل«كالعقيلي كالدارقطِب
(،          ُُٕ/ ُ، د.ط، )المجموع(ػ كالنوكم، ِّٔ/ ُ، )ُ، طالمستدرك(، كا٢باكم، ُّٓ/ ُ، )ِ، طسنن الترمذي

 (، ُّٗ/ ُ، )ُ، طالحبير التلخيصكابن حجر، 
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كىحىدَّثىًِب عىًليّّ ]عن[
، ًإ٭بَّىا جىعىلىهىا ٗبىٍنزًلىًة ًإنػَّهىا ًمنى الطَّوَّاًفْبى عىلىٍيكيمٍ أىيب عيبػىٍيدو قػىٍولوي:  (1)

﴿ : الًيًك أىالى تىٍسمىعي ًإىلى قػىٍولًًو تػىعىاىلى ْاْ اٍلمىمى َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

ٌَ  ٔۡ هِيَۡصَت  ِي َُُكىۡ نِِذٍُكُى ٱَّلَّ يَۡمٰ
َ
ًُۡكى -ًإىلى قػىٍوًلوً - َموََمۡت أ ٰفَُْن َعوَ : ﴿  (2)﴾َظنَّ َيُعُْف كىقىاؿى ُب مىٍوًضعو آخىرى

ونَ  ُ ََّلَّ ِّۡى وِۡهَدٰٞن ُّمُّ ًۡ
 .(3)﴾َعوَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ُب )أ(: "ٍبن"، كىو تصحيف، كا٤بثبت من )ب(  (1)
 ٖٓسورة النور: اآلية  (2)
 ُٕسورة الواقعة: اآلية  (3)
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 ذكر سؤر الكلب -ٜٔ

ًإنىاًء أىحىدًكيٍم ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب : »عليو كسلم أنو قاؿ ن رسوؿ ا صلى اع ثبتت األخبار
 «.فػىٍليػىٍغًسٍلوي سىٍبعى مىرَّاتو 

،          (3)، أخربين مالك(2)، أنا ابن كىب(1)أخربنا ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم - ِِٕ
ا ى رة، أف رسوؿ ا صلي، عن أيب ىر (6)، عن األعرج(5)، عن أيب الزناد(4)لرٞبن بن أيب الزنادا كعبد

 (7)«ذىا شىًربى اٍلكىٍلبي ُب ًإنىاًء أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍلوي سىٍبعى مىرَّاتو إً : »عليو كسلم قاؿ

                                                 
 (َُِتقدمت ترٝبتو ص)ىو أبو عبد ا ا٤بصرم، ثقة، ك  (1)
 (ْٗتقدمت ترٝبتو )ىو أبو ٧بمد ا٤بصرم الفقيو، ثقة حافظ، ك  (2)
 (ٔٗترٝبتو ص)تقدمت ىو إماـ دار ا٥بجرة، رأس ا٤بتقنْب، ك  (3)
عبد الرٞبن بن أيب الزناد عبد ا بن ذكواف ا٤بدين موىل قريش، أبو ٧بمد، ركل عن أبيو كشرحبيل بن سعد كصاّب موىل  (4)

قاؿ ابن معْب: ىو أثبت الناس ُب ىشاـ بن عركة، كقاؿ أبو حاًب: ال ٰبتج بو، . التوأمة، كركل عنو لوين كىناد كعلي بن حجر
، ُ، طتهذيب الكمالسنة. انظر: ا٤بزم،  ْٕق، كلو  ُْٕتوُب  ؽ تغّب حفظو ٤با قدـ بغداد ككاف فقيها،كقاؿ ا٢بافظ: صدك 

، ْ، طتقريبال(، كَُٕ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُِّٗ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ٓٗ/ ُٕ)
 (ُّٖٔرقم)

الزناد، موىل بِب أمية كأبوه ذكواف ىو أخو أيب لؤلؤة قاتل عمر  عبد ا بن ذكواف القرشي، أبو عبد الرٞبن ا٤بدين ا٤بعركؼ بأيب (5)
    كقاؿ، ثقة: قاؿ أٞبدكآخركف.  بن ا٤بسيب كاألعرج كعدة، كركل عنو مالك كالليث كالسفيانافارضي ا عنو، ركل عن أنس ك 

ثقة ، كقاؿ ا٢بافظ: يث صاحب سنةثقة فقيو صاّب ا٢بد: كقاؿ أبو حاًب، مدين تابعي ثقة: كقاؿ العجلي، ثقة حجة: ابن معْب
المرجع الذىيب، (، ك ٕٔٔ/ ُْ، )المرجع السابقكقيل بعدىا. انظر: ا٤بزم،  َُّثبت فقيو، مات فجأة ُب رمضاف سنة 

 (َِّّ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَِّ/ ٓ، )ُط التهذيب،(، كابن حجر، َُِٕرقم) السابق،
كأيب سعيد كابن عباس األعرج، أبو داكد ا٤بدين موىل ربيعة بن ا٢بارث، ركل عن أيب ىريرة ، ا٤بشهور بعبد الرٞبن بن ىرمزىو  (6)

مدين : كقاؿ العجلي، كاف ثقة كثّب ا٢بديث: قاؿ ابن سعدصاّب بن كيساف كأبو الزناد كآخركف. ، كركل عنو الزىرم كغّبىم
الذىيب، (، ك ْٕٔ/ ُٕ، )ُ، طتهذيب الكمالظر: ا٤بزم، ق. ان ُُٕثقة ثبت عامل، توُب بالثغر سنة ا٢بافظ: كقاؿ ، تابعي ثقة

 (َّّْ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَِٗ/ ٔ، )ُط التهذيب،(، كابن حجر، ّّّٓرقم) المرجع السابق،
(7)  (، ُِٕء الذم يغسل بو شعر اإلنساف، رقم)اباب ا٤ب، كتاب الوضوء، صحيح البخاري: أخرجو البخارم ُب التخريج

 ( كبلٮبا من طريق مالك ّٔذا اإلسنادْٖٔكتاب الطهارة، باب حكم كلوغ الكلب، رقم)  ،صحيح مسلمكمسلم ُب 
  :رجاؿ ا٤بصنف من األئمة األثبات إال عبد الرٞبن بن أيب الزناد فإنو صدكؽ كقد تكلم فيو بعض العلماء، دراسة اإلسناد

 .كلكن ا٤بصنف إ٭با أخرج لو مقركنا مع اإلماـ مالك
 :صحيح ببل شك، كقد أخرجو الشيخاف ُب صحيحهما. الحكم على الحديث 
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، (4)، عن ٧بمد بن سّبين(3)، عن ىشاـ بن حساف(2)اؽً ، عن عبد الرز (1)حدثنا إسحاؽ - ِِٖ
نىاًء : »ٌلى ا عليو كسٌلمص عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا فىاٍغًسليوهي سىٍبعى ًإذىا شىًربى اٍلكىٍلبي ُب اإٍلً

ىينَّ بًالتػُّرىابً   (5)«مىرَّاتو أيكالى

 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔىو ابن ٮباـ الصنعاين، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ِٕىو األزدم القرديكسي، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (َٗكقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو تابعي جليل، ثقة ثبت حجة،  (4)
(5)   :مسند (، كأٞبد ُب ْٗٔ، كتاب الطهارة، باب حكم كلوغ الكلب، رقم)صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب التخريج

كتاب   المصنف،كعبد الرزاؽ ُب (، ُُٓٗ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، رقم)اإلمام أحمد
كتاب الطهارات، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، (، كابن أيب شيبة ُب َّّرقم)، ناءالطهارة، باب الكلب يلغ ُب اإل

(، ِِّْٔرقم)، (، ككتاب الرد على أيب حنيفة، باب مسألة غسل ما كلغ فيو الكلبَُّٖباب ُب الكلب يلغ ُب اإلناء، رقم)
مستخرج (، كأبو عوانة ُب ٓٗرقم) من كلوغ الكلب، باب األمر بغسل اإلناء، كتاب الوضوء، صحيح ابن خزيمةكابن خزٲبة ُب 

    (، كابن حباف َْٓ(، ك)ّٗٓكتاب الطهارة، صفة تطهّب اإلناء إذا كلغ فيو الكلب، كإٯباب إىراؽ ما فيو، رقم)أبي عوانة، 
ر عند غسلو اإلناء ، كتاب الطهارة، ذكر البياف بأف ا٤برء مأمو اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان البن بلبانُب صحيحو كما ُب 

المسند المستخرج على صحيح اإلمام (، كأبو نعيم ُب ُِٕٗرقم) من كلوغ الكلب فيو أف ٯبعل أكؿ الغسبلت بالَباب،
 كلهم من طريق ىشاـ بن حساف ّٔذا اإلسناد.(،  ْٓٔكتاب الطهارة، باب إذا كلغ الكلب ُب إناء أحدكم، رقم)مسلم، 
  :نف ثقات إال شيخو إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد فإنو صدكؽ، كا٢بديث قد كراه         رجاؿ إسناد ا٤بصدراسة اإلسناد

 عبد الرزاؽ ُب مصنفو كغّبه من األئمة بإسناد صحيح، كقد ركل ابن ا٤بنذر عن طريق عبد الرزاؽ.
 :صحيحو.ىذا ا٢بديث صحيح ببل شك، كقد ركاه األئمة ُب كتبهم كمنهم اإلماـ مسلم ُب  الحكم على الحديث 
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: ٠بعت      اؿ، ق(4)، عن ٮباـ بن منبو(3)، عن معمر(2)، عن عبد الرزاؽ(1)حدثنا إسحاؽ - ِِٗ
فػىٍليػىٍغًسٍلوي سىٍبعى ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب ًإنىاًء أىحىدًكيٍم : »ا عليو كسلمى أبا ىريرة، يقوؿ: قاؿ رسوؿ ا صلٌ 

 (5)«مىرَّاتو 

 

 

 

 

                                                 
 (ٖٔىو ابن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٖٔىو صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٖٔىو ابن راشد األزدم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
كابن عباس كابن عمر كابن الزبّب  ٮباـ بن منبو بن كامل األبناكم الصنعاين، أبو عتبة، أخو كىب، ركل عن أيب ىريرة كمعاكية (4)

"، ثقة: "بن معْباقاؿ إسحاؽ بن منصور عن كغّبىم.  بن أخيو عقيل بن معقل كمعمرأخوه كىب بن منبو كا، كركل عنو كآخرين
ق على الصحيح. انظر: ا٤بزم،  ُِّ، توُب سنة "ثقة"، كقاؿ ا٢بافظ: "صدكؽ"قاؿ الذىيب: ، ك بن حباف ُب الثقاتاكذكره 

/ َّ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر، ْٖٗٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ِٖٗ/ َّ، )ُ، طلكمالتهذيب ا
 (ُّٕٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِٖٗ

(5)  عبد الرزاؽ (، كأخرجو َٓٔ، كتاب الطهارة، باب حكم كلوغ الكلب، رقم)صحيح مسلم: أخرجو مسلم ُب التخريج
كتاب الطهارة، صفة مستخرج أبي عوانة، كأبو عوانة ُب (، ِّٗ، كتاب الطهارة، باب الكلب يلغ ُب اإلناء، رقم)المصنفُب 

اإلحسان بترتيب (، كأخرجو ابن حباف ُب صحيحو كما ُب ّْٓتطهّب اإلناء إذا كلغ فيو الكلب، كإٯباب إىراؽ ما فيو، رقم)
كر البياف بأف ا٤برء مأمور عند غسلو اإلناء من كلوغ الكلب فيو أف ٯبعل ، كتاب الطهارة، باب ذ صحيح ابن حبان البن بلبان

، كتاب الطهارة، المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم(، كأخرجو أبو نعيم ُب ُِٓٗرقم) أكؿ الغسبلت بالَباب،
رة، باب غسل اإلناء من كلوغ ، كتاب الطهاالسنن الكبرى(، كأخرجو البيهقي ُب ْٔٔباب إذا كلغ الكلب ُب إناء أحدكم، رقم)

 (، كلهم من طريق عبد الرزاؽ عن معمر بو.ُُِْالكلب سبع مرات، رقم)
 :رجالو ثقات إال شيخ ا٤بصنف فإنو صدكؽ، كمل ينفرد بو ُب ركايتو عن عبد الرزاؽ بل تابعو كثّب من الثقات. دراسة اإلسناد 
 :أنو صحيح، كقد ركاه مسلم ُب صحيحو كغّبه من األئمة كما  تبْب ُب ضوء دراسة إسناد ا٢بديث الحكم على الحديث

 تقدـ ُب التخريج.
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       اف أبو ىريرة كمن كلوغ الكلب فيو، ف كقد اختلف أىل العلم ُب عدد ما يغسل اإلناء      
 (5)كاألكزاعي (4)كمالك بن أنس (3)كعمرك بن دينار (2)كطاكس (1)كابن عباس كعركة بن الزبّب

ع مرات، بيقولوف: يغسل س (10)كأبو ثور (9)عبيد كأبو (8)كإسحاؽ (7)كأٞبد بن حنبل (6)كالشافعي
 .ككذلك نقوؿ

، عن         (14)، عن أيوب(13)، ثنا ٞباد(12)، ثنا حجاج(11)بن عبد العزيز يحدثنا عل - َِّ
نىاًء فىاٍغًسليوهي سىٍبعى مىرَّاتو : »، عن أيب ىريرة، قاؿ(15)ابن سّبين ىينَّ ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب اإٍلً أيكالى

 (16)«بًالتػُّرىابً 

                                                 
 ( َٖٓ/ ِ، د.ط، )المجموع شرح المهذبكالنوكم، (، ُِِ/ ُ، )المحلى باآلثارابن حـز الظاىرم، انظر:  (1)
 (ِّّ، كتاب الطهارة، باب الكلب يلغ ُب اإلناء، رقم)المصنفعبد الرزاؽ،  اهرك  (2)
 (ّّْرقم) ، كتاب الطهارة، باب الكلب يلغ ُب اإلناء،المصنفأخرجو عبد الرزاؽ،  (3)
 (ُُٓ/ ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس,  (4)
 (ِٖٔ/ ُٖ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدانظر: ابن عبد الرب،  (5)
 (ْٓ/ُ، )ُ، طاألمالشافعي، انظر:  (6)
أحمد رواية ابنو  مسائل، كأٞبد بن حنبل، ٕ، صُ، طمسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيانظر: أبو داكد،  (7)

 (ُِْ(، رقم)ْٓٓ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راىويوالكوسج، (، ك ِٔ/ رقم)ٗ، صُ، طعبد اهلل
 (ُّْ(، رقم)ْٔٓ/ ِ) المرجع السابق،الكوسج، انظر:  (8)
 ِٕٔ، صُط، الطهورانظر: أبو عبيد،  (9)

 (ُِّ /ُ،  )المحلى باآلثارابن حـز الظاىرم، انظر:  (10)
 (ٓٗىو أبو ا٢بسن البغوم، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (11)
 (ُُٗىو ابن منهاؿ، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (12)
 (ُُٗىو ٞباد بن سلمة، ثقة عابد، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (13)
 (ُِٕىو أيوب السختياين، ثبت حجة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (14)
 (َٗىو ٧بمد بن سّبين، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (15)
(16)   :(،  َُُّْرقم)مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسندالأخرجو أٞبد ُب التخريج

،  شرح معاني اآلثار(، كالطحاكم ُب ُّّرقم)، باب الكلب يلغ ُب اإلناء ، كتاب الطهارة،المصنفكأخرجو عبد الرزاؽ ُب 
(، كلهم من طريق أيوب ّٔذا اإلسناد، كأخرجو أبو عبيد موقوفا على أيب ىريرة رضي ٓٔكتاب الطهارة، باب سؤر الكلب، رقم)

 ( َِْباب سؤر الكلب كما فيو من الكراىة كالنجاسة كالتغليظ، رقم)، الطهورا عنو ُب 
 :رجاؿ اإلسناد ثقات من األئمة األثبات. دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على أيب ىريرة رضي ا عنو، كسنده صحيح عنو. الحكم على الحديث 
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ذىا كىلىغى : ً»، عن ابن عباس، يقوؿ(3)، عن أيب ٞبزة(2)، ثنا أبو عوانة(1)ن حديث أيب كاملمك  - ُِّ
نىاًء فىاٍغًسٍلوي فىًإنَّوي رًٍجسه   (4)«أٍ ضَّ وى تػى كى  وً يٍ فً  بٍ رى اشٍ  ٍبيَّ  ،اٍلكىٍلبي ُب اإٍلً

 

 

                                                 
، كركل عنو مسلم كأيب عوانة كإ٠باعيل بن علية كغّبىم فضيل بن حسْب بن طلحة ا١بحدرم، أبو كامل، ركل عن ا٢بمادين (1)

أبو كامل بصّب با٢بديث متقن : "كقاؿ أبو طالب عن أٞبد، بن حباف ُب الثقاتاذكره . كزكريا الساجي كالبغوم كٝبع كأبو داكد
     ثقة حافظ، كىو أكثق من عمو "، كقاؿ ا٢بافظ: "ثقة: "بن أيب حاًب عن أبيو عن علي بن ا٤بديِبا كقاؿ"، يشبو الناس كلو عقل

الذىيب، (، ك ّٗٔ/ ِّ، )ُ، طتهذيب الكمالأكثر من ٜبانْب سنة. انظر: ا٤بزم،  ق، كلو ِّٕ، مات سنة "كامل بن طلحة
 (ِْٔٓ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ّْْٖ، رقم)ُ، طالكاشف

الواسطي البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيتو موىل يزيد بن  -با٤بعجمة–بن عبد ا اليشكرم  -بتشديد ا٤بعجمة ٍب مهملة-كٌضاح  (2)
ن بقاؿ أٞبد إ٠باعيل بن علية كغّبىم. ، كركل عنو عفاف كقتيبة ك كآخرين كابن ا٤بنكدركأيوب السختياين ركل عن قتادة ، عطاء

         كاف"ٍبن مسلم: كقاؿ عفاف "، كتاب أيب عوانة أثبت من حفظ ىشيم"سناف القطاف: ٠بعت عبد الرٞبن ٍبن مهدم يقوؿ: 
، كقاؿ أبو طالب: سئل أٞبد بن حنبل: أبو عوانة أثبت أك شىرًيك؟ "أبو عوانة صحيح الكتاب، كثّب العجم كالنقط، كاف ثبتا

، توُب سنة "ثقة متقن لكتابو"، كقاؿ ا٢بافظ: "إذا حدث أبو عوانة من كتابو فهو أثبت، كإذا حدث من غّب كتابو رٗبا كىم"قاؿ: 
(، كابن حجر َْٗٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُْْ/ َّ، )المرجع السابقق. انظر: ا٤بزم،  ُٕٓأك  ُٕٔ

 (َْٕٕ، رقم)، المرجع السابقالعسقبلين
أنس بن مالك القصاب بياع القصب الواسطي، ركل عن  -با٤بهملة كالزام-عمراف بن أيب عطاء األسدم موالىم، أبو ٞبزة  (3)
        كقاؿ "، ليس بو بأس صاّب ا٢بديث: "كىشيم كعدة. قاؿ أٞبدكسفياف الثورم ابن عباس كابن ا٢بنفية، كركل عنو شعبة ك 
يقاؿ لو عمراف : "داكد وكقاؿ أب"، ليس بالقوم: "كقاؿ أبو حاًب كالنسائي"، بصرم لْب: "كقاؿ أبو زرعة"، ثقة: "بن معْبا

صدكؽ لو ، كقاؿ ا٢بافظ: "بن ٭بّب أنو كثقوابن خلفوف عن اقاؿ  ،بن حباف ُب الثقاتا كذكره"، ا٢ببلب ليس بذاؾ كىو ضعيف
 (ُّٔٓ، رقم)، المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلينُِْٕ، رقم)المرجع السابقالذىيب، انظر: ". أكىاـ

(4) 
 :ا أبو زرعة عن أيب ٞبزة نكامل قاؿ حدثقاؿ أخربنا أبو  قد نقل ابن عبد الرب ُب التمهيد ىذا األثر من ا٤بركزم  التخريج

انظر: ابن عبد الرب، ، «ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ًُب اإلناء فاغلسو سىٍبعى ًمرىارو فىًإنَّوي رًٍجسه ٍبيَّ اٍشرىٍب ًمٍنوي كىتػىوىضَّأٍ »قاؿ ٠بعت ابن عباس يقوؿ: 
كامل أبا زرعة بدال من أيب عوانة، كلعلو خطأ ألف   (، فذكر بعد أيبِٖٔ/ ُٖ، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

 أبا زرعة مل يكن من شيوخ أيب كامل، كا أعلم.
 ىذا السند منقطع ألف ابن ا٤بنذر مل يلق أبا كامل، كقد توُب قبل كالدة ابن ا٤بنذر، كمل يذكر ابن ا٤بنذر دراسة اإلسناد :

 الواسطة بينو كبْب أيب كامل. 
 ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل ابن عباس رضي ا عنهما، كسند ا٤بصنف ضعيف ٤با تقدـ من : الحكم على األثر

 علة االنقطاع، كا أعلم.
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كيلُّ ذىًلكى : »، كقاؿ عطاء(1)ىكذا قاؿ الزىرمىو أف يغسل ثبلث مرات، : ك كفيو قوؿ ثاف
ثى مىرَّاتو  بػٍعنا أىٍك ٟبىٍسنا كىثىبلى ٍعتي سى  .(2)«قىٍد ٠بًى

 اءاختلفوا ُب طهارة ا٤ب. ك ناء من كلوغ الكلب فيو كما يغسل من غّبهكقاؿ قائل: يغسل اإل        
غسل اإلناء كما أمر بو النيب للصبلة كي ور يتطهر باىفقالت طائفة: ا٤باء ط الذم يلغ فيو الكلب

 (4)، ككذلك قاؿ مالك(3)«ٯبد غّبه توٌضأ بو إذا مل: »صلى ا عليو كسلم، ككاف الزىرم يقوؿ
 . (5)كاألكزاعي

ده، ركم ىذا القوؿ عن عالكلب ٍب يتيمم ب يوكىو أف يتوضأ با٤باء الذم كلغ ف وؿ ثافق كفيو
 . (9)ن مسلمةب ك٧بمد (8)كعبد ا٤بلك ا٤باجشوف (7)و قاؿ سفياف الثورمبك  (6)عبدة بن أيب لبابة

          

                                                 
ثى مىرَّاتو »قاؿ: سألت الزىرم، عن الكلب يلغ ُب اإلناء قاؿ:  رعبد الرزاؽ، عن معمركل  (1) ، كتاب المصنف، «يػيٍغسىلي ثىبلى

 (ُّّٔب اإلناء، رقم)باب الكلب يلغ الطهارة، 
 ( ّّّ، رقم)المرجع السابقأخرجو عبد الرزاؽ،  (2)
و الكلب يكذكر الوليد بن مسلم عن األكزاعي كعبد الرٞبن بن ٭بر أهنما ٠بعا الزىرم يقوؿ ُب إناء قـو كلغ ف»قاؿ ابن عبد الرب:  (3)

 (ِْٕ/ ُٖ، )في الموطأ من المعاني واألسانيد التمهيد لماانظر: ابن عبد الرب، «. فلم ٯبدكا ماء غّبه قاؿ: يتوضأ بو
«. ى أجزأهف توضأ بو كصلٌ إ»عن اإلناء يكوف فيو ا٤باء يلغ فيو الكلب، ىل يتوضأ بو رجل؟ فقاؿ رٞبو ا: سئل اإلماـ مالك  (4)

 (ُُٓ/ ُ، )ُ، طالمدونةمالك بن أنس، انظر: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (                                                                                                                            ْٔ/ ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة،  (5)
عبدة بن أيب لبابة األسدم موالىم، كيقاؿ موىل قريش، (، كعبدة بن أيب لبابة ىو ٓٔ/ ُ، )المرجع السابقانظر: ابن قدامة،  (6)

نقطع، كركل عنو ٧بمد بن أبو القاسم البزاز الكوُب نزيل دمشق، لقي ابن عمر كٝباعة كلو ُب مسلم عن عمر نفسو كىذا م
. انظر: ا٤بزم، كقاؿ ا٢بافظ: ثقة تابعي جليل فاضل كرع إماـ،. قاؿ الذىيب: جحادة كشعبة كاألكزاعي، كآخر أصحابو ابن عيينة

، ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ّّٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُْٓ/ ُٖ، )ُ، طتهذيب الكمال
 (ِْْٕرقم)

فتح البخارم تعليقا ُب صحيحو، كتاب الوضوء، باب ا٤باء الذم يغسل بو شعر اإلنساف، انظر: ابن حجر العسقبلين، ذكره  (7)
 (ّٔٓ/ ُ، )ُ، طالباري شرح صحيح البخاري

 (ٓٔ/ ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة،  (8)
 المرجع السابق (9)
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٤باء الذم كلغ فيو الكلب ٪بس يهراؽ كيغسل اإلناء سبعا أكالىن أك أخراىن : اكقالت طائفة        
 . (4)كأصحاب الرأم (3)كأيب ثور (2)كأيب عبيد (1)بالَباب، ىذا قوؿ الشافعي

فليس ُب  ،اء الذم كلغ فيو الكلب غّب موجودالنجاسة للمقاؿ أبو بكر: كالدليل على إثبات 
دليل على ٪باسة ا٤باء  ،ل اإلناء من كلوغ الكلب فيو سبعاأمر النيب صلى ا عليو كسلم بأف يغس

سل فمما تعبدىم بو أف أمرىم بغ ،أف ا قد يتعبد عباده ٗبا شاء كذلك ،الذم يلغ فيو الكلب
كقد ثبت أف  ،ككذلك أمر ا١بنب باالغتساؿ ،غسل عبادة ال لنجاسة ،األعضاء الٍب ال ٪باسة عليها

طىهيوري ًإنىاًء : »كقولو (5)«اٍلميٍؤًمني لىٍيسى بًنىجىسو : »نيب ا صلى ا عليو كسلم قاؿ لرجل جنب
مل ،كإذا احتمل الشيء معنيْب ،ال طهارة ٪باسة ،ىذا ا٤بعُب أف تكوف طهارة عبادة ٰبتمل (6)«أىحىدًكيمٍ 

لم أف النجاسات تزاؿ بثبلث كقد أٝبع أىل الع ،ؼ إىل أحدٮبا دكف اآلخر بغّب حجةز أف يصر ٯب
كال ٯبوز أف يكوف ، دة كالدـ كالبوؿ كالعذرة كا٣بمركقاؿ بعضهم: بل تزاؿ بغسلة كاح ،غسبلت

فلو ثبت أف لعاب  ،كرب ُب النجاسة من بعض ما ذكرناهحكم ا٤باء ا٤بختلط بو لعاب الكلب أ
ككجب  ،أك بغسلة ُب قوؿ بعضهم ،غسبلت أكرب من النجاسة لوجب أف تطهر اإلناء بثبلث الكلب

سة باقية فيو بعد الغسبلت أف تكوف الغسبلت األربع بعد الثبلث عبادة إذ ليس ٗبعقوؿ أف النجا
 أهنا عبادة حكم كجب أف يكوف حكمها ُب ،ىكذا كاختلفوا ُب الغسبلت الثبلثكإذا كاف  ،الثبلث

كقد كتبت ىذا ُب غّب ىذا  ،الكلب حجةكال أعلم مع من أثبت ٪باسة لعاب  ،الغسبلت األربع
 .الكتاب أًب من ىذا

 

                                                 
 (ْٓ/ ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (1)
٪بس اإٍلناء فا٤باء أ٪بس، ألف  اختاره، أنو إذاكىذا ىو القوؿ الذم : »-بعد أف ذكر أقواؿ العلماء ُب ا٤بسألة-قاؿ أبو عبيد (2)
«. وغ إ٭با كاف فيو، كىألف ٪باسة اإلناء إ٭با ىو فضل ما ُب ا٤باء منها، فكيف تتخطى إليو كيدع ا٤باء. كىذا ما ال كجو لو عندنالالو 

 (َِٕ/ ُ، ) ُط، الطهورأبو عبيد، 
 (ُِّ/ ُ، )المحلى باآلثارابن حـز الظاىرم، انظر:  (3)
 (ْٖ/ ُ، )ُط، المبسوط، (، كالسرخسيِٓ/ ُ، )ُ، طاألصلالشيباين، انظر:  (4)
 (َِٕسبق ٚبرٯبو ص) (5)
 (ُِِسبق ٚبرٯبو ص) (6)



 

269 

 

 يؤكل لحمو من الدواب ذكر سؤر الحمار والبغل وما ال -ٕٓ

ا٢بمار، ك٩بن يرل  راختلف أىل العلم ُب سؤر ا٢بمار كالبغل فكرىت طائفة الوضوء بسؤ 
 (6)كالثورم (5)، كبو قاؿ األكزاعي(4)كابن سّبين (3)كا٢بسن (2)كالشعيب (1)ذلك ابن عمر كالنخعي

 .(9)[(8)كأٞبد (7)]كأصحاب الرأم

، (13)، عن عبيد ا(12)، عن سفياف(11)ثنا عبد ا بن الوليد، (10)دثنا علي بن ا٢بسنح - ِِّ
 (15)ره بسؤر ا٢بمار أف يتوضأأنو ك ،، عن ابن عمر(14)نافع عن

                                                 
باب سؤر ، الطهور(، كأبو عبيد ُب ّٗٔ(، ك)ّٔٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر الدكاب، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

كتاب الطهارات، ُب الوضوء بسؤر ا٢بمار كالكلب، المصنف، (، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب ِِٖرقم)البغل كا٢بمار كغّبه، 
 ( ٖسؤر الفرس كالبغل كا٢بمار كالسنور، رقم) ، باب ما ٯبزم ُب الوضوء مناآلثارُب  الشيباين(، كأخرجو َُّ(،  ك)َّٕرقم)

 (ٔٔ/ ُ، ) ْ، طالمغنيحكى عنو أيضا ابن قدامة، انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (2)
 (َّٗ(، ك)َّٔكتاب الطهارات، ُب الوضوء بسؤر ا٢بمار كالكلب، من كرىو، رقم)المصنف، أخرجو ابن أيب شيبة ُب  (3)
 ابقالمرجع السأخرجو ابن أيب شيبة،  (4)
 (ٔٔ/ ُ، )ْ، طالمغنيحكى عنو أيضا ابن قدامة، انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (5)
 (ُُِ/ ُ، )ِطمختصر اختالف العلماء، (، كالطحاكم، ِٖٗ/ ُ، )ُط، الطهورانظر: أبو عبيد،  (6)
 (ْٗ/ ُ، )ُ، طالمبسوطالسرخسي، ، ك المرجع السابق(، كالطحاكم، ِّ/ ُ، )ُ، طاألصلالشيباين، انظر:  (7)
مسائل أحمد بن حنبل رواية ،كأٞبد بن حنبل، َّ، كصٕ، صُط، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود، انظر: أبو داكد (8)

 (ّْ(، رقم)َّٕ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راىويو(، كالكوسج، ِِ/ رقم)ٖ، صُ، طابنو عبد اهلل
 أ(ُب )ب(: "كأٞبد كأصحاب الرأم"، كا٤بثبت من ) (9)
 (ْٕىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (10)
 (ْٕىو العدين، صدكؽ رٗبا أخطأ، كتقدمت ترٝبتو ص) (11)
 (ْٕىو الثورم، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (12)
 (ُُٕىو عبيد ا بن عمر العمرم، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (13)
 (ٓٗموىل ابن عمر، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (14)
(15)  :كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء بسؤر   الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،أخرجو ابن أيب شيبة ُب ك  التخريج

 ، من طريق عبيد ا ّٔذا اإلسناد.(َّْكرىو، رقم) ا٢بمار كالكلب، من
 :إال عبد ا بن الوليد العدين فإنو صدكؽ رٗبا أخطأ، فإسناد ا٤بصنف بو حسن.رجاؿ إسناده ثقات  دراسة اإلسناد             
 :ىذا األثر موقوؼ على ابن عمر رضي ا عنهما، كسند ا٤بصنف حسن، كاألثر صحيح لغّبه فقد ركاه  الحكم على األثر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ابن أيب شيبة ُب مصنفو بسند صحيح.
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ابن عمر، أنو كاف  ن، ع(4)، عن نافع(3)، عن عبيد ا(2)اؽ، عن عبد الرز (1)حدثنا إسحاؽ - ِّّ
 (5)ا٢بمار كالكلب كا٥بر أف ييتوٌضأ بفضلهنٌ  يكره سؤر

 يتوٌضأ من سؤر: »كحكي عنو أنو قاؿ (6)عنو أنو كرىو يف فيو عن إسحاؽ، فحكلكقد اخت
 . (7)«من ضركرة كال يتيٌمم مار كالبغل إذا كافا٢ب

، (8)«بسؤر ا٢بمار، كالبغل أحٌب إيٌل أف يعيد الصبلة إذا توضأ: »يب سليمافكقاؿ ٞباد بن أ         
 . (9)«ال يعيد: »كقاؿ ا٢بكم

 

 

 

                                                 
 (َٖىو ابن إبراىيم بن عباد، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (َٖىو صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُُٕىو العمرم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (ٓٗموىل ابن عمر، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
(5)   :(، كأخرجو ابن أيب شيبة ُب ّْٕ، كتاب الطهارة، باب سؤر الدكاب، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج

  (، َّٓ كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء بسؤر ا٢بمار كالكلب، من كرىو، رقم)  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،
 (، كلهم من طريق عبيد ا العمرم بو.ِِٔرقم)باب سؤر البغل كا٢بمار كغّبه من صنوؼ األسآر، ، الطهوركأبو عبيد، ُب 

 :نف بو حسن، كقد ركل إبراىيم عن رجاؿ ا٤بصنف ثقات إال إبراىيم بن إسحاؽ فإنو صدكؽ كسند ا٤بص دراسة اإلسناد
عبد الرزاؽ ّٔذا السند كما ُب مصنفو كسنده صحيح. كمل يتفرد إبراىيم كذلك ّٔذا السند بل تابعو بعض الركاة كما عند        

 ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف كأيب عبيد ُب الطهور.
 :ا بن عمر رضي ا عنهما.ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو صحيح عن عبد  الحكم على األثر 

 (ّٓ(، رقم)َّٕ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج،  (6)
مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني لإلمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويو )الطهارة والصالة(،  الكرماين،انظر:  (7)
 (ُِْ(، رقم)َُٖ، ص)ُط
 (ُّٓ(، رقم)ّٓ/ ُ، )ُ، طالكتاب المصنف في األحاديث واآلثاربة، انظر: ابن أيب شي (8)
 المرجع السابق (9)
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 (6)كإسحاؽ (5)كأٞبد (4)كأصحاب الرأم (3)كالثورم (2)كاألكزاعي (1)بسؤر البغل: النخعي ككره

ر بن ا٣بطاب    مريٌكينا عن ع، كرخَّصت طائفة ُب الوضوء بسؤر ا٢بمار، كالبغل، كالسباع         
وض، أال ٚبربنا عن : يا صاحب ا٢بفقاؿ عمرك بن العاص (7)ا ]ٕبوض[كعمرك بن العاص أهنما مرٌ 
ٚبربنا عن حوضك  ، ال(8)يا صاحب ا٢بوض[: »]فقاؿ عمر بن ا٣بطاب ؟حوضك، ىل ترده الٌسباع

 «. اكترد علين اعنرد على السب (9)ا[]فإن

كركم عن أيب ىريرة أنو قيل لو: أرأيت السؤرة ُب ا٢بوض يصدر عنها اإلبل كتردىا السباع          
 .«ال ٰبـر ا٤باء شيء»فقاؿ:  ؟كيشرب منها ا٢بمار ىل أتطهر منو كيلغ فيها الكبلب

 

 

 

                                                 
باب سؤر البغل  الطهور،(، كأبو عبيد ُب ِٗٔ، كتاب الطهارة، باب سؤر الدكاب، رقم)المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (1)

الكتاب المصنف في األحاديث (، كابن أيب شيبة ُب ِِٖكا٢بمار كغّبه من صنوؼ األٍسآر كما فيو من االختبلؼ، رقم)
 (َُّك) (،َّٕرقم) ُب الوضوء بسؤر ا٢بمار كالكلب، من كرىو،، باب واآلثار

 (ٔٔ/ ُ، )ْ، طالمغنيانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي،  (2)
 ِٖٗ، صُط، الطهور انظر: أبو عبيد، (3)
 (َٓ/ ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ِّ/ ُ، )ُ، طالمبسوطا٤بعركؼ بػػ  األصلالشيباين، انظر:  (4)
مسائل (، كالكوسج، َّ، كصٕ، )صُط، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، انظر: أبو داكد السًّْجٍستاين (5)

 (ّْ(، رقم)َّٕ/ ِ، )ُط، اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويو
 (ّْ(، رقم)َّٖ/ ِ، )المرجع السابقالكوسج، انظر:  (6)
 ُب )أ(: "ًمنى ا٢بٍىٍوًض"، كا٤بثبت من )ب( كما جاء ُب سنن الدارقطِب (7)
 سقط ُب )أ(، كا٤بثبت من )ب( كما مصادر التخريج (8)
 سقط ُب )أ(، كا٤بثبت من )ب( كمعظم مصادر التخريج (9)
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، (5)٧بمد بن إبراىيم ، عن(4)، ثنا ٰبٓب(3)، ثنا ٞبٌاد(2)و الرٌبًيع، ثنا أب(1)دثنا ٰبٓب بن ٧بمدح - ِّْ
عمر بن ا٣بطاب كعمرك بن العاص، مرٌا  فٌ ، أ(7)، كٰبٓب بن حاطب(6)سلمة بن عبد الٌرٞبن عن أيب
 (9)فذكر ا٢بديث (8)[]ٕبوض

                                                 
  (ٗٗحيكاف، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص)لقبو  (1)
سليماف بن داكد العتكي، أبو الربيع الزىراين البصرم، نزيل بغداد، ركل عن فليح كمالك، كركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكد  (2)
كال ، كقاؿ ا٢بافظ: ثقة، كقاؿ: تكلم الناس فيو كىو صدكؽ: كقاؿ ابن خراش، ثقة: قاؿ ابن معْب كأبو زرعة كأبو حاًبغّبىم. ك 
(، ِّْ/ ُُ، )ُ، طتهذيب الكمالق. انظر: ا٤بزم،  ِّْتوُب سنة ، بن خراشاعلم أحدا تكلم فيو ٖببلؼ ما زعم أ
 (ِٔٓٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَُٗ/ ْ، )ُطالتهذيب،  (، كابن حجر،َِٖٖ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، ك 

 كأيب ٝبرة ي، أبو إ٠باعيل البصرم األزدم األزرؽ، ركل عن أيب عمراف ا١بوين كثابتٞباد بن زيد بن درىم األزدم ا١بهضم (3)
قاؿ ابن مهدم: ما رأيت أحدا مل يكتب أحفظ منو كما رأيت بالبصرة أفقو منو كمل أر كٝباعة.  ، كركل عنو مسدد كعليكآخرين

ثقة ثبت فقيو قيل إنو كاف ضريرا كلعلو طرأ عليو افظ: كقاؿ ا٢ب ،حديثو كا٤باءأضر  أحد األعبلـكقاؿ الذىيب:  أعلم بالسنة منو،
(، ِّٗ/ ٕ، )المرجع السابقق ُب رمضاف عن إحدل كٜبانْب سنة. انظر: ا٤بزم، ُٕٗمات سنة ، ألنو صح أنو كاف يكتب

 (ُْٖٗ، رقم)ْ، طتقريبال(، كٗ/ ّ، )ُطالتهذيب،  (، كابن حجر،ُُِٗ، رقم)المرجع السابقالذىيب، ك 
 (ُٖٓبن سعيد بن قيس األنصارم ا٤بدين، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) ىو ٰبٓب (4)
٧بمد بن إبراىيم بن ا٢بارث بن خالد التيمي، أبو عبد ا ا٤بدين، ركل عن عائشة كأيب سعيد، كركل عنو ٰبٓب بن سعيد  (5)

ُب حديثو شيء يركم : كقاؿ أٞبد، ثقةكيعقوب بن شيبة:  بن معْب كأبو حاًب كالنسائي كابن خراشاقاؿ  كاألكزاعي كخلق،
/ ِْ، )المرجع السابقثقة لو أفراد، مات سنة عشرين على الصحيح. انظر: ا٤بزم، ، كقاؿ ا٢بافظ: أحاديث مناكّب أك منكرة

 (ُٗٔٓ، رقم)ْ، طالتقريب(، كٓ/ ٗ، )ُطالتهذيب، (، كابن حجر، ْٓٗٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك َُّ
 (َِِعبد الرٞبن بن عوؼ الزىرم ا٤بدين، ثقة مكثر، كقد تقدمت ترٝبتو ص)أبو سلمة بن ىو  (6)
، كركل عنو كٝباعة ٰبٓب بن عبد الرٞبن بن حاطب بن أيب بلتعة، أبو ٧بمد أك أبو بكر ا٤بدين اللخمي، ركل عن أسامة كعائشة (7)

المرجع ق. انظر: ا٤بزم،  َُْتوُب سنة كقاؿ ا٢بافظ: ثقة، ثقة رفيع القدر، كخلق، كقاؿ الذىيب:  زيد بن أسلم ك٧بمد بن عمرك
، ْ، طالتقريب(، كِْٗ/ ُُ، )ُطالتهذيب، (، كابن حجر، َِِٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ّْٓ/ ُّ، )السابق

 (ِٕٗٓرقم)
 ُب )أ(: "من ا٢بوض"، كا٤بثبت من )ب( كما جاء ُب سنن الدارقطِب (8)
(9)   :كتاب المصنف(، كعبد الرزاؽ ُب ُْرقم)باب الٌطهور للوضوء، ، كتاب الطهارة، الموطأأخرجو مالك ُب التخريج ،

(، ِٔ، كتاب الطهارة، باب ا٤باء ا٤بتغّب، رقم)سننال(، كالدارقطِب ُب َِٓرقم)باب ا٤باء ترده الكبلب كالٌسباع، الطهارة، 
(، كلهم من طريق ٰبٓب بن ُُُٖرقم)يوانات سول الكلب كا٣بنزير، باب سؤر سائر ا٢ب، كتاب الطهارة، لسنناكالبيهقي ُب 

 سعيد ّٔذا اإلسناد.
 :رجاؿ إسناد ا٤بصنف ثقات أثبات. دراسة اإلسناد 
 :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو صحيح كموقوؼ على عمر كعمرك بن العاص رضي ا عنهما. الحكم على األثر 
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، عن حبيب بن (3)، ثنا ابن أيب عدمٌ (2)، ثنا أبو عبيد(1)حٌدثنا علٌي بن عبد العزيز - ِّٓ
ردىا اإلبل كتا من ا٢بوض تصدر عنه ةالٌسؤر  قاؿ: قلت أليب ىريرة: أرأيت، (5)، عن أبيو(4)بشها

 (6)«ال ٰبرـٌ ا٤باء شيء: »ىل أتطٌهر منو؟ قاؿ اركيلغ فيها الكبلب كيشرب منها ا٢بم الٌسباع

كٰبٓب  (9)كالزىرمٌ  (8)كعطاء (7)٢بمار ا٢بسن البصرما ن رٌخص الوضوء بفضلك٩بٌ 
ال بأس : »كالشافعي، كقاؿ (14)كمالك (13)كأبو الزناد (12)كربيعة (11)كبكّب بن األشجٌ  (10)األنصارمٌ 

 (16)«الدكاٌب كلها ما خبل الكلب كا٣بنزير (15)[]بأسآر

                                                 
 (ٓٗتقدمت ترٝبتو ص) ىو أبو ا٢بسن البغوم، ثقة، (1)
 ( ٓٗىو القاسم بن سبلـ، ثقة فاضل، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (٧ُٕٓبمد بن إبراىيم بن أيب عدم، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (3)
 ( ُٕٓىو العنربم، من أىل البصرة، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ُٕٓٝبتو ص)شهاب بن مدِب العنربم التميمي البصرم، ثقة، كقد تقدمت تر ىو  (5)
(6)   :باب الٌتوسعة ُب طهارة ا٤باء اٌلذم ال ٪باسة لو من غّب توقيت ُب مبلغو، ، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب التخريج

(، كُب باب سؤر البغل كا٢بمار كغّبه من ِِْ(، كُب باب ذكر سؤر السباع كما فيها من الكراىة كالٌرخصة، رقم)ُٔٓرقم)
، كتاب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار(، كابن أيب شيبة ُب ِِٗختبلؼ، رقم)صنوؼ األٍسآر كما فيو من اال

 (، كلهم من طريق حبيب بن شهاب ّٔذا اإلسناد.ُُُٓالطهارات، باب من قاؿ ا٤باء طهور ال ينجسو شيء، رقم)
 (ّٖٔ(، ك)ّٕٔ(، ك)ّٔٔ( ك)ّٓٔ(، رقم)َُْ/ ُ، )ِ، طالمصنفانظر: عبد الرزاؽ بن ٮباـ،  (7)
الكتاب المصنف في ابن أيب شيبة ُب (، ك ِّٔباب سؤر الدكاب، رقم)، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب  (8)

 (ُِّ، رقم)ركتاب الطهارات، باب من قاؿ ال بأس بسؤر ا٢بمااألحاديث واآلثار، 
عبد الرزاؽ بن ٮباـ، «. الى بىٍأسى ًبوً »أخرجو عبد الرزاؽ، عن معمر قاؿ: سألت الٌزىرٌم، عن الوضوء من فضل ا٢بمار فقاؿ:  (9)

 (ّٓٔ(، رقم)َُْ/ ُ، )ِ، طالمصنف
ركزم(، ك ُُٔ/ ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس،  (10)

ى
 َُْ، صُط، اختالف الفقهاء، ا٤ب

 رجع السابقالمانظر: مالك بن أنس،  (11)
ركزًم، ك المرجع السابقانظر: مالك بن أنس،  (12)

ى
 َُْ، صُط، اختالف الفقهاء، ا٤ب

ركزم، ك المرجع السابقانظر: مالك بن أنس،  (13)
ى
 ، المرجع السابقا٤ب

 (ُُٓ/ ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس،  (14)
، : ا١بوىرم-على سبيل ا٤بثاؿ-، انظر ُب )أ(: بًأىٍسواًر، كا٤بثبت من )ب(، كىو الصحيح كما جاء ُب ا٤بعاجم العربية (15)

ابن منظور، ، ك ُِٓص، المغرب في ترتيب المعرب، (، كا٣بوارزميٕٓٔ/ ِ، )ْطالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 
 (ّّٗ/ ْ، )ّطلسان العرب، 

 (ْْ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي،  (16)
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 (3)كمالك (2)كبكّب بن اأٍلشج (1)رٌخص ُب الوضوء بفضل البغاؿ ٰبٓب بن سعيدك 
 . (4)كالشافعي

إاٌل سؤر ا٢بمار كالبغل فإف أحٌب إلينا أف يتوٌضأ بو ٌٍب يتيٌمم إف مل ٯبد »لت طائفة: اكق        
 .ؿ الثورما، ىكذا ق(5)«فيكوف قد اٍستوثق

كقاؿ ُب  ،دكاب كالسباع كالطّب فسؤره مكركهما ال يؤكل ٢بمو من ال (6)[كقاؿ النعماف: ]ٝبيع        
 مل (7)[، ]كإفسؤر الكلب كٝبيع السباع: إذا توضأ بو متوضئ كصلى مل ٯبزئو صبلتو كعليو أف يعيدىا

غّب سؤرٮبا تيمم كمل يتوضأ بو إال السنور فإنو يكره سؤرىا كإف توضأ بو متوضئ فقد  ٯبد ا٤بتوضئ ماء
كإف مل  ،كإف توضأ بو أجزأهكل كاحد منهما أساء كصبلتو جائزة ككذلك الفأرة كالوزغة يكره سؤر  

كقاؿ ُب سؤر ا٢بمار كالبغل: إف توضأ بو رجل فعليو أف يعيد  ،ٯبد ماءا غّبه توضأ بو كمل يتيمم
 .(8) الوضوء كالصبلة فإف مل ٯبد ماءا غّب سؤرٮبا توضأ بو كتيمم ٯبمعهما احتياطا

، (9)«الوضوء مل ٯبزئو م، كإف بدأ بالتيٌمم قبلمٌ يتوٌضأ بو ٌٍب يتي: »كحكي عن زفر أنو قاؿ
 . (10)«ٍب تيمم أك تيمم ٍبٌ توٌضأ بو أجزأه وإف توٌضأ ب: »كقاؿ يعقوب

                                                 
ركزم(، ك ُُٔ/ ُ، )ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس،  (1)

ى
 َُْ، صُط، اختالف الفقهاء، ا٤ب

 المرجع السابقانظر: مالك بن أنس،  (2)
،      ُ، طالمدونةانظر: مالك بن أنس، «. ال بأس بو»كسألت مالكا عن سؤر ا٢بمار كالبغل، فقاؿ: قاؿ ابن القاسم:  (3)
(ُ /ُُٓ) 

 (ْْ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي، انظر:  (4)
ركزمانظر:  (5)

ى
 َُّ، صُط، اختالف الفقهاء، ا٤ب

 ُب )ب(: "ُب ٝبيع"، كا٤بثبت من )أ( (6)
 ُب )أ(: "فإف"، كا٤بثبت من )ب( (7)
 (َٓ/ ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ٔٗ/ ُ، )ُ، طالمبسوطا٤بعركؼ بػػ  اأَلْصل  الشيباين، انظر:  (8)
، ، كالزيلعيالمرجع السابقلسرخسي، اانظر:  (9)  ( ّٓ/ ُ، )ُط، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ

 المرجع السابقانظر:  (10)
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لىٍيسىٍت بًنىجىسو ًإنػَّهىا : »صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ ُب ا٥برٌة ا قاؿ أبو بكر: ثابت عن نيبٌ 
ا٥بٌر  ؤكل ٢بومها حكم سؤر تالدكاب الٍب ال (2)]أسآر[ فحكم (1) «ًمنى الطَّوَّاًفْبى عىلىٍيكيٍم كىالطَّوَّافىاتً 

 . أنو ٪بس أك يدؿ عليو كتاب أك سنة على الطهارة إال ما أٝبع أىل العلم عليو على أف كل ماء

ومها طاىر ك٩بن حفظنا ٢ب سآر الدكاٌب الٍب تؤكلأ ن أىل العلم يرل أفم كىكل من ٫بفظ عنو        
الرأم من  كأصحاب (7)كىو قوؿ أىل ا٤بدينة (6)كإسحاؽ (5)كأٞبد (4)كالشافعيٌ  (3)ذلك عنو الثورم

 .       (8)أىل الكوفة

 اكا٢بكم كٞباد ال يركف بسؤر الفرس بأس (10)كابن سّبين (9)ككاف ابن عمر كا٢بسن       

 

 

 

 

 

                                                 
 (ُِٗتقدـ ٚبرٯبو ص) (1)
 ُب )أ(: "أىٍسوىار"، ك ا٤بثبت من )ب( (2)
 (ُِ/ ُ، )ُط، المعاني البديعة في معرفة اختالف أىل الشريعة، الرٲبيانظر:  (3)
 (ْْ/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي، انظر:  (4)
 (ِْ/ رقم)ٖ، صُط ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل،أٞبد حنبلانظر:  (5)
 (ّْ(، رقم)َّٖ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، انظر:  (6)
 (ُُٔ/ ُ) ،ِط، الكافي في فقو أىل المدينة، بن عبد الربانظر: ا (7)
 (ْٕ/ ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ِّ/ ُ، )ُ، طالمبسوطا٤بعركؼ بػػ  اأَلْصل  الشيباين، انظر:  (8)
كتاب الطهارات، ُب الوضوء بسؤر الفرس كالبعّب، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرجو ابن أيب شيبة ُب  (9)

 (َِّرقم)
 المرجع السابق (10)
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، (6)، عن نافع(5)، كعبيد ا(4)، عن حٌجاج(3)، ثنا حفص(2)، ثنا أبو بكر(1)حدثنا إ٠باعيل - ِّٔ
 (7)سيرل بأسا بسؤر الفر  ابن عمر، أنٌو كاف ال نع

 

 

 

 

                                                 
 (ُِٖىو إ٠باعيل بن قتيبة، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٖىو ابن أيب شيبة، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
بن طلق بن معاكية النخعي، أبو عمر الكوُب، قاضي الكوفة كقاضي ا١بانب  -ٗبعجمة مكسورة كياء كمثلثة-ياث حفص بن غً  (3)

كابن أيب  ، كركل عنو أٞبد كٰبٓب كإسحاؽكحجاج بن أرطاة كآخرين د كاألعمشالشرقي، ركل عن عاصم األحوؿ كٰبٓب بن سعي
ككاف ككيع رٗبا سئل ، كقاؿ أٞبد بن عبد ا العجلي: ثقة مأموف فقيو، ، قاؿ ٰبٓب بن مىًعْب: حفص بن غياث ثقةشيبة كغّبىم

ثقة ثبت إذا حدث من كتابو، "كقاؿ يعقوب ٍبن شيبة:  فيقوؿ: اذىبوا إىل قاضينا فاسألوه، ككاف شيخا عفيفا مسلما. يءعن الش
كقاؿ  كقاؿ أبو زرعة: ساء حفظو بعد ما استقضي، فمن كتب عنو من كتابو فهو صاّب، كإال فهو كذا."، كيتقى بعض حفظو

يح. كقاؿ ٧بمد ٍبن عبد الرحيم البزاز ، عن علي ابن ا٤بديِب: كاف ٰبٓب يقوؿ: حفص ثبت. فقلت: إنو يهم. فقاؿ: كتابو صح
        كقاؿ أبو عبيد اآلجرم : ٠بعت أبا داكد يقوؿ: كاف  النسائي، كعبد الرٞبن بن يوسف بن خراش: حفص بن غياث ثقة.

ثقة فقيو تغّب حفظو قليل كقاؿ ا٢بافظ:  عمش غّب حفص بن غياث.ألاعبد الرٞبن ٍبن مهدم ال يقدـ بعد الكبار من أصحاب 
الذىيب، (، ك ٔٓ/ ٕ، )ُ، طتهذيب الكمالق، ، كقد قارب الثمانْب. انظر: ا٤بزم،  ُٓٗق أك  ُْٗتوُب سنة  ُب اآلخر،
 (َُّْ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُُٓٔ، رقم)ُ، طالكاشف

 (ُّٓىو حجاج بن أرطاة، صدكؽ كثّب ا٣بطأ كالتدليس، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (ُُٕثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) ىو عبيد ا بن عمر العمرم، ثقة (5)
 (ٓٗىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (6)
(7)   :كتاب الطهارات، ُب الوضوء بسؤر الفرس الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج

 من طريق حفص بن غيات ّٔذا إلسناد. (ُّٗكالبعّب، رقم)
 :رجاؿ اإلسناد ثقات إال حجاج بن أرطاة فإنو صدكؽ كثّب ا٣بطأ كالتدليس كما تقدـ ُب ترٝبتو، كلكنو مل  دراسة اإلسناد

يتفرد بالركاية، فقد ركل ا٤بصنف كابن أيب شيبة ىذا األثر عن طريق حجاج مقركنا بعبيد ا العمرل كىو من الثقات األثبات 
   فانتفت شبهة التدليس كاحتماؿ ا٣بطأ، كا أعلم.

 :ُب ضوء دراسة ىذا األثر تبْب أنو موقوؼ على ابن عمر رضي ا عنهما كسنده صحيح. الحكم على األثر 
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 ذكر فضل ماء المشرك -ٕٔ

 . توٌضأ من ماء نصرانٌية ُب جرٌة نصرانٌية وركينا عن عمر بن ا٣بطاب أن        

كأبو ثور كأصحاب  (2)كالشافعيٌ  (1)بسؤر النصرايٌن بأسا األكزاعٌي كالثورم لك٩بن كاف ال ير        
ندرم  فإهٌنما قاال: ال (5)كإسحاؽ (4)ىذا مذىبو إالى أٞبد ظ عنو من أىل العلمفككٌل من ٫ب (3)الرأم

 .ماء سؤر ا٤بشرؾ

ال ينقلو عن الٌطهارة إاٌل ٪باسة تغٌّب  راء كاف طاىناء حيث كاف كُب أٌم إقاؿ أبو بكر: كا٤ب       
 .مو أك لونو أك رٰبوعط

، أٌف عمر، (10)، عن أبيو(9)سلم، عن زيد بن أ(8)، أنا سفياف(7)، أنا الشافعيٌ (6)أخربنا الربيع - ِّٕ
 .(11)ماء نصرانية ُب جرة نصرانية توٌضأ من

 
                                                 

 (ُُِ/ ُ، )ِطمختصر اختالف العلماء، انظر: الطحاكم،  (1)
/ ُ، )ُ، طاألمالشافعي، انظر: «. كال بأس بالوضوء من ماء ا٤بشرؾ، كبفضل كضوئو، ما مل يعلم فيو ٪باسة»قاؿ الشافعي:  (2)

ٓٔ) 
 (ْٕ/ ُ، )ُ، طالمبسوط(، كالسرخسي، ُُْ/ُ، )ُ، طشرح مختصر الطحاويا١بصاص، انظر:  (3)
 (ُّّ/ ِ، )ُ، طمسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويوالكوسج، انظر:  (4)
 المرجع السابقانظر:  (5)
 (ُِٗترٝبتو ص)الربيع بن سليماف بن داكد ا١بًٍيزًم، ثقة، كقد تقدمت ىو  (6)
 (ُُْىو اإلماـ ٧بمد بن إدريس ا٤بطليب، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) (7)
 (َُُىو ابن عيينة، ثقة ثبت حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (8)
 (َُٗىو أبو عبد ا ا٤بدين، ثقة عامل ككاف يرسل، كتقدمت ترٝبتو ص) (9)

، كقد تقدمت ىو  (10)  (ُِٓترٝبتو ص)أسلم العدكم موىل عمر، ثقة ٨بضـر
(11)   :السنن البيهقي ُب (، ك ٔٓ/ ُباب ماء النصراين كالوضوء منو، )، كتاب الطهارة، األمأخرجو الشافعي ُب التخريج

السنن (، كُب ْٔٓ، كتاب الطهارة، باب اآلنية، رقم)معرفة السنن واآلثار(، كُب ِِِ، كتاب الطهارة، باب اآلنية، رقم)الصغير
 (، كلهم من طريق سفياف ّٔذا اإلسناد.ُِٗباب التطهر ُب أكاين ا٤بشركْب إذا مل يعلم ٪باسة، رقم)ارة، ، كتاب الطهالكبرى
 :إسناد ا٤بصنف صحيح من األئمة الثقات األثبات. دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على عمر رضي ا عنو، كسنده صحيح. الحكم على األثر 
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 والنحاس وغير ذلك (1)الوضوء في آنية الصفر ذكر -ٕٕ

كركم عنو . قيل من ٫باس (2)أنو اغتسل ُب ٨بضب مثابت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلٌ        
 .من صفرأنو توضأ ُب ٨بضب 

عن موسى بن ، (5)، ثنا زائدة بن قدامة(4)ثنا ٰبٓب بن أيب بكّب ،(3)نا ٧بمد بن إ٠باعيلثحد - ِّٖ
، قاؿ: دخلت على عائشة فقلت ٥با: أال ٙبدثيِب (7)، عن عبيد ا بن عبد ا بن عتبة(6)أيب عائشة

:  عليو كسلم فقاؿا لىرسوؿ ا ص لكسلم؟، قالت: بلى، ثق ؿ ا صلى ا عليوو عن مرض رس
؟» ، «ُب اٍلًمٍخضىبً  ضىعيوا يل مىاءن : »كنك يا رسوؿ ا، فقاؿر قلنا: ال، كىم ينتظف« أىصىلَّى النَّاسي

 (8)لينوء فأغمي عليو ٍب أفاؽ. كىذكر ا٢بديث قالت: ففعلنا فاغتسل ٍب ذىب

                                                 
، ّطلسان العرب، انظر: ابن منظور، الصٍُّفر ىو: النحاس ا١بيد، كقيل: الصفر ضرب من النحاس، كقيل: ىو ما صفر منو.  (1)
 (، فصل الصاد ا٤بهملةُْٔ/ ْ) 
، القاسم بن سبلٌـ«. ا٤بخضب ىو مثل اإلجانة اٌلًٍب يغسل فيها الثياب ركن ك٫بوىا كقد يقاؿ لو ا٤بركن أيضا»قاؿ أبو عبيد:  (2)

 (ُٗ/ ّ، ) ُطغريب الحديث، 
 (ٕٗىو الصائغ، أبو جعفر البغدادم، صدكؽ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (َِِىو قاضي كرماف، ثقة، تقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (َِِىو أبو الصلت الكوُب، ثقة ثبت، تقدمت ترٝبتو ص) (5)
    الكوُب، ركل عن سعيد بن جبّب كعبد ا بن شدادموالىم، أبو ا٢بسن  -بسكوف ا٤بيم-موسى بن أيب عائشة ا٥بٍمداين  (6)

قاؿ علي  .كالسفياناف كأبو عوانة كآخركفكعبد ا بن أيب رزين األسدم كغّبىم، كركل عنو شعبة  كعبيد ا بن عبد ا بن عتبة
حدثنا موسى بن أيب : بن عيينةكقاؿ ا٢بميدم عن ا، كاف سفياف الثورم ٰبسن الثناء عليو: بن ا٤بديِب ٠بعت ٰبٓب بن سعيد يقوؿ

كنت إذا رأيت موسى : كقاؿ ٧بمد بن ٞبيد عن جرير، ثقة :بن منصور عن ابن معْب كقاؿ إسحاؽ، عائشة ككاف من الثقات
الذىيب، (، ك َٗ/ ِٗ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . ككاف يرسل ثقة عابد، كقاؿ ا٢بافظ: ذكرت ا تعاىل لرؤيتو

 (َٖٗٔ، رقم)ْ، طتقريبال(، كِّٓ/ َُ، د.ط، )التهذيب(، كابن حجر، َٕٕٓ، رقم)ُ، طالكاشف
 ( ٖٔىو ا٥بذيل، أبو عبد ا ا٤بدين الفقيو األعمى، ثقة فقيو ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (7)
(8)   :جعل اإلماـ  ا، كتاب األذاف، باب: ًإ٭بٌ صحيح البخاري٢بديث قد أخرجو الشيخاف؛ فأخرجو البخارم ُب ىذا االتخريج

، كتاب الصبلة، كباب استخبلؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر من مرض صحيح مسلم(، كأخرجو مسلم ُب ٕٖٔليؤًٌب بو، رقم)
 (، كبلٮبا من طريق زائدة بن قدامة ّٔذا اإلسناد.ّٓٗكسفر، كغّبٮبا من يصٌلي بالنٌاس، رقم)

 :كؽ كسند ا٤بصنف بو حسن، كقد ركل الشيخاف ىذا رجاؿ إسناد ا٤بصنف ثقات إال شيخو فإنو صد دراسة اإلسناد
 ا٢بديث عن طريق أٞبد بن يونس عن زائدة بن قدامة ّٔذا اإلسناد، فهو صحيح لغّبه.

 :ىذا ا٢بديث صحيح ببل شك، كقد ركاه الشيخاف ُب صحيحهما. الحكم على الحديث 
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 (1)«ٍن ٫بيىاسو فىأىٍجلىٍسنىاهي ُب ٨ًبٍضىبو ٢بًىٍفصىةى مً : »كُب غّب ىذا ا٢بديث

، أخربين عبيد ا بن (4)عبد العزيز بن ٧بمد، ثنا (3)، ثنا سعيد(2)دثنا ٧بمد بن عليح - ِّٗ
 : ، قالت(8)، عن زينب بنت جحش(7)يو، عن أب(6)عن إبراىيم بن ٧بمد، (5)عمر

 

 
                                                 

(، ُِٕٗٓرقم)مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي ا عنها، ، مسند النساء، مسند اإلمام أحمدأخرجو أٞبد ُب  (1)
       صحيح (، كابن خزٲبة ُب ُٕٗ، كتاب الطهارة، باب الوضوء ُب النحاس، رقم)المصنف(، كعبد الرزاؽ ُب ُِٓٗٓك)

ل على أف اغتساؿ (، كُب باب ذكر الدليُِّباب إباحة الوضوء كاٍلغسل ُب أىكاين النحاس، رقم)، كتاب الوضوء، ابن خزيمة
اإلحسان (، كابن حباف ُب صحيحو كما ُب ِٖٓالنيب صلى ا عليو كسلم من اإٍلغماء مل يكن اغتساؿ فرض ككجوب، رقم)

لىى أيحيدو »، كتاب التاريخ، باب ذكر البياف بأف قوؿ عقبة بن عامر: بترتيب صحيح ابن حبان البن بلبان ، «صىلَّى عىلىى قػىتػٍ
السنن (، كالبيهقي ُب َُٓرقم)، ، كتاب الطهارة، كأما حديث ىيشيمالمستدرك على الصحيحينُب (، كا٢باكم ٔٗٓٔرقم)

، كتاب الطهارة، باب التطهر ُب سائر األكاين من ا٢بجارة كالزجاج كالٌصفر كالٌنحاس كالٌشبو كا٣بشب كغّب ذلك، الكبرى
 .ة، عن عائشة رضي ا عنها(، كلهم من طريق عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم، عن عرك ُِِرقم)

(ٕٗىو الصائغ، أبو عبد ا ا٤بكي، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ٕٗىو سعيد بن منصور، ثقة حافظػ، كتقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (َُِعبد العزيز بن ٧بمد بن عبيد الدراكردم، صدكؽ ٱبطئ، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (4)
 (ُُٕترٝبتو ص)ىو العمرم، ثقة ثبت، كتقدمت  (5)
. صدكؽ، قاؿ ا٢بافظ: ركل عن أبيو، كركل عنو عبيد ا كعبد ا ابنا عمر، إبراىيم بن ٧بمد بن عبد ا بن جحش األسدم (6)

 (ِّٔ، رقم)تقريبال(، كابن حجر، ُِٗ، رقم)الكاشفالذىيب، (، ك ُٕٔ/ ِ، )ُ، طتهذيب الكمال انظر: ا٤بزم،
األسدم، صحايب صغّب، كأبوه من كبار الصحابة، كعمتو زينب أـ ا٤بؤمنْب، قاؿ البخارم: قتل ٧بمد بن عبد ا بن جحش  (7)

     ركل عن النيب صلى ا عليو كسلم كعن عائشة كٞبنة، كركل عنو ابنو إبراىيم كمواله  أبوه يـو أحد، كقاؿ اآلخركف: ُب مؤتة،
، كابن حجر، (ٓٗ/ ٓ، )ُط، أسد الغابة، (، كابن األثّبُّّٕ/ ّ) ،ُط، االستيعاب، بن عبد الربانظر: ا أبو كثّب كغّبٮبا.

 .(َِٓ/ ٗ، )ُطتهذيب التهذيب، (، كُٖ/ ٔ، )ُ، طاإلصابة
أـ ا٤بؤمنْب كأمها أميمة بنت عبد ا٤بطلب عمة رسوؿ ا صلى ا عليو ، بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صربة بن مرة زينب(8)

تزكجها النيب صلى ا عليو كآلو كسلم سنة ثبلث كقيل سنة ٟبس ككانت قبلو عند زيد بن حارثة كىي الٍب نزؿ فيها  ،كآلو كسلم
بن أخيها ٧بمد اعنها ، ركل ككانت أكؿ من مات من نساء النيب صلى ا عليو كآلو كسلم، فلما قضى زيد منها كطرا زكجناكها

، كأـ حبيبة بنت أيب سفياف كزينب بنت أيب سلمة ربيبة النيب صلى ا عليو كآلو كسلمبن عبد ا بن جحش ككلثـو بن ا٤بصطلق 
(،         ُْٖٗ/ ْ)، ُط، االستيعاب، بن عبد الربانظر: ا. قاؿ الواقدم ماتت سنة عشرين كصلى عليها عمر بن ا٣بطاب

 .(ُّٓ/ ٖ، )ُط، اإلصابة، كابن حجر العسقبلين، (ُِٔ/ ٕ، )ُط، أسد الغابة، كابن األثّب
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ا،»  (1)«٨ًبٍضىبه ًمٍن صيٍفرو  تػىوىضَّأى رىسيوؿي اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ُب ٨ًبٍضىيب ىىذى

كقاؿ ا٢بسن: رأيت عثماف يصٌب عليو من إبريق كىو . ستنو توضأ ُب طأ كرٌكينا عن عليٌ 
ف أبو بكر كعمر كا٣بلفاء إذا أراد اكعن ابن سّبين قاؿ: ك .يتوٌضأ. كرئي أنس يتوٌضأ ُب طست

 . ا٤بسجد دعا بالٌطستُب يصلي توٌضأ كإف كاف أف أحدىم

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)   :(، كأبو عبيد ُب ِْٕباب الوضوء بالصفر، رقم)، كتاب الطهارة كسننها، سنن ابن ماجوأخرجو ابن ماجو ُب التخريج

(، ُِٓ، باب الوضوء ُب اآلنية الٍب من جواىر األرض من النحاس كغّبه، كالٌرخصة فيو ما خبل الٌذىب كالفضة، رقم)الطهور
(، كابن أيب عاصم ُب ِّٕٓٔ، مسند النساء، حديث زينب بنت جحش رضي ا عنها، رقم)أحمدمسند اإلمام كأٞبد ُب 

، مسند النساء، زينب بنت جحش بن رياب بن أسد بن خزٲبة، توفٌيت سنة عشرين رضي ا عنها، اآلحاد والمثاني
سدية زكج الٌنيبٌ صٌلى ا عليو كسٌلم ، مسند النساء، زينب بنت جحش بن رباب األالمعجم الكبير(، كالطرباين ُب َّّٗرقم)

 (، كلهم من طريق عبيد ا بن عمر العمرم ّٔذا اإلسناد.ُْْ(، ك)ُّٗكرضي عنها، رقم)
  :قاؿ ا٢بافظ فيو: بن عبد ا بن جحش األسدمكىو اإبراىيم بن ٧بمد  رجاؿ إسناد ا٤بصنف ثقات إالدراسة اإلسناد ،

          قاؿقد ضعفو بعض العلماء.  الدراكردم كىوعبد العزيز بن ٧بمد  إف ك ضعف حيث"صدكؽ"، كُب إسناد ا٤بصنف كذل
كىذا ا٢بديث من ركايتو عن       ، "حديثو عن عبيد ا العمرم منكر"، كقاؿ النسائي: "سيء ا٢بفظ": ُب الدراكردم أبو زرعة

". كلكن مل ينفرد الدراكردم ّٔذه الركاية عن       فيخطئصدكؽ، كاف ٰبدث من كتب غّبه عبيد ا العمرم، كقاؿ ا٢بافظ: "
    سعيد بن ا٢بكم بن ا٠بو  كابن أيب مرًنعلى ىذه الركاية كما ُب الطهور أليب عبيد، عبيد ا العمرم، فقد تابعو ابن أيب مرًن 

 من الثقات األثبات.كىو  ٧بمد بن سامل
 :ا٢بديث أنو صحيح لغّبه، كقد صححو البوصّبم كما ُب مصباح تبْب من دراسة إسناد ىذا  الحكم على الحديث

 (ِْٕ/ ُ، )ُ، سنن ابن ماجو، طابن ماجوالزجاجة. انظر: 
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عن شعيب بن  ،(3)ا إ٠باعيل بن إبراىيم، ثن(2)، ثنا سعيد(1)دثنا ٧بمد بن عليح - َِْ
 (6)«رىأىٍيتي عيٍثمىافى يىصيبُّ عىلىٍيًو ًمٍن ًإٍبرًيقو : »، قاؿ(5)، عن ا٢بسن(4)ا٢ببحاب

 

 

 

 

                                                 
 (ٕٓىو أبو عبد ا ا٤بكي، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ٕٗىو سعيد بن منصور، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
 (ُِِىو ابن علية، ثقة حافظ حجة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
   ، كركل عنو كأيب قبلبة كآخرين شعيب بن ا٢ببحاب األزدم موالىم ا٤بعويل، أبو صاّب البصرم، ركل عن أنس كأيب العالية (4)

كذكره ابن حباف ُب الثقات، ، كاف ثقة كلو أحاديث: كقاؿ ابن سعد، ثقة: قاؿ أٞبد كالنسائي ،كغّبىم يونس بن عبيد كا٢بماداف
، الكاشفالذىيب، (، ك َٗٓ/ ُِ، )ُ، طتهذيب الكمالثقة، توُب سنة إحدل كثبلثْب أك قبلها. انظر: ا٤بزم، كقاؿ ا٢بافظ: 

 (ِٕٔٗ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كَّٓ/ ْ، )ُطتهذيب التهذيب، (، كابن حجر، ِِْٖ، رقم)ُط
أبو سعيد موىل زيد بن ثابت كقيل ، األنصارم موالىم -بالتحتانية كا٤بهملة-ا٢بسن ابن أيب ا٢بسن البصرم كاسم أبيو يسار (5)

 غّبىم،عمراف بن حصْب كأيب موسى كابن عباس ك عثماف ك ركل عن ، كلد ا٢بسن زمن عمر، قطبة كقيل غّب ذلك موىل ٝبيل بن
: كقاؿ بكر ا٤بزين، ما جالست فقيها قط إال رأيت فضل ا٢بسن عليو: قاؿ قتادة، أممبن عوف كيونس ك ٞبيد الطويل كاعنو ركل ك 

ماـ كاف كبّب اإلكقاؿ الذىيب: ، من سره أف ينظر إىل أعلم عامل أدركناه ُب زمانو فلينظر إىل ا٢بسن فما أدركنا الذم ىو أعلم منو
مات ُب رجب سنة "، فقيو فاضل مشهور ككاف يرسل كثّبا كيدلسثقة "، كقاؿ ا٢بافظ: "الشأف رفيع الذكر رأسا ُب العلم كالعمل

(، كابن َُِِ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ٓٗ/ ٔ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . عشرة كمائة كقد قارب التسعْب
 (ُِِٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِّٔ/ ِ، )ُطتهذيب التهذيب، حجر، 

(6)   :نية الٍب من جواىر اأٍلرض من النحاس كغّبه، كالرخصة فيو ما باب الوضوء ُب اآل، الطهورأخرجو أبو عبيد ُب التخريج
، كتاب الطهارات، ُب الوضوء ُب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار(، كابن أيب شيبة ُب ُِٗخبل الذىب كالفضة، رقم)

 م من طريق شعيب بن ا٢ببحاب بو.، كله(ِّّٓٗ(، ككتاب التاريخ، رقم)ّٓٗالنحاس، رقم)
  :رجاؿ اإلسناد كلهم من الثقات األثبات.دراسة اإلسناد 
 ىذا األثر صحيح كموقوؼ على الصحايب ا١بليل عثماف بن عفاف رضي ا عنو من فعلو كما حكى عنو  :ثرالحكم على األ

 ا٢بسن البصرم.
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: ، قاؿ(4)، عن عبد خّب(3)، عن خالد بن علقمة(2)، ثنا شريك(1)نا ٧بمد بن إ٠باعيلثحد - ُِْ
 (5)«عليا يتوضأ من ركوة ُب طسترأيت »

 

 

 

 

                                                 
 (ٕٗىو الصائغ الكبّب، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُّّىو شريك بنت عبد ا النخعي، صدكؽ ٱبطئ كثّبا، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (2)
، ككاف شعبة يهم ُب كالثورم كغّبىم خالد بن علقمة، أبو حية بالتحتانية الوادعي، ركل عن عبد خّب، كركل عنو زائدة كشعبة (3)

، ، شيخ: كقاؿ أبو حاًب، ثقة: بن معْب كالنسائياقاؿ  ا٠بو كاسم أبيو فيقوؿ: مالك بن عرفطة كرجع أبو عوانة إليو ٍب رجع عنو.
، ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُّْ/ ٖ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . صدكؽكقاؿ الذىيب: كثق، كقاؿ ا٢باظ: 

 (ُٗٓٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَُٖ/ ّ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، ُِّْرقم)
مل يصح لو صحبة، ركل عن أيب بكر كعلي، كركل عنو أبو إسحاؽ كحصْب.  الكوُب،عبد خّب بن يزيد ا٥بمداين، أبو عمارة  (4)

 (ِّٔٓ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ْٗٔ/ ُٔ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم، ، ثقة، ٨بضـرقاؿ الذىيب كا٢بافظ: 
(5)  :(،  ُُُرقم)، صٌلى ا عليو كسٌلمباب صفة كضوء النيب ، ة، كتاب الطهار سنن أبي داودأخرجو أبو داكد ُب  التخريج
من  ءالوضو ، كتاب الطهارة، باب السنن الكبرى(، كُب ِٗ، كتاب الطهارة، باب غسل الوجو، رقم)سنن النسائيالنسائي ُب ك 

مسند علي بن أيب طالب رضي ، مسند ا٣بلفاء الراشدين، مسند اإلمام أحمد(، كأٞبد ُب ٕٕرقم) اإلناء كالوضوء ُب الٌطست،
(، كابن ُِّنية اٌلٍب من جواىر األرض من الٌنحاس كغّبه، رقم)باب الوضوء ُب اآل، الطهور(، كأبو عبيد ُب َُِٕرقم)ا عنو، 

(، كابن حباف ُب ٓٓ، كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء كم ىو مرة، رقم)الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارأيب شيبة ُب 
، كتاب الطهارة، باب ذكر ا٣برب ا٤بدحض قوؿ من زعم أٌف اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان البن بلبانكما ُب   صحيحو

، كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب َُٔٓرقم)، الفرض على ا٤بتوضىء ُب كضوئو ا٤بسح على الرجلْب دكف الغسل
، كتاب الطهارة، باب شرح السنة(، كالبغوم ُب ُِِجلْب، رقم)(، كباب التكرار ُب غسل الر ُِّباب صفة غسلهما، رقم)

 (،  كلهم من طريق خالد بن علقمة بو.ِِِصفة كضوء الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم، رقم)
  :إسناد ا٤بصنف حسن ألف ٧بمد بن إ٠باعيل كشريك صدكقاف، كاألثر صحيح لغّبه، كقد تابع شريكا ُب دراسة اإلسناد

 بن علقمة عدد من الثقات، منهم أبو عوانة كزائدة بن قدامة. ركايتو عن خالد
 ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل علي بن أيب طالب رضي ا عنو كسنده صحيح. :ثرالحكم على األ 
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رؽ بن ز ، عن األ(4)، عن عثماف الٌشيباينٌ (3)، ثنا ككيع(2)، ثنا أبو بكر(1)حدثنا إ٠باعيل - ِِْ
 (6)«رىأىٍيتي أىنىسنا يػىتػىوىضَّأي ًمٍن طىٍستو : »، قاؿ(5)قيس

كاف أبو بكر »، قاؿ: (9)، عن ٧بٌمد بن سّبين(8)، عن ىشاـ(7)كمن حديث ٞبٌاد بن زيد - ِّْ
 (10)« ا٤بسجد دعا بالطستُب صٌلي توٌضأ، كإف كافي ء إذا أراد أحدىم أففاكعمر كا٣بل

                                                 
 (ُِٔىو ابن قتيبة، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٖص)ىو ابن أيب شيبة صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو  (2)
 ، أبو سفياف الكوُب، ركل عن األعمش كىشاـ بن عركة-بضم الراء كٮبزة ٍب مهملة-ككيع بن ا١براح بن مليح الريؤاسي  (3)

قاؿ أٞبد: "ما رأيت أكعى للعلم منو كال  ،كآخركف ، كركل عنو أٞبد كإسحاؽ كإبراىيم بن عبد ا القصاركاألكزاعي كخلق كثّب
مات بفيد  ُِٖكلد سنة ، ثقة حافظ عابدكقاؿ ا٢بافظ: أحفظ"، كقاؿ ٞباد بن زيد: "لو شئت لقلت إنو أرجح من سفياف"، 

(، ِْٔ/ َّ، )ُ، طتهذيب الكمالق، كلو سبعوف سنة. انظر: ا٤بزم،  ُٔٗق، أك ُب آخر سنة  ُٕٗيـو عاشوراء سنة 
 (ُْْٕ، رقم)ْ، طتقريبال(، كُِّ/ ُُ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َٔٓٔ، رقم)ُ، طلكاشفاالذىيب، ك 

، كركل عنو سعيد كابن أيب ذئب كغّبىم أبو علي، ركل عن ثىابت كمعمركقيل: عثماف بن مطر البصرم، أبو الفضل الشيبايٌن،  (4)
 ديثو، كقاؿ البخارم: منكر ا٢بديث، كقاؿ النسائيقاؿ ٰبٓب: ضعيف ال يكتب ح .كآخركف بن سليماف كعلي بن ىاشم كككيع

، قريبالت(، كابن حجر، ْْٗ/ ُٗ، )ُ، طتهذيب الكمال انظر: ا٤بزم،كقاؿ الذىيب: ضعفوه. : ضعيف، كا٢بافظ
 (ُْٗٓرقم)

قاؿ النسائي ، كغّبىم كابن عمر كعدة، كركل عنو شعبة كا٢بمادافكأنس األزرؽ بن قيس ا٢بارثي البصرم، ركل عن أيب برزة  (5)
مات بعد العشرين كا٤بائة. انظر: كابن معْب: ثقة، كقاؿ الدارقطِب: ثقة مأموف، كقاؿ أبو حاًب: صاّب ا٢بديث، كقاؿ ا٢بافظ: ثقة، 

 (.َِّ، رقم)التقريب، ك(ََِ/ ُ، )المرجع السابق(، كابن حجر العسقبلين، ُّٖ/ ِ، )المرجع السابقا٤بزم، 
(6)  :كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء ُب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرجو ابن أيب شيبة ُب  التخريج

 ، كقد ركل ابن ا٤بنذر ىذا األثر عن طريق ابن أيب شيبة.(ّٔٗالنحاس، رقم)
 :إسناد ىذا األثر ضعيف لضعف عثماف الشيباين كما تقدـ ُب ترٝبتو، كا أعلم. دراسة اإلسناد 
 :ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل أنس بن مالك رضي ا عنو، كسنده ضعيف ألف مداره على  الحكم على األثر

 عثماف الشيباين كقد ضعفو العلماء، كا أعلم.
 (ُِّىو أبو إ٠باعيل البصرم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (7)
 (ِٕىو ىشاـ بن حساف، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (8)
 (َٗىو تابعي جليل، ثقة ثبت حجة، تقدمت ترٝبتو ص) (9)

(10)   :(َّّكتاب الطهارات، من كاف يتوٌضأ إذا صٌلى، رقم)المصنف، أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج . 
 :ركاه    سند ا٤بصنف ضعيف ألنو مل يلق ٞباد بن زيد فسنده معلق كمل يصرح بالواسطة ُب ىذه الركاية، كقد دراسة اإلسناد

 ابن أيب شيبة ُب مصنفو بسند صحيح.
 :ىذا األثر صحيح كما جاء عند ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف. الحكم على األثر 
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 كابن ا٤ببارؾ (1)غّب كاحد من الٌتابعْب الرخصة ُب ذلك، كىو قوؿ سفياف الٌثورمٌ  نينا عكٌ كر 
 رهكلعلم ال يو من أىل ايتأصحابنا، ]ككٌل من لق كأيب ثور كغّبىم من (3)كأيب عبيد (2)كالٌشافعي

 .كالنحاس كالٌرصاص كأشباه ذلك (4)[وء ُب آنية الصفرالوض

على اإلباحة حٌٌب  اءؤلخبار اٌلٍب ريٌكيناىا عن الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم. كاأٍلشيل ككذلك نقوؿ        
الوضوء ُب حدا من أصحاب الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم كره أ ٝباع، كال نعلمإ ـ بكتاب أك سٌنة أكرٌ ٙب

 يءالشٌ يتوٌضأ ُب الٌنحاس. ك  فمن الٌصفر،  كيكره أ أإاٌل ابن عمر، ريكم عنو أنٌو كاف ال يتوضٌ  رالٌصف
 ذا كاف مباحا مل ٰبرـٌ بوقوؼ ابن عمر عنوإ

، أٌف   (8)، عن نافع(7)، أنا ابن جريج(6)ى، ثنا عبيد ا بن موس(5)ٌدثنا علٌي بن ا٢بسنح - ِْْ
 (9)اسحه أف يتوٌضأ ُب النٌ ر كابن عمر، كاف ي

 

 

                                                 
كال نأخذ »قاؿ سفياف: «. الٌصٍفر أنٌو كاف ال يتوٌضأ ُب»عبد الٌرزٌاؽ، عن الثٌورٌم، عن عبد ا بن دينار، عن ابن عمر: ركل  (1)
 (ُِٕارة، باب الوضوء ُب الٌنحاس، رقم)، كتاب الطهالمصنف«. بو

كال أكره إناء توضئ فيو من حجارة كال حديد كال ٫باس كال شيء غّب ذكات األركاح إال آنية الذىب كالفضة »قاؿ الشافعي:  (2)
 (ٖٓ/ ُ، )ُ، طاألم«. فإين أكره الوضوء فيهما

كعلى ىذا أمر الٌناس ُب الٌرخصة كالٌتوٌسع ُب الوضوء ُب آنية الٌنحاس كأشباىو من ا١ٍبواىر، إاٌل شيئا يركل عن  »قاؿ أبو عيبيد:  (3)
 ُٔٗص، ُ، طالطهورانظر: أبو عبيد، «. يركل عن ابن عمر من الكراىة فيها

 كا٤بثبت من )أ( ُب )ب(: "كقل من لقيتو من أىل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر"، (4)
 (ٕٔىو أبو ا٢بسن ا٥ببليل، ثقة، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (َُِعبيد ا بن موسى بن أيب ا٤بختار بن باذاـ العبسي الكوُب، ثقة كاف يتشيع، كقد تقدمت ترٝبتو ص)ىو  (6)
 (َُٖىو عبد ا٤بلك بن عبد العزيز، ثقة فاضل، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (7)
 (ٓٗىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (8)
(9)   :و(، من طريق ابن جريج بُُٕرقم)باب الوضوء ُب الٌنحاس،، كتاب الطهارة، المصنفأخرجو عبد الرزاؽ ُب التخريج 
 :رجاؿ إسناد ا٤بصنف ثقات. دراسة اإلسناد 
 :عنهما كىو صحيح.ىذا األثر موقوؼ على ابن عمر رضي ا  الحكم على األثر 
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، عن     (5)، عن نافع(4)، عن عبيد ا(3)، ثنا ابن ٭بّب(2)كرو ، ثنا أبو ب(1)حٌدثنا إ٠باعيل - ِْٓ
 (6)ابن عمر، أنٌو كاف ال يشرب ُب قدح من صفر كيتوٌضأ فيو

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (ُِٖىو ابن قتيبة، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (ُِٖىو ابن أيب شيبة صاحب ا٤بصنف، ثقة حافظ، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
    ركل عن ىشاـ بن عركة كاألعمش، كركل عنو ابنو كأٞبد ، ا٥بمداين أبو ىشاـ الكوُب -بنوف مصغر-ىو عبد ا بن ٭بيىّب  (3)

كلو أربع كٜبانوف. انظر: ا٤بزم،  ُٗٗثقة صاحب حديث من أىل السنة، توُب سنة كقاؿ ا٢بافظ:  حجة،، قاؿ الذىيب: كابن معْب
، التقريب(، كٕٓ/ ٔ، )ُ، طالتهذيب(، كابن حجر، َِّْ، رقم)الكاشفالذىيب، (، ك ِِٓ/ ُٔ، )ُ، طتهذيب الكمال

 (ّٖٔٔ، رقم)ْط
 ( ُُٕتو ص)ىو العمرم، فقيو ثبت، كقد تقدمت ترٝب (4)
 (ٓٗىو موىل ابن عمر، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (5)
(6)   :كتاب الطهارات، باب ُب الوضوء ُب الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أخرجو ابن أيب شيبة ُب التخريج

يغسل قدميو ُب »عبد الٌرزٌاؽ، عن إبراىيم بن ٧بٌمد، عن عبد ا بن دينار قاؿ: كاف ابن عمر،  (، كأخرجوَِْالٌنحاس، رقم)
 ، كتاب الطهارة، باب الوضوء ُب الٌنحاس،المصنف«. ككاف يكره أف يشرب ُب قدح من صفر»قاؿ: « طست من ٫باس

 (  ُّٕرقم)
 :رجاؿ إسناد ا٤بصنف من الثقات األثبات. دراسة اإلسناد 
 ىذا األثر موقوؼ على الصحايب ا١بليل ابن عمر رضي ا عنهما كىو صحيح. حكم على األثر:ال 
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 ةة الّذىب والفضّ يلّنهي عن الّشراب في آنذكر ا -ٖٕ

 « .الى تىٍشرىبيوا ُب آنًيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّةً : »عليو كسلم أنو قاؿ ا صٌلى ان رسوؿ ع ثابت        

، ثنا (3)ّب: ثنا عبد ا بن الزب، قاال(2)، كحاًب بن ميموف(1)حٌدثنا ٧بٌمد بن إ٠باعيل - ِْٔ
با٤بدائن  (7)د حذيفةيقوؿ: كنا عن، (6)، أنٌو ٠بع عبد ا بن عكيم(5)، ثنا أبو فركة ا١ٍبهِبٌ (4)سفياف

 ،ككاف فيو حدة فكرىنا أف نكلمو ،ء ُب إناء من فضة فحذفو بو حذيفةفجاء ٗبا ،فاستسقى دىقانا
الى تىٍشرىبيوا ُب آنًيىًة الذَّىىًب : »فقاؿ ،إف رسوؿ ا قاـ فينا خطيبا ؛فقاؿ: أعتذر إليكم ،ٍب التفت إلينا

نٍػيىا كىلىكيٍم ُب اآٍلًخرىةً كىاٍلًفضًَّة، كىالى تػىٍلبىسيوا  ، فىًإنَّوي ٥بىيٍم ُب الدُّ يبىاجى كىا٢بٍىرًيرى  .(8)«الدّْ

                                                 
 (ٕٗىو الصائغ الكبّب، صدكؽ، كتقدمت ترٝبتو ص) (1)
 (َُُىو أبو سهل البصرم، ضعيف لو مناكّب، كتقدمت ترٝبتو ص) (2)
 ( َُُىو ا٢بميدم، ثقة حافظ، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (3)
 (َُُىو ابن عيينة، ثقة ثبت، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (4)
مسلم بن سامل النهدم، أبو فركة األصغر الكوُب، كيقاؿ لو ا١بهِب لنزكلو فيهم، مشهور بكنيتو، ركل عن عبد ا بن عكيم ىو  (5)

       بن أيب خيثمة عن اقاؿ  .فكأبو عوانو كآخرك  ، كركل عنو شعبة كابن عيينةكعبد ا بن يسار كخلق كعبد الرٞبن بن أيب ليلى
،  ال بأس بو: كقاؿ يعقوب بن سفياف، بن حباف ُب الثقاتاكذكره ، صاّب ا٢بديث ليس بو بأس: كقاؿ أبو حاًب، ثقة: بن معْبا

          (، ُْٓٓ، رقم)ُ، طالكاشفالذىيب، (، ك ُٓٓ/ ِٕ، )ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا٤بزم، . صدكؽكقاؿ ا٢بافظ: 
 (ِٕٔٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كَُّ/ َُ، )ُ، طالتهذيبكابن حجر، 

ٍيم  (6) ، كقد ٠بع كتاب كحذيفة بن اليماف كعائشة ا١بهِب، أبو معبد الكوُب، ركل عن أيب بكر كعمر -بالتصغّب–عبد ا بن عيكى
سكن الكوفة : قاؿ ا٣بطيب زاف كعدة،ابن أيب ليلى كىبلؿ الو زيد بن كىب ك النيب صلى ا عليو كسٌلم إىل جهينة، كركل عنو 

حدثنا شيخنا القدًن عبد ا بن عكيم ككاف قد أدرؾ : كقاؿ ابن عيينة عن ىبلؿ الوزاف، كقدـ ا٤بدائن ُب حياة حذيفة ككاف ثقة
ابن حباف ُب كقاؿ ، ككذا قاؿ أبو نعيم، أدرؾ زمن النيب صلى ا عليو كسلم كال يعرؼ لو ٠باع صحيح: قاؿ البخارم، ك ا١باىلية
يشك ُب : كقاؿ البغوم، أدركو كمل يره: كأبو نعيم هكقاؿ ابن مند، ككذا قاؿ أبو زرعة، أدرؾ زمنو كمل يسمع منو شيئا: الصحابة

.، كقاؿ ا٢بافظ: ٠باعو ، المرجع السابقالذىيب، (، ك ُّٕ/ ُٓ، )المرجع السابقمات ُب إمرة ا٢بجاج. انظر: ا٤بزم،  ٨بضـر
 (ِّْٖ، رقم)ْ، طالتقريب(، كِّّ/ٓ، )ُجر، التهذيب، ط(، كابن حِْٖٔرقم)

(7)
ىو صحايب جليل حذيفة بن اليماف، كقد تقدمت ترٝبتو

(8)  باب ٙبرًن استعماؿ إناء الذىب كالفضة على الٌرجاؿ ، كتاب اللباس كالزينة، صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب : التخريج
السنن كُب (، ُّٔٓرقم)، ، كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس الديباجسنن النسائي(، كالنسائي ُب ُّٔٓكالٌنساء، رقم)

أحاديث حذيفة بن اليماف ، مسند الحميديا٢بميدم ُب ك (، ِْٓٗرقم) عن لبس الديباج، يهنال، كتاب الزينة، باب الكبرى
                =اليماف رضي ا عنهما،مسند حذيفة بن البحر الزخار،  أكمسند البزار (، كالبزار ُب ْْْرقم)رضي ا عنو، 
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             ، (4)ثنا إبراىيم بن طهماف ،(3)يب، ثنا أ(2)، ثنا أٞبد بن حفص(1)ىحدثنا موس - ِْٕ

 

 

                                                                                                                                                         

باب ما جاء ُب األشربة،  المنتقى من السنن المسندة،كابن ا١باركد ُب (، َِٖٗعبد ا بن عكيم عن حذيفة، رقم)= 
، كتاب األطعمة، صحيح البخاريكقد ركل ىذا ا٢بديث أيضا البخارم ُب ، (، كلهم من طريق أيب فركة ّٔذا اإلسنادٖٓٔرقم)
(، كبلٮبا ِْٗٗ، عبد الرٞبن بن أيب ليلى عن حذيفة، رقم)المرجع السابق(، كالبزار، ِْٔٓ إناء مفٌضض، رقم)ُباألكل  باب

 من طريق ٦باىد عن ابن أيب ليلى عن حذيفة رضي ا تعاىل عنو.
  :ل ابن ا٤بنذر عنو مقركنا ُب السند حاًب بن ميموف كىو ضعيف لو مناكّب، كلكن مل يتفرد بالركاية فقد رك دراسة اإلسناد

 ٗبحمد بن إ٠باعيل الصائغ كىو صدكؽ، فسند ا٤بصنف حسن. كللحديث شواىد كمتابعات يرتقي بو ا٢بديث إىل صحيح لغّبه.
  :ىذا ا٢بديث صحيح مرفوع، كقد ركاه األئمة ُب كتبهم كمنهم الشيخاف ُب صحيحهما.الحكم على الحديث 
(ُِّىو موسى بن ىاركف، كثقو الذىيب، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (1)
ا٢بسْب بن أٞبد بن حفص بن عبد ا بن راشد السلمي النيسابورم، أبو علي بن أيب عمرك، قاضي نيسابور، ركل عن أبيو ك  (2)

قاؿ  الشرقي كأبو عوانة كخلق، عدة، كركل عنو البخارم كأبو داكد كالنسائي كابناالوليد القرشي ككا١باركد بن يزيد العامرم ك 
 ،كأمر مسلم بالكتابة عنو"، كقاؿ مسدد بن قطن: "ما رأيت أحدا أًب صبلة منو، صدكؽ قليل ا٢بديث" ،النسائي: "ال بأس بو

تهذيب ق. انظر: ا٤بزم،  ِٖٓصدكؽ، توُب سنة ، كقاؿ ا٢بافظ: ككذا قاؿ مسلمة، كقاؿ النسائي ُب أ٠باء شيوخو: "ثقة"
(، كابن حجر ِِ، رقم)ُ، طالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستةالذىيب، (، ك ِْٗ/ ُ، )ُ، طالكمال

 (ِٕ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كِْ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيبالعسقبلين، 
       حفص بن عبد ا بن راشد السلمي، أبو عمرك النيسابورم قاضيها، ركل عن مسعر كابن أيب ذئب، كركل عنو أٞبد  (3)

المرجع ق. انظر: ا٤بزم،  َِٗصدكؽ، توُب سنة كقاؿ الذىيب كا٢بافظ:  ،كٝباعة ك٧بمد بن عقيل ك٧بمد بن عمرك قشمرد
 (َُْٖ، رقم)ْ، طتقريب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، ُُْٖ)، رقمالمرجع السابقالذىيب، (، ك ُٖ/ ٕ، )السابق

      إبراىيم بن طىهماف بن شعبة ا٣براساين، أبو سعيد، سكن نيسابور ٍب مكة، من أئمة االسبلـ، ركل عن ٠باؾ بنحرب  (4)
ابن ا٤ببارؾ: "صحيح  قاؿ ك٧بمد بن زياد كثابت كخلق، كركل عنو معن كٰبٓب بن أيب بكّب ك٧بمد بن سناف العوقي كخلق،

كقاؿ ابن معْب كالعجلى: "ال بأس ، زاد أبو حاًب: "صدكؽ حسن ا٢بديث"، كقاؿ أٞبد كأبو حاًب كأبو داكد: "ثقة"، ا٢بديث"
كقاؿ صاّب بن ، كقاؿ عثماف بن سعيد الدارمي: "كاف ثقة ُب ا٢بديث مل يزؿ األئمة يشتهوف حديثو كيرغبوف فيو كيوثقونو"، بو"

كقاؿ إسحاؽ بن راىويو: ، جيد الركاية"، رجاء ُب اإلٲباف حبب ا حديثو إىل الناسحسن ا٢بديث ٲبيل شيئا إىل اإل ٧بمد: "ثقة
القاضي: "كاف  ما كاف ٖبراساف أكثر حديثا منو كىو ثقة". كقاؿ ٰبٓب بن أكثم، "كاف صحيح ا٢بديث حسن الركاية كثّب السماع

ثقة يغرب كتكلم فيو لئلرجاء كيقاؿ رجع ، كقاؿ ا٢بافظ: از كأكثقهم كأكسعهم علما"من أنبل من حدث ٖبراساف كالعراؽ كا٢بج
(، كابن ُْٖ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك َُٖ/ ِ، )المرجع السابقعنو، مات سنة ٜباف كستْب كمائة. انظر: ا٤بمزم، 

 (ُِٗ/ ُ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كُٖٗ، رقم)المرجع السابقحجر العسقبلين، 
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     نػىهىى : »عن أنس بن مالك، قاؿ ،(2)، عن أنس بن سّبين(1)بن ا٢بجاج الباىليٌ  اجعن ا٢بجٌ 
 (3)«رىسيوؿي اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىًن اأٍلىٍكًل كىالشٍُّرًب ُب آنًيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّةً 

قاؿ أبو بكر: كاألكل كالشرب ٧بـر ُب آنية الذىب كالفضة لنهي رسوؿ ا صلى ا عليو       
كذلك أف النيب صلى ا  ؛ُب آنية الذىب كالفضةعلم الوضوء كسلم عن ذلك ككره كثّب من أىل ال

ن أبواب استعما٥با كاالنتفاع عليو كسلم ٤با حـر األكل كالشرب ُب آنية الذىب كالفضة كىو باب م
 . كاف كذلك غّب جائز الوضوء فيها ألف ا٤بتوضئ فيها مستعمل ٥با كمنتفع ّٔا  ،ّٔا

ثور، كلو توٌضأ متوٌضئ فيها مل يلزمو اإلعادة، كإسحاؽ كأبو  (4)ن كره ذلك الشافعيٌ ك٩ب         
 . كفعلو معصية

 لأنو كاف يكره األكل كالشرب كاالٌدىاف ُب آنية الفضة، كال ير  (5)كقد ذكر عن النعماف         
 ا.يرل بالوضوء منو بأس ال بأسا با٤بفضض، ككاف

                                                 
     ا٢بجاج بن ا٢بجاج الباىلي البصرم األحوؿ، ركل عن الفرزدؽ كقتادة كعدة، كركل عنو إبراىيم بن طهماف كيزيد بن زريع (1)

كأبو داكد كا٢بافظ:  بن معْباكقاؿ "، ثقة من الثقات صدكؽ" :كقاؿ أبو حاًب "،ليس بو بأس: "، قاؿ أٞبدكابن أيب عركبة كغّبىم
 (، كابن حجر،ُّٗ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُّْ/ ٓ، )المرجع السابقانظر: ا٤بزم، ق.  ُُّ. توُب سنة "ثقة"

 (ُُِّ، رقم)قريبالت(، كُٗٗ/ ِ، )ُ، طالتهذيب
     ركل عن ابن عباس كجندبد، أنس بن سّبين األنصارم، أبو موسي كقيل أبو ٞبزة كقيل أبو عبد ا البصرم، أخو ٧بم (2)

توُب بعد أخيو : "كقاؿ ابن سعد، قاؿ ابن معْب كأبو حاًب كالنسائي: "ثقة". كركل عنو شعبة كا٢بماداف كعدة، كأيب ٦بلز كٝباعة
ق. انظر:  َُِق، كقيل سنة  ُُٖمات سنة ، كقاؿ ا٢بافظ: ثقة، تابعي ثقة""كقاؿ العجلي: ، ٧بمد ككاف ثقة قليل ا٢بديث"

 (ّٔٓ، رقم)ْ، طتقريبال(، كّْٕ/ ُ، )ُ، طبالتهذي كابن حجر،(، ّْٔ/ ّ، )المرجع السابقا٤بزم، 
(3)   :المعجم (، كالطرباين ُب ٖٗٓٔرقم)ًصحاؼ الفٌضة، ، كتاب الوليمة، السنن الكبرىأخرجو النسائي ُب التخريج

باب ،  كتاب الطهارة، السنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ََِٖرقم)من بقّْة من أٌكؿ ا٠بو ميم من ا٠بو موسى، ، باب ا٤بيم، األوسط
، أنس بن سّبين عن األحاديث المختارة(، كضياء الدين ا٤بقدسي ُب َُٔرقم)ا٤بنع من األكل ُب صحاؼ الٌذىب كالفٌضة، 

 (، كلهم من طريق أٞبد بن حفص ّٔذا اإلسناد.َُٓٓأنس، رقم)
  :كا أعلم.ُب سند ا٤بصنف صدكقاف كٮبا أٞبد بن حفص كأبوه حفص بن عبد ا، فالسند حسن، دراسة اإلسناد 
  :ىذا ا٢بديث مداره على أٞبد بن حفص كىو صدكؽ، فا٢بديث بو حسن.الحكم على الحديث 

 (ٖٓ/ ُ، )ُ، طاألمانظر: الشافعي،  (4)
 (ْٕٓ/ ٖ، )ُ، طشرح مختصر الطحاويا١بصاص، انظر:  (5)
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 وضوءذكر تغطية الماء لل -ٕٗ

، (4)قاال: ثنا خالد بن عبد ا، (3)، ككىب بن بقية(2)ىاألعل، ثنا عبد (1)حدثنا أبو ميسرة - ِْٖ
أىمىرىنىا رىسيوؿي اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بًتػىٍغًطيىًة  : »ىريرة، قاؿ ، عن أيب(6)، عن أبيو(5)عن سهيل

اًء السّْقىاء  (7)«اٍلوىضيوًء كىًإيكى

                                                 
       مل أقف على من صرح بتسمية أيب ميسرة من شيوخ ابن ا٤بنذر، كىناؾ ثبلثة من رجاؿ أصحاب الكتب الستة كنيتهم  (1)

، مات سنة أبو ميسرة؛  ق، كعبد الرٞبن بن ميسرة  ّٔعمرك بن شرحبيل ا٥بمداين، أبو ميسرة الكوُب، ثقة عابد، ٨بضـر
كلكنهما ليسا من طبقة شيوخ ابن ا٤بنذر حيث إهنما توفيا قبل مولد ا٤بصنف، ق،  ُٖٖا٢بضرمي، أبو ميسرة ا٤بصرم، مات سنة 

كال تعرؼ لو ركاية سول الٍب ُب سنن أيب داكد، فمستبعد أف يكوف ىذا الرجل، ألف         كالثالث أبو ميسرة العابد، كىو ٦بهوؿ ا٢باؿ، 
      ركفْب منهم: عبد ا بن ٭بّب، كعبد األعلى بن ٞباد، أبا ميسرة كىو من شيوخ ابن ا٤بنذر قد ركل ُب األكسط عن أئمة مع

٧بمد بن ا٢بسْب بن كأبو بكر بن األعْب، كٰبٓب بن حبيب، كغّبىم، فبل ٲبكن كصفو با١بهالة. كلعل أبا ميسرة ُب ىذا السند ىو 
ف مسندا ٠بع منو، كقدـ بغداد، الفرج، أبو ميسرة ا٥بمداين، قاؿ عنو ا٣بطيب البغدادم: كاف أحد من يفهم شأف ا٢بديث، كصن

ق، كطبقتو، كركل عنو ٧بمد بن ٧بمد الباغندم،      ِِّأك  ُِّكحدث ّٔا، كقد ركل عن كامل بن طلحة ا١بحدرم ا٤بتوَب عاـ 
 (ِٖٔ(، رقم)ُْ/ ّ، ) ُ، طتاريخ بغدادكأبو سهل بن زياد، كعبد الباقي بن قانع. انظر: ا٣بطيب البغدادم، 

، ركل -بفتح النوف كسكوف الراء كبا٤بهملة- يٌ ٞباد بن نصر الباىلي موالىم البصرم، أبو ٰبٓب ا٤بعركؼ بالنػٍَّرس عبد األعلى بن (2)
، كثٌقو ابن معْب كأبو حاًب كابن حباف، كقاؿ كأبو يعلى كالبغوم ، كركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكدككىب عن ا٢بمادين كمالك

ق  ِّٔ عاـ ، توُب"ال بأس بو"، كقاؿ ا٢بافظ: "ادث الثبت"قاؿ الذىيب: الصحيحْب"، ك ا٣بليلي: "ثقة، متفق عليو، ٨برج ُب 
، الكاشفالذىيب، (، ك ّْٖ/ ُٔ، )ُ، طتهذيب الكمال ا٤بزم،(، ك ِّٓ/ ُ، )ُ، طاإلرشادا٣بليلي، ق. انظر:  ِّٕأك 
 (َّّٕ، رقم)ْ، طتهذيبتقريب ال(، كّٗ/ ُٔ، )ُ، طتهذيب التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َّٕٔ، رقم)ُط
كىب بن بقية بن عثماف الواسطي، أبو ٧بمد يقاؿ لو كىباف، ركل عن ىشيم كجعفر بن سليماف، كركل عنو مسلم كأبو داكد  (3)

ق، كلو ٟبس أك ست كتسعوف  ِّٗمات سنة "، كذكره ابن حباف ُب كتاب الثقات، ثقة، قاؿ ابن معْب كا٣بطيب: "كالبغوم
، التهذيب(، كابن حجر العسقبلين، َُِٔ، رقم)المرجع السابقالذىيب، (، ك ُُٓ/ ّٕ، )المرجع السابقسنة. انظر: ا٤بزم، 

 (ْٕٗٔ، رقم)ْ، طالتقريب(، كُٗٓ/ ُُ، )ُط
 (ُّٖىو الواسطي ا٤بزين موالىم، ثقة ثبت، كتقدمت ترٝبتو ص) (4)
 (َُِىو سهيل بن أيب صاّب، صدكؽ تغّب حفظو بأخرة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (5)
 (ِٖأبوه ىو ذكواف، ثقة، كقد تقدمت ترٝبتو ص) (6)
(7)   :(، ُُّّْب اإلناء، رقم)م، كتاب األشربة، باب ٚبسنن ابن ماجوىذا ا٢بديث قد أخرجو أيضا ابن ماجو ُب التخريج

        (، كالدارمي ُب ََٖٖرقم)مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، مسند اإلمام أحمدكأٞبد ُب 
    (، َٕٓٗسهيل عن أبيو، رقم)مسند البزار، كالبزار ُب (، ُِٖٕرقم) ،باب ُب ٚبمّب اإلناء، كتاب األشربة، سنن الدارمي
ف فيها ا٤باء للوضوء بلفظ ٦بمل غّب مفسر، و غطية األكاين الًٍَّب يكت، كتاب الوضوء، باب األمر بصحيح ابن خزيمةكابن خزٲبة ُب 
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  . ال فرضا، كال أعلم أحدا يوجب ذلكتأديبا  قاؿ أبو بكر: يستحب تغطية اإلناء للوضوء       
 (1)«عِب اإلناء، مل يقل: ال يتوضأ بوإ٭با أراد النيب صلى ا عليو كسلم أف يغطى، ي»قاؿ أٞبد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

، ، كتاب الطهارة، باب ا٤باًء القليل ينجس بنجاسة ٙبدث فيوالسنن الكبرى(، كالبيهقي ُب ُِٖده خاص، رقم)اكلفظ عاـ مر = 
 (، كلهم من طريق خالد بن عبد ا ّٔذا اإلسنادُُِّرقم)
  :على كل حاؿ مل، ك كمل ٪بـز بعينو كما تقدـصحيح إال أبا ميسرة رجاؿ إسناد ا٤بصنف كلهم من رجاؿ الدراسة اإلسناد 

منهم خلفة بن الوليد كعمرك بن عوف كعبد ا٢بميد بن  ّٔذه الركاية، كقد تابعو على ىذه الركاية عدد من الثقات،أبو ميسرة ينفرد 
 بياف الواسطي، فا٢بديث صحيح لغّبه.

 :كقد ركاه عدد من األئمة كاإلماـ أٞبد ، تبْب أف ىذا ا٢بديث صحيحُب ضوء دراسة ىذا ا٢بديث  الحكم على الحديث
 كالدارمي كابن ماجو كابن خزٲبة بأسانيد صحيحة، كا أعلى كأعلم.

 (ٗ، ص)ُ، طمسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيانظر: أبو داكد السًّْجٍستاين،  (1)
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 الخاتمة
من خبلؿ ىذا البحث تنحصر ُب  -ٕبمد ا كتوفيقو–إف أىم النتائج الٍب توصلت إليها 

 األمور اآلتية: 
اإلماـ ابن ا٤بنذر عامل متفنن، فهو فقيو ٧بٌدث أصويل مفٌسر، كقد برز ُب علـو كثّبة كعلى كجو  -ُ

 ا٣بصوص علم اإلٝباع كاالختبلؼ.
ع كاالختبلؼ( من أىم الكتب ا٤بؤلفة ُب معرفة يعترب كتاب )األكسط ُب السنن كاإلٝبا  -ِ 

 اختبلفات العلماء الفقهية.
كتاب األكسط قد حفظ لنا ثركة كبّبة لوجود أحاديث كآثار ال توجد ُب الكتب الستة كغّبىا   -ّ

 من كتب السنة.
ة من ك٤با مل تكن ٥بذا الكتاب دراسة كافية أك شبهها ٛبكن من معرفة صحة أحاديثو كآثاره ا٤بسند -ْ

ٚبريج أحاديثو كاآلثار ا٤بسندة فيو من  -قدر ا٤بستطاع–سقيمها، قمت بدراستو كحاكلت جاىدا 
أرجو مع بياف درجتها كأحواؿ ركاهتا، حٌب ٛبكنت ٕبمد ا من ىذه الدراسة الٍب  مصادرىا األصلية

 ٗبكانة ىذا الكتاب الفريد. أف تكوف الئقة
سط باألحاديث الصحيحة كا٢بساف فقط كمل ٰبتٌج باألحاديث قد احتٌج ابن ا٤بنذر ُب كتاب األك  -ٓ

 الضعيفة إال نادرا جدا كباعتبار خاص.
من رجالو مىٍن يوصف  -حسب ما كقفت عليو–ال يوجد لئلماـ ابن ا٤بنذر ُب كتاب األكسط  -ٔ

 بأهنم من الكذابْب أك ا٤بتهمْب بالكذب، كىذا يدؿ على شدة انتقائو كقوة شرطو ُب الرجاؿ. 
ال تزاؿ لئلماـ ابن ا٤بنذر بعض ا٤بؤلفات ا٤بهمة مل تر نور الطباعة، فمن حق ىذا اإلماـ  -ٕ

كالواجبات الٍب ينبغي على طبلب العلم كأصحاب ا٤بطابع كدكر النشر القياـ ّٔا كخدمة تلك الكتب 
 كنشرىا لدل األمة.

يقو كىدايتو كإعانتو يل كختامان فا٢بمد  الذم بنعمتو تتم الصا٢بات، كا٢بمد  على توف
على إٛباـ ىذا البحث الذم أرجو أف يكوف قد حققت بعض أىدافو، كىذا ىو جهد ا٤بقٌل، فإف 
يكن صوابا فمن ا، كأٞبده على ذلك، كإف يكن غّب ذلك فأرجو كل من اطلع على خطأ أك نقص 

عيا ا٤بوىل لو بالتوفيق. إف أف ينبهِب عليو، كأف يوافيِب بكل ما عنده من مبلحظات، شاكرا لو ذلك دا
أريد إال اإلصبلح ما استطعت كما توفيقي إال با، عليو توكلت كإليو أنيب، كصلى ا كسلم على 

 نبينا ٧بمد ا٤بصطفى كعلى آلو كصحبو أٝبعْب، كآخر دعوانا أف ا٢بمد  رب العا٤بْب.
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 فهرس اآليات القرآنية -ٔ

 الصفحة    ة ورقم اآلية                   اآلية                                    السور           

ۡرَض فَِرٰش  ﴿
َ
ِي َجَعَن هَُكُى ٱۡۡل ََآء  ٱَّلَّ ِ آَء ب ًَ  ُِٕ                               ِِ﴾         البقرة: ا َوٱلصَّ

ْاْ ﴿ وََنٰتِ َحٰفُِظ ُْۡشَعىٰ  لََعَ ٱلصَّ ۡ ةِ ٱل ْٰ وَ  ُْٗ                              ِّٖ﴾             البقرة: َوٱلصَّ

ىۡ  ﴿ ُّ ٰ َدى ُِ ًَۡك   ّٔ                                ِِٕالبقرة:  ﴾                            هَّيَۡس َعوَ
ًَا إِ ﴿ ن َيۡقُجَن ُمۡؤِي

َ
ٌٍ أ ۡؤِي ًُ ِ ۚ  ٔ  َّلَّ َخَط َوَيا ََكَن ل  ّٔ                                 ِٗالٌنساء:  ﴾          ا

ِّىۡ ﴿ ٍُفِص
َ
َلَٰٓهَِمُة َظالِِِمٓ أ ًَ ۡ ُى ٱل ُّ ٰ َْفَّى ٌَ ثَ ِي  ِْ                                 ٕٗالنساء:        ﴾ ...إِنَّ ٱَّلَّ

َجُدوَن َشبًِل   ََّل يَۡصَجِعًُعَْن ِحًوَة  ﴿ ّۡ  ِْ                               ٖٗالنساء:          ﴾ َوََّل َي

ةِ ﴿ ْٰ وَ جُۡى إََِل ٱلصَّ ًۡ ْٓاْ إِذَا ُق َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ   ...َيَٰٓ

ْاْ َصعًِد   فَوَۡى ََتُِدواْ َيآء   ًُ ًَّ ًَ ًِّب  َفَج ، ُّٗ، ُِٕ                        ٔا٤بائدة:        ﴾         ...اا َظ
ُِْ ،َُٔ ،ُٖٓ ،ُِٖ 

َيََة   ﴿
َ
ًُكُى ٱۡلَُّعاَس أ ُُ  إِۡذ ُيَغّشِ َۡ  ُِٕ                                ُُاألنفاؿ:    ﴾            ...ّيِ

ْاْ هِيَۡصَت ﴿ َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ َُُكۡى  ٔۡ َيَٰٓ يَۡمٰ

َ
ٌَ َموََمۡت أ ِي  نِِذٍُكُى ٱَّلَّ

ًُۡكى -ًإىلى قػىٍولًوً - ٰفَُْن َعوَ  ُِٔ                                 ٖٓالنور:                            ﴾       َظنَّ

َۢا َبنۡيَ يََدۡي رََۡحَجُِۦِۚ ﴿ رَۡشَن ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ
َ
ِٓي أ َْ ٱَّلَّ ُِ  َو

آءِ َيآء   ًَ ٌَ ٱلصَّ ٍَزۡۡلَا ِي
َ
ْر   َوأ ُّ  ُِٕ                               ْٖ﴾                        الفرقاف: اَظ

ۡىۖۡ  ﴿ ُّ ََ  ِٖ                                ِٗالفتح:   ﴾                                                       رََُحَآُء بَۡي

ونَ ﴿ ُ ََّلَّ ِّۡى وِۡهَدٰٞن ُّمُّ ًۡ
 ُِٔ                               ُٕالواقعة:   ﴾                    َيُعُْف َعوَ
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 األحاديث واآلثارفهرس  -ٕ

 الحديث أو األثر                                         الراوي                            الصفحة
ـي ُب أىكًَّؿ مىا أيكًحيى ًإيلىَّ          زيد بن حارثة                             َُِأىتىاين ًجرٍبًيلي عىلىٍيًو السَّبلى

 ُِٗأىتىى رىسيوؿي اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىعيوديين           جابر بن عبد ا                         

، كى   َُٔعبد ا بن عمر                                      أىٍعفيوا اللّْحىى            أىٍحفيوا الشَّوىاًربى

    ِِٔأبو ىريرة                                      ًإنىاًء أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍلوي ًإذىا شىًربى اٍلكىٍلبي ُب 

نىاًء فىاٍغًسليوهي                     أبو ىريرة                                 ًِّٔإذىا شىًربى اٍلكىٍلبي ُب اإٍلً
 

 ُُّا               أبو ىريرة                                 ًإذىا كىافى أىحىديكيٍم ُب اٍلمىٍسًجًد فػىوىجىدى رٰبن 

 ًَُٖإذىا كىافى اٍلمىاءي أىٍربىًعْبى دىٍلونا ملىٍ يػينىجٍّْسوي شىٍيءه               أبو ىريرة                               

 ُٕٔك                          عبد ا بن عمر         ًإذىا كىافى اٍلمىاءي أىٍربىًعْبى قػيلَّةن فىبلى يػينىجّْسيوي شىٍيءه  

بىثن   ُٕٗ                               ا                ابن عباسًإذىا كىافى اٍلمىاءي قىٍدرى ذىنيوبػىٍْبً ملٍى ٰبىًٍمٍل خى

 ُّٕ                               عمرٍيءه               ابن ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قىٍدرى قػيلَّتػىٍْبً ملٍى يػينىجٍّْسوي شى 

 ُٓٗ                               بىٍأسنا           ابن جريجًإذىا كىافى اٍلمىاءي قػيلَّتػىٍْبً ملٍى ٰبىًٍمٍل ٪بىىسنا، كىالى 

 ُّٗ              ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قػيلَّتػىٍْبً ملٍى يػىٍنجيٍس                          ابن عمر                

 ٓٗ                               ءه                 اٍبن عباسًإذىا مىسَّ الرَّجيلي ًإٍبطىوي فػىلىٍيسى عىلىٍيًو شىيٍ 

                       ًَِٗإذىا كىقىعى الذُّبىابي ُب شىرىاًب أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًمٍسوي             أبو ىريرة                              

اتىٍت، فىانٍػتىزًحيوىىا          علي بن أيب طالب                        ًُٖٗإذىا كىقػىعىًت اٍلفىارىةي ُب اٍلًبٍئًر فىمى
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 الحديث أو األثر                                        الراوي                             الصفحة

 ِْٔ ًإنىاًء أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍلوي سىٍبعى مىرَّاتو     أبو ىريرة                               ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب 

نىاًء فىاٍغًسليوهي سىٍبعى مىرَّاتو           أبو ىريرة                                  ًِٓٔإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب اإٍلً

نىاًء فىاٍغًسٍلوي فىًإنَّوي رًٍجسه           ابن عباس                                ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب   ِٔٔاإٍلً

 َُٕابن عمر                                  اًرًب، كىًإٍعفىاًء اللّْحىى   بًًإٍحفىاًء الشَّوى  أىمىرى رىسيوؿي اً 
 ِٖٗضيوًء                     أبو ىريرة                                بًتػىٍغًطيىًة  اٍلوى  أىمىرىنىا رىسيوؿي اً 

ٍرأىةي...          أبو ىريرة                                  ِِٔأىفَّ أبا ىيرىيٍػرىةى نػىهىى أىٍف يػىٍغتىًسلى الرَّجيلي كىاٍلمى

 ِٕٔابن عمر                                             أىفَّ اٍبًن عيمىرى كىافى الى يػىرىل بىٍأسنا ًبسيٍؤًر اٍلفىرىسً 

 ِٖٓأف اٍبًن عيمىرى كىافى الى يىٍشرىبي ُب قىدىحو ًمٍن صيٍفرو           ابن عمر                               

اًء ا٢بٍىًميًم                 ابن عمر        ، كىافى يػىتػىوىضَّأي بًاٍلمى  ُْٓ                         أىفَّ اٍبنى عيمىرى

، كىافى يىٍكرىهي أىٍف يػىتػىوىضَّأى ُب النُّحىاس           ابن عمر                                 ِْٖأىفَّ اٍبنى عيمىرى

اًر كىاٍلكىٍلًب كىا٥ٍبًرّْ        ابن عمر                      َِٕ           أىفَّ اٍبًن عيمىرى كىافى يىٍكرىهي سيٍؤرى ا٢بًٍمى

 ِٗٔأىفَّ اٍبًن عيمىرى كىرًهى ًبسيٍؤًر ا٢بًٍمىاًر أىٍف يػيتػىوىضَّأى                ابن عمر                                

يِّا مىاتى ُب زىٍمزىـى فىأىمىرى اٍبني الزُّبػىٍّبً أىٍف يػينػٍزىحى ًمنػٍهىا       عطاء                           ُٗٗ        أىفَّ ز٪بًٍ

 ُْٕأىفَّ سىلىمىةى كىافى ييسىخَّني لىوي اٍلمىاءي فػىيىتػىوىضَّأي بًًو              يزيد موىل سلمة                         

                  ُٓٓأىفَّ عليان  كىافى الى يػىرىل بىٍأسنا بًاٍلويضيوًء بًالنًَّبيًذ            علي بن أيب طالب                       

 ِِٕأىفَّ عيمىرى ٍبنى ا٣ٍبىطَّاًب كىعىٍمرىك ٍبنى اٍلعىاًص، مىرَّا ٕبوضو    ٰبٓب بن حاطب                         
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، تػىوىضَّأى ًمٍن مىاًء نىٍصرىانًيَّةو ُب جىرَّةو نىٍصرىانًيَّةو       عمر بن ا٣بطاب                           ِٕٕأىفَّ عيمىرى

، كىافى يػىتػىوىضَّأي كىيػىٍغتىًسلي بًا٢بٍىًميًم                     أسلم                                أىفَّ عيمى   ُّْرى

 ًَُُإفَّ اٍلغىضىبى ًمنى الشٍَّيطىاًف                                 عطية                                  

 ُِٖابن عباس                                                       ًإفَّ اٍلمىاءى الى يػىٍنجىسي             

 ِّٖ، ًُٕٖإفَّ اٍلمىاءى الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه                              ابن عباس                        

 ُِٓ                           ًإ٭بَّىا ىيوى ًمٍن مىتىاًع اٍلبػىٍيًت                                 ابن عباس    

 ًِٓٓإ٭بَّىا ًىيى رىبًيطىةه ًمٍن رىبىاًئًط اٍلبػىٍيًت                         ابن عمر                                

 َِِمىسىحى رىٍأسىوي ًمٍن فىٍضًل مىاءو ُب يىًدًه       الربيع بنت معوذ                             أىفَّ النَّيبَّ 

انىٍت تػىٍغتىًسلي ًىيى كىالنَّيبُّ   ًِّٕمٍن ًإنىاءو كىاًحدو         أـ سلمة                                 أىنػَّهىا كى

ا لىٍيسىٍت ُب يىًدًؾ                                 ِّْعائشة                                                              ًإنػَّهى

نػٍَّوًر أىٍف يػيتػىوىضَّأى بًو                ابن عمر                                  ِْٓأىنَّوي كىافى يىٍكرىهي ًبسيٍؤًر السّْ

 ًُِٕإٍف نىًسيى الرَّجيلي أىٍف ٲبىٍسىحى بًرىٍأًسًو                        أبو أمامة                                 

 ًُِٓإٍف كىجىدى ُب ٢ًبٍيىًتًو بػىلىبلن فػىٍليىٍأخيٍذ ًبرىٍأًسًو              علي بن أيب طالب                            

ًة       أـ سلمة                                  أيٍىًديىٍت لىنىا صىفٍ  مو فػىقيٍمنىا ًإىلى الصَّبلى  ِٔٓحىةي خيٍبزو كى٢بٍى

 َُْالتػَّيىمُّمي أىٍعجىبي ًإيلىَّ ًمٍنوي                                ابن عمر                                  

 َِٖا                زينب بنت جحش                           ُب ٨ًبٍضىيب ىىذى  تػىوىضَّأى رىسيوؿي اً 

 ُْٖتػىوىضَّأكا ًمٍنوي، فىًإفَّ اٍلمىاءى الى ٱبىٍبيثي                       حذيفة                                   
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ثىاًف حىدىثي اللّْسىاًف، كىحىدىثي اٍلفىرًٍج      ابن عباس            ُٗ                           ا٢بٍىدىثي حىدى
 ُِّٗبىاءو فػىتػىوىضَّأى مىرَّةن مىرَّةن ٍبيَّ نىضىحى          ابن عباس                                    دىعىا النَّيبُّ 

هي أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍل ذىًلكى ًمٍنوي      عمار                        ُِِ                    ذىاكيمي اٍلمىٍذمي ًإذىا كىجىدى

 ُٕٗذىنيوبنا أىٍك ذىنيوبػىٍْبً                                    عكرمة                                       

                             ِّٖ                                 األزرؽ بن قيس         رىأىٍيتي أىنىسنا يػىتػىوىضَّأي ًمٍن طىٍستو         

 ُِٖرىأىٍيتي عيٍثمىافى يىصيبُّ عىلىٍيًو ًمٍن ًإٍبرًيقو              ا٢بسن البصرم                                 

 ٔٗرىأىٍيتي اٍبنى عيمىرى ييصىلّْي ُب ًإزىارو كىرًدىاءو               ٰبٓب البكاء                                    
 ُُٕبىاؿى                       سفياف بن ا٢بكم                                  وؿى اً رىأىٍيتي رىسي 

 ُْٖراشد بن معبد الواسطي                                     رىأىٍيتي اٍلمىاءى ييسىخَّني أًلىنىًس ٍبًن مىاًلكو 

 ُِّريٗبَّىا نىازىٍعتي عىٍبدى اً اٍلويضيوءى                        أـ ا٢بجاج                                   

ؿي ىىجىرى                              ابن جريج                                     ُٓٗزىعىميوا أىنػَّهىا ًقبلى

 ِِٓالى يػىٍنجيسي                  أبو ىريرة                                    سيٍبحىافى اً، ًإفَّ اٍلميٍسًلمى 

 َُٕاٍشتىدَّ غىضىبي اً عىلىى مىٍن دىمَّى كىٍجوى رىسيوًؿ اً      علي بن أيب طالب                         

 ُُٔأبو ذر                                   الصًَّعيدي الطَّيّْبي كيضيوءي اٍلميٍسًلًم                         

ـه               ٰبٓب ا١بزار                                   ٗٗصىلَّى اٍبني مىٍسعيودو كىعىلىى بىٍطًنًو فػىٍرثه كىدى

 ُّٔ                              عمراف بن حصْب عىلىٍيكى بًالصًَّعيًد فىًإنَّوي يىٍكًفيكى                    

       ْٗعىلىٍيًو اٍلويضيوءي                                        ابن عمر                                      

 ِْٖاٍغًسٍلوي مىرَّةن كىأىٍىرًيقىوي                                  أبو ىريرة                                    
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 ُِٕٗب ٨ًبٍضىبو ٢بًىٍفصىةى ًمٍن ٫بيىاسو               عائشة                                    فىأىٍجلىٍسنىاهي 

: ااًلٍخًتتىافي، كى  ادي...           اٍلًفٍطرىةي ٟبىٍسه  َُّأبو ىريرة                                           ااًلٍسًتٍحدى

 َُٓابن عمر                                      ذي الشَّاًرب              أىخٍ اٍلًفٍطرىةي قىصُّ اأٍلىٍظفىاًر، كى 

 ِٕٓفػىعىلىٍت ًبطىعىاـو أيتًيىٍت بًًو                                  عائشة                                         

 ُٖٔأنس بن مالك                                       فىكىفَّهيمي النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى         

 َِٔقىاتىلى اي اٍليػىهيودى لىمَّا حيرّْمىٍت عىلىٍيًهٍم,,,          جابر بن عبد ا                                

 ِّٖ                             كىافى أىبيو بىٍكرو كىعيمىري كىا٣ٍبيلىفىاءي ًإذىا أىرىادى            ٧بمد بن سّبين    

 ُْْكىافى لًعيمىرى قيٍمقيمه ييسىخَّني ًفيًو                         أسلم                                       

 ُِْكيٍنتي أىٍشرىبي ُب ًإنىاءو كىأىنىا حىاًئضه                    عاشة                                       

 ِّْكيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىزىٍيدي ٍبني ثىاًبتو                     أـ سعد                                    

 ًِّٔمٍن ًإنىاءو كىاًحدو            عائشة                                      كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنَّيبُّ 

 ِّٓاٍلفىرىًؽ                  عائشة                                      ًفيًو قىٍدرأىٍغتىًسلي أىنىا... كيٍنتي 
ًبيثىةو                          ابن مسعود                                   ٖٖأًلىٍف أىتػىوىضَّأى ًمٍن كىًلمىةو خى

لىةى ا١بًٍنّْ مىعى رىسيوًؿ اً   َُٔابن مسعود                                                   ملٍى أىكيٍن لىيػٍ

، ًإنػَّهىا ًمنى الطَّوَّاًفْبى عىلىٍيكيٍم...         أبو قتادة                                     ِٗٓلىٍيسىٍت بًنىجىسو

 ُِٔ                 اٍنضىٍحوي كىدىٍعوي                                        ابن عمر                  

 ُّٔمىاءي اٍلبىٍحًر طىهيوره                                      ابن عباس                                 
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، الى يػينىجّْسيوي شىٍيءه                    أبو سعيد ا٣بدرم                            َُٗاٍلمىاءي طىهيوره

ًت                       أبو ىريرة                                مىٍن حىلىفى فػىقىاؿى ُب  ًلًفًو: البلَّ ٕٖحى

 ٕٓمىٍن ضىًحكى أىٍف ييًعيدى اٍلويضيوءى، كىييًعيدى الصَّبلةى             أبو العالية                               

  َٖمىٍن كىافى ضىًحكى ًمٍنكيٍم فػىٍلييًعًد الصَّبلةى                   أبو موسى                                

 ّٗمىٍن مىسَّ ًإٍبطىٍيًو فػىٍليىتػىوىٌضٍأ                              عمر بن ا٣بطاب                           

 ٍُِٔح ًبفىٍضًل ٢ًبٍيىًتًو           ابن عمر                                 مىٍن نىًسيى مىٍسحى رىٍأًسًو فػىٍليىٍمسى 

 ِٖٖعىًن اأٍلىٍكًل كىالشٍُّرًب...           أنس بن مالك                            نػىهىى رىسيوؿي اً 

 ُّٓ                                   كىأىمُّ مىاءو أىٍطهيري ًمٍن مىاًء اٍلبىٍحًر                          عمر  

 ِّٓا٥ٍبًرُّ ًمٍن مىتىاًع اٍلبػىٍيًت                                 أبو غالب                                  

 َُّ      ىيوى الطُّهيوري مىاؤيهي ا٢بًٍلُّ مىٍيتىتيوي                        أبو ىريرة                               

 ِْٓميموف بن مهراف                                   بػىٍيًت                       ىيوى ًمٍن مىتىاًع الٍ 

اًء ا٢بٍىًميًم كىيػىتػىوىضَّأي               عطاء                                     ُْٔالى بىٍأسى أىٍف يػىٍغتىًسلى بًاٍلمى

نىاًء اٍلوىاًحًد     ابن سّبين                                ٍرأىةي ًمنى اإٍلً  ِِّالى بىٍأسى أىٍف يػىٍغتىًسلى الرَّجيلي كىاٍلمى

 ِِٓالى بىٍأسى ًبسيٍؤرًىىا                                      ا٢بسْب بن علي                           

ٍرأىًة ُب ًإنىاءو كىاًحدو          نافع                                      الى بىٍأسى بًاٍغًتسىاًؿ ال  ِّّرَّجيًل كىاٍلمى

 ِٖٔالى تىٍشرىبيوا ُب آنًيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة                    حذيفة                                    

...ال، الػ ثىاًف حىدىثه ًمٍن فػىٍوؽى  ٦ٖٓباىد                                                    حىدىثي حىدى
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ـي اٍلمىاءى شىٍيءه                                    شهاب بن مدِب                         ُْٖالى ٰبيىرّْ

 ٖٗ                  يػىتػىوىضَّأي أىحىديكيٍم ًمنى الطَّعىاـً الطَّيًّْب                       ذكواف               

 ٖٕييًعيدي الصَّبلةى، كىال ييًعيدي اٍلويضيوءى                         جابر بن عبد ا                        

 ِْٗيػيٍغسىلي سىٍبعى مىرَّاتو                                       عطاء                                 

 ِْٕمىرَّتػىٍْبً                                   ٧بمد بن سّبين                         يػيٍغسىلي مىرَّةن أىكٍ 

 ُٕٗيػينػٍزىحي مىاؤيىىا                                             ميسرة                                
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 فهرس األعالم والرواة المترجم لهم -ٖ

 
 الصفحة                                                                       األسماء           

 ُِْة األنصارم...............................................................أباف بن صمع
 ُٓ.......................................إبراىيم بن ا٢بارث بن إ٠باعيل.....................

 َُٗ...........................................إبراىيم بن خالد الصنعاين...................
 ُٗٓإبراىيم بن سويد النخعي...............................................................

 ِٕٖا٣براساين............................................................هماف إبراىيم بن ط
 ْٕإبراىيم بن عبد ا بن يزيد ..............................................................

 ِٕٗإبراىيم بن ٧بمد بن عبد ا ...........................................................

 ُِٔإبراىيم بن موسى بن يزيد..............................................................
 ٖٖإبراىيم بن يزيد بن شريك................................................................

 ِٕٖ........أٞبد بن حفص بن عبد ا.....................................................
..........................  ُٗ........................................أٞبد بن سعيد بن حـز

 ُٖٕأٞبد بن عمرك بن عبد ا..............................................................
 َُٗ   ..................................أٞبد بن ٧بمد بن حنبل...........................
 ُٖ    ...................................أٞبد بن ٧بمد بن ىاركف..........................

 ُُٗ   .................................أٞبد بن منصور بن سيار...........................
 َُِ   .............................................أسامة بن زيد بن حارثة.................

 ٖٔإسحاؽ بن إبراىيم بن عباد..............................................................
 ُٖٔ  ...........................إسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد................................

 ِٗٓطلحة.......................................................إسحاؽ بن عبد ا بن أيب 
 َُِ    ........................أسد بن موسى بن إبراىيم...................................
 ُّٖ    ........................إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاؽ............................

 ُّْ   ..................................................................أسلم العدكم.....
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 ِْٗإ٠باعيل بن إبراىيم بن مقسم...........................................................
 ُْٕ.....................ن....................................ل بن قتيبة بن عبد الرٞبيإ٠باع

 َٗ   .................................األسود بن شيباف السدكسي..........................
 ِِّ...................أشعث بن عبد ا٤بلك ا٢بمراين........................................

 ِٖٖ..................أنس بن سّبين األنصارم.............................................
 ُّّ ..................أنس بن عياض بن ضمرة............................................

 ُْٓ   ..............أيوب بن أيب ٛبيمة كيساف السَّختياين....................................
 ِِْ   ..................................بكر بن عبد ا ا٤بزين.............................

 ِّْ..............ثابت بن عبيد األنصارم.................................................
 َٗ    ..................................جابر بن زيد األزدم...............................

 ُٖٔ   .................................زيد..............................جرير بن حاـز بن 
 ُّٕ   ................................جعفر بن ربيعة بن شرحبيل..........................
 ُِٕ   ................................جعفر بن سليماف الضُّبىعي...........................

 ُٖٓ    ..................................بن عوف بن جعفر..........................جعفر 
 ُُِ  ..................................حاًب بن ميموف....................................

 َٗ   ............حاجب األزدم..........................................................
 ُْٖحبيب بن شهاب العبدم..............................................................

 ُْٓ   .......حجاج بن أرطاة.............................................................
 ُّٔ   ..................................حجاج بن ا٤بنهاؿ األ٭باطي.........................

 ُّٖ...........حذيفة بن اليماف...........................................................
 َِْ      ...................................…………ا٢بسن بن صاّب بن صاّب بن حي

 ِْٓ  .............................ا٢بسن بن عمر أك عمرك بن ٰبٓب.........................
 ُْْا٢بسْب بن حفص بن الفضل ..........................................................

 ِٕٔ   ...................................حفص بن غياث بن طلق.........................
 ِٕٖ    ...........................حفص بن عبد ا بن راشد .............................

 ُّْ   ..................................حفص بن ميسرة العيقىيلي..........................
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 ُُٔ    .............................................ا٢بكم بن سفياف......................
 ُٖٗ  ....................................................ٞباد بن أسامة..................

 ِّْ   .............................................ٞباد بن خالد ا٣بياط...................
 ِِٕ.............................................ٞباد بن زيد بن درىم.....................

 ُّٔ........................................ٞباد بن سلمة بن دينار........................
 ُْٕ .........................................ٞباد بن مسعدة البصرم......................

 ِِْ.......................................ٞبيد بن أيب ٞبيد الطويل........................
 ِٓٓ   ................................................ٞبيد بن زياد.......................

يد بن عبد الرٞبن بن عوؼ...........................  ٕٖ.................................ٞبي
 ِّْ   .................................ٞبيد بن نافع األنصارم............................

 ٕٗ   ..................................العدكم..............................ٞبيد بن ىبلؿ 
 َُٓ ..............................حنظلة بن أيب سفياف بن عبدالرٞبن.......................

 َُْ   ...................................خالد بن ا٢بارث بن عبيد.........................
 ُٗٓ   ..................................لد بن عبد ا بن عبد الرٞبن....................خا

 ِِٖ  .................................خالد بن علقمة....................................
 ُّٓ    ..................................خالد بن مهراف..................................

 ُِٓ     .................................رم..........................خبلس بن عمرك ا٥بج
 ْٗ    .................................خلف بن خليفة بن صاعد..........................

 ٖٗالزيات...................................................................ذكواف السماف 
 ُْٖ ...............................................................ن معبد الواسطيراشد ب

 ُِٗ   .................................الربيع بن سليماف بن داكد..........................
 ِِْٓب بن الربيع بن عىميلة................................................................كر 

 ْٕ   ...................................يع بن مهراف.....................................رف
 ِّٕ  ..................................زائدة بن قدامة الثقفي..............................
 ُّٖ    .................................الزبرقاف بن عمرك بن أمية..........................

 ُٗٔالزبّب بن العواـ بن خويلد...............................................................
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 ُٖٕ   ........................................دم.......................زمعة بن صاّب ا١بن
 ُِّ  .................................زيد بن أسلم العمرم................................
 َُِ   .................................زيد بن حارثة بن شراحيل...........................

 ُِٔ   ..................................الزىرم..............................سعد بن عبيد 
 ٓٗ   ..................................سعيد بن جبّب األسدم.............................
 َِٖ   ..................................سعيد بن ا٢بكم بن ٧بمد..........................

 َِ......       ..د بن عثماف بن عبد ا٤بلك.............................................سعي
 ٕٗسعيد بن منصور بن شعبة................................................................

  َُّ....................سعيد بن ا٤بسيب بن حزف..........................................
                                                                        َُْ............................................................. سعيد بن أيب عركبة مهراف

 ٕٕ           ......................سفياف بن سعيد بن مسركؽ..............................
 ُُِ       ..............................فياف بن عيينة بن أيب عمراف......................س

 ُْٕ    .................................سلمة بن عمرك بن األكوع.........................
 ُٕٗ    ..................................سلمة بن كىراـ اليماين............................

 ِّٓليم بن حياف ا٥بذيل..................................................................س
 َِٖ     .....سليماف بن ببلؿ التيمي موالىم...............................................

 ِِٕ   ..................................سليماف بن داكد العتكي...........................
 ِِٔ   .................................سليماف بن طىٍرخاف التيمي..........................

 ٕٗسليماف بن ا٤بغّبة القيسي موالىم.........................................................
 ٕٕاألسدم...............................................................سليماف بن مهراف 

 ُٕٖ   .................................اؾ بن حرب بن أكس............................٠ًب 
 ُُّ  ..........................سهيل بن أيب صاّب ذكواف..................................

 ُِْانئ بن يزيد................................................................شريح بن ى
 ُِٓ   .................................شريك بن عبد ا النخعي..........................

 ُِٗشعبة بن ا٢بجاج بن الورد..............................................................
 ُِٖ   .................................شعيب بن ا٢ببحاب األزدم موالىم.................
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 ُْٖ ......................................شهاب بن مدِب العنربم.........................
 ُِٕعجبلف.....................................................................صدم بن 

 ُِٗ   ................................صفواف بن سليم ا٤بدين..............................
 ٓٗ    ..................................ضرار بن مرة الكوُب................................

 ُِٓ   ....................................................................طالوت بن عباد
 ٖٕ..............................طلحة بن نافع الواسطي....................................

 ُِِ   .................................عائش بن أنس البكرم الكوُب.......................
 ُِٗعاصم بن ا٤بنذر بن الزبّب بن العواـ......................................................

 ٖٗ...........................ة ...................................عاصم بن أيب النجود ّٔدل
 ُّْ...........................................عامر بن كاثلة بن عبد ا...................

 ُُِ   .................................عباد بن ٛبيم بن غزية...............................
 ِٖٗ   ................................عبد األعلى بن ٞباد ...............................

 ُٕ..........................حنبل.............................عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن 
 َُٗ   .................................ساف..........................عبد ا بن ٕبّب بن ري

 ْٕ.....................عبد ا بن بكر بن حبيب..........................................
 َِِ    .................................كد بن عامر..........................عبد ا بن دا

 ِِٔ     ...............عبد ا بن ذكواف القرشي..........................................
 ُّّ    .................................عبد ا بن رجاء ا٤بكي............................
 ُٗٔ    ..................................عبد ا بن الزبّب بن العواـ........................

 ُُِ   ......................عبد ا بن الزبّب بن عيسى....................................
 ُُِ.................عبد ا بن زيد بن عاصم.............................................

 ِِٕ   ..............س ا٤بزين..............................................عبد ا بن سرج
 َُْ      ................................عبد ا بن عبد الوىاب ا٢بىجىيب...................

ٍيم ا١بهِب.........................عبد ا   ِٖٔ     ..................................بن عيكى
 َُٔ     ..........عبد ا بن عمر بن حفص..............................................

 ُٕٔ       ......................................................عبد ا بن عمرك بن العاص
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 َٖ...........   ...سليم...............................................عبد ا بن قيس بن 
 ُُٗعة بن عقبة..............................................................عبد ا بن ٥بىي

 ُْٕ............عبد ا بن ٧بمد بن أيب شيبة...............................................
 َِِ   ..................................د ا بن ٧بمد بن عقيل.........................عب
 ُِْ   ...........................................................ا بن ٧بمد بن كىب دعب

 ٖٖ    .........عبد ا بن مسعود بن غافل.................................................
 ِٖٓ  ...................................ّب ا٥بمداين...........................عبد ا بن ٭ب

 ٕٕ..........عبد ا بن الوليد بن ميموف....................................................
 َُِ ........مسلم....................................................عبد ا بن كىب بن 

 ُٗ     ...عبد ا١ببار بن عبد الصمد بن إ٠باعيل.............................................
 ِِٖ   .................................عبد خّب بن يزيد ا٥بمداين..........................

 ِٔٓٞبن بن حرملة بن عمرك.........................................................عبد الر 
 ِِٔ   .................................عبد الرٞبن بن أيب الزناد عبد ا بن ذكواف...........

 ُِٔم............................................................عبد الرٞبن بن زياد بن أنع
 ُّٕسة ا٤بهرم............................................................عبد الرٞبن بن مشا

 ِٕٓ.......عبد الرٞبن بن عمرك بن أيب عمرك................................................
 َٗ    ....ن مهدم بن حساف..................................................عبد الرٞبن ب

 ِِٔعبد الرٞبن بن ىرمز األعرج.............................................................
 ٖٔعبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع..............................................................
 ُّٕعبد السبلـ بن حرب بن سلم..........................................................
 ُِٕعبد السبلـ بن مطهر بن حساـ........................................................
 ُُّ..عبد العزيز بن ٧بمد بن عبيد..........................................................

 ْٖ .......عبد الكرًن بن مالك ا١بىزىرم......................................................
 ُِِعبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج......................................................

 ّٗ.....................عبيد ا بن عبد ا بن عتبة........................................
 ُِٗعبيد ا بن عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب................................................
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 ُٖٗعبيد ا بن عبد الرٞبن بن رافع.........................................................
 ُِٔيزيد.........................................................عبيد ا بن عبد الكرًن بن 

 ُّّعبيد ا بن عمر بن حفص............................................................

 ِّٔعبيد ا بن موسى بن باذاـ............................................................
 َِٗا٤بدين................................................................... عبيد بن حينىْب

 ُٗ..........     ....عبيدة بن عمرك السلماين..............................................
 َِٗ.............عتبة بن مسلم ا٤بدين......................................................

 ُْْاف بن طالوت بن عباد.............................................................عثم
 ِّٖاف بن مطر البصرم................................................................عثم

 َُِ    ................................عركة بن الزبّب بن العواـ.............................
 َُٗ   ...........عركة بن ٧بمد بن عطية...................................................

 ْٓعريب بن سعد القرطيب..................................................................
 ُِِاح.....................................................................عطاء بن أيب رب

 ُٕٗعطاء بن السائب......................................................................

 ُِّعطاء بن يسار ا٥ببليل..................................................................
 َُُ ........................................ة بن عركة السعدم.......................عطي

 َُْ    ........عقبة بن صيٍهباف األزدم....................................................
 ُّٕ....عقبة بن عامر ا١بهِب...............................................................

 ُُٗعيقيل بن خالد بن عىقيل...............................................................
 ِٗ   بن عباس................................................................اعكرمة موىل 

 ُِٗا.............................................................عفاف بن مسلم بن عبد 
 ُٗٓعلقمة بن قيس بن عبد ا ............................................................

 ٕٕعلي بن ا٢بسن بن موسى................................................................
 َِٖ...........................................................الرٞبن بن ٧بمدعبد  علي بن

 َُْ    ............علي بن عبد العزيز البغوم..............................................
 ِْٓعلي بن معبد بن شداد ................................................................
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 ُُٔمرك بن ٔبيٍداف العامرم ...............................................................ع
 َُٖ .........................................عمرك بن حريث مصرم......................

 ُّّ....عمرك بن دينار ا٤بكي..............................................................
 ُٗٓعمرك بن عوف بن أكس.................................................................
 ِّٕعمار بن معاكية الدٍُّىًِب................................................................

 ِٔٔ......................................عمراف بن أيب عطاء األسدم موالىم..............
يلة األعرايب.............................................................  ُِٔعوؼ بن أيب ٝبى
 ُْٖالفضل بن دكْب الكوُب................................................................

 ْٖ....................................................الفضل بن موسى السّْيناين............
 ِٔٔفضيل بن حسْب بن طلحة.............................................................

 َُْ  ...................................القاسم بن سبٌلـ البغدادم.........................
 ِّْالصديق....................................................القاسم بن ٧بمد بن أيب بكر 

 ُِّقبيصة بن عقبة بن ٧بمد...............................................................
 ٖٗقتادة بن دعامة السدكسي................................................................

يل................................................................قتيبة بن سعيد بن   َِٓٝبى
 ِْٕقرة بن خالد السدكسي.................................................................
 ُِٓقيس بن سعد ا٤بكي ..................................................................

 ُِّمسلم ا١بىديل..................................................................قيس بن 
 ُّٖكعب بن عبد ا.....................................................................

 ْٗ...................................ليث بن أيب سليم بن زنيم.............................
 َِٓالليث بن سعد بن عبد الرٞبن..........................................................

 َِ..............................  ....٧بمد بن إبراىيم بن أٞبد.............................
 ِِٕا٢بارث.............................................................٧بمد بن إبراىيم بن 

 ٧ُْٖبمد بن إبراىيم بن أيب عدم...........................................................
 ُِ.........................     ...٧بمد بن إبراىيم بن علي................................

 ُِٗن إدريس بن العباس.............................................................٧بمد ب
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 ُٔ........................... ...٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر.................................
 ٧ُُٗبمد بن إسحاؽ بن خزٲبة.............................................................
 ٧ُٖٔبمد بن إسحاؽ بن يسار.............................................................
 َُٕ ٧بمد بن إ٠باعيل الصائغ..............................................................

 َٗ      ..................................٧بمد بن بشار بن عثماف.........................
 َِٖ .........................٧بمد بن جعفر ا٥بذيل موالىم.................................

 ُٗ...................    ...٧بمد بن حباف بن أٞبد........................................
 َُٕ ....................ب بن سليماف........................................٧بمد بن حر 

 َِ.................    ..٧بمد بن رزيق بن إ٠باعيل.........................................
 َٗ  ..................................٧بمد بن سّبين األنصارم............................

 ِّْدينار................................................................٧بمد بن صاّب بن 
 ٧ِٕٗبمد بن عبد ا بن جحش............................................................

 َُِ .................٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم......................................
 ُٖ..............   ...عبد ا بن ٰبٓب............................................ ٧بمد بن

 ٧ُِٓبمد بن عبد الرٞبن بن ا٤بغّبة .........................................................
 ْٖ.........٧بمد بن عبد العزيز بن أيب رًٍزمة.................................................

 ٧ُُٔبمد بن عبد الوىاب بن حبيب........................................................

 ٧ُّّبمد بن عبيد بن أيب أمية .............................................................
 َُُ      .............................٧بمد بن عطية بن عركة..............................

 ٧ٕٗبمد بن علي بن زيد ...................................................................
 ُٕ............   ..٧بمد بن عيسى الَبمذم................................................

 ُٖٗسليم...............................................................٧بمد بن كعب بن 
 ٧ِٕٓبمد بن كثّب بن أيب عطاء.............................................................

 ٧ٖٔبمد بن مسلم بن عبيد ا..............................................................
 ُٕٔن ا٤بنكدر بن عبد ا............................................................٧بمد ب

 ٧ْٖبمد بن ميموف ا٤بركزم..................................................................
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 ْٖ...............٧بمد بن نصر ا٤بركزم ....................................................
 ٧ُْٖبمد بن ٰبٓب بن عبد ا..............................................................

 ُِ............ ....٧بمد بن ٰبٓب بن عمار.................................................
 ُّٖالنهدم..............................................................مالك بن إ٠باعيل 

 َُٔ  ...........مالك بن أنس األصبحي..................................................
 ٦ْٖباىد بن جىرٍب..........................................................................

 ُِٓ...........مسرىد بن مسربل................................................. مسدد بن
 ُِّاـ ا٥ببليل.................................................................مسعر بن كد

 ِْٕمسلم بن إبراىيم األزدم ..............................................................
 ِٖٔمسلم بن سامل النهدم.................................................................
 ُّٓمعتمر بن سليماف التيمي...............................................................

 ٖٔ........معمر بن راشد األزدم موالىم....................................................
 َُّ ............ا٤بغّبة بن أيب بردة.........................................................

 ُِْا٤بقداـ بن شريح بن ىانئ..............................................................
 ُٗٗ.....................منصور بن زاذاف الواسطي.........................................

 ُُٔمنصور بن عبد الرٞبن بن طلحة........................................................

 ُّٔموسى بن سلمة بن ابَّق..............................................................
 ِٖٕ................................موسى بن أيب عائشة ا٥بٍمداين...........................

 ُُْموسى بن ىاركف القيسي ..............................................................

 ُٕٗميسرة أبو صاّب الكندم...............................................................
 ِْٓا١بزرم................................................................ميموف بن مهراف 

 َُٓ     .........نافع موىل ابن عمر.......................................................
 ُّٕالنضر بن عبد ا١ببار بن نىًضّب..........................................................
 ِِْنفيع الصائغ..........................................................................

......................................................  ُٖٔ..........كىب بن جرير بن حاـز
 ُٖٖ......ىاركف بن عبد ا بن مركاف......................................................
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 ُُْىيٍدبىة بن خالد بن األسود..............................................................
 ْٕ...........ىشاـ بن حساف األزدم......................................................

 ُّْ................ىشاـ بن سعد ا٤بدين..................................................
 َُٖ    ..................................ىشاـ بن عبد ا٤بلك الباىلي.......................

 ِّٓىشاـ بن عركة بن الزبّب بن العواـ األسدم...............................................
 ٕٗالقاسم...............................................................ىيشيم بن بىشّب بن 

 ِّٔ.......ٮباـ بن منبو بن كامل ..........................................................

 ُُْ.......ٮباـ بن ٰبٓب بن دينار ..........................................................
 ُِٔذة بن خليفة بن عبد ا ............................................................ىىوٍ 

 ِٔٓكاصل بن أيب ٝبيل الشامي.............................................................
 ِٓٔ......كٌضاح بن عبد ا اليشكرم......................................................

 ِِٖككيع بن ا١براح بن مليح الريؤاسي........................................................

 ُٖٗالوليد بن كثّب ا٤بخزكمي................................................................
 َُٖ   ..................الوليد بن مسلم القرشي موالىم....................................

 ِٖٗكىب بن بقية بن عثماف...............................................................

 ِّٰٕبٓب بن أيب بكّب......................................................................
 ٗٗالعيرىين.....................................................................ٰبٓب بن ا١بزار 

 ُٰٖٓبٓب بن سعيد بن قيس.................................................................
 ِِْٰبٓب بن سعيد بن فػىرٍُّكخ القطاف.........................................................
 ُٰٗٔبٓب بن عباد بن عبد ا ..............................................................
 ُِٰٔبٓب بن عبد الرٞبن الكناين.............................................................

 ِِٕ.............ٰبٓب بن عبد الرٞبن بن حاطب............................................
 َُٗ .........ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب .......................................................

 ٰٔٗبٓب بن مسلم البٌكاء....................................................................
 ُِٓ...........................ٰبٓب بن ٰبٓب بن بكر.......................................

 َُٖ     ...............................يزيد بن أيب حبيب األزدم..........................
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 ُّٔي .................................................................ٞبيد الضبع يزيد بن
 ٖٖ................................................................يزيد بن شريك بن طارؽ 
 ِٓٓ.....ط.........................................................يزيد بن عبد ا بن قيسي

 ُْٕيزيد بن أيب عبيد األسلمي..............................................................
 ُٖٔىاركف بن زاذاف ...............................................................يزيد بن 

 ُُٔيعلى بن عبيد بن أيب أمية..............................................................
 َُِ ......يونس بن يزيد بن أيب النجاد.....................................................

 
 الكنى ومن نسب إلى أبيو أو أمو أو جده أو عمو ونحو ذلك

 ٕٗأبو بكر بن نافع العمرم.................................................................
 ُّٓأبو إسحاؽ السبيعي ..................................................................

 ُٖٔ.....................................................................أبو أمامة الباىلي.
 ُُْأبو أيوب ا٤براغي......................................................................

ٔٗ   ....أبو جعفر الرازم .................................................................

ُٕٕأبو داكد السجستاين...................................................................

  ُُٔ.......................الغفارم..................................................أبوذر 
 ُّٔ.........أبو رجاء العطاردم...........................................................

 ُٕٓأبو زيد ا٤بخزكمي .....................................................................

 ِّٕأبو سلمة بن عبد الرٞبن بن عوؼ......................................................
 ِِٔ...................أبو سهلة..........................................................

 ُِٕأبو غالب البصرم.....................................................................
 ِٖٔأبو فركة األصغر الكوُب................................................................

 ُٕٓ.................................أبو فزارة الكوُب.......................................
 ُُٔأبو قبلبة البصرم......................................................................
 ُٗٓأبو معشر الكوُب......................................................................
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  َٖ   .........األشعرم..........................................................أبو موسى 
 ِٖٗأبو ميسرة.............................................................................
  ْٔ..ابن قنفذ القسنطيِب...................................................................

 
 النساء

 ْٕ...   ...حفصة بنت سّبين.............................................................
 ِٗٓٞبيدة بنت عبيد بن رفاعة..............................................................

 َِِ   .....................الرُّبيّْع بنت معوذ بن عفراء......................................
 ِٕٗ    .زينب بنت جحش................................................................

 ِّْأـ سعد..............................................................................
 ِِٓ.....................................................................صفية بنت عميلة 

 ِٗٓكبشة بنت كعب بن مالك.............................................................
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 فهرس المصادر والمراجع -ٗ

 
اإلحكام في أصول  ،أبو ا٢بسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٧بمد بن ساملاآلمدم،  -ُ

 ـ(ََِّق/  ُِْْ)الرياض: دار الصميعي، ،ُط، عبد الرزاؽ عفيفي، ٙبقيق: األحكام
ِ-  ، ٙبقيق: عامر حسن ، سنن أبي بكر األثرم، أبو بكر أٞبد بن ٧بمد بن ىانئ اإلسكاُباألثـر

 ـ( ََِْ، )بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، ُصربم، ط
النهاية في غريب لسعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد، ٦بد الدين أبو اابن األثّب،  -ّ

بّبكت: ا٤بكتبة العلمية، ، د.ط، )ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكل ك٧بمود ٧بمد الطناحي، الحديث واألثر
 ـ(ُٕٕٗق/ ُّٗٗ

الكرًن بن  أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد بن عبد ابن األثّب ا١بزرم، عز الدين  -ْ
 الواحد الشيباينعبد 
 عبد ا٤بوجود، : علي ٧بمد معوض، كعادؿ أٞبد ، ٙبقيقأسد الغابة في معرفة الصحابة

 ـ( ُْٗٗىػ / ُُْٓ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُط
 دار صادر، د.ت(بّبكت)، د.ط، اللباب في تهذيب األنساب : 

 الشيباينأبو عبد ا أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ أٞبد بن حنبل،  -ٓ
 بّبكت: ا٤بكتب ُ، ٙبقيق: زىّب الشاكيش، طمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل( ،

 ـ(ُُٖٗىػ/ َُُْاإلسبلمي، 
 ٙبقيق: طارؽ بن عوض ا، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنو أبي الفضل صالح ،

 ـ(ُٗٗٗق/ َُِْ،)الرياض: دار الوطن، ُط
 قيق: شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د. ، ٙبمسند اإلمام أحمد بن حنبل

 ـ( ََُِىػ /  ُُِْ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُعبد ا بن عبد اسن الَبكي، ط
، )ا٤بدينة ُ، ٙبقيق: سليماف بن صاّب ا٣بزم، ططبقات المفسريناألدنو كم، أٞبد بن ٧بمد،  -ٔ

 ـ(ُٕٗٗىػ/ ُُْٕالنبوية: مكتبة العلـو كا٢بكم، 
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، )بّبكت: ُ، ٙبقيق: ٧بمد عوض مرعب، طتهذيب اللغةاألزىرم، أبو منصور ٧بمد بن أٞبد،  -ٕ
 ـ (ََُِدار إحياء الَباث العريب، 

بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد أبو إسحاؽ ا٢بويِب، حجازم ٧بمد شريف،  -ٖ
 ـ( َُٗٗىػ /  َُُْاإلسبلمي، ، )القاىرة: مكتبة الَببية اإلسبلمية إلحياء الَباث ُ،طالرحمن

، ٙبقيق: مختصر خالفيات البيهقياإلشبيلي، أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن فػىرٍح بن أٞبد،  -ٗ
 ـ(ُٕٗٗىػ / ُُْٕ، )الرياض: مكتبة الرشد، ُد. ذياب عبد الكرًن ذياب عقل، ط

 آدـ ن بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بناأللباين، أبو عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدي -َُ
 الرياض: دار ُ، طسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة( ،

 ـ( ُِٗٗىػ /  ُُِْا٤بعارؼ، 
 ق/  ُِّْ، )الكويت، مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، ُ، طصحيح سنن أبي داود

 ـ(ََِِ
 الباباين، ًإ٠ٍبىاًعيل بن ٧بيىمَّد أىًمْب بن مّب سليم -ُُ

  الىة َأسَماء المؤلفين وآثار المصنفينَىِديَّة العارفين ، د.ط، )استانبوؿ: مطبعة البهية بوكى
 ـ( ُُٓٗا٤بعارؼ ا١بليلة، 

 عُب بتصحيحو كطبعو: ٧بمد شرؼ الدين إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ،
 بالتقايا، د.ط، )بّبكت: دار إحياء الَباث العريب، د.ت(

التعديل والتجريح لمن لف بن سعد بن أيوب بن كارث، الباجي، أبو الوليد سليماف بن خ -ُِ
، الرياض: دار اللواء ُ، ٙبقيق: د. أبو لبابة حسْب، طخّرج لو البخاري في الجامع الصحيح

 ـ(ُٖٔٗق/  َُْٔللنشر كالتوزيع، )
 البخارم، أبو عبدا ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم -ُّ

 ق/ ُّٕٗ، )حلب: دار الوعي، ُ، ط، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايدالتاريخ األوسط
 ـ(ُٕٕٗ



 

317 

 

 طبع ٙبت مراقبة: ٧بمد عبد ا٤بعيد خاف، )حيدر آباد: دائرة ا٤بعارؼ التاريخ الكبير ،
 العثمانية(

 مكتبة ابن عباس، ُ، ٙبقيق: أٞبد بن إبراىيم بن أيب العينْب، طكتاب الضعفاء الصغير( ،
 مػ(ََِٓىػ/ُِْٔ

 حيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل الجامع المسند الصأك  صحيح البخاري
، )دار طوؽ النجاة، ُ، ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، طعليو وسلم وسننو وأيامو

 ىػ(ُِِْ

المحيط ، أبو ا٤بعايل برىاف الدين ٧بمود بن أٞبد بن عبد العزيز بن عمرالبخارم ا٢بنفي،  -ُْ
عبد الكرًن سامي ، ٙبقيق: يفة رضي اهلل عنوالبرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حن

 (ـ ََِْىػ /  ُِْْبّبكت: دار الكتب العلمية، ، )ُطا١بندم، 
، ِ، ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت، طاإلحسان بترتيب صحيح ابن حبانابن بلباف،  -ُٓ

 ـ(ُٔٗٗق/  ُُْٕ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
ا٤بنشور  مسند البزارأبو بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق بن خبلد بن عبيد ا، البزار،  -ُٔ

، )ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة العلـو ُٙبقيق: ٧بفوظ الرٞبن زين ا كآخركف، ط، البحر الزخارباسم 
 ـ(ََِٗكا٢بكم، 

شعيب  ٙبقيق:، شرح السنة، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفراءالبغوم،  -ُٕ
 ـ(ُّٖٗىػ / َُّْ، )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، ِاألرنؤكط ك٧بمد زىّب الشاكيش، ط

 أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن أيب بكر بن إ٠باعيل بن سليمالبوصّبم،  -ُٖ
 بّبكت: دار ِ، ٙبقيق: ٧بمد ا٤بنتقى الكشناكم، طمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو( ،

 ىػ( َُّْالعربية، 
  تقدًن: فضيلة الشيخ الدكتور أٞبد معبد ، الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف

، )الرياض: ُعبد الكرًن، ٙبقيق: دار ا٤بشكاة للبحث العلمي بإشراؼ ياسر بن إبراىيم، ط
 ـ( ُٗٗٗ -ىػ  َُِْدار الوطن للنشر، 

 أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسىالبيهقي،  -ُٗ
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 كراتشي: جامعة الدراسات ُعبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، ط، ٙبقيق: السنن الصغير( ،
 ـ(ُٖٗٗىػ / َُُْاإلسبلمية، 

 بّبكت: دار الكتب العلمية، ّ، ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطا، طالسنن الكبرى( ،ُِْْ 
 ـ( ََِّىػ / 

 الرياض: مكتبة الرشد ُ، ٙبقيق: الدكتور عبد العلي عبد ا٢بميد حامد، طشعب اإليمان( ،
 ـ( ََِّىػ /  ُِّْالتوزيع، للنشر ك 

 ا٤بنصورة: دار الوفاء، ُ، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، طمعرفة السنن واآلثار( ،
 ـ(ُُٗٗىػ / ُُِْ

 ق/ َُّٗ، )القاىرة: مكتب دار الَباث، ُ، ٙبقيق: السيد أٞبد الصقر، طمناقب الشافعي
 ـ(َُٕٗ

 الضحاؾ٧بمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الَبمذم،  -َِ
 ٙبقيق كتعليق:أٞبد ٧بمد شاكر، د.ط، )بّبكت: دار سنن الترمذيأك  الجامع الصحيح ،

 الكتب العلمية، د.ت(
 ٙبقيق: صبحي السامرائي كأبو ا٤بعاطي النورم ك٧بمود خليل علل الترمذي الكبير ،

، )بّبكت: عامل الكتب كمكتبة النهضة ُ، ترتيب: أبو طالب القاضي، طُالصعيدم ط
 ق( َُْٗة، العربي

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم ا٢براين -ُِ
 ـ(ُٕٖٗىػ/َُْٖ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طالفتاوى الكبرى 
 ٙبقيق: عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم، د.ط، )ا٤بدينة النبوية: ٦بمع ا٤بلك مجموع الفتاوى ،

 ـ(ُٓٗٗىػ/ُُْٔفهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، 
 بعناية: حسن أٞبد إسرب، طنقد مراتب اإلجماع ،ُ ، ، )بّبكت: دار ابن حـز

 ـ(ُٖٗٗىػ/ُُْٗ
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المحرر عبد السبلـ بن عبد ا بن ا٣بضر بن ٧بمد، ٦بد الدين  أبو الربكاتابن تيمية ا١بد،  -ِِ
ىػ َُْْالرياض: مكتبة ا٤بعارؼ، ، )ِ، طفي الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل

 مػ(ُْٖٗ/
ٙبقيق: ، المنتقى من السنن المسندةأبو ٧بمد عبد ا بن علي النيسابورم، ابن ا١باركد،  -ِّ

 ـ(ُٖٖٗق/ َُْٖ، )بّبكت: مؤسسة الكتاب الثقافية، ُعبد ا عمر الباركدم، ط
، ٙبقيق: د.عصمت ا شرح مختصر الطحاويا١بصاص، أٞبد بن علي أبو بكر الرازم،  -ِْ
، ُيت ا ٧بمد كأ. د.سائد بكداش كد.٧بمد عبيد ا خاف كد.زينب ٧بمد حسن فبلتة، طعنا

 ـ( ََُِىػ /  ُُّْ)بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، 
ٙبقيق: عامر أٞبد ، مسند ابن الجعد، علي بن ا١بىٍعد بن عبيد ا١بىٍوىىرم البغدادمابن ا١بعد،  -ِٓ

 ق( َُٗٗ/  َُُْ، )بّبكت: مؤسسة نادر، ُحيدر، ط
 ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمدابن ا١بوزم،  -ِٔ

 ٙبقيق: إرشاد ا٢بق األثرم، تقدًن: خليل ا٤بيس، العلل المتناىية في األحاديث الواىية ،
 ـ(ُّٖٗىػ/ َُّْ، )بّبكت: دار الكتب العلمية،ُط

 بّبكت: دار الكتب  ،ُ، ٙبقيق: الدكتور عبد ا٤بعطي أمْب القلعجي، طغريب الحديث(
 ـ(ُٖٓٗق/ َُْٓالعلمية، 

 بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، ٙبقيق: عبد ا القاضي، طالضعفاء والمتروكون( ،
 ق(َُْٔ

 ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد القادر المنتظم في تاريخ األمم والملوك ،
 ـ( ُِٗٗىػ /  ُُِْ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُعطا، ط

 بّبكت: ُ، ٙبقيق: مسعد عبد ا٢بميد ٧بمد السعدين، طلتحقيق في أحاديث الخالفا( ،
 ـ(ُْٗٗق/  ُُْٓدار الكتب العلمية، 

 ابن أيب حاًب، أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر الرازم -ِٕ
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 ىػ/  ُُّٕ، )حيدر آباد: طبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، ُ، طالجرح والتعديل
 ـ(ُِٓٗ

 ٙبقيق: فريق من الباحثْب، بإشراؼ كعناية: د. سعد بن عبد ا ا٢بميد كد. خالد بن العلل ،
 ـ(ََِٔق/  ُِْٕ، )الرياض: مكتبة ا١بريسي، ُعبد الرٞبن ا١بريسي، ط

ق/ َُِْ، د.ط، )بّبكت: دار بّبكت، ديوان جميل بثينةٝبيل بثينو، ٝبيل بن معمر،  -ِٖ
 ـ(ُِٖٗ

األباطيل والمناكير األباطيل والمناكير، ا٢بسْب بن إبراىيم بن ا٢بسْب بن جعفر،ا١بوزجاين،  -ِٗ
، الرياض، ْط، ٙبقيق كتعليق: الدكتور عبد الرٞبن بن عبد ا١ببار الفريوائيوالصحاح والمشاىير، 

 ـ( ََِِىػ /  ُِِْ، دار الصميعي للنشر كالتوزيع
ٙبقيق: أٞبد عبد ، اج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تأبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد، ا١بوىرم،  -َّ

 ـ( ُٕٖٗ/   ىػ َُْٕ)بّبكت: دار العلم للمبليْب، ، ْ، طالغفور عطار
نهاية المطلب في دراية ، أبو ا٤بعايل عبد ا٤بلك بن عبد ا بن يوسف بن ٧بمدا١بويِب،  -ُّ

األكقاؼ للشؤكف اإلسبلمية، إدارة ، )قطر: ُط أ. د. عبد العظيم ٧بمود الٌديب، ٙبقيق: المذىب
 ـ(ََِٕق/ ُِْٖ

، د.ط، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى بن عبد ا،  -ِّ
 ـ(ُُْٗ)بغداد: مكتبة ا٤بثُب، 

 ا٢باكم، أبو عبد ا ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد بن ٞبدكيو النيسابورم -ّّ
 بّبكت: دار الكتب العلمية، ِ، ط، ٙبقيق: السيد معظم حسْبمعرفة علوم الحديث( ،

 ـ(ُٕٕٗىػ / ُّٕٗ
 بّبكت: دار الكتب ُ، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طالمستدرك على الصحيحين( ،

 ـ(َُٗٗق /  ُُُْالعلمية، 
 ابن حباف ، أبو حاًب ٧بمد بن حبانالبسٍب -ّْ
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 ة ا٤بعارؼ العثمانية، ، طبع ٙبت مراقبة: الدكتور ٧بمد عبد ا٤بعيد خاف مدير دائر ُ، طالثقات
 ـ(ُّٕٗ/  ى ُّّٗ، )حيدر آباد الدكن ا٥بند: دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، ُط

 الرياض: دار ُ، ٙبقيق: ٞبدم عبد آّيد السلفي، طكتاب المجروحين من المحدثين( ،
 ـ(َََِق/ َُِْالصميعي، 

 ابن حجر العسقبلين، أبو الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد -ّٓ
  :ُط عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى ٧بمد معوض،اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق ،

 ق(  ُُْٓ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
  ،ٙبقيق: د. عاصم بن عبد ا تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس

 ق( َُّْ، )عماف: مكتبة ا٤بنار، ُالقريوٌب، ط
 ـ(َُٗٗق/  َُُْ، )سوريا: دار الرشيد، ْعوامة، ط، ٙبقيق: ٧بمد تقريب التهذيب 
 ٙبقيق: أبو عاصم حسن بن    التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،

 ـ(ُٓٗٗىػ/ُُْٔ، )مصر: مؤسسة قرطبة، ُعباس بن قطب، ط
 ىػ(ُِّٔ، )ا٥بند: مطبعة دائرة ا٤بعارؼ النظامية، ُ، طتهذيب التهذيب 
 الرياض: دار ُ، تعليق: علي بن عبد العزيز الشبل، طبخاريفتح الباري شرح صحيح ال( ،

 ـ(َََِق/ ُُِْالسبلـ، 
 بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، ُ، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طلسان الميزان( ،

 ـ(ََِِ
 ٙبقيق: خالد بن عبد الرٞبن بن سامل البكر، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،

ىػ/ َُِْ، )الرياض: دار العاصمة، ُد بن ناصر بن عبد العزيز الشثرم، طتنسيق: د. سع
 ـ(َََِ

 تعليق: علي بن عبد العزيز ىدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ،
 ـ(َََِق/ ُُِْ، )الرياض: دار السبلـ، ُالشبل، ط
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ّٔ-  ،  أبو ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد األندلسيابن حـز
  ،ٙبقيق: أٞبد ٧بمد شاكر، تقدًن: الدكتور إحساف عباس، اإلحكام في أصول األحكام

 ـ(ُّٖٗق/ َُّْد.ط، )بّبكت: دار اآلفاؽ ا١بديدة، 
  ،بّبكت: دار الفكر، د.ت(، )د.طالمحلى باآلثار 
  ،د.ط،)بّبكت: دار الكتب مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات

 ـ(ُّٖٗالعلمية، 

مواىب الجليل في ، مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الرٞبنا٢بطاب الرُّعيِب،  -ّٕ
 ـ(ُِٗٗىػ / ُُِْ، )بّبكت: دار الفكر، ّ، طشرح مختصر خليل

ٙبقيق: حسن ، مسند الحميدي، أبو بكر عبد ا بن الزبّب بن عيسى بن عبيد اا٢بميدم،  -ّٖ
 ـ( ُٔٗٗ)دمشق: دار السقا، ، ُ، طسليم أسد الداراين

، ِط، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، النعماف بن ثابت بن زكطي بن ماهأبو حنيفة،  -ّٗ
 (ـََِِق/ ُِّْ)بنغبلديش: ا٤بؤسسة اإلسبلمية، 

، ٙبقيق: د. ٧بمد مصطفى صحيح ابن خزيمةأبو بكر ٧بمد بن إسحاؽ، ابن خزٲبة،  -َْ
 ـ(ََِّق/ ُِْْسبلمي، ، )بّبكت: ا٤بكتب اإلّاألعظمي،ط

شرح سنن  معالم السنن، أبو سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ا٣بطايب، -ُْ
 ـ(ُِّٗق/ ُُّٓ، )حلب: ا٤بطبعة العلمية، ُأيب داكد، ط

، ٙبقيق: تاريخ بغدادا٣بطيب البغدادم، أبو بكر أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد بن مهدم،  -ِْ
 ـ( ََِِىػ / ُِِْ، )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ُعواد معركؼ، طالدكتور بشار 

وفيات األعيان وأنباء أبناء ابن خلكاف، أبو العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم،  -ّْ
 ـ(  ُُٕٗ، )بّبكت: دار صادر، ُ، ٙبقيق: إحساف عباس، طالزمان

اإلرشاد في معرفة علماء ا٣بليلي، أبو يعلى خليل بن عبد ا بن أٞبد بن إبراىيم بن ا٣بليل،  -ْْ
 ق( َُْٗ، )الرياض: مكتبة الرشد ، ُ، ٙبقيق: د. ٧بمد سعيد عمر إدريس، طالحديث
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 تاريخ               ا٤بعركؼ بػػ التاريخ الكبيرابن أيب خيثمة، أبو بكر أٞبد بن أيب خيثمة،  -ْٓ
، )القاىرة: الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر، ُ، ٙبقيق، صبلح بن فتحي ىبلؿ، طابن أبي خيثمة

 ق( ُِْٕ

 أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن مسعودالدارقطِب،  -ْٔ
 ٙبقيق: شعيب االرنؤكط كحسن عبد ا٤بنعم شليب كعبد اللطيف حرز ا سنن الدارقطني ،

، ط  ـ( ََِْىػ /  ُِْْ)بّبكت: مؤسسة الرسالة، ، ُكأٞبد برىـو
 ٙبقيق كٚبريج: ٧بفوظ الرٞبن زين ا السلفي، طالعلل الواردة في األحاديث النبوية ،ُ ،

 ـ( ُٖٓٗىػ /  َُْٓ)الرياض: دار طيبة، 

 سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّبأبو داكد السًّْجٍستاين،  -ْٕ
 ق( َُْٖ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُط، ٙبقيق: شعيب األرناؤكط، المراسيل 
 ٙبقيق: أيب معاذ طارؽ بن      ُ، طمسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ،

 ـ( ُٗٗٗىػ /  َُِْ، )مصر: مكتبة ابن تيمية، ُعوض ا، ط
 ٙبقيق: ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، د.ط، )بّبكت: ا٤بكتبة العصرية، سنن أبي داود ،

 د.ت(

ٙبقيق: الدكتور ، مسند أبي داود الطيالسي، سليماف بن داكد بن ا١باركدبو داكد الطيالسي، أ -ْٖ
 ـ( ُٗٗٗىػ /  ُُْٗ، ، )مصر: دار ىجر٧ُبمد بن عبد اسن الَبكي، ط

، مراجعة: ١بنة من العلماء طبقات المفسرينالداككدم، مشس الدين ٧بمد بن علي بن أٞبد،  -ْٗ
 ـ(ُّٖٗق/  َُّْكت: دار الكتب العلمية، ، )بّب ُبإشراؼ الناشر، ط

راـ بن عبد الصمد،  -َٓ ، سنن الدارميالدارمي، أبو ٧بمد عبد ا بن عبد الرٞبن بن الفضل بن ّٔى
، )ا٤بملكة العربية السعودية: دار ا٤بغِب للنشر كالتوزيع، ُٙبقيق: حسْب سليم أسد الداراين، ط

 ـ( َََِىػ /  ُُِْ
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، ُ، طرمزم منّب بعلبكي، ٙبقيق: جمهرة اللغة، أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسنابن دريد األزدم،  -ُٓ
 ـ(ُٕٖٗ)بّبكت: دار العلم للمبليْب، 

 ، تقي الدين أبو الفتح ٧بمد بن علي بن كىب بن مطيعابن دقيق العيد،  -ِٓ
  ،بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ت(د.ط، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام( 
 (، ٙبقيق: ٧بمد حاشية شمس الدين بن عبد الهادي ، )كمعواإللمام بأحاديث األحكام

 ـ( َُِّىػ /  ُّْْ، )سوريا: دار النوادر، ُخلوؼ العبد ا، ط

ٍميىاًطٌي،  -ّٓ الشامل ، أبو البقاء، تاج الدين ّٔراـ بن عبد ا بن عبد العزيز بن عمر بن عوضالدّْ
مركز ٪بيبويو للمخطوطات ، )ُ، طأٞبد بن عبد الكرًن ٪بيب، تصحيح: في فقو اإلمام مالك

 ـ(ََِٖ -ىػ ُِْٗكخدمة الَباث، 
ٙبقيق: مشهور بن حسن آؿ ، المجالسة وجواىر العلم، أبو بكر أٞبد بن مركافالدينورم،  -ْٓ

، ُسلماف، ط  ـ(ُٖٗٗىػ/ ُُْٗ، )بّبكت: دار ابن حـز
 ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب، مشس الدين أبو عبد ا -ٓٓ

 بّبكت: دار ا٤بعرفة ُ، ٙبقيق: علي ٧بمد البجاكم، طميزان االعتدال في نقد الرجال( ،
 ـ( ُّٔٗىػ /  ُِّٖللطباعة كالنشر، 

 ٙبقيق: ٦بموعة من اققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، طسير أعالم النبالء ،ّ  ،
 ـ( ُٖٓٗىػ /  َُْٓ)بّبكت: مؤسسة الرسالة، 

 ق/ َُْٕ، ٙبقيق: د. نور الدين عَب، د.ط، )قطر: دار إحياء الَباث، المغني في الضعفاء
 ـ(ُٕٖٗ

 ٙبقيق: ٧بمد عوامة أٞبد ٧بمد ٭بر الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة ،
ىػ /  ُُّْ، )جدة: دار القبلة للثقافة اإلسبلمية  كمؤسسة علـو القرآف، ُا٣بطيب، ط

 ـ( ُِٗٗ
 ـ(ُٖٗٗىػ/ ُُْٗ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طلحفاظتذكرة ا 
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 ٙبقيق: الدكتور بشار عٌواد معركؼ، ُ، طتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم ،
 ـ(ََِّق/  ُِْْ، )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ُط

مسند ، مأبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد بن إبراىيم ا٢بنظلي ا٤بركز ابن راىويو،  -ٔٓ
، )ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة ُٙبقيق: د. عبد الغفور بن عبد ا٢بق البلوشي، ط، إسحاق بن راىويو

 ـ(ُُٗٗق/ ُُِْاإلٲباف، 
فتح الباري في شرح أبو الفرج عبد الرٞبن بن شهاب الدين البغدادم، ابن رجب ا٢بنبلي،  -ٕٓ

 ق(ُِْٓدار ابن ا١بوزم، ، )الدماـ: ِ، ٙبقيق: طارؽ بن عوض ا، طصحيح البخاري
البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل ، أبو الوليد ٧بمد بن أٞبد القرطيبابن رشد،  -ٖٓ

، )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ِ: د ٧بمد حجي كآخركف، ط، ٙبقيقلمسائل المستخرجة
 ـ( ُٖٖٗىػ /  َُْٖ

المعاني البديعة في معرفة اختالف أىل ، ٝباؿ الدين ٧بمد بن عبد ا بن أيب بكرالرٲبي،  -ٗٓ
 ـ(ُٗٗٗىػ /  ُُْٗ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُٙبقيق: سيد ٧بمد مهُب، ط، ُ، طالشريعة

، تاج العروس من جواىر القاموس، أبو الفيض ٧بٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽالزبيدم،  -َٔ
 ـ(ُٓٔٗق/ ُّٖٓ، )الكويت: الَباث العريب، د.ط،عبد الستار أٞبد فراجٙبقيق: 

األعالم قاموس تراجم ألشهر الزركلي، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارس،  -ُٔ
، )بّبكت: دار العلم للمبليْب، ُٓ، طالرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين

 ـ( ََِِ
الدر الثمين في ابن السَّاعي، تاج الدين علي بن أ٪بب بن عثماف بن عبد ا أبو طالب،  -ِٔ

، )تونس: دار الغرب ُ، ٙبقيق كتعليق: أٞبد شوقي بنبْب ك٧بمد سعيد حنشي، طأسماء المصنفين
 ـ(ََِٗىػ/  َُّْاالسبلمي، 

قائق شرح كنز الدقائق تبيين الحالزيلعي، فخر الدين عثماف بن علي بن ٧بجن البارعي،  -ّٔ
 ق( ُُّّ، )بوالؽ، القاىرة: ا٤بطبعة الكربل األمّبية، ُ، طوحاشية الشِّْلِبيِّ 
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نصب الراية ألحاديث الهداية ، ٝباؿ الدين أبو ٧بمد عبد ا بن يوسف بن ٧بمدالزيلعي؛  -ْٔ
، : ٧بمد عوامة، ٙبقيق: ٧بمد يوسف البػىنيورم، تقدًنمع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيلعي

 ـ(ُٕٗٗىػ/ُُْٖ: دار القبلة للثقافة اإلسبلمية، جدة، )ُط
، ٙبقيق: طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، تاج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب،  -ٓٔ

، )ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ِد. ٧بمود ٧بمد الطناحي كد. عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، ط
 ىػ(ُُّْ

 مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ٧بمد السخاكم، -ٔٔ
 (، « أربع رسائل في علوم الحديث»)مطبوع ضمن ٦بموعة  المتكلمون في الرجال

 ـ(َُٗٗىػ / َُُْ، )بّبكت: دار البشائر، ْٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط
 مصر: ُ، ٙبقيق: علي حسْب علي، طفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي( ،

 ـ(ََِّىػ / ُِْْمكتبة السنة، 

ق/ َُْٗ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة، ُ، طالمبسوط، ٧بمد بن أٞبد بن أيب سهلالسرخسي،  -ٕٔ
 ـ(ُٖٗٗ

، نقلو إىل العربية: د. ٧بمود فهمي حجازم، تاريخ التراث العربيسزكْب، فؤاد سزكْب،  -ٖٔ
امعة اإلماـ ٧بمد بن سعود مراجعة: د. عرفة مصطفى كد. سعيد عبد الرحيم، د.ط، )الرياض: ج

 ـ( ُُٗٗق/  ُُُْاإلسبلمية، 
ٙبقيق: إحساف عباس، ، الطبقات الكبرى، أبو عبد ا ٧بمد بن سعد بن منيعابن سعد،  -ٗٔ
 ـ( ُٖٔٗ، )بّبكت: دار صادر، ُط

، ٙبقيق: عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي ألنسابالسمعاين، عبد الكرًن بن ٧بمد بن منصور، ا -َٕ
 ـ(ُِٔٗىػ/  ُِّٖ، )حيدر آباد: ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، ُ كغّبه، طاليماين

 السيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر،  -ُٕ
 طصبلح بن ٧بمد بن عويضةٙبقيق: ، الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،ُ ،

 ـ( ُٕٗٗق/  ُُْٕ)بّبكت: دار الكتاب العلمية، 
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  القاىرة: مكتبة كىبة، ُ، ٙبقيق: علي ٧بمد عمر، طالعشرينطبقات المفسرين( ،
 ق( ُّٔٗ

 ٙبقيق: خليل ٧بي الدين ا٤بيس، طقطف األزىار المتناثرة في األخبار المتواترة ،ُ ،
 ـ(ُٖٓٗق/ َُْٓ)بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، 

 بّبكت: دار الكتب ِ، مراجعة: ١بنة من العلماء بإشراؼ الناشر، ططبقات الحفاظ( ،
 ـ(ُْٗٗق/  ُُْْلعلمية، ا
 حققو: أبو قتيبة نظر ٧بمد الفاريايب، طتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،ِ ،

 ق( ُُْٓ)بّبكت: مكتبة الكوثر، 

ِٕ-  ،  أبو عبد ا ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثمافالشَّاًفًعيُّ
 العلمية، ، )بّبكت: دار الكتب ُ، ٚبريج كتعليق: ٧بمود مطرجي، طُ، طاألم

 ـ(ُّٗٗىػ/ُُّْ
 ترتيب سنجر بن عبد ا ا١باكيل، ٙبقيق كتعليق:د. ماىر ياسْب مسند اإلمام الشافعي ،

 ـ( ََِْىػ /  ُِْٓ، )الكويت: شركة غراس للنشر كالتوزيع، ُفحل، ط

تاريخ أسماء ، أبو حفص عمر بن أٞبد بن عثماف بن أٞبد بن ٧بمد بن أيوبابن شاىْب،  -ّٕ
 ـ(ُٖٗٗىػ/َُْٗ، ).... ُ: د. عبد الرحيم ٧بمد أٞبد القشقرم، ط، ٙبقيقلكذابينالضعفاء وا

 الشيباين، أبو عبد ا ٧بمد بن ا٢بسن بن فرقد -ْٕ
 ٙبقيق كىدرىاسىة: الدكتور ٧بمَّد بوينوكالن، طاألصل ،ُ، ىػ /  ُّّْ، )بّبكت: دار ابن حـز

 ـ( َُِِ
 ـ(ُّٗٗق/ ُُّْكت: دار الكتب العلمية، ، )بّب ِ، ٙبقيق: أبو الوفا األفغاين، طاآلثار 

الكتاب المصنف في ابن أيب شيبة، أبو بكر ، عبد ا بن ٧بمد بن إبراىيم بن عثماف،  -ٕٓ
 ق( َُْٗ، )الرياض: مكتبة الرشد، ُ، ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت، طاألحاديث واآلثار
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هتذيب: ٧بمد بن مكـر ابن ، ُ، ططبقات الفقهاءالشّبازم، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي،  -ٕٔ
 ـ( َُٕٗ، )بّبكت: دار الرائد العريب، ُمنظور، ٙبقيق: إحساف عباس، ط

ا٤بعركؼ  بلغة السالك ألقرب المسالك، أبو العباس أٞبد بن ٧بمد ا٣بلوٌبالصاكم ا٤بالكي،  -ٕٕ
)بّبكت: دار ، ُ، ٙبقيق: ٧بمد عبد السبلـ شاىْب، طحاشية الصاوي على الشرح الصغيربػ 

 ـ(ُٓٗٗق/  ُُْٓالكتب العلمية، 
، ُ، طتاريخ ابن يونس المصريالصدُب، أبو سعيد عبد الرٞبن بن أٞبد بن يونس،  -ٖٕ

 ىػ(    ُُِْ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
، ٙبقيق: أٞبد األرناؤكط الوافي بالوفياتالصفدم، صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد ا،  -ٕٗ

 ـ(َََِىػ/ َُِْ)بّبكت: دار إحياء الَباث، ، ُكتركي مصطفى، ط

٦بموعة ، ٙبقيق: الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر ٧بمد بن عبد ا بن يونسالصقلي،  -َٖ
)بّبكت: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ،ُ، طباحثْب ُب رسائل دكتوراه ُب جامعة أـ القرل

 ـ( َُِّىػ /  ُّْْ
د. نور ٙبقيق: ، علوم الحديثأبوعمرك، تقي الدين عثماف بن عبد الرٞبن، ابن الصبلح،  -ُٖ

 ـ(ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالدين عَب، د.ط، )بّبكت: دار الفكر ا٤بعاصر، 
الحديث"دراسة تطبيقية من  مختلف في المنذر ابن منهجأٞبد،  ا الصيفي، عيدعبد -ِٖ

 ُّْٔد.ط، )غزة: ا١بامعة اإلسبلمية، واالختالف"،  كتابو "األوسط من السنن واإلجماعخالل  
 ـ(َُِٓق/ 
المستخرج أك  األحاديث المختارة، أبو عبد ا ٧بمد بن عبد الواحدضياء الدين ا٤بقدسي،  -ّٖ

دراسة كٙبقيق: معايل من األحاديث المختارة مما لم يخرجو البخاري ومسلم في صحيحيهما، 
، )بّبكت: دار خضر للطباعة كالنشر ّيش، طاألستاذ الدكتور عبد ا٤بلك بن عبد ا بن دى

 ـ( َََِىػ /  َُِْ، كالتوزيع
 سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّبالطرباين،  -ْٖ

 القاىرة: مكتبة ابن تيمية، ِ، ٙبقيق: ٞبدم بن عبد آّيد السلفي، طالمعجم الكبير( ،
 ـ(ُّٖٗق/ َُْْ
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 بن ٧بمد كعبد اسن بن ، ا٤بعجم األكسط، ٙبقيق: طارؽ بن عوض االمعجم األوسط 
 ـ(ُٓٗٗق/  ُُْٓ، )القاىرة:دار ا٢برمْب، ُإبراىيم ا٢بسيِب، ط

تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من الطربم، أبو جعفر ٧بمد بن جرير الطربم،  -ٖٓ
 ـ(ُِٖٗق/ َُِْ، د.ط، ٧بمود ٧بمد شاكر، )القاىرة: مطبعة ا٤بدين، األخبار

 جعفر أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة بن عبد ا٤بلك بن سلمةأبو الطحاكم،  -ٖٔ
 بّبكت: دار البشائر ِ، ٙبقيق: د. عبد ا نذير أٞبد، طمختصر اختالف العلماء( ،

 ق( ُُْٕاإلسبلمية، 
 ىػ/  ُُْٓ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، طشرح مشكل اآلثار

 ـ( ُْٗٗ
 زىرم النجار ك٧بمد سيد جاد ا٢بق، مراجعة كترقيم: د. ، ٙبقيق: ٧بمد شرح معاني اآلثار

 ـ( ُْٗٗىػ/ ُُْْيوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي، )بركت: عامل الكتب، 

مستخرج الطوسي على أك  مختصر األحكام، أبو علي ا٢بسن بن علي بن نصرالطوسي،  -ٕٖ
نورة: مكتبة الغرباء ، )ا٤بدينة ا٤بُٙبقيق: أنيس بن أٞبد بن طاىر األندكنوسي، ط، جامع الترمذي

 ىػ(ُُْٓاألثرية، 
، )بّبكت: ّ، طمعجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضرعادؿ نويهض،  -ٖٖ

 ـ( ُٖٖٗىػ /  َُْٗمؤسسة نويهض الثقافية للتأليف كالَبٝبة كالنشر، 
 ابن أيب عاصم، أبو بكر أٞبد بن عمرك بن الضحاؾ بن ٨بلد الشيباين -ٖٗ

 ق( َُْٖ، القاىرة: دار الرياف للَباث، ِٙبقيق: عبد العلي عبد ا٢بميد حامد، ط، الزىد 
 الرياض: دار ُ، اآلحاد كا٤بثاين، ٙبقيق: د. باسم فيصل أٞبد ا١بوابرة، طاآلحاد والمثاني( ،

 ـ(ُُٗٗق/  ُُُْالراية، 

 أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٧بمدابن عبد الرب،  -َٗ
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 بّبكت: دار الكتب ٧ُبمد عطا، ٧بمد علي معوض، ط ، ٙبقيق: ساملاالستذكار( ،
 ـ(َََِق/  ُُِْالعلمية، 

 بّبكت: دار ا٣بيل، ُ، ٙبقيق: علي ٧بمد البجاكم، طاالستيعاب في معرفة األصحاب( ،
 ق( ُُِْ

 ٙبقيق: مصطفى بن أٞبد العلوم، ك٧بمد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،
 ق( ُّٕٖط، )ا٤بغرب، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، عبد الكبّب البكرم، د.

 ٙبقيق: ٧بمد ٧بمد أحيد كلد ماديك ا٤بوريتاين، طالكافي في فقو أىل المدينة ،ِ ،
 ـ(َُٖٗىػ/ََُْ)الرياض، مكتبة الرياض ا٢بديثة، 

يب الرٞبن ، ٙبقيق: حبالمصنف، أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع، الصنعاينعبد الرزاؽ  -ُٗ
 ق( َُّْ، )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، ِاألعظمي، ط

، ضوابط الجرح والتعديلالعبد اللطيف، د. عبد العزيز بن ٦بمد بن إبراىيم العبد اللطيف،  -ِٗ
 ق( ُُِْ، )ا٤بدينة ا٤بنورة، ا١بامعة اإلسبلمية، ُط

، مسند عبد بن حميدالمنتخب من أبو ٧بمد عبد ا٢بميد بن ٞبيد بن نصر،عبد بن ٞبيد، -ّٗ
 ـ(ََِِىػ / ُِّْ، )دار بلنسية للنشر كالتوزيع، ِٙبقيق: الشيخ مصطفى العدكم، ط

 القاسم بن سبلٌـ بن عبد ا ا٥بركم البغدادم أبو عبيد،  -ْٗ
 حيدر آباد: مطبعة دائرة ا٤بعارؼ ُ، ٙبقيق: د. ٧بمد عبد ا٤بعيد خاف، طغريب الحديث( ،

 ـ( ُْٔٗىػ /  ُّْٖالعثمانية، 
 ىػ /  ُُْْ، )جدة: مكتبة الصحابة، ُ، ٙبقيق: مشهور حسن ٧بمود سلماف، طالطهور

 ـ( ُْٗٗ
معرفة الثقات من رجال أىل العلم العجلي، أبو ا٢بسن أٞبد بن عبد ا بن صاّب،  -ٓٗ

، ُ، ٙبقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوم، طوالحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبهم وأخبارىم
 ـ(ُٖٓٗق/ َُْٓنة ا٤بنورة: مكتبة الدار، )ا٤بدي
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ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ، الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أٞبد بن عدم ا١برجاينابن عدم،  -ٔٗ
 ـ(ُٕٗٗق/ ػُُْٖ)بّبكت: الكتب العلمية، ، ُ، طا٤بوجود كعلي ٧بمد معوض

٧بمد ، ٚبريج كتعليق: القرآنأحكام ، القاضي ٧بمد بن عبد ا أبو بكرابن العريب ا٤بالكي،  -ٕٗ
 ـ( ََِّىػ /  ُِْْ)بّبكت: دار الكتب العلمية، ، ّ، طعبد القادر عطا

، ٙبقيق: عمرك بن غرامة تاريخ دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة ا،  -ٖٗ
 ـ( ُٓٗٗىػ /  ُُْٓالعمركم، د.ط،  )بّبكت: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 

ٙبقيق: ٧بمد          ،فهرسة ابن عطيةابن عطية، أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن عطية األندلسي،  -ٗٗ
 ـ(ُّٖٗ، )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ِأبو األجفاف ك٧بمد الزاىي، ط

عون  ٧بمد أشرؼ بن أمّب بن علي بن حيدر، شرؼ ا٢بق، أبو عبد الرٞبنالعظيم آبادم،  -ََُ
، ومعو حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عللو ومشكالتوالمعبود شرح سنن أبي داود، 

 ـ(َُٗٗق /  َُُْ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُط
، ٙبقيق: شذرات الذىب في أخبار من ذىبابن العماد، عبد ا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد،  -َُُ

ىػ /  َُْٔثّب، ، )بّبكت: دار ابن ك٧ُبمود األرناؤكط، ٚبريج: عبد القادر األرناؤكط، ط
 ـ(ُٖٔٗ
مستخرج أبي عوانة على أبو عوانة، يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم النيسابورم اإلسفراييِب،  -َُِ

 ـ(ُٖٗٗىػ/ ُُْٗ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة، ُ، ٙبقيق: أٲبن بن عارؼ الدمشقي، طصحيح مسلم

، البناية شرح ْب٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسبدر الدين أبو ٧بمد العيِب،  -َُّ
 ـ( َََِىػ /  َُِْ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طالهداية
 أبو حامد ٧بمد بن ٧بمدالغزايل،  -َُْ
 طإحياء علوم الدين ،ُ ،  ـ(ََِٓق/ ُِْٔ، )بّبكت: دار ابن حـز
 بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، ٙبقيق: ٧بمد عبد السبلـ عبد الشاُب، طالمستصفى( ،

 ـ(ُّٗٗىػ / ُُّْ
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، ٙبقيق: سيد  ديوان اإلسالمابن الغزم، مشس الدين أبو ا٤بعايل ٧بمد بن عبد الرٞبن،  -َُٓ
 ـ( َُٗٗىػ/ ُُُْ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُكسركم حسن، ط

، ٙبقيق: العقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي، تقي الدين ٧بمد بن أٞبد ا٢بسِب،  -َُٔ
 ـ(ُٖٔٗق/  َُْٔ)بّبكت: مؤسسة الرسالة،  ،٧ِبمد حامد الفقي، ط

مجمع بحار األنوار في غرائب الفتِب، ٝباؿ الدين، ٧بمد طاىر بن علي الصديقي،  -َُٕ
 ـ(ُْٗٗق/  ُُْٓ، )ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة دار اإلٲباف، ّ، طالتنزيل ولطائف األخبار

ٙبقيق:         ، كتاب العين، يمأبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد بن عمرك بن ٛبالفراىيدم،  -َُٖ
 د. مهدم ا٤بخزكمي كد. إبراىيم السامرائي، )مكتبة ا٥ببلؿ(

، ، تاريخ علماء األندلسأبو الوليد عبد ا بن ٧بمد بن يوسف بن نصرابن الفرضي،  -َُٗ
 ـ( ُٖٖٗىػ /  َُْٖ، ، )القاىرة: مكتبة ا٣با٪بيِٙبقيق: السيد عزت العطار ا٢بسيِب، ط

ٙبقيق: مكتب ، القاموس المحيط٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب، الفّبكزآبادم،  -َُُ
)بّبكت: مؤسسة الرسالة، ، ٖ، طبإشراؼ: ٧بمد نعيم العرقسيوسي ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة

 ـ( ََِٓىػ / ُِْٔ
، الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح أبو العباسأٞبد بن ٧بمد بن علي، الفيومي،  -ُُُ

 ـ(ُْٗٗق/  ُُْْ)بّبكت: ا٤بكتبة العلمية،  ،ُط
، )ديب: دار ُ، ط، جمهرة تراجم الفقهاء المالكيةد. قاسم علي سعدقاسم سعد،  -ُُِ

 ـ(ََِِىػ /  ُِّْالبحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الَباث، 
، ُ، طشافعيةطبقات الابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر،  -ُُّ

 ىػ( َُْٕٙبقيق: د. ا٢بافظ عبد العليم خاف، )بّبكت: عامل الكتب، 
ترتيب المدارك وتقريب أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب، القاضي عياض،  -ُُْ

 ـ(ُّٖٗ، )ا٤بغرب: مطبعة فضالة، ُ، ٙبقيق: سعيد أٞبد أعراب، طُ، طالمسالك
ٙبقيق: ىشاـ ، البارع في اللغة، القاسم بن عيذكف بن ىاركفأبو علي إ٠باعيل بن القايل،  -ُُٓ

 ـ(ُٕٓٗ، )بغداد: مكتبة النهضة ، ُالطعاف، ط
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ابن قانع، أبو ا٢بسْب عبد الباقي بن قانع بن مرزكؽ بن كاثق األموم بالوالء البغدادم،  -ُُٔ
الغرباء األثرية، ، )ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة ُ، ٙبقيق: صبلح بن سامل ا٤بصراٌب، طمعجم الصحابة

 ق( ُُْٖ
 أبو ٧بمد عبد ا بن مسلمابن قتيبة الدينورم،  -ُُٕ
  ،(ـُٗٗٗق/  ُُْٗ: ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت، )ِطتأويل مختلف الحديث 
 ق( ُّٕٗ، )بغداد: مطبعة العاين ، ُ، ٙبقيق: د. عبد ا ا١ببورم، طغريب الحديث 
 ىػ( ُِّْا٢بديث، ، )القاىرة: دار ُ، طالشعر والشعراء 

، ٙبقيق: د. المغنيابن قدامة ا٤بقدسي، أبو ٧بمد موفق الدين عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد،  -ُُٖ
 ُُْٗ، )الرياض: دار عامل الكتب، ْعبد ا بن عبد اسن الَبكي كعبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، ط

 ـ(ُٗٗٗق/ 
الشرح الكبير ن بن ٧بمد بن أٞبد، أبو الفرج، مشس الدين عبد الرٞبابن قدامة ا٤بقدسي،  -ُُٗ

، ُط، ٙبقيق: د. عبد ا بن عبد است الَبكي كد. عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، على متن المقنع
 ـ(ُّٗٗق/  ُُْْ)د.ـ: دار ىجر، 

،  ِ)مطبوع مع تاريخ الطربم(، ط صلة تاريخ الطبريالقرطيب، عريب بن سعد القرطيب،  -َُِ
 ق( ُّٕٖ)بّبكت: دار الَباث، 

د. عبد ا بن ، ٙبقيق: حلية الفقهاء، أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكرياءالقزكيِب الرازم،  -ُُِ
 ـ(ُّٖٗىػ / َُّْبّبكت: الشركة ا٤بتحدة للتوزيع، ، )ُ، طعبد اسن الَبكي

عيون األدلة في مسائل ، عمر بن أٞبد البغدادم ا٤بالكي أبو ا٢بسن علي بنابن القصار،  -ُِِ
دراسة كٙبقيق: د. عبد ا٢بميد بن سعد بن ناصر السعودم، ، الخالف بين فقهاء األمصار

 ـ( ََِٔ -ىػ  ُِْٔ)الرياض: مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية، 
 أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك الفاسيابن القطاف،  -ُِّ
 الرياض: ، )ُ، طد. ا٢بسْب آيت سعيد، ٙبقيق: يهام في كتاب األحكامبيان الوىم واإل

 ـ(ُٕٗٗ-ىػُُْٖدار طيبة، 
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 الفاركؽ ا٢بديثة ، )القاىرة:ُ، طحسن فوزم الصعيدم، ٙبقيق: اإلقناع في مسائل اإلجماع
 ـ( ََِْىػ /  ُِْْللطباعة كالنشر، 

دراسة ، ممن لم يقع في الكتب الستةالثقات أبو الفداء زين الدين قاسم، قيٍطليٍوبػىغىا،  -ُِْ
)صنعاء: مركز النعماف للبحوث كالدراسات ، ُ، طكٙبقيق: شادم بن ٧بمد بن سامل آؿ نعماف

 ـ( َُُِىػ /  ُِّْاإلسبلمية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة، 
، ُ، طإنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، ٝباؿ الدين أبو ا٢بسن علي بن يوسف،  -ُِٓ

 ىػ( ُِْْا٤بكتبة العنصرية، )بّبكت: 
الوفيات )معجم زمني ابن قنفذ القسنطيِب، أبو العباس أٞبد بن حسن بن ا٣بطيب،  -ُِٔ

، )بّبكت: دار ْ، ٙبقيق: عادؿ نويهض، طللصحابة وأعالم المحدثين والفقهاء والمؤلفين(
 ـ(  ُّٖٗق ػ/  َُّْاآلفاؽ ا١بديدة، 

الروضة النديةشرح الدرر خاف بن حسن بن علي،  الًقنَّوجي، أبو الطيب ٧بمد صديق -ُِٕ
 ـ(ُّٗٗق/ ُُّْ، )الرياض: مكتبة الكوثر، ِ، ٙبقيق: ٧بمد صبحي حسن حبلؽ، طالبهية
 الدين ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم، مشس -ُِٖ
  ،ِٕٙبقيق: شعيب األرناؤكط كعبد القادر األرناؤكط، طزاد المعاد في ىدي خير العباد ،

 ـ( ُْٗٗق/  ُُْٓمؤسسة الرسالة،  )بّبكت:
 ٙبقيق: د. علي بن ٧بمد الدخيل ا، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ،

 ىػ(َُْٖ، )الرياض: دار العاصمة، ُط
بدائع الصنائع في ترتيب الكاساين ا٢بنفي، عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٞبد،  -ُِٗ

 ـ(ُٖٔٗىػ / َُْٔلكتب العلمية، ، )بّبكت: دار اِ، طالشرائع
الرسالة المستطرفة لبيان الكتاين، أبو عبد ا ٧بمد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس،  -َُّ

، )بّبكت: دار البشائر ٔ، ٙبقيق: ٧بمد ا٤بنتصر بن ٧بمد الزمزمي، طمشهور كتب السنة المشرفة
 ـ(َََِىػ/ُُِْاإلسبلمية، 
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، د.ط، ٙبقيق: د أٞبد طبقات الشافعيينابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب،  -ُُّ
 ـ( ُّٗٗىػ /  ُُّْعمر ىاشم، د ٧بمد زينهم ٧بمد عزب، د.ط، )مكتبة الثقافة الدينية، 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي كحالة، عمر بن رضا بن ٧بمد راغب بن عبد الغِب،   -ُِّ
 ـ(ُّٗٗق/  ُُْْ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُ، طالكتب العربية

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني ، أبو ٧بمد حرب بن إ٠باعيل بن خلفالكرماين،  -ُّّ
٧بمد بن عبد ا ، ٙبقيق: لإلمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راىويو )الطهارة والصالة(

 ـ( َُِّىػ /  ُّْْ، : مؤسسة الرياف، )بّبكتُ، طالٌسرىيّْع
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل   الكوسج، أبو يعقوب إسحاؽ بن منصور بن ّٔراـ،  -ُّْ

ىػ / ُِْٓ، )ا٤بدينة ا٤بنورة: عمادة البحث العلمي، ا١بامعة اإلسبلمية، ُ، طوإسحاق بن راىويو
 ـ(ََِِ
حا، ، ٙبقيق: خليل مأموف شيسنن ابن ماجوابن ماجو، أبو عبد ا ٧بمد بن يزيد القزكيِب،  -ُّٓ

 ـ(ُٔٗٗق/  ُُْٔ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة: ُط

اإلكمال في رفع االرتياب ، أبو نصر علي بن ىبة ا بن جعفر سعد ا٤بلك، بن ماكوالا -ُّٔ
، دار الكتب العلمية، )بيروت: ٔ، طعن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب

 ـ(َُٗٗق/ ُُُْ
  

 مالك بن عامر مالك األصبحي، مالك بن أنس بن -ُّٕ
 ـ(ُْٗٗىػ / ُُْٓ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طالمدونة 
 ىػ /  ُُّْ، )بّبكت: دار ا٢بديث، ِ، ٚبريج كتعليق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، طالموطأ

 ـ( ُّٗٗ

، )عماف: دار ُ، طأثر علل الحديث في اختالف الفقهاءماىر ياسْب فحبل٥بيٍب، ماىر،  -ُّٖ
 ـ( َََِىػ /  َُِْعمار للنشر، 
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)إبراىيم مصطفى كأٞبد الزيات كحامد عبد القادر ك٧بمد ، ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة -ُّٗ
 ـ(ُِٕٗق/ ُِّٗا٤بكتبة اإلسبلمية، ، )تركيا: ِ، طالمعجم الوسيطالنجار(، 

، د.ط، )مصر: الفتح المبين في طبقات األصوليينا٤براغي، عبد ا مصطفى ا٤براغي،  -َُْ
 ـ( ُْٕٗق/  ُّٔٔنصار السنة امدية، مطبعة أ

، ٙبقيق: نعيم الهداية في شرح بداية المبتديا٤برغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل،  -ُُْ
 (ه 4141باكستان: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، ، )ُأشرؼ نور ٧بمد، ط

ركز  -ُِْ
ى
كتور ٧بمد الد ، ٙبقيق: الفقهاءاختالف ، أبو عبد ا ٧بمد بن نصر بن ا٢بجاجم، ا٤ب

 ـ(َََِىػ /َُِْ، )الرياض: أضواء السلف، ُ، طمحكي رطاى
تهذيب الكمال في ا٤بزم، أبو ا٢بجاج، ٝباؿ الدين يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف،  -ُّْ

ق/  ََُْ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة ، ُ، ٙبقيق: د. بشار عواد معركؼ، طأسماء الرجال
 ـ(َُٖٗ
مصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في ا٤بصنعي، أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد،  -ُْْ

، )اليمن: مكتبة صنعاء األثرية، ُ، تقدًن: ٧بمد بن عبد الوىاب الوصايب، طتقريب التهذيب
 ـ( ََِٓىػ /  ُِْٔ
، البغدادمن اـ بن عبد الرٞبأبو زكريا ٰبٓب بن معْب بن عوف بن زياد بن بسطابن معْب،  -ُْٓ

، )مكة ا٤بكرمة: مركز البحث ُ، ٙبقيق: د. أٞبد ٧بمد نور سيف، طتاريخ ابن معين برواية الدوري
 ـ(ُٕٗٗق/  ُّٗٗالعلمي كالَباث العلمي، 

  مغلطام بن قليج بن عبد ا مغلطام، عبلء الدين أبو عبد ا -ُْٔ
  ،ُٙبقيق: كامل عويضة، طاإلعالم بسنتو عليو الصالة والسالم شرح سنن ابن ماجو ،

  (ـُٗٗٗق/ ُُْٗ)ا٤بملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى ابن باز، 
 ٙبقيق: عادؿ بن ٧بمد كأسامة بن إبراىيم، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،

 ـ( ََُِ/    ىػ ُِِْ، الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر، ُط
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 ص عمر بن علي بن أٞبدابن ا٤بلقن، سراج الدين أبو حف -ُْٕ
 ٙبقيق: مصطفى البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ، 

، )الرياض: دار ا٥بجرة للنشر كالتوزيع، ُأبو الغيط كعبد ا بن سليماف كياسر بن كماؿ، ط
 ـ(ََِْىػ/ُِْٓ

 ُاألزىرم، كسيد مهِب، ط، ٙبقيق: أٲبن نصر العقد المذىب في طبقات حملة المذىب ،
 ـ( ُٕٗٗىػ /  ُُْٕ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 

 ابن ا٤بنذر، أبو بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر -ُْٖ
 ىػ/ ُِْٓ، )الرياض: دار ا٤بسلم، ُ، ٙبقيق: د. فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد، طاإلجماع

 مػ(ََِْ
 الرياض: مكتبة الرشد،  ِ، ط، ٙبقيق: الدكتور عبد ا بن عبد العزيز ا١بربيناإلقناع( ،

 ىػ( ُُْْ
 ٙبقيق: أبو ٞباد صغّب أٞبد بن ٧بمد حنيف، األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ،

 ـ( ُٖٓٗىػ/  َُْْ،) الرياض: دار طيبة، ُط
 راجعو كعلق عليو: أٞبد بن سليماف بن أيوب، األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ،

ىػ /  ُُّْ، )مصر: دار الفبلح، ِعة من اققْب، طٙبقيق: ياسر بن كماؿ ك٦بمو 
 ـ(  ََُِ

، ّ، طلسان العربأبو الفضل، ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر بن على، ابن منظور اإلفريقي،  -ُْٗ
 ىػ( ُُْْ)بّبكت: دار صادر، 

، ٙبقيق: إبراىيم رمضاف، الفهرستابن الندًن، أبو الفرج ٧بمد بن إسحاؽ بن ٧بمد الوراؽ،  -َُٓ
 مػ( ُٕٗٗىػ /  ُُْٕ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة، ِط

 النسائي، أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي -ُُٓ
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 بّبكت: دار ّٙبقيق: مكتب ٙبقيق الَباث اإلسبلمي، طالمجتبى، أك  سنن النسائي( ،
 ـ(ُْٗٗق/  ُُْْا٤بعرفة،  

 شعيب األرناؤكط، ، ٙبقيق كٚبريج: حسن عبد ا٤بنعم شليب، أشرؼ عليو: السنن الكبرى
ىػ /  ُُِْ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُتقدًن: عبد ا بن عبد اسن الَبكي، ط

 ـ(ََُِ

 أٞبد بن عبد ا بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهرافأبو نعيم األصبهاين،  -ُِٓ
 بّبكت: دار الكتب العلمية، ، )ُ، طسيد كسركم حسن، ٙبقيق: تاريخ أصبهان

 ـ(َُٗٗىػ/َُُْ
 ىػ(َُّْٗبكت: دار الكتب العلمية، ، د.ط، )بلية األولياء وطبقات األصفياءح 
 ٧بمد حسن ٧بمد حسن إ٠باعيل ، ٙبقيق: المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم

 ـ( ُٔٗٗق/  ُُْٕ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُالشافعي، ط
 ىػ /  ُُْٗر الوطن، الرياض: دا، )ُطٙبقيق: عادؿ بن يوسف العزازم، ، معرفة الصحابة

 ـ( ُٖٗٗ
 بّبكت: دار ابن ُمصطفى خضر دك٭بز الَبكي، ط، ٙبقيق: د. موسوعة الطب النبوي( ،

 ،  ـ( ََِٔق/ ُِْٕحـز
 أبو بكر معْب الدين ٧بمد بن عبد الغِب بن أيب بكر بن شجاع الغدادمابن نقطة،  -ُّٓ
 مكة ا٤بكرمة: جامعة أـ ، ُ، ٙبقيق: د. عبد القيـو عبد ريب النيب، طإكمال اإلكمال(

 ق(َُُْالقرل، 
 بّبكت: دار ُ، ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت، طالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد( ،

 ـ( ُٖٖٗىػ /  َُْٖالكتب العلمية، 
 النوكم، أبو زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ -ُْٓ
 د.ط، )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ت(تهذيب األسماء واللغات ، 
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 ٙبقيق: حسْب إ٠باعيل ا١بمل، صة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالمخال ،
 ـ(ُٕٗٗىػ / ُُْٖ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُط

 د.ط، )بّبكت: دار الفكر، د.ت(المجموع شرح المهذب ، 
 بّبكت: دار ِ، ٙبقيق: خليل مأموف شيحا، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،

 (ـُٓٗٗق/  ُُْٓا٤بعرفة، 

موسوعة مسائل الجمهور في الفقو ، ٧بمد نعيم ٧بمد ىاين ساعيىاين ساعي،  -ُٓٓ
 ـ( ََِٕىػ /  ُِْٖ، )مصر: دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة، ِ، طاإلسالمي

، أبو ٧بمد الطيب بن عبد ا بن قالدة النحر في وفيات أعيان الدىرا٥بجراين ا٢بضرمي،   -ُٔٓ
، )جدة: دار ا٤بنهاج، ُبا٨برمة الشافعي، ٙبقيق: أبو ٝبعة مكرم كخالد زكارم، ط أٞبد بن علي

 ـ( ََِٖق/  ُِْٖ
)بّبكت: دار ، د.ط، فتح القدير، كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد السيواسيابن ا٥بماـ،   -ُٕٓ

 الفكر، د.ت(
نَّاد بن السَّرًم،  -ُٖٓ عبد ، ٙبقيق: الزىد، بن أيب بكرأبو السَّرًم ىىنَّاد بن السَّرًم بن مصعب ىى

 ق( َُْٔ، )الكويت: دار ا٣بلفاء للكتاب اإلسبلمي، ُالرٞبن عبد ا١ببار الفريوائي، ط
بغية الباحث عن زوائد مسند أبو ا٢بسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف، ا٥بيثمي،  -ُٗٓ

ة: مركز خدمة السنة كالسّبة ، )ا٤بدينة ا٤بنور ُد. حسْب أٞبد صاّب الباكرم، ط، ٙبقيق: الحارث
 ـ(ُِٗٗق/  ُُّْالنبوية، 

مرآة الجنان وعبرة اليافعي، أبو ٧بمد عفيف الدين عبد ا بن أسعد بن علي بن سليماف،  -َُٔ
، )بّبكت: دار الكتب ُ، تعليق: خليل ا٤بنصور، طاليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

 ـ( ُٕٗٗىػ /  ُُْٕالعلمية، 
، معجم البلدانياقوت ا٢بموم، شهاب الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمي،  -ُُٔ

 ـ( ُٓٗٗ، )بّبكت: دار صادر، ِط
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، مسند أبي يعلى الموصليأبو يعلى، أٞبد بن علي بن ا٤بثيُب بن ٰبٓب بن عيسى بن ىبلؿ،  -ُِٔ
 ـ(ُْٖٗ ق/ َُْْ، )دمشق: دار ا٤بأموف للَباث، ُٙبقيق: حسْب سليم أسد، ط

، ٙبقيق: ٧بمد حامد الفقي، طبقات الحنابلةابن أيب يعلى، أبو ا٢بسْب ٧بمد بن ٧بمد،  -ُّٔ
 د.ط، )بّبكت: دار ا٤بعرفة، د.ت(

، ٙبقيق: أبو اآلثارأبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصارم،  -ُْٔ
  ق(ُّٓٓبّبكت: دار الكتب العلمية، الوفا األفغاين، د.ط، )

 
 
 

 
 

 




