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 كلمة شكر 
 

‘   الذين يهتمون بسنة النيب ديثطريق أهل احل ،أشكر هللا تبارك وتعاىل؛ أن وفقين لسلوك هذا الطريق
ره ´  وحيفظون هذا الدين لألمة؛ أشك ، صحيحها من سقيمها  ومييزونويذبون عنها  ،ويقتفون أثرها

 لتوفيق واإلعانة واإلخالص إنه مسيع جميب.ه املدد واوأسأل
إلجياد الرغبة والدافعية  تبارك وتعاىل إىل من كان سبًبا مث أتوجه ابلشكر اجلزيل بعد شكر هللا 

الدكتور/حممد   مين ووجهين: فضيلةالذي صرب علي وعل  ،ها العلم وأهل وحبب إيل هذ ،يف نفسي 
والذي تفضل  ، املشارك يف كلية العلوم اإلسالمية جامعة املدينة العامليةاذ إبراهيم حممد احللواين. األست

مع   ،وقد أثراين مبالحظاته العلمية واملنهجية  ،بول اإلشراف على هذه األطروحةمأجورا مشكورًا بق
 فكان يل نعم املعلم واملريب. دون كلل أو ملل؛ ،عة صدر  وس ،لق حسن خ

العلوم  كلية العليا، وعمادة الدراسات  وعمادة العاملية دينةامل جامعة وال يفوتين أن أشكر رائسة
وتقدمي كافة   ،اجلامعة طالب  من طالباً  إليهما على إاتحة الفرصة يل وقبويلوكافة املنتسبني  ،اإلسالمية
 ت املتعلقة بذلك.التسهيال

يل سئو وم ،على إمتام هذه األطروحة من إخواين الباحثنيهم وتعاون معي وأشكر كل من سا
م يف هذا وغريهم من املشايخ وطلبة العلم والباحثني ممن مل يسعين ذكره ، املكتبات والعاملني فيها

 املقام.
وأن جيعل  ، مة للعلم وطالبهأسأل هللا أن جيزي اجلميع خري اجلزاء على ما قدموا وبذلوا من خد

  متقابلني مع النبيني  سررعلى  ،وأن جيمعين هبم يف أعلى عليني  ،  ميزان حسناهتم مجيعا ذلك يف
رب   وآخر دعواان أن احلمد هلل ،اللهم آمني  ،وحسن أولئك رفيًقا ، والصاحلني هداءوالصديقني والش 

 العاملني.
 الباحث  

  



 ط  

 إهـــداء 

 
 

إىل من حرم نفسه  ،وبذل يف سبيل ذلك الغايل والثمني ، من غرس يف نفسي حب التحصيلىلإ
  ، ديَّ أطال هللا يف عمرمهاَوال   ،إىل أصحاب األايدي البيضاء والدعوات اليت ال تنقطع ،تعليميألكمل 

 ورزقين برمها واإلحسان إليهما. 
إىل اليت صربت وحتملت: زوجيت احلبيبة   ،لتحريرايل الطوال يف البحث واإىل اليت سهرت معي اللي

 لصورة. هذا البحث هبذه ا حىت خرج  كتين مهياليت واستين وشار 
 القراءة واملثقفني أهدي هذا العمل.إىل طلبة العلم والباحثني وحميب  ،إىل كل من علمين ووجهين

  ، قل به املوازين ويث ،وجيعله يل ذخرا ،مينتقبله وأن ي ،وأسأل هللا أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي
 إنه مسيع جميب. ، ويرفع به الدرجات 

 الباحث                    
 

 
 



 ي  

 ملخص البحث
 

ا هبا على غريها من األمم، ومما خص هللا  أكرم هللا عز وجل األمة اإلسالمية خبصائص كثرية، فضله
ى هللا عليه وسلم. هذه  صل ، عن الثقة حىت يبلغ به النيبه األمة: اإلسناد، نقل الثقةعز وجل به هذ

غريها من األمم. فأهل الكتاب ال إسناد هلم أيثرون   هبا عن وامتازت اخلصيصة انفردت هبا هذه األمة، 
هذه األمة أهل الضالالت، وإمنا اإلسناد ملن أعظم هللا عليه املنة،   به املنقوالت، وهكذا املبتدعون من

وقد أدرك املسلمون وهلل   سقيم، واملعوج والقومي.بني الصحيح والالسنة، يفرقون به أهل اإلسالم و 
ول أمهية اإلسناد، وقدروا هذه النعمة حق قدرها فعملوا على العناية  لصدر األ منذ ا -احلمد 

ناية ام الرواية هبا، وذم من يتساهل هبا أو يفرط فيها، فعظم النفع هبا، وأمثرت تلك العابألسانيد، والتز 
 ، وكلها ملقطوعةوا واملوقوفة املرفوعة األحاديث  آالف  املنذر، فيه البن األوسط وكتاب  مثارا اينعة. 
يف خدمته،   غريه.فأحببت أن أشارك يف جتده ال واألخبار، ما الطرق من عالية اإلسناد، وفيه  مسندة
ذا أراد النوم من  من بداية كتاب التيمم حىت هناية ابب ذكر وضوء اجلنب إ حديث مائة فاخرتت 

ه.وتلخص هذا  مرحلة الدكتورا متطلبات  الستكمال حبثي  موضوع  ليكون  من اجلنابةكتاب االغتسال 
 على الكالم مث ،واآلاثر األحاديث ختريجو  ،وافية البن املنذر وكتابه األوسط بحث يف: الرتمجة الال

بيان العلل وإيضاحها إن  و  ، فاً وضع صحة احلديث على احلكم مث ،وتضعيفاً  املنذر، توثيقاً  رجال ابن
  ، وية، وتنال رضاهملوم السنة النبة للمشتغلني بعتعاىل أن تقدم هذه الدراسة إفاد هللا  دت. وأسألوج

 أصبت املقل، فإن جهد  املأمول، وهذا وحده إنه ،القبول واألجر والثواب  وتعاىل وأسأل هللا سبحانه
 رحيم.  ورفغ إنه عين يعفو أن هللا  ألي، وأسوتقصري  نفسي فمن أخطأت  هللا وكرمه، وإن فبفضل
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BSTRACT 

 

Allah the almighty has been very generous to the Islamic Nation and gave them many graces 

and characteristics by which he differentiates between them and other nations :predication، a 

trustful guy transfer a Hadeeth" Prophet Saying" from anther trustful one and so on till the last 

one takes from prophet Mohammed peace be upon him. This characteristic is a unique one for 

the Islamic Nation  and differentiates itself from the other nations. The Christian and Jews 

have no predication to which they refer their transfers. And also the misleaders of this nation. 

The predication to that who Allah gives them the grace، people of Isalm and 

Sunnah"recommended". They segregate between right and wrong ، straight and distrait. We 

thank Allah that Muslims since the early times of Islam ،for the importance of this predication 

and they appreciate this grace very much ، therefore they cared after predication and they 

stuck to the narration and eliminated who disregards them and wastes them. Thus their 

benefits are great and prolific ."Al awsat" book by "Ibn Al Munzir" which contains thousands 

of raised ، stopped and determined Hadeeths" Prophet's Sayings" all of them with high 

predication and it contains methods and news which you can not find in other books .I would 

like to participate serving it  ، thus I chose one hundred hadeeths (prophet sayings) starting 

from “Al Tayamum” dry ablution chapter، till the end of Wodoo “ ablution of Junub if he 

wants to sleep and that is from Igtisal ( ritual bath) chapter .This will be my research proposal 

to complete the requirement of doctorate phase .This research is summarized in :The adequate 

translation for Ibn Al Munzir and his book Al awsat Direction of Hadeeths (prophet 

sayings)The speech on the men of Ibn Al Munzir ، documentary and weakening Then judging 

the hadeeth( prophet saying) whether correct or weak .Explanation of trouble. if present I ask 

Allah this study will provide a benefit to those working on Sunnah sciences and meet their 

satisfaction . I also ask Allah the almighty that he accept my work and reward me . He alone 

is the donner and this is my best effort ، if I succeed then that is from Allah ، his generosity 

and grace ، if I mistake then that is from me ، he is the forgiver and merciful.  
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 110 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 110 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 113 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 114 ........................................................... (:520) رقم حديث -17
 114 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 114 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 116 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 117 ........................................................... (:521) رقم حديث -18
 117 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 117 ................................................................. : اإلسناد دراسة : اثنياً 
 123 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
رُ   125 ....................................................... : يَ تَ َيمَّمَ  َأن   َلهُ  الَّذ ي ال َمر يض   ذ ك 
 125 ........................................................... (:522) رقم حديث -19
 125 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 127 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 128 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 129 ........................................................... (:523) رقم حديث -20
 129 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 129 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 



 ف  

 131 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 132 ........................................................... (:524) رقم حديث -21
 132 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 132 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 135 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 135 ...................................................................... :الفقهي التعليق
رُ  ح   ذ ك  ََبائ ر   َعَلى ال َمس   136 ....................................................:َوال َعَصائ ب   اجل 
 136 ........................................................... (:525) رقم حديث -22
 136 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 136 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 140 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 140 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 141 ........................................................... (:526) رقم حديث -23
 141 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 141 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 143 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 144 ........................................................... (:527) رقم حديث -24
 144 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 144 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 146 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
ُُنب   تَ َيمُّم   رُ ذ ك   يَ  إ َذا اجل  ه   َعَلى َخش   147 ............................................. ال رَب دَ  نَ ف س 
 147 ........................................................... (:528) رقم حديث -25
 147 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 148 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 154 ............................................................ :ديثحلا على احلكم: اثلثاً 



 ص  

 154 ...................................................................... :الفقهي التعليق
رُ  َائ ف   ال ُمَساف ر   ذ ك  ه   ىَعلَ  اخل  َا اغ َتَسلَ  إ ن   ال َعَطشَ  نَ ف س   156 ...................... : ال َماء   م نَ  َمَعهُ  مب 
 156 ............................................................ (529) رقم حديث -26
 156 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 156 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 156 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 158 ........................................................... (:530) رقم حديث -27
 158 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 158 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 161 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 161 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 162 ............................................ : يَ تَ َيمَّمَ  َأن   َسافَ رَ  ل َمن   جُيَوّ زُ  الَّذ ي السََّفر   اَببُ 
 162 ........................................................... (:531) رقم حديث -28
 162 ........................................................................ :ريجالتخ أوالً 
 163 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 165 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 166 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 167 ..................................................................... : ال َماء   طََلب   َحدُّ 
 167 ........................................................... (:532) رقم حديث -29
 167 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 167 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 169 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
رُ  ت َيال   ذ ك  َاب   اح  َن د يَة   م نَ  الرتُّ  170 ................................................ :م طَار  أل َ َوا األ 
 170 ........................................................... (:533) رقم حديث -30
 170 ........................................................................ :التخريج الً أو 



 ق   

 170 ................................................................. : اداإلسن دراسة : اثنياً 
 172 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 173 ........................................................ :صعيًدا وال ماء جيد ال من ذكر
 173 ........................................................... (:534) رقم حديث -31
 173 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 173 .................................................................. : اإلسناد اسةر د اثنياً 
 176 ............................................................ :احلديث على احلكم: اثلثاً 
رُ  َفة   ذ ك   177 ..................................................................... الت ََّيمُّم   ص 
 177 ........................................................... (:535) رقم حديث -32
 177 ........................................................................ :جالتخري أوالً 
 177 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 180 ............................................................ :احلديث على مكاحل: اثلثاً 
 181 ........................................................... (:536) رقم حديث -33
 181 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 182 ................................................................... د سنااإل دراسة اثنياً 
 185 ............................................................. :احلديث على احلكم اً اثلث
 186 ........................................................... (:537) رقم حديث -34
 186 .....................................................................   :   التخريج أوالً 
 187 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 187 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 188 ........................................................... :(538) رقم حديث -35
 188 ........................................................................ :تخريجلا أوالً 
 188 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 189 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 191 ........................................................... (:539) رقم حديث -36



 ر  

 191 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 192 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 195 ............................................................. :ثاحلدي على احلكم اثلثاً 
 196 ........................................................... (:540) رقم حديث -37
 196 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 197 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 199 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 200 ........................................................... (:541) رقم حديث -38
 200 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 200 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 204 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 205 ........................................................... (:542) رقم حديث -39
 205 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 206 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 208 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 209 ........................................................... (:543) رقم حديث -40
 209 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 209 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 211 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 212 ........................................................... (:544) رقم حديث -41
 212 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 212 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 215 ............................................................. :احلديث على كماحل اثلثاً 
 216 ........................................................... (:545) رقم حديث -42
 216 ........................................................................ :التخريج أوالً 



 ش  

 216 .................................................................. : ناداإلس دراسة اثنياً 
 218 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 219 ........................................................... (:546) رقم حديث -43
 219 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 219 .................................................................. : اإلسناد دراسة نياً اث

 221 ............................................................. :احلديث على ماحلك اثلثاً 
 222 ........................................................... (:547) رقم حديث -44
 222 ........................................................................ :التخريج الً و أ

 222 .................................................................. : اداإلسن  دراسة اثنياً 
 224 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 224 ...................................................................... :الفقهي قالتعلي
 225 ................................................ : التيمم عند اب الرت  من الكفني نفخ ذكر
 225 ........................................................... (:548) رقم حديث -45
 225 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 225 .................................................................. : ناداإلس دراسة اثنياً 
 225 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 226 ........................................................... (:549) رقم يثدح -46
 226 .....................................................................   :   التخريج أوالً 
 226 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 226 ......................................................... :      احلديث على ماحلك اثلثاً 

 226 ...................................................................... :يالفقه التعليق
 228 ................................................................ صالة  لكل التيمم ذكر
 228 ........................................................... (:550) رقم حديث -47
 228 ........................................................................ :التخريج الً و أ

 228 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 



 ت  

 229 ............................................................. :ثاحلدي على احلكم اثلثاً 
رُ   230 ............................................................... : اَلة  صَ  ل ُكلّ   الت ََّيمُّم   ذ ك 
 230 ........................................................... (:551) رقم حديث -48
 230 ........................................................................ :تخريجلا أوالً 
 230 .................................................................. : اإلسناد دراسة نياً اث

 232 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 233 ........................................................... (:552) رقم حديث -49
 233 ........................................................................ :التخريج الً و أ

 233 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 235 ............................................................. :ثاحلدي على احلكم اثلثاً 
 236 ............................................................ (553) رقم يثحد -50
 236 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 236 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 236 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 237 ........................................................... (:554) رقم حديث -51
 237 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 237 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 238 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 238 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 240 ....................................................... :تالوق أول يف املسافر تيمم ذكر
 240 ........................................................... (:555) رقم حديث -52
 240 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 240 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 241 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 241 ...................................................................... :الفقهي التعليق



 ث  

 243 ........................................................... (:556) رقم حديث -53
 243 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 244 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 245 .......................................................... .   :احلديث على احلكم اثلثاً 
 246 ........................................................... (:557) رقم حديث -54
 246 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 246 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 247 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 248 .......................................... :الوقت خروج قبل املاء وجد مث  وصلى تيمم إذا
 248 ........................................................... (:558) رقم حديث -55
 248 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 248 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 249 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 

 249 ...................................................................... :الفقهي التعليق
رُ  م   إ َماَمة   ذ ك  ئ نيَ  ال ُمتَ َيمّ   251 ......................................................... :ال ُمتَ َوضّ 
 251 ........................................................... (:559) رقم حديث -56
 251 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 251 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 252 ............................................................. :يثداحل على احلكم اثلثاً 

 253 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 254 ........................................................... (:560) رقم حديث -57
 254 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 254 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 255 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 256 ........................................................... (:561) رقم حديث -58



 خ  

 256 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 256 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 258 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
رُ  يَ  َمن   تَ َيمُّم   ذ ك  ََناَزة   َعَلى الصَّاَلةُ  تَ ُفوَتهُ  َأن   َخش   259 ....................................... : اجل 
 259 ........................................................... (:562) رقم حديث -59
 259 ........................................................................ :ريجالتخ أوالً 
 259 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 262 ............................................................. :احلديث على كمحلا اثلثاً 
 263 ........................................................... (:563) رقم حديث -60
 263 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 263 .................................................................. : نادساإل دراسة اثنياً 
 265 ............................................................. :احلديث على احلكم اً لثاث

 265 ...................................................................... :الفقهي التعليق
غ ت َسا ك َتابُ  ََنابَة   م نَ  ل  اال   267 ............................................................ اجل 
رُ  غ ت َسال   َقاط  إ س   ذ ك  ل   َوإ جَياب   يُ ن ز ل   ملَ   إ َذا َجاَمعَ  َعمَّن   اال  ن   ال َمر أَةَ  َمسَّ  َما َغس   267 .............. هُ م 
 267 ........................................................... (:564) رقم حديث -61
 267 ........................................................................ :تخريجلا أوالً 
 267 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 268 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 269 ........................................................... (:565) رقم حديث -62
 269 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 270 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 272 ............................................................. :ثاحلدي على احلكم اثلثاً 

 272 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 274 ........................................................... (:566) رقم حديث -63



 ذ  

 274 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 274 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 276 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 277 ........................................................... (:567) مقر  حديث -64
 277 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 277 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 278 ............................................................. :ديثاحل على احلكم اثلثاً 
 279 ........................................................... (:568) رقم حديث -65
 279 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 279 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 280 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 281 ........................................................... (:569) رقم حديث -66
 281 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 281 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 281 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 282 ........................................................... (:570) رقم حديث -67
 282 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 282 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 283 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 284 ........................................................... (:571) رقم حديث -68
 284 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 284 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 287 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 288 ........................................................... (:572) رقم حديث -69
 288 ........................................................................ :التخريج أوالً 



 ض  

 288 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 290 ............................................................. :احلديث على كمحلا اثلثاً 
 291 ........................................................... (:573) رقم حديث -70
 291 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 291 .................................................................. : نادساإل دراسة اثنياً 
 292 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 293 ........................................................... (:574) رقم حديث -71
 293 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 293 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 294 ............................................................. :احلديث على مكاحل اثلثاً 
 295 ........................................................... (:575) رقم حديث -72
 295 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 295 .................................................................. : دسنااإل دراسة اثنياً 
 298 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 299 ........................................................... (:576) رقم حديث -73
 299 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 299 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 301 ............................................................. :احلديث ىل ع احلكم اثلثاً 
 302 ........................................................... (:577) رقم حديث -74
 302 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 302 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 304 ............................................................. :احلديث على كمحلا اثلثاً 
 305 ........................................................... (:578) رقم حديث -75
 305 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 305 .................................................................. : نادساإل دراسة اثنياً 



 ظ  

 306 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 307 ........................................................... (:579) رقم حديث -76
 307 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 307 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 309 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 310 ........................................................... (.580) رقم حديث -77
 310 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 310 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 311 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 312 ........................................................... (:581) رقم حديث -78
 312 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 312 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 312 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 313 ........................................................... (:582) رقم حديث -79
 313 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 313 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 313 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 314 ........................................................... (:583) رقم حديث -80
 314 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 314 .................................................................. : اإلسناد دراسة ياً اثن
 315 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 316 ........................................................... (:584) رقم حديث -81
 316 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 316 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 318 ............................................................ . :احلديث على احلكم اثلثاً 



 غ   

 319 ........................................................... (:585) رقم ثحدي -82
 319 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 319 .................................................................. : اإلسناد دراسة ياً اثن
 319 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 320 ........................................................... (:586) رقم حديث -83
 320 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 320 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 321 ............................................................. :احلديث على احلكم لثاً اث
 322 ........................................................... (:587) رقم حديث -84
 322 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 323 .................................................................. : اإلسناد اسةر د اثنياً 
 328 ............................................................. :ديثحلا على احلكم اثلثاً 
رُ  ل   إ جَياب   ذ ك  ت اَلم   م نَ  ال ُغس  ح   329 ....................................................... : اال 
 329 ........................................................... (:588) رقم حديث -85
 329 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 330 .................................................................. : نادساإل دراسة اثنياً 
 331 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 331 ........................................................... (:589) رقم حديث -86
 332 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 332 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 332 ............................................................. :احلديث على مكاحل اثلثاً 
رُ  دُ  َتب هُ ن   ي َ  النَّائ م   ذ ك  ت اَلًما يَ َتذَكَّرُ  َواَل  بَ َلاًل  فَ َيج   334 .......................................... . اح 
 334 ........................................................... (:590) رقم حديث -87
 334 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 334 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 



 أ  أ  

 334 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 334 ...................................................................... :الفقهي التعليق
 335 ........................................................... (:591) رقم حديث -88
 335 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 335 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 336 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 337 ........................................................... (:592) رقم حديث -89
 337 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 337 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 337 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 338 ........................................................... (:593) رقم حديث -90
 338 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 338 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 339 ............................................................. :احلديث على احلكم اثلثاً 
 340 ........................................................... (:594) رقم حديث -91
 340 ........................................................................ :التخريج أوالً 
 341 .................................................................. : اإلسناد دراسة اثنياً 
 344 ............................................................. :احلديث على ماحلك اثلثاً 
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املددمة
من يهده  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره

أن وأشهد  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،هللا فال مضل له
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا. أما بعد: ،نبينا دمحما عبده ورسوله صلى هللا عليه

إذا صحت ففإن خري ما صرفت فيه األعمار وقضيت فيه األوقات هو طلب العلم الشرعي. 
 ال بد من قبوله بتحقيق شرطي العبادة ومها اإلخالص هللو  ،ألنه عبادة ،يعدله شيء البتةمل  ،فيه النية
 .ملسو هيلع هللا ىلصواملتابعة للنيب  ،عز وجل

والسنة النبوية املطهرة قرينة كتاب هللا تعاىل: وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع يف 
 ،وبذلت فيه األوقات ،فكان االشتغال هبا ومبا يتعلق هبا من خري ما صرفت فيه اجلهود ،اإلسالم

خري  ،أنه يعيش مع رسول البشرية ومعلم اإلنسانيةكيف ومن عاش معها فك  ،وأفنيت فيه الساعات
وحيضر  ،يستمع لتوجيهه ،فكأنه معها جيلس بني يديه ،-ملسو هيلع هللا ىلص-وظلل ابلسحاب  ،من وطئ الرتاب

 وهو املوصل إىل رضي هللا تعاىل. ،ويسري على هنجه الذي هو خري السبل ،مواقفه
 ،-ملسو هيلع هللا ىلص-من تصدى خلدمة سنة نبيه  -لزمانعلى مر ا-هلذه األمة  ،وقد قيض هللا تعاىل

 وصنفت ألجلها املصنفات اليت تتعلق بذلك الفن. ،وتكونت علوم عدة متعلقة ابلسنة النبوية املطهرة
فتنوعت   ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ما كان متعلقا جبمع سنة املصطفى  ،ولعل من أعظم هذه الكتب والفنون

صلى هللا -فمن فقيه حافظ مجع حديث املصطفى  ،غرض من التأليفكذلك الكتب على حسب ال
أو موطأ وما بني حافظ حبر مجع احلديث يف مسند أو  ،أو سنن ،أو مصنف ،يف جامع -عليه وسلم

 معجم أو حنو ذلك.
ومن الكتب اليت مجعت بني الفنني األصيلني الفقه واحلديث كتاب" األوسط من السنن واإلمجاع 

وهذا الكتاب ميثل  ،-رمحه هللا تعاىل-( 313َعَلم الفذ دمحم بن إبراهيم بن املنذر )ت واالختالف "لل
وما هم عليه من االجتهاد ابلنظر إىل القواعد األصولية  ،ما كان عليه سلفنا الصاحل من التجرد للحق
 واملتون احلديثية دون تعصب لفرد أو طائفة.

 مشروع ضمن املنذر البن األوسط كتاب من سندةامل األحاديث واآلاثر ومشاركة مين يف ختريج
من بداية كتاب التيمم حىت هناية ابب ذكر وضوء  حديث مائة يلفقد حدد  ،األوسط كتاب خدمة
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مرحلة  متطلبات الستكمال حبثي موضوع ليكون اجلنب إذا أراد النوم من كتاب االغتسال من اجلنابة
 الدكتوراه.

إشكاليةالبحث.
فقيه من الطراز األول، ويعد كتابه األوسط من مفاخر املكتبة الفقهية  -رمحه هللا  -يعد ابن املنذر 

 ليس يف الفقه الشافعي وحسب بل والفقه املقارن أيضاً. 
، وخاصة الطبعة الكاملة للكتاب، بدار الفالح، وقام حمققو الكتاب جبهد وقد طبع بعناية جيدة

 ختريج أحاديثه وآاثره واحلكم عليها مبا تستحقه.  حيتاج إليهمما لكن بقي ، بشكرون عليه واضح
من بداية كتاب التيمم حىت هناية ابب ذكر وضوء اجلنب إذا أراد النوم من   حديث مائة يلفحدد  

، وهي واقعة مرحلة الدكتوراه متطلبات الستكمال حبثي موضوع ليكون كتاب االغتسال من اجلنابة
حتقيق: جمموعة ، دار الفالحطبعة  (101رقم احلديث )( 123يف املطبوع يف اجلزء الثاين، صفحة )

 .م 2003 -هـ  1330الطبعة: األوىل ، من احملققني
 –الرايض  -دار طيبة ( من طبعة 103( رقم احلديث )11وهو يوافق اجلزء الثاين ، صفحة )

 .م  1391هـ،  1301 -الطبعة: األوىل  ، محاد صغري أمحد بن دمحم حنيف أيب، بتحقيق السعودية
هبذه األمهية حيتاج إىل معرفة صحيحه من ألن كتااًب وذلك للقيام بتخرجيها وحتقيق أحاديثها وآاثرها 

 سقيمه، ومعوجه من مستقيمه
وقد اعتمدت على طبعة دار طيبة وترقيمها، وما عزوته لألوسط يف احلواشي عليها، وما كان من 

 .ة بقويل: ط/ دار الفالحمواضع فقط بينت الطبع طبعة دار الفالح يف عدة

أسئلةالبحث:
 ما هي مزية كتاب ابن املنذر على غريه من الكتب احلديثية والفقهية؟  -1
 هي االضافات اليت أضافها ابن املنذر يف كتابه للمكتبة احلديثية الفقهية؟ ما  -2
 ما هو منهج ابن املنذر يف اختيار األحاديث واآلاثر؟ وهل يتحرى الصحة؟  -3

أهدافالبحث.
 أهم األهداف اليت نريد أن نصل إليها بعد االنتهاء من هذا البحث: 
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مــن  أصــياًل  ًعــاويكــون مرج ،يضــم إىل املكتبــة احلديثيــة –احملــدث  – إضــافة مســند البــن املنــذر -1
وخصوصــاً وهــو عــايل اإلســناد يصــل يف إســناده إىل أصــحاب الكتــب  –مراجــع البحــث يف الســنة 

 الستة أو يقارهبم.
 دة من األحكام على األحاديث واآلاثر يف جماالت الفقه.ستفااال -2
التعرف على منهج ابن املنذر يف كتابه، وبيان منزلـة هـذا املصـنف وموقعـه مـن املكتبـة احلديثيـة  -3

 والفقهية.
بيــان العالقــة املشــرتكة الواضــحة بــني احلــديث والفقــه، وحاجــة النــاس إليهمــا مًعــا، وأنــه ال غــ  -3     

 لفقه، وال غ  للفقيه عن احلديث. للمحدث عن ا

أمهيةالبحث:
 .عموًما مطلب جليل وشرف عظيم الشريف احلديث بعلم االشتغال إن -1
 مينح الطالب ،انقطاعها أو أسانيدها اتصال من ليتحقق ،فيها والنظر ،األسانيد دراسة إن -2
 هللا. شاء إن -أايمه مستقبل يف البحث سبل له تسهل ،ودراية معرفة

 غزارة املادة العلمية احلديثية والفقهية يف هذا الكتاب مما يبني موقعه وأمهيته بني الكتب.  – 3
 من وكونه ،والفقهية ،احلديثيةته مكانالداللة واإلفادة من هذا الكتاب لعلو كعب مصنفه و   -3

 العلماء الراسخني.
 الفائدة. لتعميم حتقيق الكتاب وخترجيهاملشاركة يف  -1

حث:حدودالب
حدد الباحث دراسته يف ختريج األحاديث واآلاثر املسندة يف كتاب"األوسط " البن املنذر من بداية  

 كتاب التيمم حىت هناية ابب ذكر وضوء اجلنب إذا أراد النوم من كتاب االغتسال من اجلنابة

منهجالبحث:
 .املنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي البحث منهج يف اتبعت   

اءاتالبحث:إةر 
 وهي: ثالثة جوانب البحث تناول
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 األصلية. مصادره إىل وعزوه احلديث أوال: ختريج
 رجال اإلسناد. اثنًيا: ترمجة
 الرد. أو القبول حيث من احلديث درجة وبيان اإلسناد، على اثلثًا: احلكم

نذر عليها مث أضفت جانًبا رابًعا وهو التعليق الفقهي على بعض األحاديث اليت ذكر ابن امل
، ورمبا كان التعليق شامال ألحاديث وآاثر تعليًقا، ونقل خالف العلماء يف ذلك، فذكرت غالب ذلك

 الباب كاماًل، فلذا ال يذكر حتت كل حديث.
األصلية: مصادره إىل وعزوه احلديث أوال:ختريج

واملسانيد،  ،املعاجمو  ،السنة كتب على ما أمكن من وذلك ابلوقوف موسعاً  خترجياً  احلديث ختريج -أ
 والنظر يف املتابعات، والشواهد اليت يتطلبها احلديث إن وجدت.

أحدمها فال أتوسع يف خترجيه إال إذا دعت احلاجة إىل  يف أو الصحيحني يف احلديث كان إذا -ب
 ذلك.
يلي: فيما التخريج يف املنهج هذا فوائد وتتلخص هذا

حديث ملعرفة مدار اإلسناد، وخمرج احلديث ليسهل املخرج: وذلك إبيراد الطرق لل معرفة -1
 احلكم.
الطرق  يف موجودة والغري ،احلديث طرق بعض يف الزائدة األلفاظ الزوائد: معرفة بيان -2
 األخرى.
أو  ،للرواة طرق احلديث نتعرف على املتابعات واملتابعات: فبجمع ذكر الشواهد -3

 االختالف.
 املوجودة يف احلديث طرق كل بذكر اعتناء -أيضاً  -هذا يفاحلديث و  طرق ببيان االهتمام -1
 للحديث. مصدر ألي إمهال بدون ،أسانيدها وذكر ،السنة كتب

اإلسناد: رةال اثنياا:ترمجة
وال أستطرد  ،ولقبه وكنيته الراوي اسم فأذكر ،ما راو تضعيف أو توثيق على األئمة اتفق إذا -أ

إن كان جمروًحا،  اجلرح كان معداًل، وال مجيع ما قيل فيه من بذكر مجيع ما قيل فيه من تعديل إن  
 التقريب. يف حجر وابن ،الكاشف يف الذهيبفيه  قالهوأذكر دائًما ما 
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علماء  أقوالأذكر  مث ،أيًضا -ولقبه وكنيته الراوي اسم فأذكر ،فيه خمتلفاً  الراوي كان إن -ب
 احلكم يف إليه توصلت خالصة ما أذكر مث تأخرين،وأوازن بني أقوال املتقدمني وامل ،والتعديل اجلرح

 الراوي. على املناسب
إىل  وما ،جهالة أو ،إرسال أو ،كانقطاع أخرى علة أو ،ضعيف راو فيه اإلسناد كان إن -ج
 .ذلك فأبني ،وشذوذ ،علل من ذلك

 لرتاجمكتب ا مشاهري إىل ابلرجوع وذلك ،عنه النقل مت ملن ترمجة كل وأعزو ،الرتاجم أوثق -د
الرد: أو الدبول حيث من احلديث درةة وبيان اإلسناد على اثلثاا:احلكم

احلديث  وعلل األسانيد لدراسة نتائج من إليه توصلت ما على بناءً  احلديث على أحكم -أ
 ."جًدا  أو" ضعيف ضعيف" أو" أو" حسن" صحيح" "بقويل:  وأصدره وتضعيًفا تصحيحاً 
 فأبني"ضعيًفا كان" وإن ،الدرجة هذه إىل هلو نز سبب  نيفأب"حسًنا احلديث" كان إن -ب
 شذوذ. أو من علة ذلك إىل وما ،حفظ سوء أو ،جهالة أو ،انقطاع أو إرسال من ،الضعف سبب

 وابن عبد ،واحلاكم ،والرتمذي ،والبخاري ،أمحد اإلمام مثل ،احلديث أئمة أبقوال أتبعه مث -ج
 حجر. وابن ،واهليثمي ،والذهيب ،الرب

 إليه. احلاجة دعت إذا ،احلديث هبا يتقوى اليت واملتابعات الشواهد بعض إىل أشري -د
األنساب أرجع يف توثيقها وضبطها لكتب األنساب وغالبًا ما أعتمد على كتاب  – 3

 األنساب للسمعاين، واللباب البن األثري.
 .البلدان أعرف هبا من كتب البلدان مثل معجم البلدان لياقوت احلموي – 3

العلمية: والرسائ  السابدة الدراسات
للبحوث  فيصل امللك كمركز -املكتبات بعض فهارس على واالطالع ،والتتبع االستقراء بعد

وجود  أو ،املوضوع هذا تسجيل عدم من التأكد بغية ،املراكز من وغريها -اإلسالمية والدراسات
 الكتاب: هلذا دراستني وجود يل تبني والسؤال االطالع خالل ومن ،له سابقة علمية دراسة

 دار طبعتهلكنه ليس كاماًل،  حنيف أمحد بن صغري الدكتور قيحقطبع الكتاب أواًل بتاألوىل: 
 .ستة جملدات يف م 1391هـ،  1301 -الطبعة: األوىل ، الرايض يف طيبة

على  قامت ،جملًدا عشر مخسة يف كتاب األوسط، فجاء  ،الثانية: حقق مجاعة من احملققني
وهي  ،11عدد األجزاء: ، م 2003 -هـ  1330الطبعة: األوىل ، طبعه ونشره دار الفالح مبصر
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ومع هذا فتخرجيهم لألحاديث فيه بعض  عليه. يشكرون نشرة علمية جيدة ويف حلة هبية وهو جهد
 ،فقط املختلفة احلديث كتب يف مواضعها إىل األحاديث يعزو أن الدكتور صغري ارتضىف .القصور
 وضعًفا.  صحة احلديث على احلكم عن فضالً  ،األسانيد عن لكالما دون

يف  احلاجة قدر توسع أنهإىل  الكتاب مقدمة يف احملقق أشار فقد الفالح دار طبعة وأما
 ،جداً  كثرية وهي األحاديث بقية أما رواهتا، على تكلم أو أعلها أو املؤلف عليها علق اليت األحاديث

عزو  مع ،فقط النص بضبط اكتفى إمنا ،املصادر مجيع من التخريج ءاستقصا يشرتط مل أنه فذكر
احلديث  على احلكم عن فضالً  ،األسانيد عن الكالم دون ،احلديث كتب يف مواضعه إىل احلديث
 وضعًفا. صحة

 مث ،ما أمكن املصادر مجيع من املسندة واآلاثر األحاديث بتخريج فقد عين ،عملي هذا أماو 
.وضعفاً  صحة احلديث على احلكم مث وتضعيًفا توثيًقا ،املنذر ناب رجال الكالم على
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الدسماألول:الدراسة


ويشتم علىفصلني:


الفص األول:دراسةعناملؤلِّف:


ترمجةاملؤلف,حياته,وسريتهالعلميةومؤلفاته,وفيهمبحثان:
املبحثاألول:حياتهالشخصية:وفيهثالثةمطالب:

باألول:امسهونسبهولدبهوكنيته.املطل
املطلبالثاين:مولدهونشأته.

املطلبالثالث:وفاته.
املبحثالثاين:حياتهالعلمية:وفيهأربعةمطالب:

املطلباألول:طلبهللحديث,ورحالته.
املطلبالثاين:شيوخهوتالميذه.

املطلبالثالث:عديدتهومذهبهالفدهي.
تهالعلميةوثناءالعلماءعليه.املطلبالرابع:مكان

املطلباخلامس:تراثهالعلمي.
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:(1)التعريفابإلمامابناملنذرالنـَّْيَسابـُْوِريّ


ترجم لإلمام ابن املنذر مجع من العلماء املتقدمني، وترمجه مجاعة من املعاصرين: فرتجم له الدكتور: 
"و" األشراف "وقد أفاد وأجاد واستقصي يف ترمجته صغري أمحد األنصاري يف حتقيقه لكتايب" األوسط 

والدكتور: عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين يف مقّدمته لكتاب" التفسري البن املنذر  ،لكتاب" األوسط "
وترجم له أمحد  ،والدكتور فؤاد عبد املنعم يف مقّدمته حتقيق كتاب اإلمجاع وهي ترمجة خمتصرة ،"

وسط "حتقيق ايسر كمال وغريهم. وعلى هذا فإن منهجي يف هذه الرتمجة سليمان أيوب يف كتاب" األ
 سيكون ملخًصا من هذه الرتاجم، مع االختصار:

 
 
 
 

                                                 

( 131 2/131) د.ط,هتذيباألمساءواللغات، والنووي، 109ص ، 1ط، داتالفدهاءطبالشريازي، مصادرترمجته:( 1) 
احلفاظ( ، والذهيب، 3/201)،1ط ,وفياتاألعيانوابن خلكان،  تذكرة ,امليزان( والذهيب، 193 3/192)،1ط,

طبدات، ( والسبكي1/331)، د.ط الوايفابلوفيات( والصفدي، 13/330)3، طالسري( ، والذهيب، 3/310),1ط
)ص ، د.ط،  طبداتاملفسرين( ، والسيوطي، 1/21)، 2، ط لسانامليزان( ، وابن حجر، 3/102)، 2، ط الشافعية

( وابن العماد، 2/10)،1، ططبداتاملفسرين( ، والداودي، 329)ص ، 1، ططبداتاحلفاظ( ، والسيوطي، 31
( 9/220)، د.ط  معجماملؤلفنيمر كحالة، ( ع1/232، )11، طاألعالم( ، الزركلي، 2/290)1، طشذراتالذهب

( ومقدمة 11-1/11)، 1، ط األوسط: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، مقدمة حتقيق ومددماتالتحديقلك من، 
( ، 21-1/11)،1، طتفسريابناملنذر( ، ود. سعد بن دمحم السعد، مقدمة حتقيق20-1/3) ،1ط,اإلشرافحتقيق 

,مقدمة حتقيق,(، ود. عبد هللا بن عبد العزيز  اجلربين11-1ص )،1ط,اإلمجاعد، مقدمة حتقيق ود. فؤاد عبد املنعم أمح
 ( .31-1/3)، 1، ط اإلقناع
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املبحثاألول:حياتهالشخصية:

املطلباألول:امسهونسبهولدبهوكنيته:
 هو دمحم بن إبراهيم بن املنذر بن اجلارود، أبو بكر النيسابوري.

دهونشأته.املطلبالثاين:مول
ما ذكره  ،وكل الذي عثرت عليه يف هذا الشأن. مل تذكر كتب الرتاجم اترخيًا حمددًا ملولد ابن املنذر

 .(1)-رمحه هللا –الذهيب فقال: ولد يف حدود موت االمام أمحد بن حنبل 
السنة  ه؛ وبناء على ما سبق فقد ولد يف العصر الذهيب لتدوين232نه ولد يف سنة أ (2)الزركلي وذكر 

 النبوية يف القرن الثالث اهلجري.
 ومل تسعفنا املصادر بشيء عن نشأته يف كنف والديه، واحلديث عن أسرته.

املطلبالثالث:وفاته.
 .(3)وقال كثري ممن ترمجه كانت وفاته سنة مثاين عشرة وثالمثائة، وقيل: غري ذلك ،تويف ابن املنذر مبكة

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . (13/330)،  3، طالسريالذهيب،  (1) 
  .(1/232، )11، طاألعالمالزركلي، (2) 
( وابن خلكان، 131 2/131) د.ط,لغاتهتذيباألمساءوال، والنووي، 109ص ، 1ط، طبداتالفدهاءالشريازي،  (3) 

  .(1/232، )11، طاألعالمالزركلي، ، و (13/330)،  3، طالسريالذهيب، و  (3/201)،1ط ,وفياتاألعيان
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ية:املبحثالثاين:حياتهالعلم
وفيهمخسةمطالب:

املطلباألول:طلبهللحديث,ورحالته:
وقد برز يف . العصر الذهيب للعلوم الشرعية ،لقرن الثالث اهلجرياعاش اإلمام ابن املنذر يف 

 .وأخذ من ثقافتهم وفنوهنم ،فارتشف من معينهم ،عاصروا ابن املنذر ،هذا العصر علماء أفذاذ
وأبو حامت  ،والرتمذي ،وأبو داود ،وابن ماجه ،ومسلم ،ريفقد برز من احملدثني: البخا 
 .ويف هؤالء من مسع منهم ابن املنذر وذكرهم يف كتاب األوسط بصيغة أخربان وحدثنا ،وغريهم ،الرازي

 .وأبو احلسن الَكْرِخي   ،وأبو اْلُمظَفر الَكرَابِيِسي ،وبرز فقهاء احلنفية: الطحاوي 
َوَّاز ،وابن الَورَّاق ،ْحنـُْونَ ومن فقهاء املالكية: ابن سَ  

ومن فقهاء الشافعية: أبو على  .واْبُن امل
 وغريهم. ،والربيع بن سليمان ،وأبو إبراهيم املزين  ،احلسن الزَّْعَفرَاينّ 

 ،وأبو بكر النجاد ،وأبو القاسم اخلرقي ،ومن فقهاء احلنبلية: إسحاق بن منصور الكوسج 
وكانوا املنهل الذي أخذ منه ابن  ،وفيهم شيوخه ،فقهاء يف عصرهوقد كان هؤالء ال ،وغالم اخلالل
وقد كانت طريقته يف نقله للمذاهب الفقهية وحسن تعبريه دلياًل واضحًا على كثرة  ،املنذر ثقافته

ويقول: " اختلف أهل  ،وقوة اإلحاطة ابملسائل فيقول: " وأمجع كل من حنفظ عنه العلم " ،شيوخه
 .وانتهى إيل من اختالف أهل العلم يف هذا الباب " ،ذا الذي حضرينويقول: " ه ،" .العلم

وينقل  ،ومناقشتها ،ونسبتها ايل أصحاهبا ،ويقوم ابلتأصيل والتفصيل يف املسائل مع ذكر األقوال
 ." .فيقول: " كتب إيلَّ دمحم بن أمحد بن سهل بن راشد الصفار ،ومن الكتب ،ابملشافهة

قال أخربان  ،قال أخربان الشافعي ،لثقات األكابر فيقول: " أخربان الربيعومن قوة موارده األخذ عن ا
 وِمَثُل هذا كثري منثور يف كتبه. .عن ابن عمر" ،مالك عن انفع

 ،اهتم أهلها ابلعلوم الدينية ،وثقافة إسالمية ،وهي مدينة ذات حضارة أماحياتهبنيسابور
ونشر العلوم  ،هلا شأن عظيم يف إخراج أبطال اإلسالموكان  ،منذ دخوهلا اإلسالم ،والقيم اإلسالمية

وقد مجع احلاكم أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احلافظ البَـيِّع اتريخ علمائها يف مثانية جملدات  ،اإلسالمية
 ضخمة فالبيئة العلمية السائدة يف نيسابور كان هلا أتثري كبري على ابن املنذر.
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عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضالء ومنبع العلماء مل أر فيما مدينة نيسابور قال احلَموي:   
 .(1)َطّوْفُت من البالد مدينة كانت مثلها

وقد أحصيت  ،فقد سامهت نيسابور يف نبوغ ورسوخ ابن املنذر يف العلم ،وبناءاً على ما سبق
وقد  ،أحاديث ونقل عنهم ،عنهم ابن املنذر العلم ذأكثر من مخسة عشر عامل نيسابوري األصل أخ
 وجلس جملس احملدثني. ،وعلت منزلته ،حيت ذاع صيته ،شارك أئمة كبار يف األخذ عن هؤالء العلماء

منهم دمحم بن  ،حدثنا األكابر خبراسان "مبسائل عن أمحد بن حنبل"وقال أبو بكر اخلالل: " 
 ،وإن كثرة شيوخه ،قطارفابن املنذر بعد ما أخذ العلم من علماء بلده ارحتل إيل خمتلف األ. املنذر

 .(2)أفادته يف معرفة املذاهب املختلفةقد  ،وتنوع مذاهبهم وثقافتهم ،واختالف أقاليمهم
ارحتل إيل مصر؛ أنه منها ف اعليه امن هذه الرحالت منصوصً  ئاً وقد وجدان شي ،وهذا واضح 

 .-صاحب اإلمام الشافعي -لألخذ عن الربيع بن سليمان املرادي 
املصرية اليت  -املراد كتب الشافعي  –ابن املنذر: مل أجد هذه املسألة يف كتبه  وقال اإلمام 

أيب بكرة نفيع بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-قرأانها على الرَّبِيع. وأخذ عن بكار بن قتيبة مبصر ابن صاحب رسول 
قال اإلمام ابن فقد  فقد ورد نص عنه يفيد مساعه هناك ،وارحتل إيل بغداد .(3)انتهى .احلارث وغريهم

 .فهذا دليل على أنه ارحتل إليها ومسع هبا ،(3)املنذر: حدثنا كثري بن شهاب ببغداد
فقد قال: "مل  ،بغداد يدخلحينما جزم أنه مل  –رمحه هللا  –ولذلك فقد وهم اإلمام الذهيب 

 .(1)ها"فإنه ما دخل ،وال اتريخ دمشق ،وال هو يف اتريخ بغداد ،يذكره احلاكم يف اترخيه نسيه
وهي على طريق الّسالك  ،ومن الغريب عدُم ذكر من ترجم له دخوَله بغداد أو غريها من مدن العراق

أما نزوله يف مكَّة فهذا كثري يف كتب الرتاجم؛ فسيأيت أن تالميذه مسعوا كتاب  ،إىل مّكة املكّرمة

                                                 

 . (331/ 1) ،2، طمعجمالبلدانايقوت احلموي ،  (1) 
 . (31-1/3، )1، طاإلقناعمقدمة حتقيق,د. عبد هللا بن عبد العزيز  اجلربين (2) 
 (.333/ 1) ،األوسطابن املنذر،  (3) 
 (.331/ 3) ،األوسطابن املنذر،  (3) 
 .(331/ 13)، 3ط ،سريأعالمالنبالءالذهيب،   (1) 
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شارة إليه فقد ارحتل إىل مدن ولعل عدم إقامته يف بغداد هي الّسبب يف عدم اإل ،اإلقناع منه مبَكَّة
ومسع حمدثها دمحم بن إمساعيل  ،عاد إىل مكة ،مث مصر مث ،مث مكة ،وهي بغداد ،العلم يف عصره

وارتفع مقامه  ،وعال أمره ،ودرس وأفىت ،فصنف ،وطاب له املقام يف مكة ،هـ211الصائغ املتوىف سنة 
والراوي آلاثر الصحابة رضوان  ،حملدث الثقةوا ،حىت صار شيخ احلرم املكي؛ ألنه كان املفسر املدقق

فرتجحت له  ،واألئمة اجملتهدين مع عرض أدلتهم واملوازنة بينها ،وآراء التابعني ،هللا عليهم يف الفقه
 ،وال على أحد ،وال يتعصب ألحد ،فال يلتزم التقيد يف االختيار مبذهب أحد بعينه ،ابلتحقيق اآلراء

وداللة السنة الصحيحة يقول هبا مع من   ،بل يدور مع ظهور الدليل ،على عادة أهل العلم األكابر
 ومات مبكة رمحه هللا. ،كانت

:(3)املطلبالثاين:شيوخهوتالميذه
 ،وامتدت فروعها ،حني رسخت أصوهلا ،عاصر اإلمام ابن املنذر العلوم اإلسالمية يف أزهى عصورها

ويف كل فرع  ،يف كل فن من فنون العلم ،ء من العلماءوالنبال ،والبارعني ،وظهر فيها كثري من احملققني
واحلديث عن هؤالء العلماء الكثريين املنتمني  ،والفقه ،فأخذ اإلمام ابن املنذر العلم، من فروع املعرفة

أفادته معرفة  ،وثقافتهم ،وتنوع مذاهبهم ،واختالف أقاليمهم ،فإن كثرة شيوخه ،إىل خمتلف األقطار
ويذكر األقوال يف  ،وإحكام فجعلته ينقل إمجاعات ،فة والتبحر فيها بكل دقةفقه املذاهب املختل

 مسائل العلمية سواء حديثية أو فقهية.
أو الفقه مرتبة  ،وسأذكر أشهر الشيوخ الذين أكثر عنهم اإلمام ابن املنذر سواء يف احلديث 

 .على حروف املعجم مع بيان تعريف يظهر مكانة كل شيخ يف العلوم الشرعية
مسع: أاب نعيم الفضل . هـ291إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق احلريب املتوىف:  -1
وأبو عمرو  ،منهم: أبو دمحم بن صاعد ،وأمثاهلم. حدث عنه خلق كثري ،وعفان بن مسلم ،بن دكني

 .(2)طلب العلم وهو حدث" ،صاحب التصانيف .،قال الذهيب: " احلافظ .وأمثاهلم ،بن السماك
 هــ.211إبراهيم بن احلارث بن إمساعيل البغدادي أبو إسحاق املتوىف:  -2

                                                 

 . (31-1/3، )1، طاإلقناعمقدمة حتقيق,د. عبد هللا بن عبد العزيز  اجلربين (1) 
 .(311/ 13)، 3ط ،سريأعالمالنبالءالذهيب،   (2) 



 

 31 

 

 ،وأقراهنم. حدث عنه: دمحم بن إمساعيل البخاري ،وحجاج بن دمحم ،مسع: يزيد بن هارون 
 ومجاعة. ،وجعفر بن أمحد بن نصر احلصريي

 ،يمروى عن: مسلم بن إبراه إبراهيم بن دمحم بن إسحاق الصرييف أبو بكر البصري.-3
 وابن املنذر وآخرون. ،وآخرين.حدث عنه: أبو القاسم البغوي ،وعبد الرزاق ،وإمساعيل بن عثمان

أبو إسحاق اهلمداين املعروف اببن ديزيل  ،ويقال: "ابن سين" ،إبراهيم بن احلسني بن علي-3
 وطبقتهم. ،ومسلم بن إبراهيم ،وأيب مسهر ،نعيم هـ. مسع من: أيب291احلافظ املتوىف: 
 وخلق كثري. ،وأمحد بن مروان الدينوري ،وأمحد بن هارون الربدجيي ،ث عنه: أبو عوانةحد

 .(1)قال الذهيب: "إليه املنتهى يف اإلتقان"  
 هـ.211املتوىف:  ،إبراهيم بن عبد هللا بن يزيد السعدي النيسابوري أبو إسحاق التميمي-1

ومل يرزق السماع من  ،ورحل إىل مكة ،مهاوغري  ،وحفص بن عبد الرمحن ،مسع من: احلسني بن الوليد
هارون وغريهم.  ،وروى عن يزيد بن ،وكانت وفاته قبل سفيان ،ومسع من سامل اخلواص هبا ،ابن عيينة

 .(2)ومجاعة ،وابن املنذر ،واحلسن بن سفيان ،حدث عنه: دمحم بن نصر املروزي
هـ. مسع 232فري املتوىف: املصري العص ،أبو إسحاق موالهم ،إبراهيم بن منقذ اخلوالين-1

 وإدريس بن حيىي الزاهد. ،وأاب عبد الرمحن املقرئ ،من: عبد هللا بن وهب
 ومجاعة. ،وأبو العباس األصم ،حدث عنه: أبو دمحم بن صاعد

أيب بكرة نفيع -ملسو هيلع هللا ىلص-ابن صاحب رسول  هـ.210بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي املتوىف: -1
داود  احلنفي. مسع من: أيب ،أبو بكرة الفقيه ،احملدث ،العالمة ،البصري ،البكراوي ،بن احلارث الثقفي

حدث عنه: أبو عوانة يف  وطبقتهم. ،وعبد هللا بن بكر السهمي ،وروح بن عبادة ،الطيالسي
 وخلق كثري. ،وابن خزمية ،صحيحه
 هـ.230عبد هللا بن أمحد بن حنبل الشيباين املروزي املتوىف:  -9

 وخلق كثري. ،وحيىي بن معني ،و "الزهد" وغريها ،ن: أبيه أمحد بن حنبل "املسند"مسع م

                                                 

 .(191/ 13)، 3ط ،ريأعالمالنبالءسالذهيب،   (1) 
 .(309/ 1)، 1، طلسانامليزانابن حجر،  (2) 



 

 34 

 

 وخلق كثري. ،وابن صاعد ،والبغوي ،حدث عنه: النسائي
 هـ.211أبو حامت الرازي املتوىف:  ،دمحم بن إدريس احلنظلي-3

 وخلقا كثريا. ،ودمحم بن عبد هللا األنصاري ،مسع: عبيد هللا بن موسى
والربيع بن  ،ويونس بن عبد األعلى ،لده؛ أبو دمحم بن عبد الرمحن بن أيب حامتحدث عنه: و 

 وخلق كثري. ،أبو زرعة الرازي رفيقهو  ،سليمان
 ،وأاب أسامة ،هـ ، مسع: روح بن عبادة211دمحم بن إمساعيل أبو جعفر الصائغ املتوىف:  -10

 ،وابن أيب حامت ،وابن صاعد ،ودحدث عنه: أبو دا وطائفة. ،وحجاج بن دمحم ،وأاب داود احلفري
 آخرهم: عبد هللا بن احلسن بن بندار؛ شيخ أيب نعيم احلافظ. ،وخلق

تــالمـيذه:
مسعمنابناملنذرتالميذكثريونسأذكرأشهرهم:

مسع: ابألندلس . هـــ310. أمحد بن سعيد بن حزم أبو عمر الصديف األندلسي املتوىف: 1
وغريهم. حدث  ،زراد وأبو عثمان سعيد بن عثمان بن سعيد األعناقيمجاعة منهم: دمحم بن أمحد ال

 ومل يزل حيدث إىل أن مات بقرطبة. ،عنه: مجاعة
مسع من: احلسن بن ، هـــ311يك : أبو بكر اخلالل املتوىف:  ،. أمحد بن دمحم البغدادي2

 وطائفة. -لغالم اخلال-أبو بكر عبد العزيزحدث عنه:  وخلق كثري. ،وسعدان بن نصر ،عرفة
مسع من: دمحم ، هــ391يك : أبو بكر املقرئ املتوىف:  ،. دمحم بن إبراهيم بن علي األصبهاين3

حدث عنه: أبو إسحاق بن محزة  وغريهم. ،وابن املنذر مبكة ،وعمر بن أيب غيالن ،بن نصري املديين
 .اوغريمه ،–ومها أكرب منه -وأبو الشيخ بن حيان  ،احلافظ

قال ابن الفرضي: " رحل إىل  هـ.313أبو عثمان املتوىف:  ،ان اجلذامي. سعيد بن عثم3
 مسع منه: "كتاب اإلقناع". ،املشرق ولقي مبكة أاب بكر دمحم بن املنذر النيسابوري

هـ. مسع من: أيب يعلى املوصلي  31يك  أبو منصور املقري البلدي املتوىف:  ،دمحم بن زريق. 1
وعبد  ،ودمحم بن أمحد األصبهاين وغريهم. وحدث عنه: متام الرازي ،املنذروأيب بكر دمحم بن إبراهيم بن 

 واهليثم بن أمحد الصباغ. ،الوهاب امليداين
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هــ. مسع: مبكة دمحم بن  313يك  أبو طاهر األصبهاين املتوىف:  ،. دمحم بن إبراهيم بن أمحد1
 يم األصبهاين.وببغداد ابن عياش القطان. حدث عنه: أبو نع ،إبراهيم بن املنذر

يك  أبيب سعيد: مسع بقرطبة: من طاهر بن عبد  ،. عبد الرب بن عبد العزيز من أهل قرطبة1
وله رحلة إىل املشرق لقي فيها أاب بكر دمحم بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري مبكة. حدث  ،العزيز وغريه
 ومل تذكر سنة وفاته. ،عنه ابإلقناع
هـــ. 313املتوىف:  ،هاشم يك : أاب ،املؤدب ،املقرئ ،السلمي ،عبد اجلبار بن عبد الصمد. 9

 ،وطائفة سواهم ابلشام ،بكر دمحم بن املنذر وأيب ،وجعفر بن أمحد بن عاصم ،دمحم بن خرميمن:  ومسع
 .اوغريمه وعبد الوهاب امليداين ،واحلجاز. حدث عنه: متام الرازي ،ومصر

 هـ313املتوىف:  ،يك : أبو حامت ،-الصحيح صاحب - ،البسيت. دمحم بن حبان بن أمحد 3
وهبراة  ،وأاب احلسن دمحم بن عبد هللا ابن اجلنيد البسيت ،مسع: ببلده إسحاق بن ابراهيم القاضي

ومبكة أاب بكر دمحم بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه  ، .،أاب بكر دمحم بن عثمان بن سعد الدارمي
ومنصور بن عبد هللا  ،واحلاكم ،هحدث عنه: ابن مند ف الفقهاء.صاحب كتاب األشراف يف اختال

 اخلالدي.
هـ. مسع: من عم 333يك : أبو عبد هللا املتوىف:  ،. دمحم بن عبد هللا بن حيىي بن الليثي10

هـ 312وغريهم. ورحل سنة  ،وأمحد بن خالد ،ومن دمحم بن عمر بن لبابة ،أبيه عبيد هللا بن حيىي
 وغريهم. ،وأيب جعفر العقيلي ،بن املنذرفسمع مبكة: من ا
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املطلبالثالث:عديدتهومذهبهالفدهي:
عديدته:

صايف االعتقاد؛  ،من خالل مصنفات اإلمام ابن املنذر يعلم أنه على عقيدة أهل السنة واجلماعة
يف بيان  واعتماده على أقوال الصحابة ،وتقدميه للسنة يف ترجيحاته ،فكالمه يف مسائل اإلميان

وغري ذلك الكثري يدلل على اتباعه عقيدة أهل السنة  ،والرد على الرافضة ،والثناء عليهم ،الراجح
 وهذه بعض أقواله اليت تدلل على عقيدته.  ،واجلماعة

صلى هللا -واألخبار الثابتة عن رسول هللا  -عز وجل–ظاهر كتاب هللا  هقال ابن املنذر: "واحلجة في
 .(1) نعلم أهل العلم اختلفوا فيهوما ال -عليه وسلم

وال سنة إال قول من ذكرانه من أصحاب رسول  ،: " ولو مل يكن فيما ذكرانه كتاب-أيضا –وقال 
لكان الواجب أال خنرج عن قوهلم؛ ألن أصحابنا  ،وعلي بن أيب طالب ،: عمر بن اخلطاب-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

 .(2)إال إىل قول مثلهم-ملسو هيلع هللا ىلص- ال يرون أن خنرج عن قول أصحاب رسول هللا

 .(3): "األعلى واألفضل اتباع السنة واستعماهلا"-أيضا –وقال  
مذهبهالفدهي:

والسيوطي  ،والذهيب ،ونص على ذلك مجاعة منهم ابن كثري ،ابن املنذر بلغ مرتبة االجتهاد املطلق
ا يوافق اجتهاده اجتهاد الشافعي؛ ألنه على أصوله ولكن غالب .وغريهم بقوهلم: "جمتهدا ال يقلد أحدا"

 .وهلذا عد من الشافعية ،خترج
وابن املنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة االجتهاد  .قال تقي الدين السبكي: "دمحم بن نصر 

املطلق ومل خيرجهم ذلك عن كوهنم من أصحاب الشافعي املخرجني على أصوله املتمذهبني مبذهبه 
 .(3)هم اجتهاده "لوفاق اجتهاد

                                                 

 (.131/ 3، دار الفالح، )1ط ،األوسطابن املنذر،  (1) 
 (.132/ 3، )مرةعسابقابن املنذر،  (2) 
 (.331/ 3) ،األوسطابن املنذر،  (3) 
  .(102/ 3)، 2ط  ،طبداتالشافعيةالكربى ،لسبكيا (3) 
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 . (1)وقال السيوطي: " كان غاية يف معرفة االختالف والدليل جمتهدا ال يقلد أحدا "

 . (2)وقال الذهيب: " كان غاية يف معرفة االختالف والدليل وكان جمتهدا ال يقلد أحدا"
على وال  ،وال يتعصب ألحد ،وقال النووي: " ال يلتزم التقيد يف االختيار مبذهب أخد بعينه

ويقول هبا مع من   ،بل يدور مع ظهور الدليل وداللة السنة الصحيحة ،أحد على عادة أهل اخلالف
مذكور يف مجيع كتبهم يف  ،ومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي ،كانت

 . (3)الطبقات
ن املنذر يف  قلت: مما يربز اجتهاده هو املوافقة للشافعي فيما كان فيه السنة الصحيحة وذكر اب

 كتبه قول أصحابنا ليس برهان تقيده مبذهب الشافعية فقد خالفهم كثريا.
بل يدور مع  ،وملا نقل الذهيب قول النووي "له اختيار فال يتقيد يف االختيار مبذهب بعينه 

: "ما يتقيد مبذهب واحد إال من هو قاصر يف التمكن من -امعلقً  -ظهور الدليل" مث قال الذهيب
جار يف مضمار  ،وهذا اإلمام فهو من محلة احلجة ،أو من هو متعصب ،كأكثر علماء زماننا ،العلم

 .(3)وتلك احللبة رمحهم هللا ،وابن سريج ،ابن جرير

                                                 

 . (329)ص ، 1، ططبداتاحلفاظالسيوطي،  (1) 
 . (3/192)،1ط,تذكرةاحلفاظالذهيب،  (2) 
 .  ( 2/131)، د.ط,هتذيباألمساءواللغاتالنووي،  (3) 
 . (13/331)، 3، طالسريالذهيب،  (3) 
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املطلبالرابع:مكانتهالعلميةوثناءالعلماءعليه:
فكان يعرف  ،فقد احتاج لكتبه املوافق واملخالف يف الفقه واحلديث ،ابن املنذر بلغت األفاقكتب 

واحملدث وبرع يف فنون الشريعة   ،واحلافظ ،واحلجة ،وابإلمام ،وشيخ اإلسالم ،بفقيه مكة وشيخ احلرم
 ومؤلفاته تشهد له بذلك. ،وكان له قدم راسخة فيها ،كلها

وللعلماءكالمكثرييفالثناءعلىهذااإلماماجللي :
واحتاج إىل   ،با مل يصنف أحد مثلهاقال أبو إسحاق الشريازي: صنف يف اختالف العلماء كت

 . (1)كتبه املوافق واملخالف"
 ،ووفور علمه ،وجاللته ،اجملمع على إمامته .أحد أئمة اإلسالم ،وقال النووي: اإلمام املشهور

وبيان  ،ومجعه بني التمكن يف علمي احلديث والفقه له املصنفات املهمة النافعة يف اإلمجاع واخلالف
واعتماد علماء الطوائف كلها يف نقل املذاهب ومعرفتها  ،واإلشراف ،نها األوسطم ،مذاهب العلماء

وهو يف هناية من التمكن يف معرفة صحيح  ،وله من التحقيق يف كتبه ما ال يقاربه أحد ،على كتبه
 .(2)احلديث وضعيفه

كتب تدل على كثرة وقوفه على مذاهب ه  ول ،وقال ابن خلكان: "كان فقيها عاملا مطلعا
 .(3)من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها ووه ،األئمة

وقال ابن تيمية: أبو بكر النيسابوري إمام يف الفقه واحلديث وكان له عناية ابألحاديث 
وهو أقرب إىل طريقة أهل احلديث والعلم اليت ال تعصب فيها  ،الفقهية وما فيها من اختالف األلفاظ

 .(3)شهورينلقول أحد من الفقهاء مثل أئمة احلديث امل
 .أث  على ابن املنذر إال أنه مل يسلم من بعض األلسنة، ممن وغري ذلك كثري 

                                                 

 . (109ص )، 1ط، طبداتالفدهاءالشريازي،  (1) 
 (2/131) د.ط,هتذيباألمساءواللغاتالنووي،  (2) 
 . (3/201)،1ط ,وفياتاألعيانابن خلكان،  (3) 
 . (131/ 23جمموع الفتاوى )ابن تيمية،  (3) 
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  ا جلياًل : كان فقيهً -أول ما ذكره-مسلمة بن القاسم القرطيب: " فقال:  :فددتكلمفيهبغريحجة
ه ونسب يف كتب كثري التصنيف وكان حيتج يف كتبه ابلضعيف على الصحيح، وابملرسل على املسند،

وألف كتااب يف تشريف الغين على الفقري  ،وأيب حنيفة أشياء مل توجد يف كتبهم ،إىل مالك والشافعي
وكنت كتبت عنه فلما  ،ومساه تشريف الفقري على الغين ،افرد عليه أبو سعيد بن األعرايب يف ذلك ردً 

 .(1)ومل أحدث عنه بشيء ،ضعفه العقيلي ضربت على حديثه
 ،كان ال حيسن احلديث؛ ونسب إىل العقيلي أنه كان حيمل عليه: ة القرطيبوذكر الذهيب قول مسلم

وذكر  ،ومل ير الربيع وال مسع منه ،عن الشافعي ،كان يروي عن الربيع بن سليمان  ،وينسبه إىل الكذب
 .(2)غري ذلك

والردعليقولمسلمةيشم عدةةوانب:
العلماء من ضعفه ومنهم من اهتمه فمن  ،أن مسلمة بن القاسم خمتلف فيه من حيث العدالة -

 .(3)وقال ابن الفرضي: "مسعت من ينسبه إىل الكذب ،بضعف العقل
ألنه إمام  ،وقال الفاسي: ال يلتفت إيل قول مسلمة بن قاسم عنه أنه ال حيسن احلديث -
 وآتليفه تشهد بذلك". ،متبحر فيه
 : وال عربة بقول مسلمة فيه. الذهيب وقال - 
عقيلي فكالمه من قبيل كالم األقران بعضهم يف بعض مع أنه مل يذكره يف كتاب أما الوقال: و  
 .(3)احلسن بن القطان: ال يلتفت إىل كالم العقيلي فيه مث حكى قول أيب الضعفاء.
-والعقيلي معلوم بتعنته يف التجريح ويكفي يف هذا املقام أن وضع اإلمام على بن املديين  
 ء.يف كتابه الضعفا-إمام العلل
 

                                                 

 ( . 1/39)لسانامليزانابن حجر، ( 1) 
 . (3/310) امليزانالذهيب، ( 2) 
 . (3/112)مرةعسابقالذهيب، ( 3) 
 . (3/311) مرةعسابقالذهيب، ( 3) 
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وجيابأيضاعنالدولأنابناملنذر:ليرالربيعبنسليمانوليسمعمنهِبايلي:
وولد الربيع  ،ه231. ثبت تعاصر ابن املنذر للربيع فقد تقدم أن مولد ابن املنذر يف عام 1

 ه.210ه وتويف سنة113
ر أنه قرأ على وذك ،بسماعه من الربيع يف كتابه عدة مرات -وهو ثقة -. صرح ابن املنذر2 

ما ال ينجس املاء بعد أن ذكر أن دليل   (2)، وذكر يف موضع آخر (1) الربيع كتب الشافعي املصرية
إذا وقع الذابب يف »من اهلوام وما أشبهها مما ال نفس له سائلة اثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

وال أعلم أحدا قال ل أكثر أهل العلم وقال: ، وذكر أنه قو «اب أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحهشر 
  قال فيها قوالن.إالالشافعيفإنالربيعأخربينأنهغري ما ذكرت 

يصرح ابلسماع  ويستحيل على مثل هذا اإلمام أنفهذه النصوص قاطعة بسماعه من الربيع ، 
يؤكد هذا  ،لى تزكيتهوهذا ابطل إلطباق اجلمهور ع ،ولو أردان ذلك للزمنا تكذيبه ،ممن مل يسمع منه

أنه أورد األحاديث عن بعض من مل يسمع منهم فلم يقل يف واحد منها حدثنا وإمنا استعمل لفظا 
والتحري يف بيان وجه التحمل فيقول: كتب إيل  (حدثوان) :يدل على عدم مساعه منه مثال ذلك قوله

: قال "إن من -هذا املقام يناسب -البن عبد الرب اإخل. وقد وجدت كالمً  .دمحم بن أمحد الصفار
وثبتت يف العلم إمامته وابنت ثقته وابلعلم عنايته مل يلتفت فيه إىل قول أحد إال أن  ،صحت عدالته

 ،والعمل فيها من املشاهدة ،أييت يف جرحته ببينة عادلة يصح هبا جرحته على طريق الشهادات
 واملعاينة لذلك مبا يوجب تصديقه.

 
 

                                                 

  .(1/130، )األوسطابن املنذر،( 1) 
 . (291/ 1) مرةعسابقابن املنذر،( 2) 
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العلمي:املطلباخلامس:تراثه
 ،منها ما بقي يتداوله العلماء وتذكره الكتب ،ألف ابن املنذر كتبا كثرية يف شىت الفنون والتخصصات

وأما مؤلفات ابن املنذر اليت وصلت  ،ومر الزمان فلم يرتك لنا حىت امسه ،ومنها ما أذهب به كر الدهر
 أو اليت ذكرهتا الكتب فهي كاآليت: ،إلينا

 .(1): ذكره لنفسه يف كتابه األوسط.تفسريالدرآنالكرمي3
يقضي له ابإلمامة يف علم التأويل  ،وقال الذهيب: والبن املنذر تفسري كبري يف بضعة عشر جملدا

 .. وذكره غري واحد(2)أيضا
بتحقيق: د. سعد بن دمحم  ،وقد طبعت قطعة من هذا التفسري يف دار املآثر، ابملدينة النبوية 
وهذه القطعة املطبوعة تبدأ من تفسري من  ،بد هللا بن عبد احملسن الرتكيوقدم له: أ. د. ع ،السعد
 [ من سورة النساء.32[ من سورة البقرة وتنتهي عند تفسري اآلية ]212اآلية ]

 .(3)ذكره لنفسه يف كتاب األوسط يف مواضع.كتابالسننواإلمجاعواالختالف:8

ونص على اسم الكتاب بقوله"  ،لفات ابن املنذرمن مجلة مؤ  (3)وذكره غري واحد ومنهم: الداودي 
 السنن واإلمجاع واالختالف ".

 .(1)ذكره ابن املنذر يف كتاب اإلشراف.خمتصركتابالسننواإلمجاعواالختالف:1
اختالفالعلماء:4 ذكره ابن حجر يف املعجم املفهرس، ويوجد من خمطوطاته قطعتان، .

 بعض حمققي كتب ابن املنذر.حيتاج لفحصهما أكثر، أشار إليهما 

                                                 

 ( . 2/13)مرةعسابقابن املنذر، ( 1) 
 ( . 13/333، )3، طالسري( الذهيب، 2) 
 . كتابالسنن( ويف مواضع أخر ومساه: 313، 309، 310، 1/219) األوسطابن املنذر،  (3) 
 ( . 2/11، )1، ططبداتاملفسرين( الداودي، 3) 
 ( . 3/303) إلشرافاابن املنذر، ( 1) 
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5 املبسوط: وهو يف  ،ذكره ابن خلكان فقال: وله كتاب" املبسوط "أكرب من اإلشراف.
. وكتاب املبسوط تشعر تسميته (2). وذكره له الذهيب وغريه(1)اختالف العلماء ونقل مذاهبهم أيضا

 .(3)بكربه عن األوسط، وأن األوسط خمتصر منه. وقد نص على ذلك ابن املنذر
.اإلشرافعلىمذاهبأه العلم:2

 ،ويعد من أجل الكتب يف االختالفات الفقهية ،يتضمن بيان املذاهب لألئمة والعلماء السابقني عليه
 والنووي. ،والداودي ،والسيوطي ،اعتمد عليه املوافق له واملخالف؛ ذكره مجع منهم الذهيب

صرح الداودي وغريه: أن األوسط أصل  و  ،وقد ذكر مؤلفه فيه أنه خمتصر من كتاب األوسط 
 ،وآاثر الصحابة ،حيث اختصره مؤلفه حبذف أسانيد األحاديث ،فهو خمتصر منه ،كتاب اإلشراف

ومناقشتها. وقد طبع من كتاب اإلشراف هذا جملد يبدئ بكتاب  ،وحبذف كثري من أدلة املذاهب
وقد طبعته دار طيبة  ،د صغري أمحدوينتهي آبخر كتاب االسترباء بتحقيق الدكتور أيب محا ،النكاح
واثنان آخران يف  ،هـ بتحقيق عبد هللا البارودي1313مث طبع هذا اجمللد يف دار الفكر سنة  ،ابلرايض

ويبتدئ الثاين  ،وينتهي بكتاب احملاربني ،يبتدئ منهما بكتاب الشفعة ،وابلتحقيق نفسه ،نفس الدار
 ،منه جملدان يبدئ اجمللد األول بكتاب الشفعة وينتهي بكتاب الغضب. مث طبع ،بكتاب احلدود

بتحقيق  ،وقد نشرته إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي بدولة قطر ،وينتهي اجمللد الثاين آبخر كتاب الوكالة
  .دمحم جنيب سراج الدين.مث طبعه الدكتور أيب محاد صغري أمحد وكمل ما مل جيده من خمطوطاته

7 كتاباالقناع: ومل  ،أن هذا الكتاب خمتصر من كتاب آخرموضع  يفصرح املؤلف .
، وقد قام الدكتور (3)ه هذا الكتابنعفقال: وقد ذكرت ذلك يف الكتاب الذي اختصرت  ،يسمه

ونشرته مكتبة اإلرشاد ابلرايض يف طبعته األوىل سنة  ،عبد هللا اجلربين بتحقيق كتاب االقناع
 هـــ.1309

                                                 

 ( 3/201، )1، طوفياتاألعيان( ابن خلكان، 1) 
 ( . 13/330، )3، طالسري( الذهيب، 2) 
 ( . 1/131، )1، طاألوسط( ابن املنذر، 3) 
 ( . 2/119، )1، طاإلقناع( ابن املنذر، 3) 
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2 كتاباألوسط: وذكره   ،واعتمد عليه الفقهاء واحملدثون ،لركبانهذا كتاب سارت به ا.
 .كثري من العلماء. وذكره ابن املنذر يف كتاب االشراف

 .آخروقد اختصر املؤلف هذا الكتاب من كتاب  
يف " كثريا الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتابوابن املنذر يكرر يف األوسط عبارة: " 

 .(1)ثنااي كتابه األوسط
طبعتها دار  ،بو محاد صغري أمحد بتحقيق جزء من الكتاب يف مخسة جملداتوقام الدكتور أ 

 .طيبة يف الرايض
وآخرون بتحقيق كتاب األوسط يف مخسة عشر جزء طبعتها دار  ،وقام الشيخ ايسر كمال 

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

 ،ذكر هذ الكتاب مع إثبات نسبته ايل املؤلف الكثري من العلماء مع النقل منه.اإلمجاع:9
 :وقد حقق الكتاب عدة مرات؛ منها

 .ونشرته دار طيبة ابلرايض ،حتقيق الدكتور أبو محاد صغري حنيف 
 .ة بدولة قطرطبعته ونشرته رائسة احملاكم الشرعي ،وحتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم 
 .طبعته دار اجلنان يف بريوت ،وحتقيق عبد هللا البارودي 
 .وطبعته دار الكتب العلمية ومكتبة الصفا يف مصر 
 طبعته دار اآلاثر ابلقاهرة بتحقيق خالد عثمان. و  

وقد قام الطالب سلمان دمحم الفتين جبمع إمجاعات ابن املنذر يف غري كتابه اإلمجاع يف رسالة 
موسومة "إمجاعات اإلمام ابن املنذر يف غري كتابه اإلمجاع مجعا ودراسة" حتت إشراف  ماجستري

 هــ.1333الدكتور: انصر الغامدي يف جامعة أم القري سنة 

                                                 

 ( ويف غريها.211، 113، 112، 1/131، )1، طوسطاأل( ابن املنذر، 1) 
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نقال عن مسلمة بن  (1)ذكره احلافظ ابن حجر العسقالين.تشريفالغينعلىالفدري:31
 ،: ألف كتاب "تشريف الغين على الفقري"-مسلمة-يقول ،القاسم القرطيب من كتابه "التاريخ الكبري"
 ومساه "تشريف الفقري على الغين". ،فرد عليه أبو سعيد بن األعرايب يف ذلك ردا

 .(2)ذكره ابن الندمي.إثباتالدياس:33
االقتصاديفاإلمجاعواخلالف:38  ،ذكره حاجي خليفة وأشار إىل أنه يقع يف جملدين.

 .(3)بن دمحم البغداديوتبعه يف ذكره إمساعيل 

 .(3)ذكره ابن الندمي.كتاباملسائ يفالفده:31

 .(1)وأشار إليه الغزايل ،(1)والبغدادي ،ذكره حاجي خليفة.ةامعاألذكار:34

 .(1)هـ كما ذكر سزكني1310طبع ابلقاهرة سنة رحلةالشافعيإيلاملدينةاملنورة:.35
مكتبة املخطوطات الشرقية يف مدينة جوات أبملانيا. كما ويوجد له خمطوط يف .كتابالسياسة:32

 .(9)وقال: فيه حبوث فقهية عظيمة من خمتلف الفروع والفرائض ،ذكر الشيخ عبد احلميد السائح

 .(3)ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلقناع.كتابالعمرىوالرقىب:37

.(10)ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلقناع.كتاباألشربة:32

                                                 

 ( . 1/29، )1، طلسانامليزان( ابن حجر، 1) 
 ( . 302، )ص 1، طالفهرست( ابن الندمي، 2) 
 ( . 2/31، )1، طهديةالعارفني( ، وإمساعيل البغدادي، 1/131، )1، طكشفالظنون( حاجي خليفة، 3) 
 ( . 302، )ص 1، طالفهرست( ابن الندمي، 3) 
 ( . 2/31، )1، طهديةالعارفنيغدادي، ( ، وإمساعيل الب1/133، )1، طكشفالظنون( حاجي خليفة، 1) 
 ( 1/290، )1، طإحياءعلومالدين( الغزايل، 1) 
 ( . 202، 192، 191اجمللد األول، اجلزء الثالث، )ص اتريخالرتاثالعريب,( سزكني، 1) 
 ( 11)ص ( ،111، نشرته جملة الوعي اإلسالمي، العدد )النفائساإلسالميةاملتناثرة( يف مقال له بعنوان: 9) 
 ( . 2/322، )1ط، االقناع ابن املنذر،( 3) 
 ( . 2/111)،مرةعسابقابن املنذر، ( 10) 
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.(1)ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلقناع.خمتصركتاباجلهاد:39
.(2)ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلقناع.كتاباملناسك:81
.(3)ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلقناع.كتابأحكاماتركالصالة:83
.(3)ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلقناع.كتابخمتصرالصالة:88
 .(1)ذكره النووي يف"شرح مسلم" :-ملسو هيلع هللا ىلص-بريفصفةحجةالنيبءيفحديثةا.ةز81
 

                                                 

 ( . 2/331)،1ط، االقناع ابن املنذر،( 1) 
 ( . 1/232)،مرةعسابقابن املنذر، ( 2) 
 ( . 2/133)،مرةعسابقابن املنذر، ( 3) 
 ( . 1/122)،مرةعسابقابن املنذر، ( 3) 
 ( . 9/110)ح مسلم،النووي، شر  (1) 
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الفص الثاين:دراسةعنالكتاب
امسهوتوثيقنسبتهللمؤلف,وموضوعهومنهجمؤلفهفيه.

املطلباألول:اسمالكتاب:
 ".واإلختالف واإلمجاع السنن يف األوسطهو " الكتاب اسم

 مل يسمه ابن املنذر. أكرب منه كتاب من خمتصر وهو

 ابمسه. يصرح ومل ،له كتاب من اختصره أنه صرح (1)كتابه من عدة مواضع ففي
وال يقال إنه خمتصر من كتابه السنن، فإنه يذكر هذا املختصر ويذكر كتاب السنن مما يدل 

 على املغايرة بينهما.
 ذكرهتا يف وقد ،اخلرب هذا سوى أخبارًا الباب هذا يف روينا فقال يف موضع من كتابه: وقد 
 .(2)الكتاب هذا منه اختصرت الذي الكتاب ويف ،السنن كتاب

املطلبالثاين:توثيقنسبتهملؤلفه:
 ،(3)وغريهم ،والداوودي ،وابن كثري ،والسبكي ،ذكره كثري من العلماء وأشادوا به منهم: النووي  

تتابع العلماء على ذكره واالستفادة فليس هناك شك يف نسبته إليه، وال اختالف بينهم يف ذلك.وقد 
 كتبهما. من مواضع عدة يف منه ونقال ،وابن القيم ،حجر ابن عليه منه والنقل، فاطلع

 بن حيىي بكر وإىل القاضي أيب إليه محل أنه األنسري الليث بن حزم: وأخربين أمحد ابن وقال 
 يف عنده يكن مل من كتاب : هذاقاال طالعاه فلما املنذر البن األوسط كتاب واقد بن الرمحن عبد
 .(3)العلم رائحة نشم فلم بيوتنا ليس يف قال: وحنن أن واقد ابن العلم، قال: وزادين رائحة يشم مل بيته

                                                 

 ( . 1/113( ، )1/133، )األوسط( ابن املنذر، 1) 
 ( . 1/310( السابق )2) 
واللغات( النووي، 3)  الكربى( ، والسبكي، 2/131، )هتذيباألمساء ( ، وابن كثري، 3/102) 2، ططبداتالشافعية

 كشفالظنون، حاجي خليفة،  (2/11، )1، ططبداتاملفسرين( ، والداودي، 211، )ص 1، ططبداتالشافعيني
 ( . 1/201، )1، طعنأساميالكتبوالفنون

 ( . 1/123) 1، طاإلحكاميفأصولاألحكام( ابن حزم، 3) 



 

 87 

 

 .(1)وذكره املؤلف لنفسه يف كتابه اإلشراف

املطلبالثالث:موضوعهومنهجمؤلفهفيه:
ومواطن اتفاقهم  ،علق بذكر مذاهب العلماءخاصة فيما يت ،يعد الكتاب موسوعة علمية فقهية حديثية

 وقد صرح بذلك كثري من العلماء. ،واختالفهم
 اليت واألدلة ،الشرعية ابألحكام املتعلقة ،الفقهية املسائل عرض يف رائعاً  مسلكاً  مؤلفه وسلك

 بينها. والرتجيح ،فيها النظر له ليتس  ،عليها قامت
 يبوب مل لكنه ،الفقه علم يف يؤلف من ةعاد على ،كتب فقهية عدة حتت كتابه فرتب

 ،عنها احلديث يريد اليت املسائل حتتها ويسوق عناوين كان يذكر الواحد؛ بل الكتاب داخل للمسائل
 الكتاب مادة أتت وقد ،املسائل من جمموعة عنوان كل حتت ،عناوين عدة على كتاب كل فاشتمل
 بكتاب ذلك تال مث ،الطهارة فرض ذكر ،لطهارةا املؤلف بكتاب فبدأ ،الفقهية األبواب على مرتبة
 الغصب. بكتاب حىت ختم وهكذا الوضوء آداب كتاب مث ،املياه

 ،مرفوعة أحاديث بني ( تتنوع3100من ) يقرب فيه ما مؤلفه فهو كتاب فقهي حديثي مجع
 مث ،ملرفوعا فيقدم ،كتاب كل يف أبن يرتبها املؤلف اعت  قد ،والتابعني الصحابة على وآاثر موقوفة

 املقطوع. مث املوقوف
 على غريه، وتكلم ابن املنذر آاثر مل جندها عند بذكر انفرد فقد ،الرواية وامتاز الكتاب بسعة

 وتعديال يف مواضع. جرحاً  الرجال وعلى بل ،وضعفاً  صحة األحاديث
 يرجحوإمنا  ،مذهب دون ملذهب يتعصب ال فهو ،آخر دون عامل إىل امليل بعدم الكتاب ومتيز

 معه. ويدور ،به فيقول ،للدليل موافق يراه ما
 
 




                                                 

 ( . 3/133( انظر: )1) 
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ختريجاألحاديثواآلاثراملسندةالدسمالثاين:
يفكتاب"األوسط"البناملنذر

منبدايةكتابالتيمماجلزءاملطبوع
حىتهنايةاببذكروضوءاجلنبإذاأرادالنوممنكتاباالغتسالمناجلنابة.
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ذكربدءنزولالتيمم:

(:514حديثرقم)-3
,َعْنَعْبِدالرَّْْحَِنْبِناْلَداِسمِ,أَنَماِلك ,أَنالشَّاِفِعيُّ,قالابناملنذر:َأْخبَـَرََنالرَّبِيُعْبُنُسَلْيَمانَ

ملسو هيلع هللا ىلص))قَاَلْت:,َعْنَعاِئَشةَ,َعْنأَبِيهِ يل,يفبـَْعِضَأْسَفارِهُِكنَّاَمَعالنَّيبِّ َدَطَعِعْدد  فََأقَاَمالنَّيبُّ,فَانـْ
نَـَزَلْتآيَُةالتـََّيمُّمِ,َولَْيَسَمَعُهْمَماء ,ملسو هيلع هللا ىلصَعَلىاْلِتَماِسهِ .((فـَ

ثالثةهم:-اهنع هللا يضر-يرويهذااحلديثعنعائشةأوالاالتخريج:
:الداسمبندمحم-3
( برقم 13/ 1ابب: ما جاء يف التيمم ) ،كتاب: وقت الصالة  ،يف املوطأ مالكأخرجه  

 بنحوه مطوالً. ،أبيه( من طريق عبد الرمحن بن القاسم بن دمحم عن 131)
 مجاعة ومنهم:أخرجه  مالكطريقومن  

هللابنحدثناعبد (333( برقم )1/13) ابب: ،كتاب: التيمم  ،البخارييفاجلامعالصحيح- 
به.يوسفقال:أخربَنمالك

( برقم 1/1ابب: قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: لو كنت متخذًا خلياًل ) ،تاب: أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلصيف كو    
 .فدالحدثناقتيبةبنسعيدعنمالكبه( 3112)
( برقم 1/10) [33]النساء:  ا﴾ا طَيِّبً ُموْا َصِعيدً فـَتَـَيمَّ  فـََلۡم جتَُِدوْا َمآءً ابب: قوله ﴿ ،وكتاب: تفسري القرآن   
 به.حدثناإمساعي قال:حدثينمالك (3101)
حدثنا( 1210( برقم )1/30ابب: طعن الرجل ابنته يف اخلاصرة عند العتاب ) ،وكتاب: النكاح  

به.عبدهللابنيوسفقال:أخربَنمالك
حدثنا(1933( برقم )9/113دون السلطان )ابب: من أدب أهله أو غريه  ،وكتاب: احلدود

 به.إمساعي قال:حدثينمالك
حدثناحيىيبنحيىيقال: (311( برقم )1/213) ،التيمم ابب: ،كتاب: احليض  ,مسلمأخرةهو

به.قرأتعلىمالك
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]النساء: يدا طَيِّبا﴾فـََلۡم جتَُِدوْا َمآء فـَتَـَيمَُّموْا َصعِ ابب: قوله ﴿ ،كتاب: تفسري القرآن  ،وأخرةهالبخاري

( 9/113ابب: من أدب أهله أو غريه دون السلطان ) ،( وكتاب: احلدود3109( برقم )1/11[ )33
 .(1)بنحوه  أبيهعن عبد الرمحن بن القاسم عن  عمروبناحلارث( من طريق 1931برقم )

( من 1211( برقم )3/119)يف مسنده أخرجه إسحاق بن راهويه ابنأيبمليكة:-8
( 33السراج يف مسنده )ص ومنطريده .بنحوه ،ابنأيبمليكةريق النضر عن صاحل بن رستم عن ط

ويف  ،( من طريق أيوب1/11( من سورة النساء )33عند تفسري اآلية ) وأخرجه الطربي (.3برقم )
 )أيوب وعبد هللا( عن ابن أيب مليكة. كالمها  ،( من طريق عبد هللا بن عثمان بن خثيم1/13)

هذه الطريق أوردها ابن املنذر يف حديث مستقل. وذكرها أبوهشامعروةبنالزبري:-1
فقال: إن كان هذا حمفوظًا فقد  ((صلوابغريوضوء))وأن فيها زايدة قوله  ،من طريق عبدة بن سليمان

(8)ومل أجده من غري حديثه  ،حفظه عبدة
. 

فقد وافقه أبو أسامة  ،دة مل ينفرد هبذه الزايدةيف أن عب(2/31) (1) قد تعقبه احملقققلت:
 .(4)هذا ـ إن شاء هللا  يوسيأيت ذكر ختريج هذه الطريق مفصالً يف حبث ، .ووافقه ابن منري ،وابن بشر

أهنااستعارتوجاء يف بعضها اآلخر:  ،اندطععدديلوقد جاء يف هذه الرواية قول عائشة: 
وإىل أمساء  ،إضافة القالدة إىل عائشة لكوهنا يف يدها وتصر فهاواجلمع بينهما أن  ،منأمساءقالدة
 .(5)لتصريح عائشة أبهنا استعارهتا منها ،لكوهنا ملكها
 
 

                                                 

فتح" يف رواية عمرو بن احلارث هذه ما يفيد أن املراد آبية التيمم آية املائدة دون ترد د فيما ذكر احلافظ ابن حجر يف "ال( 1) 
 ويف ذلك خالف طويل فلرياجع يف موضعه. [، 1]املائدة: (وفيه: فنزلت:)اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة( 1/333)

 ( . 133( برقم )2/31، )1، طاألوسطيفالسننواإلمجاعواالختالفينظر: ابن املنذر، ( 2) 
 أبو محاد صغري أمحد بن دمحم حنيف. ( 3) 
 ( . 133م )( عند حديث رق3) 
 ( . 1/331، )1، طفتحالباريينظر: ابن حجر، ( 1) 
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اثنياادراسةرةالاإلسناد:
3- راديالربيعبنسليمان:

ُ
املؤذن (8)موالهم أبو دمحم املصري(3)هو ابن عبد اجلبار امل

روصاحب الشافعي وانقل علمه.   ،أسد بن موسى والشافعي وعبد هللا بن وهب وغريهمىعن:
 وغريهم. ،وابن ماجه ،والنسائي ،أبو داودوروىعنه:

ووصفه  ،وزاد ابن أيب حامت: صدوق ،وابن أيب حامت ،ومسلمة بن القاسم ،وثقه ابن يونس
وله ست  ،مات سنة سبعني ومائتني ،من احلادية عشرة ،ووثقه ابن حجر ،الذهيب ابلفقيه احلافظ

 .-كما تقدم  -(4)ووثقه ،وصفه مسلمة ابلغفلة الشديدةقلت:.(1)وتسعون سنة 
 ،فقال: إال أهنا ابتفاقهم مل تنته به إىل التوقف يف قبول روايته (5)وتعقب ذلك التاج السبكي

 .(2)واحلاكم  ،وكذلك ابن حبان ،بل هو ثقة ثبت خرج له إمام األئمة ابن خزمية يف صحيحه
 ثقة فقيه عامل.صةفيه:اخلال

: أين مل أقف على ذكر اسم ابن املنذر يف تالميذ الربيع بن سليمان ومماجتدراإلشارةإليههنا
 .ومل أجده الربيع بن سليمان يف شيوخ ابن املنذر كذلك -ترمجة الربيع  -عند 

                                                 

 (1 ) بضم امليم وفتح الراء وبعد األلف دال مهملة هذه النسبة إىل مراد وامسه حيابر بن مالك بن أدد بن زيد بن اْلُمَراِدي:
من اجلاهلية والصحابة  يشجب بن عريب بن زيد ابن كهالن بن سبأ ومالك بن أدد هو مذحج وينسب إىل مراد خلق كثري

 ( . 3/199اللباب)ومن بعدهم. ابن األثري، 
 1، طاألنساب، بكسر امليم وسكون الصاد وكسر الراء املهملتني، هذه النسبة إىل مصر ودايرها. . السمعايناْلمْصِرّي:( 2) 

 ( . 3/213)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/291)
( ، 13220( رقم )9/230) الثداتابن حبان، ( ، و 3311( رقم )3/323) 1، طوالتعدي اجلرح( ينظر: ابن أيب حامت، 3) 

( ، 1133( رقم )1/332، )1، طالكاشفالذهيب، ( ، و1913( رقم )93-3/91، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
 ( . 1933( رقم )210، )ص1، طالتدريبابن حجر، و ( ، 1311( رقم )3/11,)1طالتهذيب,وابن حجر، 

 ( . 1311( رقم )3/11) 1، طالتهذيب( ابن حجر، 3) 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، املؤرخ، ولد يف القاهرة، وانتقل إىل دمشق مع  (1) 

ه قضاء يف والده، فسكنها وتويف هبا. نسبته إىل سبك )من أعمال املنوفية مبصر( وكان طلق اللسان، قوي احلجة، انتهى إلي
 ه ابلطاعون.111سنة تويف  الشام وعزل. قال ابن كثري: جرى عليه من احملن والشدائد ما مل جير على قاض مثله.

 .(193/ 3) ،11، طاألعالم، الزركلي(، و 3/223)،1، طشذراتالذهبابن العماد، ينظر:       
 ( . 23( رقم )133/ 2، )2، ططبداتالشافعيةالكربى( السبكي، 1) 
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 . (3) نذرامل ابنروى عنهم من الشيوخ الذين سليمان بنالربيع لكن الذهيب قد صرح أن 
الربيع بن  وكان يروي عن))قوله:  لى مسلمةالذهيب ع ورد .(8)بل وصرح أبنه مسع من الربيع

((ومل ير الربيع وال مسع منه ،سليمان عن الشافعي
(1).  

8-          املطليب (4)هو دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشيالشافعي:
 .نزيل مصر ،املكي(5)أبو عبد هللا الشافعي

 احلميدي ومالك بن أنس وغريمها. روىعنه: 
 يونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان املرادي وغريمها.وعنه:

 أشهر من أن ُيسأل عنه.  ،إمام عصره و فريد دهره
 .قال قتيبة بن سعيد: الشافعي إمام

 .ن فيه معرفةقال على بن املديين البنه: ال تدع للشافعي حرفا إال كتبته فإ 
 .وقال أبو حامت: فقيه البدن صدوق 
من  ،وابن حجر: ابجملدد ألمر الدين على رأس املائتني ،وصفه الذهيب ابإلمام الثقة انصر احلديث 

 .(2)التاسعة مات سنة أربع ومائتني وله أربع ومخسون سنة 
 ثقة إمام جمدد.اخلالصةفيه:

 
                                                 

 ( . 2133( عند ترمجته البن املنذر رقم )300/ 11، )3، طالسريينظر: الذهيب، ( 1) 
 ( . 111( رقم )1/ 3) 1، طتذكرةاحلفاظينظر: الذهيب، ( 2) 
 ( . 1123( رقم )311/ 3، )1، طامليزانالذهيب، ( 3) 
 قريش وهم عدة قبائل وفيمن ينسب إليهم كثرة : بضم القاف وفتح الراء ويف آخرها الشني املعجمة، هذه النسبة إىلاْلُدرِشي( 3) 

 ( . 3/21)وابن األثري، اللباب، د. ط( 10/313، )1، طاألنسابال حيصون. السمعاين، 
: بفتح الشني املعجمة املشددة وكسر الفاء والعني املهملة، هذه النسبة إىل اجلد األعلى لإلمام الشافعي. السمعاين، الشَّاِفعي( 1) 

 ( . 3/111)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 9/20، )1طاألنساب,
 1، طةامعبيانالعلم(، وابن عبد الرب، 1130( رقم )203 -201/ 1،: )1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت،  ينظر:( 1) 

( رقم 111/ 2) 1، طالكاشف(، والذهيب، 1033( رقم )311/ 23، )1، طهتذيبالكمال(، واملزي، 2/1113)
 (.1111( رقم )311)ص: 1، طالتدريب(، وابن حجر، 33( برقم )31ـ  30/ 3)1، طالتهذيببن حجر، (،وا3110)
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 أبو عبد هللا  (8)احلمريي(3)مر بن عمرو األصبحيهو ابن أنس بن مالك بن أىب عامالك:-1
 .الفقيه )إمام دار اهلجرة((1)املدين

 .وسعيد بن أيب سعيد املقربي وانفع موىل ابن عمر وخلق كثريزيد بن أسلمروىعن: 
 مات سنة تسع وسبعني ومائة. ،الشافعي وسعيد بن منصور وسفيان الثوري وغريهموعنه: 

وممن وثقه ابن سعد وابن معني والنسائي  ،د: كان مالك إماًما يف احلديثقال حيىي بن سعي
وكذا ابن حجر وزاد؛ كان رأس املتقنني وكبري املتثبتني من  ،وصفه الذهيب ابإلمام ،وابن حبان وغريهم

(4)السابعة مات سنة تسع وسبعني
.

 : اخلالصةفيه
 ري.من أثبت الناس يف انفع ومقدم يف الزه ،ثقة إمام ثبت 
 
 

                                                 

بفتح األلف وسكون الصاد املهملة وفتح الباء املنقوطة بنقطة يف آخرها حاء مهملة، هذه النسبة اىل أصبح، األصبحي:( 1) 
يعرب بن قحطان وأصبح صارت قبيلة. السمعاين،  وامسه احلارث ابن عوف بن مالك بن زيد بن سداد بن زرعة، وهو من

 ( . 1/13)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/291، )1، طاألنساب
بكسر احلاء املهملة وسكون امليم وفتح الياء املنقوطة بنقطتني من حتتها وكسر الراء املهملة، هذه النسبة إىل محري احِلْمرَيِي:( 2) 

وابن األثري، ( ، 3/213، )1، طاألنسابصى اليمن، وإليها ينسب احلمرييون. السمعاين، وهي من أصول القبائل، نزلت أق
 ( . 1/333,)اللباب، د. ط

 واملديين بفتح امليم وكسر الدال وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها نون هذه النسبة إىل عدة من املدن. املََدين:( 3) 
وقد ينسب إليها إبثبات الياء، وإىل مدينة السالم بغداد، « املدين» وأكثر ما ينسب إليها يقال فاألوىل مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص      

وإىل مدينة أصبهان، وإىل مدينة نيسابور، وإىل املدينة الداخلة مبرو، وإىل مدينة خبارا، وإىل مدينة مسرقند، وإىل مدينة نسف، 
 ( . 191 -193/ 3,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/112) 1ط، األنسابوغريها من املدن. السمعاين، 

( ، 1323( رقم )1/310) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 312( رقم )1/333، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
( ، 10322( رقم )1/313، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 302( رقم )9/203، )1، طاجلرحوالتعدي وابن أيب حامت، 

( ، 1233( رقم )2/233) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1129( رقم )111 -21/110، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
 ( . 1321( رقم )111، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 3( رقم )10/1، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
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أبو دمحم املدين (3)هو ابن دمحم بن أىب بكر الصديق القرشي التيميعبدالرْحنبنالداسم:-4
أيوب السختياين ومالك بن وعنه: ،أبيه القاسم بن دمحم وسعيد بن املسيب وغريمهاروىعن: ،الفقيه

وبنحوه قال ابن  ،ة اإلماموصفه الذهيب ابلثقو  ،وغريهم ،وثقه ابن سعد وأمحد وأبو حامتأنس وغريمها. 
.(8)من السادسة مات سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها ،حجر

اخلالصةفيه:
 ثقة؛ التفاق األئمة على توثيقه وكان كثري احلديث مع العلم والورع والداينة.
أبو دمحم و يقال أبو عبد  ،هو ابن أىب بكر الصديق القرشي التيميالداسمبندمحم:-5
 ،عبد هللا بن عباس وعمته عائشة أم املؤمنني وغريمهاروىعن ،املدين )أحد الفقهاء ابملدينة( ،الرمحن
 ،والعجلي ،أسامة بن زيد بن أسلم وابنه عبد الرمحن ابن القاسم بن دمحم وغريمها. وثقه ابن سعد وعنه

من سادات  :ابن حبانقال و  ،كثري احلديث  ،وزاد ابن سعد: وكان رفيًعا عالـًما فقيًها إماًما ورًعا
من   ،وأطلق الذهيب وابن حجر القول بتوثيقه ،التابعني ومن أفضل أهل زمانه علما وأداب وعقال وفقها

(1)كبار الثالثة مات سنة ست ومائة على الصحيح 
. 

 .-اهنع هللا يضر  -من أعلم الناس حبديث عائشة  ،ثقة فقيهاخلالصةفيه:
 

                                                 

ت بنقطتني وامليم بعدها بتحريك احلرفني األولني، بفتح التاء املنقوطة من فوق بنقطتني وفتح الياء املنقوطة من حتالتيمي:( 1) 
وابن األثري، اللباب، د. ( 3/120، )1، طاألنسابوهذه النسبة إىل تيم، وهو بطن من غافق ممن كان مبصر. السمعاين، 

 ( . 1/232,)ط
( ، وابن 311)( رقم 239، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 91( رقم )213ـ1/213، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

( ، 3019( رقم )1/12، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1323( رقم )213ـ1/219) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، 
( 3230( رقم )130/ 1، )1طالكاشف,( ، والذهيب، 3331( رقم )333ـ  339/ 11، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

 ( . 3391( رقم )339، )ص 1، طالتدريبن حجر، ( ، واب103( رقم )213/ 1، )1، طالتهذيب، وابن حجر، 
( ، وابن أيب 1310( رقم )391، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 131( رقم )1/139، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( ، املزي، 3311( رقم )1/302، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 111( رقم )1/119) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 
( ، وابن حجر، 3129( رقم )130/ 2، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 3913( رقم )332/ 23، )1، طهتذيبالكمال

 ( . 1393( رقم )311، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 103( رقم )331 -9/333، )1، طالتهذيب
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 ،صحابية جليلة أم املؤمنني زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،اهنع هللا يضر وعن أبيها ،ديقهي بنت أيب بكر الصعائشة:–2

  ،نزوجها النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل اهلجرة وبعد وفاة خدجية اهنع هللا يضر وب  هبا بعد اهلجرة ،تك  أم عبد هللا الفقيهة
 ،حىت بلغت مروايهتا ألفني ومائتني وعشرين حديث ،كانت من املكثرات يف الرواية عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3)توفيت سنة سبع ومخسني

اثنياا:احلكمعلىاحلديث:
 .رواته كلهم ثقات صحيح.

.من طريق مالك به وهو يف الصحيحني 














                                                 

 (. 1033( برقم)1/191)1ط أسدالغابة,(،وابن األثري، 11311( برقم)231ـ9/231)1، طاإلصابةينظر: ابن حجر، ( 1) 
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.ذكرتصيريهللاتعاىلاألرضطهوراألمةدمحمملسو هيلع هللا ىلص

 .[33]النساء: . اآلية ﴾ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ﴿قال هللا تعاىل: 

:(515حديثرقم)-8
حُمَمَّد  ْبُن حَيْىَي ثـََنا َحدَّ ُمَسدَّد ,قالابناملنذر: َعَوانَةَ,ثنا أَبُو َأيبَماِلك ,ثنا ْبِن,َعْن رِْبِعيِّ َعْن

َفةَ,ِحَراش  :ُةِعَلِتاأْلَْرُضُكلَُّها)):ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل:قَاَلَرُسوُلهللِا,َعْنُحَذيـْ ْلَناَعَلىالنَّاِسبَِثاَلث  ُفضِّ
ا َمْسِجدا َطُهوراا,لََنا لََنا تـُْربـَتـَُها اْلَماَلِئَكةِ,َوُةِعَلْت َكُصُفوِف ُصُفوفـَُنا َهِذِه,َوُةِعَلْت َوُأوتِيُت

تَْ اْلبَـَدَرِةِمْنبـَْيِتَكْنز  قـَْبِلي,َتاْلَعْرشِاآْلاَيِتِمْنآِخِرُسورَِة َواَليـُْعَطىِمْنُه,لَْيـُْعَطِمْنُهَأَحد 
.((بـَْعِدي

أوالاالتخريج:
مسلم ابب: جعلت يل األرض مسجدا  ،يف صحيحه كتاب: املساجد ومواضع الصالة أخرةه

فضلناعلىالناسبثالث:ةعلتصفوفناكصفوف)) ( ولفظه3(  )122( رقم )1/311وطهورا )
مسجدا,ئكةاملال األرضكلها طهورا,وةعلتلنا لنا املاء,وةعلتتربتها جند ل وذكر  ((إذا

 .خصلة أخرى
( 1/210ابب: اآليتان من آخر سورة البقرة ) ،والنسائي يف السنن الكربى كتاب: فضائل القرآن 

 .(1319رقم )
 .(23211( رقم )39/291يف املسند ) وأمحد 

 .(2931( رقم )1/213( و )2931( رقم )1/211رقم )( 1/213والبزار يف املسند )
( رقم 113-1/112وفضل البقرة وآل عمران ) ،ابب: القرآن يف البيت ،والفراييب يف فضائل القرآن 
حذيفة ،( بنحوه11و13و13) خراشعن بن ربعي طريق من أبلفاظ متقاربة بزايدة أو  كلهم

 ـ  ((وذكر خصلة))قال:  ومنهم من ،بتقدمي أو أتخري ـ كما تقدم ـ ،نقصان
 ولكنه مل يفسرها ومل يسمها ـ.
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اثنياادراسةرةالاإلسناد:
.(8)لقبه حيكان (3)هو أبو زكراي حيىي بن دمحم بن حيىي بن عبد هللا الذهليـحيىيبندمحم:3

لطيالسي ومسدد بن مسرهد وغريمها.أيب الوليد ا روىعن
 ر وغريمها.أبوه دمحم بن حيىي وأمحد بن نص وعنه

ووصفه الذهيب ابحلافظ  وأملى علينا من حفظه وهو صدوق...قال ابن أىب حامت: مسعت منه 
(1)ا سنة سبع وستني ومائتنيمن احلادية عشرة مات شهيدً  ،وابن حجر الثقة احلافظ ،واجملود

.

 ثقة حافظ.اخلالصةفيه:
.(5)أبو احلسن البصري (4)رهد بن مسربل بن مستورد األسديسَ هو بن مُ د:دَّسَـم8ُ

 .ويقال امسه: عبد امللك بن عبد العزيز، ومسدد لقب
.أيب عوانة الوضاح بن عبد هللا اليشكري ومسلمة بن دمحم الثقفي وغريمها روىعن 

 إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين وحيىي بن دمحم بن حيىي الذهلي وغريمها.  وعنه
                                                 

بضم الذال املعجمة وسكون اهلاء ويف آخرها الم ـ هذه النسبة إىل قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة وإىل ذهل بن الُذَهِلي:( 1) 
 ( . 131/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/21، )1، طاألنسابشيبان. السمعاين، 

كنة املنقوطة ابثنتني وفتح الكاف ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل حيكان، بفتح احلاء املهملة وبعدها الياء السا ِحْيَكان:( 2) 
وهو لقب حيىي بن دمحم بن حيىي، واملشهور هبذه النسبة أبو على دمحم بن أمحد بن دمحم ابن زيد احليكاين املعدل، وإمنا عرف 

وابن ( ، 3/332، )1، طاألنسابه. السمعاين، أبيب على حيكان ألنه خنت أىب زكراي حيىي بن دمحم بن حيىي الشهيد على ابنت
 ( . 301/ 1)األثري، اللباب، د. ط

( 131-31/129، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 113( رقم )3/191) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 3) 
( 219-11/211)، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 101( رقم )291/ 12، )3، طالسري( ، والذهيب، 1311رقم )
 ( . 1131( رقم )131، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 311رقم )

بفتح األلف والسني املهملة وبعدها الدال املهملة، هذه النسبة اىل أسد وهو اسم عدة من القبائل، منهم أسد بن اأْلَسدي:( 3) 
خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، وإىل عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤّي من قريش، وإىل أسد ابن 

 ( . 13-12/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط(، 211-1/213،)1، طاألنسابأسد بن ربيعة بن نزار، وغريهم. السمعاين، 
اها عتبة بفتح الباء املوحدة وسكون الصاد املهملة ويف آخرها الراء، هذه النسبة اىل البصرة وشهرهتا تغين ذكرها بنالَبْصِري:( 1) 

، 1، طاألنساببن غزوان يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما سنة سبع عشرة ومل يعبد أبرضها صنم. السمعاين، 
 ( . 1/119,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 213/ 2)



 

 19 

 

وصفه الذهيب ابإلمام  .وذكره ابن حبان يف ثقاته ،نسائيوال ،والعجلي ،وابن معني ،وثقه أبو حامت
 .(3)وابن حجر ابلثقة احلافظ من العاشرة مات سنة مثان وعشرين ومائتني  .احلافظ احلجة

 ثقة من احلفاظ.اخلالصةفيه:
 مشهور ابمسه وكنيته. (4)اليشكري (1)الواسطي(8)هو الوضاح بن عبدهللا البزازـأبوعوانة:1

 حيىي بن محاد ومسدد وغريمها.وعنه ،قتادة واألسود بن قيس وغريمها نروىع
وذكره ابن حبان يف  ،وزاد ابن سعد صدوقاً  ،والعجلي ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،وثقه ابن سعد 

 متقن لكتابه.  ،جممع على ثقته ،وقال عنه الذهيب: ثقة حافظ ثبت ،ثقاته
 .(5)ة تويف سنة مخس أو ست وسبعني ومائة من الطبقة السابع ،وقال ابن حجر: ثقة ثبت

 ثبت. حافظ ثقةاخلالصةفيه:

                                                 

( رقم 3/200، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1339( رقم )9/339) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
( 339-21/333، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1110( رقم )1/321، )1، طالثدات( ، والعجلي، 11001)

( ، وابن حجر، 1399( رقم )2/211، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 131/ 10، )3، طالسري( ، والذهيب، 1933رقم )
 ( . 133/ 1، )1طحبرالدم,ن املربد، ( ، واب1139( رقم )129صالتدريب)( ، و103-101/ 10، )1، طالتهذيب

 (2 ) هذه النسبة ملن يبيع البز وهو الثياب واشتهر هبا مجاعة من املتقدمني  -بفتح الباء املوحدة والزايني بينهما ألف اْلبَـزَّاُز:
 ( . 131/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 133/ 2، )1، طاألنسابواملتأخرين. السمعاين، 

اْلَوا( 3)  بفتح الواو وسكون األلف وكسر السني وبعدها طاء مهملة هذه النسبة إىل مخسة مواضع أوهلا واسط العراق ِسِطيُّ:
، 1، طاألنسابوالثاين واسط الرقة والثالث واسط نوقان والرابع واسط مرزاابذ واخلامس واسط بلخ. السمعاين، 

 ( . 339-3/331,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 13/219-213)
 (3 ) بفتح الياء وسكون الشني وضم الكاف وبعدها راء هذه النسبة إىل يشكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن الَيْشُكِري:

أفصى بن دعمى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة وهو أخو بكر وتغلب ابين وائل وقيل هو يشكر بن بكر بن وائل وهو أصح. 
 ( . 313/ 3,)األثري، اللباب، د. ط وابن( ، 103/ 13، )1، طاألنسابالسمعاين، 

( ، 113( رقم )31-3/30) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 291/ 1)1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، 11393( رقم )113 -1/112) 1، طالثدات( ، وابن حبان، 1119( رقم )313)ص:  1، طالثداتوالعجلي، 
( ، 1033( رقم )2/333) 1، طالكاشف(، والذهيب، 1199( رقم )339-30/331، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
( ، وابن حجر، 203( رقم )120-11/111)1، طالتهذيب(، وابن حجر، 33( رقم )211/ 9)3، طالسريوالذهيب، 
 (. 1301( رقم )190)ص 1، طالتدريب
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أنس بن مالك وربعي بن  روىعن(8)الكويف(3)هو سعد بن طارق بن أشيم األشجعيـأبومالك:4
وابن  ،وابن معني ،وأمحد ،أبو عوانة وشعبة بن احلجاج وغريمها. وثقه العجلي وعنه ،خراش وغريمها

وذكره العقيلي يف  ،وقال النََّسائي: ليس به أبس ،ُيكتب حديثه ،حامت: صاحل احلديث وقال أبو ،منري
ورد ذلك  ،وقال: ال يتابع على حديثه يف القنوت ،الضعفاء ألن حيىي بن سعيد أمسك عن الرواية عنه

ابن  ووصفه ،ونقل الذهيب فيه توثيق أمحد ،ابن عبد الرب فقال: ال أعلمهم خيتلفون يف أنه عامل ثقة
(1)من الرابعة تويف سنة مائة وأربعون تقريباً  ،حجر ابلثقة

.

 ثقة.اخلالصةفيه:
(5)مث العبسي(4)هو ابن جحش بن عمرو بن عبد هللا بن جباد الغطفاينربعيبنحراش:-5



أبو مالك :  وعنه ،وأبو موسى األشعري وغريمها ،حذيفة بن اليمان روىعن ،أبو مرمي الكويف
 منصور بن املعتمر وغريمها.األشجعي، و 

 وقال الذهيب: حجة قانت هلل مل يكذب قط.  والدارقطين ،عجليالو  ،وثقه ابن سعد

                                                 

، األنسابيالن قبيلة مشهورة. ، السمعاين، : هذه النسبة إىل أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عأَلْشَجِعيا( 1) 
 ( . 13/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 213/ 1، )1ط

بضم الكاف وسكون الواو ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل بلدة ابلعراق، وهي من أمهات بالد املسلمني، بنيت الُكويف:( 2) 
وابن ( ، 112/ 11، )1، طاألنسابقدميا وحديثا. السمعاين،  يف زمان عمر، خرج منها مجاعة من العلماء واحملدثني

 ( . 113-119/ 3,)األثري، اللباب، د. ط
( 319( رقم )91 -3/91) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 113( رقم )113)ص 1، طالثداتينظر: العجلي، ( 3)

( ، 2211( رقم )211 -10/213) 1، طكمالهتذيبال( ، واملزي، 131( رقم )1/113) 1، طالضعفاء، والعقيلي، 
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 3111( رقم )122/ 2، )1، طامليزان( ، والذهيب، 193/ 1) 3، طالسريوالذهيب، 

، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 990( رقم )313 -3/312، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1930( رقم )1/329)
 ( . 2230( رقم )231)ص

وهو غطفان بن سعد هذه النسبة إىل قبيلة كبرية من قيس عيالن ـاملهملة والفاء وبعد األلف نون، بفتح الغني والطاءاين:الَغَطفَ( 3)
 ( 391/ 2,)(،وابن األثري، اللباب،د. ط13/ 10)1،طاألنسابالسمعاين، ينسب إليه كثري من العلماء.بن قيس عيالن.

الباء املوحدة وكسر السني املهملة، هذه النسبة إىل عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بفتح العني املهملة وسكون الَعْبِسي:( 1)
بن سعد ابن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن. وهي القبيلة املشهورة اليت ينسب إليها العبسيون ابلكوفة. 

 ( . 311/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 200-133/ 3، )1، طاألنسابالسمعاين، 
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 من الثانية تويف سنة مائة للهجرة وقيل غري ذلك ،قال ابن حجر: ثقة عابد
(3).

 ثقة حجة عابد.اخلالصةفيه:

2- هللا ملسو هيلع هللا ىلص. روى صاحب سر رسول (8)وهو ابن حسل بن جابر بن اليمانحذيفة:
 ،وروى عنه من الصحابة جابر وجندب وعبد اَّللَّ بن يزيد ،حذيفة عن النيّب ملسو هيلع هللا ىلص الكثري وعن عمر

وأبو  ،ومن التابعني ابنه بالل وربعي بن حراش وزيد بن وهب وزّر بن حبيش ،وأبو الطفيل وغريهم
وهو الذي بعثه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم  ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان حذيفة من كبار أصحاب  ،وائل وغريهم

وكان  ،وكان عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر يسأله عن املنافقني ،فجاءه خبرب حيلهم ،اخلندق ينظر إىل قريش
 فإن مل يشهد جنازته حذيفة مل يشهدها عمر. ،عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم

 ،ويف مسلم: سبعة عشر حديثاً  ،يف البخاري: مثانية ،)الصحيحني( اثنا عشر حديثاً له يف 
(1)بعد قتل عثمان هنع هللا يضر بقليل  ،ستاً وثالثني ابملدائن تويف سنة

. 

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .صحيح. رواته كلهم ثقات       

 .-كما تقدم   -وهو عند اإلمام مسلم يف صحيحه 
 

 

                                                 

، الثدات( ، والعجلي، 2113( رقم )3/109) 1، طالسنن( ، والدارقطين، 121/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
هتذيب( ، واملزي، 2103( رقم )231-3/230، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 311( رقم )113-112، )ص1ط

( ، وابن حجر، 1121( رقم )330/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1910( رقم )11-3/13، )1، طالكمال
 ( . 1913( رقم )201، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 319( رقم )231-231/ 3، )1، طالتهذيب

كان والده حسل قد أصاب دماً يف قومه، فهرب إىل املدينة، وحالف بين عبد األشهل، فسماه قومه اليمان، حللفه اليمان:( 2) 
 ( . 312 -2/311، )3، طالسري( ، والذهيب، 191/ 2) 1، طمعرفةالصحابةنعيم،  لليمانية، وهم األنصار. . أبو

( ، 332( رقم )331-1/333، )1، طاإلستيعاب( ، وابن عبد الرب، 191/ 2، )1، طمعرفةالصحابةينظر: أبو نعيم، ( 3) 
ابن األثري،  الغابة, ( ، 1112( رقم )30-2/33، )1، طاإلصابة( ، ابن حجر، 1113( رقم )1/101، )1طأسد
 ( . 312 -2/311، )3، طالسريوالذهيب، 
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(:512)حديثرقم-1
نُ ثـََناَعالَّ اْبُنَأيبَمْرميََ,َحدَّ َةْعَفر ,ثنا ْبُن أَبِيهِ,َعِناْلَعاَلءِ,أَنحُمَمَُّد َرةَ,َعْن قَاَل:,َعْنَأيبُهَريـْ

 ملسو هيلع هللا ىلص: هللِا َرُسوُل اْلَكِلمِ))قَاَل َةَواِمَع ُأْعِطيُت : ِبِستّ  اأْلَنِْبَياِء َعَلى ْلُت اِبلرُّْعبِ,ُفضِّ ,َوُنِصْرُت
اْلَغَنائِمُ يلَ َوَطُهوراا,َوُأِحلَّْت ا َمْسِجدا اأْلَْرُض يلَ َكافَّةا,َوُةِعَلْت النَّاِس ِإىَل يبَ,َوُأْرِسْلُت َوُخِتَم

.((النَِّبيُّونَ

أوالاالتخريج:
 هذا احلديث يرويه عن أيب هريرة؛ مجاعة وهم:

( 3331( رقم )11/133بو العالء(؛ أخرجه أمحد يف املسند )أعبدالرْحنبنيعدوب)ـ 1
فأكم بناءهوأحسنبناءهإالموضع,مثليومث األنبياءكمث رة بىنقصرابه وزاد يف متنه ))

أالوكنت,لومتتهذهاللبنة,فدالوا:ماأحسنبنيانهذاالدصر,فنظرالناسإىلالدصر,لبنة
اللبنة ,أَن ابب:  ،كتاب: املساجد ومواضع الصالة  ،ومسلم يف صحيحه ،((اللبنةأالوكنتأَن

من طريق العالء بن عبد الرمحن وغريمها ( 123( رقم )1/311جعلت يل األرض مسجدا وطهورا )
 بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة.

سعيدبناملسيب8  آخر املصنف لعبد الرزاق ابب:  ،؛ أخرجه معمر بن راشد يف اجلامعـ
بعثت»ولفظه  ،قرن بني ابن املسيب وأبو سلمة ،(20033( رقم )11/33الكالم وغريه ) جوامع

« فوضعتيفيدي,وبيناأَنَنئمأتيتِبفاتيحخزائناألرض,ونصرتابلرعب,جبوامعالكلم
( رقم 13/10ومن طريقه: أمحد يف املسند ) ،«فذهب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنتم تنتثلوهنا»قال أبو هريرة: 

ابب: جعلت يل األرض مسجدا  ،كتاب: املساجد ومواضع الصالة  ،ومسلم يف صحيحه ،(1132)
من طريق ابن شهاب ى،قرن أيضاً بني ابن املسيب وأبو سلمة ،( به1)( 123( رقم )1/312وطهورا )

 ومنهم من قرن بني ابن املسيب وأبو سلمة. ،الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
( 3/33ابب: رؤاي الليل ) ،كتاب: التعبري  ،؛ أخرجه البخاري يف صحيحهبنسريينـدمحم1

كالمها من طريق أيوب   ،( بنحوه1311( رقم )1/213والطرباين يف األوسط ) ،( بنحوه1339رقم )
 السختياين عن دمحم ابن سريين عن أيب هريرة.
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أبويونسموىلأيبهريرة4 ابب:  ،املساجد ومواضع الصالة؛ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب: ـ
من طريق عمر بن احلارث  ،( بنحوه1(  )123( رقم )1/312جعلت يل األرض مسجدا وطهورا )

 عن أيب يونس موىل أيب هريرة عن أيب هريرة.
األعرج5 ,نصرتابلرعب))( ولفظه 3131( رقم )11/12؛ أخرجه أمحد يف املسند )ـ

من طريق ،((مأوتيتِبفاتيحخزائناألرضفوضعتيفيديوبينماأَنَنئ,وأوتيتخواتيمالكالم
 عبد هللا بن هليعة عن األعرج عن أيب هريرة.

ابب: جعلت  ،؛ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب: املساجد ومواضع الصالةـمهامبنمنبه2
طريق عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن من ( 9)( 123( رقم )1/312يل األرض مسجدا وطهورا )

عن أيب هريرة.منبه 
أبوسلمة7 ابب: ما أعطى هللا تعاىل  ،؛ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب: الفضائلـ
( 12/311وأمحد يف املسند ) ،(وأح يلاملغنم))وزاد  ،( بنحوه31133( رقم )1/303دمحما ملسو هيلع هللا ىلص )

( 10111( رقم )11/301( خمتصرًا و )3101( رقم )11/330و ) ،( بنحوه خمتصراً 1303رقم )
ةعلت))( ولفظه 123( رقم )31ابب: التيمم )ص ،وابن اجلارود يف املنتقى كتاب: الطهارة ،بنحوه

 . كلهم من طريق من دمحم بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة.((يلاألرضمسجداوطهورا
  .(3399( رقم )11/339؛ أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )ـجماهداملكي2

اثنياادراسةاإلسناد:
. (8)ولقبه عالن املعدل أبو احلسن املصري(3)الصيقلهو علي بن أمحد بن سليمان البزازعالن:-3

وأبو بكر بن املقرئ  ،أبو سعيد بن يونس وعنهدمحم بن رمح وسلمة بن شبيب غريمها.  روىعن
صحيح  ،يونس أبنه كثري احلديث ووصفه ابن ،والعقيلي ،ومسلمة بن قاسم ،وغريمها. وثقه ابن يونس

                                                 

َد ( 1)  هذا يقال ملن يصقل السيف واملرآة  -: بفتح الصاد وسكون الياء املثناة من حتتها وفتح القاف ويف آخرها الم الَصيـْ
 ( . 213/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 312/ 9، )1، طاألنسابوغريها. السمعاين، 

املُ( 2)  بضم امليم وفتح العني والدال املشددة املهملتني ويف آخرها الالم، هذا اسم ملن عدل وزكى وقبلت شهادته عند َعَدل:
 ( . 233/ 3,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 332/ 12، )1، طاألنسابالقضاة. السمعاين، 
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تويف يف شوال سنة سبع عشرة وثالمثائة عن   وذكر أنه قد حلقته سوداء فاختلط،(3)الكتاب يف زعارة
 .(8)تسعني سنة

وأما مسألة اختالطه فقد قال مسلمة بن القاسم: أن عالن كان قد أخذه  ،ثقةاخلالصةفيه:
يعين أنه  .د الوقت، وكان قائم الذهن والسمعيسرياً الوقت بعريح يف لسانه فكان ال يتكلم إال كالمًا 

 .د الوقتكان ال يتكلم إال كالماً يسرياً الوقت بعمل خيتلط االختالط املعروف وإمنا  
ابنأيبمرمي:8 أبو  ،املصري (1)هو أمحد بن سعد بن احلكم بن دمحم بن سامل اجلمحيـ

 ،دمحم بن جعفر روىعن ،خي سعيد بن احلكم بن أىب مرمي(موىل بين مجح )ابن أ ،جعفر ابن أىب مرمي
 وعلي بن أمحد بن سليمان املعروف بعالن وغريمها. ،أبو داود وعنه ،وحيىي بن معني وغريمها

 .قال النسائي: ال أبس به 
 ووصفه الذهيب ابإلمام احلافظ ونقل فيه قول النسائي السابق. 
وقال  ،وكان ال يروي إال عن ثقة ،عن ابن أيب مرميوذكر ابن حجر أن بقية بن خملد قد روى  

 .(4)من احلادية عشرة مات سنة ثالث ومخسني ومائتني  ،أيضاً هو صدوق
 صدوق.اخلالصةفيه:

 

                                                 

( 3/323) 3طلسانالعرب,وسوء خلق، ينظر: ابن منظور، يف خلقه َزعارَّة بتشديد الراء، وَزَعاَرٌة ابلتخفيف؛ أي شراسة ( 1) 
 ( . زعرمادة )

( ، وابن 311/ 1) د.ط،,العربيفخربمنغرب( ، و الذهيب، 213( رقم )331/ 13، )3، طالسريالذهيب، :ينظر( 2) 
 ( . 1331( رقم )192/ 1، )1، طالثداتممنليدعيفالكتبالستةقطلوبغا، 

هذه النسبة إىل بين مجح وهم بطن من قريش وهو مجح بن عمرو  -م اجليم وفتح امليم ويف آخرها احلاء املهملة بضاجلَُمِحي:( 3) 
وابن ( ، 321/ 3، )1، طاألنساببن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. السمعاين، 

 ( . 231/ 1,)األثري، اللباب، د. ط
/ 1، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1( رقم )13)ص 1، طايخالنسائيوذكراملدلسنيتسميةمشالنسائي، :ينظر( 3) 

( رقم 1/133، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 113( رقم )311/ 12، )3، طالسري( ، والذهيب، 31( رقم )309-310
 ( . 31) ( رقم13، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 11( رقم )30-23/ 1، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 23)
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العالء بن وهشام بن عروة روىعن ،موالهم املديين(3)هو ابن أيب كثري الزرقيـدمحمبنةعفر:1
 بن انفع الصائغ وإسحاق بن دمحم الفروي وغريهم.عبد هللا  وعنه ،عبد الرمحن وغريمها

وزاد العجلي متفق على  ،وابن حبان ،وابن أيب حامت ،والنسائي ،والعجلي ،وثقه ابن معني 
 .(8)من السابعة مات يف حدود سنة سبعني ومائة ،وكذا ابن حجر ،وصفه الذهيب ابلثقة ،توثيقه

 ثقة.اخلالصةفيه:
العالء:4 موىل احلرقة من  ،أبو شبل املدين ،(1)محن بن يعقوب احلرقي هو ابن عبد الر ـ
مالك بن أنس ودمحم  وعنه ،عبد الرمحن بن يعقوب )أبيه( وأنس بن مالك وغريمها روىعنجهينة.

وسأل الدارمي ابن معني عن  ،وابن أيب حامت ،وأمحد ،بن جعفر بن أيب كثري وغريمها. وثقه ابن سعد
وليس بذاك  ،وقال ابن معني: ليس حديثه حبجة ،ما؟ فقال: ليس به أبسالعالء عن أبيه كيف حديثه

 ،وقال أبو حامت مرة: صاحل ،مل يزل الناس يتوقون حديثه. وقال أبو زرعة: ليس هو أبقوى ما يكون
وقال ابن عدي:  ،وقال النسائي: ليس به أبس ،ولكنه أُْنِكر من حديثه أشياء ،روى عنه الثقات

 ولكنه ليس ابلقوي. ،عنه الثقات وما أرى به أبسا وللعالء نسخ يرويها
من اخلامسة  ،صدوق مشهور. وقال ابن حجر: صدوق رمبا وهم ،وقال عنه الذهيب: إمام حمدث
 .(4)مات سنة مائة وبضع وثالثني 

                                                 

بضم الزاي وفتح الراء ويف آخرها القاف، هذه النسبة إىل بين زريق بطن من األنصار من اخلزرج وهو زريق بن عامر الُزرَِقي:( 1) 
 ( . 11/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1313( رقم )1/291، )1، طاألنساببن زريق. . السمعاين، 

( رقم 221-1/220) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1333( رقم )302، )ص1، طالثداتالعجلي، :ينظر( 2) 
( رقم 2/112، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1111( رقم )191ـ 23/193، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1213)
( ، وابن حجر، 121( رقم )31ـ33/ 3، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 103( رقم )1/322) والسري( ، 3119)
 ( . 1193( رقم )311، )ص1، طلتدريبا

، 1، طاألنسابهذه النسبة إىل احلرقات بطن من جهينة. السمعاين،  -بضم احلاء وفتح الراء ويف آخرها قاف احلَُرِقي:( 3) 
 ( . 319/ 1، )وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 123/ 3)

( 319ـ  311/ 1، )1، طاجلرحوالتعدي يب حامت، ( ، وابن أ1230( رقم )1/320، )1، طالطبداتابن سعد، :ينظر( 3) 
الكمال( ، واملزي، 1312( رقم )312-1/312، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1313رقم ) ، 1، طهتذيب

/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 91( رقم )191-191/ 1، )3، طالسري( ، والذهيب، 3111( رقم )123 -22/120)
= 
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 ويُتجنب من حديثه ما أنكره عليه أهل العلم. ،ثقةاخلالصةفيه:
أبوه:5 : روىعنوالد العالء:  ،موىل جهينة ،املدين(3) هو عبد الرمحن بن يعقوب اجلهينـ

 وغريمها. ،وشعبة ،ابنه العالء وعنه ،أيب سعيد وأيب هريرة وغريمها
وذكره ابن  ،وقال النسائي: ال أبس به ،وأمحد بن صاحل ،وأبو حامت ،والعجلي ،وثقه أمحد
 .(8)مائة واثنتني وثالثني  تويف سنة ،من الثالثة ،قال الذهيب وابن حجر فيه: ثقة ،حبان يف الثقات

 ثقة.اخلالصةفيه:
وقيل  ،. وقيل إن امسه: عبد بن عبد غنم(1)هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي ـأبوهريرة:2

صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأكثر الصحابة رواية عنه.  ،وهو دوسي ،غري ذلك واختلف يف امسه كثريا
وشهدها مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث لزمه  ،كانت يف احملرم سنة سبعو  ،وكان مقدمه وإسالمه عام خيرب

قال البخاري: روى   وكان من أصحاب الصّفة. ،وواظب عليه رغبة يف العلم فدعا له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ،وابن عمر ،فمن الصحابة: ابن عباس ،عن أيب هريرة أكثر من مثامنائة رجل من صاحب واتبع

مات أبو هريرة سنة سبع ومخسني وقيل  ،وهبا كانت وفاته ،سكن املدينة ،وواثلة بن األسقع ،وجابر
 .(4)مثان ومخسني وهو ابن مثان وسبعني سنة

                                                                                                                                                         

= 

 -191/ 9، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3331( رقم )2/101، )1، طكاشفال( ، والذهيب، 1131( رقم )102
 ( . 1231( رقم )331، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 331( رقم )191

هذه النسبة إىل جهينة وهي قبيلة من قضاعة، نزلوا الكوفة والبصرة ينسب  -بضم اجليم وفتح اهلاء ويف آخرها النون اجلَُهيِن:( 1) 
 ( . 311/ 1),( ،وابن األثري، اللباب، د. ط3/333،)1، طاألنسابالسمعاين، كثري من الصحابة ومن بعدهم.  إليها خلق

ينظر( 2)  هللا-العل أمحد بن حنبل، : عبد ابنه ، 1، طالثدات( ، والعجلي، 1301( رقم )13/ 2، )2ط – رواية
/ 1، )1، طالثدات(، وابن حبان، 1329)( رقم 302-1/301) 1، طاجلرح( ، وابن أيب حامت، 333( رقم )301)ص
/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3331( رقم )20-19/19، )1، طهتذيبالكمال( واملزي، 3093( رقم )109
 ( . 3031( رقم )313، )ص1، طالتدريب( ، و191( رقم )1/301)1، طالتهذيب(،وابن حجر، 3331( رقم )133

، 1، طاألنسابالسمعاين، هذه النسبة إىل دوس.  -كون الواو ويف آخرها سني مهملة بفتح الدال املهملة وسالَدْوِسي:( 3) 
 ( . 113/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1132( رقم )301/ 1)

( ، وابن 3333( رقم )3/311، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 3/1931، )1، طمعرفةالصحابةأبو نعيم، ينظر:( 3) 
 ( . 10190( رقم )312-339/ 1( و )1211( رقم )3/211) اإلصابةحجر، 
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اثلثاا:احلكمعلىاحلديث:
 صدوق. هو أمحد بن سعدو ابن أيب مرمي:  ألجل حسن

ر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب إمساعيل وهو ابن جعفمن طريق  (123)صحيح مسلم واحلديث يف  
هريرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: " فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت 
ابلرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب 

 .النبيون "
ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، لكن من طريق  ريرة عن أيب ه (2311)وهو يف البخاري أيًضا

بعثت جبوامع الكلم، ونصرت ابلرعب، فبينا أان انئم »عن أيب هريرة هنع هللا يضر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 .«اتيح خزائن األرض، فوضعت يف يديأتيت مبف

 وهي: وللحديث شواهد أخرى 
 قال: " أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: نصرت ابلرعب مسرية شهر، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، جابرعن  -

وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل املغامن ومل 
 .حتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة "

 (121)برقم صحيح مسلم( ويف  339(، )331برقم ) البخاريصحيح يف   331
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه ولفظه:  (232/ 31سند )عند أمحد يف امل  .من حديث أيب ذر -

وسلم: "أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: بعثت إىل األمحر واألسود، وجعلت يل األرض طهورا 
حد قبلي، ونصرت ابلرعب، فريعب العدو وهو مين مسرية ومسجدا، وأحلت يل الغنائم ومل حتل أل

منكم إن شاء هللا من مل يشرك  شهر، وقيل يل: سل تعطه، واختبأت دعويت شفاعة ألميت، فهي انئلة
 "، وهو صحيح.ابهلل شيئا

ط أحد : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " أعطيت ما مل يعقال (111/ 2) سندوهو عند أمحد يف امل .وعلي -
من األنبياء " فقلنا: اي رسول هللا، ما هو قال؟: " نصرت ابلرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، ومسيت 

سنادحسن من أجل عبد هللا بن . وهو إبأمحد، وجعل الرتاب يل طهورا، وجعلت أميت خري األمم "
 دمحم بن عقيل، وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني.

 غريهم.جاء عن  و 
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:الذيةع مناألرضطهوراالطاهرمنهادونالنجسالدلي علىأن

(:517حديثرقم)-4
ْبُنَعْبِداْلَعزِيزِ ثـََناَعِليُّ ,َعْنأََنس ,َوُْحَْيد ,َعْناَثِبت ,ثناَْحَّاد ,ثناَحجَّاج ,قالابناملنذر:َحدَّ

اَوَطُهورااَوُةِعَلْتيلُك ُّ ))َأنَّالنَّيبَّملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: طَيَِّبة َمْسِجدا .(( َأْرض 

أوالا:التخريج:
( رقم 31)ص ،ابب: التيمم ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه ابن اجلارود يف املنتقى من السنن املسندة 
 .به ( من طريق حجاج عن محاد عن اثبت ومحيد عن أنس123)

اإلسناد:اثنياادراسة
رْ ـعليبنعبدالعزيز:3

َ
 .(8)أبو احلسن البَـَغِوّي  بن سابور(3)ُزاَبن هو ابن امل

 وابن املنذر وغريمها. ،أبو القاسم الطرباين وعنه ،وأيب نعيم وغريمها ،على بن اجلعد روىعن
وصفه  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،قال الدارقطين: ثقة مأمون ،قال ابن أيب حامت: صدوق

 .(1)وقيل سبع  ،تويف سنة ست ومثانني ومائتني ،وقال ابن حجر: ثقة ،الذهيب: ابحلافظ الصدوق
 ثقة التفاق األئمة على توثيقه.اخلالصةفيه:

                                                 

بفتح امليم وسكون الراء وضم الزاي وفتح الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل املرزابن، وهو اسم املَْرزاَُبن:( 1) 
 ( . 3/131,)لباب، د. طوابن األثري، ال( ، 12/199) 1، طاألنسابجلد املنتسب إليه، وفيهم كثرة. السمعاين، 

( 2/213، )1، طاألنساب: هذه النسبة إىل بلدة من بالد خراسان بني مرو وهراة يقال هلا بغ وبغشور. السمعاين، البَـَغِويّ( 2) 
 ( . 1/113,)وابن األثري، اللباب، د. ط، 

( رقم 11)ص سلميللدارقطينوسؤاالتال( ، 10321( رقم )1/213) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 3) 
 1، طالتدييدملعرفةرواةالسننواملسانيد( ، وابن نقطة، 13123( رقم )9/311، )1( ، وابن حبان، الثقات، ط209)

احلفاظ( ، والذهيب، 133( رقم )309)ص اإلسالم( ، والذهيب، 133( رقم )2/131، )1، طتذكرة ، 1، طاتريخ
امليزان( ، وابن حجر، 1992( برقم )3/133، )1، طزاناملي( ، والذهيب، 311( رقم )1/192) ، 2، طلسان
 ( . 9011( رقم )1/223، )1، طالثداتممنليدعيفالكتبالستة( ، و ابن قطلوبغا، 1331( رقم )1/113)
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 موالهم.أبو دمحم البصري  ،(8)وقيل: الربساين(3)هو ابن املنهال األمناطي ـحجاج:8
  : علي بن عبد العزيز البغوي وأبو وعنه ،محاد بن سلمة ومحاد بن زيد وغريمهاروىعن:
وخلق   ،ومسلمة ،وابن حبان ،وابن أيب حامت ،والعجلي ،وأمحد ،لرازي وغريمها. وثقه ابن سعدمسعود ا
تويف سنة ست أو  ،من التاسعة ،وقال ابن حجر: ثقة فاضل ،وصفه الذهيب ابلثقة مع الورع ،كثري

 .(1)سبع عشرة و مائتني 
 ثقة ابتفاق األئمة.اخلالصةفيه:

اثبت البناين ومحيد الطويل روىعن: ،أبو سلمة ،بصريهو بن سلمة بن دينار الـْحاد:1
 حجاج بن منهال وخليفة بن خياط وغريمها.وعنه: ،وغريمها

 ،والنسائي ،وأبو حامت ،وابن معني ،وابن املديين ،وأمحد ،وابن سعد ،بن مهدياوثقه  
ونقل  ،يد الطويلوزاد أمحد: ومح ،ومعظم من وثقه ذكر أنه من أثبت الناس يف اثبت البناين ،وغريهم

وليس يف  ،وصفه الذهيب أبنه ثقة صدوق يغلط ،ابن حجر إمجاع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته
مات سنة سبع وستني  ،من كبار الثامنة ،وقال ابن حجر: ثقة عابد تغري حفظه آبخرة ،قوة مالك

 .(4)ومائة
 

                                                 

هي الفرش اليت تبسط. بفتح األلف وسكون النون وفتح امليم وكسر الطاء املهملة، هذه النسبة إىل بيع األمناط و اأَلْْنَاِطي:( 1) 
 ( . 31/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 319/ 1، )1، طاألنسابالسمعاين، 

بضم الباء املوحدة وسكون الراء وبعدها السني املهملة ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل بين برسان وهو بطن من البُـْرَساين:( 2) 
 ( . 133-139/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 112/ 2، )1، طاألنساباألزد. السمعاين، 

اجلرح( ، وابن أيب حامت، 211( رقم )103، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/301، )1، طالطبداتابن سعد، :ينظر( 3) 
هتذيب( ، واملزي، 12399( رقم )202/ 9، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 111( رقم )111/ 3) 1، طوالتعدي 
( ، وابن حجر، 333( رقم )313/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1129( رقم )313ـ  1/311، )1، طالكمال

 ( . 1131( رقم )113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 939( رقم )201 -2/201، )1، طالتهذيب
( ، 123( برقم )132-3/130) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1/292، )1، طالطبداتابن سعد، :ينظر( 3) 

( ، 1392( برقم )219ـ 1/213، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 330( رقم )131، )ص1، طالثداتوالعجلي، 
( ، وابن 13( برقم )13-3/12، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1220( رقم )333/ 1، )1، طالكاشفوالذهيب، 
 ( . 221( برقم )31)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1333( برقم )119، )ص1، طالتدريبحجر، 
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من أثبت الناس يف اثبت البناين ومحيد  ،ومن احلفاظ املتقنني ،ثقة من أئمة املسلمنياخلالصةفيه:
 ملا كرب ساء حفظه وتغري. ،الطويل

 من اتبعي البصرة. ،يك  أاب دمحمموالهم البصري(3)هو ابن أسلم البناينـاثبت:4
 ،وغريمها ،وعبد هللا بن عمر ،أنس بن مالكروىعن: ،صحب أنس بن مالك أربعني سنة 

 ،وأبو حامت ،وابن معني ،وأمحد ،وغريمها. وثقه ابن سعد ،دومحاد بن زي ،: محاد بن سلمةوعنه
ومل حيسن ابن عدي  ،وقال الذهيب: وكان رأسا يف العلم والعمل ثقة ثبًتا رفيًعا ،وغريهم كثري ،والنسائي

ولكنه اعتذر وقال: ما وقع يف حديثه من النكرة فإمنا هو من جهة الرواي عنه ألنه  ،إبيراده يف كامله
 .(8)مات سنة بضع وعشرين ومائة  ،من الرابعة ،وقال ابن حجر: ثقة عابد ،اعة ضعفاءروى عنه مج

 جممع عليه. ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:
أبو  -ـ ويقال ابن تري أو تريويه أو ابن مهران  ،هو ابن أيب محيد الطويل البصريـْحيد:5

واحلسن  ،: أنس بن مالكعنروى ،موىل طلحة الطلحات )خال محاد بن سلمة( ،(1)عبيدة اخلزاعي
 وغريمها. ،وشعبة بن احلجاج ،محاد بن سلمةوعنه: ،وغريمها ،البصري
وقال ابن أيب حامت: يروي عن أنس وروى عنه:  ،وأبو حامت ،وابن معني ،وثقه ابن سعد 

الناس وكان يدلس مسع من أنس مثانية عشر حديثًا ومسع الباقي من اثبت فدلس عنه. قال العالئي: 
قال الذهيب:  ،ى تقدير أن يكون أحاديث محيد مدلسة فقد تبني الواسطة فيها وهو ثقة صحيحفعل

حىت قيل إن معظم حديثه عنه بواسطة اثبت  ،وقال ابن حجر: ثقة مدلس ،وثقوه، يدلس عن أنس
                                                 

هذه النسبة إىل بنانة وهو بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب وصارت بنانة حملة  -بضم الباء املوحدة والنون املفتوحة البُـَناين:( 1) 
 ( . 119/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 323/ 2) 1، طاألنسابابلبصرة لنزول هذه القبيلة هبا. . السمعاين، 

ظرين( 2)  ابنهعبدهللا-العل ( ، وأمحد بن حنبل، 233/ 1، )1، طالطبداتابن سعد، : ( رقم 31/ 3، )2ط – رواية
( ، واملزي، 333/ 2) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 190( رقم )93ص، )1، طالثداتالعجلي، ( ، و 3339)

( ، والذهيب، 191( رقم )1/291، )1ط ،الكاشف( ، والذهيب، 911( رقم )333-3/332، )1، طهتذيبالكمال
، 1، طالتدريب(، وابن حجر، 2( رقم )3-2/2)التهذيب(، وابن حجر، 31( رقم )3/392، )1، طاتريخاإلسالم

 ( . 910( رقم )132)ص
بن مالك  هذه النسبة إىل خزاعة منهم أبو عبد هللا أمحد بن نصر -: بضم اخلاء وفتح الزاي وبعد األلف عني مهملة اخلزاعي( 3) 

 ( . 1/333,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 111/ 1، )1، طاألنساببن اهليثم بن عوف اخلزاعي. السمعاين، 
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وممن وصفه ابلتدليس النسائي وغريه وقد وقع تصرحيه عن أنس ابلسماع وابلتحديث يف  ،وقتادة
 .(3)مات سنة اثنتني ويقال ثالث وأربعني ومائة ،من اخلامسة ،ثرية يف البخاري وغريهأحاديث ك

لكن وضعه األئمة يف الطبقة الثانية من املدلسني؛ وهي من  ،رمبا دلس ،ثقةاخلالصةفيه:
 .(8).احتمل األئمة تدليسه وخرجوا له يف الصحيح وإن مل يصرح ابلسماع

يك   ،بن عمرو بن اخلزرج .بن ضمضم بن زيد بن حرامهو بن مالك بن النضر أنس:-2
فخدم  ،ولقبها الرميصاء ،وامسها مليكة ،خادم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أمه أم سليم بنت ملحان ،أاب محزة

 ،حتمل يف السنة مرتني وكانت خنالته ،ودعا له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكثرة املال والولد ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشرا
كان من املكثرين يف الرواية عن رسول هللا   ،وقيل: بضع وعشرون ومائة ،وولد له من صلبه مثانون ولدا

وخلق كثري، عاش مائة سنة  ،وقتادة ،واثبت البناين ،ومحيد الطويل ،وروى عنه ابن سريين ،ملسو هيلع هللا ىلص
وقيل: إحدى  ،تويف سنة ثالث وتسعني ، مثان غزواتوسنتني أو ثالث. وغزا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1) ،آخر من تويف ابلبصرة من الصحابة ،وقيل: تسعني ،وتسعني

اثلثاا:احلكمعلىاحلديث:
وما خيشى من تدليس محيد يف اإلسناد فإنه قد زال؛ حيث جاء يف  ،صحيح. رواته كلهم ثقات

 ا محاد وهو من أثبت الناس فيهما ـ كما تقدم ـاإلسناد مقروانً بثابت؛ قرن بينهم

                                                 

اجلرح( ، و ابن أيب حامت، 331( رقم )131، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/212، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
امل(، والنسائي، 311( رقم )3/213) والتعدي  الكمال(، واملزي، 3( رقم )121)ص دلسنيذكر ، 1، طهتذيب

(، والعالئي، 1121( رقم )1/311-311) ، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 133( رقم )119، )2طةامعالتحصي ,
( رقم 30-3/39) التهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )31)ص 1، طاملدلسني( ، وابن العراقي، 1239( رقم )1/312)
 (. 11( رقم )39،)ص1، ططبداتاملدلسني(، وابن حجر، 1133( رقم )191، )ص1، طتدريبال(، وابن حجر، 11)

 ( . 11، )1، طالتبينيألمساءاملدلسنيينظر: برهان الدين احلليب، ( 2) 
( 219( رقم )1/233،)1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 191( رقم )1/231، )1، طمعرفةالصحابةينظر: أبو نعيم، ( 3) 

 ( . 211( رقم )219-1/211، )1، طاإلصابةحجر،  ابن
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ذكرإثباتالتيممللجنباملسافرالذيالجيداملاء:

(:512حديثرقم)-5
حُمَمَّد  ْبُن حَيْىَي ثـََنا َحدَّ يُوُنسَ,قالابناملنذر: ْبُن َأْْحَُد ِإْسَرائِي ُ,ثنا َأيبِإْسَحاقَ,ثنا َعْن,َعْن

قَاَل:مَتَاَرىاْبُنَمْسُعود َوَعمَّار يفالرَُّةِ ُتِصيُبُهاجْلََنابَُةَفاَلجيَُِداْلَماَءقَاَل:فـََداَل,ََنِةَيَةْبِنَكْعب 
جيََِداْلَماءَ))اْبُنَمْسُعود : ِبِ فََأَصابـَْتيِنَةَنابَة ((اَلُيَصلِّيَحىتَّ فـََلْم,قَاَل:َوقَاَلَعمَّار :ُكْنُتيفاإْلِ

َعَلىاْلَماءِ يـََتَمعَُّكاحلَِْمارُ,َأْقِدْر َتَمعَّْكُتَكَما ,فـَ فـََداَل:,َفذََكْرُتَذِلَكَلهُ,ملسو هيلع هللا ىلصمثَّأَتـَْيُتالنَّيبَّ
َاَكاَنَيْكِفيَكِمْنَذِلَكَأْنتـَتَـَيمََّماِبلصَِّعيدِ)) .((ْلتَفَِإَذاَقَدْرَتَعَلىاْلَماِءاْغَتسَ,ِإْنَّ

أوالاالتخريج:
عن عمار بن ايسر قال:  ( عن انجية111( رقم )2/32أخرجه أبو داود الطيالسي يف املسند ) 

وعبد الرزاق يف املصنف كتاب:  ،أجنبت بنحوه مطواًل بدون ذكر قصة الرجل السائل والسرية
عن عمار بن  ( عن انجية بن كعب313( رقم )1/239ابب: الرجل يعزب عن املاء ) ،الطهارة

 .( أيب خفاف انجية بن كعب133( رقم )1/232واحلميدي يف املسند ) ،ايسر قال: أجنبت بنحوه
ابب:  ،ومن طريقه والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،قال عمار لعمر مطواًل مع ذكر القصة
كتاب:   ،واآلاثرويف معرفة السنن  ،(1031( رقم )1/332اجلنب يكفيه التيمم إذا مل جيد املاء )

ابب:  ،وأخرجه أبو نعيم يف كتاب الصالة ،(1121( رقم )2/29ابب: تيمم اجلنب ) ،الطهارة
(  .متارى عمار بن ايسر وعبد هللا بن مسعود ،(  )عن انجية131( رقم )133التيمم ابلصعيد )

ابب:  ،اراتوابن أيب شيبة يف املصنف كتاب: الطه ،( بنحوه خمتصراً 133فذكره بنحوه مطواًل و )
(  )عن انجية أيب خفاف عن عمار قال 1113( رقم )1/133الرجل جينب وليس يقدر على املاء )

(  19311( رقم )30/231وأمحد يف املسند ) ،( فذكره مقتصرًا على قول عمار بنحوه .أجنبت
الزبري يف جزئه  وجُمَّاعة بن ،( فذكره بنحوه .وعبد هللا بن مسعود ،قال: تدارأ عمار ،)عن انجية العنزي

( عن يونس بن أيب إسحاق قال حدث انجية أاب إسحاق وأان معه قال: متارى 13( رقم )13)ص
ابب: تيمم اجلنب  ،والنسائي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،عمار وابن مسعود( فذكره بنحوه

 ،ه بنحوه( فذكر  .قال: أجنبت ،عن عمار بن ايسر ،(  )عن انجية أيب خفاف301( رقم )1/131)
وأبو يعلى يف املسند  ،( بنحوه313( رقم )1/111ابب: التيمم يف احلضر ) ،واجملتىب كتاب: الطهارة
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( فذكره بنحوه  .قال لعمر: تذكر ،أن عمارا ،(  )عن انجية بن كعب1101( رقم )3/190)
(  )عن انجية قال: قال 1130( رقم )3/201و ) ،( بنحوه1113( رقم )3/132و ) ،خمتصراً 

(  )قال حدث انجية أاب 2/210وابن قانع يف معجم الصحابة ) ،( فذكره بنحوه .مار: أجنبتع
( فذكره بنحوه  .فقال عمار: أما تذكر ،وابن مسعود يف التيمم ،إسحاق وأان معه قال: متارى عمار

ابب: غسل اجلنب ووضوء  ،وأخرجه البيهقي كذلك يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،خمتصراً 
قال: متارى ابن  ،(  )عن انجية بن كعب1033( رقم )1/331ث إذا وجد املاء بعد التيمم )احملد

 ( فذكره به. كلهم من طريق أيب إسحاق عن انجية عن عمار. .مسعود وعمار
 يرد علينا هنا إشكاالن؛ ومها على النحو اآليت: ،عند التأمل والنظر إىل هذه األسانيدقلت:

 هو انجية املذكور يف اإلسناد؟حتديد من اإلشكالاألول:
 )عن انجية( فقط ـ أي أنه غري منسوب ـ. ،وابن قانع ،وجمَّاعة ،وأيب نعيم ،جاء عند الطيالسي       
والبيهقي يف أحد رواايته أنه )انجية بن كعب(.  ،وابن املنذر ،وأبو يعلى ،وجاء عند عبد الرزاق       

وعند ابن أيب  ،وعند أمحد )انجية العنزي( ،ن كعب(وجاء عند احلميدي )عن أيب خفاف انجية ب
 أيب خفاف العنزي. ،والنسائي )عن انجية أيب خفاف( أي أنه انجية بن خفاف ،شيبة

 ممارات عمار أكانت مع بن مسعود أم مع عمر؟اإلشكالالثاين:
ته وأبو يعلى يف أحد روااي ،والنسائي ،وابن أيب شيبة ،وعبد الرزاق ،جاء عند الطيالسي

 وأبو يعلى يف أحد رواايته حماورة عمار لعمر. ،مقتصراً على قول عمار فقط. وجاء عند احلميدي
والبيهقي يف الكربى؛ حماورة  ،وابن قانع ،وجمَّاعة ،وابن املنذر ،وأمحد ،وجاء عند أيب نعيم

 عمار البن مسعود بدالً عن عمر.
فأماةواباإلشكالاألول:

ين مؤونة البحث والتفتيش فقال: أن قول ابن عيينة ـ يقصد يف رواية فقد كفاان علي ابن املدي
 عبد الرزاق واحلميدي ـ: انجية بن كعب غلط
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ال  ،ألن انجية بن كعب األسدي ،(3) -نقله احلافظ بن حجر -وإمنا هو انجية بن خفاف العنزي 
 ،جية بن خفافوإمنا الذي يعرف ابلعنزي وأبيب خفاف هو ان ،يعرف ابلعنزي وال أبيب خفاف

 .(8)وإىل ذلك مييل اإلمام أمحدقلت:
ألنه روى  ،فظنوه ابن كعب ،قال اخلطيب: أظن أاب إسحاق رواه هلم عن انجية غري منسوب

 .(1)-وهو وهم  -عن انجية بن كعب غري هذا من احلديث؛ عن انجية بن كعب
نه قال األسدي غري نعم ابن عيينة قال: انجية بن كعب لكن بدون نسبة ومل ينقل أقلت:

 وإمنا انكروا على ابن عيينة قوله" انجية بن كعب "دون نسبة. ،ابن حجر يف التمييز
كفعل وهناك من مل يفرق بينها فيجعلهما واحداً ـ انجية بن كعب وانجية بن حفاف ـقلت:

جية بن ويقال: ان ،املزي عند ترمجته هلذا الراوي ـ انجية بن كعب ـ قال: انجية بن كعب األسدي
وأبو زرعة  ،(5)وكذا فعل غريه؛ كابن كثري ،(4)أبو خفاف الكويف. ويقال: أهنما اثنان ،خفاف العنزي

وغريهم.  ،(2)ويل الدين  ابن العراقي 
ـ والعلم عند هللا ـ أهنما اثنان ويف كتب الرتاجم والطبقات ما يظهر التفريق  والذييظهريل

يس جمال ذكره وحبثه هنا؛ وهو من منهما مسع من عمر وعمار بينهما ـ وهنا يظهر إشكال آخر ل
فلرياجع يف مظانه. والذي متيل إليه النفس وأتنس أن انجية يف إسنادان هذا هو  ،وعلي وابن مسعود

وجزم به احلافظ ابن حجر يف  ،واخلطيب ،على ما ذكره ابن املديين ،ابن خفاف أبو خفاف العنزي
 وهللا أعلم ابلصواب. ،نه انجية بن كعب فهو غلط ووهموأن من قال: أ ،(7)التقريب

                                                 

 ( . 113( رقم )10/300) 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 331/ 1) 1، طاإلصابةابن حجر، :ينظر( 1) 
 ( . 239( رقم )100، )ص1، طاأَلساميوالكىنأمحد بن حنبل، :ينظر( 2) 
 ( . 113( رقم )10/300) 1، طيبالتهذ( ، وابن حجر، 331/ 1) 1، طاإلصابةينظر: ابن حجر، ( 3) 
 ( . 1312( رقم )211 -23/213، )1، طهتذيبالكمالينظر: املزي، ( 3) 
 ( . 103( رقم )313/ 1) 1، طالتكمي يفمعرفةالثداتوالضعفاءواجملاهي ينظر: ابن كثري، ( 1) 
 ( . 323)ص 1ينظر: ويل الدين ابن العراقي، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، ط( 1) 
 ( . 1013( رقم )111، )ص1، طالتدريبينظر: ابن حجر، ( 1) 
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 الثاين: ةواباإلشكال  ،قال السندي: الظاهر أن ذِْكر ابن مسعود يف هذا احلديث وهموأما
أو احتمال وجود عمر وابن مسعود معًا مع عمار يف ذلك  ،والقول بتعدد الواقعة ،والصواب عمر

 .(3)وهللا تعاىل أعلم  ،رى له البحث معهما مجيعاً: بعيدٌ وج ،وذََكَر عمار ،مث إهنما نسيا ،اليوم

اإلسناد:اثنياادراسة
 .ثقة حافظ( 39ص)تقدم حيىيبندمحم:-3
امسه هو أمحد بن عبد هللا بن يونس بن عبد هللا بن قيس التميمي أْحدبنيونس:-8
وإسرائيل بن يونس  ،بن عيينةسفيان روىعن:أبو عبد هللا الكويف ينسب إىل َجدِّه. (8)الريبوعي
 ومسلم وغريمها. ،: البخاريوعنه ،وغريمها

وأبو  ،وزاد ابن سعد: صدوقاً  ،ووثقه سواهم خلق كثري ،والنسائي ،وأبو حامت ،وثقه ابن سعد
ووصفه ابن حجر ابلثقة احلافظ من كبار العاشرة مات سنة سبع  ،قال الذهيب: احلافظ ،حامت: متقناً 

 .(1)وعشرين ومائتني
 وحديثه يف الكتب الستة. ،متفق على حفظه وتوثيقه ،ثقة ثبت متقناخلالصةفيه:

 ،أبو يوسف الكويف ،(5)اهلمداين(4)هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعيإسرائي :-1

                                                 

 ( . 239/ 30) 1ينظر: حاشية حتقيق مسند أمحد، ط( 1) 
بفتح الياء املنقوطة آخر احلروف وسكون الراء املهملة وضم الباء املوحدة وسكون الواو ويف آخرها العني املهملة، الريبوعي:( 2) 

وابن ( ، 13/399، )1، طاألنساببوع بن مالك. وهو بطن كبري من بين متيم. ينظر السمعاين، هذه النسبة إىل بين ير 
 ( . 3/303,)األثري، اللباب، د. ط

اجلرح(،وابن أيب حامت، 1( رقم )39)ص1، طالثدات(، والعجلي، 301/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
، 1، طالكاشف(، والذهيب، 13( رقم)319ـ1/311)1، طالكمالهتذيب(، واملزي، 13( رقم )2/11)1، طوالتعدي 

 ( . 13( رقم)91)ص: 1، طالتدريب(، وابن حجر، 91( رقم)11ـ1/10)1،طالتهذيب(،وابن حجر،13(رقم)139/ 1)
 (3 ): ني املهملة، هذه بفتح السني املهملة وكسر الباء املوحدة وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني ويف آخرها العالسَِّبْيِعيُّ

 ( . 102/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 19/ 1، )1، طاألنسابالنسبة إىل سبيع وهو بطن من مهدان. السمعاين، 
بفتح اهلاء وسكون امليم و فتح الدال املهملة، هي منسوبة إىل مهدان، وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة، وهي اهلَْمَداينُّ:( 1) 

لة ومهدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن مهدان بن أوس
 ( . 331/ 3,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 313/ 13، )1، طاألنسابيعرب بن قحطان. السمعاين، 
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 .جده أيب إسحاق عمرو بن عبد هللا ومنصور بن املعتمر وغريمها روىعن
 اء وغريمها.أمحد بن يونس وعبد هللا بن رج وعنه 

 ،وابن معني ،اختُلف فيه بني موثق ومضعف له؛ فأّما من وثقه وهم األغلب فهم: ابن سعد
وزاد أمحد: ثبت صاحل  ،وقال النسائي: ليس به أبس ،وابن حبان ،والعجلي ،وأمحد ،وأبو حامت
 وزاد أبو حامت: صدوق من أتقن أصحاب أىب إسحاق. ، ،وكان أمحد يعجب من حفظه ،احلديث
 ،ويعقوب بن أيب شيبة يف أحد قوليه ،ورواية عن أمحد ،وأّما من ضعفه فمنهم: ابن القطان 

وثنائهما  ،وأبو حامت ،وأما الذهيب فقد وصفه ابلثقة ونقل فيه توثيق أمحد ،وضعفه كذلك ابن حزم
 ،حجةنقل فيه تضعيف ابن املديين له. وأما ابن حجر فقد ذكر أنه ثقة ُتكلم فيه بال  وكذلك ،عليه

 .(3)من السابعة. مات سنة ستني ومائة وقيل بعدها
وهو  ،ثقة حيتج به. قال الذهيب: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم يف األصولاخلالصةفيه:
 .(8)فال يلتفت إىل تضعيف من ضعفه ،يف الثبت كاألسطوانة

أبو إسحاق  ،اهلمداين ،بن عبيداوقيل:  ،هو عمرو بن عبد هللا بن عليإسحاق:وأب-4
السبيعي الكويف.  وعنه: ،وغريمها ،وعكرمة موىل ابن عباس ،انجية بن كعب األسديروىعن:

 وغريمها. ،ومحزة بن حبيب الزايت ،إسرائيل بن يونس )حفيده(
وساء  ،وزاد أمحد: تغري قبل موته من الكرب ،وأبو حامت ،والعجلي ،وأمحد ،وثقه ابن معني

وزاد أبو حامت: يشبه الزهري  ،الذين محلوا عنه إمنا كان محلهم عنه آبخرةوزاد: هو ثقة إال أن  ،حفظه
وإمنا تركوه مع ابن عيينة  ،ونقل الفسوي قول بعض أهل العلم: أنه كان قد اختلط ،يف الكثرة

                                                 

اجلرح( ، وابن أيب حامت، 11م )( رق13، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/313، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، وابن حبان، 1910( رقم )1/13، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1219( رقم )331-2/330، )1، طوالتعدي 

( 302( رقم )123-2/111، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1333( رقم )211، )ص1، طمشاهريعلماءاألمصار
 1، طالرواةالثداتاملتكلمفيهمِبااليوةبردهم( ، و الذهيب، 331( رقم )1/231، )1، طالكاشف، والذهيب، 

، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 331( رقم )213-1/211، )1، طالتهذيب( ، ابن حجر، 19( رقم )11)ص
 ( . 13( رقم )21)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 301( رقم )103)ص

فيهينظر: الذهيب، ( 2)  الثداتاملتكلم اليوةبردهمالرواة ، 1، طامليزان( ، والذهيب، 19( رقم )11)ص 1، طمِبا
 ( . 920( رقم )1/209-210)
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قال الذهيب  ،وتغري حفظه قبل موته ،ويقال إن مساع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط ،الختالطه
وذكر ابن حجر أنه ثقة مكثر  ،ومل خيتلط ،وقد كرب وتغري حفظه تغري السن ،زاععنه: حجة بال ن

عاش: ثالاث وتسعني  ،مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك ،من الثالثة اختلط آبخرة ،عابد
 .(3)وغريمها ،وابن حبان ،وأبو إسحاق مع ثقته إال أنه كان يدلس وصفه بذلك النسائي،سنة

وذكر أنه ملا كرب  ،قيل أنه اختلط؛ غري أن الذهيب دفع ذلك عنه ،قة مدلسثاخلالصةفيه:
وعده  ،وأما التدليس فقد وصفه به غري واحد كما تقدم ،تغري تغري الشيخوخة وأنه نسي ومل خيتلط

من أكثر من التدليس فلم حيتج االئمة ))احلافظ ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلسني وهم 
((ثهم اال مبا صرحوا فيه ابلسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهممن أحادي

(8). 
(1)بن خفاف العنزيتقدم التنبيه أنه هذا غلط وأن الصواب أنه انجية :بنكعبَنةية-4

ووائل  ،أبو إسحاقوعنه: ،وابن مسعود ،وعلي بن أيب طالب ،عمارروىعن: ،أبو خفاف ،الكويف
وروى له: النسائي. ذُكر يف الصحابة ومل تثبت له صحبة، قال ابن املديين: ال أعلم  ،مهاوغري  ،بن داود

أحدًا روى عنه غري أيب إسحاق وهو جمهول. وقال أيضاً: عن حديث عمار يف التيمم: عندي مل 
 وليس هذا ابلقدمي.  ،يسمعه انجية من عمار ألن انجية هذا لقيه يونس بن أيب إسحاق

                                                 

( ، وابن أيب حامت، 3/11، )2، طاملعرفةوالتاريخ( ، والفسوي، 1333( رقم )113/ 2، )1، طالثداتينظر: العجلي، ( 1) 
( ، واملزي، 3333( رقم )111/ 1، )1، طتالثدا( ، وابن حبان، 1331( رقم )233ـ232/ 1) 1، طاجلرحوالتعدي 
( رقم 209، )ص: 1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 3300( رقم )113ـ22/102، )1، طهتذيبالكمال

( 111( رقم )231، )ص2طةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 1333( رقم )210/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 331)
، 1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالط( ، وبرهان الدين احلليب، 31( رقم )33ـ33، )1، طاملختلطني، والعالئي، 

( ، وابن حجر، 90( رقم )213)ص ، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 100( رقم )11ـ9/13، )1، طالتهذيب
( ، وابن املربد، 1033( رقم )323)ص الدم, املدلسني( ، والسيوطي، 113( رقم )119)ص 1طحبر ، 1، طأمساء
 ( . 31( رقم )311-331، )ص 1، طالكواكبالنريات( ، وابن الكيال، 31( رقم )11)ص

 ( . 31( رقم )32، )ص1، ططبداتاملدلسني=تعريفأه التدديسِبراتباملوصوفنيابلتدليسابن حجر، ( 2) 
وهو حي من ربيعة، وهو عنزة بن أسد بن ربيعة ابن بفتح العني املهملة والنون وكسر الزاى، هذه النسبة إىل عنزة، الَعَنِزيُّ:( 3) 

 ( . 311/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/331، )1، طاألنسابنزار بن معد بن عدانن. . السمعاين، 
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 .(3)مقبول من الثالثة  ،عن عمار وقال ابن حجر:
 .مقبولاخلالصةفيه:

هو ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني بن الوذمي بن  عماربنايسر:-2
وأمه  ،وهو حليف بين خمزوم ،أبو اليقظان ،(1)مث العنسي(8)املذحجي .ثعلبة بن عوف بن حارثة

وأسلم عمار  ،وأمه من السابقني ،وأبوه ،وجل وهووهي أول من استشهد يف سبيل هللا عز  ،مسية
واملعذبني  ،وصهيب بن سنان يف وقت واحد. من السابقني األولني ،ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف دار األرقم هو

 .وشهد املشاهد كلها ،وهاجر إىل املدينة ،خمتلف يف هجرته إىل احلبشة ،ذو اهلجرتني ،يف هللا
 ،وأبو الطفيل ،وأبو أمامة ،وجابر ،وأبو موسى ،وابن عباس ،: علي بن طالبروى عنه من الصحابة
وروى عنه مجع من التابعني: ابنه دمحم بن عمار وابن املسيب وأبو بكر بن عبد  وغريهم من الصحابة.

 .(4)وهو ابن نيف وتسعني سنة سنة سبع وثالثني ،الرمحن وغريهم. قتل يوم صفني وهو يف صف علي
 

                                                 

التاريخ( ، والبخاري، 2311( رقم )309/ 2، )2( طالعل ومعرفةالرةال)روايةابنهعبدهللاينظر: أمحد بن حنبل، ( 1) 
معرفة( ، وأبو نعيم، 2223( رقم )391/ 9، )1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 2311( رقم )101/ 9، )بريالك

، األنساب( ، والسمعاين، 2/331) 1، طاملستخرجمنكتبالناسللتذكرة( ، وابن منده، 1/2101، )1، طالصحابة
، هتذيبالكمال( ، واملزي، 1111( رقم )1/291، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 2923( رقم )3/331، )1ط
، التهذيب( ، وابن حجر، 393( رقم )32/ 1، )2، طلسانامليزان( ، وابن حجر، 1312( رقم )211/ 23، )1ط
 ( . 1013( رقم )111)ص 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 113( رقم )301ـ 10/333) 1ط

حلاء املهملة ويف آخرها جيم هذه النسبة إىل مذحج وهو قبيل كبري من اليمن بفتح امليم وسكون الذال وكسر ااْلمْذِحِجي:( 2) 
واسم مذحج مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن وإمنا قيل له مذحج ألنه ولد على أكمة محراء 

النخع ومراد وعنس وغريها. ابليمن يقال هلا مذحج فسمي هبا وقيل غري ذلك، ينسب إليه قبائل كثرية وبطون عظيمة منها 
 ( . 3/191,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/111، )1، طاألنسابالسمعاين، 

بفتح العني وسكون النون ويف آخرها سني مهملة هذه النسبة إىل عنس بن مالك بن أدد وهو حي من وهو من اْلَعنِسي:( 3) 
 (.2/312اللباب,)(،وابن األثري،3/331)1، طاألنسابالسمعاين،مذحج يف اليمن،ومجاعة منهم نزلت الشام وأكثرهم هبا.

الصحابةينظر: أبو نعيم، ( 3)  ( ، وابن األثري، 2013-2010/ 3، )1، طمعرفة الغابة, ( رقم 122/ 3، )1ط أسد
 ( . 1120( رقم )313-313/ 3، )1، طاإلصابة( ، ابن حجر، 3903)
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حلكمعلىاحلديث:اثلثااا
 إسناده ضعيف؛ وفيه علل مرتاكمة:

 األوىل: االنقطاع؛ فإن انجية مل يسمع هذا احلديث من عمار كما تقدم من كالم ابن املديين.
 الثانية: جهالة حال انجية نفسه.

قال صاحل بن أمحد بن حنبل: قال أيب:  ،الثالثة: مساع إسرائيل من أيب إسحاق بعد االختالط
 .(3)مسع منه أَبَخَرة   ،فيه لني ،عن أيب إسحاق ،إسرائيل

 الرابعة: عنعنة أيب إسحاق ومل أره صرح ابلسماع يف هذا اإلسناد.
  -ورد هذا احلديث أبسانيد صحيحة يف الصحيحني وعند أمحد يف املسند وغريهم قلت:

  ،البخاري أخرجه ،)من غري طريق انجية( -وفيه قصة أيب موسى األشعري مع عبد هللا بن مسعود
ابب: التيمم  ،كتاب: احليض  ،ومسلم ،(331( رقم )1/11ابب: التيمم ضربة ) ،كتاب: التيمم

 (.19329( رقم )210-30/213وأمحد ) ،(319( رقم )1/290)
 
 
 
 
 

                                                 

 ( . 1219( رقم )331 -2/330، )1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، ( 1) 
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(:519حديثرقم)-2
ثـََناحُمَمَُّدْبُنِإمْسَاِعي َ ثناِعْمَراُنْبُن,اء اْلُعطَاِرِديُّثنارَةَ,ثناَعْوف ,ثناَهْوَذةُ,قالابناملنذر:َحدَّ

ملسو هيلع هللا ىلصيفَسَفر ,ُحَصنْي  َفَتَ ِمْنَصاَلتِهِ,َفَصلَّىاِبلنَّاسِ,قَاَل:ُكنَّاَمَعالنَّيبِّ َلْ,فَانـْ ُمْعَتِزل  فَِإَذاِبَرُة  
,ُيَص ِّ ملسو هيلع هللا ىلص: النَّيبُّ َمنَـَعَك))فـََداَل يفاْلَدْومَِما ُتَصلَِّي َأْن ُفاَلُن َرُسوَلهللاِ((اَي اَي قَاَل: َأَصابـَْتيِن,؟

.((َعَلْيَكاِبلصَِّعيِدفَِإنَُّهَيْكِفيكَ))َةَنابَة َواَلَماَءقَاَل:

أوالاالتخريج:
ء ابب: الصعيد الطيب وضوء املسلم يكفيه من املا ،أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب: التيمم  
ابب: عالمات  ،كتاب: املناقب  ،(339( رقم )1/19( وابب: التيمم ضربة )333( رقم )1/11)

 ،( ومسلم يف صحيحه كتاب: املساجد ومواضع الصالة3111( رقم )3/131النبوة يف اإلسالم )
عنأيب,منطرق ،(192( رقم )1/313ابب: قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها )

يعنعمرانبنحصنيأبلفاظمتداربة)مطوالاوخمتصراا(.رةاءالعطارد

اثنياادراسةاإلسناد:
 نزيل مكة. ،(8)أبو جعفر البغدادي الكبري(3)الصَّائِغ ،بن سامل بن ديناراهودمحمبنإمساعي :-3

أبو داود وموسى بن وعنه: ،وأمحد بن حنبل وغريمها ،أمحد بن إسحاق احلضرميروىعن:
وقال الصديف: وسألت أاب علي صاحل  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،قال ابن أيب حامت صدوقهارون. 

 .وأبوه ثقة ،عن دمحم بن إمساعيل الصائغ فقال هو: ثقة مأمون ،بن عبيد هللا

                                                 

بفتح الصاد وكسر الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف آخرها الغني املعجمة، هذه النسبة إىل عمل الصياغة وصوغ الصَّائِغ:( 1) 
 ( . 2/232,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 9/211، )1، طاألنسابالذهب. السمعاين، 

وطة بواحدة وسكون الغني املعجمة وفتح الدال املهملة ويف آخرها الذال املعجمة، هذه النسبة اىل بفتح الباء املنق:يالبَـْغداد( 2) 
بغداد. وإمنا مسى البلد املشهور هبذا االسم ألن كسرى أهدى إليه خصي من املشرق فأقطعه بغداد، وكان هلم صنم يعبدونه 

فقهاء يكرهون هذا االسم من أجل هذا، ومساها أبو جعفر ابملشرق يقال له البغ، فقال بغ داذ يقول أعطاين الصنم، وال
وابن األثري، ( ، 213-2/219، )1، طاألنساباملنصور مدينة السالم ألن دجلة كان يقال هلا وادي السالم. السمعاين، 

 ( . 1/112,)اللباب، د. ط
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مات  ،من احلادية عشرة ،صدوقوقال ابن حجر:  ،وصفه الذهيب أبنه شيخ احلرم إمام حمدث ثقة
 .(3)سنة ست وسبعني ومائتني
 صدوق.اخلالصةفيه:

أبو (1)البكراوي (8)هو ابن خليفة بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أىب بكرة الثقفيهوذة:-8
 ،األشهب البصري األصم وعنه:عوف األعرايب وأبو حنيفة النعمان بن اثبت وغريمها. روىعن:

يع   -: ما أضبط هذا األصم وقال ،أمحد بن حنبل وأبو حامت وغريمها. قال أمحد: ما أصلح حديثه
وقال النسائي: ليس به أبس  ،وقال أبو حامت: صدوق ،أرجو أن يكون صدوقاً  ،عن عوف -هوذة 

قيل  ،وقال مرة: مل يكن ابحملمود ،وقال ابن معني: هوذة عن عوف ضعيف ،وذكره ابن حبان يف ثقاته
روشًا أيضًا ـ أي أصمًا ـ وصفه وكان أط ،له: مل؟ قال: مل أيت أحد هبذه األحاديث كما جاء هبا

 ،من التاسعة ،وذكر ابن حجر أبنه صدوق ،وقال أيضاً: وثق ،الذهيب: ابلضعيف، وقال مرة: صدوق
 .(4)تويف سنة ست عشرة ومائتني

                                                 

( رقم 133/ 3، )1، طالثداتن، ( ، وابن حبا1093( رقم )1/130، )1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
بغداد( ، اخلطيب البغدادي، 11102) الكمال( ، واملزي، 391( رقم )2/313، )1، طاتريخ ، 1، طهتذيب
يف  -( 330( رقم )111/ 2، )1، طإكمالهتذيبالكمال( ، ومغلطاي بن قليج، 1013( رقم )23/311-311)

( رقم 13/111، )3، طالسري( ، والذهيب، 319( رقم )231/ 1، )1، طالكاشف، والذهيب، -ترمجة إمساعيل بن سامل 
 ( . 1131( رقم )319، )ص 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 11( رقم )19/ 3، )1، طالتهذيبوابن حجر، ، ( 31)

صور بن عكرمة بفتح الثاء املثلثة والقاف والفاء، هذه النسبة إىل ثقيف وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منالثـََدِفي:( 2) 
 ( . 1/230,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 133/ 3، )1ط،األنسابالسمعاين، بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر.

بفتح الباء املوحدة وسكون الكاف بعدها الراء ويف آخرها الواو، هذه النسبة إىل بكرة نفيع بن احلارث الثقفي الَبْكَراوي:( 3) 
 ( . 113/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 233/ 2، )1، طاألنسابمعاين، صحايب نزل البصرة. الس

( رقم 130/ 1، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 333( رقم )113-3/119) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 3) 
، 1، طالكمالهتذيب( ، واملزي، 1393( رقم )133/ 11، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 11111)
، 2، طديوانالضعفاء( ، والذهيب، 1331( رقم )2/330، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1120( رقم )323/ 30)

/ 2) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 3211( رقم )3/311، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3391( رقم )321)ص
، 2، طلسانامليزان( ، وابن حجر، 111( رقم )11-11/13، )1، طالتهذيبوابن حجر، ( ، 1112( رقم )113

 ( . 1321( رقم )111، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 2333( رقم )3/331)
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 ـ صدوقاخلالصةفيه:
املعروف ابألعرايب  ،أبو سهل البصري ،(8)اهلجري(3)هو ابن أىب مجيلة العبديعوف:-1

وغريمها.  ،واحلسن البصري ،: أيب رجاء العطارديروىعن -كن أعرابياً ومل ي - هوذة بن وعنه:
 ،والنسائي ،وأبو حامت ،وأمحد ،وابن معني ،وشعبة بن احلجاج وغريمها. وثقه ابن سعد ،خليفة
وقال الذهيب:  ،كما وصف كذلك ابلتشيع  ،ووصفه غري واحد منهم ابلثبت مع كثرة احلديث ،وغريهم
من الطبقة السادسة تويف  ،وقال ابن حجر: ثقة رمي ابلقدر وابلتشيع ،وقيل كان يتشيع ،اعةوثقه مج

 .(1)سنة ست أو سبع وأربعني ومائة 
 رمي ابلقدر والتشيع. ،ثقةاخلالصةفيه:

من كبار املخضرمني، أدرك  ،البصري(5)هو عمران بن ملحان التميمي :(4)أبورةاءالُعطَاِردي-4
: روىعن ،ومل يرهملسو هيلع هللا ىلص وقيل أسلم يف حياة النيب  ملسو هيلع هللا ىلص.ومل ير النيب  ،أسلم بعد فتح مكةو  ،اجلاهلية

 عوف األعرايب وابن عون وغريمها. وعنه: ،عمران بن حصني وابن عباس وغريمها

                                                 

بفتح العني وسكون الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها الدال املهملة، هذه النسبة إىل عبد القيس يف ربيعة بن نزار، اْلَعْبدي:( 1) 
أو « عبدي»مي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، واملنتسب إليه خمري بني أن يقول وهو عبد القيس بن أفصى بن دع

 ( . 313/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 130/ 3، )1، طاألنسابالسمعاين، «. عبقسى»
روفة ينسب إليها كثري بفتح اهلاء واجليم وكسر الراء هذه النسبة إىل هجر وهي بلدة من بالد اليمن وهي مدينة معاهلجري:( 2) 

 ( . 391/ 3,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 393/ 13، )1، طاألنسابمن الناس. السمعاين، 
( 3131( رقم )320/ 3) 1رواية الدوري، ط اتريخابنمعني( ، وابن معني، 219/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( رقم 331-22/331، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 11رقم )( 11/ 1) 1، طاجلرحوالتعدي ، وابن أيب حامت، 
( ، 3303( رقم )101/ 2، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 119/ 1) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 3131)

( ، 1130( رقم )301/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 211( رقم )133، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثقوالذهيب، 
 ( . 1211( رقم )333، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 302( رقم )111-9/111، )1، طالتهذيبجر، وابن ح

بضم العني وفتح الطاء املهملتني وبعد األلف راء ودال مهملتان مكسوراتن، هذه النسبة إىل عطارد وهو اسم الُعطَارِدي:( 3) 
 ( . 331/ 2)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 323/ 3) 1، طاألنسابلبعض أجداد املنتسب إليه. السمعاين، 

بفتح التاء املثناة من فوق والياء املثناة من حتت بني امليمني املكسورتني، هذه النسبة إىل متيم واملنتسب إليها مجاعة الَتِميمي:( 1) 
 ( . 222/ 1)، د. طوابن األثري، اللباب( ، 11/ 3) 1، طاألنسابمن الصحابة والتابعني ومن بعدهم. . السمعاين، 
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ابلعامل العامل ووصفه الذهيب  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وأبو زرعة ،وابن معني ،وثقه ابن سعد
 .(3)وله مائة وعشرون سنة  ،تويف سنة مخس ومائة ،من الثانية ،وابن حجر ابلثقة املخضرم ،النبيل

 عامل خمضرم. ،ثقةاخلالصةفيه:
عمرانبنحصني:5 أبو جنيد )قضى ابلكوفة( وسكن  ،هو بن عبيد بن خلف اخلزاعيـ

كف نفسه   ،وكان أبيض الرأس واللحية ،عدة غزوات ملسو هيلع هللا ىلصالبصرة. أسلم عام خيرب وغزا مع رسول هللا 
كانت املالئكة تسلم عليه من   ،بعثه عمر بن اخلطاب يفقه أهل البصرة ،جماب الدعوة ،عن الفتنة

 ،مث عاد إليه ،فلما اكتوى فقده ،جوانب بيته يف علته وابن  ،: احلسنوعنه ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب روىعن:
وأيب رجاء العطاردي وأيب املهلب  ،وعامة حديثه عند مطرف بن عبد هللا ،خليقوابن  ،سريين

 .(8)وقيل: اثنتني ومخسني ،تويف سنة ثالث ومخسني ،وصفوان بن حمرز ومعاوية بن قرة

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .به من طرق، عن أيب رجاء العطاردي وهو يف الصحيحني .والصائغ حسن ألجل هوذة  

الفدهي:التعليق
وقد احتج غري واحد من أهل العلم يف التيمم على اجلنب بقوله: قال ابن املنذر:   ﴿َواَلُةنـُباا ِإالَّ
﴾ ، كان معناه: ال يقرب الصالة جنب إال أن يكون عابر سبيل مسافرا ال  [33]النساء:  ]َعاِبِريَسِبي  

 (1) ..ابن عباسجيد املاء فيتيمم ويصلي، وروينا مع  هذا القول عن علي، و 


                                                 

( ، وابن أيب حامت، 1333( رقم )339، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/133، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، وابن األثري، 3191( رقم )1/211، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1191( رقم )303/ 1) 1، طاجلرحوالتعدي 
( ، والذهيب، 3101( رقم )311/ 22، )1، طهتذيبالكمالاملزي، ( ، و 3031( رقم )211/ 3، )1ط أسدالغابة,
احلفاظ ( ، وابن حجر، 3211( رقم )2/31، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 33-11( رقم )13/ 1، )1، طتذكرة

 ( . 1111( رقم )330، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 233( رقم )130/ 9، )1، طالتهذيب
( ، وابن 3039( رقم )3/213، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 3/2109، )1، طصحابةمعرفةالينظر: أبو نعيم، ( 2) 

 ( .  1023( رقم )191-3/193، )1، طاإلصابةحجر، 
 . (13/ 2)، 1، طاألوسطابن املنذر، ينظر: ( 3) 
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(:531حديثرقم)-7
اْلَعزِيزِ ْبُنَعْبِد ثـََناَعِليُّ نـَُعْيم ,قالابناملنذر:َحدَّ أَبُو ,َعْنَأيبجِمَْلز ,َعْنقـََتاَدةَ,ثناِهَشام ,ثنا

َعبَّاس  اْبِن اآْليَةِ,َعِن َهِذِه َعْن ,ُسِئَ  ُةنـُباا ﴾ ﴿َواَل َسِبي   َعاِبِري ]اِإالَّ ُهَو,[41لنساء: قَاَل:
اْلُمَساِفُر.

أوالاالتخريج:
 ( 1/139ابب: مرور اجلنب يف املسجد ) ،كتاب: احليض واالستحاضة  ،الدارمي يف سننهأخرةه
ابب: الرجل جينب وليس يقدر على  ،كتاب: الطهارة  ،وابن أيب شيبة يف مصنفه ،(1209برقم )
( برقم 390/ 9( و )3131( برقم )9/313فسريه )والطربي يف ت ،(1111( برقم )1/131) ،املاء
 عنابنعباسبه.–الحقبنْحيد–منطريققتادةعنأيبجملزرووهكلهم ،(3133)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (39تقدم )ص  عليبنعبدالعزيز:-3
شي هو الفضل بن دَُكنْي: )وهو لقب( وامسه: عمرو بن محاد بن زهري القر أبونعيم:-8
 الكويف )مشهور بكنيته(.(8)األحول أبو نعيم املالئي ،موالهم(3)الطلحيالتيمي

أمحد بن دمحم بن وعنه ،وهشام بن أىب عبد هللا الدستوائي وغريمها ،جرير بن حازم روىعن 
 وعلى بن عبد العزيز البغوي وغريمها. ،حنبل

 ،وأمحد ،وابن املديين ،منهم ابن سعدوصفه كثري من األئمة ابحلفظ والتثبت اإلتقان والصدق 
 وغريهم من األئمة األعالم. ،وأبو حامت ،وأبو زرعة ،ويعقوب بن شيبة ،والعجلي

                                                 

بن عبيد هللا هنع هللا يضر، واملشهور هبذا  بفتح الطاء املهملة وسكون الالم ويف آخرها احلاء املهملة، هذه النسبة إىل طلحةالطلحي:( 1) 
وابن األثري، اللباب، د. ( ، 3/13، )1، طاألنساباالنتساب مجاعة من أوالد طلحة وأحفاده قدميا وحديث. السمعاين، 

 ( . 2/293,)ط
 (2 ) املرط اّلذي تسرت به املرأة إذا بضم امليم وبعد الالم ألف ايء مثناة من حتتها، هذه النسبة املالء واملالءة، وهو اْلُماَلئي:

 ( . 3/211,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/110، )1، طاألنسابخرجت، ولعل هذه النسبة إىل بيعه. السمعاين، 
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تويف سنة مثاين عشرة ومائتني وقيل  ،من التاسعة ،وابن حجر ابلثقة الثبت ،وصفه الذهيب ابحلافظ
 .(3)تسعة عشر ومائتني ابلكوفة

 متقن. أنه ثقة ثبت حافظاخلالصةفيه:
وقيل: (5)الربعي(4)أبو بكر البصري (1)الدستوائي(8)هو ابن أىب عبد هللا سنربهشام:-1
 ،وحيىي بن أىب كثري وغريمها ،قتادة بن دعامةروىعن ،ويقال له صاحب الدستوائي ،(2)اجلحدري

 وغريمها. ،وعيسى بن يونس ،أبو نعيم الفضل بن دكني وعنه
ووصفه بذلك أيضًا غري واحد  ،والعجلي ،ذكر ذلك: ابن سعد ،تمن الثقات احلفاظ األثبا
وابن  ،واألوزاعي ،وأبو حامت ،وأبو داود الطيالسي ،وابن معني ،من اجلهابذة العلماء منهم: شعبة

وهو من أثبت  ،وذكروا أنه من أعلم وأحفظ الناس حبديث قتادة ،وخلق كثري ،وأمحد ،املديين
                                                 

، الثدات( ، والعجلي، 101( رقم )123)ص د.ط، أحوالالرةال( ، واجلوزجاين، 1/300) الطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
اجلرح( ، وابن أيب حامت، 313) 1، طاتريخأيبزرعةالدمشدي( ، وأبو زرعة الدمشقي، 1311( رقم )393، )ص1ط

( ، والذهيب، 3132( رقم )220ـ 131/ 23، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 313( رقم )12ـ1/11) 1، طوالتعدي 
، التهذيبن حجر، ( ، واب21( رقم )10/132، )3، طالسري( ، والذهيب، 3313( رقم )2/122، )1، طالكاشف

 ( . 1301( رقم )331، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 101( رقم )211ـ9/210، )1ط
 3، طلسانالعربمبهملة مث نون مث موحدة على وزن جعفر، السَّنـْرَب: الرجل العامل ابلشيء املتقن له. ابن منظور، سنرب:( 2) 

 ( . 1233( رقم )113، )ص1، طالتدريب( مادة )سنرب( ، وابن حجر، 3/392)
 (3 ) بفتح الدال وسكون السني املهملتني وضم التاء اثلث احلروف وفتح الواو ويف آخره األلف مث الياء آخر الدَّْستُـَوائي:

، 1، طاألنساباحلروف، هذه النسبة إىل بلدة من بالد األهواز يقال هلا دستوا، وإىل ثياب جلبت منها وبيعت. السمعاين، 
 ( . 1/101,)األثري، اللباب، د. ط وابن( ، 331/ 1)

بفتح الباء املوحدة وسكون الصاد املهملة ويف آخرها الراء، هذه النسبة اىل البصرة وشهرهتا تغين عن ذكرها بناها الَبْصِرى:( 3) 
، ساباألنعتبة بن غزوان يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما سنة سبع عشرة ومل يعبد أبرضها صنم. السمعاين، 

 ( . 1/119,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 2/213، )1ط
بفتح الراء والباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها العني املهملة، هذه النسبة إىل ربيعة بن نزار، وقلما يستعمل ذلك ألن الَربَعي:( 1) 

، األنسابالنسب إىل ربيعة. السمعاين،  ربيعة ابن نزار شعب واسع فيه قبائل عظام وبطون وأفخاذ استغ  ابلنسب إليها عن
 ( . 11-11/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 11/ 1، )1ط

 (1 ) بفتح اجليم وسكون احلاء وفتح الدال املهملتني ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل جحدر وهو اسم رجل. اجَلْحَدِرّي:
 ( . 210/ 1,)اب، د. طوابن األثري، اللب( ، 201/ 3، )1، طاألنسابالسمعاين، 
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 ،من كبار السابعة ،وابن حجر: ابلثقة الثبت ،ه الذهيب: ابحلافظوصف ،أصحاب حيىي بن أيب كثري
 .(3)وقيل غري ذلك  ،تويف سنة أربع ومخسني ومائة

 ابتفاق األئمة. ،ثقة ثبت حافظاخلالصةفيه:
روى ،أبو اخلطاب ،البصري(8)هو ابن ِدَعاَمَة بن قتادة بن عزيز السدوسيقتادة:-4
 ،وهشام الدستوائي ،جرير بن حازموعنه: ،وغريمها ،الحق بن محيدوأىب جملز  ،أنس بن مالكعن:

 وغريمها.
ووصفه غري واحد من األئمة ابحلفظ واإلتقان منهم:  ،وغريمها ،وابن معني ،وثقه ابن سعد

كان مشهورًا ابلتدليس   ،وخلق كثري ،وأمحد بن حنبل ،وعبد الرمحن بن مهدي ،حيىي بن سعيد
 ،من رأس الطبقة الرابعة ،وابن حجر ابلثقة الثبت ،وصفه الذهيب ابحلافظ ،روقد ُرمي ابلقد ،واإلرسال

 .(1)أو مثاين عشرة ومائة  ،تويف سنة سبع عشرة

                                                 

( ، والبخاري، 1131( رقم )319، )ص1، طالثدات( ، و العجلي، 290ـ 213/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، وابن حبان، 331( رقم )313)ص د.ط، أحوالالرةال( ، اجلوزجاين، 2130( رقم )139/  9التاريخالكبري,)

( ، 312 -311)ص 1، طاتريخأيبزرعةالدمشديوأبو زرعة الدمشقي،  ( ،11112( برقم )113/  1) 1، طالثدات
( رقم 223ـ 211/ 30، )1، طهتذيبالكمال( ، املزي، 91( رقم )1/111) 1، طاجلرحوالتعدي وابن أيب حامت، 

احلفاظ( ، و الذهيب، 1313( رقم )2/331، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1192) ( برقم 123/  1) 1، طتذكرة
( ، وابن حجر، 112-110/ 1، )3، طالسري( ، والذهيب، 3223( رقم )300/ 3، )1، طامليزان، والذهيب،  (113)

 ( . 1231( برقم )113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 91( رقم )31 – 33/  11) 1، طالتهذيب
ذه النسبة إىل مجاعة قبائل، منها سدوس بن بضم الدال املهملة والواو بني السينني املهملتني أوالمها مفتوحة، هالَسُدوسي:( 2) 

شيبان بن بكر وهو يف ربيعة، وهو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وقال 
وابن األثري، اللباب، د. ( ، 1/102، )1، طاألنسابابن حبيب: يف متيم سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة. السمعاين، 

 ( . 2/103,)ط
( ، وابن أيب حامت، 1390( رقم )393، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/223، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( ، وابن 1031( رقم )1/322، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 111( رقم )133-1/133) 1، طاجلرحوالتعدي 
( رقم 119-23/339) 1، طهتذيبالكمال ( ، واملزي،102( رقم )131)ص 1، طمشاهريعلماءاألمصارحبان، 

( ، 3111( رقم )2/133، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 1913( رقم )3/391، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3939)
( 31، )ص1، طالتبينيألمساءاملدلسني( ، وبرهان الدين احلليب، 133( رقم )213، )ص2طةامعالتحصي ,العالئي، 

= 
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 فيه: وذكر الذهيب أن أصحاب الصحاح قد احتجوا به  ،ثقة مدلس من احلفاظ األثباتاخلالصة
الطبقة الثالثة من طبقات  ؛ ووضعه احلافظ ابن حجر يف(3)السيما إذا صرح ابلتحديث والسماع

 ،املدلسني وهي: من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع
 .(8)ومنهم من قبلهم ،ومنهم من رد حديثهم مطلًقا

الحق بن محيد بن سعيد و يقال: شعبة ابن خالد بن كثري بن حبيش بن هوأبوجِمَْلز:-5
 ،مشهور بكنيته ،األعور ،أبو جملز البصرى ،س السدوسيعبد هللا بن سدو  عن: أنس بن روى

 وغريمها. ،وقتادة بن دعامة ،أيوب السختياينوعنه: ،وغريمها ،وعبد هللا بن عباس ،مالك
وقال ابن عبد الرب:  وذكره ابن حبان يف كتابه الثقات. وغريمها، ،وأبو زرعة ،وثقه ابن سعد 

وقيل:  ،مات سنة ست ،من كبار الثالثة ،وابن حجر: ابلثقة ،وصفه الذهيبوكذا  ،ثقة عندهم مجيعاً 
 .(1)وقيل: قبل ذلك  ،تسع ومائة

 ثقة التفاق األئمة على توثيقه.اخلالصةفيه:
بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي أبو العباس هو عبد هللا بن عباسابنعباس:-2

وترمجان  ،حرب هذه األمة ،صحايب مشهور ، عليه وعلى آله وسّلمابن عم رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ  ،املدين
وقيل: غري  ،ولد وبنو هاشم ابلّشعب قبل اهلجرة بثالث ،لسعة علمه ،وكان يسمى البحر ،القرآن

لرواية كان من املكثرين يف ا  ،وهو أكرب ولده ،اببنه: اْلَعبَّاسكين  ،ذلك؛ فُأيت ِبه النيب ملسو هيلع هللا ىلص فحنكه بريقه
 ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                         

= 

( رقم 313، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 131( رقم )311-9/311، )1، طذيبالته( ، وابن حجر، 11برقم )
 ( . 931( رقم )30ـ  23)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1119)

 ( . 1910( رقم )1/311) 1، طامليزانينظر: الذهيب، ( 1) 
 ( . 32( رقم )33)ص 1، ط,طبداتاملدلسنيينظر: ابن حجر( 2) 
( ، وابن أيب حامت، 1321( رقم )333، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 211/  1، )1، طالطبدات ينظر: ابن سعد،( 3) 

هتذيب( ، و املزي، 1021( رقم )1/119، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 121( رقم )3/123) 1، طاجلرحوالتعدي 
( وابن حجر، 1120( رقم )2/313، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1112( رقم )190ـ 111/ 31، )1، طالكمال

 ( . 1330( رقم )191، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 233( رقم )112ـ  111/ 11، )1، طالتهذيب
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 .(3)وقيل غري ذلك ،تويف سنة مثان وستني

اثلثاُاحلكمعلىاحلديث:
وإن مل يصرح ابلتحديث ال تضر ألن الراوي عنه يف بعض عنعنة قتادة و ، رواته كلهم ثقات ،صحيح  

، كما صرح يف قتادة شعبة  وهو ال حيمل عن شيوخه إال ما هو مسموع هلم (3131)الطربي طرق 
 .(8) األعمش، وأيب إسحاق، وقتادة: وغريه بقوله: كفيتكم تدليس ثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( رقم 231/ 3، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 1199( رقم )333-333/ 3) 1طاإلستيعاب,ينظر: ابن عبد الرب، ( 1) 
 –121/ 3، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 1119قم )( ر 11/121) د.ط، الوايفابلوفيات(، والصفدي، 3031)

 . (3133( رقم )131
 ( .111)ص، 1 ، طتعريفأه التدديس، ابن حجر( ، و 1/112) ،1، طمعرفةالسننواآلاثرالبيهقي، ينظر: ( 2) 
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(:533حديثرقم)-2
ثـََناحُمَمَُّدْبُنَعِليّ  َتاَدةَ,ثـََناَسِعيد ,ثنايَزِيدُ,ثناَأْْحَُدْبُنَشِبيب ,قالابناملنذر:َحدَّ َعْن,َعْنقـَ

َوُهَوأَبُوجِمَْلز اَلِحِقْبِن اْبَنَعبَّاس ,ُْحَْيد  ]النساء: َكاَنيـََتَأوَّهُلَا:﴿والةنباإالعابريسبي ﴾,َأنَّ

يَـتَـَيمَُّمَويُ,[41 اَلجيَُِداْلَماَءفـَ َوُهَوُمَساِفر  ِإالَّ  .َصلِّيقَاَل:حُيَّرُِمَهاَأْناَليـَْدَرَبالصَّاَلَةَوُهَوُةُنب 

لتخريج:أوالاا
قتادةعنأيبشعبةعنمنطريق( 12309( برقم )12/201الطرباين يف املعجم الكبري )أخرجه 

  جملزعنابنعباسبه.
 ،( بسنده فقال: حدثين دمحم بن سعد قال3131( برقم )313/ 9وأخرجه الطربي يف تفسريه )

 بنحوه. ،عن ابن عباس ،عن أبيه ،حدثين أيب ،حدثين عمي قال ،حدثين أيب قال

اثنياادراسةاإلسناد:
ودمحم  ،سعيد بن منصور روىعن ،هو ابن زيد أبو عبد هللا الصائغ املكيدمحمبنعلي:-3

 والقاضي أبو أمحد الغسال وغريمها. ،سليمان بن أمحد الطرباين وعنه ،بن معاوية النيسابوري وغريمها
تويف سنة  ،هيب ابحملدث اإلمام الثقةووصفه الذ ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وثقه الدارقطين 

 .(3)إحدى وتسعني ومائتني
 : ثقة متفق على توثيقه وعدالته.اخلالصةفيه

 نزيل مكة. ،أبو عبد هللا البصري ،(8)هو ابن سعيد احلبطيأْحدبنشبيب:-8

                                                 

السهميينظر: ( 1)  علي بن ( ، وابن حبان، 1( رقم )13، للدارقطين )صسؤاالتْحزة قم ( ر 3/112، )1طالثدات,
، 3، طالسري( ، والذهيب، 99( رقم )30-99، )ص1، طالتدييدملعرفةرواةالسننواملسانيد( ، وابن نقطة، 11123)
الفرائدعلى( ، وخليل العريب، 311( رقم )1/1039، )1طاتريخاإلسالم,(، والذهيب، 212( رقم )13/329-323)

 ( . 332)ص 1، طجممعالزوائد
املهملة والباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها الطاء املهملة، هذه النسبة إىل احلبطات وهو بطن من متيم، بفتح احلاء احلَبطي:( 2) 

، األنسابوهو احلارث ابن عمرو بن متيم بن مرة، واحلارث هو احلبط بكسر الباء وولده يقال هلم احلبطات. السمعاين، 
 ( . 331/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط(، 3/10،)1ط
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 بن على ودمحم ،على ابن املديينعنه:وغريمها. و ،ويزيد بن زريع ،عبد هللا بن رجاء املكيروىعن:
 ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،وغريمها. كتب عنه ابن املديين ،بن زيد الصائغ

وقال مرًة:  ،ووصفه الذهيب: ابإلمام ،وقال ابن عدى: قبله أهل العراق ووثقوه وقال أبو حامت: ثقة.
 .(3)ني ـ ورمز له بـ هـ ـ مات سنة تسع وعشرين ومائت ،من العاشرة ،صدوق. وقال ابن حجر: صدوق

أن أمحد بن شبيب ثقة والعمل على توثيقه؛ ولذلك رمز له ابن حجر ابلرمز اخلالصةفيه:
 )هـ( أي خمتلف فيه والعمل على توثيقه.

 ،وقيل: التـَّْيِميّ  ،من بكر ْبن وائل ،أَبُو معاوية الَبْصرِيّ  ،(8)هو ابن ُزَرْيع  الَعْيِشي  يزيد:-1
: سعيد بن أىب عروبة وسفيان روىعن ،ويُقال: من تيم الالت ْبن ثعلبة ،بين عبسمن تيم من 

 و بشر بن احلارث احلايف وغريمها.  ،أمحد بن شبيبوعنه:الثوري وغريمها. 
وأنه من أثبت الناس بل إليه  ،وصفه غري واحد من األئمة أبنه ثقة حافظ إمام حجة متقن

وأمحد  ،وحيىي القطان ،يلقب برحيانة أهل البصرة؛ منهم: ابن سعد وكان ،املنتهى يف التثبت يف البصرة
وقد كان مقدمًا يف حديثه عن  ،وخلق كثري ،والنسائي ،وابن معني ،وأبو حامت ،والعجلي ،بن حنبل

وابن حجر: ابلثقة  ،وصفه الذهيب: ابحلافظ ،سعيد بن أيب عروبة وهو من أعلى من روى عن شعبة
 .(1)سنة اثنتني ومثانني ومائة  مات ،من الثامنة ،الثبت

                                                 

( 11 -2/13) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 12010( رقم )12 -9/11، )1، طالثداتابن حبان، :ينظر (1) 
( ، واملزي، 10رقم ) ( رقم 10/113، )3، طالسري( ، والذهيب، 31( رقم )329 -1/321، )1طهتذيبالكمال,

( ، وابن 11( رقم )1/31، )1، طهذيبالت( ، وابن حجر، 303( رقم )1/103، )1، طامليزان( ، والذهيب، 233)
 ( . 31( رقم )90، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 11( رقم )3/212، )2، طلسانامليزانحجر، 

بفتح العني وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها الشني املعجمة، هذه النسبة إىل عائشة واملشهور هبا أبو عبد الَعْيِشيُّ:( 2) 
ن عمر بن حفص ابن عمر بن موسى بن عبيد هللا بن معمر التيمي العيشي وقيل له ذلك ألنه من ولد الرمحن عبيد هللا ب

 ( . 313-2/319,)وابن األثري، اللباب، د. ط(،3/321،)1، طاألنسابعائشة بنت طلحة بن عبيد هللا.السمعاين، 
( ، وأمحد بن حنبل، 1931( رقم )319، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/293، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( ، وابن أيب حامت، 2191( رقم )2/311( وأيضاً )111( رقم )1/311) 2، طالعل ومعرفةالرةال,روايةابنهعبدهللا
والتعدي  الكمال( ، واملزي، 1113( رقم )211-3/213، )1، طاجلرح ( رقم 130-32/123، )1، طهتذيب

( رقم 329-11/321، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1301( رقم )2/392، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1391)
 ( . 1113( رقم )101، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 121)
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 ثقة ثبت إمام حافظ.اخلالصةفيه:
.اْلَبْصرِيّ  ،موالهم(8)اليشكري ،أبو النضر ،(3)هو ابن أىب عروبة ـ مهران العدويسعيد-4
 وغريمها. ،وسفيان الثوري ،يزيد بن زريعوعنه: ،وغريمها ،وسليمان األعمش،قتادة بن دعامة روىعن

ووصفه  ،والعجلي ،والنسائي ،وأبو زرعة ،وابن معني ،األئمة منهم: ابن سعدوثقه كثري من 
قال أبو حامت: ثقة قبل أن  ،غري واحد من األئمة ابالختالط؛ قال ابن سعد: اختلط يف آخر عمره

 ،وغريهم؛ ووصفه النسائي ،وأبو نعيم ،ودحيم ،وممن وصفه ابالختالط كذلك ابن حبان ،خيتلط
 ،وقال ابن حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيف يدلس ،وقال الذهيب: أحد األعالمابلتدليس.  ،وغريه

 .(1)مات سنة ست وقيل سبع ومخسني ومائة ،من السادسة ،وكان من أثبت الناس يف قتادة ،واختلط
 فيه: ذكر ابن معني إنه اختلط بعد سنة اثنتني  ،اختلط آبخره ،ثقة من احلفاظاخلالصة

ومن روى  ،سنة مخس وأربعني؛ فمن روى عنه قبل اختالطه فهو حجة ،ريهوغ ،وقال: دحيم ،وأربعني
وإمنا يعترب هبا فقط؛ وكان ممن مسع منه قبل االختالط: يزيد بن  ،عنه بعد االختالط فليس حبجة

 .(4)ودمحم بن أىب عدى ،وممن مسع منه بعد االختالط: وكيع ،و ابن املبارك ،زريع
 ثقة مدلس. (11ص ) تقدم:قتادةبندعامة-5

                                                 

بفتح العني والدال املهملتني، هذه النسبة إىل مخسة رجال، منهم عدي بن كعب بن لؤّي بن غالب بن فهر، جد العدوي:( 1) 
 عنه، ورهطه وعشريته وأوالده من بعده ومواليه ينتسبون إليه، وفيهم كثرة وشهرة. أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى هللا

 ( . 323-2/329,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/211، )1، طاألنسابالسمعاين، 
 (2 ) النسبة إىل بفتح الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها وسكون الشني املعجمة وضم الكاف ويف آخرها الراء، هذه اليشكري:

 ( . 2/313,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 103/ 13، )1، طاألنسابيشكر بن وائل بن قاسط بن هنب. السمعاين، 
( ، 211( رقم )11-11/ 3) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 213/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( ، و العالئي، 9103( رقم )310/ 1، )1، طالثداتابن حبان، ( ، و 119( رقم )191، )ص 1، طالثداتوالعجلي، 
( وبرهان الدين احلليب، 19( رقم )31، )ص1، طاملختلطني( ، و العالئي، 233( رقم )192، )ص 2طةامعالتحصي ,

( 31)ص  3طبداتاملدلسني,ط( ، وابن حجر، 33( رقم )133، )ص 1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالط
( رقم 331/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2321( رقم )11-1/ 11، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 10)رقم 
 -13/ 3، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 132( رقم )91، )ص 1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 1333)

 ( . 2311( رقم )233، )ص 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 110( رقم )11
 ( . 191( رقم )113-2/111، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 9103( رقم )310/ 1، )1، طالثداتر: ابن حبان، ينظ( 3) 
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 ثقة.(11ص )تقدمأبوجملز:-2
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 :ال تقدح فيه غري أنه يشتمل على علتني ،رجاله كلهم ثقات. صحيح

 األوىل: اختالط سعيد بن أيب عروبة وعنعنته.
 الثانية: عنعنة قتادة بن دعامة. 

فقد زال الشطر األول منها؛ وهو  -اختالط سعيد بن أيب عروبة وعنعنته  -األوىل فأما العلة
اختالط سعيد بن أيب عروبة وذلك بتنصيص العلماء على مساع يزيد بن زريع من سعيد بن أيب عروبة 

ومل نقف على  ،. وأما علة عنعنته فلم يصرح ابلسماع يف هذا اإلسناد-كما تقدم -قبل اختالطه 
ـ  -كما يف الصحيحني-غري أّن سعيد بن أيب عروبة قد صرح ابلسماع من قتادة  ،هنا متابع له

 .-وهي علة التدليس -فتحمل عنعنته على السماع؛ وهبذا يزول الشطر الثاين من هذه العلة 
لكن الراوي عنه شعبة كما  مل يصرح ابلسماعوإن  وهو -نعنة قتادة بن دعامة عف –وأما العلة الثانية 

 اية الطرباين كما يف التخريج.يف رو 
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(:538حديثرقم)-9
ثـََناحُمَمَُّدْبُنحَيْىَي َلى,ثناُعبَـْيُدهللِاْبُنُموَسى,قالابناملنذر:َحدَّ َهالِ,َعِناْبِنَأيبلَيـْ ,َعِناْلِمنـْ

ِزرّ  َعِليّ ,َعْن إالعابريسبي ﴾,َعْن ﴿والةنبا  يفقـَْوِلِه: ,[41]النساء: يـَْدَرُب))قَاَل: اَل
يَـتَـَيمَُّمَوُيَصلِّي َأْنَيُكوَنُمَساِفرااُتِصيُبُهاجْلََنابَُةَواَلجيَُِداْلَماَءفـَ .((الصَّاَلَةِإالَّ

أوالاالتخريج:
 هذا األثر روي عن املنهال بعدة أوجه:

( رقم 3/313سري )عن املنهال عن زر عن علي. أخرجه ابن أيب حامت يف التفالوةهاألول:
من طريق عبيد هللا بن موسى عن ابن أيب ليلى  ( بنحوه1310( رقم )3/310( بنحوه و )1313)

 .إال أهنا متابعة ضعيفة وهذا الوجه فيه ابن أيب ليلى ولكنه توبع عن املنهال به.
 ابب: اجلنب يكفيه التيمم ،كتاب: مجاع أبواب التيمم  ،البيهقي يف السنن الكربىفأخرجه  

أخربان أبو احلسن بن بشران، أان أبو احلسن فقال  ( بنحوه.1031( رقم )1/332إذا مل جيد املاء )
علي بن دمحم املصري، أان مالك بن حيىي، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا 

قال النكري،  وهذا إسناد ضعيف، مالك بن حيىي هو به. و املسعودي، عن املنهال بن عمرووليس ه
 .َوقال الُبخاري: يف حديثه نظر، تكلم فيه ابن حبانالذهيب يف ترمجته من امليزان: 

.عنزرعنعليبهولكنهناكمتابعةصحيحةللمنهال
حدثنا أبو سعيد  -( فقال1313) رقم (312/ 3) يف تفسريه ابن أيب حامتوذلك فيما رواه 

علي يعين قوله:  شام بن عروة، عن زر بن حبيش، عناألشج، وهارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن ه
 .قال: تصيبه اجلنابة ال جيد املاء يتيمم فيصلي حىت جيد املاء ﴾فلم جتدوا ماء﴿
 وهللا أعلم. .الوةههوالصحيحهلذااألثراهذف رجاله كلهم ثقات. وهذا إسناد صحيح.قلت:    

علي. أخرجه الطربي يف تفسريه عن املنهال عن عباد بن عبد هللا عن الوةهالثاين:
حدثنا ابن محيد قال، حدثنا هارون بن املغرية، عن عنبسة، عن ابن أيب ( 3130( رقم )9/390)

ضعيف لضعف ابن أيب ليلى، وللكالم يف ابن محيد وإسناده   بنحوه. ليلى، عن املنهال بن عمرو،
 شيخ الطريي وهو دمحم بن محيد الرازي تكلموا فيه.
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وقال ابن  قال ابن املديين: ضعيف احلديثعباد بن عبد هللا قال البخاري: فيه نظر، و  وفيه أيًضا:
 (133/ 13هتذيب الكمال )..كما يف ترمجته من يث ال يتابع عليهاروى عن علي أحاداجلوزي: 

 وحاشية احملقق عليه.
كتاب:  ،عن املنهال عن عباد و زر عن علي. أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفهالوةهالثالث:

وقال املار  ،( بنحوه1113( رقم )11/133ابب: الرجل جينب وليس يقدر على املاء ) ،الطهارة
 عن املنهال به. حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أيب ليلىفقال:  بدالً من املسافر.

 وهذا الوجه أيًضا إسناده ضعيف ملا تقدم من حال ابن أيب ليلى، وعباد هنا مقرون بزر.
الرابع: عن املنهال عن عباد أو عن زر عن علي. أخرجه الطربي يف التفسري الوةه

 بنحوه.عن املنهال به. حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أيب، عن ابن أيب ليلى( 3131( رقم )9/313)
سفيان بن وهذا الوجه أيًضا إسناده ضعيف ملا تقدم من حال ابن أيب ليلى، وابن وكيع هو 

، إال أنه ابتلى بوراقه ، فأدخل عليه ما ليس من حديثه كان صدوقاريب:  قال يف التق وكيع بن اجلراح 
 . فال يصح هذا الوجه.فنصح فلم يقبل فسقط حديثه

اثنياادراسةاإلسناد:
3- حيىي: أبوعبد هللا  هو ابن عبد هللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهليدمحمبن
 .(3)النيسابوري

 .بن موسى وغريمها وعبيدهللا ،: أمحد بن حنبلروىعن
 وغريمها. ،ويعقوب بن شيبة السدوسي ،حممود بن غيالن املروزيوعنه: 

وقال: كان متقناً ممن مجع احلديث وواظب  ،وابن حبان ،والنسائي ،وأبو زرعة ،وثقه أبو حامت
 ،من احلادية عشرة ،وكذلك ابن حجر وزاد: ثقة جليل ،وصفه الذهيب ابحلافظ ،عليه

                                                 

بفتح النون وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني وفتح السني املهملة وبعد األلف ابء منقوطة بواحدة ويف النـَّْيَسابُوِري:( 1) 
هي أحسن مدينة وامجعها للخريات خبراسان، واملنتسب إليها مجاعة ال حيصون، وإمنا آخرها الراء، هذه النسبة إىل نيسابور و 

قيل هلا نيسابور ألن سابور ملا رآها قال يصلح أن يكون هاهنا مدينة وكانت قصبا فأمر بقطع القصب وأن يب  مدينة فقيل 
 ( . 3/331,)ألثري، اللباب، د. طوابن ا( ، 231-13/233، )1، طاألنسابنيسابور )والين: القصب( . السمعاين، 
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 .(3)وله ست ومثانون سنة ،مخسني ومائتني على الصحيحمات سنة مثان و  
 يف الدرجة العليا من التوثيق؛ التفاق األئمة النقاد على ذلك. ،ثقة إماماخلالصةفيه:

 أبو دمحم الكويف. ،موالهموامسه ابذام العبسي ،هو بن أىب املختارعبيدهللابنموسى:-8
 وغريمها. ،وابن معني ،حيىي بن دمحموعنه: ،وغريمها ،عمشوسليمان األ ،: ابن أيب ليلىروىعن      

 ،وأنكر عليه أمحد بن حنبل أحاديث حيدث هبا ،وأبو حامت ،وابن معني ،وثقه ابن سعد 
وبعد أن وثقه ابن حجر وصفه كذلك  ،مع تشيعه وبدعته ،ووصفه الذهيب ابإلمام احلافظ العابد

 .(8)ومائتني على الصحيحمات سنة ثالث عشرة  ،من التاسعة ،ابلتشيع
 له ما ينكر بسبب أنه كان يتشيع. ،أن عبيد هللا بن موسى ثقةاخلالصةفيه:

 ،القاضيأبو عبد الرمحن الكويف ،(1)هو دمحم بن عبد الرمحن األنصاريابنأيبليلى:-1
والفضل  ،سى: عبيد هللا بن مو وعنهوغريمها.  ،وسلمة بن كهيل ،املنهال بن عمروروىعن:الفقيه. 

وقال شعبة: ما  ،وكثري من األئمة ،والنسائي ،وابن معني ،وأمحد ،بن دكني. ضعفه حيىي بن سعيد
وذكر أبو حامت أن حمله  ،وقال اجلوزجاين: واهي احلديث سيئ احلفظ ،رأيت أحدًا أسوأ حفظًا منه

إمنا ينكر  ،ذبال يتهم بشيء من الك ،شغل ابلقضاء فساء حفظه ،ولكنه كان سيء احلفظ ،الصدق
كثري الوهم، ونقل   ،وقال الدارقطين: كان رديء احلفظ ،يكتب حديثه وال حيتج به ،عليه كثرة اخلطأ

وذكر ابن حجر أنه كان صدوقاً  ،وكذا قول أيب حامت املتقدم ،الذهيب فيه: قول أمحد أبنه سيء احلفظ

                                                 

( رقم 21/129) 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 111( رقم )9/121) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
( ، 1211( رقم )2/223) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 11332( رقم )3/111) 1، طالثدات( ، وابن حبان، 1191)

 ( . 1391( رقم )112، )ص1، طالتدريب( وابن حجر، 933( رقم )3/313، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
( ، والعجلي، 1/300، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2)  ( ، وابن أيب حامت، 1010( رقم )313، )ص1طالثدات,

هتذيب( ، واملزي، 3329( رقم )112/ 1، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1192( رقم )1/333) 1، طاجلرحوالتعدي 
( ، وابن حجر، 3133( رقم )191/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3193( رقم )119/ 13، )1، طالكمال
 ( . 113( رقم )101)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 3331( رقم )311، )ص1، طالتدريب

بة إىل األنصار وهم مجاعة من أهل هذه النس -بفتح األلف وسكون النون وفتح الصاد املهملة ويف آخرها الراء األَْنَصاِريُّ:( 3) 
/ 1، )1، طاألنساباملدينة من الصحابة من أوالد األوس واخلزرج قيل هلم األنصار لنصرهتم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. السمعاين، 

 ( . 93/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 319
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 .(3)مات سنة مثان وأربعني ومائة  ،من السابعة ،سيء احلفظ جداً 
 فيه: يكتب حديثه  ،كثري اخلطأ  ،سيء احلفظ ،أن ابن أيب ليلى لني احلديثاخلالصة

 .(8)-كما وصفه بذلك ابن عدي -وإمنا أُويت يف سوء حفظه  ،لالعتبار
وسعيد  ،زرروىعن:الكويف )أسد خزمية(. ،موالهمهو ابن عمرو األسدياملنهال:-4
 وغريمها. ،عوف األعرايبو  ،: أبن أيب ليلىوعنه ،وغريمها ،بن جبري
يعين: –وغريه؛ وقيل: أاته شعبة فسمع صوات فرتكه  ،وغمزه شعبة ،والنسائي ،وثقه ابن معني 
وقال ابن أيب حامت: ألنه مسع من داره صوت قراءة  ،قال أمحد: تركه شعبة على عمد ،-الغناء

ذهيب: وال حيفظ له مساع وقال ال ،وقال ابن حزم: ليس ابلقوي ،وقال الدارقطين: صدوق ،ابلتطريب
ألنه مسع  ،مث يف اآلخر ترك الرواية عنه شعبة فيما قيل ،وإمنا روايته عن التابعني الكبار ،من الصحابة

ووصفه ابن حجر: ابلصدوق  ،ونقل فيه توثيق ابن معني ،وهذا ال يوجب غمزه ،من بيته صوت غناء
 .(1)تويف سنة بضع عشرة ومائة الذي رمبا وهم من اخلامسة
 .صدوقاخلالصةفيه:

                                                 

( ، اجلوزجاين، 333( رقم )231)ص 1رواية املروذي وغريه، ط، اجلامعيفالعل ومعرفةالرةالينظر: أمحد بن حنبل، ( 1) 
( ، وابن أيب 121( رقم )201، )ص1، طالضعفاءواملرتوكني( ، والنسائي، 91( رقم )109)ص د.ط، أحوالالرةال

( ، 1301( رقم )21/122، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 13292( رقم )1/330) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 
( ، وابن 1000( رقم )2/133، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 12ـ111( رقم )123/ 1، )1، طتذكرةاحلفاظوالذهيب، 
 ( . 1091( رقم )333، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 1321( رقم )1/293، )1، طالتهذيبحجر، 

 ( . 1113( رقم )1/399، )1، طالكام ينظر: ابن عدي، ( 2) 
( 332، )ص1، طالثدات(، والعجلي، 1391( رقم )301/ 3) 1طنمعني)روايةالدوري(,اتريخابينظر: ابن معني، ( 3) 

( ، 33( رقم )32/ 1) احمللىابآلاثر( ، وابن حزم، 1911( رقم )31/ 9، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1133رقم )
( رقم 111، )ص1ط ،منتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 1210( رقم )111/ 29، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

( ، وابن 9901( رقم )132/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1113( رقم )2/239، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 333)
/ 1)2، طلسانامليزان(،وابن حجر، 291( رقم )211/ 1) 1، طالتكمي يفمعرفةالثداتوالضعفاءواجملاهي كثري، 
 (. 1301(رقم)131،)ص1،طالتدريب(، وابن حجر، 3332(رقم)300
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 ،و قيل: هالل بن سعد بن نصر بن غاضرة ،هو بن حبيش بن حباشة بن أوس بن باللزر:-5
 ،وحذيفة بن اليمان ،علي بن أيب طالبروىعن: ،ويقال أبو مطرف ،أبو مرمي ،األسدي الكويف

 وغريمها. ،وأبو إسحاق ،: املنهال بن عمرووعنهوغريمها. 
 ،وقال الذهيب: خمضرم ،وزاد ابن سعد: كثري احلديث ،وغريمها ،بن معنيوا ،وثقه ابن سعد 

 .(3)مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث ومثانني ،من الثانية ،ةثق: ابن حجروقال  ،أدرك اجلاهلية
 خمضرم. ،ثقةاخلالصةفيه:

عليبنأىبطالب:2 هو ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي القرشي ـ
وأبو  ،امشي. وكنيته: أبو احلسن أخو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العاملنياهل

وشهد  ،وهاجر ،وأمجعوا على أنه صلى القبلتني ،وهو رابع اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر أمجعني ،السبطني
وأنه أغ  يف  ،وابخلندق وخبيرب بالء عظيًماوأنه أبلى ببدر وأبحد  ،وسائر املشاهد ،بدرا واحلديبية
وكان لواء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيده يف مواطن كثرية. كان من كبار علماء الصحابة وأزهدهم  ،تلك املشاهد

وعبد هللا  ،وعمر ،ودمحم ،واحلسني ،وروى عنه من الصحابة بنوه: احلسن ،روى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر
وغريهم من الصحابة. وروى عنه من التابعني: خلق كثري بويع علي هنع هللا يضر  ،وابن عمر ،مسعودبن 

وقيل إلحدى عشرة ليلة خلت من  ،ابخلالفة يوم قتل عثمان هنع هللا يضر. قتل ليلة اجلمعة لثالث عشرة
ابن ثالث أو  قتل وهو ،قتله عبد الرمحن بن ملجم ،وقيل: بل بقيت من رمضان سنة أربعني ،رمضان

وقيل: أربعة  ،وقيل: ثالثة أايم ،وكانت خالفته أربع سنني وتسعة أشهر وستة أايم ،أربع وستني سنة
 .(8)عشر يوًما

                                                 

اجلرح( ، وابن أيب حامت، 319( رقم )111، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 101/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
هتذيب( ، واملزي، 2910( رقم )213/ 3، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 2911( رقم )122/ 3) 1، طوالتعدي 
، الكاشف( ، والذهيب، 10( رقم )113/ 3، )3، طالسريهيب، ( ، والذ1311( رقم )333-331/ 3، )1، طالكمال

 ( . 2009( رقم )211، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 1130( رقم )1/320، )1ط
-3/91، )1( ، وابن األثري، أسد الغابة، ط1911( رقم )1133-1093/ 3، )1، طاإلستيعابينظر: ابن عبد الرب، ( 2) 

 ( . 1103( رقم )319 -3/313، )1، طصابةاإل( ، وابن حجر، 3193( رقم )111
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اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .ابن أيب ليلى وهو ضعيف لني احلديث سيء احلفظفيه  ضعيفإسناده

عبدة، عن هشام بن عروة، عن زر  طريقكما يف ختريج الوجه األول. من   لكنلألثرمتابعةصحيحة
 به. فاألثر صحيح. علي بن حبيش، عن
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(:531حديثرقم)-31
ِإْسَحاقُ ثـََنا الرَّزَّاقِ,قالابناملنذر:َحدَّ َعْبِد ِإْسَرائِي َ,َعْن احْلَاِرثِ,َعْنَأيبِإْسَحاقَ,َعْن ,َعِن

فَِإَذاَقَدْرَت,ْ َعِناْلَماِءَةْهَدَكفَِإْنَلْتـَْدِدْرَعَلْيِهفـَتَـَيمَّْمَوَص ِِّإَذاَأْةنَـْبَتَفسَ))قَاَل:,َعْنَعِليّ 
.((َعَلىاْلَماِءفَاْغَتِس 

أوالاالتخريج:
 (323( رقم )1/232) ابب الرجل يعزب عن املاء ، كتاب الطهارة، ق يف املصنفأخرجه عبد الرزا

( رقم 2/133) من قال: ال يعيد جتزيه صالتهالة التطوع، ، كتاب صوابن أيب شيبة يف املصنف ،
ابب: يف بيان املواضع الذي جيوز التيمم فيه وقدره  ،والدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة ،(9033)

كتاب: مجاع   ،ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ،(120( رقم )1/333لد وطلب املاء )من الب
( 1101( رقم )1/313بينه وبني آخر الوقت رجاء وجود املاء ) ابب: من تلوم ما ،أبواب التيمم

ابب: ما روي يف  ،كتاب: مجاع أبواب التيمم  ،وأخرجه البيهقي كذلك يف السنن الكربى ،بنحوه
إسحاقعن,بنحوه( 1101( رقم )1/311طلب املاء ويف حد الطلب ) أيب طريق من كلهم

احلارثعنعلي.

اثنياادراسةاإلسناد:
. مسع: مصنفات (8)الصنعاين(3)أبو يعقوب الدبري ،هو ابن إبراهيم بن عبادسحاق:إ-3

 ،(1)وابن املنذر ،أبو عوانةروىعنه:وكان صحيح السماع.  ،عبد الرزاق منه ابعتناء والده إبراهيم
فكان يقول:  ،أحضره أبوه عنده وهو صغري جًدا ،ومجاعة. قال ابن عدي: استصغر يف عبد الرزاق

قرأ غريه؛ وحدث عنه أبحاديث منكرة. فتعقبه الذهيب يف اترخيه قائاًل: ساق  ،رأان على عبد الرزاقق
                                                 

بفتح الدال املهملة والباء املنقوطة بنقطة من حتت والراء املهملة بعدها، هذه النسبة إىل الدبر وهي قرية من قرى الدبري:( 1) 
 ( . 393/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 303/ 1) 1صنعاء اليمن. السمعاين، األنساب، ط 

هذه النسبة إىل صنعاء وهي بلدة قدمية ابليمن  -بفتح الصاد وسكون النون وفتح العني املهملة ويف آخرها نون ين:الصَّْنعا( 2) 
,وابن األثري، اللباب، د. ط(،331-9/330، )1، طاألنسابمشهورة ينسب إليها خلق كثري ال حيصون. السمعاين، 

(2/239) 
 ( . 311/ 3اإلكماليفرفعاالرتيابعناملؤتلفواملختلفيفاألمساء)يف  ابن ماكوال( نص على رواية ابن املنذر عنه، 3) 
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فأين األحاديث الذي  ،حديثًا واحًدا من طريق ابن أنعم اإلفريقي حيتمل مثله -أي: ابن عدي-له
ا. وأما يف فأداها كما مسعه ،مسع كتبا ،ادعى أهنا له مناكري. والدبري صدوق حمتج به يف الصحيح

مسع من عبد الرزاق  ،لسان امليزان فقال: ما كان الرجل صاحب حديث إمنا أمسعه أبوه واعت  به
لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة فوقع الرتدد فيها ، تصانيفه وهو ابن سبع سنني أو حنوها

 أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق. ،هل هي منه فانفرد هبا
 ،هو صدوق ،سألت الدارقطين عن الدبري أيدخل يف الصحيح؟ قال: أي وهللا وقال احلاكم:

وغريه وأكثر عنه  ،ما رأيت فيه خالفا. وقال الذهيب: وقد احتج ابلدبري أبو عوانة يف صحيحه
الطرباين ويف مروايت احلافظ أيب بكر بن اخلري اإلشبيلي كتاب احلروف اليت أخطأ فيها الدبري 

 د الرزاق للقاضي دمحم بن أمحد بن مفرج القرطيب.وصحفها يف مصنف عب
عن عبد الرزاق أحاديث أستنكرها جًدا  ،قال ابن الصالح: وقد وجدت فيما روى الدبري

واملناكري اليت تقع يف حديث الدبري إمنا سببها  ،فأحلت أمرها على الدبري ألن مساعه منه متأخر جًدا
عن عبد الرزاق يف مصنفات عبد  ،وجد من حديث الدبريأنه مسع من عبد الرزاق بعد اختالطه فما ي

الرزاق فال يلحق الدبري منه تبعة إال إن صحف أو حرف وإمنا الكالم يف األحاديث اليت عنده يف 
غري التصانيف فهي اليت فيها املناكري وذلك ألجل مساعه منه يف حالة االختالط وهللا أعلم. وقال 

 .(3)وكان العقيلي يصحح روايته وأدخله يف الصحيح الذي ألفهمسلمة يف الصلة: كان ال أبس به 
له ما ينكر على التفصيل الذي ذكره ابن الصالح وهو: ما يوجد من حديث  ،ثقةاخلالصة:

 ،عن عبد الرزاق يف مصنفات عبد الرزاق فال يلحق الدبري منه تبعة إال إن صحف أو حرف ،الدبري
ه يف غري التصانيف فهي اليت فيها املناكري وذلك ألجل مساعه منه وإمنا الكالم يف األحاديث اليت عند

 يف حالة االختالط. وهللا أعلم.
عبدالرزاق:8 روى .موالهم اليماين أبو بكر الصنعاين(8)هو ابن مهام بن انفع احلمرييـ

                                                 

 1، طلسانامليزان( ، الذهيب، 113/ 1، )1، طاتريخاإلسالم( ، الذهيب، 110/ 1، )1، طالكام ( ينظر: ابن عدي، 1) 
موسوعةأقوالن املؤلفني، جمموعة م( ، 300/ 2، )1ط، الثداتممنليدعيفالكتبالستةابن قطلوبغا، ( ، 31/ 2)

 ( . 333رقم )( 109/ 1، )1، طأيباحلسنالدارقطينيفرةالاحلديثوعلله
بكسر احلاء املهملة وسكون امليم وفتح الياء املنقوطة بنقطتني من حتتها وكسر الراء املهملة، هذه النسبة إىل محري احِلْمرَيِى:( 2) 

 (. 1/333)وابن األثري، اللباب، د. ط(213/ 3) 1، طاألنساب، السمعاين وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى اليمن.
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 وغريمها. ،وإسحاق بن راهويه ،أمحد بن حنبل وعنه ،وغريمها ،إسرائيل بن يونس ومعمر عن
وذكره ابن حبان يف الثقات ووصفه أبنه كان  ،والدراقطين ،والعجلي ،ويعقوب بن شيبة ،وثقه أبو داود

 ،على تشيع فيه ،وخاصة إذا حدث من حفظه ،وكان ممن خيطيء ،ممن مجع وصنف وحفظ وذاكر
رزاق وقال أبو زرعة: عبد ال ،وكان أمحد بن حنبل يقول: ما رأيت أحداً أحسن حديثًا من عبد الرزاق

فرمبا اختلط عليه  ،تغري يف آخر عمره ،وهو من أثبت الناس يف ابن جريج ،أحد من ثبت حديثه
ومن مسع منه بعدما  ،حديثه. قال أمحد بن حنبل: أتينا عبد الرزاق قبل املائتني وهو صحيح البصر

حاديث كتب عنه أ  ،ملن كتب عنه آبخره ،وقال النسائي: فيه نظر ،فهو ضعيف السماع ،ذهب بصره
وقال ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهري عمي  ،قال الذهيب: أحد األعالم صنف التصانيف ،مناكري

 .(3)من التاسعة مات سنة إحدى عشرة ومائتني  ،وكان يتشيع ،وذهب بصره يف آخر عمره فتغري
 ،فوقعت له بعض املناكري ،فكان يُلقن فيتلقن يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقةاخلالصةفيه: 

فسائر احلفاظ وأئمة العلم رحلوا إليه إىل اليمن وكانوا  ،غمرت يف سعة روايته ومل حتط من مرتبته
 .(8)إال يف تلك املناكري املعدودة يف سعة ما روى ،حيتجون به
 ( ثقة.11)ص إسرائي :تددم-1
 ( ثقة تغري آبخره.11)صإسحاق:تددموأب-4
5- كعب بن أسد بن خيلد بن يعمر بن عمرو بن بن عبد هللا األعور بن  اهو احلارث:

(4)اهلمداين (1)احلارث بن ميجد بن حوت احلويت

                                                 

( ، و ابن 1313( رقم )1/139، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1000( رقم )302، )ص1، طالثداتينظر: العجلي، ( 1) 
الكمال( ، واملزي، 13131( رقم )9/312) الثداتحبان،   ( ، والذهيب،3311( رقم )19/12، )1، طهتذيب
 ( . 3013( رقم )313، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 3312( رقم )1/111، )1، طالكاشف

 ( . 3/11، )1، طشذراتالذهب( ، وابن العماد، 1033( رقم )2/103، )1، طامليزانينظر: الذهيب، ( 2) 
 (3 ) ت وهو بطن من كندة. السمعاين، بضم احلاء وسكون الواو ويف آخرها التاء اثلث احلروف هذه النسبة إىل حو احْلُوِتُّ:

 ( . 300/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 301/ 3، )1، طاألنساب
بفتح اهلاء وسكون امليم وفتح الدال املهملة وبعد األلف نون هذه النسبة إىل مهدان وهي قبيلة من اليمن نزلت اهلَْمَداينُّ:( 3) 

بن ربيعة أوسلة بن اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن الكوفة، وامسه مهدان أوسلة بن مالك بن زيد 
= 
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 ،وغريمها ،علي بن أيب طالب وابن مسعودروىعن: ،أبو زهري الكويف )صاحب علي( ،(3)اخلاريف 
 وعطاء بن أيب رابح وغريمها. ،: أبو إسحاقعنهو

وزاد أبو حامت: ضعيف  ،والدارقطين ،يليوالعق ،وأبو حامت ،وابن معني ،ضعفه ابن سعد 
ليس ابلقوي وقال يف موضع آخر ليس به : قال النسائيو  ،احلديث ليس ابلقوي وال ممن حيتج حبديثه

وقال مرة: ليس به أبس. وقال أيضا يف رواية اثلثة عنه:  ،فقال: هو ثقة ،وأما ابن معني ،أبس
قلت: أي شيء حال احلارث  ،ألت ابن معنيوقال الدارمي: س ،وقال ابن املديين: كذاب ،ضعيف

قال شعبة: مل يسمع أبو إسحاق من احلارث إال  ،قال الدارمي: ليس يتابع عليه ،يف علي؟ قال: ثقة
واتفق فيه قول  ،وزاد أمحد بن عبد هللا العجلى: وسائر ذلك إمنا هو كتاب أخذه ،أربعة أحاديث

 ،من الثانية مات سنة مخس وستني ابلكوفة ،يعي لنيوزاد الذهيب ش ،الذهيب وابن حجر أن فيه ضعفاً 
 .(8)يف خالفة ابن الزبري 

 ضعيف احلديث. وأما توثيق ابن معني له؛ فال يتابع عليه كما ذكر الدارمي.اخلالصةفيه:
 .(11تقدم )صصحايب :هنع هللا يضرعليبنأيبطالب-2

 بد هللا األعور فهو ال حيتج به.لضعف احلارث ع ,إسناده ضعيف اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
( 1101وقال )ح ،(1101قال البيهقي يف الكربى عن هذا األثر: وهذا ال يصح عن علي )ح 

 وابلثابت عن ابن عمر نقول ومعه ظاهر القرآن ـ وقد تقدم يف التخريج عزوه هذه األسانيد ـ.
                                                                                                                                                         

= 

وابن األثري، اللباب، (، 313/ 13، )1، طاألنسابيعرب بن قحطان الشعب العظيم ينسب إليه خلق كثري. السمعاين، 
 ( . 331/ 3,)د. ط

ه النسبة إىل خارف بن عبد هللا بن كثري بن مالك بن جشم هذ -بفتح اخلاء وكسر الراء بعد األلف ويف آخرها فاء اخلَاِريفُّ:( 1) 
 ( . 310/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/ 1، )1، طاألنساببطن من مهدان منهم احلارث األعور. السمعاين، 

الدوري-اتريخابنمعني( ، وابن معني، 119/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2)  م ( رق310/ 3) 1، طرواية
( رقم 209/ 1، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 10( رقم )33-29)ص:  د.ط، أحوالالرةال( ، واجلوزجاين، 1111)
( رقم 222/ 1، )1( ، وابن حبان، اجملروحني، ط313( رقم )13ـ19/ 3) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 211)
( 111ـ112/ 3، )3، طالسري( ، والذهيب، 1021( رقم )212-233/ 1، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 131)

( ، وابن 1121( رقم )331/ 1، )1، طامليزان( ، والذهيب، 911( رقم )303/ 1) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 13رقم )
 ( . 1023( رقم )131، )ص 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 239( رقم )131ـ131/ 2، )1، طالتهذيبحجر، 
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التعليقالفدهي:
 مث ساق األثر، مث قال بعده: عليي، وممن مذهبه أن اجلنب يتيمم ويصلقال ابن املنذر: 

وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من 
 .(3)التيمممن  معناه منع اجلنب فقهاء األمصار، وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قواًل 

الثاين منقطع لكن هو مشهور ن األول صحيح إىل عمر، و مث ساق أثريهما، وتبني من خترجيهما أ
عن شقيق، قال: كنت جالسا مع عبد هللا وأيب ( 331البخاري برقم )مذهب ابن مسعود كما يف 

موسى األشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجال أجنب فلم جيد املاء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي، 
فقال  [33]النساء:  ﴾موا صعيدا طيبافلم جتدوا ماء فتيم﴿فكيف تصنعون هبذه اآلية يف سورة املائدة: 

عبد هللا: لو رخص هلم يف هذا ألوشكوا إذا برد عليهم املاء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإمنا كرهتم 
هذا لذا؟ قال: نعم، فقال أبو موسى: أمل تسمع قول عمار لعمر: بعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حاجة، 

إمنا  »يف الصعيد كما مترغ الدابة، فذكرت ذلك للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:  فأجنبت فلم أجد املاء، فتمرغت
كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على األرض، مث نفضها، مث مسح هبما ظهر كفه 

 فقال عبد هللا: أفلم تر عمر مل يقنع بقول عمار؟« بشماله أو ظهر مشاله بكفه، مث مسح هبما وجهه
وإمنا مل يقنع عمر بقول عمار لكونه أخربه أنه كان معه يف تلك احلال وحضر معه  ر:قالابنحج
 وهلذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرمحن بن ومل يتذكر ذلك عمر أصاًل  ..تلك القصة 

 مع  :قال النووي ،نوليك ما توليت :إن شئت مل أحدث به فقال عمر :قال .اتق هللا اي عمار :أبزى
قول عمر اتق هللا اي عمار أي فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإين كنت معك 

ومع  قول عمار إن رأيت املصلحة يف اإلمساك عن التحديث به راجحة  ،وال أتذكر شيئا من هذا
 على التحديث به وافقتك وأمسكت فإين قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج فقال له عمر نوليك ما
 .توليت أي ال يلزم من كوين ال أتذكره أن ال يكون حقا يف نفس األمر فليس يل منعك من التحديث

بن مسعود فال عذر له يف اوأما  ،به يتضح عذر عمر كما قدمناه ،بعثين أان وأنت :قول عمار لعمرو 
 .(8)جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك التوقف عن قبول حديث عمار فلهذا

                                                 

 . (11-13/ 2)، 1، طوسطاألابن املنذر، ينظر: ( 1) 
 . (311/ 1) ،1، طفتحالباري، ابن حجرينظر: ( 2) 
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(:534)حديثرقم-33
ثـََناِإْسَحاقُ ْبُنُكَهْي  ,َعِنالثَـّْوِريِّ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,قالابناملنذر:َحدَّ َعْنَأيب,َأْخبَـَرََنَسَلَمُة

َْنُْكُثالشَّْهَرَوا,قَاَل:َةاَءرَُة  ِإىَلُعَمرَ,َعْنَعْبِدالرَّْْحَِنْبِنأَبـَْزى,َماِلك  لشَّْهَرْيِناَلفـََداَل:ِإَنَّ
َأِةَداْلَماءَ))جَنُْداْلَماُءفـََداَلُعَمُر: َلْمَأُكْنُأَصلِّيَحىتَّ .((َأمَّاَأََنفـَ

أوالاالتخريج:
( 311( رقم )1/239ابب: الرجل يعزب عن املاء ) ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف

ِبَل فـَتَـْعَلُم َأيّنِ فـََقاَل َعمَّاُر ْبُن ايَ ))به مطواًل بزايدة  ِسر : أََما َتْذُكُر ِإْذ َأاَن َوأَْنَت أِبَْرِض َكَذا نـَْرَعى اإْلِ
ِإْن َكاَن لََيْكِفيَك »فـََتَمعَّْكُت يف التـ رَاِب َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَضِحَك َوقَاَل:  ،َأْجنَـْبُت؟ قَاَل: نـََعمْ 

مُثَّ َمَسَح هِبَِما َعَلى َوْجِهِه  ،مُثَّ نـََفَخَها ،َوَضَرَب بَِيِدِه اأْلَْرضَ  ،َأْن تـَُقوَل َهَكَذا« ِعيدِ ِمْن َذِلَك الصَّ 
فـََقاَل ُعَمُر: اتَِّق اَّللََّ اَي َعمَّاُر قَاَل: فـََقاَل َعمَّاٌر: فَِبَما َعَليَّ َلَك  ،َوِذرَاَعْيِه ِإىَل َقرِيب  ِمْن ِنْصِف الذَّرِاعِ 

َوَلِكْن أَُولِّيَك ِمْن  ،فـََقاَل ُعَمُر: َكالَّ َواَّللَِّ  ،ْن َحقّ  اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإْن ِشْئَت َأْن اَل أَذُْكَرُه َما َحِييتُ مِ 
 .مرفوعاا ((أَْمرَِك َما تـََولَّْيتُ 

أثراامنفجعلهابن املنذر يف األوسط ـ كما تقدم أعاله )خمتصراً( ـ ): ومن طريق عبد الرزاق 
قرن بني أيب مالك  -( 19992( رقم )111-31/111وأخرجه أمحد يف املسند ),فدط( قولعمر

بنحوه مطواًل مع ذكر قصة الرجل  -و عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن عبد الرمحن بن أبزى 
 مث نفخ ،وضرب بكفيه األرض ،كان الصعيد الطيب كافيك»وفيه قال:  مرفوعااالسائل وعمار 

( 1/99ابب: التيمم ) ،وأبو داود يف السنن كتاب: الطهارة ،«وبعض ذراعيه ،مث مسح وجهه ،فيهما
وضرب بيديه إىل  ،إمنا كان يكفيك أن تقول هكذا»وفيه قال:  مرفوعاا( بنحوه مطواًل 322رقم )
 ومن طريقه ابن عبد الرب يف ،«مث مسح هبما وجهه ويديه إىل نصف الذراع ،مث نفخهما ،األرض

( رقم 1/131ابب: كيف التيمم ) ،والنسائي يف الكربى له كتاب: الطهارة ،(213/ 13التمهيد )
قرن بني أيب مالك و عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن عبد الرمحن بن أبزى _ مثل  -( 239)

 ،مث مسح وجهه ،مث نفخ فيهما ،وضرب بكفيه األرض»وفيه  ،مرفوعاارواية أمحد بنحوه مطواًل 
( رقم 1/119ابب: االختالف يف كيفية التيمم ) ،ويف اجملتىب كتاب: الطهارة ،«وبعض ذراعيه

( _ قرن بني أيب مالك و عبد هللا بن 1101( رقم )3/191وأبو يعلى يف املسند ) ،( مثله311)
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عبد الرمحن بن أبزى عن عبد الرمحن بن أبزى _ كذلك مثل رواية أمحد والنسائي بنحوه مطوالً 
و الطحاوي  ،«وبعض ذراعيه ،مث مسح وجهه ،مث نفخ فيهما ،وضرب بكفيه األرض»وفيه  ،عاامرفو

( فبعد أن ذكر الضرب ابلكفني مث النفخ فيهما مث مسح 111( رقم )1/112يف شرح معاين اآلاثر )
ويف رواية شك قال سلمة: ال « فمسح هبما وجهه ويديه إىل أنصاف الذراع»الوجه والكفني زاد 

ابب: ذكر  ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،( مثله111و ) ،بلغ الذراعني أم ال ،أدري
إمنا كان يكفيك أن »وفيه  ،مرفوعاا( بنحوه مطواًل 1003( رقم )1/323الرواايت يف كيفية التيمم )

 ،«مث مسح هبا وجهه ويديه إىل نصف الذراع ،مث نفخها ،وضرب بيده إىل األرض ،تقول هكذا
هممنطريقسلمةبنكهي عنأيبمالكعنعبدالرْحنبنأبزى.كل

( ولفظه يف 323( رقم )1/99ابب: التيمم ) ،يف السنن كتاب: الطهارة وأخرةهأبوداود 
مث ضرب إحدامها  ،مث ضرب بيديه األرض ،اي عمار إمنا كان يكفيك هكذا» مرفوعااهذا احلديث 
كلهم ،«ومل يبلغ املرفقني ضربة واحدة ،إىل نصف الساعدينمث مسح وجهه والذراعني  ،على األخرى

منطريقاألعمشعنأيبسلمةعنابنأبزىعنعماروليذكرأابمالك.
( 312( رقم )1/111ابب: التيمم يف احلضر ) ،يف اجملتىب كتاب: الطهارة وأخرةهالنسائي 

فضرب  ،إمنا كان يكفيك» لعمار له فقال: فذكر قصة السائل وتذكري عمار لعمر مث قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
وسلمة شك  -قال النسائي:  ،مث مسح هبما وجهه وكفيه ،مث نفخ فيهما ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص يديه إىل األرض

 فقال عمر: نوليك ما توليت.«. -ال يدري فيه إىل املرفقني أو إىل الكفني 
( فذكر قصة السائل وتذكري عمار لعمر مث قول 1101( رقم )193/ 3وأبو يعلى يف املسند )
ومسح  ،فضرب بيده األرض ضربة فنفخ يف كفيه« إمنا كان يكفيك»النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعمار له فقال: 

 بوجهه وكفيه.
ابب: النفخ يف اليدين بعد ضرهبما على الرتاب  ،وابن خزمية يف صحيحه كتاب: الوضوء

وضرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بيده على » ،«إمنا كان يكفيك»فيه فقال: ( و 219( رقم )1/131للتيمم )
 «.ومسح هبما وجهه وكفيه ،مث نفخ فيها ،األرض

ورقم  ،( مثل رواية أيب يعلى113( رقم )112/ 1وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
 بلغ الذراعني أم ال. ،قال سلمة: ال أدري ،( حنوه113)
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( رقم 1/321ابب: ذكر الرواايت يف كيفية التيمم ) ،نن الكربى كتاب: الطهارةوالبيهقي يف الس
مث تذكري عمار لعمر  ،( فذكر قصة الرجل الذي سأل عمر فقال: إين أجنبت فلم أجد املاء1003)

مث  ،فنفخ فيهمافضرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بكفيه األرض « إمنا كان يكفيك هكذا»وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعمار 
قال البيهقي عقب إيراده  ،«مل جياوز الكوع»وزاد:  ،( مثله1001مسح هبما وجهه وكفيه" وبرقم )

( 1001( برقم )1/321ويف ) ،هذا احلديث: رواه سلمة عن ذر إال أنه شك يف متنه واضطرب فيه
 .حنوه وفيه فقال سلمة: ال أدري بلغ الذراعني أم ال

 أو إىل املرفقني. ،كر قول شعبه: مث شك سلمة فلم يدر إىل الكفني( ذكره مث ذ 1001وبرقم )
منطريقذرعنعبدهللابن(النسائيوأبويعلىوابنخزميةوالطحاويوالبيهدي) كلهم

عبدالرْحنبنأبزىعنأبيه.
مالحظةوإشكال:

م يكون بضرب الكفني وهو أاّن جند أن التيمإشكال عند التأمل والنظر يف هذه املتون يرد هناقلت:
مسح الكفني إىل  ،جاء يف بعض الرواايت ،يف األرض مث نفضهما مث املسح هبما للوجه والكفني

 نصف الذراعني أو بعض الذراعني وحنوها.
كفاان األئمة مؤونة البحث والتفتيش؛ فبينوا أن سلمة بن كهيل قد شك يف فقدوأماةوابه؛

برواية ما زاد على الكفني؛ وممن ذكر ذلك من األئمة:  منت هذا احلديث واضطرب؛ فيما يتعلق
 والبيهقي. ،والطحاوي ،النسائي

اإلسناد:اثنياادراسة
 ثقة له ما ينكر. (13صتقدم ) ،الدبري :إسحاق-3
 .فكان يُلقن فيتلقن يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص : عبدالرزاق-8
سلمة بن روىعن: (3)محزة أبو عبد هللا الثوريهو ابن سعيد بن مسروق بن سفيان:-1

 وجرير بن عبد احلميد وغريمها. ،: عبد الرزاق الصنعاينوعنه ،وسليمان التيمي وغريمها ،كهيل
                                                 

، األنساببفتح الثاء املنقوطة بثالث ويف آخرها الراء، هذه النسبة اىل بطن من مهدان وبطن من متيم. السمعاين، الثَـّْورّي:( 1) 
 ( . 1/233,)وابن األثري، اللباب، د. ط(، 3/112، )1ط
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فممن وصفه بذلك  ،وشهدوا له ابحلفظ واإلتقان وأنه إمام حجة ،أث  عليه األئمة وابلغوا يف توثيقه
 ،وغريهم كثري ،وابن حبان ،والنسائي ،وأبو حامت ،وابن املديين ،وابن معني ،وابن مهدي ،ووكيع ،شعبة

وهو مع حفظه وإمامته ُوصف ابلتدليس عن الضعفاء؛  ،وكان سفيان أتقن أصحاب أيب إسحاق
ووصفه ابن حجر ابحلفظ  ،ووصفه الذهيب ابإلمام أحد األعالم ،والنسائي ،وصفه بذلك حيىي

 .(3)من السابعة مات سنة إحدى وستني ومائة ،مبا دلسواإلمامة واإلتقان مع العبادة وأنه ر 
عيب عليه التدليس؛ لكن تدليسه يُغمر يف حبر ما روى؛ فإنه   ،: ثقة إمام حافظاخلالصةفيه

وقد عده ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب  ،(8)كان قليل جدًا كما وصفه بذلك البخاري
 .(1)ا له يف الصحيح إلمامته وقلة تدليسه التدليس ممن احتمل األئمة تدليسه وأخرجو 

أبو روىعن ،(4)هو ابن حصني احلضرمي أبو حيىي الكويف التنعيسلمةبنكهي :-4
 ،ومحاد بن سلمة وغريمها. وثقه شعبة ،: سفيان الثوريوعنهوسعيد بن جبري وغريمها  ،مالك الغفاري
وخلق كثري. وكذا وصفه الذهيب  ،والنسائي ،وأبو حامت ،وأبو زرعة ،وأمحد ،وابن معني ،وابن مهدي

 .(5)تويف سنة واحد وعشرون ومائة  ،من الرابعة ،وزاد ابن حجر مع تشيع فيه ،وابن حجر ابلثقة
 ثقة متفق عليه.اخلالصةفيه:

                                                 

( رقم 1/301، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 312( رقم )221-3/222) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، ينظر: ابن ( 1) 
( 191، )ص2طةامعالتحصي ,(، والعالئي، 2301( رقم )113-11/113)1،طهتذيبالكمال(،واملزي، 9231)

( رقم 32)ص 1ط ،طبداتاملدلسني( ، وابن حجر، 1331( رقم )1/333، )1، طالكاشف(، والذهيب، 233رقم )
 ( . 2331( رقم )233، )ص1، طالتدريب(، ابن حجر، 200( رقم )111-3/111،)1، طالتهذيب(،ابن حجر، 11)

 ( . 1/31) 1ينظر: ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ط( 2) 
 ( . 13)ص 1، ططبداتاملدلسنيينظر: ابن حجر، ( 3) 
هذه النسبة إىل بين تنع وهم بطن من مهذان أكثرهم  -تاء اثلث احلروف وسكون النون ويف آخرها العني بكسر الالتنعي:( 3) 

 ( . 1/223,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/91، )1، طاألنسابنزلوا الكوفة وقيل تنعة قرية فيها برهوت. السمعاين، 
( ، واملزي، 312( رقم )111-3/110( و )31( رقم )133-1/133) 1، طاجلرحوالتعدي ( ينظر: ابن أيب حامت، 1) 

( ، وابن 2031( رقم )1/313، )1، طلكاشف( ، والذهيب، ا2311( رقم )311-11/313، )1، طهتذيبالكمال
 ( . 2109( رقم )239، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 213( رقم )111-3/111، )التهذيبحجر، 
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عبد الرمحن بن  روىعن ،أبو مالك الكويف )مشهور بكنيته( ،(3)هو غزوان الغفاريأيبمالك:-5
 .: سلمة بن كهيل وحصني بن عبد الرمحن وغريمهاوعنه ،بن عباس وغريهم أبزى وعبد هللا

وذكر ابن سعد أنه كان قليل  ،وابن حبان يف ثقاته ،وذكره البخاري يف اترخيه ،وثقه ابن معني 
 .(8)من الطبقة الثالثة  ،وابن حجر ،ووثقه كذلك كل من الذهيب ،احلديث

 قليل احلديث. ،ثقةاخلالصةفيه:
موالهم؛ موىل انفع بن عبد احلارث )سكن الكوفة هو اخلزاعيالرْحنبنأبزى:عبد-2

أيب مالك وعبد الرمحن بن وعنه: ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر الصديق وغريهمروىعن:واستعمل عليها( 
 أيب ليلى وغريمها.

 عقوب بن وي ،والرتمذي ،وممن جزم أبن له صحبة: خليفة بن خياطخمتلفيفصحبته.
وذكره ابن سعد فيمن مات رسول  ،وغريهم ،وبقي بن خملد ،والربقي ،والدارقطين ،وأبوعروبة ،سفيان

وذكره غري واحد يف الصحابة خلفه. وقال  ،وقال البخاري له صحبة ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهم أحداث األسنان
قال أبو زرعة: عبد  ،ه ابن حبان يف ثقات التابعنيوذكر  ،أبو حامت: أدرك النيّب ملسو هيلع هللا ىلص وصّلى خلفه
وقال احلاكم: ممن صح عندان أنه أدرك النيب صلى هللا عليه  ،الرمحن بن أبزى عن عمر هنع هللا يضر مرسل

وقال أبو نعيم: وال يصح البن أبزى عن النيب  ،وسلم إال أن أكثر روايته عن أيب بن كعب والصحابة
وأيب بن كعب  ،وقال ابن األثري: أدرك النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأكثر روايته عن عمر ،ة وال له صحبة ورؤيةملسو هيلع هللا ىلص رواي

وقال ابن أيب داود هو اتبعي، وقال ابن العراقي:  ،وقال العالئي: خمتلف يف صحبته ،رضي هللا عنهما
 .(1)صغريوقال حجر: صحايب  ،وال يوافق أاب زرعة على أن روايته عن عمر مرسلة

                                                 

هذه النسبة إىل غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة  -لفاء وبعد األلف راء بكسر الغني وفتح االِغَفاِريُّ:( 1) 
 ( . 2/391,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 13-10/13، )1، طاألنسابينسب إليها كثري. السمعاين، 

( ، وابن أيب حامت، 393قم )( ر 109/ 1، )التاريخالكبري( ، والبخاري، 231/ 1، )1، طالطبدات( ينظر: ابن سعد، 2)
والتعدي  ( ، والذهيب، 3303( رقم )1/233، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 319( رقم )1/11) 1، ط اجلرح

( ، وابن حجر، 313( رقم )231-9/231، )1، ط التهذيب( ، وابن حجر،3321( رقم )2/111، )1، طالكاشف
 ( . 1313( رقم )332، )ص 1، طالتدريب

( ، 391( رقم )1/203) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 900( رقم )1/231، )التاريخالكبريلبخاري، ينظر: ا( 3) 
( ، واحلاكم، 3033( رقم )1/39، )1، طالثدات( ، ابن حبان، 310( رقم )129، )ص1، طاملراسي وابن أيب حامت، 

= 
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وتُرجم  ،خمتلف يف صحبته. والذي يظهر أنه صحايب والعمدة على قول اجلمهور ،ثقةاخلالصةفيه:
 .(3)يَب وأُ  ،أكثر روايته عن عمر، وذكروا أنه أدرك النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصلى خلفه ،له يف تراجم الصحابة

:احلديثاثلثاااحلكمعلى
إال أننا جند أن يف متنه اضطراب ـ كما تقدم ـ واحلمل  ،ورواته كلهم ثقات ،إسنادهصحيح

فاحلديث صحيح عدا اللفظة  يهوعلكما سبق بيانه؛   ،فيه على سلمة بن كهيل فإنه اضطرب فيه
 وهللا تعاىل أعلم ابلصواب. ،((إىلنصفالذراع))املضطرب فيها وهي قوله: 

وممن صحح هذا  ،(8)األلباين وممن قال هبذا أيضًا ـ صحيح إال قوله إىل نصف الذراع ـ
 .(1)وحسن سليم أسد ،احلديث ابجلملة األعظمي





                                                                                                                                                         

= 

أسد(، وابن األثري، 1119( رقم )1/311)1، طمعرفةالصحابة(، وأبو نعيم، 1003( رقم )1/301)1، طاملستدرك
( ، والذهيب، 3139( رقم )103-11/101، )1، طهتذيبالكمال( ، املزي، 3211( رقم )3/313، )1ط الغابة,
ةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 3132( رقم )1/120، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 33( رقم )3/202، )3، طالسري
(، 133-133)ص 1،طتفةالتحصي يفذكررواةاملراسي  الدين ابن العراقي،(، وويل320ـ313( رقم )220،)ص2ط

 ( . 1030( رقم )230-3/233،)1، طاإلصابة(، وابن حجر، 211( رقم )133/ 1)1، طالتهذيبوابن حجر، 
(، 1399( رقم )922/ 2)1، طاإلستيعاب(، ابن عبد الرب، 2011-3/2010، )1، طمعرفةالصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1) 

 ( . 1030( رقم )230-3/239، )1، طاإلصابة(، ابن حجر، 3211( رقم )313/ 3، )1طأسدالغابة,ابن األثري، 
 ( . 121( ، وضعيف سنن ابن ماجة )11، ضعيف سنن النسائي )األلباين( ينظر: 2) 
 ( . 192/ 3، )1، طاملسند( ، وأبو يعلى، 131/ 1) 3، طصحيحابنخزميةينظر: ابن خزمية، ( 3) 
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(:535حديثرقم)-38
احْلََسنِ ْبُن َعِليُّ ثـََنا َحدَّ املنذر: ابن هللاِ,قال َعْبُد ُسْفَيانَ,ثنا ِإْسَحاقَ,َعْن َأيب َأيب,َعْن َعْن

 .((َلْوَأْةنَـْبُتمثََّلَْأِةِداْلَماَءَشْهرااَماَصلَّْيتُ))اَل:أَنَُّهقَ,َعِناْبِنَمْسُعود ,ُعبَـْيَدةَ
:ِإَذاَأْةَنَبالرَُّةُ َوَلْجيَِِداْلَماَءَفاَليـَتَـَيمَُّمَواَلُيَصلِّي,قَاَلُسْفَياُن:اَلََنُْخُذِِبََذا  ,َوقَاَلالنََّخِعيُّ

لَّىالصََّلَواِت.َوِإَذاَوَةَداْلَماَءاْغَتَسَ َوصَ

أوالاالتخريج:
( 322( رقم )1/231ابب: الرجل يعزب عن املاء ) ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف

( 3/213عجم الكبري )الطرباين يف امل ،وأخرةهمنطريقعبدالرزاق ،به,منطريقسفيانالثوري
,منطريقزهري( 3111( رقم )3/313) أخرجه الطرباين كذلك يف املعجم الكبري( و 3233رقم )
بنحوه( 131( رقم )131وأخرجه أبو نعيم يف كتاب الصالة )ص ،بنحوه زهري طريق و  ،من

كلهم)سفيانوزهريوشريك(منطريقأيبإسحاقعنأيب,بنحوه,منطريقشريك( 139)
عبيدةعنابنمسعود.

ابب: من قال ال يتيمم حىت جيد املاء  ،كتاب: الطهارات  ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف
إذا كنت )): -أي ابن مسعود  -ولفظه: قال عبد هللا ،منطريقالنخعي( 1119( رقم )1/131)

 .((يف سفر فأجنبت فال تصل حىت جتد املاء وإن أحدثت فتيمم مث صل

اإلسناد:اثنياادراسة
عبد روىعن:حلسن بن أيب عيسى، أبو ا ،(3)هو ابن موسى بن ميسرة اهلاليلعليبناحلسن:-3

أبو داود، وابن خزمية، وغريمها. ذكره  روىعنهوعبد هللا بن يزيد املقرئ وغريمها،  ،هللا بن الوليد العدين
ابن حبان يف الثقات، وقال أبو حامد ابن الشرقي: الثقة املأمون، وقال دمحم بن عبد الوهاب الفراء: 

 حلجاج: الطيب بن الطيب. هو عندي ثقة صدوق، وقال مسلم بن ا

                                                 

بكسر اهلاء، هذه النسبة إىل ب  هالل، وهي قبيلة نزلت الكوفة، واملنتسب إليها والء اإلمام أبو دمحم سفيان بن اهِلاَليلُّ:( 1) 
 (. 331/ 3اللباب)( و ابن األثري، 330/ 13، )1، طاألنسابعيينة ابن أىب عمران، وامسه ميمون اهلاليل. . السمعاين، 
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وقال احلاكم يف اتريخ بلده: من أكابر علماء نيسابور وابن عاملهم، وقال أبو أمحد ابن عدي احلافظ 
مسعت مشائخنا يذكرون أنه أكله الذئب يف قرية برستاق أرغيان يف شهر رمضان سنة سبع وستني 

 .(3)ل ابن حجر: ثقة، ومائتني وقيل غري ذلك يف سبب موته. وقال الذهيب: صدوق، وقا
 ثقة.اخلالصة:

املعروف  ،أبو دمحم املكي ،(8)هو ابن ميمون بن عبد هللا األموي:عبدهللابنالوليد-8
علي بن  وعنه ،سفيان الثوري ومصعب بن اثبت وغريمها روىعن ،موىل عثمان بن عفان(1)ابلعدين

مل يكن صاحب  ،ان وجعل يصحح مساعهاحلسن وأمحد بن حنبل وغريمها.قال أمحد: قد مسع من سفي
وذكره البخاري  ،وكان رمبا أخطأ يف األمساء وقد كتبت أان عنه كثريا ،وحديثه حديث صحيح ،حديث
وقال ابن معني:  ،وقال أبو حامت: شيخ يكتب حديثه وال حيتج به ،وقال أبو زرعة: صدوق ،يف اترخيه
وقال ابن عدي: ما رأيت يف أحاديثه  ،قيم احلديثمل أكتب عنه شيًئا وقال ابن حبان: مست ،ال أعرفه

وقال املزي: استشهد  ،بل وعده من أصحاب الثوري ،وقال الدارقطين: ثقة مأمون ،شيًئا منكرًا فأذكره
 ،والنسائي ،والرتمذي ،وروى له أبو داود ،وروى له يف كتاب" األدب " ،به البخاري يف الصحيح

وقال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ من   ،اري يف" الصحيح "واستشهد به البخ ،وقال الذهيب: شيخ
.(4)كبار العاشرة

                                                 

والتعدي  حامت، ينظر: ابن أيب( 1)  ( رقم 9/311، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 331( رقم )1/191) 1، طاجلرح
/ 3) ، طإكمالهتذيبالكمال، ومغلطاي، ( 3033( برقم )313/ 20، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 13119)

( رقم 1/312، )1ط ،اتريخاإلسالم(، والذهيب، 3931( رقم )2/31، )1، طالكاشفوالذهيب، ( 3113( رقم )233
 (. 3101( رقم )333)ص1، طالتدريب(، وابن حجر،112( رقم )300-1/233)1، طالتهذيب(،وابن حجر، 321)

: بضم األلف وفتح امليم وكسر الواو، هذه النسبة اىل أمية، واملشهور هبذه النسبة مجوع كثرية، منهم بنو أمية بن عبد األَُمِوي( 2) 
لذين ولوا اخلالفة وهم ينتسبون اىل أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، وفيهم كثرة من اخللفاء مشس ابن عبد مناف بن قصي ا

 ( . 1/91,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/339، )1، طاألنسابوالصحابة والتابعني وأئمة املسلمني. السمعاين، 
نسب إليها مجاعة « عدن»ة إىل بلدة من بالد اليمن يقال هلا بفتح العني والدال املهملتني ويف آخرها النون، نسبالَعَدينُّ:( 3) 

 ( . 2/329,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/233، )1، طاألنسابمن العلماء. السمعاين، 
سؤاالتأيبداودلإلمامأْحدبنحنب يفةرح( ، وأبو داود، 331( رقم )3/931) الضعفاءينظر: أبو زرعة الرازي، ( 3) 

، الثدات( ، وابن حبان، 911( رقم )1/199) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 231ص,)1طوتعديلهم,الرواة
اإللزامات( ، و الدارقطين، 1090( رقم )309-1/301، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 13912( رقم )9/339، )1ط

= 
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 رمبا أخطأ يف األمساء. ،صدوقاخلالصةفيه:
 .إمام ثقة ( 91)صتقدم سفيانالثوري:-1
 ثقة مدلس. (11)ص تقدم إسحاق:وأب-4
5- عبيدة:  ،كنيته  ويقال: امسهالكويف(3)هو عامر بن عبد هللا بن مسعود اهلذيلأيب

أخو عبد الرمحن ،)واألشهر أنه ال اسم له غري كنيته روىعن: ابن مسعود )أبيه( وأبو موسى (
 وغريهم. ،وجماهد بن جرب ،أبو إسحاقوعنه: ،األشعري وغريهم

اختُلف يف مساعه من قلت: ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،والعجلي ،وابن معني ،وثقه ابن سعد
وزاد الدارقطين أن أاب عبيدة   ،والدارقطين أنه مل يسمع عن أبيه شيًئا ،بانوابن ح ،أبيه فذكر العجلي

 ،ونظرائه ،مث ذكر أن أاب عبيدة أعلم حبديث أبيه من حنيف بن مالك ،كان صغريًا بني يدي أبيه
وذكر ابن  ،قال الذهيب: وثقوه ،وذكر الربقاين بصيغة التمريض أنه قيل أن مساعه من أبيه صحيح

 .(8)وقيل سنة اثنتني ومثانني  ،تويف سنة إحدى ،من كبار الطبقة الثالثة ،ثقة حجر أنه
 يرسل عن أبيه. ،ثقةاخلالصةفيه:

                                                                                                                                                         

= 

، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 3133( رقم )213-11/211، )1، طهتذيبالكمال، واملزي، 1( ط313)ص والتتبع
اإلسالم( ، والذهيب، 3031( رقم )1/101) (، وابن حجر، 223( رقم )1/101،)1، طاتريخ ، 1، طالتهذيب
( 32)ص 1طحبرالدم,(، وابن املربد، 3132( رقم )329، )ص1، طالتدريب(، وابن حجر، 133( رقم )1/10-11)

 ( . 1331( رقم )2/392، )1، طلأيباحلسنالدارقطينموسوعةأقوا(، وجمموعة من الباحثني، 111رقم )
بضم اهلاء وفتح الذال وبعدها الم هذه النسبة إىل هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن اهلَُذيلُّ:( 1) 

( ، 331/ 13، )1ط، األنسابوأكثر أهل وادي خنلة ابلقرب من مكة من هذيل ينسب إليه كثري من العلماء. السمعاين، 
 ( . 393/ 3,)وابن األثري، اللباب، د. ط

( ، وابن أيب حامت، 1333( رقم )103، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/210، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 
هتذيب( ، واملزي، 1232( رقم )1/111، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1331( رقم )3/303) 1، طاجلرحوالتعدي 

( ، والذهيب، 193( رقم )123/ 1، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 3011( رقم )13-13/11، )1، طالالكم
( ، جمموعة من املؤلفني، 9231( رقم )111، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 131( رقم )313/ 3، )3، طالسري

 ( . 1113( رقم )2/332، )1، طموسوعةأقوالالدارقطين
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 .(3)وهو ما رجحه احلافظ ابن حجر  ،والراجح أنه ال يصح له مساع من أبيه 
هو ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ ابن فار بن خمزوم بن صاهلة بن  عبدهللا:-2
أبو عبد الرمحن  ،ن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضركاهل ب
وكان أول  ،أسلم مبكة قدمياً  ،حليف بين زهرة. صحايب مشهور من كبار علماء الصحابة ،بن اهلذيل

ب وكان حي ،وشهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول هللا  ،وهاجر اهلجرتني ،من جهر ابلقرآن مبكة
ويسرته إذا اغتسل حىت عرف أبنه صاحب نعل رسول  ،وميشي أمامه ،فكان خيدمه ،مالزمه النيب 

وسعد بن معاذ.  ،وعن عمر ،ابلكثري النيّب  وحّدثعن ،يلبسه إايها ،هللا  من وروىعنه:
 وأبو ،ومن التابعني: علقمة ،وغريهم ،وأنس ،وجابر ،وأبو سعيد ،الصحابة العبادلة وأبو موسى

كان زاهدًا يف   ،كان أقرب الناس هداي وداّل ومستا برسول هللا   ،وغريهم كثري ،ومسروق ،األسود
وقيل: مات  ،مات ابملدينة سنة اثنتني وثالثني. وقيل مات سنة ثالث وثالثني ،راغباً يف اآلخرة ،الدنيا

 .(8)ابلكوفة. واألول أثبت

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
وقد  ،فإن أاب عبيدة مل يسمع من ابن مسعود ،علة فيه أال وهي اإلنقطاع ؛ لوجودإسنادهضعيف

  .(1)أشار اهليثمي إىل ذلك
 (، وأشران إليها قريًبا.331ولكن فتوى ابن مسعود اثبتة عنه كما يف صحيح البخاري )

                                                 

 ( . 9231( رقم )111، )ص1، طتدريبالينظر: ابن حجر، ( 1) 
( 201-3/139، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 1113( رقم )333-3/391، )1، طاإلستيعاب( ينظر: ابن عبد الرب، 2) 

 ( . 3310رقم )
 ( . 1/210جممعالزوائد)ينظر: اهليثمي، ( 3) 
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:يَنلَْيَسَمَعُهْمَماء ِذْكُرمِجَاِعاْلُمَساِفِرالَِّذياَلجيَُِداْلَماَءَوَأْهِ اْلَباِديَِةالَّذِ

(:532حديثرقم)-31
ثـََناَعِلي  ,َوَمْيَسَرةَ,َعْنزَاَذانَ,َعْنَعطَاِءْبِنالسَّاِئبِ,ثناَْحَّاد ,ثناَحجَّاج ,قالابناملنذر:َحدَّ

))قَاَل:,َعْنَعِليّ  يـَْوم  َوَثاَلثَة ِإَذاَكاَناْلُمَساِفُرَسائِراايَِرُداْلَماَءُك َّ يـَْوَمنْيِ َفاَليـَْغَشىَأْهَلُه,وَُك َّ
َيرَِداْلَماءَ .((َحىتَّ

أوالاالتخريج:
 انفرد إبخراجه ابن املنذر فيما اطلعت عليه من مصادر. هذا األثر

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (39تقدم )ص عليبنعبدالعزيز: -1
 ثقة. (99)ص تقدم  حجاجبناملنهال-8
 تغري حفظه ملا كرب سنه. ،( ثقة حافظ99تقدم )ص ْحادبنسلمة-1
بن مالك وقيل ابن زيد وقيل ابن يزيد أبو دمحم وقيل أبو السائب اهو  عطاءبنالسائب:-4

 ،وطاووس بن كيسان وغريمها ،زاذانروىعن: ،موالهم الكويفوقيل أبو زيد وقيل أبو يزيد الثقفي
 د بن زيد وغريمها.: محاد بن سلمة ومحاوعنه

وقال ابن القطان: ما مسعت أحدا  ،وأبو داود ،والعجلي ،وأمحد ،وابن معني ،وثقه ابن سعد 
وقال ابن سعد:  ،وزاد: عطاء تغري حفظه بعد ،من الناس يقول يف عطاء شيًئا قط يف حديثه القدمي

ال ابن معني: اختلط وق ،قد روى عنه املتقدمون وقد كان تغري حفظه آبخره واختلط يف آخر عمره
وُسئل عنه شعبة فقال: إذا حدثك عن رجل واحد فهو ثقة وإذا  ،فمن مسع منه قدميًا فهو صحيح

وقال أبو حامت: حمله الصدق قدمياً  ،كان الشيخ قد تغري  ،مجع فقال: زاذان وميسرة وأبو البخرتي فاتقه
ومسع منه محاد بن  ،ه ختاليط كثريةقبل أن خيتلط صاحل مستقيم احلديث مث أبخرة تغري حفظه يف حديث

وقال الطحاوي: وإمنا حديث  ،وقال النسائي: ثقة يف حديثه القدمي إال أنه تغري ،زيد قبل أن يتغري
ومحاد بن  ،وسفيان الثوري ،عطاء الذي كان منه قبل تغريه يؤخذ من أربعة ال من سواهم وهم: شعبة

لكنه ساء  ،ثقة ،أحد األعالم على لني فيه ،افظاحل ،ومحاد بن زيد. وقال الذهيب: اإلمام ،سلمة
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حفظه قلياًل يف أواخر عمره. وقال العالئي: أحد التابعني مشهور أخرج له البخاري حديثًا واحًدا 
تويف سنة ست  ،من اخلامسة ،ومل خيرج له مسلم. قال ابن حجر: صدوق اختلط ،مقرواًن آبخر
 .(3)وثالثني ومائة 

فمن مسع منه قدميًا  ،تغري حفظه آبخره واختلط يف آخر عمره ،ق عليهثقة متفاخلالصةفيه: 
 ومن مسع منه آبخرة فهو مضطرب احلديث. ،فهو صحيح
روىعن: ،موالهم الكويف البزاز(8)الكندي ،ويقال أبو عمر ،هو أبو عبد هللازاذان:-5

 غريمها.وعمرو بن مرة و  ،عطاء بن السائبوعنه: ،ميسرة و أيب هريرة و غريمها
وقال ابن  ،وقال النسائي: ليس به أبس ،واخلطيب ،والعجلي ،وابن معني ،وثقه ابن سعد 

وإمنا رماه من رماه  ،وذكر ابن عدي أن أحاديثه ال أبس هبا إذا روى عنه ثقة ،حبان: خيطىء كثريا
 ،لة احلديثمع ق ،وصفه الذهيب ابلصدق والثقة ،وذكر احلاكم أنه ليس ابملتني عندهم ،لكثرة كالمه

 .(1)من الثانية مات سنة اثنتني ومثانني ،وفيه تشيع ،وذكر ابن حجر أنه كان صدوق يرسل
                                                 

( ، 233( رقم )33)ص: 1( ط)روايةالدارمياتريخابنمعني(، وابن معني، 339/ 1)1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
اجلامعيف( ، وأمحد بن حنبل، 992( رقم )313/ 1) 2رواية ابنه عبد هللا، ط- العل ومعرفةالرةالوأمحد بن حنبل، 

الرةال ومعرفة ( رقم 333ـ 332،)ص1، طالثدات(، والعجلي، 33( رقم 11)ص: 1، رواية املروذي وغريه،طالعل 
( 211/ 1، )1، طالثدات(، وابن حبان، 1939( رقم )333ـ1/333) 1، طاجلرحوالتعدي  حامت، (، وابن أيب1129)

/ 1، )1، طالكام (، و ابن عدي، 1131( ، رقم )1339( رقم )3/339، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 3329رقم )
( رقم 22/ 2، )1، طشفالكا(، والذهيب، 3333( رقم )31/ 20، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1122( رقم )19
( رقم 93ـ 92، )ص 1، طاملختلطني(، والعالئي، 1131( رقم )13ـ 10/ 3،)1، طامليزان(، والذهيب، 3139)
 ( . 33(رقم )333ـ323،)ص1،طالكواكبالنريات(،ابن الكيال،3191( رقم )331)ص1،طالتدريب(،وابن حجر،33)

ال املهملة هذه النسبة إىل كندة وهي قبيلة كبرية مشهورة من اليمن وكان منها بكسر أوهلا وسكون النون وكسر الدالِكْنِديُّ:( 2) 
 ( . 111/ 3,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 111/ 11، )1، طاألنسابمجاعة من املشهورين يف كل فن. السمعاين، 

( رقم 13)ص نمعنييفالرةالمنكالمأيبزكرايحيىيب( ، وابن طهمان، 113/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
( رقم 3/113) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 310( رقم )113، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 111)
( ، 129( رقم )3/203، )1، طالكام ( ، ابن عدي، 2939( رقم )211/ 3، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 2191)

( 3/111، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 1331رقم )( 211 - 3/213، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
( ، 2911( رقم )13/ 2، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1103( رقم )1/300، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3111رقم )

 ( . 1311( رقم )213، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 301( رقم )1/111، )1، طالتهذيبوابن حجر، 



 

 92 

 

 ال أبس به. ،قليل احلديث ،ثقةاخلالصةفيه:
 الكويف )صاحب راية على(. ،(3)أبو مجيلة الطهوي ،هو ابن يعقوبميسرة:-5
  وغريمها. علي بن أيب طالب واحلسن بن علي بن أيب طالب روىعن: عطاء بن وعنه:

وقال ابن حجر:  ،وقال: الذهيب وثق ،ذكره ابن حبان يف ثقاته السائب وعبد هللا بن أيب مجيلة )ابنه(.
 .(8)مقبول من الثالثة

 جمهول احلال.اخلالصةفيه:
 ،وأما ذكر ابن حبان له يف الثقات فهو على طريقته اليت سار عليها يف توثيق اجملاهيلقلت: 
قول الذهيب: "ُوثِّق" فهي عبارة يطلقها فيمن ُوثَِّق توثيقًا غري معترب؛ ولذا قال ابن حجر: وأما 
روى له أبو داود  .(1)أي: عند املتابعة وإال فلنيِّ احلديث كما ذكر ذلك يف مقدمة التقريب« مقبول»

 .(4)والنسائي وابن ماجه والطحاوي
 (.11)ص تقدمصحايبعليبنأيبطالب:-2

ثاااحلكمعلىاحلديث:اثل
 األوىل: جهالة حال ميسرة. ضعيف؛ حيث توجد فيه علتان: هإسناد

الثانية: مجع عطاء بن السائب يف روايته هلذا احلديث بني زاذان وميسرة ـ حيث قال: عن زاذان 
يف وأما تغري عطاء آبخرة فال يؤثر  ،وميسرة ـ وهو مما يُتقى من حديث عطاء كما تقدم من كالم شعبة

 اإلسناد؛ حيث أن محاد بن سلمة من األكابر الذين مسعوا منه قبل التغري.

                                                 

هذه النسبة  -بضم الطاء وفتح اهلاء ويف آخرها واو وقيل بضم الطاء وسكون اهلاء وقيل بفتح الطاء وسكون اهلاء يُّ:الطَُّهوِ( 1) 
، 1، طاألنسابإىل طهية وهو بطن من متيم وهي طهية بنت عبد مشس بن سعد بن زيد مناة بن متيم. السمعاين، 

 ( . 232/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/110)
( رقم 321/ 1، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1133( رقم )9/212) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 2) 

( رقم 310/ 2، )1، طالكاشف(، والذهيب، 1329( رقم )131-133/ 23، )1، طهتذيبالكمالاملزي، (، و 1139)
 ( . 1033( رقم)111،)ص1، طدريبالت(، وابن حجر، 133( رقم )391/ 10،)1،طالتهذيب(، وابن حجر، 1113)

 ( . 13ينظر: )ص( 3) 
 ( . 2939( رقم )3/299، )1طينظر: العيين، مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر، ( 3) 
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التعليقالفدهي:
اختلف أهل العلم يف غشيان من ال ماء معه من املسافرين وغريهم، فكرهت طائفة ملن هذه صفته أن 

مالك: ال جيامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري وقال 
 . (3)أحب له أن يصيب أهله إال ومعه ماء

 وأابحت له طائفة غشيان أهله وإن مل يكن معه ماء، فقالت: يتيمم ويصلي. 
روي هذا عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، واحلسن، وقتادة، وهو قول سفيان، واألوزاعي، 

توقاه أحب إيل، إال أن خياف قال والشافعي، وأمحد وقال: قد فعله ابن عباس وقال يف مكان آخر ي
إسحاق: هو سنة مسنونة من النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أيب ذر وعمار، وفعله ابن عباس وقال أصحاب الرأي: 

 [33]النساء:  ﴾فلم جتدوا ماء فتيمموا﴿يطؤها واحتجوا بقوله تعاىل: 
(8). 

وطء الزوجة وملك اليمني، فما أابح فهو وهبذا القول نقول؛ ألن هللا تعاىل أابح مث قال ابن املنذر: 
على اإلابحة، ال جيوز حظر ذلك وال املنع منه إال بسنة أو إمجاع، واملمنوع منه حال احليض واإلحرام 
والصيام، وحال املظاهر قبل أن يكفر، وما وقع حترمي الوطء منه حبجة، فأما كل خمتلف فيه يف ذلك، 

]البقرة:  ﴾فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا﴿قال تعاىل:  .فمردود إىل أصل إابحة الكتاب الوطء

اآلية وقد جعل التيمم طهارة ملن ال جيد املاء، وال فرق بني من صلى بوضوء عند وجود املاء، [ 222
وبني من صلى بتيمم حيث ال جيد املاء؛ إذ كل مؤد مما فرض عليه ويف املسألة قول اثلث قاله عطاء، 

ال جيد املاء: إن كان بينه وبني املاء أربع ليال فصاعدا فليصب أهله، وإن كان بينه قال يف املسافر 
وبينه ثالث ليال فما دوهنا مل يصب أهله وقال الزهري: إن كان يف السفر فال يقرهبا حىت أييت املاء، 

انها يف وإن كان معزاب فال أبس أن يصيبها وإن مل يكن عنده ماء. قال أبو بكر: واألخبار اليت ذكر 
  .(1)ابب إثبات التيمم للجنب املسافر الذي ال جيد املاء دالة على صحة ما قلناه

                                                 

 . (11/ 2)، 1، طاألوسطابن املنذر، ينظر: ( 1) 
 . (11/ 2)، مرةعسابقابن املنذر، ينظر: ( 2) 
 . (19/ 2)، سابقمرةعابن املنذر، ينظر: ( 3) 
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(:537حديثرقم)-34
َراِهيُمْبُنُمْنِدذ  ثـََناِإبـْ َوةُ,ثنااْلُمْدِرئُ,قالابناملنذر:َحدَّ َأْخبَـَرُه,ثناأَبُوَصْخر ,ثناَحيـْ رَُةالا َأنَّ

ِعْكرَِمَةَمْوىَل َعاْبَنَعبَّاس ,اْبِنَعبَّاس َأنَّ َبِغي))يـَُدوُل:,أَنَُّهمسَِ ِإَذاَأْعَزَباأْلَْعَرايبَُّعِناْلَماِءَفاَليـَنـْ
.((َلُهَأْنجُيَاِمعَ

أوالاالتخريج:
 كتب.مصادر و  مل أقف عليه عند غريه فيما وقفت عليه من    

اثنياادراسةاإلسناد:
 ،املصري(8)العصفري ،موالهم(3)هو بن إبراهيم بن عيسى اخلوالينإبراهيمبنمندذ:-3
أبو دمحم بن صاعد وأبو العباس وعنه ،عبد هللا بن وهب وأبو عبد الرمحن املقرئ وغريمها روىعن

 األصم وغريمها.
وأث  عليه الذهيب فوصفه ابإلمام  ،وثقه مسلمة وأبو سعيد بن يونس وصفه ابلثقة وزاد: رضي

 .(1)وتويف مبصر يف ربيع اآلخر سنة تسع وستني ومائتني ،احلجة
 ثقة حجة.اخلالصةفيه:

موىل آل عمر  ،القصري(3)عبد الرمحن املقرئ أبو ،العدوي ،هو عبد هللا بن يزيد القرشياملدرئ:-8
 : أمحد بن حنبلوعنه ،حيوة بن شريح وشعبة وغريمهاروىعن: ،بن اخلطاب أصله من انحية البصرة

 والبخاري وغريمها.
                                                 

هذه النسبة إىل خوالن بن عمرو بن مالك  -بفتح اخلاء املعجمة وسكون الواو وبعدها الم ألف ويف آخرها نون اخلَْوالين:( 1)
وابن ( ، 233/ 1، )1، طاألنساباحلارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ. السمعاين، 

 ( . 312/ 1),األثري، اللباب، د. ط
هذه النسبة العصفر وبيعه وشرائه وهو ما تصبغ به الثياب -بضم العني وسكون الصاد وضم الفاء ويف آخرها راء الُعْصُفري:( 2)

وابن األثري، ( ، 311 -3/311، )1، طاألنساباحلمرا، واملشهور هبذه النسبة أبو عمرو خليفة بن خياط. السمعاين، 
 . ( 333/ 2,)اللباب، د. ط

( ، والذهيب، 111( رقم )2/231) اتريخاإلسالم( ، و الذهيب، 391/ 1) د.ط،العربيفخربمنغربينظر: الذهيب، ( 3)
 ( . 1230( رقم )2/212) الثداتممنليدعيفالكتبالستة( ، وابن قطلوبغا، 193( رقم )103/ 12، )3، طالسري
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وزاد  ،وزاد ابن سعد: وكان كثري احلديث ،وابن قانع ،واخلليلي ،والنسائي ،وثقه ابن سعد
أي   -وقال لّقن سبعني عامًا  ،والذهيب ابلثقة ،وصفه أبو حامت: ابلصدوق ،اخلليلي: يتفرد أبحاديث
 .(8)ث عشرة ومائتنيمات سنة ثال ،من التاسعة ،قال ابن حجر ثقة ،-كان يلقن الناس القرآن 
 كثري احلديث.  ،ثقةاخلالصةفيه:

الفقيه الزاهد أبو زرعة املصري ،(1)هو ابن شريح بن صفوان بن مالك التجييبحيوة:-1
 وغريمها. ،والليث بن سعد ،: املقرئوعنه ،وغريمها ،وجعفر بن ربيعة ،أيب صخرروىعن: ،العابد

 ،وابن حبان ،والفسوي ،وأبو حامت ،ومسلمة ،لعجليوا ،وأمحد ،وابن معني ،وثقه ابن سعد 
وقيل: تسع  ،مات سنة مثان ،من السابعة ،وقال ابن حجر: ثقة ،وصفه الذهيب أبنه فقيه مصر

 .(4)ومخسني ومائة
 متفق عليه. ،ثقة ثقةاخلالصةفيه:

                                                                                                                                                         

= 

 (1 ) خرها راء هذه النسبة إىل قراءة القرآن وإقرائه واشتهر هبا مجاعة من احملدثني. بضم امليم وسكون القاف ويف آاْلُمْدِرئ:
 ( 3/231,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 300/ 12، )1، طاألنسابالسمعاين، 

( ، واخلليلي، 333( رقم )1/201) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 101/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 
 1، طالكاشف( ، والذهيب، 3111( رقم )321-11/320) 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1/93، )1، طرشاداإل
، 1، طالتهذيب( ، و ابن حجر، 211( رقم )311/ 1، )1، طاتريخاإلسالم( ، و الذهيب، 3013( رقم )1/103)
 ( . 3113( رقم )330، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 111( رقم )1/93)

بضم التاء املعجمة ابثنتني من فوقها وكسر اجليم وتسكني الياء حتتها نقطتان ويف آخرها ابء موحدة، هذه النسبة لتُِّجْييبُّ:ا( 3) 
إىل جتيب وهي قبيلة وهو اسم امرأة وهي أم عدي وسعد ابين أشرس بن شبيب بن السكون نسب والدمها إليها وإىل حملة 

 ( . . 1/201,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/13، )1، طاألنسابمبصر. السمعاين، 
/ 3، )2ط –رواية ابنه عبد هللا  -العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 111/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( ، 311/ 2، )2، طاملعرفةوالتاريخ( ، والفسوي، 319( رقم )139، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 3123( رقم )12
( رقم 10-3/19، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1311( رقم )301-301/ 3) 1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، و 
-1/313، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1190( رقم )392-319/ 1، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 333)

، 1، طالتدريب، ( ، وابن حجر131( رقم )10-13/ 3، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1231( رقم )310
 ( . 1100( رقم )191)ص
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أبوصخر:4 (3)أبو صخر اخلراط  ،ابن أيب املخارق املدين ،هو محيد بن زايدـ
ل محيد ويقا ،

سكن مصر(  ،بن صخر )صاحب العباء  ،انفع موىل ابن عمر وزيد بن أسلم و غريمهاروىعن:
 وغريمها. ،وحيىي بن سعيد القطان ،: حيوةوعنه

وقال ابن معني  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وغريهم ،والدارقطين ،والعجلي ،وثقه ابن معني 
وقال ابن  ،والنسائي ،وأمحد ،بن معني )يف قول له(وضعفه ا ،وأبو حامت: ليس به أبس ،وأمحد ،مرّة

وإمنا أنكرت عليه  ،وهو عندي صاحل احلديث ،عدي: ضعيف احلديث بصري كان يروي ما يـَْرِوي
وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيًما.  ،ويف القدرية( اللذين ذكرهتما ،هذين احلديثني )املؤمن مؤالف

.(8)مات سنة تسع ومثانني ومائة  ،من السادسة،: صدوق يهموقال ابن حجر.قال الذهيب: خمتلف فيه
 والعمل على توثيقه أقرب. ،خمتلف فيهاخلالصةفيه:

 لعل هذا اخلالف مبين على التفريق بني كل من:قلت:
 و هو ابن أىب املخارق املدين )صاحب الرتمجة(. ،ـ محيد بن زايد

 عنه حامت بن إمساعيل.و هو الذى يروى  ،ـ ومحيد بن زايد موىل ب  هاشم
فرق بينهما ابن حبان فقال: محيد بن زايد قلت: ،أشار إىل هذا القول احلافظ املّزي وكذا ابن حجر

 موىل بين هاشم وإمنا هو محيد بن زايد أبو صخر ال محيد بن صخر. .أبو صخر
أن يكون قصد إال  ،(1)ليس ابلقوي  ،وقال النسائي يف محيد بن صخر: يروي عنه حامت بن إمساعيل
فقال يف محيد بن صخر: ضعفه أمحد.  ،به محيد بن زايد أبو صخر هذا. لكن الذهيب فّرق بينهما

                                                 

هذه النسبة إىل خرط اخلشب أو الذي خيرط اخلشب ويعمل منه األشياء  -بفتح اخلاء وتشديد الراء وبعدها ألفاخلَرَّاط:( 1) 
 ( . 323/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 13/ 1، )1، طاألنساباملخروطة، ينسب هذه النسبة مجاعة. السمعاين، 

( 311( رقم )222/ 3) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 331( رقم )133، )ص1، طالثداتينظر: والعجلي، ( 2) 
( ، 333( رقم )10-19/ 3، )1، طالكام ( ، و ابن عدي، 1303( رقم )199/ 1، )1، طالثدات، وابن حبان، 

( ، 1233( رقم )313/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1121( رقم )312-311/ 1، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
( ، وابن 1112( رقم )1/133) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 2329( رقم )112/ 1، )1، طامليزانوالذهيب، 
 ( . 1131( رقم )191، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 13( رقم )32-3/31، )1، طالتهذيبحجر، 

 ( . 133( رقم )33، )ص1، طكنيالضعفاءواملرتوينظر: النسائي، ( 3) 
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بينما قد نقل عن أمحد بن حنبل أنه  ،(3)ليس ابلقوي  ،وقال النسائي: حدث عنه حامت بن إمساعيل
 ومل ينقل للنسائي فيه شيء. ،قال يف محيد بن زايد: ال أبس به

 إن صح التفريق بينهما؛ ـ فصاحب الرتمجة ـ هو أقرب إىل التوثيق ـوعلى هذاقلت:
 أي: خمتلف فيه، والعمل على توثيقه.(8)وهلذا رمز له ابن حجر ب )هـ( يف اللسان

مع  ،وإال فهو ضعيف إن كثرت ،فهو أقرب إىل التوثيق حىت ينظر يف مقدار أوهامه إن كانت قليلة
وأما ابلنسبة للجرح فهو مبهم غري مفسر فال  ،يف كوهنما شخصنياحلذر يف إطالق التوثيق للخالف 

 وهللا أعلم. ،يُعّول عليه
 ال يُدرى من هو. رة :جمهول-5
موىل عبد هللا بن عباس )أصله من  ،أبو عبد هللا املدين ،(1)هو القرشي اهلامشيعكرمة:-2

الرببر من أهل املغرب(   ،ابن عباس وأبو هريرة وغريمهاروىعن: أيوب السختياين وعاصم وعنه:
 األحول وغريمها.

 ،وغريهم ،والنسائي ،وابن أيب ذئب ،وأبو حامت ،وأيوب السختياين ،والعجلي ،وثقه ابن معني 
 ،وقال ابن سعد: كان كثري العلم واحلديث ،وأيمر أن ال يُؤخذ عنه ،وكان مالك ال يرى عكرمة ثقة

 ،خمتلف عنه ،وقال أمحد: مضطرب احلديث ،كلم الناس فيهويت ،وليس حيتج حبديثه ،حبرًا من البحور
وقال ابن حنبل أيضاً: ما علمت أن مالكا حدث فسمى عكرمة  ،وقال مرة: حيتج حبديثه ،وما أدري

وقال العجلي: وهو بريء مما  ،قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إال احتج به ،إال يف حديث
وقال ابن جبري: لو كف عكرمة عن بعض حديثه لشدت  ،عيوهو اتب ،يرميه الناس به من احلرورية

                                                 

 ( . 2329( رقم )112/ 1، )1، طامليزانينظر: الذهيب، ( 1) 
 ( . 131( رقم )230/ 3، )2، طلسانامليزانينظر: ابن حجر، ( 2) 
 وكل علوي وعباسي بفتح اهلاء وبعد األلف شني معجمة وميم هذه النسبة إىل هاشم بن عبد مناف جد النيب ملسو هيلع هللا ىلصاهلَاِِشِيُّ:( 3) 

,وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 313/ 13، )1، طاألنسابفهو هامشي واشتهر هبذه النسبة مجاعة كثرية. السمعاين، 
(3/390 . ) 
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إليه املطااي. وقال أبو حامت: حيتج به إذا روى عنه الثقات.. وقال الذهيب: ثبت. وقال ابن حجر: ثقة 
 .(3)مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ،من الثالثة ،ثبت عامل. ال تثبت عنه بدعة

ومن مل حيتج به أو أعرض عنه؛ إمنا كان لرأيه ـ أي  ،ثقة حجة من أوعية العلماخلالصةفيه:
 .(8)وكان اجلمهور حيتجون به ،عكرمة ـ ال حلفظه

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 إسناده ضعيف؛ لوجود راو  جمهول فيه. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 112، وص111، ، )ص1ط -رواية الدارمي-اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/233، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( رقم 1/9) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1110( رقم )333، )ص1، طلثداتا( ، والعجلي، 119وص
، 1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، والذهيب، 3003( رقم )232-20/213، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 32)

( رقم 2/33، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1111( رقم )33-3/33، )1، طامليزان( ، والذهيب، 231( رقم )131)ص
( رقم 331، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 311( رقم )213-1/213، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3911)
(3113 . ) 

 ( . 1111( رقم )33-3/33، )1، طامليزان( ، والذهيب، 32( رقم )9/ 1) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 2) 
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(:532حديثرقم)-35
ْبُناحْلََسنِ ثـََناَعِليُّ َعْنَأيب,َعْنحُمَمَِّدْبِنَعْجاَلنَ,ُسْفَيانََعنْ,ثناَعْبُدهللاِ,قالابناملنذر:َحدَّ

َعَ َذِلكَ))قَاَل:,َفَسَأَلاْبَنُعَمرَ,قَاَل:َةاَءرَُة  ,اْلَعوَّامِ فَِإْنفـََعْلَتَذِلَك,َأمَّاَأََنفـََلْمَأُكْنأِلَفـْ
.((فَاتَِّقهللَاَواْغَتِسْ ِإَذاَوَةْدَتاْلَماءَ

:أوالاالتخريج
( 313( رقم )1/230ابب: الرجل يعزب عن املاء ) ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه

ولفظه )كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إين أعزب يف إبلي أفأجامع إذا مل أجد املاء؟ 
ب: وابن أيب شيبة يف مصنفه كتا ،مث ذكر متامه( .قال ابن عمر: )أما أان فلم أكن أفعل ذلك

 ،( بنحو رواية عبد الرزاق1039( رقم )1/33ابب: يف الرجل يكون يف سفر ومعه أهله ) ،الطهارات
 كلهممنطريقدمحمبنعجالن.,بنحوه( 1313( رقم )2/131والدواليب يف الك  واألمساء )

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.30)ص تقدم:عليبناحلسن-3
 رمبا أخطأ يف األمساء. ،صدوق (31)ص  تقدمالوليدهللا:ابنعبد-8
 .إمام ثقةوهو  ،( 91)صتقدم الثوري::سفيان-1
موىل فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن  ،أبو عبد هللا املدين ،القرشيهودمحمبنعجالن:-4

 سفيان الثوري وسفيان بن عيينة و غريمها. وعنه ،أنس بن مالك ورجاء حيوة وغريمها روىعن ،ربيعة
 ،والنسائي ،وأبو حامت ،وأبو زرعة ،والعجلي ،وأمحد ،وابن معني ،وابن عيينة ،قه ابن سعدوث 
ا ابحلديث ،وابن حبان

ً
وقال يعقوب بن شيبة:  ،قال سفيان: كان دمحم بن عجالن ثقة مأمواًن عامل

وقال العقيلي وحيىي بن سعيد: كان ابن عجالن  ،وقال الساجي: هو من أهل الصدق ،صدوق وسط
ونقل الذهيب: فيه توثيق أمحد وابن معني مث ذكر قول بعضهم فيه:  ،رب احلديث يف حديث انفعمضط

وقد تكلم املتأخرون من أئمتنا يف  ،وقول احلاكم: أنه أخرج له مسلم يف الشواهد ،أنه سيء احلفظ
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من الطبقة  ،إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة ،سوء حفظه. وقال ابن حجر: صدوق
 .(3)مات سنة مثان وأربعني ومائة ،سةاخلام

 .صدوق اخلالصةفيه:
ذكر الدواليب بعد أن أخرج هذا احلديث ـ كما تقدم ـ فيمن يك  أبيب العوام أيبالعوام:-5

ـ ملصنف عبد (8)خلق كثري؛ غري أنه سكت عن أيب العوام راوي هذا األثر عن ابن عمر. ومال احملقق
 وام هذا هو السدوسي )شيبان بن زهري(.الرزاق ـ إىل أّن أاب الع

وكذلك مل أعثر على دمحم   مل أعثر يف شيوخ دمحم بن عجالن على أيب العوام السدوسي.قلت:
. لكن بعد النظر يف طبقات الرواة وكذا اتريخ -عند من ترجم له-بن عجالن يف تالميذ أيب العوام 

هذا اإلسناد هو شيبان بن زهري ـ وهللا أعلم  لعل النفس أتنس كذلك إىل أن أاب العوام يف ،الوفاة
 ابلصواب ـ.
 هو شيبان بن زهري بن شقيق بن ثور السدوسي أبو العوام البصري وهو ابن عم قتادة.أبوالعوام:
 دمحم بن مروان العقيلي واحلارث بن مرة وغريمها.وعنه: ،قتادة وعطاء وغريمهاروىعن: 

 .وقال أبو زرعة: صاحل احلديث ، ب قتادةوثقه أبو حامت وقال: قدمي من أصحا
 .(3)هـ(  110هـ ـ 111تويف ) 

                                                 

( ، وابن معني، 213( رقم )313)ص -سم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهمالق -، 2، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 1) 
روايةابنه-العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 933( رقم )3/131، )1طاتريخابنمعني)روايةالدوري(,

اجلرح حامت، ( ، وابن أيب1393( رقم )310، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 133( رقم )1/139، )2ط – عبدهللا
( ، والفسوي، 10133( رقم )391-391/ 1، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 229( رقم )10-9/33) 1، طوالتعدي 

والتاريخ الكمال( ، واملزي، 1/139، )2، طاملعرفة ( ، والذهيب، 1312( رقم )109-21/101) 1، طهتذيب
( ، 301( رقم )111، )ص1، طهوهوموثقمنتكلمفي( ، والذهيب، 1031( رقم )201 -2/200) 1، طالكاشف
( ، وابن 111( رقم )332 -3/331، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1339( رقم )133/ 3، )1، طامليزانوالذهيب، 
 ( . 1131( رقم )331، )ص1، طالتدريبحجر، 

 ( . 313( رقم )1/230حبيب الرمحن األعظمي )( 2) 



 

 315 

 

 ثقة.اخلالصةفيه:
2- هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي أبو عبد الرمحن املكي ابنعمر:

وهجرته كانت قبل  ،أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم ،املدين. ولد سنة ثالث من املبعث النبوي
والصحيح أن أول مشاهده اخلندق. وكان هنع هللا يضر  ،واختلف يف شهوده أحُدا ،مل يشهد بدرًا ،أبيه هجرة

شديد التحري واالحتياط والتوقي يف  وكان كثري اإلتباع آلاثر النيب  ،من أهل الورع والعلم والعبادة
وعمر وعثمان وأيب ذر وروى أيضا عن أيب بكر  ،كان من املكثرين يف الرواية عن النيّب   ،فتواه

ومن كبار التابعني: سعيد  ،وروى عنه من الصحابة: جابر وابن عباس وغريمها ،ومعاذ وعائشة وغريهم
بن املسيب وأسلم موىل عمر ومسروق، مات عبد هللا بن عمر مبكة سنة ثالث أو أربع وسبعني 

 .(8)للهجرة

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
ولو سلمنا كذلك  ،وأنه ثقةً  ،لمنا أن أاب العوام هو شيبان بن زهريإسناده ضعيف، النقطاعه. لو س

وأن فيه علة؛ أال  ،أن رواة اإلسناد كلهم ثقات؛ فإنه ما زال يف النفس شيء من إسناد هذا احلديث
فكيف أليب العوام أن يروي عن ابن عمر وهو مل يسمع منه؟ بل حىت شيخه  ،وهي علة االنقطاع

وعليه فال  ،وإمنا بعضاً من شيوخ قتادة هم من مسعوا من ابن عمر ،ن ابن عمرقتادة مل يسمع كذلك م
 وهللا أعلم ابلصواب. ،أرى إسناد هذا احلديث يصح

 
 
 

                                                                                                                                                         

= 

( رقم 31، )ص1، طاأَلساميوالكىن( ، وأمحد بن حنبل، 2110( رقم )3/213) 3التاريخالكبري,طالبخاري، ينظر:( 1) 
، 1، ، ط1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1113( رقم )311/ 3، )1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 213)
 ( . 1110( رقم )213-213/ 1، )1، طالثداتممنليدعيفالكتبالستة( ، ابن قطلوبغا، 30( رقم )93/ 3)

، اإلصابة( ، وابن حجر، 1112( رقم )313-3/310، )1، طاإلستيعابيفمعرفةاألصحابابن عبد الرب، ينظر:( 2) 
 ( . 3912( رقم )111-3/111، )1ط
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(:539حديثرقم)-32
َعِليّ  ْبُن حُمَمَُّد ثـََنا َحدَّ املنذر: ابن َسِعيد ,قال َبِشري ,ثنا ْبُن َعتَّاُب ُخَصْيف ,ثنا َأيب,أَن َعْن

َأْنَيَِْتََأْهَلُهَوُهَواَلجيَُِداْلَماءَ))قَاَل:,َعْنأَبِيهِ,ُعبَـْيَدةَ َبِغيِلَرُة   .((اَليـَنـْ

أوالاالتخريج:
( رقم 2/11ابب: ذكر مجاع املسافر ) ،كتاب: التيمم  ،مل خيرج هذا األثر سوى ابن املنذر يف األوسط

 .-من مصادرفيما وقفت عليه  –( كما تقدم أعاله. 113)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (13)ص  تقدمدمحمبنعليالصائغ:-3
إمساعيل روىعن:(8)أبو عثمان املروزي(3)هو ابن منصور بن شعبة اخلراساينسعيد:-8
 وأمحد بن حنبل وغريمها. ،مسلم بن احلجاجوعنه: ،وعتاب بن بشري وغريمها ،بن علية

وزاد  ،وزاد أبو حامت من املتقنني األثبات ،وخلق كثري ،واخلليلي ،امتوأبو ح ،وثقه ابن سعد
وكان ال يرجع  ،وقال ابن حجر: ثقة مصنف ،وصفه الذهيب ابحلافظ املصنف ،اخلليلي: متفق عليه

 .(1)وقيل بعدها ،مات سنة سبع وعشرين ،من العاشرة ،عما يف كتابه لشدة وثوقه به

                                                 

  هذه النسبة إىل خراسان وهي بالد -بضم اخلاء املعجمة وفتح الراء وبعد األلف سني مهملة ويف آخرها نون اخْلَُراَساين:( 1) 
كبرية وأهل العراق يقولون إهنا من الري إىل مطلع الشمس ومعناها خر اسم للشمس ابلفارسية الدرية وأسان موضع الشيء 

( ، 1/10، )1، طاألنسابومكانه وقيل معناها كل ابلرفاهية واألول أصح وينسب إليها خلق ال حيصون كثرة. السمعاين، 
 ( . 1/323، )وابن األثري، اللباب، د. ط

الشاه »، وإمنا قيل هلا «مرو الشاه جان»بفتح امليم والواو بينهما الراء الساكنة ويف آخرها الزاى، هذه النسبة إىل املروزي:( 2) 
( 12/201، )1، طاألنسابيع  الشاه جاىن موضع امللوك ومستقرهم، وخرج منها كثري من العلماء. . السمعاين، « جان
 ( . . 3/133,)وابن األثري، اللباب، د. ط، 

( ، واخلليلي، 293( رقم )3/19) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1/102، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 3) 
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 2311( رقم )92-11/11، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1/231، )1، طاإلرشاد

( 231، )ص1، طالتدريب( ، و ابن حجر، 39( رقم )3/93، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1312( رقم )1/331)
 ( . 2333رقم )
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 ألثبات.: ثقة من احلفاظ ااخلالصةفيه
موىل ب   ،(8)احلراين ،أبو احلسن و يقال أبو سهل ،(3)هو اجلزريعتاببنبشري:-1

 سعيد وحجاج بن إبراهيم و غريمها.وعنه ،خصيف و إسحاق بن راشد و غريمها روىعن ،أمية
 ،وزاد ابن سعد: صدوقاً  ،وابن حبان ذكره يف ثقاته ،والعجلي ،وابن معني ،وثقه ابن سعد 
وكان  ،وقال ابن املديين: ضربنا على حديثه ،وقال ابن معني مرة: ضعيف ،بذاك يف احلديث وليس

وسئل أمحد بن حنبل عن عتاب بن بشري قال: أرجو أن ال يكون به أبس روى  ،أصحابنا يضعفونه
وقال  ،وقال النسائي: ليس بذاك يف احلديث ،آبخره أحاديث منكرة وما أرى إالَّ أهنا من قبل خصيف

قال  ،وقال ابن عدي: أرجو أنه ال أبس به ،وقال بن أيب حامت: ليس به أبس ،لساجي: عنده مناكريا
وفال ابن حجر: صدوق  ،مث نقل توثيق ابن معني له ،الذهيب: قال أمحد أحاديثه عن خصيف منكرة

 .(1)مات حبران سنة تسعني ومائة أو قبلها  ،من الثامنة ،خيطىء
 فيه: ولعل من ضعفه كان بسبب  ،وقد احتج به اإلمام البخاري ،هحيتج ب ،ثقةاخلالصة
وهي كما رأى اإلمام أمحد أهنا من قبل خصيف ـ وهللا  ،فاألوىل أن جتتنب ،املناكري اليت رويت عنه

 أعلم ـ.

                                                 

بفتح اجليم والزاي وكسر الراء، هذه النسبة إىل اجلزيرة وهي إىل عدة بالد من داير بكر، واسم خاص لبلدة واحدة اجلََزِرّى:( 1) 
عني وآمد وميافارقني، وهي بالد بني الدجلة يقال هلا جزيرة ابن عمر، وعدة بالد منها املوصل وسنجار وحران والرقة ورأس ال

 ( . 1/211,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/213، )1، طاألنسابوالفرات، وإمنا قيل هلا اجلزيرة هلذا. السمعاين، 
من داير ربيعة كان هذه النسبة إىل حران وهي مدينة ابجلزيرة قال هي  -بفتح احلاء وتشديد الراء ويف آخرها نون احْلَرَّاينُّ:( 2) 

 ( . 313/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/101) 1، طاألنسابالسمعاين، منها مجاعة كبرية من العلماء وهلا اتريخ. 
( ، و أمحد بن 3031( رقم )130، )صالطبدات( ، وخليفة بن خياط، 391/ 1، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 3) 

( رقم 321، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 331( رقم )231/ 1، )2ط-اية ابنه عبد هللارو -العل ومعرفةالرةالحنبل، 
( رقم 122/ 9، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 11( رقم )13/ 1) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1031)
( 1111)( رقم 11-1/13( يف ترمجة خصيف و )113( رقم )129-3/122، )1، طالكام ( ، ابن عدي، 13901)

( ، 1311( رقم )21/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3113( رقم )299/ 13، )1، طهتذيبالكمال، واملزي، 
( ، و وابن 132( رقم )31/ 1، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3113( رقم )1/131) 1، طالكاشفوالذهيب، 

 ( . 3313( رقم )1/390، )1حجر، التقريب، ط
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موىل عثمان بن عفان األموي(3)بن عبد الرمحن اجلزري أبو عون احلراين اخِلضرمياهو خصيف:-4
 ،أيب عبيدة و سعيد بن جبري و غريمهاروىعن:ية )أخو خصاف و كاان توأما( ويقال موىل معاو 

 عتاب بن بشري و إسرائيل بن يونس وغريمها.وعنه:
ويتكلمون يف روايته  ،وقال ابن سعد: قليل احلديث ،وأبو زرعة ،والعجلي ،وثقه ابن سعد 

ليس به  ،وقال ابن معني: صاحل ،قال حيىي القطان: كنا نتجنب حديثه ،عن أبيه ويقولون مل يلقه
وقال أيضا:  ،مضطرب احلديث ،ليس حبجة وال قوي يف احلديث ،وقال أمحد: ضعيف احلديث ،أبس

وقال الفسوي: ال  ،وتكلم يف سوء حفظه ،وقال أبو حامت: صاحل خيلط ،تكلم يف اإلرجاء ،ليس بقوي
 ،وقال الساجي: صدوق ،ابلقويليس  ،وقال النسائي: صاحل ،وقال ابن خراش: ال أبس به ،أبس به

وكان  ،واحتج به آخرون ،وقال ابن حبان: تركه مجاعة من أئمتنا ،وقال ابن خزمية: ال حيتج حبديثه
ويتفرد عن املشاهري مبا ال يتابع عليه  ،شيًخا صاحلًا فقيًها عابًدا إال أنه كان خيطىء كثريًا فيما يروي

 ،وترك ما مل يتابع عليه ،بول ما وافق الثقات يف الرواايتوهو صدوق يف روايته إال أن اإلنصاف فيه ق
وقال ابن عدي: وخلصيف نسخ وأحاديث كثرية وإذا حدث عن خصيف ثقة فال أبس حبديثه 

وقال الذهيب: صدوق سيء  ،وقال احلاكم: ليس ابلقوي ،يهم ،وقال الدارقطين: يعترب به ،ورواايته
من  ،يء احلفظ خلط أبخرة ورمي ابإلرجاءوقال ابن حجر: صدوق س ،ضعفه أمحد ،احلفظ
 .(8)وقيل غري ذلك ،مات سنة سبع وثالثني ومائة ،اخلامسة

                                                 

 (1 ) هذه النسبة إىل خضرمة واملشهور هبذه  -اخلاء وسكون الضاد املعجمتني وكسر الراء ويف آخرها ميم  بكسراخِلْضَرميُّ:
النسبة خصيف بن عبد الرمحن اخلضرمي وأخوه خصاف وغريمها، قرية من قرى اليمامة يقال هلا خضرمة، من بين حنيفة يقال 

( 213-3/219، )1، طتلفواملختلفيفاألمساءوالكىناإلكماليفرفعاالرتيابعناملؤهلم اخلضارمة. ابن ماكوال، 
 ( . 310/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 113/ 1، )1، طاألنساب، والسمعاين، 

 (2 ) ، 2ط –رواية ابنه عبد هللا  -العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 392/ 1، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:
، 2، طاملعرفةوالتاريخ( ، والفسوي، 3321( رقم )3/213( و )3333( رقم )3/119( و )3191( رقم )2/393)
( 1/291، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 1939( رقم )303/ 3) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 311/ 3)

( 21)ص 1للدارقطين، طسؤاالتالربقاين( ، و113( رقم )129-3/122، )1طالكام ,( ، وابن عدي، 311رقم )
( 313/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1133( رقم )211ـ211/ 9، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 121رقم )
( 203/ 1)  د.ط، ،املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 111( رقم )31)ص الضعفاءواملرتوكون( ، والنسائي، 1393رقم )

= 



 

 319 

 

وجُيتنب  ،يُقبل منه ما وافق فيه الثقات ،مع خالف يف أمره ،فيه ضعف لسوء حفظهاخلالصةفيه:
 .(3)فيه اختالط ومل يُذكر  ،ويُعترب ببعض حديثه وإمنا تكلموا فيه لسوء حفظه ،من حديثه ما تفرد به

 وهو ثقة يرسل عن أبيه.  (32)ص  تقدم ،بن عبد هللا بن مسعود اهلذيلأيبعبيدة:-5
 .  ( 33)ص تقدمصحايب  بن مسعوداأبيه:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ضعيف لوجود علتني فيه:

 األوىل: ضعف خصيف. والثانية: االنقطاع؛ فإن أاب عبيدة مل يسمع من أبيه.
تبعد أن يكون هذا األثر من مجلة املناكري اليت نص األئمة على أن ما يرويه عتاب عن وال يس
 وإن كان احلمل فيها على خصيف ـ وهللا أعلم ابلصواب ـ. ،خصيف مناكري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

= 

( رقم 133، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 211( رقم )3/133، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1312رقم )
(1119 . ) 

 ( . 33( رقم )103، )ص1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالطبرهان الدين احلليب، ينظر:( 1) 
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(:581حديثرقم)-37
ثُوََنَعْنِإْسَحاَقْبِنرَاَهَوْيهِ ثااحُيَدِّثُمسَِ,أَناْلُمْعَتِمرُ,قالابناملنذر:َحدَّ َعِن,َعْنَعطَاء ,ْعُتلَيـْ

َماء  َمَعُهْم َولَْيَس يفالسََّفِر َأْهِلِه َمَع َيُكوُن يفالرَُّةِ  َعبَّاس  يـَْغَشىَأْهَلُه,اْبِن َأْن أبَْساا يـََر فـََلْم
.َويـَتَـَيمَّمَ

أوالاالتخريج:
/ 1: يف الرجل يكون يف السفر ومعه أهله )ابب ،كتاب: الطهارات  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف

إذا كان أبرض فالة وأصابه )): قال,منطرقليثعنعطاءعنابنعباس( 1033( برقم )33
 .((فليقع عليها إن شاء ،شبق خياف فيه على نفسه ومعه امرأته

اثنياادراسةاإلسناد:
راهويه:-3 بن أبو دمحم املعروف اببن (3)هو ابن إبراهيم بن خملد احلَْنظَِليإسحاق
أمحد بن سعيد وعنه:وعبدالرزاق الصنعاين وغريمها.  ،سفيان بن عيينةروىعن:املروزي. (8)راهويه
 وغريمها. ،وأمحد بن حنبل ،الدارمي

وابن  ،وأمجعوا على إمامته وثقته؛ منهم أمحد ،وصفه غري واحد من األئمة ابحلفظ واإلتقان
روى له اجلماعة  ،وسار على إثرهم الذهيب وابن حجر ،وخلق كثري ،انوابن حب ،والنسائي ،خزمية

 .(1)مات سنة مثان وثالثني ومائتني  ،من العاشرة ،سوى ابن ماجه
 أمجع األئمة على إتقانه. ،ثقة حافظ إماماخلالصةفيه:

 
                                                 

 (1 ) بفتح احلاء املهملة وسكون النون وفتح الظاء املعجمة هذه النسبة إىل ب  حنظلة، وهم مجاعة من غطفان. احلَْنظَِلي:
 ( . 1/331,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/293، )1، طاألنسابالسمعاين، 

 األعالمقيل يف سبب تلقيبه )ابن راهويه( أن أابه ولد يف طريق مكة فقال أهل مرو: راهويه!أي ولد يف الطريق. الزركلي، ( 2) 
(1/232 . ) 

( 210-2/203) 1، طاجلرحوالتعدي ن أيب حامت، ( ، واب12101( رقم )9/111، )1، طالثداتابن حبان، ينظر:( 3) 
( 211( رقم )1/233، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 332( رقم )2/313، )1طهتذيبالكمال,( ، واملزي، 113رقم )

 ( . 332( رقم )33، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 309( رقم )213-1/211، )1، طالتهذيب، وابن حجر، 
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 أبو دمحم البصري يلقب الطفيل.هو بن سليمان بن طرخان التيمياملعتمر:-8
وإسحاق  ،أمحد بن حنبلوعنه:وغريمها.  ،وأيوب السختياين ،ث بن أىب سليمليروىعن:

وذكره ابن حبان يف الثقات. وزاد  ،وأبو حامت ،وأمحد ،وابن معني ،بن راهويه وغريمها. وثقه ابن سعد
وأنه كان  ،وصفه الذهيب ابإلمام احلافظ ،وزاد أبو حامت صدوق ،ابن معني من أعلم الناس حبديث أبيه

 .(3)تويف سنة سبع ومثانني ومائة ،من كبار التاسعة ،ووثقه ابن حجر ،ا يف العلم والعبادة كأبيهرأس
 .ثقة :اخلالصة فيه

: روىعن ،الكويف ،ويقال أبو بكري ،أبو بكر ،هو ابن أىب سليم بن زنيم القرشي:ليث-1
 وغريمها. ،ريوسفيان الثو  ،معتمر بن سليمان وعنه ،وغريمها ،وطاووس بن كيسان ،عطاء

 ،وقال ابن معني: ال أبس به ،والنسائي ،وأمحد ،وابن معني ،وابن سعد ،ضعفه ابن عيينة
وكان أاب زرعة  ،ولكن حدث عنه الناس ،وزاد أمحد: مضطرب احلديث ،وعامة شيوخ ليث ال يعرفون

وقال ابن  ،وذكره العقيلي يف الضعفاء ،هو مضطرب احلديث ،وأبو حامت يقوالن: ليث ال يشتغل به
 ،ويرفع املراسيل ،فكان يقلب األسانيد ،حىت كان ال يدري ما حيدث به ،حبان: اختلط يف آخر عمره

وقال ابن عدي: له أحاديث  ،كل ذلك كان منه يف اختالطه  ،وأييت عن الثقات مبا ليس من حديثهم
ع الضعف الذي وم ،وغريمها من ثقات الناس ،والثوري ،وقد روى عنه شعبة ،صاحلة غري ما ذكرت
 ،قال الذهيب: فيه ضعف لسوء حفظه ،وقال احلاكم: جممع على سوء حفظه ،فيه يكتب حديثه

من  ،وقال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ومل يتميز حديثه فرتك ،بعضهم احتج به مقرواًن بغريه
 .(8)مات سنة مثان وأربعني ومائة  ،السادسة

                                                 

( ، 1/111) 1ط –رواية ابن حمرز - اتريخابنمعني( ، وابن معني، 231-1/230، )1، طاتالطبدابن سعد، ينظر:( 1) 
والتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1102( رقم )1/333، )1، طالثداتوالعجلي،  ( رقم 303-9/302) 1، طاجلرح

 -92/210، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 11211( رقم )122-1/121، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1931)
( رقم 2/213، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 123( رقم )9/311، )3، طالسري( ، والذهيب، 1090( رقم )211

 ( . 1191( رقم )133، )ص1، طالتدريب( ، و311( رقم )229-10/221، )1، طالتهذيب(، وابن حجر، 1131)
( ، 119، )1ط -رواية الدارمي- ابنمعنياتريخ( ، و ابن معني، 310-1/333، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 2) 

رواية  - اجلامعيفالعل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1011( رقم )1/231) 3التاريخالكبري,طوالبخاري، 
( ، وابن حبان، 1113( رقم )3/13، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 13( رقم )113، )ص1ط –املروذي وغريه 

= 
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 تب حديثه يف الشواهد واالعتبار.يك ،ضعيف لسوء حفظه وختليطهاخلالصةفيه:
هو ابن أىب رابح ـ واسم أيب رابح أسلم ـ أبو دمحم، موىل آل أيب ميسرة بن أيب عطاء:-4

، اْلِفْهرِيِّ  : ليث بن وعنه: ابن عباس وجابر بن عبد هللا وغريمها. روىعن ،القرشي، املكي,(3)ُخثـَْيم 
وذكره ابن  ،وأبو زرعة ،وابن معني ،والعجلي ،بن سعدوثقه ا وقتادة بن دعامة وغريمها. ،أىب سليم

وكان أيخذ عن كل أحد مما جعل األئمة يضعفوهنا  ،وكان عطاء كثري اإلرسال ،حبان يف الثقات
وصفه الذهيب  ،مراسيله بل ويعدوهنا من أضعف املراسيل؛ كيحىي القطان وأمحد بن حنبل وغريمها

 .(8)مات سنة أربع عشرة ومائة  ،من الثالثة ،كثري اإلرسال  ،وابن حجر ابلثقة الفقيه ،ابملتقن احلجة
 .فال حيتج مبا أرسله؛ ألنه كان يرسل عن كل أحد ،كثري اإلرسال  ،ثقة حجةاخلالصةفيه:

  (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-5

  اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ليث بن أيب سليم. ضعفضعيف؛ ل

                                                                                                                                                         

= 

( ، 1013( رقم )113-1/111) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 301( رقم )231-2/231) 1، طاجملروحني
، االغتباطِبنرميمنالرواةابالختالط( ، وبرهان الدين احلليب، 1111( رقم )233/ 1، )1، طالكام وابن عدي، 

املغينيفيب، ( ، والذه1011( رقم )299-292/ 23، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 91( رقم )231، )ص1ط
( ، والذهيب، 1331( رقم )321-320/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1121( رقم )131/ 2)  د.ط، ،الضعفاء
( ، وابن حجر، 931( رقم )319/ 9، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3132( رقم )2/111) 1، طالكاشف
 ( . 333 -1/333، )1ط,الكواكبالنريات( ، وابن الكيال، 1191( رقم )313، )ص1، طالتدريب

 (1 ): بكسر الفاء وسكون اهلاء بعدمها الراء، هذه النسبة إىل فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وإليه ينتسب قريش اْلِفْهِريِّ
 ( . 2/339,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 10/219، )1، طاألنسابوالسمعاين، وحمارب واحلارث ب  فهر. 

 (2 ) ( ، وابن أيب 1121( رقم )1/332، )1، طالثدات( ، والعجلي، 310-1/311، )1، طالطبدات، ابن سعدينظر:
والتعدي حامت،  ( رقم 133 -1/139، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1933( رقم )331-1/330) 1، طاجلرح

( ، 3333)( رقم 91-20/13، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1/30) 1، طالتمهيد( ، وابن عبد الرب، 3123)
( ، والذهيب، 3131( رقم )2/21، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 120( رقم )231، )ص2طةامعالتحصي ,والعالئي، 

( ، وابن حجر، 391( رقم )203-1/133، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1130( رقم )3/10، )1، طامليزان
 ( . 3131( رقم )331، )ص1، طالتدريب
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(:583حديثرقم)-32
ثـََناَنْصُرْبُنزََكِرايَّ ,َعْنَحجَّاج ,ثناَمْعَمرْبُنُسَلْيَمانَ,ثناحُمَمَُّدْبُنالصَّبَّاحِ,قالابناملنذر:َحدَّ

هِ,َعْنأَبِيهِ,َعْنَعْمِروْبِنُشَعْيب  ملسو هيلع هللا ىلص))قَاَل:,َعْنَةدِّ ,اَل:اَيَرُسوَلهللاِفـَدَ,َةاَءَأْعَرايب ِإىَلالنَّيبِّ
.((جُيَاِمُعَأْهَلُه؟قَاَل:نـََعمْ,الرَُّةُ يـُْعِزُبَواَليـَْدِدُرَعَلىاْلَماءِ

أوالاالتخريج:
 ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،(1031( برقم )11/119أخرجه أمحد يف املسند )

كالمها   ،(1033( برقم )1/333مث يتيمم ) ،شاءابب: الرجل يعزب عن املاء ومعه أهله فيصيبها إن 
بنحوه.,منطريقمعمربنسليمانعناحلجاجعنعمروبنشعيبعنأبيهعنةده

تصحف يف املطبوعتني إىل: )معتمر(، والصواب معمر، فهو الذي يروي عن احلجاج، ويروي عنه و 
وورد تصرحًيا ابلرقي يف األوسط  (،1031دمحم بن الصباح، وقد ورد مصرًحا به يف مسند أمحد برقم )

 ( يف حديث آخر يرويه عن حجاج.3093برقم )

دراسةاإلسناد:اثنياا:
هشام بن عمار  : دمحم بن الصباح وروىعن. (3)هو أبو عمرو اْلبَـْلِخينصربنزكراي:-3
وى عن ليث بن نصر وخلف بن دمحم وغريمها. قال الذهيب وابن كثري وابن حجر: ر وعنه: ،وغريمها

 .(8)هو آفته ،حيىي بن أكثم خبرب كذب ابطل منكرًا
 ضعيف.اخلالصةفيه:

 هو ابن سفيان بن أيب سفياندمحمبنالصباح:-8

                                                 

هذه النسبة إىل بلد من بالد خراسان يقال هلا بلخ  -اء املوحدة وسكون الالم ويف آخرها اخلاء املعجمة بفتح الباْلبَـْلِخي:( 1) 
فتحها األحنف بن قيس التميمي زمن عثمان بن عفان هنع هللا يضر، خرج منها عامل ال حيصى من األئمة والعلماء والصلحاء.. 

 ( . 1/112,)لباب، د. طوابن األثري، ال( ، 2/303، )1، طاألنسابالسمعاين، 
( 2/131) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 1911( رقم )31-12/33) 1، طاتريخدمشقابن عساكر، ينظر:( 2) 

الثداتوالضعفاء( ، وابن كثري، 3030( رقم )3/211، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1110رقم ) التكمي يفمعرفة
 ( . 131( رقم )1/112، )2، طلسانامليزان، وابن حجر،  (113( رقم )1/333) 1، طواجملاهي 
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 ،وابن عيينة ،: معمر بن سليمانروىعنموىل عمر بن عبد العزيز.  ،أبو جعفر التاجر (3)اجلرجرائي
ودمحم بن عبد هللا  ،وابن احلضرمي ،وثقه أبو زرعةمها.وغري  ،وأبو داود ،أبو زرعة الرازيوعنه:. وغريمها

وقال أبو حامت: صاحل  ،وقال ابن معني: ليس به أبس وذكره ابن حبان يف ثقاته. ،بن سليمان
ووصفه ابن حجر  ،مث أضاف قائالً: له حديث منكر ،احلديث. وذكر الذهيب توثيق أيب زرعة له

 .(8)ربعني ومائتنيمن الطبقة العاشرة، تويف سنة أ ،ابلصدوق
وفيما يتعلق ابحلديث املنكر الذي ُأخذ عليه بنيَّ لنا يعقوب بن شيبة أن  ،: ثقةاخلالصةفيه

هذا حديث منكر من هذا ))احلمل فيه على غريه وليس عليه ـ أي ليس على دمحم بن الصباح ـ فقال: 
ومل  ،حلديث ـ عن ابن عباسالوجه جًدا كاملوضوع و إمنا يرويه علي بن نزار ـ شيخ ضعيف واهي ا

 .(1) ((يذكر حيىي ـ يقصد ابن معني ـ دمحم بن الصباح هذا بسوء
 ،حجاج بن أرطاةروىعن:. (5)الرقي ،(4)هو أبو عبد هللا النخعيمعمربنسليمان:-1

وأبو بكر بن  ،مجاعة منهم: أمحد بن حنبل وعنهوغريمها.  -وهو من أقرانه-وعبد السالم بن حرب 
 .وذكر من فضله وهيئته ،شيبة. قال أمحد: وذكره يوماً فأث  عليه يف الس نَّةأيب 

                                                 

هذه النسبة إىل جرجرااي بلدة قريبة من  -ابلراء الساكنة بني اجليمني املفتوحتني ويف آخرها ايء مثناة من حتت اجلَْرَةَراِئيُّ:( 1) 
 ( . 1/210,). طوابن األثري، اللباب، د( ، 3/230، )1، طاألنسابدجلة بني بغداد وواسط. السمعاين، 

( رقم 1/293) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1/93) 1رواية ابن حمرز ط- اتريخابنمعنيابن معني، ينظر:( 2) 
( 3/331، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 11323( رقم )3/103، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1110)

الكمال( ، واملزي، 313رقم ) اإلسالم( ، والذهيب، 1231( رقم )391-21/393، )1ط ،هتذيب ، 1، طاتريخ
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3310( رقم )192-2/191، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 311( رقم )11/111)
 ( . 1311( رقم )393، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 312( رقم )3/223)

 ( . 1231) ( رقم21/391، )1، طهتذيبالكمالاملزي، ( 3) 
بفتح النون واخلاء وبعدها عني مهملة هذه النسبة إىل النخع وهي قبيلة كبرية من مذحج واسم النخع جسر بن النََّخِعيُّ:( 3) 

عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد وقيل له النخع ألنه أنتخع من قومه أي بعد عنهم نزل بيشة ونزلوا يف اإلسالم 
 . (3/303),د. ط(،وابن األثري، اللباب،13/12، )1، طاألنسابلعلماء اجلم الغفري. السمعاين، الكوفة ينسب إليهم من ا

بفتح الراء ويف آخرها القاف املشددة، هذه النسبة إىل الرقة وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من اجلزيرة، بت الرَّقِّيُّ:( 1) 
، 1، طاألنسابل أرض تكون على الشط فهي تسمى الرقة. السمعاين، هبا ليلة وإمنا مسيت الرقة ألهنا على شط الفرات، وك

 ( . 2/33,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/111)
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وقال  ،وأبو داود ،ووثقه ابن معني ،وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: كان من خري من رأيتُ  
 وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال األزدي: يف حديثه مناكري. ،النسائي: ليس به أبس
وقال أيًضا: ثقة فاضل أخطأ  ،دي: له مناكري. ومل يلتفت إىل األزدي يف ذلكقال ابن حجر: قال األز 

 .(3)مات سنة إحدى وتسعني ومائة ،األزدي يف تليينه وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له
 : ثقة.اخلالصةفيه

هو ابن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل بن كعب بن سالمان بن عامر بن حجاج:-4
واحلسن  ،عمرو بن شعيبروىعن: ،د بن مالك النخعي أبو أرطاة الكويف القاضيحارثة بن سع

 معمر بن سليمان ومحاد بن زيد وغريمها.وعنه: ،بن سعد وغريمها
 ُأختلف فيه على ثالثة أقوال:

 والعجلي. –يف أحد قوليه  -قول من وثقه وهم: الثوري وأمحد األول:
 -وابن معني  ،ك، وحيىي القطان، وعبد الرمحن بن خراش: قول من ضعفه وهم: ابن املبار الثاين
 والنسائي، واخلطيب. –كذلك يف أحد قوليه   –وأمحد  ،-يف أحد قوليه 
وابن شيبة، وأبو حامت، وأبو  ،: قول من توسط يف حاله وهم: ابن معني يف أحد قوليهالثالث

وقال  ،ل عن الضعفاء أيضاً عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغريه بقلت:زرعة، وابن عدي. 
وممن وصفه ابلتدليس كذلك ابن املبارك، والعجلي، وابن شيبة،  ،بعضهم: فيه تيه ال يليق أبهل العلم

وأبو حامت، وابن خراش، وابن عدي، وغريهم. وصفه الذهيب أبنه أحد األئمة األعالم على لني يف 
 .إمنا يعيبون منه التدليسوأهنم  ،وأنه صاحب إرسال ،وأنه كان جائز احلديث ،حديثه

ووصفه ابن حجر ابلصدوق كثري اخلطأ ، أحد الفقهاء ،وقال أيضاً: صدوق كثري اخلطأ 
 .(3)تويف سنة مخس وأربعني مائة  ،من الطبقة السابعة ،والتدليس

                                                 

( ، والبخاري، 3/323) 1، رواية الدوري، ط,اتريخابنمعني( ، ابن معني1/331) 1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 1) 
، الثدات( ، وابن حبان، 1103( رقم )312/ 9) 1، طجلرحوالتعدي ا( ، وابن أيب حامت، 9/31، )1، طالتاريخالكبري

الكمال( ، واملزي، 11333( رقم )3/132، )1ط اتريخ( ، والذهيب، 1110( رقم )321/ 29، )1، طهتذيب
( ، وابن حجر، 331( رقم )129/ 3، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 313( رقم )3/1213، )1، طاإلسالم
 ( . 1911( رقم )131، )ص1، طالتدريب
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 فيه: أن حاله وسط؛ فهو صدوق مدلس وله أخطاء وأوهام   -وهللا أعلم-الذي يظهر اخلالصة
 .(8)وليس جبيد  ،يب: قد يرتخص الرتمذي ويصحح البن أرطاةقال الذه ،كثرية

وهي: (1)فقد عده احلافظ ابن حجر من املرتبة الرابعة من مراتب التدليسوأماعنتدليسه: 
من اتُِفق على أنه ال حُيتج بشئ من حديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء 

 واجملاهيل.
هو عمرو بن شعيب بن دمحم بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشييب:عمروبنشع-5

 املدين ،أبو إبراهيم ويقال أبو عبد هللا ،(5)احلجازي(4)السهمي
   ،: حجاج بن أرطأةوعنهوسعيد بن املسيب وغريمها.  ،شعيب بن دمحم )أبيه(روىعن:

 وغريمها. ،واثبت البناين
 ،فقد وثقه حيىي بن سعيد القطان، وابن معنيهعنةده؛ويفروايتهعنأبي,خمتلففيه

 ،وابن عدي ،ويعقوب بن شيبة ،وأبو جعفر أمحد بن سعيد الدارمي ،وأبو زرعة ،والعجلي ،والنسائي
واشرتط القطان يف توثيقه، واالحتجاج به رواية الثقات عنه، وبنحوه قال ابن حبان، والبخاري، وابن 
                                                                                                                                                         

= 

( ، وأبو 211( رقم )101، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 11( رقم )32، )ص1، طالضعفاءالصغريالبخاري، ينظر:( 1) 
( ، 113( رقم )111-3/113) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 111( رقم )3/911) الضعفاءزرعة الرازي، 

( 121-2/119، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 3233( رقم )131-3/133، )1، طاتريخبغدادواخلطيب البغدادي، 
( رقم 1/311، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1112( رقم )329-1/320، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 301رقم )
( رقم 3/933، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1312( رقم )1/133) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 329)
( 19( رقم )13، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثق( و الذهيب، 21( رقم )11-1/13، )3، طالسري( ، والذهيب، 90)

( 311( رقم )139-2/131، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1121( رقم )310-1/319، )1، طامليزان، والذهيب، 
 ( . 11( رقم )20، )ص1، طاملدلسنيالتبينيألمساء(، واحلليب، 1113( رقم )112، )ص1، طالتدريب، وابن حجر، 

 ( . 1/12، )3، طالسريالذهيب، ( 2) 
 ( . 119( رقم )33ص) 1ط، طبداتاملدلسنيابن حجر، ( 3) 
هذه النسبة إىل سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، من  -بفتح السني وسكون اهلاء ويف آخرها ميم السَّْهِميُّ:( 3) 

 ( . 2/119,)وابن األثري، اللباب، د. ط، (1/312،)1، طاألنسابمن بعدهم.السمعاين، ولده خلق كثري من الصحابة ف
بكسر احلاء املهملة وفتح اجليم ويف آخرها الزاي بعد األلف، وهي نسبة إىل احلجاز مكة وما يتعلق هبا إىل املدينة احلَِْجاِزي:( 1) 

 ( . 1/332,)ابن األثري، اللباب، د. طو ( ، 11-3/11، )1، طاألنسابيقال هلا احلجاز. السمعاين، 
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يد القطان، وابن معني يف أحد قوليهما، وأمحد، وأبو حامت، وذكر أمحد املديين. وضعفه حيىي بن سع
ورمبا وجس يف القلب منه شيء. وقال الذهيب: اإلمام،  ،مرة أنه كتب عنه وأنه ورمبا احتججنا به
وقال ابن حجر: صدوق  ،وحديثه حسن، وفوق احلسن ،احملدث. وقال يف موضع أخر: خمتلف فيه

وضعف  ،ووثقه اجلمهور ،وقال أيضاً: ضعفه انس مطلقاً  ،ين عشرة ومائةمن اخلامسة، مات سنة مثا
بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده 

 .(3)وهو صدوق يف نفسه، وحديثه عن غري أبيه عن جده قوي
كما قاله غري   ،ه عن جدهوأما من ضعفه فذلك من جهة ما رواه عن أبي ،ثقةاخلالصةفيه:

ولعل مسألة اخلالف يف حاله مبنية على صحة مساعه من جده، واليت ترتب عليها  ،واحد من األئمة
 :(8)واليت تتلخص يف ثالثة أقوال ،خالف كبري بني األئمة يف حكم االحتجاج هبا

                                                 

 (1 ) ، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 1302( رقم )3/312) 1طرواية الدوري،  - اتريخابنمعنيابن معني، ينظر:
، اجملروحني( ، وابن حبان، 1323( رقم )233-1/239) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1211( رقم )311
هتذيب( ، واملزي، 119ــ111، )ص: 1( ، وتعليقات الدارقطين على اجملروحني، ط121( رقم )13-2/11، )1ط

من( ، و الذهيب، 11( رقم )190-111/ 1، )3، طالسري( ، والذهيب، 3391( رقم )11ـــ22/13، )1، طالكمال
موثق وهو فيه ( ، 1393( رقم )211ــ3/213، )1، طامليزان( ، والذهيب، 213( رقم )131، )ص: 1، طتكلم

( ، 210( رقم )293ــ3/299، )1طاتريخاإلسالم,( ، الذهيب، 3113( رقم )13-2/19، )1، طالكاشفوالذهيب، 
( ، 90( رقم )11-39/ 9، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 233، )ص: 1، طتفةالتحصي وويل الدين ابن العراقي، 

 ( . 111( رقم )119)ص:  1طلدم,حبرا( ،وابن املربد، 1010( رقم )323)ص التدريبوابن حجر، 
 (2 ) -1/239) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 2119( رقم )333-1/332، )التاريخالكبريالبخاري، ينظر:

( 13-2/11، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 3/33( و )130-2/133، )السنن( ، والرتمذي، 1323( رقم )233
 1، طاملستدرك( ، واحلاكم، 1291( رقم )111-1/113، )1، طالضعفاءيف الكام ( ، وابن عدي، 121رقم )

( ، وابن اجلوزي، 10/231) احمللى( ، و ابن حزم، 11-3/10) 1، طالسنن( ، والدارقطين، 2313( رقم )2/11)
( ، 311، )ص 1، طمعرفةأنواععلوماحلديث( ، وابن الصالح، 2113( رقم )2/221,)1، طالضعفاءواملرتوكني

، هتذيبالكمال( ، واملزي، 312( رقم )331-2/333) هتذيباألمساءواللغات( ، والنووي، 1/11) اجملموعالنووي، و 
املغينيف( ، والذهيب، 1393( رقم )219-3/213، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3391( رقم )11ـــ22/13، )1ط

( ، وابن 112( رقم )233، )ص2طحصي ,ةامعالت( ، والعالئي، 3112( رقم )391-2/393)  د.ط، ،الضعفاء
 ( . 1010( رقم )323، )1، طالتدريب( ، وابن حجر، 90( رقم )11-39/ 9، )1، طالتهذيبحجر، 



 

 332 

 

مة: أمحد بن وقال به من األئ ،أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحةالدولاألول:
حنبل، وابن معني، وعلي بن املديين، وإسحاق بن راهويه، واحلميدي، وأبو عبيد، والبخاري، 

 وغريهم. ،والرتمذي، وأمحد بن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، واحلاكم، وابن عبد الرب، والبيهقي
وقال هبذا القول: حيىي أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيفة ال حيتج هبا. الدولالثاين:

القطان، وابن معني، وابن املديين،وأمحد يف رواية أخرى عنهما، وأبو داود، وهارون بن معروف، وابن 
 عدي، وابن حبان، واألزدي، وابن حزم.

التفصيل وهو قول الدارقطين وتبعه ابن اجلوزي. ففرقا بني أن يفصح جبده أنه الدولالثالث:
وكذلك إن قال: عن أبيه عن جده مسعت رسول هللا  ،ال يفصح فال حيتج بهأو  ،عبد هللا فيحتج به
 فيحتج به وإال فال. ،فما يدل على أن املراد الصحايب ،ملسو هيلع هللا ىلص أو حنو هذا

بعد النظر يف أقوال أهل العلم أن القول الراجح الذي عليه اجلمهور  –وهللا أعلم  –الذي يظهر يل و 
إذا كان الراوي عن عمرو بن  ،حتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهمن احملققني هو اال

 شعيب ثقة وهي من قبيل احلسن.
بن العاص القرشي السهمي )والد عمرو بن  أبيه:شعيببندمحمبنعبدهللابنعمرو-2
عمرو بن  ابنهوعنه: ،أبيه دمحم وعبد هللا بن عباس وغريمها,روىعن:وقد ينسب إىل جده(  ،شعيب

ويقال إنه  ،شعيب وعطاء اخلرساين وغريمها. قال ابن حبان: ال يصح له مساع من عبد هللا بن عمرو
واختلف يف  ،وقال الذهيب: صدوق ،مسع من جده عبد هللا بن عمرو، وليس ذلك عندي بصحيح

ف فيه مشهور هل وقال العالئي: اخلال ،ومل خيتلف أولو املعرفة يف مساعه من جده ،مساعه من أبيه دمحم
حديثه مرسل أم ال، واألصح أنه مسع من جده عبد هللا بن عمرو، ومن ابن عمر، وابن عباس مهنع هللا يضر 

 والضمري املتصل جبده يف قوهلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عائد إىل شعيب ال إىل عمرو.
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق ثبت مساعه من جده من الطبقة الثالثة

                                                 

( 9319( رقم )1/331، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 291( رقم )131، )ص: 2طةامعالتحصي ,العالئي، ينظر:( 1) 
( 2233( رقم )1/399، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2111( رقم )131-12/133، )1، طهتذيبالكمال، واملزي، 
( 1/291، )1، طإكمالهتذيبالكمال( ، ومغلطاي بن قليج، 31( رقم )2/332، )1، طاتريخاإلسالم، والذهيب، 

= 
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روى له  ،مسع من جده ذكر ذلك البخاري، وأبو داود، وغري واحد ،صدوقالصةفيه:اخل
 والباقون سوى مسلم. ،البخاري يف "القراءة خلف اإلمام" ويف "األدب"

بنالعاصةده:-7  ،ويقال: أبو عبد الرمحن ،أبو دمحم ،بن وائل بن هاشم عبدهللابنعمرو
 ،وروى أيضا عن أبيه ،كتب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص الكثري  ،مائهمالقرشي السهمي. من جنباء الصحابة وعل

 وعمر. ،وأيب بكر
وخلق سواهم. وأسلم قبل  ،وسعيد بن املسيب ،روى عنه: حفيده شعيب بن دمحم بن عبد هللا

 ،وقيل: إبحدى عشرة سنة. وكان واسع العلم ،ومل يكن أصغر من أبيه إال ابثنيت عشرة سنة ،أبيه
 عاقال يلوم أابه على القيام مع معاوية أبدب وتؤدة. ،يف العبادةجمتهدا 

أكتب ما  ،قلت: اي رسول هللا ،عن جده ،عن أبيه ،وقال ابن إسحاق وغريه عن عمرو بن شعيب
أمسع منك يف الرضا والغضب؟ قال: نعم؛ فإين ال أقول إال حقا وقال أبو هريرة: مل يكن أحد من 

وكنت  ،إال ما كان من عبد هللا بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ، أكثر حديثا مينأصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(3)وتويف مبصر على الصحيح ،ال أكتب. قال غري واحد: إنه تويف سنة مخس وستني

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
و كذا حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن يف اإلسناد عن عمرو بن  لضعف نصر بن زكراي، ،ضعيف

 شعيب، ومل جند له متابعاً؛ فيكون هذا اإلسناد ضعيفاً، وهللا أعلم.
وفيه ضعف وال  ،وفيه احلجاج بن أرطاة ،حيث قال: رواه أمحد واهليثمي(8)وممن قال بضعفه النووي 

 .(1)يتعمد الكذب

                                                                                                                                                         

= 

( 211، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 101( رقم )311-3/311، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 2303رقم )
 .  (2901رقم )

( 3032( رقم )331/ 3، )1، طأسدالغابة( ، وابن األثري، 11( رقم )2/111، )1، طاتريخاإلسالمالذهيب، ينظر:( 1) 
 وغريمها. 

 ( . 113( رقم )223-1/222، )1، طخالصةاألحكامينظر: النووي، ( 2) 
 ( . 1320( رقم )1/213، )جممعالزوائدينظر: اهليثمي، ( 3) 
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  فمن هذه  ،فهو جبموع الطرق حسن ،غري أنَّ للحديث شواهد يتقوى هبا إن شاء هللاقلت:
 د:الشواه

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجال  ،؛ وهو يف الصحيحني وغريمها ولفظهحديثعمرانبنحصني
فقال اي رسول هللا: أصابتين  ((اي فالن ما منعك أن تصلي يف القوم؟ ))فقال:  ،معتزال مل يصل يف القوم

ابب: التيمم  ،تاب: التيمم. أخرجه البخاري ك((عليك ابلصعيد فإنه يكفيك))قال:  ،جنابة وال ماء
 ،ابب: قضاء الصالة الفائتة ،ومسلم كتاب: املساجد ومواضع الصالة ،(339( رقم )1/19ضربة )

وهذا اللفظ خمتصرًا وورد كذلك عندمها مطوالً.  ،(192( رقم )1/313واستحباب تعجيل قضائها )
 ومن الشواهد كذلك:

قول عمار وفيه  (319، ومسلم )(333عند البخاري )وهو كذلك  حديثعماربنايسر 
بعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حاجة فأجنبت فلم أجد املاء، فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة مث أتيت 

مث ضرب بيديه األرض « إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرت ذلك له فقال: 
 .ل على اليمني، وظاهر كفيه، ووجههشماضربة واحدة، مث مسح ال
قال: اجتمعت غنيمة عند رسول  (123، والرتمذي )(332عند أيب داود ) وحديثأيبذر

فقال: "اي أاب ذر، ابد فيها" فبدوت إىل الربذة، فكانت تصيبين اجلنابة، فأمكث اخلمس -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
فقال: "أبو ذر! " فسكت، فقال: "ثكلتك أمك أاب ذر، ألمك  - ملسو هيلع هللا ىلص -والست، فأتيت النيب 

الويل" فدعا يل جبارية سوداء، فجاءت بعس فيه ماء، فسرتتين بثوب، واسترتت ابلراحلة، واغتسلت، 
فكأين ألقيت عين جبال، فقال: "الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر سنني، فإذا وجدت املاء 

."فأمسه جلدك، فإن ذلك خري
الصعيد وضوء » وغريه بلفظ: (310)كشف األستار كما يفعند البزار   وحديثأيبهريرة

 .«هللا وليمسه بشره، فإن ذلك خري املسلم، وإن مل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء فليتق
 .، وقال: رجاله رجال الصحيح1/211أورده اهليثمي يف "اجملمع" 
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َأْنيـَتَـَيمََّم:ِذْكُراْلَمرِيِضالَِّذيَلهُ

(:588حديثرقم)-39
ثـََناُموَسىْبُنَهاُرونَ رَفـََعُه,َعِناْبِنَعبَّاس ,َعْنَعطَاء ,ثناَةرِير ,ثناِإْسَحاقُ,قالابناملنذر:َحدَّ

ِمثْـَلُه.

أوالاالتخريج:
 من أربعة أوجه وهي على النحو اآليت: ،يُروى عن ابن عباس رضي هللا عنهما 

( األول: جرير عن عطاء عن ابن عباس(. أخرجه ابن املنذر ـ كما تقدم أعاله ـ الوةه
 ومل أجده عند غريه. مرفوعاً.

(جرير عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ابن عباسالوةهالثاين:)
 .ابب: الرخصة يف التيمم للمجدور واجملروح ،أخرجه ابن خزمية يف صحيحه كتاب: الوضوء 

ابب:  ،ومن طريقه ابن اجلارود يف املنتقى كتاب: الطهارة ،( بنحوه مرفوعاً 212( رقم )1/139)
ابب: اجلريح والقريح  ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،(123( رقم )32التيمم )ص

وأخرجه الدارقطين  ،( كالمها ـ ابن اجلارود والبيهقي ـ مرفوعاً 1011( رقم )1/333) .واجملدور يتيمم
واحلاكم يف املستدرك   ،( بنحوه موقوفاً 119( رقم )1/321ابب: التيمم ) ،ن كتاب: الطهارةيف السن

  ،ومن طريقه البيهقي يف السنن الصغرى ،( بنحوه مرفوعاً 191( رقم )1/210كتاب: الطهارة )
ومعرفة السنن واآلاثر كتاب:  ،( بنحوه موقوفاً 233( رقم )1/33ابب: التيمم ) ،كتاب: الطهارة

( 1139( مرفوعًا و )1131( رقم )2/39ابب: املريض الذي ال يستضر ابستعمال املاء ) ،ةالطهار 
مجاعة ,ـواتبع جريراً يف روايته هبذا الوجه ـ الثاين: عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مثله.
 وهم:

ابب: يف اجلنب به  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب: الطهارة ،أبواألحوص -3
 موقوفاً. ،( بنحوه1010( رقم )1/31جلدري واحلصبة )ا

 ،( بنحوه1312( رقم )3/310أخرجه ابن أيب حامت يف التفسري ) ،شجاعبنالوليد-8
 موقوفاً كذلك.
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األحول -1 ( رقم 1/321ابب: التيمم ) ،أخرجه الدارقطين يف السنن كتاب: الطهارة ،عاصم
 موقوفاً. ،( بنحوه113)

 ،مرفوعاً  ،( بنحوه30( رقم )1/313خرجه ابن أيب حامت يف العلل )أ ،عليبنعاصم -4
والبيهقي  ،مرفوعاً  ،( بنحوه190( رقم )1/321ابب: التيمم ) ،والدارقطين يف السنن كتاب: الطهارة
( 1011( رقم )1/333) .ابب: اجلريح والقريح واجملدور يتيمم ،يف السنن الكربى كتاب: الطهارة

 بنحوه موقوفاً.
طهمانإبر-5 بن ابب: اجلريح  ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،اهيم

 ( موقوفاً.1019( رقم )1/333).والقريح واجملدور يتيمم
 عن عاصم األحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.الوةهالثالث:

 .والقريح واجملدور يتيممابب: اجلريح  ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة 
 وهبذا اإلسناد رواه الثوري وعبدة بن سليمان. ،( بنحوه موقوفاً 1019( رقم )1/333)

أخرجه الطربي  ،ومل يذكر ابن عباس ،عن عزرة عن سعيد بن جبري موقوفًا عليهالوةهالرابع:
 (.1/10يف تفسريه )

اية عاصم األحول هلذا احلديث؛ يف هذه األسانيد يتبني لنا أنه قد تعددت رو وعندالتأم 
 ،وأخرى يرويه عن عزرة عن سعيد عن ابن عباس ،فتارة يرويه عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس
ولعله ـ والعلم عند هللا ـ أنَّ هذه الرواية األخرية هي  ،واثلثة يرويه عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس

 (.123ياهنا يف احلديث الذي يليه )كما سيأيت تفصيلها وب  ،األرجح لوجود املتابع عليها
 والوقف؛ ابلرتةيحبنيرواييتالرفع يتعلق فيما فقد كفاان األئمة مؤونة البحث وأما

هذا خرب مل يرفعه غري عطاء بن »فقال ابن خزمية:  ،والتفتيش فرجحوا رواية الوقف على رواية الرفع
 .(3)«السائب

                                                 

 ( . 212( رقم )1/139، كتاب: الوضوء، ابب: الرخصة يف التيمم للمجدور واجملروح.)1، طحيحابنخزميةصابن خزمية، ( 1) 
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إن هذا خطأ؛ أخطأ فيه علي »عندما سأله عن هذا احلديث فقال:  ونقل ابن أيب حامت عن أيب زرعة
موقوف؛  ،عن سعيد عن ابن عباس ورواه أبو عوانة وورقاء وغريمها عن عطاء بن السائب ،بن عاصم

 .(8). قلت: وبنحوه قال الدارقطين(3)وهو الصحيح"

دراسةاإلسناد:اثنياا
هارون:-3 بن أبو عمران البغدادي )املعروف والده هو ابن عبد هللا بن مروان موسى
: أبو سهل بن زايد وأبو بكر الشافعي وعنه. إسحاق وأمحد بن حنبل و غريمهاروىعن:ابحلمال(. 
وقال احلافظ عبد الغين  .قال أبو بكر الضبعي: ما رأينا يف حفاظ احلديث أهيب وال أورع منه.وغريمها

وقال اخلطيب: كان موسى ثقة  . ملسو هيلع هللا ىلص يف وقتهبن سعيد: أحسن الناس كالمًا على حديث رسول هللا
ووصفه ابن حجر ابلثقة  .وصفه الذهيب أبنه إمام عصره يف حفظ احلديث وعلله مع اإلتقان.حافظاً 

 .(1)من صغار الطبقة احلادية عشرة تويف سنة أربع وتسعني ومائتني ،احلافظ الكبري
 ثقة حافظ.اخلالصةفيه:

 .ثقة حافظ إمام (110ص)بن راهويه، تقدم ا:إسحاق-8
 .(2)القاضيالكويف (5)أبو عبد هللا الرازي(4)هو ابن عبد احلميد بن قرط الضيبةرير:-1

                                                 

 ( . 30( رقم )310-1/313، )1طالعل ,ابن أيب حامت، ( 1) 
 ( . 190( رقم )1/321، كتاب: الطهارة، ابب: التيمم )1، ط,السننالدارقطينينظر:( 2) 
بغدادينظر: اخلطيب البغدادي، ( 3)  غرب( ، والذهيب، 1311( رقم )11/39، )1، طاتريخ من خرب يف  د.ط، العرب

( رقم 113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 33( رقم )119-12/111، )3، طالسري( ، والذهيب، 1/321)
 ( . 1093( رقم )2/232، )1، طتعجي املنفعة( ، و ابن حجر، 1022)

هذه النسبة إىل ضبة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر عم متيم بن مر بن أد.  -املوحدة  بفتح الضاد وتشديد الباءالضيب:( 3) 
 ( . 211/ 2)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 391/ 9، )1، طاألنساب. السمعاين، 

الديلم بني قومس واجلبال بفتح الراء والزاي املكسورة بعد األلف، هذه النسبة إىل الري، وهي بلدة كبرية من بالد الرَّاِزيُّ:( 1) 
 ( . 2/1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/33، )1، طاألنسابوأحلقوا الزاي يف النسبة ختفيف. السمعاين، 

بفتح القاف وضاد معجمة بعد األلف، هذه النسبة إىل القضاء بني الناس واحلكومة، وأول من عرف هبذه النسبة الَداِضي:( 1) 
/ 10، )1، طاألنسابان بن ربيعة الباهلي التميمي، وهو أول قاض استقضى ابلكوفة. السمعاين، أول قاض ابلكوفة سلم

 ( . 9/ 3اللباب)( و ابن األثري، 303
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: أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعنه ،: سفيان الثوري وعطاء بن السائب وغريمهاوىعنر
وقال  ،سائي وغريهم، وذكره ابن حبان يف الثقاتوغريمها. وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو حامت، والن
ووصفه  ،ووصفه الذهيب ابإلمام احلافظ احلجة ،البيهقي: جرير نسب إىل سوء احلفظ يف آخر عمره

من الثامنة مات سنة  ،قيل: كان يف آخر عمره يهم من حفظه ،ابن حجر أبنه ثقة صحيح الكتاب
 .(3)مثان ومثانني ومائة 

 فيه: ألنه   ،فالذي يظهر أنه ال يضر ،وكونه ساء حفظه يف آخر عمره ،تثقة ثباخلالصة
فقد أمجعوا على ثقته  ،وحديثه يف الكتب الستة وغريها ،وال يوجد له أحاديث منكرة ،كان يسرياً 
 واحتجوا به.
4-  ،تغري حفظه آبخره واختلط يف آخر عمره ،( ثقة33تقدم )ص ،بن السائباعطاء:

 ومن مسع منه آبخرة فهو مضطرب. ،يحفمن مسع منه قدميا فهو صح
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-5

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
فلم يرفعه  ،والصواب فيه الوقف على ابن عباس -فيما تقدم -رفعه خطأ كما رجحه أئمة العلل   

.(1)وجرير روى عنه بعد االختالط ،وهو خمتلط ،(8) غري عطاء بن السائب

                                                 

اجلرح( ، وابن أيب حامت، 201( رقم )31، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/391، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
هتذيب( ، واملزي، 1032( رقم )1/131) 1، طالثدات( ، وابن حبان، 2090( رقم )101-2/101) 1، طوالتعدي 
( ، والذهيب، 1311( رقم )331-1/333، )1، طامليزان( ، والذهيب، 319( رقم )111-3/130، )1، طالكمال

 ،1، طاملختلطني( ، و العالئي، 3( رقم )19-3/3، )3، طالسري( ، والذهيب، 211( رقم )1/33، )1، طتذكرةاحلفاظ
( ، وابن 19( رقم )11، )ص1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالط( ، وبرهان الدين احلليب، 3( رقم )11)ص

 ( . 311( رقم )133، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 111( رقم )11-2/11، )1، طالتهذيبحجر، 
 ( . 992( رقم )1/313، )2رواية عبد هللا، طالعل ومعرفةالرةال,ينظر: أمحد بن حنبل، ( 2) 
( رقم 93-92، )ص1، طاملختلطني( ، و العالئي، 2/329، )1)رواية الدوري( ، ط اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 3) 

 ( . 139( رقم )1/333,)1طالتلخيصاحلبرييفختريجأحاديثالرافعيالكبري,( ، وابن حجر، 33)
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(:581حديثرقم)-81
ثـََناِإْسَحاقُ اأْلَْحَولِ,َعِنالثَـّْوِريِّ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ َتاَدةَ,َعْنَعاِصم  ,َعِناْبِنُةبَـرْي ,َعْنقـَ

َصلِْلَمرِيِضيفاْلُوُضوِء؛التـََّيمُُّماِبلصَِّعيدِ))قَاَل:,َعِناْبِنَعبَّاس  :.َوقَاَلابْ((رُخِّ َأرَأَْيَت))ُنَعبَّاس 
.((َكْيَفَيْصَنُع؟,ِإْنَكاَنجُمَدَّرااَكأَنَُّهَصْمَغة 

أوالاالتخريج:
 يرويه عاصم األحول عن قتادة. واختلف عليه:

 عن عاصم عن قتادة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس به موقوفًا. سفيانالثوريفرواه
( عن سفيان 119( رقم )132ئه يف الصالة )ص: أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكني يف جز 

( واألصبهاين يف اللطائف من دقائق 1011( رقم )11/292به. ومن طريقه البزار يف املسند )
والضياء  ،(123( رقم )1/390(. وأخرجه ابن األعرايب يف معجمه )19( رقم )11املعارف )ص

 ق عن سفيان به.( من طر 311( رقم )10/331املقدسي يف األحاديث املختارة )
( برقم 223/ 1) ابب إذا مل جيد املاء ، كتاب الطهارة،وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف

( 13/ 2( عن قتادة مباشرة فلم يذكر )الثوري عن عاصم(. وأخرجه ابن املنذر كما هنا )913)
 ( من طريق إسحاق الدبري عن عبد19( رقم )11واألصبهاين يف اللطائف من علوم املعارف )ص

 أو انقطاًعا. ،الرزاق عن الثوري عن عاصم. فيكون يف نسخة املصنف سقطًا
عن قتادة قال: إذا كان إبنسان جدري أو  ،( عن معمر910وأخرجه عبد الرزاق أيًضا برقم )

قال: وبلغين ذلك عن سعيد بن جبري. فاتضح من  ،فإنه يتيمم ابلصعيد ،جرح كبري عليه وخشي عليه
وقد يكون الواسطة هو عزرة بن عبد  ،مل يسمع احلديث من سعيد بن جبري هذه الرواية أن قتادة

عن سعيد بن جبري  عزرة: فرواه عن عاصم عن قتادة عن شعبة وخالفهكما يف رواية شعبة.   ،الرمحن
ابب اجلريح  ،( يف الطهارة221 - 1/223عن ابن عباس به موقوفًا. أخرجه البيهقي يف سننه )

 به. ،عن عاصم ،من طريق شعبة ، .موالقريح واجملدور يتيم

دراسةاإلسناد:اثنياا
 .له ما ينكر ،ثقة (13تقدم )صالدبري ـإسحاق:3
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 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  الصنعاينـعبدالرزاق:8
 وهو ثقة إمام.  (91تقدم )ص سفيانـالثوري:1
موىل ب   ،أبو عبد الرمحن البصري ،(3)مان األحولهو عاصم بن سليعاصماألحول:-4

قتادة وأنس بن روىعن: ،حمتسب املدائن ،ويقال موىل ابن زايد ،ويقال موىل عثمان بن عفان ،متيم
 سفيان الثوري و محاد بن زيد وغريمها.وعنه: ،مالك وغريمها

عة، وأبو حامت، وخلق وثقه ابن سعد، وابن معني، وابن املديين، وأمحد، والعجلي، وأبو زر 
وصفه الذهيب  ،وكان ابن علية يقول: يف حفظه شيء ،وذكر القطان أنه مل يكن ابحلافظ ،غريهم

وقد وثقه الناس، واحتجوا به يف  ،ابحلافظ املكثر، يف حفظه شيء ال يضر، وحديثه يف كتب األئمة
نه بسبب دخوله يف الوالية وقال ابن حجر: ثقة من الرابعة مل يتكلم فيه سوى القطان؛ كأ ،صحاحهم

 .(8)تويف بعد سنة أربعني ومائة
 .وضعفه قلة لشيء يف حفظه ،روى له اجلماعة ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:

وأجاب ابن حجر عن تضعيف القطان له فإنه كان بسبب  ،وقد أجاب الذهيب عن ذلك أبنه ال يضر
 دخوله يف الوالية ـ كما تقدم ـ.

 ة مدلس.( ثق101تقدم )ص :ـقتادة5

                                                 

ملة، هذا من احلول يكون يف العني واشتهر به مجاعة، منهم عامر األحول من أهل بفتح األلف وسكون احلاء املهاأَلْحَوُل:( 1) 
 ( . 1/33,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/129، )1، طاألنسابالبصرة. السمعاين، 

( 112( رقم )111، )ص1رواية الدارمي( طاتريخابنمعني)( ، ابن معني، 1/211، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 
الرةال، وأمحد بن حنبل،   الثدات( ، و العجلي، 11( رقم )13، )ص1ط –رواية املروذي وغريه  - العل ومعرفة

 1طاجلرحوالتعدي ,( ، وابن أيب حامت، 1313( رقم )331-3/331، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 131( رقم )231)
هتذيب( ، واملزي، 1391( رقم )312-1/303، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1300( رقم )1/333-333)

( ، 133( رقم )113 -1/112، ، )1، طتذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 3009( رقم )331-13/391، )1، طالكمال
( ، و الذهيب، 233( رقم )3/302، )1، طاتريخاإلسالموالذهيب،  وهوموثق, ( رقم 103، )ص1طمنتكلمفيه

الكمال( ، ومغلطاي بن قليج، 2101( رقم )1/113، )1، طالكاشف( والذهيب، 112) هتذيب ، 1، طإكمال
، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 13( رقم )33-1/32، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 2123( رقم )1/103-101)

 ( . 3010( رقم )291)ص
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ويقال: أبو  ،أبو دمحم ،موالهم الكويف(3)هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليبابنةبري:-2
عطاء ومالك بن  وعنه ،ابن عباس وأنس وغريمها روىعنعبد هللا )والبة هو ابن احلارث بن ثعلبة( 

 ،وذكره ابن حبان يف الثقات دينار وغريمها. وثقه ابن معني، والعجلي، وأبوزرعة، أبو القاسم الطربي،
وزاد أبو القاسم الطربي: إمام حجة على املسلمني. وقال ابن معني: قتل سعيد بن جبري وهو بن تسع 

اإلمام، احلافظ. وقال ابن  ،وأربعني سنة قتله احلجاج قبل موته بسنة. وقال الذهيب: أحد األعالم
أيب موسى وحنومها مرسلة كانت وفاته دون املائة من الثالثة. وروايته عن عائشة و  ،حجر: ثقة ثبت فقيه
 .(8)، سنة مخس وتسعني

 ثقة إمام حجة روى له اجلماعة.اخلالصةفيه:
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .هنع هللا يضرصحيح وهو موقوف على ابن عباس

 

                                                 

ارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بفتح الواو وسكون األلف وكسر الالم والباء املوحدة هذه النسبة إىل والب بن احلالَواِليبُّ:( 1) 
 ( . 3/310اللباب,)(،وابن األثري،13/213،)1،طاألنساببن خزمية وهو بطن من بين أسد ينسب إليه مجاعة.السمعاين،

( 191، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 311( رقم )111، )ص1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعنيابن معني، ينظر:( 2) 
( رقم 3/211، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 23( رقم )10-3/3) 1، طاجلرحوالتعدي يب حامت، ( ، وابن أ133رقم )
( رقم 1/333، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2231( رقم )311-10/319، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 2993)
( ، 233( رقم )192، )ص2طةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 111( رقم )3/321، )3، طالسري( ، والذهيب، 1910)

 ( . 2219( رقم )233، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 13( رقم )13-3/11، )1، طالتهذيبوابن حجر، 



 

 382 

 

(:584حديثرقم)-83
ِإسْ ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحاقَُحدَّ َعْبِد ُةَرْيج ,َعْن اْبِن النََّخِعيِّ,َأْخبَـَرينَأاَبنُ,َعِن َعْلَدَمةَ,َعِن َأنَّ,َعْن

َكاَنِبِهُةَدِري  يَـَتَمسَُّحاِبلتـَُّراِب.,رَُةالا َأْوتـَْور فـَ يفَطْشت  فََأَمَرُهاْبُنَمْسُعود يـَْدَرُبتـَُراابا

:أوالاالتخريج
( من 912( رقم )1/221ابب: إذا مل جيد املاء ) ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف

ومن طريقه ابن  ،طريق ابن جريج عن أابن بن أيب عياش عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود
 ( به.3239( رقم )3/213والطرباين يف املعجم الكبري ) ،-كما تقدم أعاله   -املنذر

اإلسناد:ةنياادراساث
 له ما ينكر. ،ثقة  (13تقدم )صالدبري ـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،( إمام ثقة90تقدم )ص:ـعبدالرزاق8
أبو الوليد  ،هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي موالهمابنةريج:-1
: عبدالرزاق الصنعاين ومحاد بن سلمة وعنه ،ريمهاأيوب السختياين ومحيد الطويل وغروىعن:املكي. 

وغريمها. وثقه حيىي بن سعيد، وأمحد، وابن معني، وأبو زرعة، والعجلي، وابن حبان، وزاد كان من 
 قال ابن خراش: صدوق. ،وقال أبو حامت: صاحل احلديث ،املتقنني

لنسائي، وابن حبان، وصفه ا ،قلت: وابن جريج مشهور ابلعلم والتثبت يف كثري من األحاديث
قال الدارقطين: شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ال يدلس إال  ،وغريمها ابلتدليس

وقال أمحد: إذا قال  ،ولذا قال ابن معني: ثقة يف كل ما روى عنه من الكتاب ،فيما مسعه من جمروح
قال: أخربين أو مسعت أو سألت وإذا  ،ابن جريج: قال فالن أو أخربت فقد جاء مبناكري فاحذروه

وقال ابن  ،وصفه الذهيب: أبنه أحد األعالم ،فحسبك به، فقد جاء بشيء ليس يف النفس منه شيء
 .(3)مات سنة مخسني ومائة أو بعدها  من السادسة، ،كان يدلس ويرسل  ،حجر: ثقة فقيه

                                                 

( رقم 319-1/311) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1033( رقم )310، )ص1، طالثداتينظر: العجلي، ( 1) 
-19/339، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3111( رقم )33-1/33، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1191)

( ، والعالئي، 3311( رقم )1/111، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3133( رقم )313 التحصي , ، 2طةامع
= 
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 فيه: ديث والسماع يقبل فما صرح فيه ابلتح ،ثقة من كبار الفقهاء موصوف ابلتدليساخلالصة
وما مل يصرح فيه فال. ُعّد يف املرتبة الثالثة وهي: من أكثر من التدليس فلم حيتج االئمة من  ،مطلقاً 

 .(3)أحاديثهم اال مبا صرحوا فيه ابلسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم 
أيبعياش:-4 بن أبو إمساعيل  ،يالبصر  ،فريوز ويقال: دينار ،هو ابن أيب عياشأابن
محاد بن سلمة والفضيل وغريمها. وعنه: ،: أنس واحلسن وغريمهاروىعن ،موىل عبد القيس ،العبدى

قال ابن سعد،وابن معني، وأمحد، والفالس،وأبو زرعة،وأبو حامت،واحلاكم أبو أمحد،وعمرو بن علي، 
برية أحب إيل من أن وقال شعبة: ألن ارتكب سبعني ك ،والنسائي، والدارقطين: مرتوك احلديث

وقال ابن معني:  ،وال يسميه استضعافًا له ،وكان وكيع إذا أتى على حديثه يقول: رجل ،أحدث عنه
وقال البخاري:  ،وقال أمحد: منكر احلديث ،وقال ابن املديين: ضعيف ،ليس حديثه بشيء ،ضعيف

يتعمد الكذب فقال: أما وقيل أليب زرعة: كان  ،وقال اجلوزجاين: ساقط ،إن شعبة سيئ الرأي فيه
وعن احلسن  ،وعن شهر بن حوشب ،ولكنه واه مبرة كان يسمع احلديث عن أنس ،تعمد الكذب فال
فقيل  ،ومل يقرأ علينا حديثه ،وقال أبو حامت: وكان رجال صاحلا لكن بُلي بسوء احلفظ ،فال مييز بينهما

ال الساجي: فيه غفلة يهم يف وق ،مث ذكر مثل قول أيب زرعة ،له كان يتعمد الكذب؟ فقال ال
وأرجو  ،وهو بني األمر يف الضعف ،وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ال يتابع عليه ،احلديث وخيطئ فيه

 ،وعامة ما أيت أابن من جهة الرواة ال من جهته ،إال أنه يشبَّه عليه ويغلط ،أنه ممن ال يتعمد الكذب
كما قال   ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق ،عفملا أنه فيه ض ،ألن أابن روى عنه قوم جمهولون

مات يف أول  ،وقال ابن حجر: مرتوك، من الطبقة اخلامسة َبة. وقال الذهيب: مرتوك احلديث.ُشع
 .(8)( 139رجب سنة )

                                                                                                                                                         

= 

، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 119( رقم )301-1/302، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 312( رقم )223)ص
 ( . 3133( رقم )313)ص

 ( . 13)ص 1، طتاملدلسنيطبدا( ابن حجر، 1) 
 (2 ) ( رقم 3/131، )1)رواية الدوري( ، ط اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/213، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:

 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 912( رقم )1/312، )2، طالعل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 3121)
 د.ط، أحوالالرةال( ، واجلوزجاين، 33( رقم )23، )ص: 1، طلضعفاءالصغريا( ، والبخاري، 1311( رقم )1/313)

= 
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 مرتوك احلديث.اخلالصةفيه:
يفأبو عمران الكو  ،هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو النخعيالنخعي:-5

 : أابن واألعمش وغريمها.وعنه ،: علقمة والربيع بن خيثم وغريمهاروىعنفقيه أهل الكوفة( )
وقال األعمش: كان إبراهيم صرييف احلديث، وقال ابن  ،وثقه العجلي، وذكره ابن حبان 

معني: مراسيل إبراهيم أحب إيل من مراسيل الشعيب، وقال ابن املديين: كان عندي من أعلم الناس 
وقال أبو حامت:  ،ومل يلق إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،صحاب عبد هللا وأبطنهم بهأب

مل يلق إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص إال عائشة ومل يسمع منها شيًئا فإنه دخل عليها 
 ،أحد األعالم ،فقيه العراق ،احلافظ ،: اإلماموهو صغري وأدرك أنسًا ومل يسمع منه. وقال الذهيب

تويف  ،من اخلامسة ،واسع الرواية. وقال ابن حجر: ثقة إال أنه يرسل كثريا ،بصريا بعلم ابن مسعود
 .(3)سنة ست وتسعني ومائة 

 روى له اجلماعة. ،يرسل ،ثقة فقيهاخلالصةفيه:
 .(8)رسله عن ابن مسعودصحح مجاعة من األئمة مراسيله وخص البيهقي ذلك مبا أ 

                                                                                                                                                         

= 

( ، 21( رقم )13)ص الضعفاءواملرتوكون( ، والنسائي، 2/319) الضعفاء( ، وأبو زرعة الرازي، 111( رقم )113)ص
 ضعفاءواملرتوكونال( ، والدارقطين، 1091( رقم )2/231( و )1( رقم )1/133) 1، طاجلرحوالتعدي وابن أيب حامت، 

( رقم 2/20، )1طهتذيبالكمال,( ، واملزي، 1/333، )1، طاتريخدمشق( ، وابن عساكر، 101( رقم )1/219)
( ، 110( رقم )1/201، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 13( رقم )1/1) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 132)

، التهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )1/10، )1، طامليزانوالذهيب، ( ، 2( رقم )3/31، )1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 
 ( . 132( رقم )91، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 113( رقم )101-1/39) 1ط

( رقم 11، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 2933( رقم )3/13، )1)رواية الدوري( ، ط اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 1) 
-2/133) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 23( و )21( رقم )3، )ص1، طاملراسي ، ( ، و ابن أيب حامت31)

-2/233، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1101( رقم )3/9، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 313( رقم )131
( رقم 1/13، )1، طتذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 221( رقم )1/221، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 211( رقم )230

( رقم 113-1/111، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 213( رقم )223-3/120، )3، طالسري( ، والذهيب، 10)
 ( . 210( رقم )31، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 321)

 ( . 13( رقم )131( و )ص29)ص 2طةامعالتحصي ,ينظر: العالئي، ( 2) 
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خمضرم ولد يف حياة ،أبو شبل الكويف ،هو ابن قيس بن عبد هللا بن مالك النخعيعلدمة:-2
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  روىعن:  ،حذيفة بن اليمان، وخالد بن الوليد، وغريمها, إبراهيم النخعي وعنه:

 وبشري بن عروة وغريمها.
وعثمان بن سعيد، والفضل بن دكني، وذكره العجلي وابن حبان يف وثقه أمحد، وابن معني،  
وقال أبو حامت: أبطن الناس بعبد هللا بن مسعود؛  ،وزاد الفضل بن دكني: كثري احلديث ،ثقاهتما
وقال ابن حجر: ثقة  ،ثبتاً حجة ،طيب الصوت ابلقرآن ،وقال الذهيب: كان فقيهاً إماماً مقرائً  ،علقمة

 .(3)تويف بعد الستني وقيل بعد السبعني ،ن الطبقة الثانيةم ،ثبت فقيه عابد
 روى له اجلماعة. ،ثقة ثبت حجةاخلالصةفيه:

 .( 33)صتقدم  هنع هللا يضر ابن مسعودعبدهللا:-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 لضعف أابن بن أيب عياش. فإنه مرتوك احلديث. ،ضعيف جًدا

 التعليقالفدهي:

يف التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثري منهم: ملن به القروح أو اجلروح أو  اختلف أهل العلم
 .(8). ورجحه ابن املنذريتيمم وإن وجد املاء هاجلدري، وخاف على نفسه أن

 
 
 

                                                 

( 301-1/303) 1، طاجلرحوالتعدي ، وابن أيب حامت، (1111( رقم )331-333، )ص1، طالثداتينظر: العجلي، ( 1) 
-20/300)،1، طهتذيبالكمال، واملزي، (3113( رقم )209-1/201، )1، ط,الثداتوابن حبان (،2219رقم )
-2/193، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 3913( رقم )2/33، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3011( رقم )309
( 331، )ص1، طالتدريب، وابن حجر، (391( رقم )219-1/211، )1، طالتهذيب، وابن حجر، (11) ( رقم191
 ( . 3191رقم )

 (. 13/ 2، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 2) 
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ِذْكُراْلَمْسِحَعَلىاجْلََباِئِرَواْلَعَصاِئِب:

(:585حديثرقم)-88
ثـََناُموَسىْبُنَهاُرونَ َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع ,َعِناْبِناْلَغازِ,ثنااْلَولِيُدْبُنُمْسِلم ,ِإْسَحاقُثنا,َحدَّ

َمَسَحهُ))قَاَل: َغَسَ َماَحْوَلُهَوَلْميُِسَُّهاْلَماءَ,ِإَذاَكاَنَعَلْيِهِعَصاب  .((َوِإْنَلَْيُكْنَعَلْيِهِعَصاب 

أوالاالتخريج:
 ويه عن انفع عن ابن عمر اثنان:هذا األثر ير 

ابب: املسح على  ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،األول: عبد هللا بن حمرر
 .((إذاكاناجلرحمعصوابفامسححولالعصابة))( ولفظه: 121رقم )(1112) ،العصائب واجلروح

ابب: يف املسح  ،الطهارات كتاب:  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ،الثاين: هشام ابن الغاز
معصوب))ولفظه  ،من طريق شبابة ،(1339( رقم )1/121) ،على اجلبائر ةرح به كان من

والبيهقي يف  -كما تقدم   -وأخرجه ابن املنذر  ،((فخشيعليهالعنتفليمسحماحولهواليغسله
( و 1019( رقم )1/339) ،ابب: املسح على العصائب واجلبائر ،كتاب: الطهارة  ،السنن الكربى

منكانلهةرحمعصوبعليهتوضأومسحعلى))ولفظه:  ،( من طريق الوليد بن مسلم1013)
 ، كالمها )شبابة و الوليد بن مسلم( عن هشام ابن الغاز.((العصائبويغس ماحولالعصائب

اإلسناد:اثنياادراسة
 ثقة حافظ. (123)ص تقدم  ،هو احلمالموسىبنهارون:-3
 ثقة حافظ إمام. (110تقدم )صابن راهويه حاق:إس-8
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موىل بين أمية )وقيل  ،(3)هو القرشي موالهم أبو العباس الدمشقيالوليدبنمسلم:-1
 ،وحسان بن عطية ،: هشام بن الغازروىعن ،موىل العباس بن دمحم بن علي بن عبد هللا بن عباس(

 وغريمها. ،وإسحاق بن راهويه ،: أمحد بن حنبلوعنه ،وغريمها
قال  ،وذكره ابن حبان ،وغريهم ،وأبو زرعة ،والعجلي ،وأمحد ،وثقه ابن سعد، وابن املديين

وقال ابن حجر: ثقة لكنه كثري  ،كان مدلسا فيُتقى من حديثه ما قال فيه عن  ،الذهيب: ثقة حافظ
.(8)مائة التدليس والتسوية من الطبقة الثامنة تويف آخر سنة أربع أو أول سنة مخس وتسعني و 

  وصفه بذلك أبو مسهر  ،وخاصة تدليس التسوية ،موصوف ابلتدليس مشهور بهقلت:
 ،الوليد بن مسلم يرسل»قال الدارقطين:  ،(1)الغساين، وابن معني، وأبو داود، والدارقطين، وابن حبان

مثل عن شيوخ قد أدركهم األوزاعي  ،عن األوزاعي أحاديث عند األوزاعي عن شيوخ ضعفاء ،يروي
وعن األوزاعي عن  ،فيسقط أمساء الضعفاء وجيعلها عن األوزاعي عن انفع ،والزهري ،وعطاء ،انفع

.(4)«وإمساعيل بن مسلم ،يع  مثل عبد هللا بن عامر األسلمي ،عطاء والزهري
« عن»أما إذا قال:  ،«أخربان»أو « حدثنا»ولذلك اشرتط الذهيب أن يقول الوليد يف حديثه: 

أما إذا قال  ،فال بد أن يصرح ابلسماع إذا احتج به ،ثقة لكنه مدلس عن الضعفاء»فقال:  ،لفال يـُْقبَ 
فال حيتج به إال إذا  ،وإمنا الرجل مدلس ،ال نزاع يف حفظه وعلمه»وقال أيضاً:  ،(5)« عن فليس حبجة

                                                 

َمْشِديُّ:( 1)  ن بكسر الدال املهملة وفتح امليم وسكون الشني املعجمة ويف آخرها قاف، هذه النسبة إىل دمشق وهي أحسالدِّ
مدينة ابلشام وأكثرها أهال، وأنزهها، ويضرب حبسنها املثل، وإمنا مسيت دمشق بدماشق بن قاين بن مالك بن أرفخشد بن 

 ( . 1/109,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 313-1/313، )1، طاألنسابسام بن نوح. السمعاين، 
( ، وابن أيب 1119( رقم )311،)ص1، طداتالث( ، والعجلي، 311-1/310، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

(، واخلليلي، 11119( رقم )3/222،)1طالثدات,(، وابن حبان، 10( رقم )11-3/11)1، طاجلرحوالتعدي حامت، 
(، الذهيب، 1131( رقم )33-31/91، )1، طهتذيبالكمال(، واملزي، 191( رقم )332-1/331، )1، طاإلرشاد
(، 191)ص 1، طالرواةالثداتاملتكلمفيهمِبااليوةبردهم(، والذهيب، 1033( رقم )2/311، )1، طالكاشف

 ( . 1311(رقم)193)ص1،طالتدريب(، وابن حجر، 213( رقم )111-11/111)1، طالتهذيبوابن حجر، 
 ( . 1/31) 1، طالتمهيد( ، وابن عبد الرب، 11119( رقم )3/222، )1، طالثداتينظر: ابن حبان، ( 3) 
 ( . 132( رقم )133)ص 1، طالضعفاءواملرتوكنيين، الدارقط( 3) 
 ( . 313( رقم )131، )ص1، طذكرأمساءمنتكلمفيهوهوموثق( الذهيب، 1) 
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 زاعي.ال سيما يف األو  ،يدلس عن الضعفاء واجملروحني ،وكان ردي التدليس ،(3)« صرح ابلسماع
لكنه   ،وحديثه يف الكتب كلها ،أخرج له اجلماعة ،ثقة حافظ متفق على توثيقهاخلالصةفيه:

أما إذا عنعن فال  ،فال حيتج حبديثه إال إذا صرح ابلسماع ،وخاصة تدليس التسوية ،كثري التدليس
 وحديثه على ثالثة أقسام: ،يُقبل منه

ألنه موصوف ابلتدليس؛  ،تصرحيه ابلسماعفال بد من  ،إذا روى عن شيخه األوزاعياألول:
 ال سيما إذا كان الراوي عنه دمشقي. ،وحديثه هذا يف أعلى درجات الصحة

فوقع يف  ،ففي هذه األماكن حدث من حفظه ،إذا كان الراوي عنه مكي أو محصيالثاين:
ثه يف هذه وممن تكلم يف حدي ،إال إذا تبني لنا خطأه ،وحديثه األصل فيه الصحة ،بعض األوهام
 .(8)وأبو داود ،األماكن أمحد

 فقد روى عنه عشرة أحاديث منكرة. ،ففي روايته عنه ضعف ،إذا روى عن مالكالثالث:
ويبدو  ،(1)« روى الوليد عن مالك عشرة أحاديث ليس هلا أصل منها عن انفع أربعة»أبو داود:  قال

 وحدث هبا فوقع يف الوهم ـ وهللا أعلم. ،هاومل يقيد ،أن السبب أنه مل جيلس مع مالك إال جملس واحد
 ،أبو عبد هللا ويقال أبو العباس ،(4)هو هشام بن الغاز بن ربيعة اجلرشيابنالغاز:-4
الوليد بن مسلم وإسحاق بن سليمان  وعنه ،انفع و عمرو بن شعيب وغريمها روىعن ،(5)الشامي
بن عمار، وابن عساكر، ، ودمحم بن عبد هللاوثقه ابن سعد، وابن معني، ودحيم، والفسوي وغريمها.

وقال ابن معني مرًة: ليس به أبس. قال  ،وقال أمحد: صاحل احلديث ،وذكره  ابن حبان يف الثقات
من كبار الطبقة  ،كان من ثقات الشاميني وعلمائهم. وقال ابن حجر: ثقة  ،الذهيب: صدوق عابد

                                                 

 ( . 292( رقم )1/222، )1، طتذكرةاحلفاظالذهيب، ( 1) 
 ( . 2/112، )1، ط,شرحعل الرتمذيينظر: ابن رجب( 2) 
 ( يف ترمجة صدقة بن خالد. 2911( رقم )13/131، )1، طهتذيبالكمالاملزي، ( 3) 
، 1، طاألنساببضم اجليم وفتح الراء وكسر الشني املعجمة، هذه النسبة إىل بين جرش بطن من محري. السمعاين، اجلَُرِشيُّ:( 3) 

 ( . 1/212,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/231)
لف ميم، هذه النسبة إىل الشام وهي البالد املعروفة نسب إليها خلق كثري بتشديد وفتح الشني املعجمة وبعد األالشَّاِميُّ:( 1) 

 ( . 2/119)وابن األثري،اللباب، د. ط( ، 31-9/31، )1، طاألنسابء وكان هبا كثري من الصحابة..السمعاين،من العلما



 

 315 

 

 .(3)السابعة، تويف سنة بضع ومخسني ومائة
 ثقة.صةفيه:اخلال
 -قيل إن أصله من املغرب وقيل من نيسابور وقيل غري ذلك -هو أبو عبد هللا املدين َنفع:-5

 عنهو ،عبد هللا بن عمر وأيب هريرة وغريمها روىعنموىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي. 
 هشام بن الغاز ودمحم بن إسحاق وغريمها.

 ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،لي، وابن خراش، والنسائيوثقه ابن سعد، وابن معني، والعج 
وذكر اخلليلي أنه كان يتحرى يف الرواية حىت أنه ال يُعرف له خطأ يف مجيع ما رواه إال يف حديث 
واحد. وصفه الذهيب ابإلمام الثبت املفيت، اتفقت األمة على أنه حجة مطلق وهو من أئمة التابعني 

تويف سنة سبع عشرة ، من الطبقة الثالثة ،ابلثقة الثبت الفقيه مشهوروأعالمهم، ووصفه ابن حجر: 
 ومائة أو بعد ذلك

(8)
. 

 .(1)قيل: روايته عن عثمان مرسلة ومل يسمع من أم سلمة  ،عامل فقيه ،ثقة حافظاخلالصةفيه:
  .(101تقدم ص)صحايب ابنعمر:-2

                                                 

اتريخ( ، وابن معني، 111( رقم )1/303، )2، طالعل ( ، وأمحد بن حنبل، 1/319، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، وابن أيب حامت، 2/313، )2، طاملعرفةوالتاريخ( ، والفسوي، 1303( رقم )3/313، )1رواية الدوري(، طابنمعني)

(، واملزي، 11111( رقم )110-1/113، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 211( رقم )3/11) 1، طاجلرحوالتعدي 
( ، والذهيب، 1/110) د.ط، العربيفخربمنغرب(، والذهيب، 1199قم )( ر 211-219/ 30، )1، طهتذيبالكمال

، امليزان( ، والذهيب، 309( رقم )3/231، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1311( رقم )2/339، )1، طالكاشف
( رقم 391-1/393) 1، طالتكمي يفمعرفةالثداتوالضعفاءواجملاهي ( ، وابن كثري، 3231( رقم )3/303، )1ط
 (. 1301( رقم )113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 931)

( ، العجلي، 12( رقم )131-132)ص 2ط–القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم -، الطبداتابن سعد، ( ينظر: 2) 
، اإلرشاد( ، واخلليلي، 1111( رقم )1/311، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1113( رقم )331، )ص1، طالثدات

، الكاشف( ، والذهيب، 1313( رقم )301-23/239، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 13( رقم )1/201، )1ط
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 33( رقم )101-1/31، )3، طالسري( ، والذهيب، 1131( رقم )2/311، )1ط
 ( . 1091( رقم )113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 132( رقم )10/312-311)

 ( . 923( رقم )230، )ص2طةامعالتحصي ,( ينظر: العالئي، 3) 
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اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
وقد  .(3)ن تدليس الوليد بن مسلم فإنه زال مبتابعة شبابة له فهو ثقة حافظصحيح. وما خيشى فيه م

 صحح البيهقي هذا اإلسناد فقال عقب إيراده له: هو عن ابن عمر صحيح.

 التعليقالفدهي:

اختلف أهل العلم يف املسح على اجلبائر والعصائب، فأجاز كثري منهم املسح عليها، فممن رأى 
راهيم واحلسن ن على اجلروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمري وكان إباملسح على العصائب تكو 
 .وأصحاب الرأي وأبو ثور واملزين يرون املسح على اجلبائر ومالك وأمحد وإسحاق

وكان الشافعي إذ هو ابلعراق يقول: من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها مث قال مبصر فيها 
ابملاء على اجلبائر، ويعيد كل صالة صالها إذا قدر على  قوالن، هذا أحدمها، والثاين أن ميسح

الوضوء قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم جييزون املسح على اجلبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع 
من املسح على اجلبائر إال ما ذكرت من أحد قويل الشافعي، وشيء روي عن ابن سريين أنه سئل عن 

  .(8)رف إال الوضوءدواء وضع على جرح، فكأنه مل يع

                                                 

 ( . 2133( رقم )213، )ص1، طالتدريب( ينظر: ابن حجر، 1) 
 (. 13/ 2، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 2) 
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(:582حديثرقم)-81
ثـََناُموَسىْبُنَهاُرونَ- َثيِنُسَلْيَماُنْبُن,َنَسِعيُدْبُنَأيبَعُروبَةَ,ثنااْلَولِيدُ,ثناِإْسَحاقُ,َحدَّ َحدَّ

َهاُمرِْةِ اْبِنُعَمرَ))قَاَل,َعْنََنِفع ,ُموَسى َها,رَةافَأَْلَدَمَهاَمَرا,ُةرَِحْتِإبـْ .((َفَكاَنيـَتَـَوضَّأَُعَليـْ

أوالاالتخريج:
( رقم 309وابن املقريء يف املعجم )ص ،( به1/191أخرجه إبراهيم احلريب يف غريب احلديث )

انكسر  ،( ولفظه310( رقم )2/319وأبو نعيم األصفهاين يف الطب النبوي ) ،( بنحوه1321)
كتاب:   ،والبيهقي يف السنن الكربى ،وميسح عليهاإصبع ابن ُعَمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ 

كلهممنطريقسليمانبن( 1090( رقم )1/339ابب: املسح على العصائب واجلبائر ) ،الطهارة
موسىعنَنفععنابنعمر.

 وقع يف إسناد األوسط سعيد بن أيب عروبة! ! ولعل ذلك تصحيف أو وهم من قلت:
 عزيز "وذلك ألمرين:النساخ، وإمنا هو" سعيد بن عبد ال

 األول: أنه قد جاء مصرحا: )سعيد بن عبد العزيز( عند احلريب، وابن املقريء، وأبو نعيم.
م"وال من شيوخه" سليمان بن "مل يذكروا أن من تالميذه" الوليد بن مسلالثاين: أن"سعيد بن أيب عروبة

 ومن شيوخه سليمان بن موسى.فقد ذكروا من تالميذه الوليد  "موسى"، خبالف"سعيد بن عبد العزيز

اإلسناد:اثنياادراسة
 ( ثقة حافظ.123)ص تقدم :موسىبنهارون-3
 ثقة حافظ. (110ص)تقدم  ،ابن راهويهإسحاق:-8
 ثقة مدلس. (123)ص  تقدم ،مسلمابن الوليد:-1
 .ويقال أبو عبد العزيز ،أبو دمحم ،(3)هو ابن أىب حيىي التنوخىسعيدبنعبدالعزيز-4

                                                 

نسبة إىل تنوخ وهو اسم بفتح التاء املنقوطة من فوقها ابثنتني وضم النون املخففة ويف آخرها اخلاء املعجمة، هذه الالتنوخّي:( 1) 
لعدة قبائل اجتمعوا قدميًا ابلبحرين، وحتالفوا على التوازر والتناصر، وأقاموا هناك فسموا تنوخا، والتنوخ اإلقامة. السمعاين، 

 . ( 1/221)وابن األثري، اللباب، د. ط، ( 30/ 3) 1األنساب، ط
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 ،والوليد بن مسلم ،عبد الرمحن بن مهدي وعنهمكحول و سليمان بن موسى، وطائفة.  روىعن
عن أبيه: ليس ابلشام رجل أصح حديثًا من سعيد بن عبد  ،وخلق. قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل

 والعجلى، وابن سعد، والنسائي ،و أبو حامت ،هو و األوزاعى عندى سواء. وثقه ابن معني ،العزيز
و كان مفىت أهل دمشق. وقال أبو  ،وكان فاضاًل ديًنا ورًعا ،وزاد: ثبت. قال ابن حجر: رأى أنسا

عن ابن معني: اختلط قبل موته. وقال  ،مسهر: كان قد اختلط قبل موته. و كذا قال الدورى
 .(3)عن أىب داود: تغري قبل موته. وكذا قال محزة الكناىن ،اآلجرى

 قبل موته. ثقة، اختلطاخلالصةفيه:
 ،و يقال أبو الربيع ،أبو أيوب ،الدمشقيموالهمالقرشي األموي سليمانبنموسى:-5

سعيد بن عبد العزيز وهشام بن  وعنه ،انفع وطاووس بن كيسان وغريمهاروىعن ،ويقال أبو هشام
ابن سعد:  وقال  ،الغاز وغريمها. وثقه ابن سعد، وابن معني، ودحيم، والدارقطين، وذكره ابن حبان

وقال  ،وقال ابن املديين: مطعون فيه، وقال البخاري: عنده مناكري ،كان خولط قبل موته بيسري
أبوحامت: حمله الصدق ويف حديثه بعض االضطراب وال أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه وال 

وقال ابن  ،وقال يف موضع آخر: يف حديثه شئ ،وقال النسائي: ليس ابلقوي يف احلديث ،أثبت منه
 ،ال يرويها غريه ،وقد روى أحاديث ينفرد هبا يرويها ،حدث عنه الثقات من الناس ،عدي: فقيه راو

وقال الذهيب: أحد األئمة، مث نقل قول  ،وقال ابن هليعة: ما لقيت مثله ،وهو عندي ثبت صدوق
ه الغرائب اليت تستنكر فقال: وهذ ،واعتذر الذهيب لبعض ما أُنكر عليه ،البخاري والنسائي املتقدمني
وقال ابن حجر: صدوق فقيه يف حديثه بعض لني وخولط قبل موته  ،له جيوز أن يكون حفظها

  ،من الطبقة اخلامسة ،بقليل

                                                 

التاريخ( وابن معني، 111( رقم )191)ص:  1، طلثداتاوالعجلي، ، ( 319/  1، )1، طالطبداتابن سعد، ( ينظر: 1) 
، وابن 1113( الرتمجة 13/ 3) التاريخالكبري، والبخاري، 133( وابن طهمان، الرتمجة 203/ 2، )1، طبروايةالدوري
واملزي،  9133( رقم 313/ 1، )1، طالثدات، ابن حبان، 193( الرتمجة 3/32، )1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، 

 الكاشف( والذهيب، 210/  1، )1( والذهيب، العرب، ط29/  9) السري( ، والذهيب، 10/133، )1طالكمال,هتذيب
( 3/13، )1، طالتهذيبوابن حجر، ، 3231( رقم 133/  2، )1ط امليزان، والذهيب، 1321( رقم 330/  1، )1ط

 ( . 2319( رقم )239، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 102رقم )
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.(3)تويف سنة مخس عشرة وقيل تسع عشرة ومائة

 بيسري.قيل أنه اختلط آبخره قبل موته  ،حُيتج به له أفراد وغرائب أُنكرت عليه ،ثقةاخلالصةفيه:
 ثقة حافظ. (131تقدم ص) َنفع:-2
  .(101تقدم ص) ابنعمرهنع هللا يضر:صحايب -7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 والوليد بن مسلم ثقة مدلس إال أنه قد صرح ابلسماع يف هذا اإلسناد. ،صحيح ورواته كلهم ثقات

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( ، 21( رقم )31، )ص1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/311، )1، طالطبداتابن سعد،  ينظر:( 1) 
( ، 212( رقم )33، )ص1، طالضعفاءواملرتوكون، والنسائي، (131( رقم )13، )ص1، طالضعفاءالصغريوالبخاري، 
( 111( رقم )132-3/131) 1، طجلرحوالتعدي ا( ، وابن أيب حامت، 132( رقم )2/130، )1، طالضعفاءوالعقيلي، 

، وابن حبان،  ( رقم 212-3/211، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 9132( رقم )390-1/313، )1طالثدات,
( رقم 1/313، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 2111( رقم )39-12/32، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 131)
( 133( رقم )331-1/333، )3، طالسري، والذهيب، (103( رقم )3/232، )1، طاتريخاإلسالم، والذهيب، (2133)

( 3119( رقم )2/221، )1، طامليزان( ، والذهيب، 139( رقم )33، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثقالذهيب، ، و 
 ( . 2111( رقم )211، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 391( رقم )3/221، )1، طالتهذيبوابن حجر، ،
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(:587حديثرقم)-84
ثُوََنَعِناحْلَْنظَِليِّ- َعِن,َعْنلَْيث ,ثنااحْلَُسنْيُْبُنَصاِلح ,أَنُْحَْيُدْبُنَعْبِدالرَّْْحَنِ,ِإْسَحاقََوَحدَّ

.((اْمَسْحَعَلىاجْلُْرِحِإَذاَخِشيَتَعَلىنـَْفِسَكيفاْلُوُضوءِ))قَاَل:,َعِناْبِنَعبَّاس ,اْبِنُةبَـرْي 

أوالاالتخريج:
ابب: يف  ،كتاب: الطهارات  ،ـ كما تقدم ـ وساقه ابن أيب شيبة يف املصنفمل خيرجه سوى ابن املنذر 

عن  ،عن ليث ،عن حسن ،( حدثنا محيد بن عبد الرمحن1331( رقم )1/121املسح على اجلبائر )
 ،وأوقفه على جماهد ،فجعل جماهداً بدل ابن جبري ((ميسح الرجل إذا خشي على نفسه ))قال:  ،جماهد

قل عن احلسني ـ ولعله هو الصواب ـ )فليس من تالميذ الليث احلسني؛ وإمنا وقال عن حسن ومل ي
 احلسن بن صاحل(. ولعل التخليط كله من ليث ابن أيب سليم. ومدار األثرين عليه.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ إمام. (110ص) تقدم ،ابن راهويهاحلنظليإسحاق:-3
الكويف و قيل  أبو عوف (3)بن عبد الرمحن الرؤاسي بن محيداهو ْحيدبنعبدالرْحن:-8

ابن أيب شيبة  وعنه ،احلسن بن صاحل واألعمش وغريمها روىعن ،علي )وأبوعوف: لقب( أبو
 وسريج بن يونس وغريمها.

وزاد بن سعد: كان كثري  ،وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وذكره ابن حبان يف ثقاته 
وزاد العجلي: ثبت عاقل  ،و أث  عليه أمحد ووصفه خبري ،ما عنده احلديث ومل يكتب الناس كل

من الطبقة الثامنة، تويف سنة تسع  ،وقال ابن حجر: ثقة ،وقال الذهيب: حافظ إمام متقن ،انسك
 .(8)ومثانني ومائة، وقيل: سبعني أوتسعني ومائة وقيل غري ذلك

                                                 

بضم الراء وفتح الواو املهموزة ويف آخرها السني املهملة ـ وقيل بضم الراء وختفيف الواو ويف آخرها السني املهملة ـ، اِسيُّ:الرُّؤَ( 1) 
، 1، طاألنسابهذه النسبة إىل رؤاس وهو احلارث بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس عيالن. السمعاين، 

 ( . 2/30,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/190)
( 233( رقم )32، )ص1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/339، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

( ، وابن 331( رقم )3/221) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 339( رقم )133، )ص1، طالثدات، والعجلي، 
= 
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 روى له اجلماعة. ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:
وهو احلسن بن صاحل بن صاحل بن صاحل:لع صوابهاحلسنبنصاحل.احلسنيبن-1

أبو عبد هللا )أخو على بن صاحل( روى ,الثورى(3)حى: حيان بن شفى بن ه  بن رافع اهلمداىن
وروى عنه: محيد الرؤاسي وابن املبارك وغريهم. وثقه ابن معني،  ،عن: الليث وابن أيب عروبة وغريهم

وقال وكيع: حسن بن صاحل عندي  ،لي، وأبو حامت، والنسائي، وابن حبان، والدارقطينوأمحد، والعج
وقال أمحد: صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه يف  ،مستقيم احلديث ،وزاد ابن معني: مأمون ،إمام

وقال أيضاً: ما يعجبنا مذهب احلسن بن صاحل قد   ،أثبت يف احلديث من شريك ،احلديث والورع
وقال اجلوزجاين: كان مغمورا يف  ،وقال الفالس: حدث عنه ابن مهدي مث تركه ،اجلمعة كان قعد عن

وكان  ،وهو عندي من أهل الصدق ،وقال ابن عدي: ومل أجد له حديثًا منكرًا جماوز املقدار ،مذهبه
 أبو نعيم يقول: ما رأيت أحًدا إال وقد غلط يف شيء غري احلسن بن صاحل

 ،وقال الذهيب: صدوق عابد متشيع ،لثوري سئ الرأي يف احلسن بن حيوقال املزي: كان سفيان ا
وقال ابن حجر:  ،وكان يرتك اجلمعة ،لوال تلبسه ببدعة. فيه بدعة تشيع قليل ،وهو من أئمة اإلسالم

وقوهلم كان يرى السيف يعين: كان يرى اخلروج ابلسيف على أئمة اجلور، وهذا مذهب للسلف قدمي 
ى ترك ذلك ملا رأوه قد أفضى إىل أشد منه ففي وقعة احلرة ووقعة ابن األشعث لكن أستقر األمر عل

وغريمها عظة ملن تدبر، ومبثل هذا الرأي ال يقدح يف رجل قد ثبتت عدالته واشتهر ابحلفظ واإلتقان 
والورع التام ، واحلسن مع ذلك مل خيرج على أحد، وأما ترك اجلمعة ففي مجلة رأيه ذلك أن ال يصلي 

فاسق وال يصحح والية اإلمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن احلسن وإن كان الصواب خالفه  خلف
 مات سنة تسع وستني ومائة. وقال أيضاً: ثقة فقيه عابد،رمي ابلتشيع، من السابعة، ،فهو إمام جمتهد

                                                                                                                                                         

= 

( ، 1131( رقم )319-1/311، )1، طهتذيبالكمال، واملزي،  (1330( رقم )1/133، )1، طالثداتحبان، 
احلفاظ( ، والذهيب، 1212( رقم )1/313، )1، طالكاشفوالذهيب،  ( ، وابن 219( رقم )1/211، )1، طتذكرة
 ( . 1111( رقم )192، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 11( رقم )3/33، )1، طالتهذيبحجر، 

هلاء وسكون امليم و فتح الدال املهملة، هي منسوبة إىل مهدان، وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة، ويف بفتح ااهلَْمَداينُّ:( 1) 
 ( . 3/331,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 320-13/313، )1، طاألنسابمهدان بطون كثرية. السمعاين، 
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.(3)قال أبو نعيم: مات سنة سبع وستني ومائة

 رمي ابلتشيع. ،صدوق ،ثقةاخلالصةفيه:
 ضعيف. (111)ص تقدمليث:-4
 ثقة إمام. (121)ص تقدم ابنةبري:-5
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
إسنادهضعيف؛ألمورمنها:

االنقطاع يف بداية اإلسناد قال ابن املنذر: وحدثوان عن احلنظلي إسحاق وهي -1
 يدرك ابن راهويه.مشعرة بذلك وابن املنذر مل 

 ليث ابن أيب سليم ضعيف لسوء حفظه وختليطه.-2
 






                                                 

العل ومعرفة( ، وأمحد بن حنبل، 1213م )( رق3/219، )1)رواية الدوري( ، ط اتريخابنمعني( ينظر: ابن معني، 1) 
( ، و العجلي، 11( رقم )39)ص د.ط، أحوالالرةال، واجلوزجاين، 1( ط211( رقم )33)ص -رواية املروذي -الرةال
( ، وابن حبان، 19( رقم )3/19) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 291-290( رقم )111، )ص1، طالثدات
، هتذيبالكمال( ، واملزي، 339( رقم )3/133، )1طالكام ,( ، وابن عدي، 1111( رقم )1/111، )1، طالثدات

، 3، طالسري( ، والذهيب، 1031( رقم )1/321، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1239( رقم )131-1/190، )1ط
( 2/299) ،1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1913( رقم )1/331، )1، طامليزان( ، والذهيب، 133( رقم )1/311)

 ( . 1210( رقم )111، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 111رقم )
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ِذْكُرتـََيمُِّماجْلُُنِبِإَذاَخِشَيَعَلىنـَْفِسِهاْلبَـْردَ

(:582حديثرقم)-85
ثـََناَأْْحَُدْبُنَداُؤدَ ,يَدْبِنَأيبَحِبيب َعْنيَزِ,ثناَعْمُروْبُناحْلَاِرثِ,َعِناْبِنَوْهب ,ثناَحْرَمَلةُ,َحدَّ

َأيبأََنس  ْبِن ِعْمَراَن ُةبَـرْي ,َعْن ْبِن الرَّْْحَِن َعْبِد َأيبقـَْيس ,َعْن اْلَعاصِ,َعْن َعْمَروْبَن َكاَن,َأنَّ
َلة اَبِرَدة ,َعَلىَسرِيَّة  َأْشَفْدُتِإِناْغَتَسْلُتفَ,َوَذِلَكيفَغْزَوِةَذاِتالسَّاَلِس ِ,قَاَل:اْحتَـَلْمُتيفلَيـْ
َأْهِلكَ أبَِْصَحايبالصُّْبحَ,َأْن مثََّصلَّْيُت تَـَيمَّْمُت ملسو هيلع هللا ىلص,فـَ لِلنَّيبِّ َذِلَك ,َفذََكُروا َعْمُرو))فـََداَل: ,اَي

ُةنـُباا أبَِْصَحاِبَك ااِلْغِتسَ((َصلَّْيَت ِمَن َمنَـَعيِن اِبلَِّذي فََأْخبَـْرتُُه يـَُدوُل:؟ هللَا ْعُت مسَِ ِإيّنِ َوقـُْلُت اِل
ئاا.[89]النساء: ﴾والتدتلواأنفسكم﴿ اآْليََةَفَضِحَكالنَّيبُّملسو هيلع هللا ىلصَوَلْيـَُدْ َشيـْ

أوالاالتخريج:
 اختُلف يف رواية إسناد هذا احلديث ومتنه؛ فريوى بعدة أوجه:

بن املنذر )عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب قيس موىل عمرو بن كما أورده االوةهاألول:
ابب: ابب ذكر  ،العاص عن عمرو بن العاص(. أخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب: الطهارة

ـ وفيه ذكر أنه  ،( بنحوه1311( رقم )3/132اإلابحة للجنب إذا خاف التلف من الربد الشديد )
وابن شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخه  ،ر التيمم ـغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة ومل يذك

( رقم 1/291واحلاكم يف املستدرك كتاب: الطهارة ) ،( بنحو رواية ابن حبان139( رقم )139)ص
كلهم من   ،( مبثل لفظ ابن املنذر3/302والبيهقي يف دالئل النبوة ) ،( بنحو رواية ابن حبان129)

د بن أيب حبيب عن عمران بن أيب أنيس عن عبد طريق ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن يزي
 الرمحن بن جبري.

 عن عبد الرمحن بن جبري عن عمرو بن العاص( ومل يُذكر أاب قيس.الوةهالثاين:)
( فذكر التيمم فقط ومل يذكر غسل 11912( رقم )23/331أخرجه أمحد يف السند ) 

( فذكر الوضوء فقط ومل يذكر 1191)( رقم 3/329وابن أيب حامت يف تفسريه ) ،املغابن والوضوء
( بنحو 133( رقم )131وابن شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخه )ص ،غسل املغابن وال التيمم

كلهم من طريق ابن هليعة عن عن يزيد بن أيب حبيب عن عمران بن أيب أنيس عن عبد   ،رواية أمحد
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  ،بن أيوب. أخرجه أبو داود يف السنن حيىي ،واتبع ابن هليعة يف روايته هبذا الوجه الرمحن بن جبري.
( به ـ أي مبثل رواية ابن 333( رقم )1/32كتاب: ابب: إذا خاف اجلنب علال نفسه الربد أيتيمم؟ )

وأخرجه كذلك الدارقطين يف  ،( به303-3/302ومن طريقه البيهقي يف دالئل النبوة ) ،املنذر ـ
واحلاكم يف املستدرك كتاب:  ،( به191( رقم )1/321ابب: املتيمم ) ،السنن كتاب: الطهارة

ابب:  ،كتاب: الطهارة  ،ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ،( به123( رقم )1/291الطهارة )
وأخرجه بن  ،( به1010( رقم )1/331التيمم يف السفر إذا خاف املوت أو العلة من شدة الربد )

لهم من طريق حيي بن أيوب عن ك  ،( به131( رقم )131شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخه )ص
 يزيد بن أيب حبيب عن عمران بن أيب أنيس عن عبد الرمحن بن جبري )ابلوجه الثاين(.

عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب فراس يزيد بن رابح موىل عمرو بن العاص الوةهالثالث:)
يق ابن هليعة ( من طر 211عن عمرو بن العاص(. أخرجه ابن عبد احلكم يف فتوح مصر واملغرب )ص
 بنحو رواية ابن املنذر. .عن يزيد بن أيب حبيب عن عمران ابن أيب أنيس عن عبد الرمحن بن جبري

فريوى )عن ابن جريج عن إبراهيم بن عبد الرمحن  ،ويُروى كذلك من غري هذه األوجهقلت:
 األنصاري عن أيب أمامة سهل بن حنيف و عبد هللا بن عمرو بن العاص(.

ابب: الرجل تصيبه اجلنابة يف أرض ابردة  ،لرزاق يف املصنف كتاب: الطهارةأخرجه عبد ا
 ،عن عكرمة ،يُروى من طريق زايد بن سعد وكذلك( بنحو لفظ الوجه األول. 919( رقم )1/221)

أخرجه الطرباين  ،فذكره بنحوه (( .أن عمرو بن العاص هنع هللا يضر صلى ابلناس وهو جنب)) ،عن ابن عباس
 (.11133( رقم )11/233م الكبري )يف املعج

اثنياادراسةاإلسناد:
 . (3)هو أمحد بن داود بن أىب صاحل عبد الغفار بن داود احلراين أْحدبنداؤد:-3
 : ابن املنذر وإبراهيم بن أمحد احلليب وغريمها.وعنه ،: حرملة و أيب مصعب وغريمهاروىعن

                                                 

بفتح احلاء وتشديد الراء ويف آخرها نون، هذه النسبة إىل حران وهي مدينة ابجلزيرة وهي من داير ربيعة كان منها احلَرَّاينُّ:( 1) 
ن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل. مجاعة كبرية من العلماء وهلا اتريخ. ، حران قبيلة من محري وهي حران ب

 ( . 1/313,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/101، )1، طاألنسابالسمعاين، 
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 ،وذكر بنحوه ابن حبان ،ل ابن طاهر: كان يضع احلديثوقا ،قال الدارقطين وغريه: مرتوك كذاب
تويف سنة ستة وثالث  ،وزاد ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل اإلابنة عن أمره ليتنكب حديثه

 .(3)مائة
 كان يضع احلديث.  ،مرتوكاخلالصةفيه:

أبو حفص هو حرملة بن حيىي بن عبد هللا بن حرملة بن عمران بن قراد التجييب حرملة:-8
أمحد بن داود وبقي بن  وعنه ،ابن وهب والشافعي وغريمها روىعناملصري )صاحب الشافعى( 

وقال ابن عدي:  ،وقال أبوحامت: يكتب حديثه وال حُيتج به ،خملد وغريمها. وثقه ابن معني، والعقيلي
يكون  وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثري فلم أجد فيه ما جيب أن يضعف من أجله ورجل

حديث ابن وهب كله عنده فليس ببعيد أن يغرب على غريه كتًبا ونسًخا، وأما محل أمحد بن صاحل 
عليه فإن أمحد مسع يف كتب حرملة من ابن وهب فأعطاه نصف مساعه ومنعه النصف فتولد بينهما 

نع حبرملة وسألت الفرهاذاين ميلي علي شيًئا من حديث حرملة قال: اي بين وما تص ،العداوة من هذا
انفرد  ،وقال الذهيب: ثقة ،حرملة ضعيف مث أملى عن حرملة ثالث أحاديث ومل يزدين على ذلك

من الطبقة احلادية  ،وقال يف موضع آخر: صدوق. وقال ابن حجر: صدوق ،بغرائب لكثرة روايته
 .(8)عشرة، تويف سنة ثالث أو أربع وأربعني ومائتني

.صدوقاخلالصةفيه:

                                                 

( ، وابن 310( رقم )31-1/31، )1، طامليزان( ، والذهيب، 213( رقم )1/39، )1، طاتريخاإلسالمينظر: الذهيب، ( 1) 
( ، 11( رقم )131-1/131، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 132( رقم )113-1/119، )2، طلسانامليزانحجر، 

 ( . 11( رقم )1/213و الدارقطين، الضعفاء واملرتوكون )
( رقم 303-3/303، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1223( رقم )3/213) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 2) 

( رقم 1/311، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1111م )( رق112-1/139، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 119)
( رقم 1/1110، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1193( رقم )313-1/312، )1، طامليزان( ، والذهيب، 311)
( 11، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 93( رقم )331-11/393، )3، طالسري( ، والذهيب، 130)

( رقم 111، ، )1، طالتدريب( ، وابن حجر، 321( رقم )231-2/230، )1، طلتهذيبا( ، وابن حجر، 93رقم )
(1111 . ) 



 

 342 

 

أبو دمحم املصري الفقيه.  ،هو عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم الفهريابنوهب:-1
حرملة بن حيىي التجيىب والربيع بن  وعنه ،سفيان بن عيينة وعمرو بن احلارث املصري وغريمها روىعن

 سليمان املرادي وغريمها.
 واخلليلي. ،ن عديواب ،وابن حبان ،والنسائي ،وأبو زرعة ،والعجلي ،وأمحد ،وثقه ابن معني 
وزاد اخلليلي:  ،وزاد ابن حبان: كان عابداً حافظًا صاحب تصانيف ،ووثقه غريهم خلق كثري 
قال أبو حامت: صاحل  ،وقال ابن عدي: ال أعلم له حديثًا منكرًا إذا حدث عن الثقات ،متفق عليه

من  ،حلافظ العابدووصفه ابن حجر: ابلثقة ا ،ووصفه الذهيب فقال: أحد األعالم ،احلديث صدوق
 .(3)الطبقة التاسعة، تويف سنة سبع وتسعني ومائة

 فيه: أخرج له  -متفق على توثيقه  -ثقة حافظ يف الدرجة العليا من التوثيق اخلالصة
وقد أجاب الذهيب عن قول ابن عدي  ،وأما قول أيب حامت فهو من تشدده ـ رمحه هللا ـ ،اجلماعة
 .(8)إبيراده يف الكامل فقال: تناكد ابن عدي ،املتقدم

موىل قيس بن ,أبو أمية املصري ،هو ابن يعقوب األنصاري موالهمعمروبناحلارث:-4
ابن  وعنه ،يزيد بن أيب حبيب وقتادة بن دعامة و غريمها روىعنسعد بن عبادة )مدىن األصل( 
 وهب والليث بن سعد وغريمها.

والنسائي، وابن حبان، وابن  ة، وأبو حامت ،وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو زرع
ال  ،عدي، واخلطيب، ونقل األثرم عن أمحد قال: ما يف هؤالء املصريني أثبت من الليث بن سعد

مث رأيت له أشياء مناكري. ويف موضع  ،وقد كان عمرو بن احلارث عندي ،وال أحد ،عمرو بن احلارث
شديًدا وقال: يروي عن قتادة أحاديث يضطرب  محاًل  -أمحد  -آخر: عمرو بن احلارث محل عليه

                                                 

- العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 913( رقم )130-1/193) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
( ، وابن حبان، 301( رقم )293، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 3111( رقم )3/130) 2ط–رواية ابنه عبد هللا 

، الكام يفالضعفاء( ، وابن عدي، 1/303، )1، طاإلرشاد( ، و اخلليلي، 13902( رقم )9/331، )1، طالثدات
( ، والذهيب، 3131( رقم )291-11/211، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1013( رقم )331-1/331، )1ط

( ، وابن حجر، 131( رقم )13-1/11، ، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3039( رقم )1/101، )1، طالكاشف
 ( . 112( رقم )32)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 3133( رقم )329، )ص1، طالتدريب

 ( . 3111( رقم )2/121، )1، طامليزانينظر: الذهيب، ( 2) 
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حجة له غرائب، ووصفه ابن حجر: ابلثقة  ،وصفه الذهيب: ابحلافظ الثبت أحد االعالم ،فيها وخيطئ
 .(3)من الطبقة السابعة تويف قبل اخلمسني ومائة احلافظ الفقيه

إن كان احلمل  وإن ثبتت عليه مناكري فُتجتنب ،روى له اجلماعة ،ثقة حافظاخلالصةفيه:
 فيها عليه.
أبو رجاء املصري، موىل شريك بن الطفيل األزدى (8)سويد األزدييزيدبنأيبحبيب:-5

 عمران بن أيب أنس وعمرو بن شعيب وغريمها.روىعن:، وقيل كان أبوه موىل امرأة لبين حسل، 
 : عمرو بن احلارث، وحيوة بن شريح، وغريمها.وعنه

وقال  ،وزاد ابن سعد: كثري احلديث ،جلي، وأبو زرعة، وذكره ابن حبانوثقه ابن سعد، والع 
وقال ابن حجر: ثقة  ،وقال الذهيب: ثقة حجة، من العلماء احلكماء األتقياء ،املزي: روى له اجلماعة

 .(1)يرسل، من الطبقة اخلامسة، تويف سنة مثان وعشرين ومائة ،فقيه
 يُرسل. ،ثقة حجةاخلالصةفيه:

                                                 

( ، 1/101) 1ط –ابن حمرز  رواية- اتريخابنمعني( ، و ابن معني، 1/111، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، 1212( رقم )1/221) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1213( رقم )312، )ص1، طالثداتوالعجلي، 
( رقم 313-31/311) 1، طاتريخدمشق( ، وابن عساكر، 3903( رقم )223-1/229، )1، طالثداتوابن حبان، 

( رقم 2/13، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3331( رقم )119-21/110، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1323)
( ، 110( رقم )313-1/333، )3، طالسري( ، والذهيب، 1339( رقم )3/212، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3133)

( ، وابن 1003( رقم )313، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 22( رقم )11-9/13، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
 ( 112( رقم )111)ص 1طحبرالدم,املربد، 

بفتح األلف وسكون الزاى وكسر الدال املهملة، هذه النسبة إىل أزد شنوءة وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك اأَلْزِديُّ:( 2) 
 ( . 1/31,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 191-1/190، )1، طاألنساببن زيد بن كهالن بن سبإ. السمعاين، 

( ، وابن أيب حامت، 1931( رقم )319، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/113، )1، طالطبدات ينظر: ابن سعد،( 3) 
هتذيب( ، واملزي، 1113( رقم )1/131، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1122( رقم )3/211) 1، طاجلرحوالتعدي 

، والذهيب، ( 1293( رقم )2/391، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1311( رقم )101-32/102، )1، طالكمال
احلفاظ ( ، والعالئي، 111( رقم )39-1/31، )1، طتذكرة ( ، وويل 931( رقم )300، )ص2طةامعالتحصي ,

-11/319، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 333، )ص1، طتفةالتحصي يفذكررواةاملراسي الدين ابن العراقي، 
 ( . 1101( رقم )100، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 113( رقم )313
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قال املقري: مل يسمع من الزهري شيًئا ومل يعاينه. وقال ابن أيب حامت: إمنا كتب لىإرساله:الكالمع
إليه وهو يقول يف روايته كتب إيل الزهري. قال العالئي: تقدم أن مثل ذلك متصل، وإمنا ذكرته تبعاً 

عن الراشي. البن أيب حامت، وروى يزيد بن أيب حبيب عن أيب حديدة اجلهين أحد الصحابة حديث: ل
 .(3) .وقيل: إنه مرسل مل يسمعه منه

وقال أبو حامت: حديثه عن عقبة بن عامر مرسل. وقال أبو زرعة العراقي: قال أبو دمحم بن 
 ،حزم يف احمللى: ال يعلم أحد من أهل احلديث مساع يزيد بن أيب حبيب من أيب الطفيل عامر بن واثلة

د روى عنه مع انتفاء التدليس عنه فهو حممول على وتعقبه احلافظ احلليب أبن يزيد ثقة، وق
. (8)االتصال يَرُِد على هذا الكالم نص الدارقطين أبنه مل يسمع يزيد بن أيب حبيب من ابن قلت:
 .(1)إال من عبد هللا بن جزء ،وال مسع من أحد من الصحابة ،عمر

املصري )نزل  ،ملدينا ،(4)هو عمران بن أىب أنس القرشي العامريعمرانبنأيبأنس:-2
يزيد بن أيب حبيب وعبد  وعنه ،عبد الرمحن بن جبري وعروة بن الزبري وغريمها روىعناإلسكندرية( 

احلميد بن عمران )ابنه( وغريمها. وثقه ابن معني، وأمحد، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي، وذكره ابن 
(5)ع عشرة ومائة من الطبقة اخلامسة تويف سنة سب ،قال ابن حجر: ثقة ،حبان

.

 ثقة.اخلالصةفيه:

                                                 

، 1طالعل الكبري=ترتيبهأليبطالب,( ، والرتمذي، 931( رقم )300، )ص2طةامعالتحصي ,ينظر: العالئي، ( 1) 
 ( . 311( برقم )200)ص: 

 ( . 333، )ص1، طتفةالتحصي يفذكررواةاملراسي ينظر: ويل الدين ابن العراقي، ( 2) 
 ( . 320/ 12، )1، طاألحاديثالنبويةالعل الواردةيف( ينظر: الدارقطين، 3) 
هذه النسبة إىل ثالث قبائل إحداها عامر بن لؤي بن  -بفتح العني وبعد األلف ميم مسكورة ويف آخرها راء الَعاِمِريُّ:( 3) 

( 112-3/111، )1، طاألنسابغالب بن فهر، والثانية عامر بن صعصعة، والثالثة عامر بن عدي من جتيب. السمعاين، 
 ( . 301-2/301,)ابن األثري، اللباب، د. طو ، 

 (1 ) والتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1231( رقم )313، )ص1، طالثداتالعجلي، ينظر: ( رقم 1/233) 1، طاجلرح
( 311-22/303، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3139( رقم )1/220، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1129)

( 323، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 211( رقم )123-9/123، )1، طهذيبالت( ، وابن حجر، 3391رقم )
 ( . 191( رقم )120، )ص1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1131رقم )
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ويقال: ابن عبد عمرو بن نضلة  ،موىل انفع بن عمرو ،املصري املؤذنعبدالرْحنبنةبري:-7
القرشي العامري عمران بن أنس وعقبة بن مسلم  وعنه ،ابن قيس وأبو الدرداء وغريمها روىعن,

وقال أبو حامت: صاحل  ،، وذكره ابن حبانوغريمها. وثقه العجلي، وأبو زرعة، والفسوي، والنسائي
من الطبقة الثالثة،  ،قال ابن حجر: ثقة عارف ابلفرائض ،وقال الذهيب: ثقة فقيه مشهور ،احلديث

 .(3)تويف دون املائة سنة سبع وتسعني، وقيل بعدها
 ثقة عامل فقيه.اخلالصةفيه:

روى عن عمرو بن العاص موىل عمرو بن العاص  ،هو عبد الرمحن بن اثبتأيبقيس:-2
وعنه عبد الرمحن بن جبري و عروة بن أيب قيس )ابنه(  ،)مواله( وعبد هللا بن عمرو بن العاص وغريمها

وقال . : من ثقات املصريني-ذكر فقط -وذكره الفسوي ،وغريمها. وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان
.(8)ا سنة أربع ومخسني قبل املائة ميً من الثانية تويف قد ثقةوقال ابن حجر:.املزي: روى له اجلماعة
 ثقة.اخلالصةفيه:

يك  أاب عبد هللا وقيل أاب  ،هو ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم عمروبنالعاص:-9
وهاجر إىل النيب  ،السهمي. أسلم عند النجاشي ،القرشي ،أمه النابغة من بين عنزة بن أسيد ،دمحم

وقيل بني احلديبّية وخيرب. وقيل: كان إسالمه يف صفر سنة مثان قبل  ،ام خيربملسو هيلع هللا ىلص وقيل: أسلم ع
مث توقف إىل هذا  ،وكان قد هم ابالنصراف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص من عند النجاشي ،الفتح بستة أشهر

وأسلم  ،فتقدم خالد ،وعثمان بن طلحة العبدري ،وقدم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو وخالد بن الوليد ،الوقت
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  ،مث تقدم عمرو فأسلم وابيع على أن يغفر له ما كان قبله ،وابيع

وروى عنه: ولداه:  ،، وقد روى عمرو عن النيّب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث((اإلسالم واهلجرة جيب ما قبله))وسلم: 
                                                 

( 1031( رقم )1/221) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 330( رقم )230، )ص1، طالثداتالعجلي، ينظر:( 1) 
( ، 3193( رقم )33-11/29، )1، طهتذيبالكمال( ، املزي، 3331( رقم )1/13، )1، طالثدات، وابن حبان، 

( ، وابن 3931( رقم )113-2/113، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3111( رقم )1/123، )1، طالكاشفوالذهيب، 
 ( . 3929( رقم )339، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 313( رقم )1/113، )1، طالتهذيبحجر، 

املعرفة( ، والفسوي، 1301( رقم )1/111، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1/111، )1، طالطبداتن سعد، ينظر: اب( 2) 
، التدريب( ، وابن حجر، 1119( رقم )211-33/201، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 2/393، )2، طوالتاريخ

 ( . 9311( رقم )111، )ص1ط
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ودفن يوم الفطر  ،تويف سنة اثنتني أو ثالث وأربعني ،رونوآخ ،وقيس بن أيب حازم ،ودمحم ،عبد اَّللَّ 
 .(3)وسنه حنو من مائة سنة ،وصلى عليه ابنه عبد هللا

اثلثاا:احلكمعلىاحلديث:
وهذا إسناد اتلف. أمحد بن داود بن أىب صاحل عبد الغفار بن داود احلراين مرتوك، لكنه  ،صحيح  

 متابع ابلثقات من طرق عن ابن وهب به.
 واحلديث فيه اختالف، ال يضر يف صحة احلديث. 

فروي عنه عن عمرو بن  ،-وهو املصري املؤذن -اختلف فيه على عبد الرمحن بن جبري
وروي عنه عن أيب فراس يزيد بن  ،وروي عنه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص ،العاص كما هو هنا

 ومن قال: " غسل مغابنه وتوضأ ". ،م "رابح عن عمرو. وقد مجع البيهقي بني رواية من قال: " تيمَّ 
وتيمم  ،غسل ما قدر على غسله ،فقال: حيتمل أن يكون قد فعل ما نُِقل يف الروايتني مجيعاً  
 .(1). قال النووي فيما نقله ابن حجر: وهو متعنيَّ (8)للباقي

 التعليقالفدهي:

غتسل، فقالت طائفة: اختلفوا يف اجلنب خيشى على نفسه من الربد إن اقال ابن املنذر: 
يغتسل وإن مات، مل جيعل هللا له عذرا هذا قول عطاء، وهو قول احلسن، وفيه قول اثن، وهو إذا كان 
األغلب عنده يف الربد الشديد أن يتلف إن اغتسل، تيمم وصلى، ويعيد كل صالة صالها هذا قول 

سفيان يقول: أمجعوا أن  الشافعي وفيه قول اثلث، وهو أن يتيمم كذلك قال سفيان ومالك وكان
الرجل إذا كان يف أرض ابردة فأجنب، فخشي على نفسه املوت تيمم، وهو مبنزلة املريض وقال 
أصحاب الرأي يف الرجل الصحيح يف املصر تصيبه اجلنابة، فخاف إن اغتسل أن يقتله الربد، تيمم 

                                                 

( رقم 233-3/232، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 1399-3/1391، )1، طمعرفةالصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1) 
 ( . 1931( رقم )131-131/ 3، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 3311)

 ( . 1/221، )3، طالسننالكربى( ينظر: البيهقي، 2) 
 ( . 1/313) 1، طفتحالباريينظر: ابن حجر، ( 3) 
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زيه ذلك يف السفر، وال جيزيه وكذلك يف السفر وهذا قول أيب حنيفة وقال يعقوب: أما أان فأرى أن جي
 .إذا كان مقيما يف املصر وهذا قول دمحم

: وقول يعقوب ودمحم قول رابع، وبقول مالك وسفيان أقول؛ وذلك ابن املنذر قال أبو بكر 
[ اآلية والثانية خرب 23قوله: }وال تقتلوا أنفسكم{ ]النساء:  حلجج ثالث: أحدها الكتاب، وهو

عليه السالم ما فعل عمرو عليه أكرب احلجج، ولو كان ذلك غري جائز لعلمه  ويف ترك إنكاره ..عمرو
وحجة اثلثة، وهو أهنم قد أمجعوا على أن من كان يف سفر ومعه من املاء ما يغتسل ..وأمره ابإلعادة، 

به من اجلنابة، وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل ابملاء، أن يتيمم وال إعادة عليه، وال يعرض 
للتلف وال فرق بني اخلائف على نفسه من احلر والعطش واخلائف على نفسه من الربد يف أن   نفسه

 .(3)كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من الربد إن اغتسل ابملاء
 
 
 
 

                                                 

 (. 21/ 2، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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ِذْكُراْلُمَساِفِراخْلَاِئِفَعَلىنـَْفِسِهاْلَعَطَشِإِناْغَتَسَ ِبَاَمَعُهِمَناْلَماِء:

(589يثرقم)حد-82
َعِلي  ثـََنا َحجَّاج ,َحدَّ َْحَّاد ,ثنا السَّاِئبِ,ثنا ْبِن َعطَاِء زَاَذانَ,َعْن َعِليّ ,َوَمْيَسَرةَ,َعْن يف,َعْن

تَـَيمَّْم.َأْنيـُْؤثَِرنـَْفَسُهَوْليَـ,َوُهَوََيَاُفاْلَعَطشَ,اْلُمَساِفِرِإْنَأَصابـَْتُهَةَنابَة َوَمَعُهَماء َقِلي  

أوالاالتخريج:
ابب: الرجل يكون يف أرض  ،كتاب: الطهارات  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف عن أيب األحوص

 ،كتاب: الطهارة  ،ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ،(1119( رقم )1/33) ،الفالة فيحدث
 ،(1101( رقم )1/311ابب: ابب اجلنب أو احملدث جيد ماء لغسله وهو خياف العطش فيتيمم )

( من طريق شعبة؛ كالمها أبو األحوص وشعبة عن عطاء عن زاذان عن 1109وأخرجه كذلك برقم )
 علي بنحوه )ومل يذكرا ميسرة(.

اإلسناد:اثنياادراسة
 ( ثقة ابالتفاق.39)ص تقدم:عليبنعبدالعزيز-3
 ( ثقة.33)ص  تقدم:حجاج-8
 ة حافظ.ثق  (33)ص تقدم  ْحاد:ابنسلمة-1
تغري حفظه آبخره واختلط يف آخر  ،ثقة متفق عليه (33)ص تقدمعطاءبنالسائب:-4

 ومن مسع منه آبخرة فهو مضطرب احلديث. ،فمن مسع منه قدميا فهو صحيح ،عمره
 ( ثقة.31)ص تقدمزاذان:-5
 جمهول احلال. (31ص)تقدمميسرة:-2
 (.11)ص صحايب تقدمعلي:-7

احلديث:اثلثاااحلكمعلى
 ضعيف؛ حيث توجد فيه علتان:ه إسناد

 األوىل: جهالة حال ميسرة.
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الثانية: مجع عطاء بن السائب يف روايته هلذا احلديث بني زاذان وميسرة؛ حيث قال: عن زاذان 
وأما تغري عطاء آبخرة فال يؤثر يف  ،وميسرة ـ وهو مما يُتقى من حديث عطاء كما تقدم من كالم شعبة

 أن محاد بن سلمة من األكابر الذين مسعوا منه قبل التغري. اإلسناد؛ حيث
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(:511حديثرقم)-87
ثـََناُموَسىْبُنَهاُرونَ َعِناْبِن,َعِناْبِنُةبَـرْي ,َعْنَعطَاء ,ثناَشرِيك ,ثناحَيْىَيْبُنَعْبِداحْلَِميدِ,َحدَّ

ُتِصيُبُهاجْلََنابَةَُعِنالرَُّةِ َيُكوُنيفالسََّفِرَوَمعَ,َعبَّاس  قَاَل:يـَتَـَيمَُّمَويـُْبِدي,ُهِمَناْلَماِءِبَدْدِرَسْدِيِهفـَ
 .َماَءُهِلَسْدِيهِ

أوالاالتخريج:
ابب: يف الرجل يكون يف أرض الفالة  ،كتاب: الطهارات  ،أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف

عن  ،عن سعيد بن جبري ،ن السائب( عن عطاء ب1121( و )1120( رقم )1/100) ،فيحدث
ابب: اجلنب أو احملدث  ،كتاب: الطهارة  ،ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ،بنحوه ،ابن عباس

 جيد ماء لغسله وهو خياف العطش فيتيمم.

اإلسناد:اثنياادراسة
 ثقة حافظ حجة. (123)ص تقدم موسىبنهارون:-3
أبو زكراي الكويف )جده (3)الرمحن بن ميمون احِلمَّاين  هو ابن عبد حيىيبنعبداحلميد:-8

 وعنه ،شريك ومحاد بن زيد وغريمها روىعنميمون أو عبد الرمحن بن ميمون يلقب: بشمني( 
 .موسى بن هارون و أمحد بن موسى وغريمها

اختلففيهعليقولنيبنيموثقومضعفله:
والرمادي  -يف أحد قوليه  –د، وابن منري قول من وثقه: منهم ابن معني، وأبو داو  األول

 ،وبنحوه قال الرمادي ،وزاد ابن معني: مشهور ما ابلكوفة مثله ما يقال فيه إال من حسد ،واخلليلي
 ،وأث  عليه أبو حامت يف حديث شريك وذكر أنه حيفظ، و أيتى ابحلديث على لفظ واحد ال يغريه

وبنحوه قال  ،اديث مناكري فأذكرها وأرجو أنه ال أبس بهوقال ابن عدي: مل أر يف مسنده وأحاديثه أح
 وذكر اخلليلي أن حديثه خمرج يف الصحيحني. ،املزي

                                                 

بكسر احلاء املهملة وفتح امليم املشددة ويف آخرها نون بعد األلف، هذه النسبة إىل ب  محان، وهي قبيلة نزلت احِلمَّاينُّ:( 1) 
 ( . 1/391,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/231، )1، طاألنسابالكوفة. . السمعاين، 
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 –: قول من ضعفه: منهم ابن سعد، وأمحد، وعلي بن املديين، واجلوزجاين، والنسائي، وابن منري الثاين
ذكر الدارمي أن فيه غفلة مل و  ،وذكر أمحد أنه كان يسرق احلديث ويتلقفه ،، والسدي-يف أحد قوليه 

وقال ابن  ،وسكتوا عنه ،عن شريك وغريه ،وقال البخاري: يتكلمون فيه ،يكن يقدر أن يصون نفسه
وال  ،قيل له: فما علته؟ قال: مل يكن ألهل الكوفة حديث جيد غريب ،عمار: كان قد سقط حديثه

ون هكذا!. وقال ابن حجر: فهذا يك ،وال ألهل بلد حديث جيد غريب إال رواه ،ألهل املدينة
 .(3)حافظ إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث، من صغار التاسعة، مات سنة مثان وعشرين ومائتني

 حافظ إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث.اخلالصةفيه:
بواسط مث )أبو عبد هللا الكويف القاضي ،هو ابن عبد هللا بن أيب شريك النخعيشريك:-1
حيىي بن  وعنه ،عطاء وسليمان األعمش وغريمها روىعنعمر بن عبد العزيز( أدرك زمان  ،الكوفة

 عبداحلميد وابن القطان وغريمها.
 اختلف فيه على ثالثة أقوال:

قول من وثقه: منهم ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو داود، وابن شيبة، وابراهيم  األول
وزاد ابن معني إال أنه إذا خولف فغريه  ،و داودوزاد ابن سعد: وكان يغلط، وبنحوه زاد أب ،احلريب

وزاد ابن  ،وزاد العجلي: حسن احلديث ،إال أنه كان ال يتقن ويغلط ،مث قال: ثقة ،أحب إلينا منه
 شيبة: سيء احلفظ جدا وقال النسائي: ال أبس به.

                                                 

( 130، )ص1، طالضعفاءالصغري( ، والبخاري، 1/103) 1ط – روايةابنحمرز - اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 1) 
الرةال( ، واجلوزجاين، 319رقم ) ( ، والنسائي، 111( رقم )131)ص د.ط، أحوال واملرتوكون,  1طالضعفاء
، الكام ( ، و ابن عدي، 131( رقم )110-3/119) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 121( رقم )101)ص
، 1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 2/111) 1، طاإلرشاد( ، واخلليلي، 2139رقم ) (39-3/31، )1ط
اتريخ( ، والذهيب، 1919( رقم )333-31/313، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1331( رقم )11/211-212)

املغينيفذهيب، ( ، وال110( رقم )130-10/121، )3، طالسري( ، والذهيب، 311( رقم )11/210، )1، طاإلسالم
الضعفاء( ، والذهيب، 1001( رقم )2/133) د.ط،، الضعفاء ( ، والذهيب، 3111( رقم )331، )ص2، طديوان
( ، ابن 333( رقم )233-11/233، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3111( رقم )333-3/332، ، )1، طامليزان
( و 1221( رقم )101-1/333، )2، طيزانلسانامل( ، وابن حجر، 1131( رقم )133، )ص1، طالتدريبحجر، 

 ( . 1111( رقم )113)ص 1طحبرالدم,( ، ابن املربد، 1923)
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 ، والدارقطين.واجلوزجاين، وابن عدي –يف أحد قوليه –قول من ضعفه: منهم القطان، والنسائي الثاين
 ،قول من توسط يف حاله: منهم أبو زرعة، وأبو حامت، وأبو علي صاحل بن دمحم املعروف جبزرة الثالث

 وزاد أبو حامت: ال حيتج حبديثه. ،يغلط أحياانً  ،زاد أبو زرعة: صاحب وهم
وزاد القطان مل يزل  ،منهم القطان، والعجلي، وابن حبان ،وصفه غري واحد ابالختالطقلت:

ومن مسع منه  ،ومن مسع منه قدميًا فحديثه صحيح ،وذكر العجلي أنه كان صحيح القضاء ، .خملطاً 
وقال ابن حبان: كان يف آخر أمره خيطىء فيما يروي  ،بعدما وىل القضاء ففى مساعه بعض االختالط

أخرين عنه تغري عليه حفظه فسماع املتقدمني عنه الذين مسعوا منه بواسط ليس فيه ختليط ومساع املت
وقلما حيتاج إليه يف احلديث  ،وقال جزرة: وملا ويل القضاء اضطرب حفظه ،ابلكوفة فيه أوهام كثرية

 الذي حيتج به، وذكر اجلوهري أنه أخطأ يف أربعمائة حديث.
كان حسن   ،على لني ما يف حديثه ،أحد األعالم ،القاضي ،وقال الذهيب: العالمة احلافظ

وتوقف بعض األئمة عن  ،حمداًث مكثرًا ليس هو يف اإلتقان كحماد بن زيداحلديث إماًما فقيًها و 
 االحتجاج مبفاريده.

من الثامنة تويف  ،قال ابن حجر: صدوق خيطىء كثريا تغري حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة
(3)وقيل غري ذلك  ،سنة سبع أو مثان وسبعني ومائة

.

كثريًا.   خيطئ صدوقاخلالصةفيه:
فمن  ،تغري حفظه آبخره واختلط يف آخر عمره ،ثقةوهو  ،(33)ص تقدم السائب  بنعطاء:-4

 ومن مسع منه آبخرة فهو مضطرب احلديث  ،مسع منه قدميًا فهو صحيح
                                                 

( ، 113( رقم )211، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 133( رقم )110)ص د.ط، أحوالالرةالينظر: اجلوزجاين، ( 1) 
( رقم 1/333، )1، طالثداتان، ( ، وابن حب1102( رقم )311-3/311) 1، طاجلرحوالتعدي وابن أيب حامت، 

، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3131( رقم )300-10/393، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 9101)
، السري( ، و الذهيب، 131( رقم )31-11/93، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 2131( رقم )12/312-311)
( و الذهيب، 31( رقم )211-9/200، )3ط موثقمن وهو فيه ( ، والذهيب، 113( رقم )33، )ص1، طتكلم

( ، وبرهان الدين 3131( رقم )213-2/210، )1، طامليزان( ، والذهيب، 2211( رقم )1/391، )1، طالكاشف
-3/333، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 12( رقم )110، )ص1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالطاحلليب، 
 ( . 2191( رقم )211، )ص1، طالتدريب، وابن حجر،  (111( رقم )331
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 .ثقة إمام حجة (121)ص  تقدمابنةبري:-5
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
ختالط عطاء بن السائب، وشريك وحيىي احلماين فيهما كالم كما سبق يف إسناده ضعيف، ال

. ويبقى يف األثر -كما يف التخريج السابق-ترمجتهما. ولكن قد توبعا عند ابن أيب شيبة يف املصنف
 علة اختالط عطاء بن السائب، وهللا أعلم.

 التعليقالفدهي:

لم على أن املسافر إذا خشي على نفسه العطش أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العقال ابن املنذر: 
 .(3)ومعه مقدار ما يتطهر به من املاء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم

                                                 

 (. 21/ 2، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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اَبُبالسََّفِرالَِّذيجُيَوُِّزِلَمْنَسافـََرَأْنيـَتَـَيمََّم:

(:513حديثرقم)-82
ثـََناحَيْىَيْبُنحُمَمَّد - َبَ ,َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع ,َعْنأَيُّوبَ,اد ثناَْحَّ,ثناأَبُوالرَّبِيعِ,َحدَّ أَنَُّهَأقـْ

َكاَنِبَْرَبِدالنـََّعمِ ِإَذا الَّيِتاِبجْلُُرِفَحىتَّ ِإىَل(3)ِمْنَأْرِضِه لَيَـْنظُُر َوِإنَُّه تَـَيمََّم فـَ اْلَعْصِر َحَضَرْتَصاَلُة
بـُُيوِتاْلَمِديَنِة.

أوالاالتخريج:
 ورواية الرفع: ،ا احلديث يروى بروايتني؛ رواية الوقفهذ

اليت ساقها لنا ابن املنذر ـ كما تقدم أعاله ـ فقد أخرجها اإلمام مالك يف فأماروايةالوقف؛
( ومن طريقه البيهقي يف معرفة 113( رقم )1/12ابب: العمل يف التيمم ) ،املوطأ كتاب: الطهارة

وأخرجه ابن أيب  ،(1112( و )1110( رقم )2/10ابب: التيمم ) ،كتاب: الطهارة  ،السنن واآلاثر
والطربي  ،(1113( رقم )1/131ابب: يف التيمم كيف هو؟ ) ،شيبة يف املصنف كتاب: الطهارات

ابب: يف بيان املوضع الذي جيوز التيمم  ،كتاب: الطهارة  ،والدارقطين يف السنن ،(1/91يف التفسري )
واحلاكم  ،(113ورقم ) ،( مثله119( ورقم )111( رقم )1/333اء )فيه وقدره من البلد وطلب امل
ابب:  ،والبيهقي يف الكربى كتاب: الطهارة ،(130( رقم )1/293يف املستدرك كتاب: الطهارة )
 ،ويف معرفة السنن واآلاثر كتاب: الطهارة ،(1013( رقم )1/332السفر الذي جيوز فيه التيمم )
كلهم من طريق انفع عن ابن عمر   ،(1131( رقم )2/31والبعيد ) ابب: التيمم يف السفر القريب

 موقوفاً.
  ،(( .مث صلى ،فمسح وجهه ويديه إىل املرفقني .))وألفاظهم متقاربة فذكروا أنه تيمم قلت:
. وقد أخرج ابن املنذر أيضًا هذا األثر ((مث دخل املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد .))وزاد بعضهم 
 (.119( و )111خرى سيأيت ذكرها برقم )أبلفاظ مقاربة أ

                                                 

منةواهراتجالعروسينظر: الزبيدي،  .وهلاذا قيل مربد النعم الذي ابملدينة. ،املربد: كل شيء حبست به اإلبل والغنم (1) 
 .(92/ 9)، 1، طالداموس
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روايةالرفع: ( رقم 321فقد أخرجها أبو بكر الشافعي يف الفوائد )الغيالنيات(  )صوأما
والدارقطين يف السنن   ،«رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتيمم مبربد النعم وهو يرى بيوت املدينة»( ولفظه 311

( رقم 1/332الذي جيوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب املاء )ابب: بيان املوضع  ،كتاب: الطهارة
ومن طريقه البيهقي يف  ،( به133( رقم )1/299واحلاكم يف املستدرك كتاب: الطهارة ) ،( به111)

 ،( به1011( رقم )1/332ابب: السفر الذي جيوز فيه التيمم ) ،كتاب: الطهارة  ،السنن الكربى
( رقم 2/31ابب: التيمم يف السفر القريب والبعيد ) ،تاب: الطهارةك  ،ويف معرفة السنن واآلاثر

( ومن طريقه ابن عساكر يف 129( رقم )3/301واخلطيب البغدادي يف اترخيه ) ،( بنحوه1133)
 (.319/ 11اترخيه )

كلهم من طريق عمرو بن دمحم بن أيب رزين عن هشام بن حسان عن عبيد هللا بن عمر عن 
 فوعاً.انفع عن ابن عمر مر 

اإلسناد:اثنياادراسة
 ثقة حافظ. (39تقدم )صحيىيبندمحم:-3
الربيع:-8 البصري )سكن (8)أبو الربيع الزهراين(3)هو سليمان بن داود العتكيأبو

 حيىي بن دمحم وعلي بن املديين وغريمها. وعنه ،محاد بن زيد وسفيان بن عيينة وغريمها روىعن
، وأبو زرعة، وأبو حامت، والنسائي، وابن قانع، وزاد ابن معني وابن قانع وثقه ابن معني 
إلمام احلافظ احملدث أحد وصفه الذهيب: اب ،وهو صدوق ،وقال بن خراش: تكلم الناس فيه ،صدوق
من الطبقة العاشرة تويف سنة أربع وثالثني  ،وقال ابن حجر: ثقة مل يتكلم فيه أحد حبجة الثقات.
 .(1)ومائتني

                                                 

 املهملة والتاء املنقوطة بنقطتني من فوق وكسر الكاف، هذه النسبة إىل العتيك، وهو بطن من األزد. : بفتح العنيالَعَتِكيُّ( 1) 
 ( . 2/322,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/221، )1، طاألنسابالسمعاين، 

 (2 ) ، 1، طاألنسابزهران. السمعاين،  بفتح الزاى وسكون اهلاء وفتح الراء ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل ب الزَّْهَراينُّ:
 ( . 2/92,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/333)

( 329/ 1)  د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 333( رقم )3/113) 1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، ينظر:( 3) 
( ، وابن 210( رقم )119-10/111، )3، طالسري( ، والذهيب، 390( رقم )2/32، )1، طتذكرةاحلفاظ، والذهيب، 

= 
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فقد  ،((وهو صدوق ،تكلم الناس فيه))وأما قول ابن خراش  ،ثقة ُتكلم فيه بغري حجةاخلالصةفيه:
بل أمجع األئمة  ،فإانَّ ال نعلم أحداً ضعف الزهراين ،تعقبه الذهيب؛ وذكر أّن هذه جمازفة من ابن خراش

 .(3)على االحتجاج به 
موىل آل جرير  ،بو إمساعيل البصريأ ،(8)هو ابن زيد بن درهم األزدى اجلهضميْحاد:-1

أيوب السختياين وصاحل بن كيسان  روىعن ،بن حازم )وكان جده درهم من سىب سجستان(
 أبو الربيع وعلي بن املديين وغريمها. وعنه ،وغريمها

وزاد ابن  ،وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، وابن خراش، واخلليلي، وغريهم 
وزاد ابن معني: أعلم الناس أبيوب من خالفه ىف  ،كثري احلديث، وبنحوه زاد العجلي  سعد: ثبتًا حجة

وصفه  ،وكان حيىي القطان يقول: مل يكن أحد يكتب عند أيوب إال محاد ،أيوب فليس يسوى فلس
ووصفه ابن حجر ابلثقة  ،حمدث الوقت ،وقال أيضاً: احلافظ الثبت ،الذهيب ابإلمام أحد األعالم

من كبار الثامنة، تويف سنة  ،قيل إنه كان ضريرًا ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب ،قيهالثبت الف
 .(1)تسع وسبعني ومائة 

                                                                                                                                                         

= 

( ، 3119( رقم )10/12، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 13331( رقم )9/219، )1، طالثداتحبان، 
( 2099( رقم )1/313، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2113( رقم )321-323/ 11، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

( 322( رقم )131-3/130، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 119قم )( ر 1/931، )1، طاتريخاإلسالم، والذهيب، 
 ( . 2111( رقم )211، )ص1، طالتدريب، وابن حجر، 

 ( . 210( رقم )10/1111، )3، طالسري( ، والذهيب، 119( رقم )1/931، )1، طاتريخاإلسالمينظر: الذهيب، ( 1) 
، األنساباهلاء، هذه النسبة إىل اجلهاضمة وهي حملة ابلبصرة. السمعاين،  : بفتح اجليم والضاد املنقوطة وسكوناجلَْهَضِميُّ( 2) 

 ( . 1/311,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/331، )1ط
( ، وأمحد 1/33) 1ط –رواية ابن حمرز  - اتريخابنمعني( ، و ابن معني، 1/291، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

الرةالبن حنبل،  ومعرفة ، 1، طالثدات( ، والعجلي، 311( رقم )1/339، )2ط –رواية ابنه عبد هللا  -العل 
 1ط، اإلرشاد( ، واخلليلى، 111( رقم )133-3/131) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 323( رقم )130)ص
، 1، طماتريخاإلسال( ، والذهيب، 1391( رقم )212-231/ 1، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 333 -2/331)
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 113( رقم )313-311/ 1، )3، طالسري( ، والذهيب، 11( رقم )11/33-33)
( ، وابن حجر، 1213( رقم )1/333) ، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 13( رقم )11-3/3، )1، طالتهذيب

 ( . 221( رقم )31-33)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1339( رقم )119)ص



 

 323 

 

واملعتمد عليه يف  ،وهو من أثبت الناس يف أيوب السختياين ،متفق على توثيقهاخلالصةفيه:
 .(3)حديث يرويه وخيالفه غريه فيكون الرجوع فيه إىل محاد

ويقال موىل جهينة  ،موىل عنزة,أبو بكر البصري ،هو ابن أيب متيمة: كيسان السختياينأيوب:-4
 محاد بن زيد وسفيان الثوري وغريمها. وعنه ،انفع واحلسن البصري وغريمها روىعن
ابلغ األئمة يف توثيقه، ووصفه ابلثقة والثبت واحلجة مع الفقه والعبادة منهم مالك، وابن  

، وابن سعد، وابن معني، وابن املديين، وابن أيب خيثمة، وأبو حامت، والنسائي، سريين، وابن مهدي
 وقال: إليه املنتهى يف التثبت واإلتقان. ،وصفه الذهيب ابإلمام ،والدارقطين، وخلق سواهم كثري

 .(8)من اخلامسة تويف سنة إحدى وثالثني ومائة ،وقال ابن حجر: ثقة ثبت حجة 
 فقيه عابد. ،حجةثقة ثبت اخلالصةفيه:

 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:-5
 .(101تقدم ص) ابنعمرهنع هللا يضر:صحايب-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
( هذا حديث 133( رقم )299/ 1صحيح موقوف. وأما رواية الرفع فقال احلاكم يف املستدرك )

وقد أوقفه حيىي بن سعيد  صحيح تفرد به عمرو بن دمحم بن أيب رزين وهو صدوق ومل خيرجاه.
( برقم 332/ 1عن ابن عمر. لكن قال البيهقي يف السنن الكربى ) ،عن انفع ،األنصاري وغريه

( 31/ 2(: وقد روي مسنًدا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وليس مبحفوظ. وقال يف معرفة السنن واآلاثر )1013)
 من فعله. ،عن ابن عمر ،احملفوظ عن انفعو  ،تفرد به عمرو بن دمحم إبسناده هذا -(: 1133رقم )

 فعلى هذا تكون رواية الرفع شاذة. كما حكم عليها األئمة.
                                                 

 ( . 2/333) 1، طاإلرشادينظر: اخلليلي، ( 1) 
 (2 ) معني( ، وابن معني، 1/231، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر: ابن ( ، 1/39) 1ط –رواية ابن حمرز  - اتريخ

والتاريخوالفسوي،  ( رقم 211-2/211) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، و ابن أيب حامت، 233-2/231، )2، طاملعرفة
( رقم 313-3/311، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1131( رقم )1/13، )1، طداتالث( ، وابن حبان، 311)
( ، وابن 111( رقم )1/210، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1( رقم )21-1/11، )3، طالسري( ، والذهيب، 101)

 ( . 101( رقم )111)ص 1، طالتدريب( ، ابن حجر، 133( رقم )333-1/331) 1، طالتهذيبحجر، 
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 التعليقالفدهي:

فيمن خرج من قرية يريد أخرى وهو على غري وضوء وليس مبسافر، قال: إن طمع  :قال مالك
 .مم وصلىاملاء قبل أن تغيب الشمس مضى إىل املاء وإن كان ال يطمع بذلك تي أن يدرك
 .وقال الشافعي: ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم 

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد حكي عن الشافعي أنه قال، وقد قيل: ال يتيمم إال يف 
 .(3)سفر تقصر يف مثله الصالة

:حدطلباملاءمسألة:
فر فتحضر الصالة واملاء على روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون يف الس قال ابن املنذر:

 . غلوتني وحنو ذلك فال يعدل إليه
 .وقال األوزاعي: ينتاب املاء يف السفر على غلوة من طريقه

وقال مالك: كلما شق على املسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه فإنه جيوز  
 .التيمم دونه
 .بن عمركر حديث اوقال إسحاق: ال يلزمه الطلب إال يف موضعه وذ  
وفيه قول اثن كان الشافعي يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث  حتضره الصالة فإن   

كان ال يقطع به صحبة أصحابه وال خياف على رحله إذا وجه إليه وال يف طريقه إليه وال خيرج من 
 .(8)خاف بعض ما ذكران فليس عليه طلبهالوقت حىت أيتيه فعليه أن أيتيه وإن 

                                                 

 (. 33/ 2، )1، طاألوسطر: ابن املنذر، ينظ( 1) 
 (. 31-31/ 2) مرةعسابقينظر: ابن املنذر، ( 2) 
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اْلَماِء:َحدُّطََلبِ

(:518حديثرقم)-89
ثـَُهْم:ثنااْلَولِيدُ- َحدَّ َيْذُكُرَأنََّصْفَواَنْبَنَصاِلح  قَاَل:َسأَْلُتاأْلَْوزَاِعيَّ,َكَتَبِإيَلَّاْلَولِيُدْبُنَْحَّاد 

َعَلىالطَّرِيِقَأجيَُِبَأْنَأْعدِ َحاِئز  َواْلَماُء َثيِنُموَسىْبُنَلِإلَْيِه؟قـُْلُت:َحَضَرِتالصَّاَلُة فـََداَلَحدَّ
ََنِفع ,َيَسار  َعَلىَغْلَوتـَنْيِ,َعْن َواْلَماُء يفالسََّفِر َيُكوُن َكاَن أَنَُّه ُعَمَر اْبِن َعِن

َذِلَكَفاَل(3) َوََنِْو
يـَْعِدُلِإلَْيِه.

أوالاالتخريج:
 ب: ما روي يف طلب املاء وحد الطلباب ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة

أنهكانيكونيفالسفرفتحضرهالصالةواملاءمنهعلىغلوة))( ولفظه 1103( رقم )1/311)
 .به من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت األوزاعي ،((مثاليعدلإليه,أوغلوتنيوَنوذلك

اإلسناد:اثنياادراسة
 .(1)الزايت(8)محاد بن جابر أبو العباس الرمليهو الوليد بن الوليدبنْحاد:-3
 الطرباين وابن عدي وغريمها. وعنه ،صفوان بن صاحل وعبدهللا بن الفضل وغريمها روىعن

وله  ،وال أعلم فيه مغمزاً  ،وقال أيضاً: ذكره ابن عساكر خمتصراً  ،وكان رابنًيا ،قال الذهيب: احلافظ
 .(4)إىل قريب الثالث مائة بقي ،غريه يف رواية الواهياتبأسوة 

                                                 

 .(132/ 11)، 3، ط لسانالعربينظر:ابن منظور،  .قدر رمية بسهم. الَغْلَوُة:  (1) 
 (2 ): وهي قصبتها يقال هلا الرملة، كان بفتح الراء وسكون امليم ويف آخرها الالم، هذه النسبة إىل بلدة من بالد فلسطني االرَّْمِليُّ

هبا مجاعة من العلماء والصلحاء وكان هبا الرابط للمسلمني، وكان يسكنها مجاعة من العلماء الصاحلني للمرابطة هبا. 
 ( . 2/31,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/113، )1، طاألنسابالسمعاين، 

ُت:( 3)  قوطة ابثنتني من حتتها ويف آخرها التاء املنقوطة ابثنتني من فوقها، هذه النسبة إىل بيع بفتح الزاى وتشديد الياء املنالزَّايَّ
، 1، طاألنسابالزيت وكذلك إىل محله وجلبه من بلد إىل غريه؛ وهو نوع من األدهان يكون أكثرها ابلشام. السمعاين، 

 ( . 91-2/93,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/311)
 ( . 31( رقم )13/19، )3، طالسري( ، والذهيب، 1333( رقم )123-13/121) اتريخدمشقساكر، ينظر: ابن ع( 3) 
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 حافظ.اخلالصةفيه:
أبو عبد  ،موالهمهو صفوان بن صاحل بن صفوان بن دينار الثقفيصفوانبنصاحل:-8

الوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة  روىعن ،امللك الدمشقي املؤذن )مؤذن املسجد اجلامع بدمشق(
ريمها. وثقه أبو داود والرتمذي ومسلمة بن قاسم أبو داود وأمحد بن أنس بن مالك وغ وعنه ،وغريمها

وذكره أبوزرعة يف  ،وقال أبوحامت: صدوق ،وذكره ابن حبان ،وزاد أيب داود: حجة ،وأبو علي اجلياين
وكان حيفظ  ،وقال أبو القاسم: كان ينتحل مذهب أهل العراق ،الضعفاء وقال: يسوي احلديث

احملدث الثقة. وقال أيضاً: ذكر أبو زرعة الرازي إبراهيم  وقال الذهيب: احلجة احلافظ ،احلديث حفظاً 
أبو زرعة هذا وقرن بينهما  فما قال ،فقال: هو أحفظ من صفوان بن صاحل ،بن موسى الفراء احلافظ

من  ،وقال ابن حجر: ثقة وكان يدلس تدليس التسوية قاله أبو زرعة. إال الشرتاكهما يف احلفظ
 .(3)ن أو سبع أو تسع وثالثني ومائتنيتويف سنة مثا  الطبقة العاشرة

لقي  ،بني ثقتني ،يدلس تدليس تسوية. وهو أن يروي حديثًا عن ضعيف ،ثقةاخلالصةفيه:
ويروي احلديث عن شيخه الثقة الثاين بلفظ حمتمل؛ فيستوي  ،فيسقط الضعيف ،أحدمها اآلخر

 .(8)اإلسناد كله ثقات
 مدلس.ثقة  (121)ص  تقدم ،بن مسلما:الوليد-1
بن عمرو بن أيب عمرو وامسه حيمد الشامي، أبو عمرو  هو عبد الرمحناألوزاعي:-4

روى عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب . األوزاعي الفقيه. نزل بريوت يف آخر عمره فمات هبا مرابطًا
 روى عنه: مالك، وشعبة، والثوري، وآخرون.. طلحة وشداد ابن عمار وخلق من أقرانه وغريهم

 ،الزهري ل ابن معني ثقة ما أقل ما روى عنوقا، ما كان ابلشام أعلم ابلسنة منه ابن مهدي:قال 

                                                 

( ، 1919( رقم )3/321)1، طاجلرحوالتعدي ، وابن أيب حامت، (201( رقم )1/109) الضعفاءينظر: أبو زرعة الرازي، ( 1) 
( ، واملزي، 13113( رقم )9/322، )1ط ،الثدات، وابن حبان، (3101( رقم )1/130)د.ط،,سننالرتمذيوالرتمذي، 

الكمال ( ، 2333( رقم )1/103، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2993( رقم )131-13/131، )1، طهتذيب
، وابن حجر، (131( رقم )321-3/321،)1، طالتهذيب، وابن حجر، (123( رقم )311-11/311)السريوالذهيب،
 ( . 103( رقم )31)ص( و13( رقم )33ص)1، طتاملدلسنيطبداوابن حجر، (،2333( رقم )211)ص،1،طالتدريب

 ( . 231/ 1، )1، طفتحالباقيشرحألفيةالعراقي( ينظر: زكراي االنصاري، 2) 
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وقال أبو حامت: إمام متبع ملا مسع، وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد وكان ثقة  
عي حافظا، مأموان صدوقا فاضال خريا كثري احلديث والعلم والفقه، وقال عيسى بن يونس كان األوزا

 ،وقال ابن حبان يف الثقات: كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم وزهادهم. قال الذهيب: شيخ اإلسالم
 فقيه. ،احلافظ الفقيه الزاهد. وقال ابن حجر: ثقة جليل

 .(3): ثقة إمام جممع على حفظه وجاللته اخلالصةفيه
 ،انفع وعطاء وغريمها عنروى ،األردين ويقال الدمشقي ،هو الشاميموسىبنيسار:-5

 عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي وابن املبارك وغريمها. وعنه
وقال الذهيب:  ،وقال أبو حامت: شيخ مستقيم احلديث ،وثقه ابن معني وذكره ابن حبان 
.(8)وقال ابن حجر: مقبول من السادسة ،وقال مرًة: ال أبس به ،صدوق

 صدوق.اخلالصةفيه:
  .ثقة حافظ (131تقدم ص)َنفع:-2
 .(101تقدم ص)ابنعمرهنع هللا يضر:صحايب-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .، فيه موسى بن يسار صدوقحسن

                                                 

، املعرفــةوالتــاريخ( ، والفســوي، 321/  1التــاريخالكبــري,)( ، والبخــاري، 399/ 1، )1، طالطبدــاتينظــر: ابــن ســعد، ( 1) 
( وابــن 211 – 211/  1( ، )213 – 193/ 1,)1طاجلـرحوالتعــدي ,ن أيب حــامت، ( ، وابـ331 – 330/  2، )2ط

( ، 3319( ، رقــــم )11/301، )1، طهتــــذيبالكمــــال( ، واملــــزي، 190)ص  1، طمشــــاهريعلمــــاءاألمصــــارحبــــان، 
كرةتـــذ( ، والــذهيب، 239 – 221/  1، )1، طاتريـــخاإلســالم( والــذهيب، 39( رقــم )101/ 1، )3، طالســريوالــذهيب، 
 239/  1، )1، طالتهـذيب( ، وابـن حجـر، 190/  2، )1طامليـزان,( ، والذهيب، 191 – 119/  1، )1، طاحلفاظ

 . ( 3311( رقم )331، )ص 1، طالتدريب( وابن حجر، 232 –
 1، ط اجلرحوالتعدي( ، وابن أيب حامت، 110( رقم )3/111) 1طرواية الدوري،  -اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 2) 

، تلخيصاملتشابهيفالرسم( ، واخلطيب، 10313( رقم )1/311، )1طالثدات,( ، وابن حبان، 131( رقم )9/119)
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1313( رقم )110-23/113، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 131-2/131، )1ط
( ، وابن حجر، 9332( رقم )3/221، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1133( رقم )2/303) ، 1، طالتهذيب
 ( . 1021( رقم )113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 111( رقم )10/311-319)
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ِذْكُراْحِتَياِلالتـَُّراِبِمَناأْلَْنِديَِةَواأْلَْمطَاِر:

(:511حديثرقم)-11
ثُوََنَعْنِإْسَحاقَ- ,َعِنالنَّْضِرْبِنَعْبِدالرَّْْحَنِ,اَل:ثناأَبُوحَيْىَياحلِْمَّاينُّقَا,َوَأْْحََدْبَنَعْمرَ,َحدَّ

ِمْنهُ,َعْنِعْكرَِمةَ قَاَل:َيَُْخُذ َأْنََيُْرَجِمْنُه َيْسَتِطيُع اَل يفِطني  َعْنرَُة   َعبَّاس  اْبُن ,قَاَل:ُسِئَ 
تـََيمََّمِبهَِيَُْخُذِمَنالطِّنِيفـَُيْطِليِبِهبَـ))قَاَل: .((ْعَضَةَسِدِهفَِإَذاَةفَّ

أوالاالتخريج:
 .-فيما وقفت عليه من مصادر -مل أقف على خترجيه عند غري ابن املنذر

اإلسناد:اثنياا:دراسة
 ( ثقة حافظ.110)ص تقدم ،ابن راهويهإسحاق:-3
8- بنعمر: أبو جعفر الكوىف  ،بن حفص بن جهم بن واقد بن عبد هللا الكندىاهو أْحد

، روى عن: أبو حيىي احلماين ووكيع بن اجلراح وغريهم وروى عنه: مسلم (3)املعروف ابلوكيعى ،املقرىء
 وعبدهللا بن أمحد بن حنبل وغريهم.

وزاد ابن  ،وثقه ابن معني وعبد هللا بن أمحد بن حنبل ودمحم بن عبدوس بن كامل وابن قانع
وذكره  ،وقال أبوحامت: أدركته ومل أكتب عنه ،ال أاب زرعة: كتبت عنهوق ،ما أرى به أبساً  ،معني: ثقة

من الطبقة العاشرة  ،وقال ابن حجر: ثقة ،وقال الذهيب: اإلمام حافظًا ثبتاً  ،بن حبان وقال: يغرب
.(8)تويف سنة مخس وثالثني ومائتني 

                                                 

 (1 ) بفتح الواو وكسر الكاف وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني ويف آخرها العني، هذه النسبة إىل وكيع وممن الوَِكْيِعيُّ:
لوكيعي الضرير قيل له الوكيعي ألنه رحل إىل وكيع بن اجلراح وأكثر عنه. السمعاين، عرف هبا أبو عبد الرمحن أمحد بن جعفر ا

 ( . 312-3/311,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 13/311، )1، طاألنساب
-2/12) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1/91) 1ط –رواية ابن حمرز  - ابنمعني,اتريخابنمعنيينظر: ( 2) 

بغداد( ، واخلطيب البغدادي، 12030( رقم )9/3، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 102قم )( ر 13 ، 1، طاتريخ
، الكاشف( ، والذهيب، 93( رقم )313-1/312، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 2301( رقم )1/311-311)

= 
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 ثقة ثبت.اخلالصةفيه:
لقبه بشمني  ،أبو حيىي الكويف،محن احلماينهو عبد احلميد بن عبد الر أبوحيىياحلماين:-1

النضر بن عبد الرمحن ويونس بن أيب  روىعنوالد حيىي بن عبد احلميد احلماين(  ،)أصله خوارزمي
 أمحد بن عمر واحلسن بن محاد وغريمها. وعنه ،إسحاق و غريمها

وجاء عنه  ،وقال ابن معني: كان ثقة ولكنه ضعيف العقل ،ضعفه ابن سعد وأمحد والعجلي 
وقال يف موضع  ،ووثقه أيضاً: النسائي ،وذكره ابن حبان وذكر فيه توثيق ابن معني ،تضعيفه أيًضا

كتب عنه أبو زرعة غري أن أاب   ،داعية يف اإلرجاء ،وقال أيب داود: كان مرجئ ،آخر: ليس ابلقوي
لون ويتحفظون قال أبو حفص األابر: أول ما رأيت أهل احلديث يستثق ،حامت مل يكتب عنه شيء

 قال ابن عدي فيه ويف أبيه: ومها ممن يكتب حديثهما. وممن وثقه ابن قانع. ،من حديثه
وقال ابن حجر: صدوق  ،قال الذهيب: قال أبو داود: داعية إىل االرجاء وقال النسائي: ليس ابلقوي

 .(3)من الطبقة التاسعة تويف سنة اثنتني ومائتني ،خيطىء ورمي ابإلرجاء
 صدوق خيطىء ورمي ابإلرجاء.فيه:اخلالصة

عكرمة  روىعن، حديثه يف الكوفيني (8)هو أبو عمر اخلزازالنضربنعبدالرْحن:-4
 أبو حيىي احلماين وإسرائيل بن يونس وغريمها. وعنه ،وعثمان بن واقد وغريمها

                                                                                                                                                         

= 

ا( ، وابن حجر، 11( رقم )31-11/31، )3، طالسري( ، والذهيب، 19( رقم )1/200، )1ط ، 1، طلتهذيب
 ( . 93( رقم )93)ص التدريب( ، وابن حجر، 110( رقم )1/13)

والتاريخ( ، والفسوي، 1/333، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  اجلرح( ، ابن أيب حامت، 3/92، )2، طاملعرفة
الكام يف( ، وابن عدي، 3211( رقم )1/121، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 31( رقم )1/11) 1، طوالتعدي 

 ( ، والذهيب، 3121( رقم )311-11/312، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1310( رقم )1/3، )1طالضعفاء,
، التهذيب( ، وابن حجر، 3113( رقم )1/111، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3193( رقم )2/132، )1، طامليزان
 ( . 3111) ( رقم333، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 233( رقم )1/120، )1ط

اشتهر هبذه الصنعة واحلرفة  -وهي من بيع اخلز -بفتح اخلاء وتشديد الزاي األوىل بينها وبني الزاي الثانية ألف، اخلَزَّاُز:( 2) 
 (. 1/333اللباب,)(،وابن األثري،1/111)1،طاألنسابمجاعة من أهل العراق من أئمة الدين وعلماء املسلمني.السمعاين،
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س بشئ وقال لي ،وقال ابن معني: ال حيل ألحد أن يروى عنه ،قال أمحد: ليس بشئ ضعيف احلديث
وقال أبو زرعة: لني  ،ذاهب احلديث ،وقال يف موضع آخر: ضعيف ،البخاري: منكر احلديث

ضعيف  ،وقال أبو حامت: منكر احلديث ،أحاديثه بواطيل ،وقال أبو داود: ال يروي عنه ،احلديث
ضعفوه جدا. وقال ابن حجر: مرتوك من  ،وضعفه غريهم كثري، حىت قال الذهيب: ساقط ،احلديث
 .(3)تويف سنة واحد وأربعني وقيل مخسني ومائة ،السادسة

 مرتوك.اخلالصةفيه:
 ثقة حجة. (101)ص تقدم عكرمة:-5
 .(11)ص صحايب تقدم:هنع هللا يضرابنعباس-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ضعيف جًدا، النضر مرتوك، وابن املنذر مل يسمعه ممن فوقه.

 
 
 
 
 

                                                 

التاريخ( ، البخاري، 3011( رقم )3/31) 2ط–رواية ابنه عبد هللا  - العل ومعرفةالرةالبن حنبل، ينظر: أمحد ( 1) 
( ، والرتمذي، 2191( رقم )311-9/311) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 2300( رقم )9/31) 3الكبري,ط

( رقم 101)ص 1طالضعفاءواملرتوكون, ( ، و النسائي،132( رقم )312، )ص1، ترتيبه أليب طالب، طالعل الكبري
( رقم 211-9/211، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1101( رقم )3/33، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 133)
( ، وابن حزم، 3191( رقم )2/191، )1، طموسوعةأقوالأيباحلسنالدارقطين( ، و جمموعة من الباحثني، 1310)

، 1، طامليزان( ، والذهيب، 1330( رقم )331-23/333، )1، طهتذيبالكمالزي، ( ، وامل1/191) احمللىابآلاثر
  د.ط، ،املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 1931( رقم )2/321، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3011( رقم )3/210)
اإلسالم( ، والذهيب، 1130( رقم )2/139) ، 1، طالتهذيب( ، ابن حجر، 333( رقم )3/330، )1، طاتريخ
 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1133( رقم )112، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 903( رقم )10/331-332)

 ( . 1013( رقم )111)ص
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ا:ذكرمنالجيدماءوال صعيدا

(:514حديثرقم)-13
ُتُهَعْنِإْسَحاقَ ثـْ َعْن,َعْنأَبِيهِ,ثناِهَشاُمْبُنُعْرَوةَ,َأْخبَـَرََنَعْبَدُةْبُنُسَلْيَمانَ,قالابناملنذر:ُحدِّ

بَـَعَثالنَّيبُّملسو هيلع هللا ىلصيفطََلبِ,َعاِئَشةَ َفَحَضَرِتالصَّاَلُةفـََلْمجيَُِدواقَاَلْتَهَلَكْتِقاَلَدة أِلَمْسَاَءفـَ َهارَِةاالا
ُوُضوء  ِبَغرْيِ َفَصلُّوا َعَلىُوُضوء  َيُكونُوا َولَْ تـََباَرَك,َماءا هللُا َزَل هللِاملسو هيلع هللا ىلصفَأَنـْ ِلَرُسوِل َذِلَك َفذََكُروا

فـََدْدَحِفظَُهَعْبَدُة,َنَهَذاحَمُْفوظااقـَْولُُه:َصلُّواِبَغرْيُِوُضوء َوتـََعاىَلآيََةالتـََّيمُِّم.قَاَلأَبُوَبْكر :ِإْنَكا
َلَْأِةْدُهِمْنَغرْيَِحِديِثِه. فَِإيّنِ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/13ابب: إذا مل جيد ماًء وال ترااًب ) ،كتاب: التيمم  ،أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح

( ويف  3113( رقم )1/23ابب: فضل عائشة اهنع هللا يضر ) ،نيب ملسو هيلع هللا ىلصويف كتاب: أصحاب ال ،(331)
ويف كتاب:  ،(1113( رقم )1/23ابب: استعارة الثياب واملتاع للعروس وغريها ) ،كتاب: النكاح
ُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفر  أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنكُ  ،تفسري القرآن ْم ِمَن اْلَغاِئِط﴾ ابب: قوله تعاىل ﴿َوِإْن ُكنـْ

( 1992( رقم )1/119ابب: استعارة القالئد ) ،( ويف كتاب: اللباس1/31[ )33]سورة النساء: 
 من طريق هشام بن عروة عن أبيه ـ  ،(103( رقم )1/213ابب: التيمم ) ،كتاب: احليض  ،ومسلم

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ إمام. (110ص)ابن راهويه تقدم إسحاق:-3
ولقب َعبدة فغلب يقال امسه عبد الرمحنأبو دمحم الكويف ،(3)هو ابن سليمان الكاليبعبدة:-8
أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  وعنه ،سفيان الثوري وهشام بن عروة وغريمها روىعن,عليه

وقال: كان  وغريمها. وثقه أمحد وابن معني والعجلي والدارقطين وعثمان بن أيب شيبة وذكره ابن حبان

                                                 

: بكسر الكاف بعدها الالم ألف ويف آخرها الباء املوحدة، هذه النسبة إىل عدة من قبائل العرب، منها إىل كالب الِكاليب( 1) 
بن غالب، من أجداد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أبو قصي وزهرة ابين كالب بن مرة. السمعاين،  بن مرة ابن كعب بن لؤيّ 

 ( . 3/122,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 11/193، )1، طاألنساب
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وسئل أبو حامت وأبو زرعة عن عبدة ويونس بن بكري وسلمة بن الفضل: أيهم  ،مستقيم احلديث جداً 
ووصفه أبنه أكثر  ،ونقل الذهيب توثيق أمحد ،أحب إليكم يف ابن إسحاق؟ فقاال: عبدة بن سليمان

 ،جر: ثقة ثبتوقال ابن ح ،من ثقة مع صالح وشدة فقر وذكر كذلك أنه كان حافظًا حجًة قدوةً 
 .(3)من صغار الطبقة الثامنة تويف سنة سبع ومثانني ومائة وقيل بعدها 

 ثقة ثبت؛ لتوثيق األئمة له.اخلالصةفيه:
و قيل أبو عبد  ،أبو املنذر ،هو ابن عروة بن الزبري بن العوام القرشي األسديهشام:-1
 ،عروة بن الزبري وغريمهادمحم بن مسلم بن شهاب الزهري وأبيه روىعن,هللا املدين أيوب وعنه:

 السختياين وعبدة بن سليمان وغريمها.
و زاد ابن  ،وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن أيب شيبة وأبو حامت وابن حبان والدارقطين 
وذكر ابن خراش أن مالكاً كان ال  ،إمام يف احلديث ،وزاد أبو حامت ،حجة ،كثري احلديث  ،سعد: ثبتا

مث قال ابن خراش: وهشامًا كان صدوقًا تدخل أخباره يف  ،عليه حديثه ألهل العراقيرضاه وينقم 
وذكر يعقوب ابن شيبة بعد أن وصفه ابلثقة الثبت أنه مل ينكر عليه شيء إال بعدما صار  ،الصحيح

والذي يرى أن هشاما يسهل  ،فأنكر ذلك عليه أهل بلده ،إىل العراق فإنه انبسط يف الرواية عن أبيه
هل العراق أنه كان ال حيدث عن أبيه إال مبا مسعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان أل

 يسمعه من غري أبيه عن أبيه.
ووصفه ابن حجر ابلثقة وأنه رمبا دلس من الطبقة اخلامسة  ،وصفه الذهيب أبنه أحد األعالم

 .(8)تويف سنة مخس أو ست وأربعني وله سبع ومثانون سنة 
                                                 

( 311( رقم )1/93) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1039( رقم )311، )ص1، طالثداتينظر: العجلي، ( 1) 
، و العجلي، 311، الرتمجة سؤاالتابنطهمان( ، و ابن معني، 3393( رقم )1/113، )1، طالثداتوابن حبان، 
( ، والذهيب، 3113( رقم )133- 19/130، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1131( رقم )2/109) 1طالثدات,
، التهذيب( ، وابن حجر، 133م )( رق9/111، )3، طالسري( ، والذهيب، 3121( رقم )1/111، )1، طالكاشف

 ( . 3213( رقم )313، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 933( رقم )313-1/319، )1ط
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 1130( رقم )313، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/321، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

( ، واخلطيب البغدادي، 1330( رقم )1/102، )1، طاتالثد( ، وابن حبان، 233( رقم )13-3/13) 1، طوالتعدي 
( ، 1191( رقم )232-30/232، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1331( رقم )13-11/11، )1، طاتريخبغداد

= 



 

 373 

 

 ثقة ثبت إمام.فيه:اخلالصة
ووصف يعقوب ابن شيبة له أبنه أنكر عليه أهل بلده حينما انبسط يف الرواية عن أبيه يف 

فقد أجاب أهل العلم عن قول  ،األمر الذي دفع ابن القطان أبن وصفه ابلتغري واالختالط ،العراق
نعم الرجل ))خيتلط أبداً  ومل ،لكن يف الكرب تناقص حفظه ،قال الذهيب: حجة إمام، فابن القطان هذا

فكان ماذا! أهو  ،فنسى بعض حمفوظه أو وهم ،تغري قليال ومل يبق حفظه كهو يف حال الشبيبة
يف غضون ذلك  ،معصوم من النسيان! وملا قدم العراق يف آخر عمره حدث جبملة كثرية من العلم

فدع عنك اخلبط وذر  ،لثقاتومثل هذا يقع ملالك ولشعبة ولوكيع ولكبار ا ،يسري أحاديث مل جيودها
ولكن أحسن هللا عزاءان فيك اي  ،فهشام شيخ اإلسالم ،خلط األئمة األثبات ابلضعفاء واملخلطني

قال  -وقال ابن حجر بعد أن ساق قول ابن القطان: أن هشامًا تغري قبل موته:  ،(3) (( .ابن القطان
عند ترمجته هلشام: أحد األعالم املتفق  وقال العالئي(8) ((ومل نر له يف ذلك سلفا)): -ابن حجر 

وهذا القول ال عربة  ،ذكر ابن القطان يف أثناء كالم له: أن هشاماً هذا تغري واختلط))مث قال:  ،عليهم
وإن كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي مل يؤثر فيه شيء  ،به؛ لعدم املتابع له بل هو حجة مطلقاً 

 .(1) ((من ذلك
فبعد أن ساق قول الذهيب وابن حجر قال: أما  ،طان كذلك املعلميوتعقب قول ابن الق

النسيان فال يلزم منه خلل يف الضبط ألن غايته أنه كان أواًل حيفظ أحاديث فحدث هبا مث نسيها فلم 
فإذا كان يسريًا يقع مثله ملالك وشعبة وكبار الثقات فال يستحق أن يسمى  ،وأما الوهم ،حيدث هبا

غاية األمر أنه رجع عن الكمال الفائق املعروف ملالك  ،وال ينبغي أن يسمى تغرياً  ،خلاًل يف الضبط
 .(4) .وشعبة وكبار الثقات

                                                                                                                                                         

= 

( ، وابن 93( رقم )11-11/39، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1312( رقم )2/331، )1، طالكاشفوالذهيب، 
 ( . 1302( رقم )113، )ص1، طالتدريبحجر، 

 ( ، ومز له بـ ))صح(( العتماد توثيقه وقبول روايته. 3233( رقم )302-3/301، )1، طامليزانالذهيب، ( 1) 
 ( . 93( رقم )11/11، )1، طالتهذيبابن حجر، ( 2) 
 ( . 33( رقم )121، )ص1، طاملختلطنيالعالئي، ( 3) 
 ( . 211( رقم )131-2/130، )2، طاألابطي التنكي ِبايفأتنيبالكوثريمناملعلمي، ( 3) 
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أبيه روىعن,أبو عبد هللا املدين ،هو ابن العوام بن خويلد القرشي األسديعروةبنالزبري:-4
سلمة السلمي وابنه هشام بن عروة متيم بن وعنه ،الزبري بن العوام وخالته عائشة أم املؤمنني وغريمها

وذكره ابن  ،وزاد ابن سعد كثري احلديث فقيها عاملا مأموان ثبتا ،وغريمها. وثقه ابن سعد والعجلي
قال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس حبديث  ،حبان وقال: أنه من علماء أهل املدينة أفاضلها

قال الذهيب: ثبتاً مأموانً فقيهاً  ،َمرة بنت عبد الرمحنوعُ  ،وعروة بن الزبري ،عائشة ثالثة: القاسم بن دمحم
من الطبقة الثالثة تويف قبل املائة سنة  ،وقال فقيه مشهور ،وقال ابن حجر: ثقة ،عاملًا كثري احلديث

.(3)أربع وتسعني على الصحيح 

 .-اهنع هللا يضر  -من أعلم الناس حبديث عائشة  ،ثقة فقيهاخلالصةفيه:
 .(31)ص تتقدم :اهنع هللا يضرعائشة-5

اثلثاا:احلكمعلىاحلديث:
.وهو يف الصحيحني ،ورواته كلهم ثقات صحيحفيه انقطاع لقول ابن املنذر )حدثته( ولكنه سناده إ

                                                 

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 1121( رقم )331، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/113، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، واملزي، 3111( رقم )131-1/133، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 2201( رقم )331-1/331) 1ط، والتعدي 

( ، وابن حجر، 3111( رقم )2/19، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3301( رقم )21-20/11، )1، طهتذيبالكمال
 ( . 3111( رقم )393، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 391( رقم )191-1/190، )1، طالتهذيب
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ِذْكُرِصَفِةالتـََّيمُّمِ

(:515حديثرقم)-18
ثـََناِإْسَحاقُ- َأنََّعمَّارااَكاَنحُيَدُِّث,َعْنُعبَـْيِدهللاِ,الزُّْهِريَِّعِن,َعْنَمْعَمر ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ

 َأْصَبُحواملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّهَكاَنَمَعالنَّيبِّ يفَسَفر َوَمَعُهَعاِئَشُةفـََهَلَكِعْدُدَهافَاْحتَـَبَسالنَّاَسيفاْبِتَغائِِهَحىتَّ
نَـَزَلالتـَّ قَاَلَعمَّار :فـََداُمواَفَمَسُحواَفَضَربُواأَْيِديـَُهْمَفَمَسُحواِِبَاُوُةوَهُهْم,َيمُّمَُولَْيَسَمَعُهَماء فـَ

ِبَطنْيَِأْوقَاَلِإىَلاْلَمَناكِ ِب.مثََّعاُدواَفَضَربُواأِبَْيِديِهْماَثنَِيةاَفَمَسُحواِِبَاأَْيِديـَُهْمِإىَلاإْلِ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/233وابن أيب شيبة يف مسنده ) ،(112( رقم )2/29لسي يف مسنده )أخرجه الطيا

ابب:  ،وأبو داود يف سننه كتاب: الطهارة ،(19999( رقم )31/193وأمحد يف مسنده ) ،(333)
 بنحوه. .من طريق ابن أيب ذئب وغريهم ،(320( رقم )1/91التيمم )

( رقم 1/213م التيمم من ضربة؟ )ابب: ك ،وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب: الطهارة
( رقم 13/91ومن طريق عبد الرزاق أمحد يف مسنده ) ،( من طريق معمر بنحوه921)
وابن املنذر يف األوسط ـ   ،( ذكر ضربتني1132( رقم )3/200وأبو يعلى يف مسنده ) ،(199311)

 كما تقدم أعاله ـ.
 ،د يف سننه كتاب: الطهارةوأبو داو  ،( 19933( رقم )31/199نده )وأخرجه أمحد يف مس

ابب: يف التيمم  ،وابن ماجه يف سننه كتاب: الطهارة وسننها ،( 319( رقم )1/91ابب: التيمم )
 وذكروا كلهم ضربتني. .من طريق يونسبنحوه ( 111( رقم )1/193ضربتني )

( رقم 1/191السبب ) ابب: ما جاء يف ،وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب: الطهارة وسننها
أربعتهم )ابن أيب ذئب و معمر و يونس و الليث بن  .من طريق الليث بن سعد ،( بنحوه111)

 سعد( عن الزهري عن عبيد هللا عن عمار.

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 ن.فكان يُلقن فيتلق يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
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1- موالهم أبو عروة موىل عبد السالم بن عبد (3)هو ابن راشد األزدي احلُدَّاين  معمر:
عبد الرزاق ومحاد بن زيد  وعنهالزهري و أيوب السختياين وغريمها  روىعنالقدوس )نزل اليمن( 

ن معمر وقال مالك: نعم الرجل كا ،وغريمها. وثقه أمحد و العجلي وابن شيبة والنسائي وابن حبان
 ،وضعفه ابن معني يف اثبت ،وقال ابن معني: هو من أثبتهم يف الزهري ،لوال روايته التفسري عن قتادة

 ،وقال أمحد: ثقة رجل صاحل ،وقال ابن املديين: نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة فذكر معمرا منهم
وقال أبو حامت: انتهى  ،وقال الفالس: من أصدق الناس ،ليس ُيضم إىل معمر أحد إال وجدته فوقه

وقال مرة: ما حدث  ،اإلسناد إىل ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم ال أعلم اجتمع ألحد غريه
له  ،الثقة احلافظ وله ما ينكر ،وقال الذهيب: اإلمام احلجة ،ابلبصرة ففيه أغاليط وهو صاحل احلديث

ثبت فاضل من كبار السابعة مات  احتملت له يف سعة ما أتقن. وقال ابن حجر: ثقة ،أوهام معروفة
(8)سنة أربع ومخسني ومائة وقيل غري ذلك 

. 

 ووثقه األئمة. ،له مناكري احتملت له يف سعة حفظه وإتقانه ،إمام ثقة حافظاخلالصةفيه:
املدين  (3)هو دمحم بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب القرشي الزهريالزهري:-4
أيوب  ،د هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عطاء بن أىب رابح وغريمهاروى عن عبيأبو بكر. 

                                                 

من األزد وعامتهم  بضم احلاء وتشديد الدال املهملتني ويف آخرها نون بعد األلف، هذه النسبة إىل حدان وهماحلُدَّاينُّ:( 1) 
، 1، طاألنساببصريون وهم حدان بن مشس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر ابن األزد. السمعاين، 

 ( . 331/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/93)
 (2 ) ط( ، والبخاري، 1/131، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر: ،  (1131( رقم )313-1/319) 3التاريخالكبري,

والتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1111( رقم )331، )ص1، طالثداتوالعجلي،  ( رقم 211-9/211) 1، طاجلرح
-13/333) 1ط، اتريخدمشق( ، وابن عساكر، 11011( رقم )1/393، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1111)

، اتريخاإلسالمهيب، ( ، والذ1103( رقم )312-29/301، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1113( رقم )322
( ، والذهيب، 331( رقم )113، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 313( رقم )221-3/223، )1ط

، التهذيب( ، وابن حجر، 1111( رقم )2/292، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 9192( رقم )3/113، )1، طامليزان
 ( . 1903( رقم )131، )ص1ط، التدريب( ، وابن حجر، 333( رقم )231-10/233، )1ط

بضم الزاى وسكون اهلاء وكسر الراء، هذه النسبة إىل زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وهي من قريش، الزُّْهِريُّ:( 3) 
واملشهور هبا أبو بكر دمحم بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب بن زهرة القرشي املعروف ابلزهري، من اتبعي املدينة. السمعاين، 

 ( . 92/ 2)وابن األثري، اللباب، د. ط( 310/ 1، )1، طألنسابا
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والعلم غري واحد منهم: سفيان الثوري  ،واإلتقان ،وصفه ابحلفظ السختياين معمر بن راشد وغريمها.
وذكر ابن املديين أن إسناد حديث  ،وابن سعد واملديين والعجلي وابن حبان ، ،ومالك حيىي القطان

 ،حافظ زمانه ،وصفه الذهيب ابإلمام احلجة ،وذكر منهم ابن شهاب ،يدور على ستة رسول هللا 
 .(3)وصفه ابن حجر ابلفقيه احلافظ املتقن من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة أربع أو مخس ومائة 

قال حيىي بن سعيد: مرسل الزهري شر  ،عيب على الزهري كثرة اإلرسال عن الضعفاءقلت:
وقال  ،وإمنا يرتك من ال يستجيز أن يسميه ،وكلما قدر أن يسمي مسى ،ألنه حافظ ،من مرسل غريه

وأمحد بن صاحل  ،الشافعي: إرسال الزهري عندان ليس بشيء. وممن أنكر مرسالت الزهري: ابن معني
ألنه يكون قد  ،مراسيل الزهري كاملعضل»بل وجعله الذهيب نوعًا من اإلعضال قال:  ،(8)املصري

ولو كان عنده عن صحايب  ،وال يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحايب فقط ،ثنانسقط منه ا
ومن عد مرسل الزهري  ،ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النيب  ،ألوضحه وملا عجز عن وصله

نعم مرسله كمرسل قتادة  ،فإنه مل يدر ما يقول ،كمرسل سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وحنومها
 .(1) «وحنوه

ألنه  ،أما مراسيله فال حيتج هبا ،متفق على جاللته وحفظه ،إمام ثقة فاضلةفيه:اخلالص
 فمراسيله كاملعضل وهي شر املراسيل. ،يرسل عن الضعفاء

                                                 

( ، و ابن املديين، 10( رقم )111)ص -القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم  -، 2، طالطبداتابن سعد، :ينظر( 1) 
والتعدي( ، ابن أيب حامت، 1100( رقم )312، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 31)ص 2، طالعل   1، ط اجلرح

، 1، طامليزان( ، والذهيب، 1112( برقم )310-1/333، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 319( رقم )9/11-13)
الكمال( ، واملزي، 110( رقم )310-1/321، )3، طالسري( ، الذهيب، 9111( رقم )3/30) ، 1، طهتذيب
( رقم 311-3/331، )1ط ،التهذيب، ، وابن حجر، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1101( رقم )21/313-333)
 ( . 1231( رقم )101، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 133)

( ، والذهيب، 391)ص 1طالكفايةيفعلمالرواية,( ، واخلطيب، 1/231) 1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، :ينظر( 2) 
( ، 30و  93و  31و  33و  31، )ص2طةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 31( رقم )1/93، )1، طتذكرةاحلفاظ
 ( . 11/319) 1ط، اتريخدمشقوابن عساكر، 

 ( . 110( رقم )1/333، )3، طالسريالذهيب، ( 3) 
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أبو عبد هللا املدين الفقيه األعمى )أحد هو ابن عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيلعبيدهللا:-5
عنالفقهاء السبعة ابملدينة(  الزهري  وعنه ،بن ايسر وعبد هللا بن مسعود وغريمها عمار روى

 وخصيف بن عبد الرمحن وغريمها.
وقال مالك: كان من علماء الناس   ،وثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن حبان وغريهم 
وقال ابن عبد الرب: كان أحد الفقهاء  ،وقال الزهري: ملا جالسته صرت كأين أصحب حبرا ،كثري العلم
ا فاضاًل مقدًماالعشرة 

ً
وصفه الذهيب ابإلمام الفقيه  ،مث السبعة الذين يدور عليهم الفتوى وكان عامل

قال ابن حجر: ثقة فقيه ثبت من الثالثة مات سنة أربع أو مثان  ،العامل وأنه كان من حبور العلم
 .(3)وتسعني قبل املائة وقيل غري ذلك

ا فيه: يث. قيل أن روايته عن عمر وزيد بن اثبت عامل فقيه كثري احلد ،ثقة مأمونخلالصة
 .(8)وابن مسعود وعمار مرسلة

 .(19)ص صحايب تقدمعمار:-2

اثلثاا:احلكمعلىاحلديث:
 عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة مل يدرك عمارا فيما ذكر . لكنهصحيح ،ضعيفالندطاعهإسناده

. وقد جاء يف بعض -كما تقدم  -، و" هتذيب الكمال "(1/391ملزي يف" حتفة األشراف")ا
 بذكر ابن عباس  بذكر أبيه كما يف الرواية التالية. وجاء يف بعض الرواايت متصاًل الرواايت متصاًل 

 فهوصحيح.فعرفت الواسطة وزال االنقطاع،  (19322بينهما. أخرجه أمحد برقم )
 
 

                                                 

املعرفة( ، والفسوي، 1111( رقم )2/111، )1، طالثدات( ، والعجلي، 1/210، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
، 1، طالثدات( ، وابن حبان، 1111( رقم )1/320) 1ط، اجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1/110، )2، طوالتاريخ

الكمال( ، واملزي، 3911( رقم )1/13) ، 3، طالسري( ، والذهيب، 3113( رقم )11-13/13، )1، طهتذيب
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3112( رقم )1/192، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 113( رقم )3/311-313)
 ( . 3303( رقم )312، )ص1، طالتدريب، ( ، وابن حجر10( رقم )1/23-23)

 (. 391( رقم)232،)ص2طةامعالتحصي ,(، العالئي،3113(رقم )13-13/13)1، طهتذيبالكمالينظر: املزي،( 2) 
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(:512حديثرقم)-11
َأْْحَدَ ْبُن هللِا َعْبُد ثـََنا ,َحدَّ ُسْفَيانُ,احْلَُمْيِديُّثنا الزُّْهِريُّ,ثنا هللاِ,ثنا ُعبَـْيِد أَبِيهِ,َعْن َعْن,َعْن

قَاَل:تـََيمَّْمَناِإىَلاْلَمَناِكِب.,َعمَّار 

أوالاالتخريج:
( 1/211وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) ،(133( رقم )1/232أخرجه احلميدي يف مسنده )

والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر كتاب:  ،(1303( رقم )3/233يف مسنده )والبزار  ،(219رقم )
( كلهم من طريق سفيان بن عيينة 1111( رقم )2/13ابب: االختالف يف كيفية التيمم ) ،الطهارة
 وزاد البزار: واآلابط. ،مل يُذكر فيه عدد الضرابت« تيممنا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املناكب»ولفظه 

والنسائي يف سننه الكربى كتاب:  ،(19322( رقم )30/213وأخرجه أمحد يف مسنده ) 
( رقم 1/111ويف الصغرى )اجملتىب(  ) ،(231( رقم )1/130) .ابب: التيمم يف السفر ،الطهارة

كلهم من طريق صاحل بنحوه مطواًل وذكروا ضربة واحدة وأهنم مل يقبضوا من الرتاب شيئًا ومل   ،(313)
 ينفضوا.
( رقم 1/191ابب: ما جاء يف السبب ) ،وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب: الطهارة وسننها 

وأخرجه النسائي كذلك يف سننه الكربى كتاب:  ،( من طريق عمرو مبثل لفظ احلميدي111)
ويف الصغرى )اجملتىب(   ،(231( رقم )1/131ابب: االختالف يف كيفية التيمم ) ،الطهارة

 .كلهم من طريق مالك بنحوه ومل يذكروا عدد الضرابت  ،(311( رقم )1/119)
( من طريق عبد 1112( رقم )3/213( و )1103( رقم )3/193أخرجه أبو يعلى يف مسنده )و 

( من طريق دمحم بن إسحاق 1130( رقم )3/133ويف ) ،الرمحن بن إسحاق ومل يذكر عدد الضرابت
وأخرجه ابن املنذر ـ كما  ،يذكر عدد الضرابت( من طريق أيب أويس ومل 1131ورقم ) ،وذكر ضربتني

 .تقدم أعاله ـ من طريق احلميدي
سفيان وعمرو ومالك وعبد الرمحن بن إسحاق ودمحم بن إسحاق وأبو أويس ) مجيعهم 

 واحلميدي( من طريق الزهري عن عبيد هللا عن أبيه عن عمار.
( بعد 1/219يف التيمم )ابب: ما جاء  ،وكذلك أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب: الطهارة 

 (  )تعليقا( من حديث عمار.133حديث رقم )
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اإلسناداثنياادراسة
 روىعنهو ابن زكراي بن احلارث بن أىب ميسرة أبو حيىي املكي.  عبدهللابنأْحد:-3

دمحم بن احلسني اليمين وأبو القاسم  وعنه ،إسحاق بن إبراهيم الدبري وحيىي بن دمحم اجلاري وغريمها
وترجم  ،وذكره ابن حبان ،وقال ابن أيب حامت: حمله الصدق ،لبغوّي وغريمها. قال مسلمة: ثقة مشهورا

.(3)سنة تسع وسبعني ومائتني ،يف مجادى األوىل ،تويف: مبكة ،له الذهيب ووصفه ابحملدث املسند
 صدوق. اخلالصة فيه:

أسامة بن عبد هللا بن محيد  هو عبد هللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد هللا بناحلميدي:-8
(1)املكي  ،(8)بن زهري القرشي األسدي احلميدي

سفيان والوليد بن مسلم و  روىعنأبو بكر ،
 وعنه البخاري وعبد هللا بن دمحم وغريمها. ،غريمها

  ،وقال الشافعي: ما رأيت أحفظ منه ،وثقه ابن سعد والعجلي وأبوحامت وابن حبان واحلاكم 
وقال أمحد بن حنبل:  ،وزاد ابن سعد: ثقة كثري احلديث ،عيينة عشرة آالف حديثكان حيفظ البن 

وهو رئيس  ،وقال أبو حامت: أثبت الناس يف ابن عيينة ،وقال البخاري: إمام يف احلديث ،عندان إمام
« ما لقيت أنصح لإلسالم وأهل اإلسالم منه»وقال الفسوي:  ،وهو ثقة إمام ،أصحاب ابن عيينة

يب معلقًا على قول الفسوي )وقال غريه: كان حجة حافظا. كان ال يكاد خيفى عليه شيء وقال الذه
 ،وقال احلاكم: ثقة مأمون ،وقال ابن حبان: كان صاحب سنة وفضل ودين ،من حديث سفيان(

وأجل أصحاب ابن عيينة. وقال الذهيب: أحد األعالم وصاحب  ،وقال الذهيب: حمدث مكة وفقيهها

                                                 

( ، 13323( رقم )9/313، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 29( رقم )1/1) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
، الثداتممنليدعيفالكتبالستة( ، وابن قطلوبغا، 3330( رقم )11/31، )1، طاتريخبغداد، واخلطيب البغدادي

 ( . 212( رقم )133-12/132، )3، طالسري( ، والذهيب، 1191( رقم )1/319، )1ط
سبة إىل محيد وهو بطن من بضم احلاء املهملة وفتح امليم وسكون الياء املنقوطة ويف آخره دال مهملة، هذه الناحلَُمْيِديُّ:( 2) 

، األنسابأسد بن عبد العزى بن قصي منهم عبد هللا بن الزبري بن عيسى احلميدي القرشي صاحب الشافعي. السمعاين، 
 ( . 1/332,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/210، )1ط

ألرض منزل األنبياء ومهبط الوحي، خرج منها بفتح امليم وتشديد الكاف، هذه النسبة إىل أشرف بقعة على وجه ااملَكِّيُّ:( 3) 
( 12/311، )1، طاألنسابمجاعة من أهل العلم يف كل فن، ونسب إليها أيضا كثري من غريها ألهنم سكنوها. السمعاين، 

 ( . 3/213,)وابن األثري، اللباب، د. ط، 
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 ،أيًضا: اإلمام احلافظ. وقال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينةابن عيينة وقال 
 ،من الثامنة وقيل من العاشرة ،وكان البخاري إذا وجد احلديث عنده ال يعدوه إىل غريه من الثقة به

 .(3)مات مبكة سنة تسع عشرة ومائتني
 إمام. ،ثبت ،ثقةاخلالصةفيه:

 روىعنوامسه ميمون اهلاليل أبو دمحم الكويف.  ،عمران هو ابن عيينة بن أيبسفيان:-8
 أمحد بن حنبل و احلميدي وغريمها. وعنه ،جرير بن حازم والزهري وغريمها

 ،وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وأبو حامت وابن خراش وابن حبان والاللكائي وغريهم 
وقال ابن حبان:   ،وبنحوه قال العجلي ،وزاد ابن سعد: ثبت كثري احلديث حجة ،وزاد أبو حامت: إمام

وقال الاللكائي: مستغن عن التزكية لتثبته  ،وزاد ابن خراش: مأمون ثبت ،كان من احلفاظ املتقنني
ونُقل عن حيىي بن سعيد القطان: أن  .وإتقانه وأمجع احلفاظ على أنه أثبت الناس يف عمرو بن دينار

 ،يف هذه السنة وبعد هذه فسماعه ال شيء سفيان اختلط يف سنة سبع وتسعني فمن مسع منه
 وتعقب ذلك الذهيب ومن بعده ابن حجر ودفعا ذلك ورداه فلرياجع يف موضعه.

إّن ذلك »قال ابن حبان:  ،ولكنه كان ال يدلس إال عن ثقة ،وابن عيينة رمبا دلسقلت:
ألعالم الثقات وصفه الذهيب أبنه أحد األئمة ا ،«ولكن النسائي وغريه وصفه ابلتدليس ،خاصاً 

 ،وكان رمبا دلس لكن عن الثقات ،وبنحوه قال ابن حجر وزاد؛ إال أنه تغري حفظه ،احلفاظ األثبات
.(8)من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس يف عمرو ابن دينار تويف سنة مثان وتسعني ومائة 

                                                 

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 903رقم ) (211، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/102، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 1) 
، 1، طالثدات( ، وابن حبان، 3/193، )2، طاملعرفةوالتاريخ( ، والفسوي، 213( رقم )11-1/11) 1، طوالتعدي 

، تذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 3210( رقم )111-13/112، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 13113( رقم )9/331)
( ، وابن حجر، 2121( رقم )1/112، )1، طالكاشف، ( الذهيب313( رقم )3-2/3، )1ط ، 1، طالتهذيب
فيمن( ، وابن املربد، 3320( رقم )303، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 312( رقم )1/211-211) الدم حبر

 ( . 123( رقم )91)ص 1، طتكلمفيهاإلمامأْحد
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 111( رقم )133، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/331، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 2) 

( ، واملزي، 9300( رقم )303-1/303، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 313( رقم )229-3/221) 1، طوالتعدي 
الكمال ( ، 2002( رقم )1/333، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2313( رقم )131-11/111، )1، طهتذيب

= 
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ابن عبد الرب نقل عن أئمة وأما ما قيل يف تدليسه فُيجاب عنه أبن  ،ثقة ثبت إماماخلالصةفيه:
ولذا قال الذهيب: أمجعت األمة  ،(3)احلديث أهنم كانوا يقبلون تدليسه؛ ألنه كان ال يدلس إال عن ثقة

وعده العلماء يف املرتبة الثانية من مراتب  ،(8)وذكر حنو قول ابن عبد الرب ،على االحتجاج اببن عيينة
وقد سبق  .إلمامتهم وثقتهم أو لندرة وقلة تدليسهم التدليس وهي من احتمل األئمة تدليسهم إما

 اإلشارة إىل ذلك.
 إمام ثقة. (113)ص تقدم :الزهري-4
  .وهو ثقة مأمون( 111)ص تقدم ،هو ابن عبد هللا بن عتبةعبيدهللا:-5
و يقال  ،و يقال أبو عبيد هللا ،أبو عبد هللااهلذيل أبيه:هوعبدهللابنعتبةبنمسعود-2

ابنه  وعنه ،عمار بن ايسر وعمر بن اخلطاب وغريمها روىعنعبد الرمحن املدين ويقال الكويف.  أبو
وذكره ابن سعد يف  ، ،عبيد هللا وعامر الشعيب وغريمها. وثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان

العقيلي يف قال ابن عبد الرب: ذكره  ،الطبقة األوىل من أهل املدينة ممن ولد على عهد رسول هللا 
الصحابة فغلط إمنا هو اتبعي من كبار التابعني، وقد ذكره البخاري يف التابعني. قال العالئي: ولد يف 

فهو كأمثاله من الصغار الذين هلم رؤية؛ نعم  .ورآه وهو ابن مخس سنني أو حنوها حياة النيب 
يث والفتيا، وقال ابن حجر: نقل الذهيب: توثيق ابن سعد له وأنه كان ثقة كثري احلد حديثه مرسل.

(1)وثقه العجلي ومجاعة وهو من كبار الطبقة الثانية تويف بعد السبعني 
. 

                                                                                                                                                         

= 

( ، وبرهان 13( رقم )31-31، )ص1، طاملختلطني( ، والعالئي، 19( رقم )101، )ص2طةامعالتحصي ,والعالئي، 
التبينيألمساء( ، وبرهان الدين احلليب، 31( رقم )113، )ص1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالطالدين احلليب، 

، وابن حجر، ( 201( رقم )122-3/111، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 21( رقم )23-29، )ص1، طاملدلسني
 ( . 12( رقم )32)ص 1، ططبداتاملدلسني( ، وابن حجر، 2311( رقم )231، )ص1، طالتدريب

 (.12( رقم )32)ص 1، ططبداتاملدلسني( ، وابن حجر، 19( رقم )101، )ص2، طةامعالتحصي ينظر: العالئي، ( 1) 
 ( . 3321( رقم )111-2/110، )1، طامليزانينظر: الذهيب، ( 2) 
، الثدات( ، وابن حبان، 933( رقم )219، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/120، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 3) 

العرب( ، والذهيب، 3312( رقم )211-11/213، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3120( رقم )19-1/11، )1ط
ةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 2933( رقم )1/112، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1/13)  د.ط، يفخربمنغرب

= 
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 كثري احلديث.  ،ثقةاخلالصةفيه:
 .(19)ص  صحايب تقدمعمار:-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 إسناده صحيح. 

ر، فقد ورد يف رواية والعمل على خالفه كما ذكر الزهري يف بعض رواايت هذا احلديث عن عما
 ( قال ابن شهاب: وال يعترب الناس هبذا.131) ( برقم11ص) املنتقى البن اجلارود

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

= 

، التدريب( ، وابن حجر، 131( رقم )312-1/311، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 392( رقم )213، )ص2ط
 ( . 3311( رقم )313، )ص1ط
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(:517حديثرقم)-14  
ِإْسَحاقُ- ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْبِد َمْعَمر ,َعْن الزُّْهِريِّ,َعْن َسالِ ,َعِن أَبِيهِ,َعْن ِإَذا,َعْن َكاَن أَنَُّه
ِإىَلتـَيَ َيَدْيِه ِِبَِما َمَسَح مثَّ ُأْخَرى َضْربَةا َضَرَب مثَّ َوْةَهُه َوَمَسَح التـَُّراِب َعَلى بَِيِدِه َضَرَب مََّم

ُفُضَيَدْيِهِمَنالتـَُّراِب. اْلِمْرفـََدنْيَِواَليـَنـْ

اثنان: ،هذا األثر يرويه عن ابن عمر أوالاالتخريج:
 ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ، بن عمر عن أبيهسامل بن عبد هللااألول: 

ابب:  ،كتاب: الطهارة  ،والدارقطين يف السنن ،( به911( رقم )1/211) ،ابب: كم التيمم من ضربة
 ( به.133( رقم )1/331التيمم )
 ،يممكتاب: الطهارة ابب: العمل يف الت  ،أخرجه مالك يف املوطأ ،انفع عن ابن عمرالثاين:

ويديه إىل  ،فمسح وجهه ،فتيمم صعيدا طيبا»( ولفظه كان ابن عمر ابملربد فنزل 30( رقم )1/11)
ومن طريقه  ،«يتيمم إىل املرفقني»( ولفظه أن عبد هللا بن عمر كان 31ورقم ) ،«املرفقني مث صلى

( بنحوه ومل 1111( رقم )2/10ابب: التيمم ) ،كتاب: الطهارة  ،والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر
وعبد  ،«كان يتيمم إىل املرفقني»( ولفظه 1113( رقم )2/11و ) ،يذكر نفض اليدين من عدمه

و  ،( به919( رقم )1/211) ،ابب: كم التيمم من ضربة ،كتاب: الطهارة  ،الرزاق يف املصنف
 ،«ض يديهوال ينف ،ومرة لليدين إىل املرفقني ،يف التيمم مرة للوجه»( ولفظه: 913( رقم )1/212)

التيمم ضربتان: »( ولفظه 111( رقم )133ابب: التيمم ضربتان )ص ،وأبو نعيم يف كتاب الصالة
صفة التيمم   ،والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر كتاب الطهارة ،«وضربة ليديه إىل املرفقني ،ضربة للوجه

ثله و ( م113و ) ،( بنحوه ومل يذكر نفض اليدين من عدمه119( رقم )1/113كيف هي؟ )
( بنفس لفظ أيب 1/333ابب: التيمم ) ،والدارقطين يف السنن كتاب: الطهارة ،( مثله أيضاً 190)

( بنفس 331( رقم )1/319ابب: كيف التيمم ) ،والبيهقي السنن الكربى كتاب: الطهارة ،نعيم
( ابن 1113( رقم )2/11ابب: التيمم ) ،ويف معرفة السنن واآلاثر له كتاب: الطهارة ،لفظ أيب نعيم

( 1111ورقم )« وضربة للكفني إىل املرفقني ،التيمم ضربتان: ضربة للوجه»أنه كان يقول:  ،عمر
 من طرق عن انفع عن ابن عمر موقوفاً. كلهممثله. 
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وألفاظه  ،وقد مجعت كل رواايت الوقف هنا ،هذا األثر الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمرقلت:
كما سيأيت   ،«التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني» ومنهممنيرفعهبلفظ ،متقاربة

 (.139بيان ذلك يف األثر الذي يليه برقم )
اإلسناد:اثنياادراسة
 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبري:ـإسحاق3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  :ـعبدالرزاق8
 .إمام ثقة حافظ (113)ص قدمت :معمر-3
 إمام ثقة. (113)صتقدم الزهري:-4
رافع بن خديج  روىعن ،هو ابن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي سال:-5

محيد الطويل وابن شهاب الزهري وغريمها. وثقه ابن سعد وابن  وعنه ،وأبيه عبد هللا بن عمر وغريمها
وذكر أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أن أصح األسانيد هي:  ،وذكره ابن حبان ،معني والعجلي

وقال حيىي بن معني مرة: قريب من السواء وسعيد بن املسيب قريباً منه ـ أي  ،الزهري عن سامل عن أبيه
وعندما ُسئل من أعلم اببن عمر: سامل أم انفع؟ قال: يقولون إن انفعاً مل حُيَدِّث حىت مات  ،من سامل ـ

وقال ابن حجر: ثبت عابد  ،فه الذهيب ابإلمام احلافظ الزاهد وأنه أحد فقهاء التابعنيوص ،سامل
(3)من كبار الثالثة تويف آخر سنة ست ومائة على الصحيح  ،فاضل أحد الفقهاء السبعة

. 

روايته عن أيب بكر الصديق وعن جده عمر بن اخلطاب  ،ثقة ثبت فقيه فاضلاخلالصةفيه:
(8) مرسلة، واختُلف يف مساعه من أيب لبابة بن عبد املنذر وزيد بن اثبت مهنع هللا يضر

. 

 .(101تقدم ص)ابن عمر:  صحايب هو أبيه:-2

 إسناده صحيح موقوف. اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
                                                 

( ، وابن حبان، 333( رقم )113، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 201-1/131، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 1) 
( ، والذهيب، 2133( رقم )113ـ10/131، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3021( رقم )3/301، )1، طالثدات
( ، وابن حجر، 1113( رقم )1/322، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 111( رقم )311-3/311، )3، طالسري

 ( . 2111( رقم )221، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 901( رقم )339-3/331، )1، طالتدريب
 ( . 213)( رقم190ص)،2طةامعالتحصي ,، والعالئي، (2133( رقم )10/131،)1،طهتذيبالكمالظر: املزي، ين( 2) 
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(:512حديثرقم)-15
ْبُناحْلََسنِ ثـََناَعِليُّ َعِناْبِن,َعْنََنِفع ,َعْنُعبَـْيِدهللاِ,َعْنُسْفَيانَ,ثناَعْبُدهللِاْبُناْلَولِيدِ,َحدَّ

أَنَُّهقَاَل:التـََّيمُُّمَضْربـََتاِنَضْربَة لِْلَوْةِهَوَضْربَة لِْلَيَدْيِنِإىَلاْلِمْرفـََدنْيِ,ُعَمرَ

أوالاالتخريج:
لوقف يف األثر تقدم أن هذا األثر منهم يوقفه على ابن عمر ومنهم من يرفعه ـ وقد تقدم ختريج رواية ا

الذي قبله ـ وأما رواية الرفع فقد أخرجها من طريق عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر كل من: الطرباين 
 ،ابب: التيمم ،كتاب: الطهارة  ،والدارقطين يف السنن ،(13311( رقم )12/211يف املعجم الكبري )

ثالثتهم  ،(133رقم ) (1/291كتاب: الطهارة )  ،واحلاكم يف املستدرك ،(191( رقم )1/332)
)الطرباين والدارقطين واحلاكم( من طريق علي بن ضبعان عن عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر عن النيب 

( من طريق سليمان بن 131( رقم )1/291ملسو هيلع هللا ىلص )مرفوعاً( به. وأخرجه احلاكم يف املستدرك كذلك )
 به. ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،مرعن ابن ع ،وانفع ،أيب داود احلراين عن عن سامل

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة مأمون. (30)صتقدم عليبناحلسن:-3
 رمبا أخطأ يف األمساء. ،صدوق (31)ص تقدم عبدهللابنالوليد:-8
 ثقة إمام حافظ.  (91تقدم )ص ،الثوريسفيان:-1
اخلطاب القرشي العدوي هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن عبيدهللا:-4
املدين(3)العمري أبو عثمان )أخو عبد هللا و أىب بكر و عاصم(  انفع واثبت البناين روىعن:
 : عبد هللا بن منري وابن عيينة وغريمها.وعنه ،وغريمها

وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي وابن حبان وأمحد بن  
وُسئل أمحد عنه وعن غريه؟ فقال: عبيد هللا أثبتهم  ،سعد كثري احلديث حجةوزاد ابن  ،صاحل

                                                 

: بضم العني وفتح امليم وكسر الراء، هذه النسبة إىل عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر وينسب إليه خلق كثري منهم. السمعاين، الُعَمِريُّ( 1) 
 ( . 2/313,)، اللباب، د. طوابن األثري( ، 3/312، )1، طاألنساب
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وزاد أمحد بن صاحل: ثبت مأمون ليس أحد أثبت يف حديث انفع منه  ،وأحفظهم وأكثرهم رواية
وقدمه ابن معني يف القاسم عن عائشة على الزهري عن  ،فقدمه أمحد بن صاحل على مالك يف انفع

ووصفه ابن حجر  ،واسع العلم ،ثقة حجة ابإلمجاع ،يب: ابإلمام الثبت العابدوصفه الذه ،عروة عنها
 .(3)من الطبقة اخلامسة مات سنة بضع وأربعني ومائة وقيل غري ذلك ،ابلثقة الثبت

 عابد مكثر يف الرواية. ،ثقة ثبت حجة جممع على توثيقهاخلالصةفيه:
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:-5
 .(101تقدم ص)يب صحاابنعمر:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 . رمبا أخطأ يف األمساء ،صدوق عبد هللا بن الوليد،  موقوفااحسن

ووقفه حيىي  ،(: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوًعا333/ 1: فقال الدارقطين يف سننه )وأماروايةالرفع
 بن القطان وهشيم وغريمها وهو الصواب.

عن عبيد هللا  ،(: رواه علي بن ظبيان331( برقم )319/ 1كربى )وقال البيهقي يف السنن ال
بن عمر فرفعه وهو خطأ والصواب هبذا اللفظ عن ابن عمر موقوف. ورواه سليمان بن أيب داود 

 ،عن الزهري ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ورواه سليمان بن أرقم التيمي ،عن ابن عمر ،وانفع ،عن سامل ،احلراين
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. وسليمان بن أيب داود وسليمان بن أرقم ضعيفان ال حيتج بروايتهما  ،عن أبيه ،عن سامل

 عن ابن عمر من فعله. ،عن سامل ،عن الزهري ،والصحيح رواية معمر وغريه



                                                 

( ، وابن 1011( رقم )319، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 291( رقم )311، )ص1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، 1021( رقم )13-2/12، )1ط رةالصحيحمسلم( ، وابن زجنويه، 3313( رقم )1/133، )1، طالثداتحبان، 
( ، 3111( رقم )1/191، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3119( رقم )130-13/123، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
( ، وابن 11( رقم )30-1/39، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 299( رقم )3/133، )1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 
 ( . 3323( رقم )313، )ص1، طالتدريبحجر، 
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 التعليقالفدهي:

 :ف أهل العلم يف كيفية التيمماختالذكر ابن املنذر 
 .يدين إىل اآلابط هكذا قال الزهريوجه والفقالت طائفة: يبلغ به ال 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني، هذا قول ابن عمر، 
واحلسن، والشعيب، وسامل وروي ذلك عن جابر، وقال النخعي: أعجب إيل أن يبلغ به إىل املرفقني، 

سفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: وهذا قول مالك والليث وعبد العزيز بن أيب سلمة و 
 .ضربتني أحب إيل

 .روي عن عليو وقالت طائفة: التيمم ضربتني ضربة للوجه وضربة لليدين إىل الرسغني،      
وفيه قول رابع وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفني وهذا قول عطاء ومكحول والشعيب  

 .(3)به قال األوزاعي وأمحد وإسحاقوروي ذلك عن ابن املسيب والنخعي و 

                                                 

 (. 12-32/ 2، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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(:519حديثرقم)-12
ثُوََنَعِناحْلََسِنْبِنِعيَسى- ,َعْنَةاِبر ,َعْنَأيبالزُّبـَرْيِ,أَنَعْزرَُةْبُناَثِبت ,أَناْبُناْلُمَباَركِ,َوَحدَّ

َتَمعَّ َأْحَسُبَكَتَوَّْلَتِْحَاراامثَّ))َكيفالتـَُّراِبفـََداَل:قَاَل:َسأََلُهرَُة  فـََداَل:رَُة  َأَصابـَْتُهَةَنابَة فـَ
مثَّ اْلِمْرفـََدنْيِ ِإىَل َيَدْيِه َفَمَسَح مثََّوَضَعُهَما َوْةَهُه ِِبَِما َفَمَسَح يفاأْلَْرِض َيَدْيِه َةاِبر  قَاَل:َوَضَع

.((َهَكَذاالتـََّيمُّمُ

أوالاالتخريج:
فقد أخرجها أبو نعيم الفضل بن دكني يف   فأماروايةالوقفروي موقوفًا ومرفوعاً؛ هذا األثر كذلك 

( 130وابب: التيمم ضربتان ) ،( بنحوه131( رقم )131كتاب الصالة ابب: التيمم ابلصعيد )ص
كتاب:   ،ومن طريقه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ،( بنحوه ومل يذكر قصة الرجل السائل113رقم )
  ،وابن أيب شيبة يف املصنف ،( بنحوه192( رقم )1/113ب: صفة التيمم كيف هي؟ )اب ،الطهارة

( بنحوه ومل يذكر كذلك قصة 1199( رقم )1/131ابب: التيمم كيف هو؟ ) ،كتاب: الطهارات
 ،( بنحوه132( رقم )1/331ابب: التيمم ) ،كتاب: الطهارة  ،والدارقطين يف السنن ،الرجل السائل

ابب: التيمم  ،كتاب: الطهارة  ،والبيهقي يف السنن الكربى ،( مثله139( رقم )1/331و )
 كلهم من طريق أيب الزبري عن جابر موقوفاً.  ،( بنحوه339( رقم )1/313)

( 1/331ابب: التيمم ) ،فقد أخرجها الدارقطين يف السنن كتاب: الطهارة وأماروايةالرفع
وضربة للذراعني إىل املرفقني(( بدون  ،أنه قال: ))التيمم ضربة للوجه( مرفوعاً عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 131رقم )

 ( ولفظه:131( رقم )1/299واحلاكم يف املستدرك كتاب: الطهارة ) ،ذكر قصة الرجل السائل
فقال:  ،وإين متعكت يف الرتاب ،عن جابر قال: جاء رجل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أصابين جنابة) 
مث ضرب بيديه فمسح هبما إىل املرفقني( وأيضاً  ،وضرب بيديه األرض فمسح وجهه« هكذااضرب »
ابب:  ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،( ولفظه مثل لفظ رواية الدارقطين املرفوعة139)

 كلهم من طريق عزرة بن اثبت عن  ،( مثل لفظ رواية الدارقطين املرفوعة333( رقم )1/313التيمم )
 أيب الزبري عن جابر مرفوعاً.

قد كفاان الدارقطين ـ رمحه هللا تعاىل ـ مؤونة البحث والتفتيش؛ فقال عقب إيراده لرواية قلت:
 الرفع: )والصواب موقوف(.
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اإلسناد:اثنياادراسة
عيسى:-3 بن أبو على  ،(3)هو احلسن بن عيسى بن ماسرجس املاسرجسياحلسن
مسلم وأبوداود  وعنه ،ابن املبارك وابن عيينة وغريمها روىعن ، بن املباركموىل عبد هللا ،النيسابوري
وصفه الذهيب ابإلمام احملدث الثقة  ،وثقه الدارقطين واخلطيب البغدادي وذكره ابن حبانوغريمها.
 .(8)وقيل: سنة تسع وثالثني ومائتني،من الطبقة العاشرة تويف سنة أربعني ،وقال ابن حجر: ثقة،الورع

 ثقة.اخلالصةفيه:
هو عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم أبو عبد الرمحن ابناملبارك:-8
احلسن بن عيسى أبو داوود الطيالسي  وعنه ،سفيان الثوري وعزرة بن اثبت وغريمها روىعناملروزي. 
 وغريمها.
وغريهم خلق كثري وأثنوا عليه  وثقه ابن مهدي وأمحد وابن معني وابن املديين وأبو حامت 

وصفه الذهيب ابإلمام شيخ اإلسالم عامل زمانه. ووصفه ابن حجر  ،ابحلفظ واإلتقان والتثبت واإلمامة
 .(1)ابلثقة الثبت الفقيه العامل من الطبقة الثامنة تويف سنة إحدى ومثانني ومائة 

 ثقة ثبت إمام حافظ.اخلالصةفيه:

                                                 

بفتح امليم والسني املهملة وسكون الراء وكسر اجليم ويف آخرها سني أخرى، هذه النسبة إىل ماسرجسي، وهو ِةَسي:املَاَسرْ( 1) 
، 1طاألنساب,اسم جلد أيب على احلسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري املاسرجسي، من أهل نيسابور. السمعاين، 

 ( . 3/131,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/31)
( 331-9/332، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 12921( رقم )9/113، )1، طالثداتينظر: ابن حبان، ( 2) 

( 1/323، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1213( رقم )233-1/233، )1، طهتذيبالكمال( ، و املزي، 3921رقم )
( رقم 311-2/313، )1، طالتهذيب، ( ، وابن حجر1( رقم )30-12/21، )3، طالسري( ، والذهيب، 1019رقم )
أقوالأيباحلسن( ، وجمموعة من املؤلفني، 1211( رقم )113، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 133) موسوعة

 ( . 312( رقم )1/201، )1، طالدارقطينيفرةالاحلديثوعلله
-11/1، )1، طهتذيبالكمالزي، ( ، وامل939( رقم )191-1/113) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 3) 

-1/392، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 112( رقم )321-9/319، )3، طالسري( ، والذهيب، 3120( رقم )21
 ( . 3110( رقم )320، )ص1، طالتدريب( ، ابن حجر، 111( رقم )391
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البصري )أخو دمحم بن اثبت و ىب زيد: عمرو بن أخطب األنصاريهو ابن أعزرةبناثبت:-1
ابن املبارك وابن مهدي  وعنه ،عمرو بن دينار وقتادة بن دعامة وغريمها روىعنعلي بن اثبت( 

وزاد ابن حبان: متقناً.  ،وغريمها. وثقه ابن معني والعجلي وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطين
 ،وقال ابن حجر: ثقة.وأبو داود ،وقال الذهيب: وثقه ابن معني ،سوي: ال أبس بهوقال أبو حامت والف
 .(3)وفاته مابني سنيت مخسني وستني ومائة ،من الطبقة السابعة

 ثقة.اخلالصةفيه:
.أبو الزبري املكي ،دمحم بن مسلم بن تدرس القرشي األسديأيبالزبري:-4

شعبة بن احلجاج وعزرة  وعنه ،احل السمان وغريمهاجابر بن عبد هللا وذكوان أيب ص روىعن
 بن اثبت وغريمها. اختُلف فيه على ثالثة أقوال:

التوثيق؛ وهو قول وابن سعد وابن معني وابن املديين والعجلي والنسائي وهشيم وابن األول:
 .(8)وزاد ابن املدين ثبت ،حبان وابن عدي وغريهم

رة حيث قال: صاحل. وأبو حامت قال: ُيكتب حديثه وال وهو قول ابن معني م ،التوسطالثاين:
 .(1)حُيتج به

 .ما يوهم اجلرحالثالث:
 .(4)وهو قول شعبة فقد كان يزجر عن مساعه؛ ملا رآه يسرتجح يف امليزان 

                                                 

( 331، )ص1، طالثداتوالعجلي،  ( ،102( رقم )131، )ص1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 1) 
والتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1123رقم ) والتاريخ( ، والفسوي، 113( رقم )1/22) 1، طاجلرح ، 2، طاملعرفة

( ، 131( رقم )1/331) 1، طالسنن( ، والدارقطين، 10111( رقم )1/233، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 2/111)
( ، وابن 3199( رقم )2/20، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3313( رقم )11-20/33، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
 ( . 3111( رقم )330، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 391( رقم )133-1/132، )1، طالتهذيبحجر، 

 (2 ) ( ، 313( رقم )11-9/13) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1/391، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:
( ، واملزي، 1111( رقم )1/311، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1102( رقم )313، )ص1، طالثداتوالعجلي، 

 ( . 123( رقم )333-3/330، )1، طالتهذيب(، وابن حجر، 1102( رقم )303-21/302، )1، طهتذيبالكمال
 ( . 1102( رقم )21/309) 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 313( رقم )9/11) 1، طاجلرحابن أيب حامت، ينظر:( 3) 
 ( . 1102( رقم )21/301، )1، طهتذيبالكمالاملزي،  ينظر:( 3) 
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أبو الزبري عندان »وقال ابن عيينة:  ،(3)«ثقة صدوق وإىل الضعف ما هو»وقال يعقوب بن شيبة: 
 ،. وصفه الذهيب ابلثقة احلافظ املدلس(8)« إذا مل جند عمرو بن دينار ذهبنا إليهمبنزلة خبز الشعري

(1)من الطبقة الرابعة تويف سنة ست وعشرين ومائة  ،وذكر ابن حجر أنه كان صدوقاً ويدلس
. 

وقال أيضًا هو  ،وهو ما رجحه الذهيب ،ثقة على القول الصحيح وكان مدلساً اخلالصةفيه:
 .(4) .اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة ،من أئمة العلم
 ،وأما كالم شعبة فهو خارج عن ابب النقد يف الرواية أو َجرٌْح أجنيب عن ابب الروايةقلت:

مل ينصف من قدح فيه؛ ألن »وقد يكون لفعل أيب الزبري ما يربره ففيها إمجال؛ وهلذا قال ابن حبان: 
الواردة يف « إىل الضعف ما هو»وأما عبارة  ،(5)«ك ألجلهمن اسرتجح يف الوزن لنفسه مل يستحق الرت 

كالم يعقوب بن شيبة فاألصل يف هذا االستعمال أهنا عبارة تليني؛ والتليني فيها يف الغالب أنه من 
ثقة »غري أن اجلمع بينهما وبني قوله ـ يعقوب بن شيبة ـ  ،جهة سوء احلفظ وليس من ابب العدالة

تعمال من أفراده فقد جاء أيضًا يف مثل هذا اإلطالق يف حق عبد وهذا االس ،مشكل« صدوق
والذي يظهر يل ـ وهللا  ،(7)«وهو صدوق ثقة ،إىل الضعف ماهو»قال: (2)اجلزري الكرمي بن مالك

 أعلم ـ أنه أراد هبا يف مثل هذا السياق نفي أن يكون الراوي يف الدرجة العليا من التوثيق.
كان أبو الزبري عندان مبنزلة خبز الشعري إذا مل »نقله نعيم بن محاد:  أما قول ابن عيينة الذي

                                                 

 (. 1102( رقم )21/301، )1، طهتذيبالكمالينظر: املزي،  (1) 
 ( . 123( رقم )3/333، )1، طالتهذيبابن حجر، ( 2) 
 ( . 1231( رقم )101، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 1133( رقم )2/211، )1، طالكاشفينظر: الذهيب، ( 3) 
 ( . 9113( رقم )30-3/31، )1، طامليزانينظر: الذهيب، ( 3) 
 ( . 1111( رقم )1/312، )1، طالثداتابن حبان، ( 1) 
هو: عبد الكرمي بن مالك اجلزري أبو سعيد، حافظ مكثر، روى عن الرباء بن زيد وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب ( 1) 

براهيم بن إمساعيل بن جممع وإسرائيل بن يونس وأيوب السختياين، كان من الثقات احلفاظ املتقنني، مات وغريهم، روى عنه إ
/ 1، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3103( برقم )213ـ  19/213: )1، طهتذيبالكمالهـ. ينظر املزي، 121سنة 
( ، وابن حجر، 213( برقم )123، )ص1، طذكرأمساءمنتكلمفيهوهوموثق( ، والذهيب، 3330( برقم )111

 ( . 3113( برقم )311، )ص1طالتدريب,
 ( . 3103( رقم )19/211، )1، طهتذيبالكمالينظر: املزي، ( 1) 
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إذا مل جند »جند عمرو بن دينار ذهبنا إليه" فليس صرحياً يف اجلرح السيما أن ابن عيينة قد قال أيضاً: 
 ويف ،إذا لو كان جمروحًا ملا ذهبوا إليه ،وهذه مشعرة أبنه ليس مبجروح« عمرو بن دينار ذهبنا إليه

نفس الوقت هي تدل على أنه ليس يف الدرجة العليا من التوثيق إذا لو كان كذلك ملا أخروه بعد 
ومن قورن به ممن هو من  ،(3)على أنَّ عمرو بن دينار يف الدرجة العليا من اإلتقان ،عمرو بن دينار

 «.اجةكخبز الشعري الذي يؤتى إليه عند احل»متوسطي الثقات كأيب الزبري الشك أنه سيكون 
هو ابن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ةابر:-5

وشهد املشاهد كلها  ،شهد هو وأبوه العقبة الثانية وكان أصغرهم يومئذ ،األنصاري أبو عبد هللا املدين
 كان من املكثرين يف احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.  ،إال بدراً وأحداً منعه أبوه

وعمي يف آخر  ،وشهد صفني مع علي بن أيب طالب هنع هللا يضر ،وروى عنه مجاعة من الصحابة 
 .(8)من أهل العقبة ،ابملدينة وكان آخر من مات من أصحاب النىب  ،مات سنة مثان وستني ،عمره

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .إسناد منقطع، فلم يسم ابن املنذر من حدثه، وفيه عنعنة أيب الزبري

                                                 

 ( . 1023( رقم )321)ص 1، طالتدريب(، وابن حجر، 1290( رقم )1/231) 1، طاجلرحينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
الصحابةينظر: أبو نعيم، ( 2)  ( ، وابن األثري، 133-2/123، )1ط، معرفة الغابة, ( رقم 333-1/332، )1ط أسد

 ( . 1029( رقم )131-1/131، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 131)
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(:541حديثرقم)-17
اْلَكْيَساينُّ- ُشَعْيب  ْبُن ُسَلْيَماُن ثـََنا َحسَّانَ,َحدَّ ْبُن حَيْىَي اْلَعْبِديُّ,ثنا اَثِبت  ْبُن حُمَمَُّد َعْن,ثنا

يَـ,ََنِفع  َحِديِثِه ِمْن َفَكاَن يفَحاَةة  َعبَّاس  اْبِن ِإىَل ُعَمَر اْبِن َمَع اْنطََلْدُت النَّيبَّقَاَل: "َأنَّ ْوَمِئذ :
َضَرَببَِيَدْيِهَعَلىاحْلَاِئطِ,ملسو هيلع هللا ىلصاَبلَ َلْميـَُردََّعَلْيِهالسَّاَلَمَحىتَّ َعَلْيِهرَُة  َفَسلََّمَعَلْيِهفـَ ,قَاَل:َفَمرَّ

مثََّردََّعَلْيِهالسَّاَلَم".,َماِذرَاَعْيهِمثََّضَرَبَضْربَةاُأْخَرىَفَمَسَحِبِِ,مثََّمَسَحِِبَِماَوْةَههُ

أوالاالتخريج:
 ،(310( رقم )1/291ابب: ترك رد السالم أثناء البول ) ،أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب: احليض

وكتاب:  ،(11( رقم )1/1ابب: أيرد السالم وهو يبول؟ ) ،أبو داود يف سننه كتاب: الطهارة
والرتمذي يف سننه كتاب:  ،(331( ورقم )330( رقم )1/30حلضر )ابب: التيمم يف ا ،الطهارة
ابب: ما  ،( وكتاب: الطهارة30( رقم )1/110ابب: يف كراهية رد السالم غري متوضئ ) ،الطهارة

والنسائي يف سننه )اجملتىب( كتاب:  ،(2120( رقم )1/11جاء يف كراهية التسليم على من يبول )
(. كلهم من طريق انفع عن ابن عمر أبلفاظ 31( رقم )1/31يبول )ابب: السالم على من  ،الطهارة

إذا رأيتين هكذا فال تسلم علي فإنك إن »متقاربة فمنهم من خيتصره ومنهم من يطيله وزاد بعضهم 
 تفعل ال أرد عليك السالم"وحنوه.

َعَلْيِهالسَّاَلمَمثَّرَ,مثََّضَرَبَضْربَةاُأْخَرىَفَمَسَحِِبَِماِذرَاَعْيهِوأمازايدة:" ال يصح رفعها وإمنا " فدَّ
: مل يتابع دمحم بن (330بعد روايته برقم ) قال أبو داود  هو فعل ابن عمر كما نص على ذلك األئمة.

 .عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ورووه فعل ابن عمر« ضربتني»اثبت يف هذه القصة على 
/ 1) ،ابب كم التيمم من ضربة ، كناب الطهارة،صنفيف املعبد الرزاق قلت: وقد أخرج املوقوف 

عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه  (911برقم ) (211
ضربة على الرتاب، مث مسح وجهه، مث ضرب ضربة أخرى، مث مسح هبما يديه إىل املرفقني وال ينفض 

 خذ.يديه من الرتاب". قال: عبد الرزاق، وبه أن
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اإلسناد:اثنياادراسة
بنشعيبالكيساين-3 : هو سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن  (3)سليمان

 وعنهبشر بن بكر التنيسي وأسد بن موسى وغريمها.  روىعن ،املصري(8)كيسان أبو دمحم الكليب 
 ،ل الذهيب: كان موثَّقاوقا ،قال السمعاين: ثقة دمحم بن أمحد العامري وعلي بن دمحم الواعظ وغريمها.

 .(1)تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني وقيل بعدها
 : ثقة.اخلالصةفيه

(5)البكري (4)بن حيان التنيسيا هوحيىيبنحسان:-8
 ،أبو زكراي البصري )سكن تنيس ،

دمحم بن  وعنه ،محاد بن زيد والليث بن سعد وغريمها روىعنقيل: أصله من دمشق(  ،فنسب إليها
  )ابنه( والشافعي وغريمها. اليوجد يف شيوخه: دمحم بن اثبت واليف تالميذه: سليمان بن شعيب.حيىي
 ،زاد أمحد: ثقة ثقة ،وثقه الشافعي وابن معني وأمحد والعجلي والنسائي وغريهم وذكره ابن حبان      

لقال:  ،و كان حلقهوتعقبه الذهيب فقال: ل ،غري أنَّ أاب حامت قال: صاحل احلديث ،والعجلي: مأموان
 .(3)وقال ابن حجر: ثقة من التاسعة مات سنة مثان ومائتني ،وقال الذهيب: ثقة إمام ،ثقة حجة

                                                 

بفتح أوهلا وسكون الياء وفتح السني املهملة وبعد األلف نون هذه النسبة إىل كيسان وهو جد املنتسب إليه منهم الَكْيَساين:( 1) 
، 1، طاألنسابن بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكليب الكيساين مصري. السمعاين، أبو دمحم سليما

 ( . 3/121,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/133-131)
 (2 ) بفتح الكاف وسكون الالم ويف آخرها ابء موحدة هذه النسبة إىل قبائل منها كلب من اليمن. السمعاين، الَكْليبُّ:

 ( . 3/103,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 11/130، )1، طاألنساب
( ، والقرشي، 212( رقم )1/111، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1/131، )1، طاألنسابينظر: السمعاين، ( 3) 

 ( . 112( رقم )1/212) د.ط، اجلواهراملضيةيفطبداتاحلنفية
قها وكسر النون املشددة والياء املثناة من حتت والسني املهملة، نسبة إىل بلدة من بالد بكسر التاء املثناة من فو التِّنِّْيِسيُّ:( 3) 

داير مصر يف وسط البحر واملاء هبا حميط، وهي من كور اخلليج، ومسيت بتنيس بن حام بن نوح، كان منها مجاعة من 
 ( . 1/221),وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/39، )1، طاألنسابالعلماء. . السمعاين، 

بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الكاف ويف آخرها الراء، هذه النسبة اىل مجاعة ممن امسهم ابو بكر وبكر، فأما الَبْكِريُّ:( 1) 
الثاين األول فجماعة انتسبوا اىل اىب بكر الصديق خليفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورضى عنه، وفيهم كثرة من أوالده وأوالد أوالده و 

منسوب اىل بكر بن وائل والثالث منسوب اىل بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية والرابع منسوب اىل بكر بن عوف بن 
 ( . 1/110,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 231-2/231، )1، طاألنسابالنخع. السمعاين، 
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 روى له اجلماعة سوى ابن ماجه. ،ثقة مأموناخلالصةفيه:
وكيع  وعنه ،انفع وابن واسع وغريمها روىعن ،أبو عبد هللا البصري ،هو العبديدمحمبناثبت:-1

 ،وقال ابن معني: ليس به أبس وقال مرة: ضعيف ،وثقه العجلي ودمحم بن سليمان لوين  بارك.وابن امل
وقال  ،وقال الدوري قلت: ليحىي أليس قلت مرة: ليس به أبس قال ما قلت هذا قط ،ليس بشيء

ولكن روى حديثًا منكرًا وقال  ،وقال يف رواية أيب داود: ليس به أبس ،أمحد: خيطئ يف حديثه
و قال  ،وقال أبو داود: ليس بشيء ،وقال مرة: يف حديثه شيء ،ري: خيالف يف بعض حديثهالبخا

أبو حامت: ليس هو ابملتني يكتب حديثه وهو أحب إيل من أيب أمية بن يعلى وصاحل املري روى 
وقال ابن حبان: كان  ،وقال يف موضع آخر: ليس به أبس ،وقال النسائي: ليس ابلقوي ،حديثًا منكرًا

وروى  ،ع املراسيل ويسند املوقوفات تومها من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه بطل االحتجاج بهيرف
 ،وعامة أحاديثه مما ال يتابع عليه ،وليس ابلكثري ،له ابن عدي أحاديث مث قال: وله غري ما ذكرت

ال ابن وق ،وقال الذهيب: قال غري واحد: ليس ابلقوي ،وقال أبو أمحد احلاكم: ليس ابملتني عندهم
.(8)تويف سنة سبع وأربعني ومائة وقيل غري ذلك ،من الطبقة الثامنة ،حجر: صدوق لني احلديث

                                                                                                                                                         

= 

، رواية عبد العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1/33) 1ط –رواية ابن حمرز - اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 1) 
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 1139( رقم )310، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1111( رقم )3/213، )2هللا، ط
، هتذيبالكمال( ، واملزي، 1019( رقم )1/129، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 113( رقم )3/131) 1، طوالتعدي 

، 3، طالسري( ، والذهيب، 1112( رقم )2/313، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1903( رقم )213-31/211، )1ط
، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 333( رقم )11/131، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )10/121-130)

 ( . 1123( رقم )193)ص
( رقم 3/112) 1، ط( و )رواية الدوري( 903رقم )( 211، )ص1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعنيابن معني، (ينظر:3)

ط( ، والبخاري، 3131( رقم )3/310( و )3322) الكبري, ( ، والبخاري، 101( رقم )11-1/10) 3التاريخ
الصغري ( ، وأبو داود، 1333( رقم )301، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 312( رقم )39، )ص1، طالضعفاء

، الضعفاء( ، والعقيلي، 103( رقم )333)ص 1، طحنب يفةرحالرواةوتعديلهمسؤاالتأيبداودلإلمامأْحدبن
، اجملروحني( ، وابن حبان، 1201( رقم )1/211) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1191( رقم )3/39، )1ط
، 1، طلهتذيبالكما( ، واملزي، 1131( رقم )1/313، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 321( رقم )2/211، )1ط
، الكاشف( ، والذهيب، 1333( رقم )2/111) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 1103( رقم )23/113-111)

= 
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فهي عبارة تلخص مجيع عبارات  –كما قال ابن حجر   –صدوق لني احلديث اخلالصةفيه:
 األئمة.

 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:-4
  .(101تقدم ص)صحايب :هنع هللا يضرابنعمر -2
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
، عن انفع، وغريه الضحاك بن عثمان من طريق أصل احلديث مرفوًعا اثبت يف صحيح مسلم وغريه

 . «أن رجال مر ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يبول، فسلم، فلم يرد عليه»عن ابن عمر: 
ِذرَاَعْيهِها ابن املنذر وغريه: وأما ابلزايدة اليت ذكر  ُأْخَرىَفَمَسَحِِبَِما َعَلْيِه,مثََّضَرَبَضْربَةا مثََّردَّ

 عدد من األئمة.ورجحه كما قاله علىابنعمرموقوف والصواب ،رفعها فال يصح السَّاَلَم".
يف كتاب  : الصواب أنه موقوف، ورفعه منكر، و نقل قول أيب داود(3)قال ابن عبد اهلادي

 ورووهفع ابنعمر. ،علىضربتنيعنالنيبملسو هيلع هللا ىلصالتفرد: مل يتابع أحد دمحم بن اثبت يف هذه القصة 
عن  ،وابن أيب رواد ،ويونس األيلي ،وقيس بن سعد ،وعبيد هللا ،ومالك ،قال: وروى أيوب

 عن ابن عمر أنه تيمم ضربتني للوجه واليدين إىل املرفقني.  ،انفع
 قال أبو داود: جعلوه فعل ابن عمر.

 قال أبو داود: مسعت أمحد بن حنبل يقول: روى دمحم بن اثبت حديثًا منكرًا يف التيمم. 
حديث  ،وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أيب عبد هللا يعين: أمحد بن حنبل

 ليس هو مرفوًعا. ،دمحم بن اثبت فقال يل: هذا حديث منكر

                                                                                                                                                         

= 

 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 109( رقم )3/91، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3111( رقم )2/111، )1ط
 .  (913( رقم )131)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1111( رقم )311)ص

 ( . 112-113)ص:  1ط، تعليدهعلىالعل البنأيبحامتابن عبد اهلادي، ( 1) 
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(:543قم)حديثر-12
َراِهيُمْبُنحُمَمَّد َعْنأَبِيِهَعْنَأيباحْلَُوْيِرِثَعْبِدالرَّْْحَِنْبِنُمَعاِويََةَعِناأْلَْعَرجِ مَِّةَرَواُهِإبـْ َعْنَأيبالصِّ

َأنَّالنَّيبَّملسو هيلع هللا ىلصتـََيمََّمَفَمَسَحَوْةَهُهَوِذرَاَعْيِه.
عنإبراهيم.,الشافعيالربيعأخربينعن-

أوالاالتخريج:
( أورده 12( ويف املسند له )ص1/11ابب: كيف التيمم؟ ) ،أخرجه الشافعي يف األم كتاب: الطهارة

فلم يرد علي حىت  ،مطواًل ولفظه )عن ابن الصمة قال: مررت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبول فسلمت عليه
مث رد علي  ،مث وضع يده على اجلدار فمسح وجهه وذراعيه ،هقام إىل جدار فحته بعصا كانت مع

ومن طريقه ابن املنذر ـ كما تقدم أعاله ابللفظ  ،(110و ص 20السالم( وأورده خمتصرًا يف )ص
ويف معرفة  ،ابب: كيف التيمم؟ ابللفظ املطول ،كتاب: الطهارة  ،املختصر ـ والبيهقي يف السنن الكربى

( 1130( رقم )2/1و ) ،( خمتصراً 1129( رقم )2/1ابب: التيمم ) ،هارةكتاب: الط  ،السنن واآلاثر
 مطواًل.

مل يذكر الشافعي يف إسناده عبارة )عن إبراهيم بن دمحم عن أبيه( ال يف كتابه األم وال قلت:
ومثله قال البيهقي يف الكربى ومعرفة  ،وإمنا قال: عن إبراهيم بن دمحم عن أيب احلويرث ،هي يف املسند

فلعله خطأ مطبعي يف األوسط البن املنذر حيث قال: )عن إبراهيم بن دمحم عن أبيه عن أيب  ،ننالس
 احلويرث( أو أنه وهم منه رمحه هللا تعاىل ـ وهللا أعلم ابلصواب ـ.

اإلسناد:اثنياادراسة
رادي بن سليمانهو ا:الربيع-3

ُ
 .ثقة فقيه عامل( وهو  32تقدم )صبن عبد اجلبار امل

.ثقة إمام جمددوهو ( 33تقدم )ص هو دمحم بن إدريس: لشافعيا-8
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وقيل: هو  ،أبو إسحاق املدين ،موالهم(3)هو ابن أيب حيىي: مسعان األسلميإبراهيمبندمحم:-1
دمحم بن أيب حيىي )أبيه( ودمحم بن املنكدر روىعن: ،إبراهيم بن دمحم بن أيب عطاء )أخو سحبل(

 ي وعبدالرزاق غريمها.الشافعوعنه: ،وغريمها
وأما اجلمهور فهم على خالف ذلك متاماً؛ فقد ُسئل مالك  ،وثقه الشافعي وابن األصبهاين وغريمها

وقال بشر بن عمر: هناين مالك عن إبراهيم بن أيب  ،أكان ثقة؟ قال ال وال ثقة يف دينه ،بن أنس عنه
وقال القطان: كنا نتهمه  ،ذلكقلت: من أجل القدر تنهاين عنه؟ قال ليس يف حديثه ب ،حيىي

وقال أمحد: ترك  ،وقال ابن معني وأبو داود: رافضي كذاب ،ومل يرتك للقدر بل للكذب ،ابلكذب
 ،وكان يروى أحاديث منكرة ليس هلا أصل وكان أيخذ حديث الناس يضعها يف كتبه ،الناس حديثه

 ،اري: كان يرى القدر وكالم جهموقال البخ ،كل بالء فيه  ،وقال أيضاً: كان قدراي معتزليا جهميا
وأنه غري مقنع  ،فال يشتغل حبديثه ،وقال اجلوزجاين: فيه ضروب من البدع ،وتركه ابن املبارك والناس

 ،وقال أبو حامت: كذاب مرتوك احلديث ترك ابن املبارك حديثه ،وقال أبو زرعة: ليس بشئ ،وال حجة
وبنحوه قال  ،وال يكتب حديثه ،: ليس بثقةوقال يف موضع آخر ،وقال النسائي: مرتوك احلديث

وقال الذهيب: اجلرح فيه مقدم وقال أيضاً: تركه مجاعة وضعفه آخرون للرفض  ،الدارقطين وغريه
مات سنة أربع  ،من الطبقة السابعة ،وقال ابن حجر: مرتوك ،وقال مرًة: مرتوك عند اجلمهور ،والقدر

 .(8)ومثانني وقيل إحدى وتسعني ومائة
                                                 

 (1 ): بفتح األلف وسكون السني املهملة وفتح الالم وكسر امليم، هذه النسبة إىل أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو اأَلْسَلِميُّ
/ 1، )1، طاألنسابا اخوان خزاعة وأسلم. السمعاين، بن عامر بن حارثة ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد ومه

 ( 19/ 1,)وابن األثري، اللباب، د. ط( 239
الرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1/321، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2)  ، 2ط –رواية ابنه عبد هللا  -العل ومعرفة

، 1، طالضعفاءالصغري( ، والبخاري، 1013( رقم )1/323، )التاريخالكبري( ، والبخاري، 3311( رقم )2/103)
 1طالضعفاءواملرتوكون,( ، والنسائي، 212( رقم )219)ص:  د.ط، أحوالالرةال( واجلوزجاين، 3( رقم )22)ص: 
والتعدي ( ، ابن أيب حامت، 13( رقم )1/12، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 1( رقم )11)ص:   1، طاجلرح

)حبان،  وابن (،330( رقم )121ــ2/121) ، 1، طالكام ( ، وابن عدي، 11( رقم )101ـــ1/101اجملروحني
، السنن( ، والدارقطين، 11( رقم )93، )ص: 1، طسؤاالتالسلميللدارقطين، والسلمي، (11( رقم )311ــــــ1/311)
، ذيبالكمالهت( ، واملزي، 111( رقم )1/11) 1، طالضعفاءواملرتوكون( ، وابن اجلوزي، 3213( رقم )3/111) 1ط
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1/223) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 231( رقم )131ــــ2/193، )1ط

= 
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 مرتوك.صةفيه:اخلال
ووالد  ،أخو أنيس بن أيب حيىي)أبو عبد هللا املدين ،: مسعان األسلمي:هودمحمبنأيبحيىيوهأب-4

إبراهيم وعبدهللا(   ،أيب حيىي األسلمي )أبيه( وعكرمة وغريمهاروىعن: إبراهيم )ابنه( وحيىي وعنه:
 القطان وغريمها.

وقال حيىي القطان:  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وثقه ابن سعد وابن معني وأمحد والعجلي 
وقال ابن  ،وقال الذهيب: ثقة ،وقال أمحد: ليس به أبس ،مل يكن به أبس وزاد ابن سعد: كثري احلديث

وقيل: أربع وأربعني ومائة يف خالفة أيب  ،من الطبقة اخلامسة مات سنة سبع وأربعني ،حجر: صدوق
 .(3)جعفر املنصور

 .ثقةاخلالصةفيه:
أبو احلويرث  ،ابن احلويرث األنصاري الزرقيهوأبواحلويرثعبدالرْحنبنمعاوية:-5 

انفع بن جبري والنعمان بن أيب روىعن:حليف ب  نوفل بن عبد مناف(  ،املدين )مشهور بكنيته
 إبراهيم بن دمحم األسلمي والثوري وغريمها.وعنه: ،عياش وغريمها

                                                                                                                                                         

= 

احلفاظ( ، والذهيب، 13( رقم )31ــــ12/33، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 131( رقم )1/222) ، 1، طتذكرة
الضعفاء( ، والذهيب، 193( رقم )11ـــ1/11، )1، طامليزان( ، والذهيب، 233( رقم )1/191) يف   د.ط، ،املغين
الضعفاء( ، والذهيب، 111( رقم )1/23) ، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 233( رقم )20، )ص: 2، طديوان
)ص:  1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 231( رقم )33، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 293( رقم )111ـــ1/119)

  ( .33( رقم )11
( ، 21( رقم )213)ص:  سؤاالتابناجلنيد( ، وابن معني، 1211( رقم )1/332، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 

، 1، طالثدات( ، والعجلي، 3311( رقم )2/103، )2ط –رواية ابنه عبد هللا  -العل ومعرفةالرةالوأمحد بن حنبل، 
( ، والفسوي، 191( رقم )211)ص:  1طدلإلمامأْحد,سؤاالتأيبداو( ، وأبو داود، 1111( رقم )311)ص: 

( 1/312، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1/321) د.ط، سننالرتمذي( ، والرتمذي، 3/11، )2، طاملعرفةوالتاريخ
( رقم 2/230، )1، طالكاشف، والذهيب، (1131( رقم )13ــ21/11،)1، طهتذيبالكمال، واملزي، (10331رقم )
( ، 911( رقم )123ـ3/122، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 9311( رقم )3/11)،1ط ،امليزان، ، والذهيب(1213)

 ( . 1331( رقم )113، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 3113( رقم )1/313، )2ط،لسانامليزانوابن حجر، 
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وقال: ال،  ،وأنكره أمحد ،وقال مالك: ليس بثقة ،كره ابن حبان يف ثقاتهوثقه ابن معني وأمحد وذ 
 وذكره البخاري يف اترخيه. ،وزاد بن معني: ليس حيتج حبديثه ،حدث عنه شعبة

 ،وقال أبو حامت: ليس بقوي يكتب حديثه وال حيتج به ،وقال أبو داود: من مرجئة املدينة 
ليس له كثري حديث ومالك أعلم به ألنه مدين ومل يرو  وقال ابن عدي: ،وقال النسائي: ليس بثقة

رمي ابإلرجاء من الطبقة  ،وقال ابن حجر: صدوق سيء احلفظ ،وقال الذهيب: ضعف ،عنه شيًئا
 .(3)السادسة مات سنة ثالثني ومائة، وقيل بعدها وقيل غري ذلك

 ضعيف.اخلالصةفيه:
موىل ربيعة بن احلارث بن  ،اود املدينأبو د ،هو عبد الرمحن بن هرمز األعرجاألعرج:-2

وكان يكتب  ،وطائفة ،وعبد هللا بن مالك بن حبينة ،وأاب سعيد ،عبد املطلب اهلامشي، مسع: أاب هريرة
وخلق. وثقه ابن سعد وابن املديين والعجلي  ،وأبو الزاند ،املصاحف ويقرئ القرآن. روى عنه: الزهري

 ،وقال النووي: اتفقوا على توثيقه. وقال الذهيب: وكان ثقة ثبًتا ،وأبو زرعة وذكره ابن حبان يف الثقات
ا أبيب هريرة

ً
انتقل يف آخر أايمه إىل مصر. وقال ابن حجر: ثقة ثبت عامل، من الثالثة مات سنة  ،عامل

 .(8)سبع عشرة ومائة 
 اتفق األئمة على توثيقه. ،ثقةاخلالصةفيه:

                                                 

( 3/221) 1، ط-رواية الدوري-( ، 103( رقم )119، )ص: 1ط -رواية الدارمي - اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 1) 
الرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1010رقم ) ومعرفة ( ، 2392( رقم )2/311، )2ط –رواية ابنه عبد هللا  -العل 

( ، ابن 311( رقم )19)ص:  الضعفاءواملرتوكون( ، والنسائي، 1101( رقم )1/310) 3التاريخالكبري,طوالبخاري، 
( ، وابن 3129( رقم )1/91، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1312( رقم )1/293) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، 
( ، 3312( رقم )311ــ11/313، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1131( رقم )1/102، )1، طالكام عدي، 
( ، وابن 132( رقم )213ــ1/212، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3311( رقم )1/133، )1، طالكاشفوالذهيب، 

 ( . 3011( رقم )310، )ص: 1، طالتدريبر، حج
، الثدات( ، وابن حبان، 1091( رقم )2/93) 1، طالثدات( ، والعجلي، 1/293) 1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 313( رقم )322)ص:  هتذيباألمساء( ، والنووي، 3019( رقم )1/101، )1ط
/ 1، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3331( رقم )131، )1، طالكاشفوالذهيب،  ( ،3393( رقم( 11/311)

 ( . ط3010/ رقم 103، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 113( رقم )230
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اجلهم بن احلارث بن الصّمة بن عمرو بن عتيك  وقيل: أبو ،هو أبو اجلهيمالصمة:وأب-7
وهو ابن أخت أيب بن كعب وقال ,بن عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن النجار األنصاري

وهو أنصاري  ،أبوه من كبار الصحابة ،صحايب معروف ،مسلم بن احلجاج: امسه: عبد هللا بن جهيم
 ،وقيل امسه احلارث بن الصمة ،قيل امسه عبد اَّللَّ ف ،وقيل يف نسبه غري ذلك ،من بين مالك بن النجار
 مث ترمجه ابن أيب حامت أيضا عبد اَّللَّ بن جهيم أبو جهيم جعله اثنني. ،ورّجحه ابن أيب حامت

وُعمري موىل ابن  ،وعبد هللا بن َيَسار موىل َمْيمونة ،روى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ُبْسر بن سعيد
(3)بقى إىل خالفة معاوية. ,بن سعيد أخو ُبْسر بن سعيد، روى له اجلماعة وُمسلم ،عباس

. 

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ضعيف جًدا فيه: إبراهيم بن دمحم مرتوك ، وأبو احلويرث ضعيف.

                                                 

 (1 ) الصحابةأبو نعيم، ينظر: ، 1، طاإلستيعاب( ، وابن عبد الرب، 1/2931( ، و )3/1111، )1، طمعرفة
األثري، ( ، وابن 2300( رقم )1121ـ3/1123) ، اإلصابة( ، وابن حجر، 1192( رقم )1/19، )1ط أسدالغابة,
 ( . 3103( رقم )13ـ1/12، )1ط
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(:548حديثرقم)-19
أَبِيهِ َعْن َبْدر  ْبُن الرَّبِيُع َرَواُه هِ,َحِديث  َأْسَلعَ,َعْنَةدِّ ملسو هيلع هللا ىلصفََأَصابـَْتيِن,َعْن النَّيبِّ قَاَل:ُكْنُتَمَع
فَاْرَحْ يل ُقْم َأْسَلُع اَي فََأرَاين,َةَنابَة فـََداَل: التـََّيمُِّم فـَُدْلُت:َأَصابـَْتيِنَةَنابَة َفَسَكَتفـَنَـَزَلْتآيَُة

َفَضُهَماَفَمَسَحَوْةَهُهمثََّضَرَببَِيَدْيِهاأْلَْرَضاَثنَِيةاَفَمَسَحالتـََّيمَُّمَفَضَرَببَِيَدْيِهَعَلىاأْلَْرِضمثَّنَـ
ِذرَاَعْيِهظَاِهَرمُهَاَواَبِطنَـُهَما.

َناِِبََذااحْلَِديثِ- ثـْ َعِنالرَّبِيُعْبُنَبْدر َعْن,َعْنحُمَمَِّدْبِنِعيَسى,َعْنحُمَمَِّدْبِنحَيْىَي,ُحدِّ
هِعَ,أَبِيهِ ملسو هيلع هللا ىلصفََأَصابـَْتيِنَةَنابَة فـََداَل:اَيَأْسَلُعُقْمفَاْرَحْ ,َعْنَأْسَلعَ,ْنَةدِّ قَاَل:ُكْنُتَمَعالنَّيبِّ
التـََّيمُِّمفََأرَاينالتـََّيمَُّمَفَضَرَببَِيَديْ,يل نَـَزَلْتآيَُة ِهَعَلىاأْلَْرِضفـَُدْلُت:َأَصابـَْتيِنَةَنابَة َفَسَكَتفـَ

.َمامثَّنـََفَضُهَماَفَمَسَحَوْةَهُهمثََّضَرَببَِيَدْيِهاأْلَْرَضاَثنَِيةاَفَمَسَحِذرَاَعْيِهظَاِهَرمُهَاَواَبِطنَـهُ

أوالاالتخريج:
والطحاوي يف شرح معاين  ،( بنحوه ومل يذكر نفض اليدين11-1/11أخرجه الطربي يف تفسريه )

 ،( بنحو لفظ ابن املنذر111( رقم )1/113ابب: صفة التيمم كيف هي؟ ) ،ب: الطهارةاآلاثر كتا
وأبو نعيم يف معرفة  ،( بنحو لفظ الطربي131( رقم )221ـ  1/220والبغوي يف معجم الصحابة )

( بنحو 1033ورقم ) ،( وفيه ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني1032( رقم )1/311الصحابة )
ودعلج السجستاين يف  ،( بنحو لفظ الطربي1/10وابن قانع يف معجم الصحابة ) ،نذرلفظ ابن امل

( رقم 1/239والطرباين يف املعجم الكبري ) ،( بنحوه20( رقم )32املنتقى من مسند املقلني )ص
( رقم 1/330) ،ابب: التيمم ،والدارقطين يف السنن كتاب: الطهارة ،( بنحوه911( و )911)
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب:  ،( بنحوه202بن منده يف معرفة الصحابة )صوا ،( بنحوه193)

ويف معرفة السنن واآلاثر   ،( بنحو لفظ الطربي1000( رقم )1/313ابب: كيف التيمم؟ ) ،الطهارة
كلهم من طريق الربيع   ،( بنحوه111( رقم )1/113ابب: صفة التيمم كيف هي؟ ) ،كتاب: الطهارة
 ومنهم خيتصره ومنهم من يطيله. ،بعليلة ـ عن أبيه عن جده عن أسلع بن بدر ـ املعروف

اإلسناد:اثنياادراسة
 ثقة إمام. (13)ص تقدمدمحمبنحيىي:-3
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انتقل  ،أخو إسحاق ويوسف)(3)أبو جعفر ابن الطباع ،هو ابن جنيح البغداديدمحمبنعيسى:-8
دمحم بن حيىي وأبو داود  وعنه ،ن املبارك وغريمهاالربيع بن بدر واب روىعن ،إىل الشام وسكن أذنة(

 ،وقال أمحد: عامل فهم ،قال ابن املديين: وما أعلم أحدا أعلم به منه )أي حديث هشيم( وغريمها.
 ،وكان رمبا دلس ،وكان حيفظ حنوًا من أربعني ألف حديث ،وقال أبو داود: كان يتفقه ،لبيب كيس

وقال مرة: ثقة مربز كان أتقن  ،أيت من احملدثني أحفظ لألبواب منهوقال أبو حامت: الثقة املأمون ما ر 
قال أبو داود: يدلس، وكذا وصفه  ،وقال الدارقطين: إمام حجة ،وقال النسائي: ثقة ،من غريه
وقال ابن حجر ثقة فقيه كان من أعلم الناس حبديث  ،وصفه الذهيب ابحلافظ الكبري الثقة ،الدارقطين

(8)شرة مات سنة أربع وعشرين ومائتني هشيم من الطبقة العا
. 

 فيه: وابن  ،والنسائي ،روى له الرتمذي يف" الشمائل " ،رمبا دلس ،ثقة مأموناخلالصة
 .(3)ماجه. وذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلسني

1- بدر: األعرجي ويقال:  (4)هو الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعديالربيعبن
 املعروف بعليلة )و هو لقب(  ،أبو العالء البصري ،(5)رجيالع

                                                 

بفتح الطاء املهملة والباء املوحدة املشددة ويف آخرها العني املهملة، هذا االسم ملن يعمل السيوف، واشتهر به أبو الطَّبَّاِع:( 1) 
 ( . 2/212),(،وابن األثري، اللباب، د. ط3/30،)1، طاألنساباد.السمعاين،بن عيسى بن الطباع من أهل بغدجعفر دمحم 

-21/219، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 111( رقم )33-9/39) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 2) 
( 2/203، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 101( رقم )393-10/391، )3، طالسري( ، والذهيب، 1133( رقم )213
( 101، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 131( رقم )333-3/332، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1103رقم )
( رقم 33ص) 1، ططبداتاملدلسني( ، وابن حجر، 19( رقم )99-91)ص املدلسني( ، أبوزرعة العراقي، 1210رقم )
 ( . 3230( رقم )2/112، )1، طموسوعةأقوالأيباحلسنالدارقطين( ، وجمموعة من الباحثني، 33)

 ( . 33، )ص: 1، ططبداتاملدلسني( ابن حجر، 3) 
بفتح السني وسكون العني ويف آخرها دال مهملة، هذه النسبة إىل عدة قبائل إىل سعد بن بكر بن هوازن وإىل السَّْعِديُّ:( 3) 

وإىل سعد ابن أيب وقاص وإىل سعد بن سعد متيم وإىل سعد األنصار وإىل سعد جذام وإىل سعد خوالن وإىل سعد جتيب 
 (. 2/111اللباب,)(،وابن األثري،133-1/139)1،طاألنسابعبد مشس من متيم وإىل سعد هذمي من قضاعة. السمعاين، 

 (1 ) بفتح العني املهملة وسكون الراء ويف آخرها اجليم، هذه النسبة إىل العرج وهو بني مكة واملدينة وليس مبكة، اْلَعْرِةيُّ:
املشهور ابالنتساب إليه عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان األموي القرشي العرجي، الشاعر، كان ينزل العرج فنسب و 

 ( . 2/333,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 211-3/210، )1، طاألنسابإليه، وكان من أشعر ب  أمية. السمعاين، 
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 إبراهيم بن لقني ويزيد بن هارون وغريمها. وعنه ،بدر بن عمرو )أبيه( وأيوب وغريمها روىعن
ضعفه ابن معني وأمحد وابن أيب شيبة والعجلي وأبو حامت وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطين 

وقال ابن حجر:  ،قال الذهيب: واه .ن حديثه ليس بشيء وهو مرتوكووصفوه أب ،وقتيبة وغريهم
.(3)تويف سنة مثان وسبعني ومائة ،من الطبقة الثامنة ،مرتوك

 وابن ماجه. ،روى له الرتمذي حديثًا واحًدا مقرواًن بغريه ،مرتوكاخلالصةفيه:
الد الربيع بن بدر مث السعدي الكويف )و  ،بن جراد التميميعنأبيه:هوبدربنعمرو-4

 : الربيع بن بدر )ابنه( ومل يرو عنه غريه.وعنه ،عمرو بن جراد )أبيه(روىعن:املعروف بعليلة( 
ما روى عنه غري ولده. وقال مغلطاي:  ،فيه جهالة ،ال يُدرى حاله ،قال الذهيب: جمهول اليعرف

 ،املتأخرين أنه ال يدري حاله وزعم بعض املصنفني من ،خرج احلاكم أبو عبد هللا حديثه يف مستدركه
 .(8)من الطبقة الرابعة  ،قال: وفيه جهالة. وقال ابن حجر: جمهول

 روى له ابن ماجه حديثًا واحًدا. ،جمهول ال يعرف حالهاخلالصةفيه:
جد الربيع بن بدر املعروف بعليلة( )التميمي السعديعنةده:هوعمروبنةراد-5
بدر بن عمرو )ابنه(. قال الذهيب:  وعنه ،موسى األشعري وغريمها األسلع بن شريك وأبو روىعن

                                                 

 (1 )  د.ط، أحوالالرةال( ، واجلوزجاين، 3211( رقم )3/91، )1دوري( ، ط)رواية ال اتريخابنمعنيابن معني، ينظر:
 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 113و  2/121، )2، طاملعرفةوالتاريخ( ، والفسوي، 191( رقم )131)ص
( 1/231، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 393( رقم )2/13، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 2011( رقم )3/311)

( 333و  332( رقم )1/113) 1، طالسنن( ـ، والدارقطين، 10( رقم )3/20، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 333رقم )
هتذيب( ، واملزي، 3311( رقم )301-3/303، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 1291( رقم )2/130و )

( ، وابن حجر، 1121( رقم )1/331، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1913( رقم )11-3/13، )1، طالكمال
( ، وابن املربد، 1993( رقم )201، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 312( رقم )230-3/233، )1، طالتهذيب
 ( . 230( رقم )13)ص 1طحبرالدم,

( ، 133( رقم )1/213، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 131( رقم )3/29، )1، طهتذيبالكمالينظر: املزي، ( 2) 
( ، وابن 911( رقم )1/101)  د.ط، ،املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 1131( رقم )1/300، )1، طامليزانهيب، والذ

( ، ومغلطاي بن 133( رقم )120، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 211( رقم )3/211، )2، طلسانامليزانحجر، 
 ( . 193( رقم )2/311، )1، طإكمالهتذيبالكمالقليج، 
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وذكره ، وقال مغلطاي: خرج أبو عبد هللا احلاكم حديثه يف التيمم يف" صحيحه " ،ال ندرى من هو
وحكى ابن حجر عن الذهيب قوله )هو وابنه بدر جمهوالن(  ،أبو موسى يف مجلة الصحابة مهنع هللا يضر أمجعني

 .(3)من الطبقة الثالثة ،ر: جمهولوقال ابن حج
 جمهول. قال املزي: روى له ابن ماجه.اخلالصةفيه:

من بين األعرج بن كعب بن  ،هو األسلع بن شريك بن عوف األعرجي التميميأسلع:-2
 .سعد بن زيد مناة بن متيم. ويقال اسم األسلع ميمون بن سنباذ أو ابن يسار

النيب ملسو هيلع هللا ىلص حديث  روىعن ،عداده يف أعراب البصرة ، وصاحب راحلتهخادم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(8)ولكن يف إسناده خربه الربيع بن بدر ،قال ابن حّبان: يقال: إن له صحبة ،التيمم

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ضعيف جًدا، فيه جماهيل، والربيع مرتوك.

                                                 

الكمالاملزي، ينظر: ( 1)  ( رقم 2/13، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3331( رقم )111-21/111، )1، طهتذيب
هتذيبالكمال( ، ومغلطاي بن قليج، 1333( رقم )3/211، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3131) ، 1، طإكمال
، 1، طدريبالت( ، وابن حجر، 11( رقم )13-9/12، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3011( رقم )10/130)

 ( . 3333( رقم )313)ص
( ، 110( رقم )1/211، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 203-202)ص 1، طمعرفةالصحابةينظر: ابن منده، ( 2) 

( ، وابن 12( رقم )1/111) هتذيباألمساءواللغات( ، والنووي، 313-3/312) 1ط، اتريخدمشقوابن عساكر، 
 ( . 313-122قم )( ر 1/212، )1، طاإلصابةحجر، 
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(:541حديثرقم)-41
ثـََناِإسْ َراِهيَمْبِنَطْهَماَناخْلَُراَساينِّ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحاقَُحدَّ َعْن,َعْنَعطَاِءْبِنالسَّاِئبِ,َعْنِإبـْ

.((َضْربَة لِْلَوْةِهَوَضْربَة لِْلَيَدْيِنِإىَلالرُّْسَغنْيِ))قَاَليفالتـََّيمُِّم:,َأنََّعِليًّا,َأيباْلَبْخرَتِيِّ
لتخريج:أوالاا

( 923( رقم )2/213ابب: كم التيمم من ضربة؟ ) ،كتاب: الطهارة  ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف
والدارقطين يف  ،أخرجه ابن املنذر ـ كما تقدم أعاله ـ ،ومن طريق عبد الرزاق ،من طريق أيب البخرتي
ل )الذراعني بدل بنحوه غري أنه قا ،(131( رقم )1/331ابب: التيمم ) ،السنن كتاب: الطهارة

( 1/231) ، .ابب: ذكر الرواايت يف كيفية التيمم ،والبيهقي يف الكربى كتاب: الطهارة ،الرسغني(
( كالمها من 1111( رقم )2/21ابب: ) ،ويف معرفة السنن واآلاثر كتاب: الطهارة ،(1011رقم )

واآلاثر كتاب:  وأخرجه البيهقي كذلك يف معرفة السنن ،طريق أيب إسحاق عن بعض أصحاب علي
 ،( من طريق أيب إسحاق عن علي1111( رقم )2/21ابب: االختالف يف كيفية التيمم ) ،الطهارة
 «.وضربة للكفني ،ضربة للوجه»ولفظه 

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
كان يُلقن فيتلقن.ف يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
(8)أبو سعيد اهلروي (3)بن شعبة اخلراسايناهو إبراهيمبنطهمان:-1

،  

                                                 

بضم اخلاء املعجمة وفتح الراء والسني املهملتني ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل خراسان وهي بالد كبرية فأهل اخلَُراَساينُّ:( 1) 
العراق يظنون أن: من الري إىل مطلع الشمس خراسان، وبعضهم يقولون: إذا جاوزت حد سواد العراق وهو جبل حلوان 

خراسان إىل مطلع الشمس، وهو اسم مركب ابلعجمية ومعناه ابلعربية موضع طلوع الشمس ألن حور فهو أول حد 
ابلعجمية الدرية اسم الشمس وأسان موضع الشيء ومكانه، وقيل: أن خراسان أصل هذه الكلمة خورآسان؛ يع  كل 

وابن األثري، ( ، 1/10، )1، طنساباألابلرفاهية، والصحيح هو األول، وينسب إليها خلق ال حيصون كثرة. السمعاين، 
 ( . 1/323,)اللباب، د. ط

بفتح اهلاء والراء املهملة، هذه النسبة إىل بلدة هراة، وهي إحدى بالد خراسان، املشهورة ينسب إليها خلق كثري من اهلََرِويُّ:( 2) 
 ( . 3/391,)د. طوابن األثري، اللباب، ( ، 13/303، )1، طاألنسابالعلماء يف كل فن. السمعاين، 
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 ابن عيينة وابن املبارك وغريمها. وعنه ،عطاء وأيوب وغريمها روىعن
وزاد ابن  ،وثقه ابن املبارك وابن معني وأمحد وأبو حامت وأبو داود والدارقطين وخلق سواهم كثري

وقال ابن عيينة: كان  ،وهو مضطرب احلديث ،لكتب. وقال ابن عمار: ضعيفاملبارك صحيح ا
وصفه الذهيب أبنه أحد أئمة املسلمني وهو ثقة  ،مرجئا وبنحوه قال أمحد وأبو حامت واجلوزجاين وغريهم

ويقال أنه رجع  ،ووصفه ابن حجر أبنه ثقة يغرب وإمنا ُتكلم فيه بسبب اإلرجاء ،مشهور وفيه إرجاء
(3)الطبقة السابعة مات سنة مثان وستني ومائة  من ،عنه

. 

وال عربة  ،(8)بل رجع عنه ،رمي ابإلرجاء وقيل أنه مل يكن من الغالني فيه ،ثقةاخلالصةفيه:
 بقول من ضعفه فقد خالف يف ذلك من هو أمكن منه يف هذا الفن.

 اختلط يف آخر عمره. ،وهو ثقة (33)ص  تقدمعطاءبنالسائب:-4
(1)أبو البخرتي الطائي ،وهو سعيد بن أيب عمران ،هو سعيد بن فريوزالبخرتي:أيب-5

 عطاء وسلمة بن كهيل وغريمها. وعنه ،علي وابن عباس وغريمها روىعنموالهم الكويف. 
وقال  ،وقال أبو حامت: صدوق ،وثقه ابن معني والعجلي وأبو زرعة وذكره ابن حبان يف ثقاته

 احلديث يرسل حديثه ويروي عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يسمع من  سلمة بن كهيل: كان كثري
وقال الذهيب: كان نبيال  ،كبري أحد فما كان من حديثه مساعا فهو حسن وما كان عن فهو ضعيف

 .وقال ابن حجر: ثقة ثبت كثري اإلرسال من الطبقة الثالثة ،جليال
  

                                                 

 د.ط، أحوالالرةال( ، واجلوزجاين، 3133( رقم )3/313، )1طاتريخابنمعني)روايةالدوري(,ينظر: ابن معني، ( 1) 
، هتذيبالكمال( ، واملزي، 301( رقم )109-2/101) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 399( رقم )311)ص
، اتريخاإلسالم( ، والذهيب، 139( رقم )213/ 1، )1، طالكاشفيب، ( ، والذه191( رقم )111-2/109، )1ط
، منتكلمفيهوهوموثق( ، والذهيب، 130( رقم )391-1/390، )3، طالسري( ، والذهيب، 1( رقم )10/39، )1ط
-1/123، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 111( رقم )1/39، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1( رقم )31، )ص1ط

 ( . 193( رقم )30، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 231قم )( ر 131
 ( . 231( رقم )1/131، )1، طالتهذيبينظر: ابن حجر، ( 2) 
بفتح الطاء املهملة ويف آخرها الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها، هذه النسبة إىل طيئ، وامسه جلهمة بن أدد بن زيد الطَّاِئيُّ:( 3) 

 . (2/211وابن األثري، اللباب،د. ط،)( ، 3/21، )1، طاألنساببن كهالن. السمعاين،  بن يشجب بن عريب بن زيد
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(3)نني مات تويف قبل املائة سنة ثالث ومثا
. 

كثري اإلرسال عن الصحابة؛ فما كان   ،متفق على توثيقه أخرج له اجلماعة ،ثقةاخلالصةفيه:
 .(8)من حديثه مساعا فهو حسن وما كان غريه فهو ضعيف

 .(11تقدم )صصحايب :علي-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 إسناده منقطع، أبو البخرتي مل يسمعه من علي. 

 ا مبهمون وهي قول أيب إسحاق عن بعض أصحاب علي عن علي به. ورواية البيهقي فيه
وفيه أيًضا: عطاء بن السائب، وكان اختلط، وابن طهمان مل يتميز حديثه عنه هل روى عنه قبل 

 االختالط أم بعد.

                                                 

( ، والفسوي، 110( رقم )191، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 233-1/232، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
والتاريخ ( ، وابن حبان، 231( رقم )11-3/13) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 3/209، )2، طاملعرفة

( ، والذهيب، 2332( رقم )31-11/32، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 2331( رقم )3/291، )1، طالثدات
( ، وابن حجر، 1331( رقم )333-1/332، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 111( رقم )1/123، )1، طاتريخاإلسالم

 ( . 2390( رقم )230، )ص1ط ،التدريب( ، وابن حجر، 121( رقم )13-3/12، )1، طالتهذيب
( رقم 193، )ص2طةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 2332( رقم )33-11/32، )1، طهتذيبالكمالينظر: املزي، ( 2) 

 ( ، 121-121، )ص1، طتفةالتحصي يفذكررواةاملراسي ( ، وويل الدين ابن العراقي، 232)
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(:544حديثرقم)-43
ثـََناحُمَمَُّدْبُنِإمْسَاِعي َ َعْنَسِعيِدْبِنَعْبِدالرَّْْحَِن,َعْنَذرّ ,احْلََكمَُحدََّثيِن,ثناُشْعَبةُ,ثناَعفَّانُ,َحدَّ

ُكنَّا,َعْنأَبِيهِ,ْبِنأَبـَْزى َلْمجيَِِداْلَماَءفـََداَلَعمَّار :ِإَنَّ أَنَُّهَشِهَدُعَمَرَةاَءُهرَُة  َفَسأَلَُهأَنَُّهَأْةَنَبفـَ
اِبلتـُّ َتَمعَّْكُت فـَ َوَأْةنَـْبُت ملسو هيلع هللا ىلصفـََداَل:يفَسرِيَّة  النَّيبَّ فَأَتـَْيُت َهَذا))َراِب َيْكِفيَك َكاَن َا َفَضَرَب,ِإْنَّ

.((َعمَّار بَِيَدْيِهَونـََفَخِفيِهَماَوَمَسَحَوْةَهُهَوَظْهَرَكفَّْيهِ

أوالاالتخريج:
فان ـ كما ذكر أعاله؟ ـ وذكر األول: عن ع ،أورد ابن املنذر هذا احلديث وهبذا اإلسناد يف موضعني

( ومل يذكر فيه عمر بن 339فيه عمر بن اخلطاب. والثاين: عن حجاج ابن منهال سيأيت برقم )
 (.131وقريب منهما حديث رقم ) ،وعندي أصلهما واحد ،اخلطاب

( 1/11ابب املتيمم هل ينفخ فيهما ) ،واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التيمم
ومسلم يف  ،(333( و )331( و )330( و )333برقم ) ب التيمم للوجه والكفني( و اب339رقم )

 (.319( رقم )1/290) ابب التيمم ،صحيحه كتاب احليض

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة (11)ص تقدم ،الصائغدمحمبنإمساعي :-3
موىل عزرة  ،البصري (8)أبو عثمان الصفار ،(3)هو ابن مسلم بن عبد هللا الباهليعفان:-8
دمحم بن إمساعيل وأمحد بن حنبل و  وعنه ،شعبة ومحاد بن زيد وغريمها روىعن. األنصاري  بن اثبت

منهم ابن القطان ابن  ،غريمها. ابلغ األئمة يف مدحه والثناء عليه ووصفوه ابلثقة الثبت املتقن احلجة
وصفه الذهيب ابإلمام احلافظ  ،مسعد وابن معني وابن املديين والعجلي وابن شيبة وأبو حامت وغريه

                                                 

م، هذه النسبة اىل ابهلة وهي ابهلة بن أعصر وكان العرب يستنكفون من االنتساب اىل بفتح الباء وكسر اهلاء والالالَباِهِليُّ:( 1) 
 ( . 111/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط( 10/ 2، )1، طاألنسابابهلة كأهنا ليست فيما بينهم من األشراف. السمعاين، 

ملة، يقال ملن يبيع األواين الصفرية: الصفار، وهو  عبد هللا بفتح الصاد املهملة وتشديد الفاء ويف آخرها الراء املهالصَّفَّاُر:( 2) 
وابن األثري، ( 311/ 9، )1، طاألنسابابن محران العبدي الصفار، يروى عن احلسن، عداده يف أهل البصرة. السمعاين، 

 ( . 233/ 2)اللباب، د. ط
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 ،من كبار الطبقة العاشرة ،ورمبا وهم ،وقال ابن حجر: ثقة ثبت ،الثبت يف أحكام اجلرح والتعديل
(3)وقيل سنة عشرين ومائتني  ،تويف سنة تسع عشرة

. 

 ثقة ثبت متقن.اخلالصةفيه: 
1- م الواسطي مث أبو بسطا ،هو ابن احلجاج بن الورد العتكي موالهم األزديشعبة:
 أيوب السختياين وعفان وغريمها. وعنه ،احلكم بن عتيبة وسفيان الثوري وغريمها روىعن ،البصري

ووصفه ابن معني إبمام  ،أث  عليه األئمة فوصفه سفيان الثوري أبمري املؤمنني يف احلديث
 .وبنحو وصف ابن معني وصفه عبد الرمحن بن مهدي ،املتقني رجل صدق

وصفه الذهيب بعد أن نقل قول  ،وأمحد وخلق سواهم كثري ،، وابن سعدحيىي القطانأيضاً: وممن وثقه 
مث نقل  ،ووصفه ابن حجر ابلثقة احلافظ املتقن ،خيطئ يف األمساء قليالً  ،سفيان املتقدم: ابلثبت احلجة

(8)من الطبقة السابعة مات سنة ستني ومائة  ،قول سفيان املتقدم
. 

 فظ إمام.ثقة حااخلالصةفيه:
 الكويف. ،ويقال أبو عمر ،ويقال أبو عبدهللا ،أبو دمحم ،هو ابن عتيبة الكنديـاحلكم:4

 شعبة وحجاج بن أرطأه و غريمها. وعنه ،ذر وسعيد بن جبري و غريهم روىعن
ثبت  ،وزاد ابن مهدي ،وأبو حامت والفسوي والنسائي قه ابن مهدي وابن سعد وابن معني وث 

ووصفه به   ،وصفه النسائي ابلتدليس وحكاه السلمي عن الدارقطين ،حديثه -عين ي -ولكن خيتلف 

                                                 

( ، ابن أيب 1131( رقم )331)ص ،1، طالثدات( ، والعجلي، 331-1/239، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، 1110( رقم )101-1/103، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 111( رقم )1/30) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 
( رقم 11/110، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 3313( رقم )111-20/110، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

( 1119( رقم )92-3/91، )1، طامليزان( ، والذهيب، 3921)( رقم 29-2/21، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 211)
 0( 3121( رقم )333، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 323( رقم )231-1/230، )1، طالتهذيب، ابن حجر، 

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 111( رقم )220، )ص1، طالثدات(، والعجلي، 1/290، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 2) 
(، 3193( رقم )311-10/313، )1،طاتريخبغداد(،واخلطيب البغدادي،1103( رقم )211-3/313)1،طوالتعدي 
(، 2219( برقم )1/391، )1، طالكاشف(، الذهيب، 2133( برقم )331-12/313، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

 ( . 2130( رقم )211، )ص1، طالتدريب(، وابن حجر، 130( رقم )331-3/339، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
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من  ،رمبا دلس ،وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه ،قال الذهيب: ثقة من العباد ،كذلك غري واحد
 .(3)الطبقة اخلامسة مات سنة ثالث عشرة ومائة أو بعدها

 فيه: املرتبة الثانية من مراتب التدليس  وُعد يف ،ُوصف ابلتدليس ،ثقة ثبت عابداخلالصة
وذلك إما إلمامته  ،من احتمل األئمة تدليسه وخرجوا له يف الصحيح وإن مل يصرح ابلسماع))وهي: 

 .(8) ((أو ألنه ال يدلس إال عن ثقة ،أو لقلة تدليسه يف جنب ما روى
 ،)والد عمر بن ذر(أبو عمر الكويف  ،(1)املرهيبهو ابن عبد هللا بن زرارة اهلمداينذر:-5
احلكم بن عتبة وعطاء بن  وعنه ،سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى وسعيد بن جبري وغريمها روىعن

 السائب وغريمها.
وصفه  ،وقال أمحد: ما حبديثه أبس ،وثقه ابن معني وابن خراش والنسائي وابن منري وغريهم 

واحد ابإلرجاء منهم: ابن سعد  ووصفه غري ،البخاري وأبو حامت والساجي ابلصدوق يف احلديث
من الطبقة السادسة، مات  ،وصفه الذهيب وابن حجر ابلثقة ،وأمحد والساجي وأبو داود وأبو حامت

(4)قبل املائة  وقيل بعد املائة وقيل غري ذلك 
. 

                                                 

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 311( رقم )121، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/332، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
هتذيب( ، و املزي، 12)ص 1، طسؤاالتالسلميللدارقطين(، والسلمي، 111( رقم )121-3/123)1، طوالتعدي 
( ، وأبو زرعة 1191( رقم )1/331، )1، طاشفالك( ، والذهيب، 1339( رقم )120-1/113، )1، طالكمال
( 11( رقم )23، )ص1، طالتبينيألمساءاملدلسني( ، وبرهان الدين احلليب، 13( رقم )31، )ص1طاملدلسني,العراقي، 

( ، 1313( رقم )111، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 111( رقم )331-2/332، )1، طالتهذيب، وابن حجر، 
املدلسني( . والسيوطي، 33( رقم )30)ص 1، طدلسنيطبداتاملوابن حجر،  ( ، 12( رقم )33، )ص1، طأمساء

 ( . 1011( رقم )1/223، )1، طموسوعةأقوالأيباحلسنالدارقطينوجمموعة من املؤلفني، 
 ( . 33) ( رقم30)ص 1، ططبداتاملدلسني( ، وابن حجر، 11، )ص1، طالتبينيألمساءاملدلسنيبرهان الدين احلليب، ( 2) 
بضم امليم وسكون الراء وكسر اهلاء ويف آخرها الباء املنقوطة بواحدة، هذه النسبة إىل ب  مرهبة، وهم نزلوا الكوفة، املُْرِهيبُّ:( 3) 

 ( . 3/133,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/209، )1، طاألنسابوهم بطن من مهدان. السمعاين، 
( ، 2033( رقم )313-3/313) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1/233، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( ، 1399( رقم )1/391، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1913( رقم )113-9/111، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
ن حجر، ( ، واب311( رقم )3/219، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 2131( رقم )2/32، )1، طامليزانوالذهيب، 
 ( . 291( رقم )12)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1930( رقم )203، )ص1، طالتدريب
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 رمي ابإلرجاء. ،ثقة من العباداخلالصةفيه:
2- أخو عبد هللا بن عبد )ويفهو اخلزاعي موالهم الكسعيدبنعبدالرْحنبنأبزى:

ذر اهلمداين وعطاء بن  وعنه ،أبيه عبد الرمحن وعبد هللا بن عباس وغريمها روىعن ،(ىالرمحن بن أبز 
 ،وقال أمحد: هو حسن احلديث ،السائب وغريمها. وثقه ابن معني والنسائي وذكره ابن حبان يف ثقاته

 ،أبنه أحد علماء الكوفة وثقاهتم وهو مقل وصفه الذهيب ،وقال أبو زرعة روايته عن عثمان مرسلة
(3)من الطبقة الثالثة.  ،وقال ابن حجر: ثقة

. 

 روى له اجلماعة. ،ثقة مقلاخلالصةفيه:
  .والراجح أّن له صحبة( 99)ص تقدم ،عبد الرمحن بن أبزى أبيه:-7
رزاح بن  ابن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن هوعمر:-2

 صاحب املوافقات. ،)أمري املؤمنني( واثين اخللفاء الراشديندي بن كعب القرشي العدوي أبو حفصع
 ،وقيل: أسلم بعد تسعة وثالثني رجاًل وعشرين امرأة ،أسلم بعد أربعني رجاًل وإحدى عشرة امرأة

 وكان إسالمه يف السنة السادسة. ،فكمل الرجل به أربعني رجاًل 
وعلي  ،روى عنه عثمان بن عفان ،نيب: مخسمائة حديث وتسعة وثالثون حديثًاُروي له عن ال

وابن  ،وابن عباس ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسعد بن أيب وقاص ،وطلحة بن عبيد هللا ،بن أيب طالب
 -قتله أبو لؤلؤة اجملوسي -قتل يوم األربعاء  ،وخالئق آخرون من الصحابة مهنع هللا يضر ،وأيب ذر ،مسعود
 .(8)بع بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرينألر 

 .  (19)ص  صحايب تقدمعمار:-9

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف الصحيحني كما تقدم.صحيح.   

                                                 

 (1 ) ( ، واملزي، 339( رقم )39)ص 1، طالثدات( ، والعجلي، 2333( رقم )3/299، )1، طالثداتابن حبان، ينظر:
الكمال ( ، 1311( رقم )1/333، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2309( رقم )221-10/123، )1، طهتذيب

( ، وابن حجر، 231( رقم )192، )ص2طةامعالتحصي ,( ، العالئي، 193( رقم )3/391، )3، طالسريوالذهيب، 
 ( . 2331( رقم )239، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 30( رقم )3/13، )1، طالتهذيب

 (. 1112(رقم)391-3/393،)1،طابةاإلص(،وابن حجر،3930(رقم)111-3/131)1طأسدالغابة,ابن األثري، ينظر:( 2) 



 

 838 

 

(:545حديثرقم)-48
ثُوََنَعْنحُمَمَِّدْبِنِإمْسَاِعي َ َتاَدةُ,ثناَأاَبُناْلَعطَّارُ,ثناَعفَّانُ,ـَوَحدَّ َعْنَسِعيِدْبِن,ْنَعْزرَةَعَ,ثناقـَ

َأنَّالنَّيبَّملسو هيلع هللا ىلصقَاَل:َضْربَة لِْلَوْةِهَواْلَكفَّنْيِ.,َعْنَعمَّار ,َعْنأَبِيهِ,َعْبِدالرَّْْحَنِ

أوالاالتخريج:
ابب التيمم مرة  ،( والدارمي كتاب الطهارة19103) ( رقم9/3113أخرجه أمحد يف املسند )

 به.عفانبنمسلم(( من طريق )112) ( رقم1/111)
( وابن أيب شيبة يف املصنف،كتاب 19103( رقم )9/3113وأخرجه أمحد يف مسنده )

الضربة  ،وكتاب الرد على أيب حنيفة ،(1139( رقم )2/199يف التيمم كيف هو ) ،الطهارة
ابب التيمم  ،كتاب الطهارة( وأبو داود يف السنن   31333( رقم )20/133والضربتان يف التيمم )

ابب ما جاء يف  ،( والرتمذي يف جامعه، أبواب الطهارة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص321( رقم )1/129)
 ( كلهم من طريق )قتادة( به. )مبثله وحنوه خمتصرًا ومطوال. (.133( رقم )1/199التيمم )

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (11)ص قدمت ،الصائغدمحمبنإمساعي :-3
 ( ثقة ثبت.209ص ) تقدم :عفان-8
قتادة واحلسن البصري  روىعن ،أبو يزيد ،(3)هو أابن بن يزيد العطار البصريأابن:-1
 عفان وابن املبارك وغريمها. وعنه ،وغريمها

زاد  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وثقه ابن معني وابن املديين وأمحد والعجلي والنسائي وغريهم 
وقال ابن عدي: حسن  ،وقال أبو حامت: صاحل احلديث ،العجلي كان يرى القدر وال يتكلم فيه

وأرجو أنه  ،عن قتادة وغريه وعامتها مستقيمة ،احلديث متماسك يكتب حديثه وله أحاديث صاحلة
 من أهل الصدق.

                                                 

: بفتح العني وتشديد الطاء وفتحها وبعد األلف راء، هذه النسبة إىل بيع العطر والطيب ينسب إليه مجاعة كثرية من الَعطَّارُ( 1) 
 ( . 2/331,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/322، )1، طاألنسابالعلماء. . السمعاين، 
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يف أابن وقال: وانتقد الذهيب من تكلم  ،وصفه الذهيب ابلثقة احلافظ احلجة ، صدوق، أحد األعالم
وقال ابن حجر: ثقة له  ،-يقصد يف امليزان  -ولوال أن ابن عدي وابن اجلوزي ذكراه ملا أوردته أصاًل 

(3)وقيل غري ذلك  ،من الطبقة السابعة، مات يف حدود الستني ومائة ،أفراد
. 

 روى له اجلماعة. ،رمي ابلقدر ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:
 .ثقة مدلس (11 )صتقدم  ،ابن دعامة:قتادة-4
سعيد بن أبزى  روىعن ،الكويف األعور ،هو ابن عبد الرمحن بن زرارة اخلزاعي عزرة:-5

 قتادة وعاصم األحول وغريمها. وعنه ،وسعيد بن جبري وغريمها
وقال ابن املديين: قلت ليحىي بن  ،وثقه ابن معني وابن املديين وذكره ابن حبان يف ثقاته 

ونقل الذهيب فيه  ،زرة صاحب قتادة؟ قال حيىي: بلى وهللا، وهللا إين أعرفهسعيد القطان من يعرف ع
(8)تويف سنة بضع ومائة  ،توثيق ابن معني وابن املديين له. وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة السادسة

. 

.(1)يرسل عن عائشة ومل يدركها ومل يسمع من الرباء  ،ثقةاخلالصةفيه:
  .ثقة مقل (211)ص تقدم ،أبزى ابنالرْحن:سعيدبنعبد-2
 (ثقة خمتلف يف صحبته والراجح أّن له صحبة.93)صتقدم ،عبد الرمحن بن أبزى:أبيه-7

                                                 

رواية ابنه عبد  -العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 331( رقم )392ص االتابناجلنيد)سؤينظر: ابن معني، ( 1) 
، اجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 11( رقم )11، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 2310( رقم )2/319، )2ط –هللا 
، 1، طالكام بن عدي، ( ، وا1113( رقم )1/19، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1039( رقم )2/233) 1ط
، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 19( رقم )1/20) 1، طالضعفاءواملرتوكون( ، وابن اجلوزي، 203( رقم )2/13)
-1/331، )3، طالسري(، والذهيب، 111( رقم )1/201، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 133( رقم )2/23-21)

( رقم 1/11، )1، طامليزان(، والذهيب، 3( رقم )30، )ص1ط، منتكلمفيهوهوموثق( ، والذهيب، 112( رقم )333
 ( . 133( رقم )91،)ص1، طالتدريب(، وابن حجر، 111( رقم )102-1/101، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 20)

( رقم 1/300، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 112( رقم )22-1/21) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 2) 
( رقم 2/20، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3320( رقم )12-20/11، )1، طهتذيبالكمالواملزي،  ( ،10113)
( 133 -1/132، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 191( رقم )1/102، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 3193)

 ( . 3111( رقم )330، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 391رقم )
( رقم 12-20/11، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 112( رقم )1/22) 1، طاجلرحوالتعدي ، ينظر: ابن أيب حامت( 3) 

 ( . 119( رقم )231، )ص2طةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 3320)
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 .(19)ص  صحايب تقدمعمار:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .صحيحولكنه  منقطع لقول ابن املنذر) وحدثوان( إسناده

 ث الذي قبله.وهو يف الصحيحني من الطريق املتقدمة يف احلدي
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(:542حديثرقم)-41
ثـََناحُمَمَُّدْبُنَعِليّ  قَاَل:َوَضَعَعمَّار ,َعْنَأيبَماِلك ,ثناُحَصنْي ,ثناأَبُواأْلَْحَوصِ,ثناَسِعيد ,ـَحدَّ

نَـَفَضُهَماَفَمَسَحَوْةَهُهوََكفَّْيِهمَ مثَّقَاَل:َهَكَذاالتـََّيمُُّم.,رَّةاَواِحَدةاَكفَّْيِهيفالتـَُّراِبمثَّرَفـََعُهَمافـَ

أوالاالتخريج:
( من طريق 103من طريق شعبة، وبرقم ) ( 102( رقم )333-1/339أخرجه الدارقطين يف السنن )

( من طريق زائدة وشعبة 111( رقم )1/112زائدة، وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
( رقم 2/199) لتيمم كم يصلى به من صالةيف ا، كتاب الطهارات،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف

( عن ابن إدريس، وابن املنذر هاهنا من طريق أيب األحوص. كلهم )شعبة وزائدة وعبد هللا 1131)
 حوص( عن حصني به.بن إدريس وأبو األ

اثنياادراسةاإلسناد:
سعيد وعلي بن  روىعن،أبو العباس العطار ،هو ابن ميمون الرقيدمحمبنعلي:-3

 النسائي والطربي وغريمها. وعنه ،ميمون )أبيه( وغريمها
وزاد  ،وزاد النسائي صدوق ال أبس به ،وثقه النسائي واحلاكم وذكره وابن حبان يف ثقاته 
ووصفه ابن حجر  ،نقل الذهيب فيه قول احلاكم املتقدم ،إمام أهل اجلزيرة يف عصره مأموناحلاكم 

(3)من الطبقة احلادية عشرة مات سنة مثان وستني ومائتني  ،ابإلمام احلافظ الثقة
. 

 ثقة مأمون.اخلالصةفيه:
 ثقة من احلفاظ األثبات. (101)ص تقدم  ،ابن منصورسعيد: -8
 أبو األحوص الكويف ،موالهم(3)سالم بن سليم احلنفيهو أبواألحوص:-1

                                                 

( ، واملزي، 11110( رقم )3/133، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 9( رقم )10)ص 1، طذكراملدلسنيينظر: النسائي، ( 1) 
( ، وابن 1011( رقم )2/203، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1391( رقم )119-21/111، )1، طهتذيبالكمال

 ( . 1113( رقم )331، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 130( رقم )311-3/311، )1، طالتهذيبحجر، 

file:///E:/برنامج%20خادم%20الحرمين%20الشريفين/HadithNewCompare-(145888)
file:///E:/برنامج%20خادم%20الحرمين%20الشريفين/HadithNewCompare-(282376)
file:///E:/برنامج%20خادم%20الحرمين%20الشريفين/HadithNewCompare-(238977)
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 سعيد وابن مهدي وغريمها. وعنه ،حصني واألعمش وغريمها روىعن
وزاد ابن  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وثقه ابن معني وأبو زرعة وابن مهدي والعجلي والنسائي

وصفه الذهيب  ،حامت: صدوق وقال أبو ،وقال ابن سعد: كان كثري احلديث صاحلًا فيه ،معني: متقن
 ،وغريه أثبت منه ،وقال مرًة: صدوق ثقة ،كان أحد الثقات احلفاظ األثبات  ،ابإلمام الثقة احلافظ

 .(8)صاحب حديث من الطبقة السابعة تويف سنة تسع وسبعني ومائة ،وقال ابن حجر: ثقة متقن
 روى له اجلماعة. ،ثقة ثبت متقناخلالصةفيه:

أبو اهلذيل الكويف )ابن عم منصور بن املعتمر(  ،(1)عبد الرمحن السلمي هو ابنحصني:-4
 أبو األحوص وأبو بكر بن عياش وغريمها. وعنه ،أيب مالك وجماهد بن جرب وغريمها روىعن

وزاد أبو حامت:  ،وثقه ابن معني وأمحد والعجلي وأبو زرعة وأبو حامت وذكره ابن حبان يف ثقاته
وقال ابن عدي: له أحاديث  ،-يعين من الكرب  - ،وقال النسائي: تغري ،هساء حفظه يف آخر عمر 

من الطبقة  ،وقال ابن حجر: ثقة تغري حفظه يف اآلخر ،قال الذهيب: ثقة حجة ،وأرجو أنه ال أبس به
 .(4)اخلامسة تويف سنة ست وثالثني ومائة

                                                                                                                                                         

= 

قوم أكثرهم نزلوا اليمامة وكانوا قد تبعوا  بفتح احلاء املهملة والنون ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل ب  حنيفة، وهماحلََنِفيُّ:( 1) 
وابن ( ، 3/299، )1، طاألنسابمسيلمة الكذاب املتنيب مث أسلموا زمن أىب بكر رضى هللا عنه وقتل مسيلمة. السمعاين، 

 ( . 331-1/331,)األثري، اللباب، د. ط
( ، والعجلي، 2231( رقم )3/131) 3طالتاريخالكبري,( ، والبخاري، 1/313، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

( ، وابن 1121( رقم )210-3/213) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 131( رقم )212، )ص1، طالثدات
( ، 2111( رقم )291-12/292، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 9311( رقم )1/311، )1، طالثداتحبان، 
( ، وابن حجر، 13( رقم )293-9/291، )3، طالسري( ، والذهيب، 2201( رقم )1/313، )1، طالكاشفوالذهيب، 
 ( . 2103( رقم )211، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 331( رقم )293-3/292، )1، طالتهذيب

األنساب,بفتح السني املهملة وسكون الالم، هذه النسبة إىل اجلد، وهو كان من آابئه وأجداده سلم. السمعاين، السلمي:( 3) 
.( 129/ 2اللباب)( و ابن األثري، 113/ 1، )1ط

، الثدات( ، و العجلي، 301( رقم )1/231، )2، رواية ابنه عبد هللا، طالعل ومعرفةالرةالينظر: أمحد بن حنبل، ( 3) 
والتاريخ( ، والفسوي، 239( رقم )122، )ص1ط  1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 3/33، )2، طاملعرفة
-3/302، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 1309( رقم )1/210، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 931رقم ) (3/133)

، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1319( رقم )123-1/113، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 113( رقم )303
= 
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 فيه:  -بسبب الكرب-فظه آبخرة ثقة متفق على توثيقه. روى له اجلماعة. قيل: تغري حاخلالصة
 .(3)وأنكر ابن املديين وعلي بن عاصم أنه اختلط

 ثقة قليل احلديث. (99)صتقدم  ،غزوان الغفاريأيبمالك:-5
 .(19)ص  صحايب تقدمعمار:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح، وهو موقوف على عمار.

                                                                                                                                                         

= 

-1/322، )3، طالسري( ، والذهيب، 11( رقم )3/133، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1123( رقم )1/339)
-1/111) 1، طامليزان( ، والذهيب، 93( رقم )13، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 191( رقم )323
 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 113( رقم )393-2/391) 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 2011( رقم )112
 ( . 13( رقم )130-121)ص 1، طالكواكبالنريات( ، وابن الكيال، 1313( رقم )110)ص

 ( . 99)ص 1، طاالغتباطِبنرميمنالرواةابالختالط(، والربهان احلليب، 21)ص: 1، طاملختلطنيينظر: العالئي، ( 1) 
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(:547حديثرقم)-44
بـُْنَدار  َعْن ثُوََن َوَحدَّ َأيبَعِديّ ,ـ اْبُن ثنا ُشْعَبةَ,قَاَل: ُحَصنْي ,َعْن َأيبَماِلك ,َعْن َع,َعْن مسَِ أَنَُّه

يـَُدوُليفُخْطَبِتِه:التـََّيمُُّمَهَكَذاَوَضَرَبَضْربَةالِْلَوْةِهَواْلَكفَّنْيِ.,َعمَّاراا

أوالاالتخريج:
( من طريق 103من طريق شعبة، وبرقم ) ( 102( رقم )333-1/339أخرجه الدارقطين يف السنن )

( من طريق زائدة وشعبة. 111( رقم )1/112زائدة، وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
( 2/199) يف التيمم كم يصلى به من صالة، كتاب الطهارات، ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف

 كلهم )شعبة وزائدة وعبد هللا بن إدريس( عن حصني به. ( عن ابن إدريس.1131رقم )

اثنياادراسةاإلسناد:
حجاج بن روىعنبـُْندار.  ،أبو بكر البصري ،دمحم بن بشار بن عثمان العبديبندار:-3

 أبو حامت الرازي وأبو بكر دمحم بن إسحاق بن خزمية وغريمها. وعنه,منهال ودمحم بن أيب عدي وغريمها
وقال ابن خزمية:  ،وثقه العجلي ومسلمة بن قاسم وابن حبان والدارقطين وأبو بكر اخلطيب 

وذُكر  ،وقال النسائي: صاحل ال أبس به ،قال أبو حامت: صدوق ،إمام أهل زمانه يف العلم واألخبار
وثقه  ،قال الذهيب: حافظ ،وكان القواريري ال يرضاه ،يعبأ به ويستضعفهبندار عند ابن معني فكان ال 

غري واحد وقال أيضاً: ثقة صدوق وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة العاشرة تويف سنة اثنتني ومخسني 
 .(3)ومائتني

  ثقة.اخلالصةفيه:

                                                 

والتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1)  ( رقم 301، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1191( رقم )1/213) 1، طاجلرح
-2/319، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 11310( رقم )3/111) ،1، طالثدات( ، وابن حبان، 1331)

الكمال( ، واملزي، 331( رقم )312 ، 1، طامليزان( ، والذهيب، 1091( رقم )119-23/111، )1، طهتذيب
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3130( رقم )2/113، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1213( رقم )3/330-331)
 ( . 1113( رقم )313، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 91رقم ) (3/10-13)
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بخاري: كتب إيلَّ بندار . وقال ال(3)ونقل ابن حجر عن الذهيب: أنه انعقد اإلمجاع على االحتجاج به
لوال شدة وثوقه ما حدث به ابملكاتبة مع أنه يف الطبقة الرابعة »فذكر حديثًا مسنداً. قال ابن حجر: 

كذبه الفالس؛ ». قال الذهيب: (8)«فيوجد عنده ما ليس عند غريه ،إال أنه كان مكثراً  ،من شيوخه
. قال أبو داود: كتبت عنه حنًوا من (1)«فما أصغى أحد إىل تكذيبه لتيقنهم أن بندار صادق أمني

 .(4)مخسني ألف حديث ولوال سالمة فيه لرتكت حديثه
بندار قد كتب »حيث قال أبو الفتح األزدي:  ،هبذا كله جُياب عن ابن معني والقواريري

 ،(5)«وما رأيت أحًدا ذكره إال خبري وصدق ،وليس قول حيىي والقواريري مما جيرحه ،الناس عنه وقبلوه
 وجُياب عن قول أيب حامت والنسائي أن ذلك من تشددمها ـ رمحهما هللا ـ.

محيد  روىعنهو دمحم بن إبراهيم السلمي موالهم أبو عمرو البصري. ابنأيبعدي:-8
 دمحم بن بشار بندار وغريمها. ،أمحد بن حنبل وعنه ،الطويل وشعبة بن احلجاج وغريمها

 قال الذهيب: ثقة. ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،امت والنسائيوثقه ابن سعد والعجلي وأبو ح 
 .(2)من التاسعة تويف سنة أربع وتسعني ومائة  ،وقال ابن حجر: ثقة 

 .وروى له اجلماعة ،ثقةاخلالصةفيه:
  ثقة حافظ إمام. (203)ص تقدم شعبة:-1
 قيل: أنه اختلط آبخرة. ،( ثقة211)صتقدم حصني:-4
 ثقة قليل احلديث. (99)صتقدم  ،ان الغفارىغزو مالك:وأب-5

                                                 

 ( . 3139( رقم )1/313، )2، طلسانامليزانينظر ابن حجر، ( 1) 
 ( . 91( رقم )3/12، )1، طالتهذيبابن حجر، ( 2) 
 ( . 1213( رقم )3/330، )1، طامليزانينظر الذهيب، ( 3) 
 ينظر: السابق. ( 3) 
 ( . 1091( رقم )23/111، )1، طمالهتذيبالكاملزي، ( 1) 
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 1391( رقم )310، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/232، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 

هتذيب( ، واملزي، 10923( رقم )1/330، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1019( رقم )1/191) 1، طوالتعدي 
( ، وابن حجر، 3100( رقم )2/113، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1023م )( رق323-23/321، )1، طالكمال

 ( . 1131( رقم )311، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 11( رقم )13-3/12، )1، طالتهذيب
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 .(19)ص  صحايب تقدمعمار:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح، وهو موقوف على عمار وهو كالذي قبله.

 التعليقالفدهي:

 .أمجعوا على أن عليه يف التيمم أن ميسح بوجهه وكفيهقال ابن املنذر:  
 .ما أمجعوا عليه ابلكتابفثبت فرض  .واختلفوا فيما زاد على ذلك 
واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفني وال جيب الفرض ابختالف وال حجة مع قائله ويف تعليمه عليه  

  .(3)السالم أصحابه صفة التيمم دليل على مع  ما أراد هللا تعاىل

                                                 

 (. 2/12، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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ذكرنفخالكفنيمنالرتابعندالتيمم:
بيدهاألرضللتيمممثنفخفيها.اثبتعنالنيبملسو هيلع هللا ىلصأنهضرب

(:542حديثرقم)-45
ثـََناَعِلي  ,َعْنأَبِيهِ,َعِناْبِنَعْبِدالرَّْْحَِنْبِنأَبـَْزى,َعْنَذرّ ,َعِناحْلََكمِ,أَنُشْعَبةُ,ثناَحجَّاج ,ـَحدَّ
ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّهقَاَل:,َعْنَعمَّار  َاَكاَنَيْكِفيَكَهَذاإِ))َعِنالنَّيبِّ َوَضَرَبِبَكفَّْيِهِإىَلاأْلَْرِضمثََّأْدََنمُهَاِإىَل,ْنَّ

.((ِفيِهفـَنَـَفَخِفيِهَمامثََّمَسَحَوْةَهُهوََكفَّْيهِ

أوالاالتخريج:
( وابب 339( رقم )1/11ابب املتيمم هل ينفخ فيهما ) ،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التيمم

ابب التيمم  ،( ومسلم يف صحيحه، كتاب احليض333) -( 333التيمم للوجه والكفني رقم )
 من طريق )شعبة( به.غريمها  ( و319( رقم )1/133)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.39)ص تقدم  ،ابن عبد العزيزعلي:-3
 ( ثقة.33)ص تقدم حجاج:-8
 ثقة حافظ إمام. (203)ص تقدم شعبة:-1
 ثقة ثبت. (203)ص تقدم  ،هو ابن عتيبة احلكم:-4
 ثقة.( 210)صتقدم ذر:-5
 ثقة. (211)ص تقدم ،سعيد بن عبد الرمحنهو ابنعبدالرْحنبنأبزى:-2
 ( له صحبة.99تقدم )ص ،هو عبد الرمحن بن أبزىأبيه:-7
 .(19)ص  صحايب تقدمعمار:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف الصحيحني.صحيح، وهو 
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(:549حديثرقم)-42
ثـََناِإْسَحاُقَعْنَعْبِد َعْنابنُعَمَرأَنَُّهَكاَنِإَذاتـََيمََّمـَحدَّ َعْنَسالِ  الرَّزَّاِقَعْنَمْعَمر َعِنالزُّْهِريِّ

ِمْرفـََدنْيَِضَرَببَِيَدْيِهَعَلىالتـَُّراِبمثََّمَسَحَوْةَهُهمثََّضَرَبَضْربَةاُأْخَرىمثََّمَسَحِِبَِماَيَدْيِهِإىَلالْ
ُفضُ َيَدْيِه.َواَليـَنـْ

(.131تقدم ختريج األثر برقم )أوالاالتخريج:

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبري:ـإسحاق3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص :ـعبدالرزاق8
 .،إمام ثقة حافظ (113)ص تقدممعمر:ـ1
 ثقة. (113)ص تقدم ـالزهري:4
 ثقة ثبت فقيه فاضل. (193تقدم )ص ،هو ابن عبد هللاـسال:5
 .(101تقدم ص) ابنعمرهنع هللا يضر:صحايبـ2

إسناده صحيح، وهو موقوف.اثلثاااحلكمعلىاحلديث:

 التعليقالفدهي:

 اختلف أهل العلم يف نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب هبما األرض للتيمم 
وقال الشافعي: إذا  ،اا خفيفً ينفضهما نفضً  :وقال مالك ،الشعيب هالت طائفة: ينفضهما كذلك قالفق

 .علقهما شيء كثري من الغبار فال أبس أن ينفض منه إذا بقي يف يده غبار مياس الوجه
 .وقال أصحاب الرأي: ينفضهما.اليدين: ال يضره فعل أو مل يفعلوقال أمحد يف نفض  
 .ال ينفض يديهوكان ابن عمر  
 .(3)قال أبو بكر: كما قال أمحد أقول، غري أن النفخ يف اليدين أحب إيل ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نفخ فيهما 

                                                 

 (. 2/11، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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ذكرالتيمملك صالة

(:551حديثرقم)-47
ثـََناحَيْىَيْبُنحُمَمَّد  َحدَّ َعْن,َعِناحْلَاِرثِ,ِإْسَحاقََعْنَأيب,َعِناحْلَجَّاجِ,ثناُهَشْيم ,ثناُمَسدَّد ,ـ

َصاَلة ))قَاَل:,َعِليّ  .((التـََّيمُُّمِعْنَدُك ِّ

أوالاالتخريج:
ابب: يف التيمم كم يصلي به من صالة  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب: الطهارت

مم لكل ابب: التي ،ومن طريقة البيهقي يف الكربى كتاب: الطهارة ،( بنحوه1131(  )1/131)
ابب: التيمم وأنه يُفعل  ،والدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة ،( بنحوه 1011(  )1/333فرض )

ثالثتهم )أبو بكر بن أيب  ،من طريق سعيد بن سلمان ،( بنحوه101( رقم )1/330لكل صالة )
 شيبة ومسدد وسعيد بن سليمان( عن هشيم عن احلجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي.

دراسةاإلسناد:اثنياا
 ثقة حافظ. (39تقدم )صحيىيبندمحم:-3
 ظ.اف( ثقة من احل39)ص تقدممسدد:-8
هو ابن بشري بن القاسم بن دينار السلمى أبو معاوية بن أيب خازم الواسطي. هشيم:-1
 أمحد بن حنبل ومسدد وغريمها. وعنه ،احلجاج بن أرطاة وسليمان األعمش وغريمهاروى عن 
وابلغ بعضهم يف الثناء  ،ار األئمة منهم ابن سعد وأمحد والعجلي وأبو حامت وغريهموثقه كب 

 عليه حىت وصفوه ابحلفظ واإلتقان منهم مالك وابن مهدي ويزيد بن هارون واخلليلي وغريهم.
وصفه بذلك مجع من األئمة منهم ابن سعد  ،غري أن ُهشيمًا ممن ُعرف ابلتدليس واشتهر به

وبنحوه قال  ،وصفه الذهيب ابحلافظ اإلمام الثقة املدلس ،النسائي وابن حبان وغريهموأمحد والعجلي و 
 .(3)من الطبقة السابعة تويف سنة مائة ثالث ومثانني  ،واإلرسال اخلفي ،ابن حجر وزاد

                                                 

( ، ابن أيب 1131( رقم )310-313، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/313، )1، طتالطبداينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، 11102( رقم )1/191، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 391( رقم )111-3/111) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 

= 
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 فيه: غري أنه كثري التدليس حىت عدَّه احلافظ ابن  ،ثقة متفق على حفظه واتقانهاخلالصة
فلم حيتج األئمة من أحاديثهم  ،ممن أكثر من التدليس ،ثالثة من طبقات املدلسنيحجر يف الطبقة ال

 .(3)إال مبا صرحوا فيه ابلسماع
 صدوق مدلس وله أخطاء وأوهام كثرية. (111)ص تقدماحلجاج:-4
 ( ثقة مدلس.11)ص تقدم  ،السبيعيإسحاق:وأب-5
 ضعيف. (91)ص تقدم  ،األعوراحلارث:-2
 .(11تقدم )ص صحايبعلي:-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .ضعيف. فيه: احلارث األعور ضعيف، واحلجاج ابإلضافة إىل تدليسه فله أخطاء وأوهام كثرية

 .(2)وقد ضعف األثر ابن حجر وقال: وفيه حجاج بن أرطاة، واحلارث األعور
 

                                                                                                                                                         

= 

 ( ، والذهيب،1131( رقم )299-30/212، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 131، )ص1، طاإلرشادواخلليلي، 
( ، وابن حجر، 100( رقم )13-11/13، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1313( رقم )2/339، )1، طالكاشف
 ( . 1101( رقم 111)ص حبرالدم( ، وابن املربد، 1312( رقم )113، )ص1، طالتدريب

 ( . 111( رقم )31ص)1، ططبداتاملدلسنيينظر: ابن حجر، ( 1) 
 ( . 303/ 1، )1، ط ريالتلخيصاحلب( ينظر: ابن حجر، 2) 
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َصاَلة : ِذْكُرالتـََّيمُِّمِلُك ِّ

(:553حديثرقم)-42
ثـَنَ اأْلَْحَولُ,ثناَعْبُداْلَواِرثِ,ثنااأْلَْزَهُرْبُنَمْرَوانَ,اُموَسىْبُنَهاُرونََحدَّ َعِن,َعْنََنِفع ,ثناَعاِمر 

َصاَلة .,اْبِنُعَمرَ قَاَل:يـَتَـَيمَُّمِلُك ِّ

أوالاالتخريج:
ابب:  ،ه كتاب: الطهارةوالدارقطين يف سنن ،أخرجه ابن املنذر كما تقدم من طريق األزهر بن مروان

والبيهقي  ،( بنحوه من طريق إبراهيم بن احلجاج103( رقم )1/331التيمم وأنه يُفعل لكل صالة )
( وزاد )وإن مل 1013( رقم )1/333ابب: التيمم لكل فريضة ) ،يف السنن الكربى كتاب: الطهارة

ابب: التيمم  ،كتاب: الطهارة  ويف السنن الصغرى ساقه بنفس اإلسناد ،حُيدث( من طريق ابن املبارك
 ثالثتهم )األزهر بن مروان وإبراهيم بن احلجاج وابن املبارك( عن عبد الوارث. ،(231( رقم )1/33)

ابب: التيمم لكل صالة  ،اآلاثر كتاب: الطهارةالسنن و معرفة  وأخرجه البيهقي كذلك يف
كالمها )عبد   ،من طريق ابن املبارك ( ـ مبثل روايته يف الكربى والصغرى ـ1131( رقم )2/33مكتوبة )

 الوارث وابن املبارك( عن عامر األحول عن انفع عن ابن عمر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (123)ص تقدم موسىبنهارون:-3
8- بنمروان:  ، البصري موىل بين هاشم ولقبه فريخ (3)الرقاشياألزهر عبد روىعن:

 موسى بن هارون والرتمذي وغريمها.وعنه: ،مهاالوارث والفضيل بن عياض وغري 
وصفه الذهيب وابن حجر  ،وقال ابن حبان: مستقيم احلديث ،وثقه مسلمة األندلسي

(3)مات سنة ثالث وأربعني ومائتني  ،من العاشرة ،ابلصدوق
. 

                                                 

بفتح الراء والقاف املخففة ويف آخرها شني معجمة، هذه النسبة إىل امرأة امسها رقاش بنت قيس كثر أوالدها حىت الرَّقَاِشيُّ:( 1) 
( 2/33,)وابن األثري، اللباب، د. ط(، 1/133،)1، طاألنسابصاروا قبيلة، ومسبوا إليها وهي من قيس عيالن.السمعاين،

 . 
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 صدوق.اخلالصةفيه:
 ،و عبيدة البصريموالهم أب ،(8)هو ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنربي عبدالوارث:-1
 سفيان الثوري وغريمها. األزهر بن مروان و وعنه ،أيوب السختياين وعامر األحول وغريمهاروىعن
وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي وغري واحد وزاد ابن سعد  
 وكان شعبة يثين عليه ويقول: يُعرف اإلتقان يف قفاه أو يف هامته. ،حجة

 ،قلت: وعبد الوارث مع ثقته واتقانه ُرمي ابلقدر؛ وممن رماه به ابن معني وابن املبارك وغريمها
وبنحوه ابن حجر وزاد مل يثبت  ،قدري ،ثبت ،قال الذهيب: حافظ ،وقيل: ال يصح عنه أنه يرى القدر

(1)تويف سنة مائة ومثانون   من الثامنة ،عنه القدر
. 

 رمي ابلقدر ومل يثبت عنه. ،روى له اجلماعة ،ئمة على توثيقهثقة ثبت؛ إلمجاع األاخلالصة:
انفع وعطاء بن روىعن: ،البصري ،هو عامر بن عبد الواحد األحول:عامراألحول-4

 عبدالوارث ومحاد بن سلمة وغريمها.وعنه: ،أيب رابح وغريمها
 ،وقال ابن معني: ليس به أبس ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وزاد: ال أبس به ،وأبو حامت ،وثقه مسلم

 ،وزاد أبو حامت: ال أبس به ،وقال مرًة: يف حديثه شيء ،ضعيف احلديث ،وقال أمحد: ليس ابلقوي
وقال ابن عدي: ال أرى  ،وقال الساجي: حيتمل لصدقه وهو صدوق ،وقال النسائي: ليس ابلقوي

                                                                                                                                                         

= 

( ، 312( رقم )2/331، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 12130( رقم )9/132، )1، طالثداتينظر: ابن حبان، ( 1) 
( ، وابن 391( رقم )201-1/201، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 213( رقم )1/231، )1، طالكاشفوالذهيب، 
 ( . 312( رقم )39، )ص1، طالتدريبحجر، 

هملة وسكون النون وفتح الباء املنقوطة بواحدة والراء، هذه النسبة إىل ب  العنرب، وختفف فيقال هلم : بفتح العني املالعنربي( 2) 
وهم مجاعة من ب  متيم ينتسبون إىل العنرب بن عمرو بن متيم بن مرة بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار. « بلعنرب»

 ( 310/ 2)اللباب( و ابن األثري، 392/ 3، )1، طاألنسابالسمعاين، 
 (3 ) والتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1/293) 1، طالطبداتابن سعد، ينظر: ( ، 391( رقم )11-1/11) 1، طاجلرح

( ، وابن 230( رقم )13)ص 1طالضعفاءالصغري,( ، والبخاري، 1931( رقم )1/119، )التاريخالكبريوالبخاري، 
( ، 3131( رقم )393-19/391، )1، طيبالكمالهتذ( ، واملزي، 3319( رقم )1/130، )1، طالثداتحبان، 

( ، 921( رقم )333-1/331، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3110( رقم )1/113، )1، طالكاشفوالذهيب، 
 ( . 3211( رقم )311، )ص1، طالتدريبوابن حجر، 
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ملزي: روى له البخاري يف كتاب" القراءة ووثقه أبو حامت. وقال ا ،قال الذهيب: لينه أمحد ،برواايته أبسا
(3)تويف سنة ثالثني ومائة  ،من السادسة ،والباقون. وقال ابن حجر: صدوق خيطىء ،خلف اإلمام "

. 

 أنه صدوق.اخلالصةفيه:
 ثقة حافظ. (130)ص  تقدم َنفع:-5
 .(101تقدم ص) ابنعمرهنع هللا يضر:صحايب-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 األزهر وعامر صدوقان.. حسن
 

                                                 

 (1 ) الرةالأمحد بن حنبل، ينظر: ومعرفة ( رقم 2/192( و )1103) ( رقم2/33، )2، رواية ابنه عبد هللا، طالعل 
والتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1331) ، 1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 1911( رقم )321-1/321، )1، طاجلرح
، 1، طالكام ( ، وابن عدي، 3112( رقم )1/133، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1323( رقم )3/310)
، الكاشف( ، والذهيب، 3013( رقم )11-13/11، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1219( رقم )1/113-113)
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3093( رقم )2/312، )1، طامليزان( ، والذهيب، 2132( رقم )1/121، )1ط
( ، وابن املربد، 3103( رقم )299، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 123( رقم )1/11-19) الدم, ، 1طحبر

 ( . 333( رقم )91)ص
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(:558حديثرقم)-49
ثـََناِإْسَحاقُ ,َعِناْبِنَعبَّاس ,َعْنجُمَاِهد ,َعِناحْلََكمِ,َعِناحْلََسِنْبِنُعَمارَةَ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,ـَحدَّ

َصاَلةاَواحِ))قَاَل: .((َدةامثَّيـَتَـَيمَُّملِلصَّاَلِةاأْلُْخَرىِمَنالسُّنَِّةَأْناَلُيَصلَِّياِبلتـََّيمُِّمِإالَّ

أوالاالتخريج:
( 930( رقم )1/213)ابب: كم يصلي بتيمم واحد  ،كتاب: الطهارةأخرجه عبد الرزاق يف املصنف  

 .عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس
ابب:  ،يف سننه كتاب: الطهارة والدارقطين ، (11010( رقم )11/12الطرباين يف الكبري )أخرجه و  

ومل يذكر اجلزء الثاين منه وهو ـ )مث  ،( 112) ،( 110( رقم )1/231التيمم وأنه يُفعل لكل صالة )
ابب: التيمم لكل فريضة  ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،يتيمم للصالة األخرى( ـ

ابب: التيمم لكل صالة  ،الطهارة ويف معرفة السنن واآلاثر كتاب: ، (1011( رقم )1/333)
 .من طريق احلسن بن عمارة به (1139( رقم )2/33مكتوبة )

 واتبع عبد الرزاق يف روايته عن احلسن بن عمارة اثنان مها:
ابب: التيمم وأنه يُفعل  ،أبو حيىي احلماين: أخرجه الدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة-1

 ( بنحوه.111(  )1/331لكل صالة )
ابب: التيمم  ،ير بن حازم: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارةجر -2

 ( بنحوه خمتصراً.1019(  )1/330لكل فريضة )

اثنياادراسةاإلسناد:
 . ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
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أبو دمحم الكويف الفقيه )كان على قضاء  ،موالهم(3)هو ابن املضرب البجلي:احلسنبنعمارة-1
بغداد يف خالفة أيب جعفر املنصور(.   ،احلكم واألعمش وغريمهاروىعن: عبد الرزاق وابن وعنه:

 القطان وغريمها.
 وابن اجلنيد: قال أمحد والفالس ومسلم ويعقوب ابن شيبة وأبو حامت والنسائي والدارقطين

ويرى   ،وبنحوه قال ابن املديين ،وقال شعبة: كذاب حيدث أبحاديث قد وضعها ،((مرتوك احلديث))
كذلك كثري من أهل العلم ضعفه منهم: ابن سعد وابن معني والعجلي وابن عدي وغريهم. وقال 

 .(8) ومائةمن الطبقة السابعة تويف سنة ثالث ومخسني ،الذهيب: ضعفوه. وقال ابن حجر: مرتوك
 ضعيف مرتوك.اخلالصةفيه:

 .ُوصف ابلتدليس ،ثقة ثبت (203)ص تقدم  ،هو ابن عتيبةاحلكم:-4
جماهد:-5 أبواحلجاج القرشي  ،واألول أصح( املكي) ويقال ابن جبري ،ابن جربهو
ادة سليمان األعمش وقتوعنه: ،: رافع بن خديج وابن عباس وغريمهاروىعن ،موالهم(1)املخزومي
 وغريمها.

                                                 

بفتح الباء املنقوطة بواحدة واجليم، هذه النسبة اىل قبيلة جبيلة وهو ابن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الَبَجِليُّ:( 1) 
األسد بن الغوث، وقيل ان جبيلة اسم أمهم وهي من سعد العشرية وأختها ابهلة ولدات قبيلتني عظيمتني نزلت ابلكوفة. 

 ( . 1/121,)، اللباب، د. طوابن األثري( ، 2/31، )1، طاألنسابالسمعاين، 
( رقم 90)ص 1ط-رواية املروذي-العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1/319، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 

( رقم 29-3/21) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 302( رقم )1/233، )1، طالثدات( ، والعجلي، 111)
( رقم 111-3/33، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 201( رقم )331-1/223، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 111)
واملرتوكون( ، و ابن اجلوزي، 1231( حديث رقم )2/111) 1، طالسنن( ، والدارقطين، 331)  1ط، الضعفاء
، اءاملغينيفالضعف( ، والذهيب، 1212( رقم )211-1/213، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 939( رقم )1/201)

منتكلمفيه( ، وابن زريق احلنبلي، 1011( رقم )1/329، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1313( رقم )1/111) د.ط،
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 13( رقم )1/33، )1طالدارقطينيفكتابالسننمنالضعفاءواملرتوكنيواجملهولني,

 ( . 1213( رقم )112، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 132( رقم )2/303-309)
: بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة وضم الزاى ويف آخرها امليم، هذه النسبة إىل قبيلتني، إحدامها تنسب إىل خمزوم املَْخُزْوِميِّ( 3) 

، 1، طاألنساببن عمرو، واألخرى إىل خمزوم قريش وهو خمزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. السمعاين، 
 . ( 3/113,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 12/131)
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وزاد ابن سعد: فقيهًا عاملاً   ،وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت، وابن حبان، وغريهم
وقال  ،وذكر الذهيب أنه ثقة بال مدافع ونقل إمجاع األمة على إمامته واالحتجاج به ،كثري احلديث

من الطبقة الثالثة،  ،العلم والتفسري ووصفه ابن حجر ابلثقة واإلمام يف ،إمام يف القراءة والتفسري حجة
 .(3)تويف سنة اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة 

 .(8)يُرسل عن أيب ذر وغريه ،وهو فقيه عامل يف التفسري ،جممع على ثقة وإمامتهاخلالصةفيه:
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ن بن عمارة وهو مرتوك.ضعيف جًدا. فيه احلس

                                                 

( ، وابن أيب 1139( رقم )321-320، )1، طالثدات( ، والعجلي، 311-1/311، )1، طالطبدات( ينظر: ابن سعد، 1) 
( ، واملزي، 1333( رقم )1/313، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1313( رقم )9/313) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 

( ، 1012( رقم )330-3/333، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1193( رقم )231-21/229، )1، طهتذيبالكمال
( ، 19( رقم )33-10/32، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1293( رقم )231-2/230، )1، طالكاشفوالذهيب، 

 ( . 1391( رقم )120، )ص1، طالتدريبوابن حجر، 
 ( . 131رقم ) (213، )ص2طةامعالتحصي ,( ينظر: العالئي، 2) 
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(551حديثرقم)-51
ثـََناِإْسَحاقُ َتاَدةَ,َعْنَمْعَمر ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ قَاَل:,َأنََّعْمَروْبَناْلَعاصِ,َعْنقـَ

َصاَلة تـََيمََّما)) .((ُتِْدُثِلُك ِّ
أوالاالتخريج:

( 933( رقم )211/ 1كم يصلي بتيمم واحد )  ابب: ،أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب: الطهارة
-كما تقدم أعاله   -عن معمر عن قتادة عن عمرو بن العاص. ومن طريق عبد الرزاق بن املنذر  ،به
( 101( رقم )1/330ابب: التيمم وأنه يُفعل لكل صالة ) ،والدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة ،

( رقم 1/333ابب: التيمم لكل فريضة ) ،ةوالبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهار  ،بنحوه
عامر األحول. أخرجه ابن أيب شيبة يف  ،واتبع قتادة يف روايته عن عمرو بن العاص ( بنحوه.1011)

ومن طريقه  ،(1131( رقم )1/139ى به من صالة )يف التيمم كم يصل -املصنف كتاب الطهارة 
 (.109( رقم )1/330ه يُفعل لكل صالة )ابب: التيمم وأن ،الدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 إمام ثقة حافظ.  (113)ص تقدم  معمر:-1
 .مدلسثقة  (11)ص  تقدم  ،ابن دعامة  قتادة:-4
 .(133)ص تقدم صحايب  عمروبنالعاص:-5

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
إسناده منقطع. قتادة مل يدرك عمرو بن العاص. قال البيهقي: وهذا مرسل ألن قتادة مل يولد إال بعد 

قلت: وكذا  .(8). وقال ابن حجر: وهذا فيه إرسال شديد بني قتادة وعمرو(3)موت عمرو بن العاص
  متابعة عامر األحول فإن اإلنقطاع أشد.القول يف

                                                 

 ( . 1011( برقم )333/ 1) 3، طالسننالكربىالبيهقي، ( 1) 
 ( . 303/ 1، )1، طالتلخيصاحلبريابن حجر، ( 2) 



 

 818 

 

(:554حديثرقم)-53
َوِمْنَحِديِثحُمَمَِّدْبِنحَيْىَي َعِن,َعْنِعْكرَِمةَ,َعْنَأيبُعَمرَ,َعْنِإْسَرائِي َ,َعْنيَزِيَدْبِنَهاُرونَ,ـ

َمَأْنُيَصلَِّيالصَّ))قَاَل:,اْبِنَعبَّاس  َواِحد جُيِْزياْلُمتَـَيمِّ .((َلَواِتبِتَـَيمُّم 

أوالاالتخريج:
 يف حدود علمي واطالعي مل خيرجه سوى ابن املنذر يف األوسط ـ كما تقدم أعاله ـ.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة إمام. (13)صتقدم  دمحمبنحيىي:-3
8- بنهارون: د هو ابن زاذي وقيل ابن زادان بن اثبت السلمي موالهم أبو خاليزيد
أمحد بن حنبل ودمحم بن حيىي وعنه ،إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم وغريمها روىعنالواسطي. 
 وغريمها.
وثقه ابن سعد وابن معني وابن املديين وأبو حامت ويعقوب بن شيبة وابن قانع وزاد أبو حامت  

ال أمحد: كان وق« مأمون»وزاد ابن قانع  ،«ثبت»وزاد العجلي  ،«إمام صدوق ال يسأل عن مثله»
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: كان من خيار عباد هللا  ،صحيح احلديث ،حافظًا متقنًا للحديث
وذكر اخلطيب أن يزيداً قد وصفه غري  ،وذكر ابن معني أن يزيداً كان يدلس ،تعاىل ممن حيفظ حديثه

فكان يستثبت  ،ه ساء حفظهولعله ملا كفَّ بصره وطال عمر  ،واحد من األئمة ابحلفظ والضبط حلديثه
وأيمرها مبطالعة كتابه. لذلك قال الذهيب: كان يعاب على يزيد ذلك وما هبذا  ،جاريته فيما شك فيه

من الطبقة التاسعة تويف سنة  ،من أبس فيزيد حجة حافظ بال مثنوية. وقال ابن حجر: ثقة متقن عابد
.(3)ست ومائتني

                                                 

( ، ابن أيب حامت، 1913( رقم )392-391)ص 1( ، والعجلي، الثقات، ط1/313، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، واخلطيب 11923( رقم )1/132، )1، طالثداتوابن حبان، ( ، 1211( رقم )3/231) 1، طاجلرحوالتعدي 

( 213ـ  32/211، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1113( رقم )103-11/333، )1، طاتريخبغدادالبغدادي، 
، (1311( رقم )2/331، )1، طالكاشف، والذهيب، (239( رقم )1/233،)1،طتذكرةاحلفاظ(،والذهيب،1011رقم )

 ( . 1193رقم )(101،)ص1،طالتدريب،وابن حجر،(111( رقم )313-11/311)،1، طذيبالتهوابن حجر، 
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ملا كرب وكف بصره كان أيمر جاريته ابلرجوع  ،ى له اجلماعةرو  ،ثقة متقن عابد متيقظاخلالصةفيه:
ما دلست قط »وأما التدليس؛ فقد بني لنا يزيد بن هارون نفسه حقيقة ذلك فقال:  ،إىل أصول كتبه

 ومن هنا أيضاً نعلم مبالغة ابن معني وتشدده أحياانً. ،(3)«إال يف حديث واحد فما بورك يل فيه
 ثقة. (11)ص  تقدمإسرائي :-1
  .( مرتوك111)ص تقدم ،النضر بن عبد الرمحنعمر:وأب-4
  .ثقة حجة (101)ص تقدم : عكرمة-5
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباس-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 عمر النضر بن عبد الرمحن مرتوك. وأبضعيف جًدا. 

 التعليقالفدهي:

صالتني أو الصلوات بتيمم واحد فقالت طائفة: يتيمم لكل اختلف أهل العلم يف الرجل يصلي ال
وابن عباس والنخعي وقتادة والشعيب وبه قال ربيعة وحيىي  ة روي هذا القول عن علي وابن عمرصال

 .(8)األنصاري ومالك والليث والشافعي وأمحد وإسحاق
يب والزهري وروي ذلك وقالت طائفة: يصلي ابلتيمم الصلوات ما مل حيدث هذا قول احلسن وابن املس

 .(1)عن ابن عباس وأيب جعفر وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون
وهو أن من صلى الصلوات يف أوقاهتا بتيمم لكل صالة وإذا فاتته صلوات يتيمم  :وفيه قول اثلث

 .وصالها بذلك التيمم هذا قول أيب ثور
 ،ري اثبت عنهما وحديث ابن عمر أحسنها إسناداقال أبو بكر: أما حديث علي وابن عباس فغ 

ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما مل حيدث ما شاء من الصلوات أن الطهارة إذا كملت 
وجاز أن يصلي املرء هبا ما شاء من النوافل فكذلك له أن يصلي هبا ما شاء من املكتوبة إذ ليس بني 

                                                 

 ( . 33( رقم )21)ص 1، ططبداتاملدلسنيابن حجر، ( 1) 
 (. 2/11، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 2) 
 (. 2/19) مرةعسابقينظر: ابن املنذر، ( 3) 
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شيء من أبواب الصالة، وغري جائز أن يقال له إذا صلى  طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق يف
 .(3) ...انفلة: أنت طاهر ومينع من أن يصلي املكتوبة ألنه غري طاهر

                                                 

 (. 13-2/19، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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:ذكرتيمماملسافريفأولالوقت

(:555حديثرقم)-58
الرَّبِيعُ َأْخبَـَرََن َعْجاَلنَ,أَنُسْفَيانُ,أَنالشَّاِفِعيُّ,ـ اْبِن َنَ,َعِن ُعَمرَ,ِفع َعْن اْبِن تـََيمََّم,َعِن أَنَُّه

َلْميُِعِدالصَّاَلَة. ِبَْرَبِدالنـََّعِمَوَصلَّىاْلَعْصَرمثََّدَخَ اْلَمِديَنَةَوالشَّْمُسُمْرَتِفَعة فـَ

أوالاالتخريج:
 (.119وسيأيت )ح ،( من طريق ابن عجالن131مبعناه )ح تقدمقلت:

( عن سفيان بن 1/12ابب: مىت يتيمم للصالة ) ،كتاب: الطهارةأخرجه الشافعي يف األم  
ابن املنذر يف األوسط ـ كما تقدم ـ والبيهقي يف السنن الكربى كتاب:  ،ومن طريق الشافعي ،عيينة

ويف معرفة السنن  ،( بنحوه1013( رقم )1/332ابب: السفر الذي جيوز فيه التيمم ) ،الطهارة
 ،( بنحوه1131( رقم )2/31التيمم يف السفر البعيد والقريب ) ابب: ،واآلاثر كتاب: الطهارة

ابب: يف بيان املوضع الذي جيوز التيمم فيه وقدره من البلد  ،وأخرجه الدارقطين كتاب: الطهارة
ثالثتهم  ،( عن حيىي بن سعيد119ورقم ) ،( عن فضيل بن عياض111( رقم )1/333وطلب املاء )

 بن سعيد( عن ابن عجالن عن انفع عن ابن عمر.)سفيان و فضيل بن عياض و حيىي 

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.32ص  )تقدم  ،ابن سليمانالربيع:-3
 ( ثقة إمام جمدد.33)صتقدم الشافعي:-8
 ثقة ثبت إمام. (113تقدم )ص ،ابن عيينةسفيان:-1
  -نه الثقات ( خمتلف فيه وهو إىل التوثيق أقرب إذا روى ع103)ص تقدمابنعجالن:-4

 .-(3)كما ذكر ذلك ابن حبان
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:-5
 .(101تقدم ص)صحايب ابنعمر:-2

                                                 

 ( . 10133( رقم )391-391/ 1، )1، طالثداتينظر: ابن حبان، ( 1) 
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اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح موقوف.

 (: قال الشافعي: اجلرف قريب من املدينة.332/ 1قال البيهقي يف السنن الكربى )
  وليس مبحفوظ.ا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصقال البيهقي: وقد روي مسندً  

 التعليقالفدهي:

أمجع أهل العلم على أن من تطهر ابملاء للصالة قبل دخول وقتها أن طهارته  قال ابن املنذر: 
 .واختلفوا يف الوقت الذي جيزي للمسافر أن يتيمم فيه .كاملة وله أن يصلي هبا ما مل حيدث

وهو  .ول الوقت ويصلي هذا قول الشافعيفقالت طائفة: ملن ال جيد املاء أن يتيمم يف أ 
 .الصحيح من مذهبه وقد اختلف عنه فيها

 (3)وقال إسحاق: يتيمم يف أول الوقت إذا مل يكن له طمع يف وجود املاء من قريب
وهو أن يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت فإن وجد املاء وإال تيمم وصلى وروي  وفيهقولاثن

 .اء وسفيان وأمحد وأصحاب الرأيهذا القول عن علي وبه قال عط
وقال الزهري: ال يتيمم حىت خياف ذهاب الوقت وكذلك قال مالك إال أن يكون مبكان ال  

 .يرجو أن يصيب فيه املاء فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان معه ماء
 .وحكي عنه أنه قال: يتيمم وسط الوقت وكان األوزاعي يقول: أي ذلك فعل وسعه 
ن عمر هنع هللا يضر عرس يف بعض الطريق قريبا من بعض املياه فاحتلم فاستيقظ فقال: وقد ثبت أ 

 .(8)أتروان ندرك املاء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع السري حىت أدرك املاء فاغتسل وصلى
أوائل أوقاهتا  : دلت األخبار الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أن تعجيل الصلوات يفابن املنذر قال

أفضل إال صالة الظهر يف شدة احلر بقوله عليه السالم: إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة فإن شدة احلر 
من فيح جهنم  وفيما روينا عنه عليه السالم أنه قال: إن أحب األعمال إىل هللا تعجيل الصالة يف 

يتطهر ابملاء أو ابلرتاب فكل مصل  أول وقتها، دليل على ذلك ومل يفرق يف شيء من األخبار بني من
                                                 

 (. 2/11، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
 (. 2/11،)مرةعسابقينظر: ابن املنذر، ( 2) 
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أبي طهارة صالها داخل يف مجلة هذا احلديث إال ما استثنته السنة وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم 
 .(3)مبربد النعم وصلى العصر مث دخل املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة، وهللا املوفق

                                                 

 (. 13-2/12، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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(:552حديثرقم)-51
ِإْسَحاقُ ثـََنا َحدَّ الرَّزَّاقَِعنْ,ـ َمْعَمر ,َعْبِد ْبِنُعْرَوةَ,َواْبِنُةَرْيج ,َعْن ِهَشاِم أَبِيهِ,َعْن َعْن,َعْن

بنَحاِطب  الرَّْْحَِن َعْبِد ْبِن َعرََّسيفبـَْعِض,حَيْىَي ُعَمَر َوَأنَّ ُعَمَر َمَع اْعَتَمَر أَنَُّه َأْخبَـَرُه َأاَبُه َأنَّ
َفذََكَرُه.,ْنبـَْعِضاْلِمَياهِالطَّرِيِقَقرِيباامِ

أوالاالتخريج:
( 1/11ابب: غسل اجلنب إذا صلى ومل يغتسل ) ،أخرجه مالك يف املوطأ كتاب: الطهارة

. أن عمر عرس ))عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب. وفيه  ،( عن هشام بن عروة عن أبيه131رقم )
 ،فركب ،فلم جيد مع الركب ماء ،وقد كاد أن يصبح فاحتلم عمر ،ببعض الطريق قريبا من بعض املياه

فقال عمرو بن العاص: قد أصبحت  ،حىت أسفر ،فجعل يغسل ما رأى من االحتالم ،حىت جاء املاء
إن كنت جتد ثيااب أفكل  ،فقال عمر: واعجباه لك اي ابن العاص ،فدع ثوبك يغسل ،ومعك ثياب

 .((وأنضح ما مل أر ،أغسل ما رأيت ،الناس جيد ثيااب؟ فوهللا لو فعلتها لكان سنة
ابب: حكم  ،الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر كتاب: الطهارة ،ومن طريق مالك هبذا اإلسناد

وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب:  ( بنحوه.231( رقم )1/12املين هل طاهر أم جنس؟ )
( قرن يف إسناده بني 331( رقم )1/233ابب: الرجل ال يكون مع ماء إىل مىت ينتظر )،الطهارة

( رقم 1/313ابب: املين يصيب الثوب وال يُعرف مكانه ) ،وكتاب: الصالة ،معمر وابن جريج
( عن معمر فقط 1331( رقم )1/310بنحو رواية مالك ويف ) ،( عن ابن جريج فقط1331)

ده بني معمر ابن املنذر يف األوسط ـ كما تقدم أعاله ـ وقرن يف إسنا ،ومن طريق عبد الرزاق ،بنحوه
ويف  ،( عن معمر فقط بنحوه111( رقم )2/111وأخرجه كذلك يف األوسط ) ،وابن جريج

 ،وأخرجه كذلك مالك يف املوطأ كتاب: الطهارة ( عن ابن جريج فقط بنحوه.121( رقم )2/111)
( عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد 133( رقم )1/11ابب: غسل اجلنب إذا صلى ومل يغتسل )

 ،عبد الرزاق يف مصنفه كتاب: الصالة ،ومن طريق مالك هبذا اإلسناد ،بنحوه ،لت عن عمربن الص
واتبع مالكًا يف روايته هبذا الوجه ـ  وغريه. ،(3133( رقم )2/331ابب: الرجل يصلي وهو جنب )

أخرجه ابن أيب شيبة  ،األول: وكيع ـ اثنان:عن أبيه عن زيد بن الصلت عن عمر عن هشام بن عروة
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( بنحوه 301)(رقم1/92جل جينب يف الثوب فطلبه فلم جيده)ابب: الر  ،مصنفه كتاب: الطهارات يف
 ( مثله.3311)( رقم1/331لي ويف ثوبه اجلنابة )الرجل يصابب: ،كتاب: الطهاراتو  ،خمتصراً 

ابب: الرجل يصلي الفريضة  ،أخرجه الطحاوي يف يف شرح معاين اآلاثر كتاب: الصالة ،الثاين: زائدة
  ( بنحوه.2313( رقم )1/311لف من يصلي تطوعا )خ

 ،أخرجه مالك كتاب: الطهارة ،عن سليمان بن يسار عن عمر ،ويروى هذا األثر من طريق اثلث
( من طريق إمساعيل بن أيب حكيم 131( رقم )1/11ابب: غسل اجلنب إذا صلى ومل يغتسل )

( رقم 1/11صلى ومل يغتسل ) ابب: غسل اجلنب إذا ،وأخرجه مالك كتاب: الطهارة ،بنحوه
 ،واتبع مالكًا يف روايته عن حيىي بن سعيد هبذا الوجه عبدة .( من طريق حيىي بن سعيد بنحوه131)

( رقم 1/331ابب: الرجل يصلي ويف ثوبه اجلنابة ) ،أخرجه بن أيب شيبة يف مصنفه كتاب: الطهارات
ابب: الرجل ال يكون مع  ،: الطهارة( بنحوه خمتصراً.وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب3312)

 ( مثله عن أيوب.333ورقم ) ،( بنحوه332( رقم )1/133ماء إىل مىت ينتظر )
ابب: املين ُيصيب الثوب وال يُعرف  ،وأخرجه كذلك عبد الرزاق يف مصنفه كتاب: الصالة

أيب حكيم أربعتهم )إمساعيل بن  ،من طريق انفع ،( بنحو رواية مالك1331( رقم )1/310مكانه )
ويُروى كذلك هذا األثر من طرق  و حيىي بن سعيد و أيوب و انفع( عن سليمان بن يسار عن عمر.

ابب: املين يصيب الثوب وال يُعرف مكانه  ،ما أخرجه عبد الرزاق كتاب: الصالة ،أخرى منها
طب ( من الطريق معمر عن عروة بن الزبري عن حيىي بن عبد الرمحن بن حا1339( رقم )1/311)

 بنحو رواية مالك. ،عن أبيه
اثنياادراسةاإلسناد:

 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 .إمام ثقة حافظ (113)ص تقدممعمر:-1
 ثقة مدلس. (129تقدم )ص ابنةريج:-4
 ( ثقة ثبت إمام.110)ص تقدموة:هشامبنعر-5
 ثقة. (112)ص تقدم ،هو عروة بن الزبري أبيه:-2
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املدين  ،أبو دمحم و يقال أبو بكر ،(3)هو ابن أيب بلتعة اللخميحيىيبنعبدالرْحنبنحاطب:-7
وعنه: ،عبد الرمحن )أبيه( وأيب سعيد اخلدري وغريمهاروىعن:)حليف ب  أسد بن عبد العزى( 

وزاد ابن  ،وة وهشام بن عروة وغريمها.وثقه ابن سعد والعجلي والنسائي والدارقطين وذكره ابن حبانعر 
وقال الذهيب: ثقة رفيع  ،جليل رفيع القدر ،وقال ابن خراش: يروي عنه الناس ،سعد: كثري احلديث

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة الثالثة تويف سنة أربع ومائة ،القدر
 رفيع القدر. ،ثقةيه:اخلالصةف
أبو حيىي بن أىب  ،بن أىب بلتعة بن عمرو بن عمري اللخميأابه:عبدالرْحنبنحاطب-2

حيىي )أبنه( وعروة بن وعنه: ،عمر وعثمان وغريمهاروىعن:و أخو دمحم(  ،دمحم املدين )وهو والد حيىي
وقال  ،بن سعد: كان ثقة قليل احلديثوزاد ا ،الزبري وغريمها. وثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان

وقال ابن حجر: له رؤية وعدوه يف كبار ثقات  ،وقال أيضاً: كان فقيها ثقة ،الذهيب: قيل له رؤية
(1)التابعني من الطبقة األوىل تويف سنة مثان وستني 

. 

 قليل احلديث. ،ثقةاخلالصةفيه:

صحيح. اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 

                                                 

خرها ميم، هذه النسبة إىل خلم، وامسه مالك بن عدي بن احلارث بفتح الالم املشددة وسكون اخلاء املعجمة ويف آاللَّْخِميُّ:( 1) 
ام بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وخلم وجذ

 ( . 3/130,)(،وابن األثري، اللباب، د. ط11/210، )1،طاألنسابالسمعاين، قبيلتان من اليمن نزلتا الشام.
، الثدات( ، وابن حبان، 1911( رقم )313، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/210، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد،  (2) 

هتذيب( ، واملزي، 133( رقم )13)ص 1، طسؤاالتالربقاينللدارقطين( ، والربقاين، 1030( رقم )123/ 1، )1ط
( ، وابن حجر، 1202( رقم )2/310) ،1، طالكاشف( ، والذهيب، 1913( رقم )339-31/331، )1، طالكمال

 ( . 1132( رقم )133، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 300( رقم )11/233، )1، طالتهذيب
، الثدات( ، وابن حبان، 333( رقم )230، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/13، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 3) 

، الكاشف( ، والذهيب، 3193( رقم )39-11/31، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3330( رقم )1/11، )1ط
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )2/112، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 3110( رقم )1/121، )1ط
 ( . 3933( رقم )339، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 323( رقم )1/119)
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:(557حديثرقم)-54
ثـََناُموَسىْبُنَهاُرونَ يفاجْلُُنِباَل,ثناحَيْىَي,َحدَّ َعْنَأيبِإْسَحاَقَعِناحْلَاِرِثَعْنَعِليّ  ثناَشرِيك 

 قَاَل: اْلَماَء َوَصلَّىفَ))جيَُِد تـََيمََّم َوِإالَّ اْلَماَء َوَةَد فَِإْن اْلَوْقِت آِخِر َوبـَنْيَ َنُه بـَيـْ َما َوَةَديـَتَـَلوَُّم ِإْن
.((اْلَماَءاْغَتَسَ َوَلْيُِعْدَماَمَضى

أوالاالتخريج:
ابب: من قال ال يتيمم ما رجاء أن يقدر على  ،أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب: الطهارات

( بنحوه خمتصرا ـ إىل قوله ـ )آخر الوقت( و ابب: من قال ال يعيد جيزيه 1133( رقم )1/139املاء )
ابب: بيان املوضع الذي  ،والدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة ،( به9033( رقم )2/133صالته )

وابن املنذر ـ كما تقدم  ،( بنحوه120( رقم )1/333جيوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب املاء )
جود ابب: من تلوم بينه وبني آخر الوقت رجاء و  ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،أعاله ـ
 كلهم من طريق شريك بن عبد هللا القاضي.  ،بنحوه ،املاء

( رقم 1/232ابب: الرجل يعزب عن املاء ) ،وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب: الطهارة
 ( بنحوه من طريق إسرائيل.323)

ابب: ما ُروي يف طلب املاء ويف حد  ،وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة
من طريق إبراهيم بن عمر. ثالثتهم )شريك و إسرائيل و  ،( بنحوه1101رقم ) (1/311الطلب )

 إبراهيم( عن أيب إسحاق عن احلارث األعور عن علي هنع هللا يضر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (123)ص تقدم موسىبنهارون:-3
  .حافظ إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث( 113)ص تقدم ،احلماينحيىي:-8
 .كثريًا  ( صدوق خيطئ111)صتقدم  ،النخعيشريك:-1
 ثقة مدلس. (11)ص تقدمالسبيعي  :إسحاقوأب-4
 .فضعي( 91)صتقدم  ،األعوراحلارث:-5
 .(11تقدم )صصحايب :هنع هللا يضرعلي-2
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اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
ج به. وأبو إسحاق: مدلس . فيه احلارث األعور ضعيف الحيت(3)ضعيف جًدا. قال البيهقي: اليصح 

، وشريك يف حفظه (8)ومل يسمع من احلارث سوى أربعة أحاديث كما ذكر ذلك النسائي ،وقد عنعن
 .كما هو ظاهر يف التخريج  احلماين متابعحيىي ضعف، وهو مقرون بغريه يف رواية البيهقي، وكذا 

                                                 

 ( . 1123( برقم: )233/  1)3طالسننالكربى,البيهقي، ( 1) 
 ( . 1/111) 1، طالسننالكربىالنسائي، ( 2) 

file:///E:/برنامج%20خادم%20الحرمين%20الشريفين/HadithNewCompare-(120183)
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إذاتيمموصلىمثوةداملاءقب خروجالوقت:

(:552حديثرقم)-55
ْبُناحْلََسنِ ثـََناَعِليُّ تـََيمََّم))قَاَل:,َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع ,ثناحَيْىَي,َعْنُسْفَيانَ,ثناَعْبُدهللاِ,ـَحدَّ

َوالشَّْمُسُمْرتَ فـََدِدَم َفَصلَّىاْلَعْصَر اْلَمِديَنِة ِمَن ِميَلنْيِ َأْو يـَْعيِنِميالا َعَلىرَْأس  ُعَمَر ِفَعة فـََلْماْبُن
.((يُِعِدالصَّاَلةَ

أوالاالتخريج:
وابن  ،( بنحوه993( رقم )1/223ابب: بدء التيمم ) ،أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب: الطهارة

 ،والدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة ،من طريق عبد هللا –كما تقدم أعاله   -املنذر يف األوسط 
( 113( رقم )1/333التيمم فيه وقدره من البلد وطلب املاء )ابب: يف بيان املوضع الذي جيوز 

ابب: املسافر يتيمم  ،والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ،من طريق يزيد بن أيب حكيم ،بنحوه
( رقم 1/313يف أول الوقت إذا مل جيد املاء ويصلي مث ال يعيد وإن وجد املاء يف آخر الوقت )

أربعتهم )عبد الرزاق وعبد هللا ويزيد بن أيب حكيم ودمحم بن  ،بن جشعم من طريق دمحم ،( به1039)
 جشعم( عن سفيان عن حيىي بن سعيد عن انفع عن ابن عمر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (30)صتقدم عليبناحلسن:-3
 رمبا أخطأ يف األمساء. ،صدوق (31)صتقدم  ،ابن الوليدعبدهللا:-8
 .إمام ثقة   (91دم )صتق ،الثوريسفيان:-1
 أبو سعيد املدين القاضي. ،بن قيس األنصاري النجاري حيىي:هوابنسعيد-4

وسعيد بن املسيب  ،وأيب أمامة بن سهل ،والسائب بن يزيد ،: أنس بن مالكروىعن
 وشعبة وخلق. ،وابن أيب ذئب -مع تقدمه  -الزهري وعنه:
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وزاد أمحد  ، وأمحد وأبو زرعة وأبو حامت والنسائيوثقه سفيان الثوري وابن معني وابن املديين
وقال  ،قال الذهيب: إمام حافظ ثقة حجة ،ووثقه غريهم خلق كثري ،وزاد النسائي ثبت مأمون ،ثبت

(3)ابن حجر: ثقة ثبت من الطبقة اخلامسة تويف سنة أربع وأربعني ومائة أو بعدها 
. 

 واحلفاظ بذلك. ثقة ثبت؛ كما وصفه األئمة النقاداخلالصةفيه:
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:-5
 .(101تقدم ص)صحايب ابنعمر:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح

 التعليقالفدهي:

ا كما أمر هللا وصلى مث وجد املاء بعد ا طيبً أمجع أهل العلم على أن من تيمم صعيدً قال ابن املنذر: 
 .خروج وقت الصالة ال إعادة عليه

 .واختلفوا فيمن صلى ابلتيمم مث وجد املاء قبل خروج الوقت 
يعيد الصالة هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن سريين، والزهري  فدالتطائفة:

 .اعي إعادهتا وقال: ليس ذلك بواجبوربيعة، واستحب األوز 
وروى يزيد التسرتي عنه أنه  واختلف فيه عن احلسن فروى يونس عنه أنه قال: يعيد ما دام يف الوقت

 .قال: هو ابخليار إن شاء اغتسل وأعاد وإال فقد مضت صالته
وبه قال الشعيب والنخعي وأبو سلمة بن ، ال إعادة عليه فعل ذلك ابن عمر ومل يعد وقالتطائفة:

 .عبد الرمحن ومالك وسفيان والشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي

                                                 

ـ  31/331، )1ط، هتذيبالكمال( ، واملزي، 120( رقم )133-3/139) 1، طاجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
، الكاشف( ، الذهيب، 1339( رقم )111-11/111، )1، طاتريخبغداد( ، واخلطيب البغدادي، 1931( رقم )319
، التدريب( ، ابن حجر، 311( رقم )223-11/221، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1111( رقم )2/311، )1ط
 ( . 1113( رقم )131، )ص1ط
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وقد أدى هذا فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإجياب اإلعادة  ،قال أبو بكر: وكذلك نقول  
عليه فليأت حبجة وال حجة نعلمها مع من أوجب عليه اإلعادة وال فرق بني من صلى جالسا لعلة مث 
أفاق وقدر على القيام ومن صلى عرايان ال يقدر على ثوب مث وجد الثوب يف الوقت وبني من صلى 

 .(3)يصلي مث وجد املاء أن ال إعادة على أحد منهمابلتيمم حيث جيوز له أن 
 :املتيمم جيد املاء بعد أن يدخل يف الصالةمسألة: 

أمجع عوام أهل العلم على أن من تيمم مث وجد املاء قبل دخوله يف الصالة أن طهارته  قال ابن املنذر:
نه أنه قال يف اجلنب تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إال حرف روي عن أيب سلمة فإنه فيما بلغين ع

؟واختلفوافيمنتيممفدخ الصالةمثوةداملاء.يتيمم مث جيد املاء قال: ال يغتسل
 .فقالت طائفة: ميضي يف صالته ويتمها وال إعادة عليه هذا قول مالك والشافعي وأمحد وأيب ثور 

 .وقد حكي عن أمحد أنه قال: أعجب إيل إىل أن يتوضأ
يتوضأ ويستقبل الصالة هذا قول الثوري وحكي عن النعمان أنه قال: إن وقالت طائفة: ينصرف ف 

ويف قول  .وجد املاء قبل أن يسلم وقد قعد قدر التشهد أن صالته فاسدة فيتوضأ ويستقبل الصالة
 .يعقوب ودمحم: صالته اتمة إذا قعد قدر التشهد

مث وجد املاء قال: ينصرف فيتوضأ وقال األوزاعي قوال اثلثا سئل األوزاعي عن رجل تيمم وصلى ركعة  
 .مث يضيف إىل ركعته اليت صلى ركعة فتكوان له تطوعا مث يستأنف املكتوبة

: احتج بعض من يقول ابلقول األول فقال: جعل هللا للطهارة وقتا وجعل -ابن املنذر -قال أبو بكر 
يها ووقت الصالة هو وقت للصالة وقتا غريه فوقت الطهارة هو وقت القيام إىل الصالة قبل الدخول ف

الدخول يف أدائها وهو حينئذ غري متعبد بفرض الطهارة إذ ال جيوز له أن يدخل الصالة إال بعد فراغه 
من طهارهتا فإذا تيمم كما أمر فقد خرج عن فرض الطهارة وإذا كرب فقد دخل يف فرض الصالة قال 

ى من الصالة كما فرض عليه وأمر به أبو بكر: وال جيوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما صل
 .(8)إال حبجة من كتاب أو سنة أو إمجاع

                                                 

 (. 13-2/13، )1ط ،األوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
 (. 11-2/11، )مرةعسابقينظر: ابن املنذر، ( 2) 
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ِئنيَ ِماْلُمتَـَوضِّ :ِذْكُرِإَماَمِةاْلُمتَـَيمِّ

(:559حديثرقم)-52
ثـََناحَيْىَيْبُنحُمَمَّد  أَنَُّهَكرَِه,َعْنَعِليّ ,َعِناحْلَاِرثِ,َعْنَأيبِإْسَحاقَ,ثناَحْفص ,ثناُمَسدَّد ,َحدَّ

ِئ. ُماِبْلُمتَـَوضِّ َأْنُيَصلَِّياْلُمتَـَيمِّ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/332ابب: يف كراهية إمامة املتيمم املتوضئني ) ،أخرجه الدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة

ن واب ،من طريق حجاج« ال يؤم املقيد املطلقني وال املتيمم املتوضئني»( ولفظه 111( ورقم )113)
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: الطهارة ابب: كراهية من   ،املنذر يف األوسط ـ كما تقدم أعاله ـ

كالمها ابن املنذر والبيهقي   ،( بنحوه1111( رقم )1/311كره ذلك أي ـ املتيمم يؤم املتوضئني ـ )
طريق عبد ( من 1211( رقم )1/2131وأخرجه ابن القيسراين يف تذكرة احلفاظ ) ،من طريق حفص

الرْحن( ،هللا بن عبد الرمحن عبد هللابن )حجاجوحفصوعبد إسحاقعن ثالثتهم أيب عن
 احلارثبنعلي.

اثنياادراسةاإلسناد:
  .ثقة حافظ (39تقدم )ص :حيىيبندمحم-3
 ( ثقة حافظ.39)ص تقدممسدد:-8
 ،(3)ال له الغاضريويقو عمر البزاز الكويف القارىءأب حفص:هوابنسليماناألسدي-1

أيوب السختياين وأيب إسحاق  رويعن ،ويعرف حبفيص وهو حفص بن أىب داود )صاحب عاصم(
 حفص بن غياث وعلى بن حجر املروزي. وعنه ،السبيعي

                                                 

بفتح الغني وابلضاد املعجمة، هذه النسبة إىل غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية وينسب إليه  الَغاِضِريُّ:( 1) 
 ( . 2/312اللباب)كثري. ابن األثري، ، 
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وقال أمحد  ،ضعفه ابن معني وابن املديين والبخاري واجلوزجاين وأبو زرعة وأبو حامت والدارقطين وغريهم
وقال شعبة: كان حفص يستعري   ،بل ومنهم من كذبه ،وابن خراش والنسائي: مرتوكومسلم وأبو حامت 

 وقال: أخذ مين كتااب فلم يرده وكان أيخذ كتب الناس فينسخها. ،كتب الناس
وقال ابن حبان: كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل وكان أيخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غري 

وقال الذهيب: ثبت يف القراءة  ،أحاديثه عمن روى عنهم غري حمفوظةوقال ابن عدي: عامة  ،مساع
وقال ابن  ،وإال فهو يف نفسه صادق ،واهي احلديث؛ كان ال يتقن احلديث ويتقن القرآن وجيوده

 .(3)وقيل غري ذلك ،مات سنة مثانني ومائة ،من الثامنة ،حجر: مرتوك احلديث مع إمامته يف القراءة
 احلديث.ضعيف اخلالصةفيه:

 ( ثقة مدلس.11)ص تقدم  ،السبيعي إسحاق:وأب-4
  .ضعيف احلديث لني (91)صتقدم  ،األعوراحلارث:-5
 .(11تقدم )صصحايب :هنع هللا يضرعلي-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .ضعيف، فيه احلارث ضعيف

 .كما يف التخريج أعاله  متابعفهو حفص أما و  

                                                 

( ، وأمحد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، 213( رقم )31، )ص1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعنيابن معني، ينظر:( 1) 
( ، واجلوزجاين، 3211( رقم )3/11( و )3320( رقم )2/103( و )2139( رقم )2/390، )2رواية ابنه عبد هللا، ط

( ، وأبو زرعة 2113( رقم )1/130) 1، طالكىنواألمساء( ، ومسلم، 113( رقم )191)ص د.ط، أحوالالرةال
الضعفاء( ، والنسائي، 133( رقم )113-3/113) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 2/102) الضعفاءالرازي، 

، الكام ( ، وابن عدي، 239( رقم )1/211، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 133( رقم )31)ص 1ط,واملرتوكون
واملرتوكونا( ، و ابن اجلوزي، 101( رقم )211-3/219، )1ط ( ، والذهيب، 333( رقم )1/221) 1ط، لضعفاء

، هتذيبالكمال( ، واملزي، 2121( رقم )1/119، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1131( رقم )1/331، )1، طالكاشف
( ، وابن حجر، 1330( رقم )11-1/10، )1ط ( ، وابن حجر، 100( رقم )302-2/300، )1، طالتهذيب

 ( . 1301م )( رق112، )ص1، طالتدريب
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 التعليقالفدهي:

أمجع أهل العلم أن ملن تطهر ابملاء أن يؤم املتيممني واختلفوا يف إمامة املتيمم ملنذر: قال ابن ا
املتطهرين ابملاء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ ال فرق بني الطهارتني يف أن كل واحد منهما طهارة  
كاملة وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم وخلفه عمار بن ايسر يف نفر من أصحاب النيب صلى 
هللا عليه وسلم وبه قال ابن املسيب واحلسن وعطاء والزهري ومحاد ومالك وسفيان وأمحد وإسحاق 

واحتج أمحد بفعل ابن عباس وكرهت طائفة أن يؤم املتيمم املتوضئ روي  ،وأبو ثور والنعمان ويعقوب
 .هذا القول عن علي

ن إمامهم إال أن يكونوا يف اجلنابة وقال ربيعة: إن كان جنبا أو جاء من الغائط مل يؤم أصحابه وإن كا
مثله وكذلك قال حيىي األنصاري وكره النخعي أن يؤمهم وقال دمحم بن احلسن: ال يؤمهم بلغنا ذلك 

 .عن علي
وقد روينا عن األوزاعي قوال اثلثا قال: ال يؤمهم إال أن يكونوا يف التيمم مثله إال أن تكون أمريا مؤمرا  

 .أتمري أمهم املتوضئفإن كانت إمامته على غري 
: يؤمهم املتيمم إذ ال فرق بني الطهارتني، وحديث علي ال يثبت ولو ثبت -ابن املنذر -قال أبو بكر 

 .(3)الحتمل أن يكون كره ذلك ولو فعله فاعل أجزأه وقد فعل ذلك ابن عباس
 
 

                                                 

 (. 13-2/13، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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(:521حديثرقم)-57
ْبِنَأيباْلُمِغريَةِ,َعْنَأْشَعَثْبِنِإْسَحاقَ,رِير ثناةَ,ثناَسِعيد ,َأْخبَـَرََنحُمَمَُّدْبُنَعِليّ  ,َعْنَةْعَفِر

ُةبَـرْي  اْبِن وََكانُوا,َعِن َعمَّار  ِفيِهْم ملسو هيلع هللا ىلصيفَسَفر  َأْصَحاِبالنَّيبِّ ِمْن يفنـََفر  َعبَّاس  اْبُن قَاَل:َكاَن
ُمونَُهُيَصلِّيِِبِْمِلَدرَ ملسو هيلع هللا ىلصيـَُددِّ ,ابَِتِهِمَنالنَّيبِّ َوَأْخبَـَرُهْمأَنَُّهَصلَّىِِبِْمَوُهَوُةُنب  َفَصلَّىِِبِْمَذاَتيـَْوم 

م . ُمتَـَيمِّ

أوالاالتخريج:
( رقم 2/23يف الرجل يكون يف سفر ومعه أهله ) ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارة

ابب الرجل يعزب عن املاء ومعه  ،للفظ( والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة(  )هبذا ا1032)
ابب املتيمم  ،وكتاب الطهارة ،( بنحوه خمتصرا1011( رقم )1/219أهله فيصيبها إن شاء مث يتيمم )

 ( مبثله خمتصرا.1129( رقم )1/233يؤم املتوضئني )

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (13)ص تقدم الصائغ ـدمحمبنعلي:3
 ثقة من احلفاظ األثبات. (101)ص ابن منصور. تقدم ـسعيد:8
 ثقة ثبت. (123)ص تقدم  ،بن عبد احلميداـةرير:1
(3)هو ابن سعد بن مالك بن هاىنء بن عامر بن أيب عامر األشعريـأشعثبنإسحاق:4

وعنه: ،أيب املغرية واحلسن وغريمها جعفر بنروىعن:ابن عم يعقوب بن عبد هللا القمي( )(8)القمي
وقال البزار: روى  ،وقال أمحد: صاحل احلديث ،جرير وحيىي بن ميان وغريمها. وثقه ابن معني والنسائي

                                                 

بفتح األلف وسكون الشني املعجمة وفتح العني املهملة وكسر الراء، هذه النسبة إىل أشعر وهي قبيلة مشهورة من اأَلْشَعِريُّ:( 1) 
 .  (1/13,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/211، )1، طاألنساباليمن. . السمعاين، 

بضم القاف وتشديد امليم املكسورة، هذه النسبة إىل بلدة قم، وهي بلدة بني أصبهان وساوة كبرية، غري أن أكثر الُدمِّيُّ:( 2) 
 ( . 3/11)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 10/393، )1، طاألنسابأهلها الشيعة. . السمعاين، 
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وقال ابن حجر: صدوق من  ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،أحاديث مل يتابع عليها وقد احتمل حديثه
(3)السابعة 

. 

 ما مل يُتابع عليه.ويُتأىن في ،صدوقاخلالصةفيه:
املغرية:5 أيب بن ةعفر  ،اخلزاعي القمي ،قيل: هو دينارـ ابن جبري وعكرمة روىعن:
 ،وغريمها وزاد أمحد: ليس هو  ،أشعث وأبو اجلنيد الرازي وغريمها. وثقه أمحد وابن حبانوعنه:

 ابملشهور.
بل  ،امت وما نقل توثيقهوذكره ابن أيب ح ،وقال ابن مندة: ليس هو ابلقوي يف سعيد بن جبري 
وقال الذهيب: كان صدوقًا وقال ابن حجر: صدوق يهم  ،وقال اخلزرجي: صدوق له أوهام ،سكت

 .(8)من الطبقة اخلامسة 
 فيه: روى له البخاري يف  ،وحديثه عن سعيد بن جبري ليس ابلقوي ،صدوقاخلالصة

 والباقون سوى مسلم. ،وابن ماجه يف التفسري ،األدب
 ثقة إمام حجة.( 113تقدم )صري:ـابنةب2
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباسـ7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 حسن ألجل جعفر وأشعث فإهنما صدوقان.

                                                 

( ، 12111( رقم )9/129، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 313رقم ) (2/213) اجلرحوالتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1) 
( ، وابن 130( رقم )1/310، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 121( رقم )3/213، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

 ( . 121( رقم )112، )ص1حجر، التقريب، ط
 (2 ) ( رقم 3/293( و )3333( رقم )3/102، )2ط – رواية ابنه عبد هللا -العل ومعرفةالرةالأمحد بن حنبل، ينظر:

( ، 111( رقم )11)ص 1، طالثدات( ، والعجلي، 1039( رقم )1/133، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1211)
( ، والذهيب، 903( رقم )1/231، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 319( رقم )1/113، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 

( ، ومغلطاي بن قليج، 1131( رقم )1/311، )1، طامليزان( ، والذهيب، 31) ( رقم9/33، )1، طاتريخاإلسالم
هتذيبالكمال ( ، 111( رقم )2/109، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1003( رقم )3/233، )1، طإكمال

 ( . 310( رقم )131، )ص1( ، وابن حجر، التقريب، ط13، )ص1، طخالصةتذهيبهتذيبالكمالواخلزرجي، 
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(:523حديثرقم)-52
ِإْسَحاقَ- َعْن ثُوََن احْلَُبابِ,َحدَّ ْبِن َقاضِ,َعْنزَْيِد ْبُنَصاِلح  ياأْلَْنَدُلِسَأْخبَـَرينَأْخبَـَرينُمَعاِويَُة

احْلَاِرِثاحلَْْضَرِميُّ ْبُن َثيِنََنِفع ,اْلَعاَلُء ُعَمَر,َحدَّ فََأَصاَبِتاْبَن يفَسَفر  ُعَمَر قَاَل:َصِحْبُتاْبَن
َعَنا.َةَنابَة َوَلْيـَْدِدْرَعَلىَماء فـَتَـَيمََّمَوَأَمَرينَأْنُأَصلَِّيِِبِْموََكاَنَماء مَ

أوالاالتخريج:
إسحاق ثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن العالء بن  يق( من طر 233/ 1أخرجه البيهقي )

 احلارث عن انفع به.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ إمام. (110تقدم )صابن راهويه ـإسحاق:3
الكويف  ،سني العكليأبو احل ،وقيل: ابن رومان التميمي ،هو ابن الراينـزيدبناحلباب:8

أمحد بن  وعنه ،سفيان الثوري ومعاوية بن صاحل وغريمها روىعنسكن الكوفة(  ،)خراساين األصل
 على ابن املديين وغريمها. دمحم بن حنبل و

وثقه ابن معني وابن املديين والعجلي وأمحد بن صاحل املصري والدارقطين وعثمان بن أيب  
فكان ميلي من حفظه  ،إال أنه كان أينف أن خيرج كتابه ،حلديث صدوقاً وزاد املصري معروفًا اب ،شيبة

ويعترب حديثه إذا روى عن  ،فرمبا وهم يف شيء. وذكره ابن حبان يف الثقات ووصفه أبنه خيطئ
وزاد أمحد: كان  ،وأما روايته عن اجملاهيل ففيها املناكري. وقال أمحد وأبو حامت: صدوق ،املشاهري

وقال ابن قانع:  ،وزاد أبو حامت: صاحل ،ولكن كان كثري اخلطأ ،معاوية بن صاحليضبط األلفاظ عن 
وصفه الذهيب ابحلافظ مل  ،وقال حيىي بن معني: كان يقلب حديث الثوري ومل يكن به أبس ،صاحل

من الطبقة التاسعة  ،يكن به أبس وأنه قد يهم. وقال ابن حجر: صدوق خيطئ يف حديث الثوري
.(3)مائتني مات سنة ثالثني و 

                                                 

( ، ابن 13211( رقم )9/210، )1، طالثدات( ، ابن حبان، 391( رقم )111، )ص: 1، طالثداتالعجلي، ر:ينظ( 1) 
( رقم 111-3/111، )1، طالكام ( ، ابن عدي، 2139( رقم )112-3/111) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، 

الكمال( ، واملزي، 331( رقم )31)ص:  1، طالثدات( ، والعجلي، 101) ( رقم 31-10/30) ،1، طهتذيب
= 
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أخرج له البخاري يف  ،وقع له بعض الوهم يف بعض مروايته عن الثوري ،ثقةاخلالصةفيه:
واعتمده الذهيب يف امليزان  ،وأخرج له مسلم وأصحاب السنن واحتجوا به ،جزء القراءة خلف اإلمام

 ورمز له ب )صح( للعمل على توثيقه.
معاويةبنصاحل:1 (3)عثمان بن سعيد بن سعد احلضرميوقيل: ابن  ،هو ابن حديرـ

أبو  ،
زيد وعنه: ،العالء وسعيد بن غزوان وغريمهاروىعن: ،(8)احلمصي ،وقيل أبو عبد الرمحن ،عمرو

األول: من وثقه ومنهم؛ ابن مهدي وابن سعد وابن معني اخُتلففيهعلىقولني:والليث وغريمها. 
 بن حبان وغريهم.وأمحد والعجلي وأبو زرعة والبزار والنسائي وا

يكتب  ،حسن احلديث ،حيث ذكر أنه صاحل احلديث أبوحامتالثاين: من تكلم فيه ومنهم؛ 
ال يرضاه وكان يقول: ما كنا أنخذ عنه يف ذلك الزمان وال  حيىيالدطانوكان  ،حديثه وال حيتج به

وقال ابن عدي: له وابن مهدي ال يبايل.  ،حرفًا. وكان ينكر على عبد الرمحن بن مهدي روايته عنه
وصفه  ،إال أنه يقع يف حديثه إفرادات ،وهو عندي صدوق ،وما أرى حبديثه أبساً  ،حديث صاحل

وقال ابن حجر: صدوق له أوهام من الطبقة السابعة مات سنة  ،الذهيب أبنه صدوق إمام حافظ ثقة
 .(1)مثان ومخسني وقيل بعد السبعني

                                                                                                                                                         

= 

( ، ابن 1123( رقم )1/311، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2331( رقم )2/100، )1، طامليزان( ، والذهيب، 2031)
 ( . 2123( رقم )222، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 139( رقم )303-3/302، )1، طالتهذيبحجر، 

 (1 ) قوطة وفتح الراء، هذه النسبة إىل حضرموت وهي من بالد اليمن من بفتح احلاء املهملة وسكون الضاد املناحَلْضَرِميُّ:
 ( . 1/310,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/113، )1، طاألنسابأقصاها. . السمعاين، 

 (2 ) بكسر احلاء املهملة وتشديد امليم املكسورة ويف آخرها الصاد املهملة، هذه النسبة إىل احلمص وهو احلب احِلْمِصيُّ:
 ( . 1/393,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 3/211، )1، طاألنسابملعروف. . السمعاين، ا

( ، والعجلي، 1333( رقم )1/331) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 1/121، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
( ، وابن 1110( رقم )393-9/392) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1133( رقم )332، )ص1، طالثدات
هتذيب( ، واملزي، 1999( رقم )9/131) 1طالكام ,( ، وابن عدي، 10330( رقم )1/310، )1، طالثداتحبان، 
اتريخ( ، والذهيب، 1121( رقم )2/211) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1019( رقم )133ــ29/193، )1، طالكمال
 3، طالسري( ، والذهيب، 113( رقم )1/133) 1، طذكرةاحلفاظت( ، والذهيب، 311( رقم )3/301) 1، طاإلسالم

، 1، طامليزان( والذهيب، 333( رقم )332، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، والذهيب، 13( رقم )1/119-113)
= 
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 الذهيب يف امليزان ورمز له )صح( للعمل على توثيقه. واعتمده ،ثقة له إفراداتاخلالصةفيه:
روىعن:الشامي الدمشقي.  ،هو أبو وهب ويقال أبو دمحمـالعالءبناحلارثاحلضرمي:4

 معاوية وعبد الرمحن األوزاعي وغريمها.وعنه: ،ابن أرطأة وابن دينار وغريمها
وقال  ،و حامت والفسوي وابن حبانوثقه ابن معني وابن املديين وأمحد ودحيم وأبو داود وأب

وذكر  ،وكان يفيت حىت خولط ،ولكنه أعلم أصحاب مكحول وأقدمهم ،ابن سعد: كان قليل احلديث
وقال الذهيب:   ،رماه األئمة ابلقدر منهم ابن معني وأبو داود وأبو حامتقلت:أاب داود أنه تغري عقله. 
وقال ابن حجر: أحد  ،إال أنه كان يُرمى ابلقدر ،وقال أيضاً: صدوق عامل ،كان ثقة مفتيا جليال

صدوق فقيه لكن رمي ابلقدر وقد اختلط من الطبقة اخلامسة مات سنة ست وثالثني  ،األئمة الكبار
 .(3)ومائة

 وكان أعلم وأوثق أصحاب مكحول وأقدمهم. ،كان يرمى ابلقدر  ،ثقةاخلالصةفيه:
 .ثقة حافظ (131تقدم ص)َنفع:ـ5
 .(101تقدم ص)صحايب :ابنعمرـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .)حدثوان(ابن املنذر له من اسحاق لقولهلعدم مساع  ،منقطعإسناد 

                                                                                                                                                         

= 

( 10/211، )1، طالتهذيب( وابن حجر، 39( رقم )1/10، )1، طالتكمي ( ، وابن كثري، 9123( رقم )3/131)
 ( 1012( رقم )112)ص 1طحبرالدم,(، وابن املربد، 1112( رقم )139، )ص1، طالتدريبوابن حجر، (،393رقم )

معني( ، وابن معني، 1/313، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  ابن ( رقم 3/331) 1رواية الدوري، ط - اتريخ
( ، وابن املربد، 1211( رقم )3/313( ، و )1113) الدم, املعرفة( ، والفسوي، 900)( رقم 122)ص 1طحبر

، 1، طالثدات( ، وابن حبان، 1313( رقم )1/313) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 2/319، )2، طوالتاريخ
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 3110( رقم )22/319، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3399( رقم )1/213)
( 9/333، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1121( رقم )3/39، )1، طامليزان( ، الذهيب، 3323( رقم )2/103)

، 2، طلسانامليزان( ، وابن حجر، 211( رقم )393، )ص1، طمنتكلمفيهوهوموثق( ، و الذهيب، 131رقم )
 ( . 1230( رقم )333، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 3013( رقم )1/309)
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ِذْكُرتـََيمُِّمَمْنَخِشَيَأْنتـَُفوَتُهالصَّاَلُةَعَلىاجْلََنازَِة:
(:528حديثرقم)-59

َهاُرونَ ُموَسىْبُن ثـََنا ال,َحدَّ َنْصر  أَبُو اْلُمَعاَف,تَّمَّارُثنا ِعْمَرانَ,ثنا ْبِنِزاَيد ,َعْن ُمِغريََة َعْن,َعْن
قَاَل:يـَتَـَيمَُّم.,يفالرَُّةِ تـَْفَجُؤُهاجْلََنازَُةَوُهَوَعَلىَغرْيُِوُضوء ,َعِناْبِنَعبَّاس ,َعطَاء 

أوالاالتخريج:
الرجل خياف أن تفوته الصالة على اجلنازة يف  ،كتاب اجلنائز  ،أخرجه بن أيب شيبة يف املصنف

والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر كتاب يف  ،( بنحوه11311( رقم )2/331وهو غري متوضئ )
( به 133( رقم )1/91) ابب ذكر اجلنب واحلائض والذي ليس على وضوء وقراءهتم القرآن ،الطهارة

( به وزاد )ويصلي 1111( رقم )2/33وزاد )ويصلي عليها(. والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر )
 عليها( كلهم من طريق املغرية بن زايد عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس موقوفًا.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (123)ص تقدم ـموسىبنهارون:3
التمار:8 أبونصر (1)أبو نصر التمار (8)النسائي(3)عبد امللك بن عبد العزيز القشرييـ

موسى بن هارون ومسلم وغريمها. وثقه ابن وعنه: ،املعاىف وأابن العطار وغريمهاروىعن: (4)الدقيقي
 .وزاد ابن سعد فاضاًل خريًا ورًعا ،سعد وأبو داود وأبو حامت والنسائي وابن حبان وغريهم

                                                 

شني وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها راء هذه النسبة إىل قشري بن كعب بن ربيعة بن بضم القاف وفتح الالُدَشرْيِيُّ:( 1) 
 ( 3/31),، د. طاللباب(،وابن األثري،323/ 10،)1،طاألنسابعة قبيلة كبرية ينسب إليها كثري.السمعاين،عامر بن صعص

 (2 ) هذه النسبة إىل بلدة خبراسان يقال هلا: نسا. السمعاين، بفتح النون والسني املهملة بعدها اهلمزة املفتوحة، النََّساِئيُّ:
 ( . 3/301,)، د. طاللبابوابن األثري،( ، 13/93، )1، طاألنساب

بفتح التاء املنقوطة ابثنتني من فوقها وتشديد امليم ويف آخرها الراء، هذه النسبة اىل بيع التمر، وكان مجاعة يبيعونه. التَّمَّاُر:( 3) 
 .(1/221,)، د. طاللبابوابن األثري،( ، 3/12، )1، طألنساباالسمعاين، 

بفتح الدال املهملة والياء الساكنة آخر احلروف بني القافني، هذه النسبة إىل الدقيق وبيعه وطحنه، اشتهر هبذه الدَِّقْيِديُّ:( 3) 
 ( 1/101,)لباب، د. طوابن األثري، ال( ، 1/313) 1، طاألنسابالنسبة مجاعة من أهل العلم. السمعاين، 
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وقال ابن حجر: ثقة  ،وصفه الذهيب: ابإلمام الثقة الزاهد القدوة ،وزاد أبو حامت كان يعد من االبدال
 .(3)تويف سنة مثان وعشرين ومائتني ،حافظ عابد من صغار التاسعة

 وكذلك احلاكم وابن حبان. ،خرج أبو عوانة حديثه ،يعد من األبدال ،ثقة حافظاخلالصةفيه:
املعاف:1 (8)هو ابن عمران األزدي الفهميـ

 ،(1)أبو مسعود املوصلي ، املغرية بن روىعن:
 أبو نصر التمار وبشر احلايف وغريمها.وعنه: ،والثوري وغريمها زايد

وقال أمحد:  ،وقال الثوري: ايقوتة العلماء ،وغريهموثقه وكيع وابن سعد وابن معني وأبو حامت  
وقال ابن  ،وصفه الذهيب ابلثقة اإلمام احلافظ القدوة ،وجعل يعظم أمره ،املعاىف شيخ له قدر وحال

(4)مات سنة أربع أو مخس ومثانني ومائة  ول من الطبقة العاشرةمقب ،حجر: كان ثقة
. 

                                                 

( ، وابن 1193( رقم )1/319) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1/330، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، والذهيب، 3130( رقم )31/ 19، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 13032( رقم )9/330، )1، طالثداتحبان، 
، السري( ، والذهيب، 211( رقم )11/111، )1، طاتريخاإلسالمالذهيب، ( ، و 3312( رقم )111/ 1، )1، طالكاشف

إكمالهتذيب( ، ومغلطاي بن قليج، 1221( رقم )2/119، )1، طامليزان( ، والذهيب، 133( رقم )111/ 10، )3ط
لسان( ، وابن حجر، 3133( رقم )313، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 3312( رقم )323/ 9، )1، طالكمال

 ( . 131( رقم )102)ص  1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 3911( رقم )1/232، )2، طيزانامل
، األنساببفتح الفاء وسكون اهلاء ويف آخرها امليم، هذه النسبة إىل فهم، وهو بطن من قيس عيالن. السمعاين، الَفْهِميُّ:( 2) 

 ( ،. 2/339)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 10/213، )1ط
بفتح امليم وسكون الواو وكسر الصاد املهملة ويف آخرها الالم، هذه النسبة إىل املوصل، وهي من بالد اجلزيرة، املَْوِصِليُّ:( 3) 

وإمنا قيل لبالدها اجلزيرة ألهنا بني الدجلة والفرات، خرج منها مجاعة من العلماء واألئمة من كل جنس ويف كل فن: 
 ( . 3/213,)وابن األثري، اللباب، د. ط،  (12/391، )1، طاألنسابالسمعاين، 

( ، وابن 1/113) 1رواية ابن حمرز، ط - اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/391، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
معنيمعني،  ابن ( رقم 332، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 132( رقم )213، )ص1رواية الدارمي، ط -اتريخ

( 9/333( و )1/11) اجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 193( رقم )3/330الضعفاء)الرازي،  ( ، وأبو زرعة1130)
الكمال( ، واملزي، 11312( رقم )123/ 1، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1931رقم ) / 29، )1، طهتذيب
، 1سالم، ط( ، والذهيب، اتريخ اإل1112( رقم )213/ 2، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1031( رقم )111ـ131

( 133/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 211( رقم )1/210، )1، طتذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 310( رقم )12/223)
( ، 1131( رقم )131، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 10/200، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 9119رقم )

 ( . 1001( رقم )112)ص 1طحبرالدم,وابن املربد، 
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 عامل متفق على توثيقه. ،ثقةاخلالصةفيه:
بنزايد:4 مغرية  ،املوصلي ،أبو هشام ويقال: أبو هاشم ،هو البجليـ عطاء روىعن:

 املعاىف والثوري وغريمها.وعنه: ،وانفع وغريمها
وزاد ابن معني: ليس  ،لعجلي والفسوي وأبو الفتح األزديوثقه وكيع وابن معني وابن عمار وا 
له أحاديث  ،مضطرب احلديث ،وقال أمحد: ضعيف احلديث ،له حديث واحد منكر ،به أبس
وقال أبو  ،وقال أبو زرعة وأبو حامت: ال حيتج به ،و كل حديث رفعه أو أسنده فهو منكر ،منكرة

 ،وقال أبو حامت: هو صاحل ،و داود: صاحل احلديثوقال أب ،زرعة يف موضع آخر: يف حديثه اضطراب
وقال  ،وقال الرتمذي: قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ،ليس بذاك القوي ،صدوق

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن  ،وقال يف موضع آخر: ليس ابلقوي ،النسائي: ليس به أبس
نفرد من املروايت وترك االحتجاج مبا خالف الثقات مبا ال يشبه حديث األثبات فوجب جمانبة ما ا

 األثبات واالعتبار مبا وافق الثقات يف املروايت.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مستقيم إال أنه يقع يف حديثه كما يقع يف حديث من ليس  

وقال  ،وقال احلاكم أبو أمحد: ليس ابملتني عندهم ،وهو ال أبس به عندي ،به أبس من الغلط
قال الذهيب: فأما  ،مل خيتلفوا يف تركه ،وقال احلاكم: صاحب مناكري ،طين ليس ابلقوي يعترب بهالدارق

وقال ، قلت )أي الذهيب(: بل مل يرتكه أحد ،أبو عبد هللا احلاكم فزلق لسانه وقال: مل خيتلفوا يف تركه
إلمجاع على الذهيب يف موضع آخر: صاحل احلديث مشهور وهاه ابن حبان، وقال ابن حجر: نقل ا

 .(3)الطبقة السادسة تويف سنة اثنتني ومخسني ومائة تركه مردود  وقال أيضاً: صدوق له أوهام من

                                                 

 العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1023( رقم )3/311) 1رواية الدوري، ط -اتريخابنمعنير: ابن معني، ينظ( 1) 
، )ص 1، طالضعفاءالصغري( ، والبخاري، 1101( رقم )2/33( و )931( رقم )1/303) 2ط-رواية ابنه عبد هللا -

( رقم 119/ 2) الضعفاء، وأبو زرعة الرازي،  (1111( رقم )331، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 313( رقم )121
والتاريخ( ، والفسوي، 313) الرتمذي( ، والرتمذي، 2/312، )2، طاملعرفة ( ، 313( رقم )1/131) د.ط، سنن

( ، وابن عدي، 1030( رقم )3/1، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 1112( رقم )3/111، )1، طالضعفاءوالعقيلي، 
( ، و ابن اجلوزي، الضعفاء 2233( رقم )3/113) 1، طالسنن( ، والدارقطين، 1931( رقم )11ـ9/13، )1، طالكام 

( ، والذهيب، 1121( رقم )313ــ29/313، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3330( رقم )3/133) 1واملرتوكون، ط
، اتريخاإلسالمالذهيب، ( ، و 1191( رقم )2/291، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 9103( رقم )3/110، )1، طامليزان

= 
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 فيجتنب ما تفرد به. ،صدوق له أوهاماخلالصةفيه:
فال حيتج مبا أرسله؛ ألنه   ،كثري اإلرسال  ،( ثقة حجة112تقدم )صابن أيب رابحـعطاء:2

 كان يرسل عن كل أحد.
 (.11)ص صحايب تقدم:هنع هللا يضرعباسابنـ7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ال يصح عن ابن عباس مرفوًعا وال موقوفًا.، و صدوق له أوهام املغرية بن زايدضعيف. فيه 

فإمنا رواه الثقات من  ،وهو أحد ما ينكر عليه ،قال البيهقي: هذا حديث تفرد به املغرية بن زايد 
 وقوفا عليه غري مرفوع إىل ابن عباس. أصحاب عطاء عن عطاء م

                                                                                                                                                         

= 

، التهذيب( ، وابن حجر، 1319( رقم )2/112) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 313( رقم )3/311، )1ط
 ( . 1933( رقم )133، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 311( رقم )10/213، )1ط
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(:521حديثرقم)-21
ثـََناحُمَمَُّدْبُنِعيَسى ,َعْنُعبَـْيِدهللاِ,َعْنِإمْسَاِعيَ ْبِنُمْسِلم ,ثنااْبُنُْنرَْي ,ثناحُمَمَُّدْبُنَعْمر و,َوَحدَّ

َها.أَنَُّهُأِتَجبَِنازَة وَ,َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع  تَـَيمََّمَوَصلَّىَعَليـْ ُهَوَعَلىَغرْيُِوُضوء فـَ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/313) ،أخرجه الدارقطين يف سننه كتاب: الطهارة ،ابب: الوضوء والتيمم من آنية املشركني

والعيدين  ،ابب: التيمم يف املصر للجنازة ،ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر ،(111)
( من طريق دمحم بن عمرو بن أيب مذعور عن ابن منري عن إمساعيل بن مسلم 1112رقم ) (2/33)

 عن عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر به.

اثنياادراسةاإلسناد:
 .(3)البياضي ،هو ابن دمحم بن عبد هللا بن عيسى بن عباس اهلامشيـدمحمبنعيسى:3

 وغريمها. عباس الدوري وصاحل بن أمحد بن حنبل روىعن: أبو بكر األنباري وأبو وعنه:
وقال ابن حجر: مقبول، من الطبقة الثانية عشرة مات سنة  ،احلسن بن مقسم وغريمها. وثقه اخلطيب

(8)أربع وتسعني 
. 

 : صدوق.اخلالصةفيه 
مسع عبد  ،هو ابن سليمان يُعرف اببن أيب مذعور أبو عبد هللا البغدادي.دمحمبنعمرو:8

 بن صاعد واحملاملي وغريمها.اوعنه:  ،وعبد العزيز بن أيب حازم وغريمها ، الدراورديالعزيز بن دمحم
(1)تويف بعد اخلمسني ومائتني، وقال الدارقطين: ثقة مأمون ،ذكره ابن حبان يف الثقات

. 

                                                 

نتني من حتتها ويف آخرها الضاد املعجمة، هذه النسبة اىل أشياء منها : بفتح الباء املنقوطة بواحدة والياء املنقوطة ابثاْلبَـَياِضيُّ( 1) 
 ( 1/131، )وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 2/393، )1، طاألنسابإىل بياضة األنصار وهم بطن منه. . السمعاين، 

( ، 133)( رقم 3/330، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1209( رقم )101، )ص1، طالتدريبابن حجر،  ينظر:( 2) 
 ( . 1199( رقم )3/101، )1، طاتريخبغدادواخلطيب البغدادي، 

(، 391( رقم )1/191،)1، طاتريخاإلسالم(، والذهيب، 11113( رقم )3/123،)1، طالثداتابن حبان،  ينظر:( 3) 
  ( .319(رقم )300)ص: سؤاالتالسلميللدارقطين(،السلمي،1313( رقم)3/213،)1، طاتريخبغدادواخلطيب، 
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 ثقة.: اخلالصةفيه
 بن عبد هللا بن أبو هشام الكويف )والد دمحم ،هو عبد هللا بن منري اهلمداين اخلاريفـابنْنري:1

أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وعنه:،سليمان األعمش وإمساعيل بن مسلم وغريمهاروىعن:،منري(
 وغريمها.
وصفه  ،وقال أبو حامت: هو مستقيم األمر ،وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وابن حبان 

وقال ابن حجر: ثقة صاحب  ،أحد أصحاب احلديث املشهورين .الذهيب ابحلافظ الثقة احلجة اإلمام
 .(3)تويف سنة تسع وتسعني ومائة ،حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة

 روى له اجلماعة. ،ثقة مشهوراخلالصةفيه:
موىل حدير من األزد )أصله بصري  ،أبو إسحاق البصري ،هو املكيـإمساعي بنمسلم:4
 ابن منري والثوري وغريمها.وعنه:،كيسان وغريمها  احلسن البصري وطاووس بنروىعن: ،سكن مكة(

  ،وقال القطان: مل يزل خمتلطًا ،أسأله عن احلديث فما كان يدري شيًئا ،قال ابن عيينة: كان خيطئ
وقال ابن  ،وقال ابن معني: ضعيف. ليس بشيء ،كان حيدثنا ابحلديث الواحد على ثالثة ضروب

وممن يرى ضعفه وتركه وأنه أييت أبحاديث  ،على ترك حديثه وأمجع أصحابنا ،املديين: ال أكتب حديثه
مناكري؛ أمحد والفالس والبخاري وابن املبارك وابن مهدي واجلوزجاين وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي 

تويف  ،وقال ابن حجر: ضعيف احلديث من اخلامسة ،وقال الذهيب: متفق على ضعفه ،وخلق كثري
 .(8)سنة سبع وأربعني ومائة

                                                 

( ، 11( رقم )12، )ص1، رواية الدارمي، طاتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/333، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 1) 
( ، وابن أيب 391( رقم )2/13، )1، طالثدات( ، والعجلي، 100( رقم )1/211) 3التاريخالكبري,طوالبخاري، 

( ، واملزي، 3013( رقم )1/10، )1، طالثداتحبان، ( ، وابن 913( رقم )1/191) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 
العرب( ، والذهيب، 3023( رقم )1/103، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3119( رقم )11/223، )1، طهتذيبالكمال
، تذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 113( رقم )13/139، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1/219)  د.ط، يفخربمنغرب

( رقم 1/19، )1، طالتهذيب( وابن حجر، 10( رقم )3/233، )3، طالسري( ، والذهيب، 311رقم ) (1/233، )1ط
 ( . 3119( رقم )321، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 110)

( 121( رقم )11ص، )1طرواية الدارمي،  -اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/213، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 2) 
الرةالبل، ، وأمحد بن حن الضعفاء( ، والبخاري، 2111( رقم )2/312، )2، رواية ابنه عبد هللا، طالعل ومعرفة

= 
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 أمجعوا على ضعفه وتركه.اخلالصةفيه:
 ( ثقة ثبت حجة.193)ص  تقدمهو ابن عمر بن حفص عبيدهللا:-5
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:-2
 .(101تقدم ص)صحايب ابنعمر:-7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
ه إال من هذا إسناده ضعيف جًدا، فيه إمساعيل بن مسلم وهو مرتوك. قال البيهقي: وهذا ال أعلم

مث  ،وإن كان الظاهر خبالفه فالكتاب ،فإن كان حمفوظًا فإنه حيتمل أن يكون ورد يف سفر ،الوجه
مث القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود املاء وعدم املرض فيما ال جيوز للمحدث فعله.  ،السنة

 .(3)وقال أيًضا: حديث ابن أيب مذعور يشبه أن يكون خطأ

 :التعليقالفدهي

 .اختلف أهل العلم يف احلاضر حتضره اجلنازة وهو على غري طهارةقال ابن املنذر:  
وبه قال النخعي،  .يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس :فقالت طائفة 

واحلسن، والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، وحيىي األنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق وأصحاب 
 .وقال األوزاعي يف العيد مثله ،ي، كذا قالوا يف اجلنازة والعيدالرأ

                                                                                                                                                         

= 

الرةال( ، واجلوزجاين، 20( رقم )21، )ص1، طالصغري ( ، وأبو زرعة الرازي، 211( رقم )211)ص د.ط، أحوال
، اجلرحوالتعدي ، وابن أيب حامت،  (31( رقم )11)ص الضعفاءواملرتوكون( ، و النسائي، 13( رقم )2/100) الضعفاء

/ 1، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 31( رقم )1/120، )1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 113( رقم )2/139) 1ط
، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 11( رقم )211/ 1) الضعفاءواملرتوكون( ، و الدارقطين، 120( رقم )312ــ313

، 2، طديوانالضعفاء( ، والذهيب، 309( رقم )233/ 1، )1، طالكاشفلذهيب، ( ، وا393( رقم )203ــ139/ 3)
( 1/331، )1، طالتهذيب(، وابن حجر، 331( رقم )210ــ239/ 1، )1، طامليزان( ، والذهيب، 339( رقم )31)ص
 ( . 91(رقم )23)ص1طحبرالدم,(،وابن املربد، 393(رقم )110،)ص1،طالتدريب(، وابن حجر، 139رقم )

 ( . 1111( و )1113( رقم )2/33)1ط,معرفةالسننواآلاثر,البيهقي( 1) 
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هذا قول الشافعي وأمحد وأيب ثور، قال أبو ثور: ال أعلم  ،وقالت طائفة: ال يتيمم للجنازة يف املصر 
 لو أحدث يوم اجلمعة وخاف فوهتا أن ليس له أن يتيمم ويصلي فإذا كان هذا من خالفا أن رجاًل 
 .جود املاء كان كل حمدث يف موضع جيد فيه املاء مثلهالقوم إمجاعا لو 

 .ويف املسألة قول اثلث قاله الشعيب قال: يصلي عليها على غري وضوء ليس فيها ركوع وال سجود 
 .(3): وابلقول الثاين أقول-ابن املنذر -قال أبو بكر

 
 

                                                 

 (. 11-2/10، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 
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ِكَتاُبااِلْغِتَساِلِمَناجْلََنابَةِ

اْلَمْرَأَةِمْنهُِذْكُرِإْسَداِطااِلْغِتسَ اِلَعمَّْنَةاَمَعِإَذاَلْيـُْنِزْلَوِإجَياِبَغْسِ َماَمسَّ

(:524حديثرقم)-23
ِإْسَحاقُ ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْبِد ُةَرْيج ,َعْن اْبِن ُعْرَوةَ,َعِن ْبُن ِهَشاُم َثيِن ُعْرَوةَ,َحدَّ َأيب,َعْن َعْن
َثيِنُأيَبُّْبُنَكْعب ,يِّأَيُّوَباأْلَْنَصارِ ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّهقَاَل:,َحدَّ ِإَذاَةاِمَعَأَحُدََنفََأْكَسَ َولَْمُيِْن))َعِنالنَّيبِّ

اْلَمْرَأَةِمْنُهَوْليَـتَـَوضَّأْ ْليَـْغِسْ َماَمسَّ .((فـَ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/11ل ما يصيب من فرج املرأة )ابب غس ،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الغسل

 (331( رقم )1/191ابب إمنا املاء من املاء ) ،( ومسلم يف صحيحه، كتاب احليض233)
( رقم 1/129من كان يقول املاء من املاء ) ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف،كتاب الطهارة

( رقم 1/13امع وال ينزل )ابب الذي جي ،( والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر،كتاب يف الطهارة313)
الطُُّهورُ))( بلفظ: 301)  كلهم عن )هشام بن عروة( به.((لَْيَسيفاإْلِْكَساِلِإالَّ

اثنياادراسةاإلسناد:
  . ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبري :ـإسحاق3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 .مدلس ثقة (129تقدم )ص ابنةريج:ـ1
 ثقة ثبت إمام.(  110تقدم )صـهشامبنعروة:4
 ثقة فقيه.( 112بن الزبري تقدم )صاـعروة:5
أيبأيوباألنصاري:2  ،وهو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنمـ

أبو أيوب  ،خلزرجوقيل: ابن عبد عوف بن جشم بن غنم بن مالك بن النجار بن عمرو بن ا
وقال أهل التاريخ: ابيع يف  ،األنصارى اخلزرجى. شهد أبو أيوب العقبة مع السبعني من األنصار

من الصحابة: أنس بن مالك  وحدثعنه ،ُأيب بن كعب وعن ،النيب ملسو هيلع هللا ىلصروىعن: ،العقبة الثانية



 

 821 

 

وسامل  ،سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وجابر بن مسرة وابن عمر وابن عباس وغريهم ومن التابعني:
ففي مسند بقي: له مائة ومخسة ومخسون  ،وله عدة أحاديث ،بن عبد هللا وعطاء بن يسار وغريهم

مات  ،ويف مسلم: مخسة ،ويف البخاري: حديث ،حديثا؛ فمنها يف البخاري ومسلم: سبعة
 .(3)ابلقسطنطينية سنة اثنتني ومخسني زمن يزيد بن معاوية

أيببنكعب:7 هو ابن قيس بن عبيد األنصاري اخلزرجي أبو املنذر املدين. صحايب كان ـ
 ،كان من أصحاب العقبة الثانية  ،وكان أقرأهم لكتاب هللا تعاىل ،من كتاب الوحي لرسول هللا 
وابنه  ،وعبد هللا بن خباب ،وابن عباس ،روى عنه عبادة بن الصامت ،وشهد بدرًا واملشاهد كلها

 ،وعده مسروق يف الستة من أصحاب الفتيا ،وأخرج األئمة أحاديثه يف صحاحهم ،فيل بن أيبالط
وقيل بل يف  ،قيل مات سنة ثنتني وعشرين يف خالفة عمر ،وكان عمر يقول: ُأيب سيد املسلمني

 .(8)وقيل غري ذلك ،خالفة عثمان سنة ثالثني

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف الصحيحني.صحيح ، وهو 

 
 
 

                                                 

الصحابة، ه( ، و ابن مند3/393، )1، طالطبداتابن سعد،  ينظر:( 1)  معرفة معرفة( ، وأبو نعيم، 313)ص 1ط,
السل( ، واألصبهاين، 2/333، )1، طالصحابة ، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 399)ص ،د.طفالصاحلنيسري

( رقم 2/200، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 93( رقم )2/303، )3، طالسري( ، والذهيب، 1112( رقم )9/11)
(2119 . ) 

ن حجر، ( ، واب33( رقم )1/119، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 1/211، )1، طمعرفةالصحابةأبو نعيم، ينظر:( 2) 
 ( . 32( رقم )192-1/190، )1، طاإلصابة
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(:525حديثرقم)-28
ثـََناِإْسَحاقُ قَاَل:,َعْنَأيبَسِعيد ,َعْنذَْكَوانَ,َعِناأْلَْعَمشِ,َعِنالثَـّْوِريِّ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ
.((ِإَذاَأْعَجَ َأَحدُُكْمَأْوَأْقَحَطَفاَليـَْغَتِس ْ))قَاَلالنَّيبُّملسو هيلع هللا ىلص:

لتخريج:أوالاا
ابن و  (313( رقم )1/211) ابب ما يوجب الغسل، كتاب الطهارة، أخرجه عبد الرزاق يف املصنف

 .به من طريق األعمش( 9برقم )شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخه 
( ولفظه أن رسول هللا صلى 2233( رقم )3/133) لسي يف املسندوأخرجه أبو داود الطيا 

« لعلنا أعجلناك»فقال:  ،فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ،ألنصارهللا عليه وسلم مر على رجل من ا
وعليك  ،فال غسل عليك ،إذا أعجلت أو قحطت»فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ،قال: نعم اي رسول هللا

 .وزاد )وعليك الغسل(  ،كر قصة الرجل األنصاريذ ف« الوضوء
 :ومن طريق الطيالسي

ابب: وجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني  ،ى كتاب: الطهارةالبيهقي يف السنن الكرب  أخرجه
 (.113( رقم )1/211)

 ( به ـ أي بنفس لفظ رواية الطيالسي ـ11112( رقم )11/213وأخرجه أمحد يف املسند )
والبخاري يف صحيحه كتاب: الوضوء ابب: من مل ير الوضوء إال من املخرجني: من القبل  
 .( بنحوه190( رقم )1/31والدبر )
وأبو عوانة يف  ،( بنحوه93( )331( رقم )1/213ومسلم يف صحيحه كتاب: ابب: ) 

( رقم 1/230) .ابب: ذكر إابحة ترك االغتسال من اجلماع إذا مل ينزل ،املستخرج كتاب: اإلميان
 .منطريقشعبةعناحلكمبنعتبةكلهم   ،(919)

( من 1111( رقم )3/331ابب: الغسل ) ،وأخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب: الطهارة
طريقزيدبنأيبأنيسةبنحوه.

 منطريقعبدهللابنالفض بنحوه.( 1231( رقم )2/310وأخرجه أبو يعلى يف املسند )
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أربعتهم)احلكمبنعتبةواألعمشوزيدبنأيبأنيسةوعبدهللابنالفض (منطريق
ذكوانأيبصاحلالسمانعنأيبسعيداخلدري.

اسةاإلسناد:اثنياادر
 . ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص. الدبريـإسحاق:3
 .فكان يُلقن فيتلقن يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 ثقة إمام حافظ.  (91تقدم )ص سفيانـالثوري:1
األعمش:4 أبو دمحم الكويف األعمش.  ،سليمان بن مهران األسديـ عن: إبراهيم روى

 جرير بن حازم وسفيان الثوري وغريمها. وعنه ،نخعي وذكوان أيب صاحل السمان وغريمهاال
ووصفه  ،وثقه ابن معني وأبو حامت وأبو زرعة والنسائي والعجلي وابن حبان وابلغوا يف توثيقه

ْصَحف
ُ
وكان  ،أكثر من واحد ابحلفظ واإلتقان منهم: ابن املديين وابن عيينة وشعبة وكان يسميه امل

ووصفه بذلك أيضًا النسائي  ،ُيسمى أيضًا سيد احملدثني. قال أمحد وابن حبان: كان مدلساً 
وقال ابن املديين: كان كثري الوهم يف أحاديث  ،قال أمحد: يف حديثه اضطراب ،والدارقطين وغريهم
ورمبا  وأورد الذهيب هذين القولني ـ قول أمحد وابن املديين ـ وقال: األعمش يدلس ،هؤالء الضعفاء

عن" َتطَرََّق إليه »ومىت قال:  ،فال كالم« حدثنا»دلس عن ضعيف وهو ال يدري به؛ فمىت قال: 
فإن روايته عن هذا الصنف من الشيوخ حممول على  ،احتمال التدليس إال عن شيخ  لَُه َأْكثـََر عنه

نقطع عليه  وال ميكننا أن ،واألعمش عدل صادق ثبت حيسن الظن مبن حيدثه ويروي عنه ،السماع
وقال ابن  ،ووصفه الذهيب كذلك ابحلافظ أحد األعالم ،أبنه َضعََّف ذلك الذي يدلسه فإن هذا حرام

مات سنة سبع وأربعني ، ورع لكنه يدلس من الطبقة اخلامسة ،عارف ابلقراءات ،حجر: ثقة حافظ
 .(3)أو مثان وأربعني ومائة

                                                 

( ، 130( رقم )3/131) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 113( رقم )203، )ص1، طالثداتوالعجلي، ينظر:( 1) 
( ، واملزي، 219( رقم )193، )ص2طةامعالتحصي ,( ، العالئي، 3013( رقم )3/302، )1، طالثداتوابن حبان، 
( ، والذهيب، 2132( رقم )1/313، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 2110( رقم )31ـ 12/11، )1، طالهتذيبالكم

( ، 33( رقم )101، )ص1، طالتبينيألمساءاملدلسني( ، وبرهان الدين احلليب، 3111( رقم )2/223، )1، طامليزان
 ( . 2111( رقم )213ص، )1، طالتدريب( ، ، ابن حجر، 11( رقم )33)ص 1، ططبداتاملدلسنيوابن حجر، 
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 فيه: ابن املديين فُيجاب عنه أبن العهدة على فأما قول  ،ثقة إمام أحد األثباتاخلالصة
 وأما قول أمحد فُيجاب عنه جبوابني: ،هؤالء الضعفاء وليس على األعمش

 أنه مثل قول علي بن املديين؛ مبع  أنه حممول على روايته عن بعض الضعفاء.األول:
 ،ف مطلقأنه من ابب التضعيف النسيب عن هؤالء الرواة ـ الضعفاء ـ وليس هذا تضعيالثاين:

وقد خلص اإلمامان الذهيب وابن حجر ما يدل على  ،وليس من شرط الثقة أال يروي إال عن ثقة
وابلتحقيق يف حاله جند أّن روايته إذا كانت  ،نعم؛ نقموا عليه التدليس ،إمامته يف هذا الفن كما تقدم

 ابلعنعنة على قسمني:
فروايته عن هؤالء حممولة على  ،همإذا كانت روايته عن أحد شيوخه الذين أكثر عناألول:

 االتصال.
 فهنا إذا مل يصرح ابلتحديث مل تُقبل روايته. ،إذا كانت روايته عمن مل يكثر عنهمالثاين:

: روىعنموىل جويرية بنت األمحس الغطفاين.  ،أبو صاحل السمان الزايت املدين ـذكوان:5
ان األعمش وعبد هللا بن دينار وغريمها. وثقه ابن سليموعنه: ،وغريمها أيب الدرداء وأيب سعيد اخلدري

وزاد ابن سعد   ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،سعد وابن معني وأبو زرعة وأمحد وأبو حامت والعجلي
وزاد أمحد من  ،وزاد أبو حامت صاحل احلديث حيتج به ،وزاد أبو زرعة مستقيم احلديث ،كثري احلديث

من الطبقة الثالثة  ،وقال ابن حجر: ثقة ثبت ،: من األئمة الثقاتوقال الذهيب ،أجّل الناس وأوثقهم
 .(3)مات سنة إحدى ومائة

 ثقة جليل التفاق األئمة النقاد على ذلك.اخلالصةفيه:
هو سعد بن مالك بن سنان وقيل: ابن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن وهو خدرة ـأيبسعيد:2

 سعيد اخلدري. مشهور بكنيته. أبو ،بن عوف بن احلارث بن اخلزرج األنصاري

                                                 

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 303( رقم )110، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/301، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 1) 
هتذيب( ، واملزي، 2111( رقم )222ـ 3/221، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 2033( رقم )3/310) 1، طوالتعدي 
( ، وابن حجر، 1393( رقم )1/391، )1، طالكاشف، والذهيب،  (1913( رقم )111ـ  9/113، )1، طالكمال

 ( . 1931( رقم )203، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 311( رقم )3/193، )1، طالتهذيب
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روىعن ،ومن العلماء الفضالء العقالء ،كان من احلفاظ حلديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املكثرين  
من الصحابة:  وروىعنهأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن اثبت  وروىعن ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص الكثري

 ر وأنس بن مالك وابن عباس وابن الزبري مهنع هللا يضر.جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن عم
 ومن التابعني: سعيد بن املسيب وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة وعطاء بن يسار. 
وهبا تويف  ،كان يسكن املدينة  ،وممن بعدهم: عطاء وعياض بن عبد اَّللَّ بن أيب سرح وغريهم 

(3)ابن أربع وتسعني سنة  يوم اجلمعة سنة أربع وسبعني ودفن ابلبقيع وهو
. 

:اثلثاااحلكمعلىاحلديث
 صحيح، وهو يف الصحيحني. 

 التعليقالفدهي:

اختلف أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم يف هذا الباب فممن روي عنه أنه قال: ال قال ابن املنذر:  
بن عباس وأيب وسعد بن أيب وقاص علي وابن مسعود وأبو سعيد وا .غسل عليه أو قال: املاء من املاء

ورافع بن خديج، وأبو أيوب، وقال زيد بن خالد: سألت مخسة من املهاجرين فكلهم قالوا: املاء من 
 .(8)املاء وروي ذلك عن عروة

، ا تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلصقال سهل بن سعد وقد أدرك النيب ملسو هيلع هللا ىلص فسمع منه وذكر أنه ابن مخسة عشر يومً و 
قال حدثين أيب أن الفتيا اليت كانوا يفتون أن املاء من املاء رخصة، كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص رخص فيها أول 

 اإلسالم مث أمر ابالغتسال بعد. 
ن مذهبه أن االغتسال جيب إذا جاوز اخلتان اخلتان أو إذا التقى اخلتاانن فيما روي ممقال أبو بكر: و 

وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وشريح وعبيدة عنهم عمر وعثمان 
وبه قال مالك ومن تبعه من أهل املدينة، وكذلك قال سفيان ومجاعة من أهل العراق من ، والشعيب

أصحاب الرأي وغريهم، وهذا قول الشافعي وأصحابه، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور وهو قول كل 
                                                 

الصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1)  ( ، وابن األثري، 3/1210، )1، طمعرفة الغابة, ( ، وابن حجر، 1/139، ، )1ط أسد
 ( . 3203رقم )( 3/11، )1، طاإلصابة

 (. 2/11، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 2) 
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ل الفتيا من علماء األمصار ولست أعلم اليوم بني أهل العلم فيه اختالفا، من حنفظ عنه من أه
 .(3)وكذلك نقول لألخبار الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص الدالة على ذلك

                                                 

 (. 91-2/13، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر، ( 1) 



 

 829 

 

(:522حديثرقم)-21
ثـََناحَيْىَي َثيِنَمْنُصور ,َعْنُشْعَبةَ,ثناحَيْىَي,ثناُمَسدَّد ,َحدَّ َعْنَخَرَشَةْبِن,ِلْبِنِإَساف َعْنِهاَل,َحدَّ

قَاَلَلُه:الرَُّةُ َيَِْتَأْهَلُهَفاَليـُْنِزُلقَاَل:لَْيَسَعَلْيِهُغْس  .,َأنَّرَُةالا,َعْنَعِليّ ,َحِبيب 

أوالاالتخريج:
قم ( ر 1/91) ،من كان يقول املاء من املاء -أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب الطهارة 

( ولفظه: إن رجال قال له: الرجل أييت 191( رقم )2/333وابن حجر يف املطالب العالية ) ،(312)
كلهم من طريق شعبة عن منصور   ،«لو هزها حىت يهتز قرانها ليس عليه غسل»وال ينزل؟ قال:  امرأته

 عن هالل بن إساف عن خرشة بن حبيب عن علي.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (39تقدم )ص ،الذهليـحيىي:3
 ( ثقة من احلفاظ.39تقدم )ص :ـمسدد8
حيىي:هوابنسعيدبنفروخالدطان1  ،أبو سعيد البصري األحول احلافظ ،التميمي  (3)ـ

وروىشعبة و ثور بن يزيد وغريمها. روىعنيقال موىل بين متيم )ويقال: ليس ألحد عليه والء( 
ا. وثقه ابن مهدي وابن سعد وابن معني وابن املديين وأمحد : مسدد وعفان بن مسلم وغريمهعنه

وقال بن مهدي: ما رأيت أحدا  ،والعجلي وأبو حامت والنسائي وابن حبان واخلليلي وغريهم كثري
و زاد معظمهم: حافظ ثبت حجة. سئل ابن معني:  ،أحسن أخًذا للحديث وال أحسن طلًبا له منه

قال ابن املديين: ما رأيت أحداً  ،مع مجاعة مساهم -بن سعيد  من أثبت شيوخ البصريني؟ قال: حيىي
وقال أمحد: إليه املنتهى يف التثبت ابلبصرة.  ،من أوثق أصحاب الثوري ،أثبت وال أعلم ابلرجال منه

وأث  عليه الذهيب بعبارات شىت  ،وقال أيضاً: ما رأيت أثبت يف احلديث منه ومل يكن يف زمانه مثله
وكان رأًسا يف العلم والعمل. أحد األئمة الكبار اإلمام  ،أحد األعالم ،لعلم سيد احلفاظمنها: اإلمام ا

فإذا  ،وقال أيضاً: وكان متعنتا يف نقد الرجال ،حمدث زمانه ،احلافظ ،أمري املؤمنني يف احلديث ،الكبري
                                                 

بفتح القاف وتشديد الطاء املهملة ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل بيع القطن، واملشهور هبا هو حيىي بن سعيد الَدطَّاُن:( 1) 
 ( . 33/ 3)وابن األثري، اللباب، د.ط( 333/ 10)،1، طاألنسابالسمعاين، أهل البصرة.  ب  متيم، من أئمةالقطان، موىل
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فقد لني  ،غريه فيه فتأن يف أمره حىت ترى قول ،أما إذا لني أحًدا ،فاعتمد عليه ،رأيته قد وثق شيًخا
من كبار الطبقة التاسعة  ،قدوة وقال ابن حجر: ثقة متقن حافظ إمام ،ومجاعة ،مثل إسرائيل ومهام

 .(3)مات سنة مثان وتسعني ومائة
 أحد أئمة اجلرح والتعديل. ،حافظ إمام حجة ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:

 ثقة حافظ إمام. (203)ص تقدم ـشعبة:4
روى عن هالل ملعتمر بن عبد هللا بن ربيعة السلمي أبو عتاب الكويف. هو ابن اـمنصور:5

 وعنه سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج وغريمها. ،بن إساف واحلسن البصري وغريمها
وذكره ابن حبان يف  ،وزاد العجلي: ثبت يف احلديث ،وثقه ابن سعد والعجلي وأبو حامت 
قال الذهيب:   ،وأنه أثبت أهل الكوفة يف زمنه ،ظ واإلتقانووصفه غري واحد من العلماء ابحلف ،الثقات

من الطبقة اخلامسة، مات سنة  ،وقال ابن حجر: ثقة ثبت وكان ال يدلس ،كان من أئمة الكوفة
.(8)اثنتني وثالثني ومائة 
 .حديثه يف الكتب الستة ،من أثبت أهل الكوفة ،ثقة حافظاخلالصة:

 

                                                 

( ، وأبو زرعة الدمشقي، 1901( رقم )312، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/233، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 113)( رقم 3/311) الضعفاء( ، وأبو زرعة الرازي، 110)ص 1، طاتريخأيبزرعةالدمشدي

( ، واملزي، 11113( رقم )1/111، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 123( رقم )3/110( و )1/232) 1، طوالتعدي 
( ، والذهيب، 1/211) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 1933( رقم )333ــ331/ 31) 1، طهتذيبالكمال

تذكرة( ، والذهيب، 339( رقم )13/212، )1، طاتريخاإلسالمالذهيب، ( ، و 1111( رقم )2/311، )1، طالكاشف
، 1، طامليزان( ، والذهيب، 13( رقم )199ــ3/111، )3، طالسري( ، والذهيب، 290( رقم )1/219، )1، طاحلفاظ

، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1111( رقم )131، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 3122( رقم )3/390)
 ( . 313( رقم )11/213)

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 1133( رقم )331-330، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/331) الطبداتابن سعد، ينظر:( 2) 
، هتذيبالكمال( ، واملزي، 11011( رقم )1/313، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 12( رقم )1/113) 1، طوالتعدي 

، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1131( رقم )2/231، )1، طفالكاش( . الذهيب، 1201( رقم )29/131، )1ط
 ( . 1309( رقم )131، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 131رقم ) 311( -10/312)
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موالهم أبو احلسن الكويف األشجعي ،يقال ابن إسافو  ،فهو هالل بن يساـهاللبنإساف:2
 منصور بن املعتمر واألعمش وغريمها.وعنه:الرباء بن عازب واحلسن بن علي وغريمها، روىعن:

وذكره البخاري  ،وزاد ابن سعد كثري احلديث ،وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وابن حبان
(3)وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة الثالثة  ،الذهيب: ثقةوقال  ،يف اترخيه وقال: قد أدرك علياً 

. 

 ثقة.اخلالصةفيه:
خرشةبنحبيب:7 هو السلميـ علي بن أيب يرويعن: ،أخو أيب عبد الرمحن السلمي
 هالل بن يساف. وعنه,طالب

ى وقال أبو حامت وابن حبان: رو  ،وذكره البخاري يف اترخيه وابن حبان يف ثقاته ،وثقه العجلي
 .(8)وقال ابن املديين: جمهول ،عن علي بن أيب طالب وروى عنه هالل بن يساف

 جمهول.اخلالصةفيه:
 .(11تقدم )صصحايب علي:ـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .(1)البوصريي هقال، إسناده ضعيف جلهالة خرشة

 

                                                 

، الثدات( ، والعجلي، 2112( رقم )9/202، )التاريخالكبري( ، والبخاري، 1/231، )1، طالطبداتابن سعد،  ينظر:( 1) 
، 1، طالثدات( ، وابن حبان، 219( رقم )3/12) 1، طاجلرحوالتعدي بن أيب حامت، ( ، ا1139( رقم )310، )ص1ط
، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1133( رقم )30/313، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1331( رقم )1/103)
( ، وابن حجر، 1010( رقم )2/333) ، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 133( رقم )11/91، )1، طالتهذيب

 ( . 1312( رقم )111)ص
، الثدات( ، والعجلي، 121( رقم )3/213، )التاريخالكبري( ، والبخاري، 1/239، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:( 2) 

، الثدات( ، وابن حبان، 1191( رقم )3/393) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 319( رقم )133، )ص1ط
، 2، طلسانامليزان( وابن حجر، 2103( رقم )112/ 1، )1، طيزانامل( ، والذهيب، 2111( رقم )3/212، )1ط
 ( . 3130( رقم )3/131، )1، طالثداتممنليدعيفالكتبالستة( ، ابن قطلوبغا، 2333( رقم )3/311)

 ( . 113( رقم )1/312,)1طإتافاخلريةاملهرةبزوائداملسانيدالعشرة,البوصريي،  ينظر:( 3) 
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(:527حديثرقم)-24
حَيْىَي ثـََنا ُمَسدَّد ,َحدَّ ,ثنا حَيْىَي ُسْفَيانَثنا اأْلَْعَمشِ,َوُشْعَبةُ,َعْن التـَّْيِميِّ,َعِن َراِهيَم ِإبـْ َعْن,َعْن

ْعُتاْبَنَمْسُعود ,أَبِيهِ .((اْلَماُءِمَناْلَماءِ))يـَُدوُل:,قَاَل:مسَِ

أوالاالتخريج:
رقم  (1/91) ،من كان يقول املاء من املاء( ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة

( رقم 1/319) ،والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر )كتاب الطهارة ، ابب ما يوجب الغسل( ،(313)
كلهم من   ،( مع زايدة يف متنه193( رقم )2/331وابن حجر يف املطالب العالية ) ،( به1339)

 طريق األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (39تقدم )ص ،الذهلي:ـحيىي3
 ( ثقة من احلفاظ.39تقدم )صـمسدد:8
 ( ثقة حافظ.213القطان تقدم )صـحيىي:1
 ثقة حافظ. (91تقدم )ص سفيان :ـالثوري4
 ثقة حافظ. (203)ص تقدم  :ـشعبة5
 .يدلس( ثقة إمام 211ص تقدم )ـاألعمش:2
: أبيه و أنس روىعن ،أبو أمساء الكويف ،ميهو ابن يزيد بن شريك التيـإبراهيمالتيمي:7

 سليمان األعمش واحلكم بن عتيبة وغريمها.وعنه: ،بن مالك و غريمها
وقال أبو حامت:  ،وزاد أبو زرعة: ثقة مرجئ مرضي ،وثقه ابن معني وأبو زرعة وابن حبان 

ل الدارقطين: مل وقا ،وقال الكرابيسي: حدث عن زيد بن وهب قليال أكثرها مدلسة ،صاحل احلديث
وليس  ،وصفه الذهيب: ابلثقة اإلمام الفقيه العابد ،يسمع من حفصة وال من عائشة وال أدرك زماهنما
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 ،وقال ابن حجر: ثقة إال أنه يرسل ويدلس من الطبقة اخلامسة ،حديثه بكثري احتج به أهل الكتب
 .(3)مات سنة اثنتني أو ثالث وتسعني

وهي (8)الثانية من مراتب التدليس وُعدَّ يف ،روى له اجلماعة ،يدلسثقة يرسل و اخلالصةفيه:
 .من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلمامته وقلة تدليسه

الكويف )والد إبراهيم التيمي(  ،(1)تيم الرابب ،بن طارق التيمي ـأبيه:هويزيدبنشريك2
 ابنه إبراهيم ومهام بن عبد هللا وغريمها.ه:وعن ،: ابن مسعود وعمر بن اخلطاب وغريمهاروىعن
وقال ابن حجر: ثقة  ،وقال الذهيب: ثقة ،وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وابن حبان 

.(4)يقال إنه أدرك اجلاهلية من الطبقة الثانية مات يف خالفة عبد امللك 
 روى له اجلماعة. ،يقال أنه أدرك اجلاهلية ،ثقةاخلالصةفيه:

 (.131ص) تقدمصحايب  :مسعودـابن9

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 إسناده صحيح موقوف.
                                                 

( ، 1103( رقم )1/ 3، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 313( رقم )2/131) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت،  ينظر: ابن( 1) 
والعالئي،  ( ، 213( رقم )2/232، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 11( رقم )131، )ص: 2طةامعالتحصي ,
احلفاظ( ، والذهيب، 220( رقم )1/221، )1، طالكاشفوالذهيب،  ( ، والذهيب، 13( رقم )1/19، )1، طتذكرة

، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 211( رقم )1/13، )1، طامليزان( ، والذهيب، 13( رقم )1/10، )3، طالسري
 ( 213( رقم )31، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 323( رقم )1/111)

 ( . 31( رقم )29)ص:  1ططبداتاملدلسني,ينظر: ابن حجر، ( 2) 
وهو تيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر، وقال ابن الكليب يف كتاب األلقاب قال: إمنا مسوا اَبِب:تـَْيُمالرَّ( 3) 

الرابب، من ب  عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر وهم تيم وعدي وعوف واألشيب وثور اطحل وضبة بن أد أهنم 
وابن األثري، ( ، 1/11، )1، طاألنسابموا الرابب مجيعا. . السمعاين، غمسوا أيديهم يف رب فتحالفوا على بين متيم فس

 ( 1/233,)اللباب، د. ط
، الثدات( ، وابن حبان، 1933( رقم )313، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/103، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1003( رقم )32/111، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1091( رقم )1/132، )1ط
، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 133( رقم )11/331، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1311( رقم )2/393)

 ( . 1123( رقم )102)ص
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(:522حديثرقم)-25
ثـََناِإْسَحاقُ ْعُتاْبَنَعبَّاس ,َعِناْبِنُةَرْيج ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ يـَُدوُل:,قَاَل:قَاَليلَعطَاء مسَِ

.((اْلَماُءِمَناْلَماءِ))

يج:أوالاالتخر
 هذا األثر يرويه موقوفاً على ابن عباس مجاعة هم:

 ،عطاء: أخرجه عبد الرزاق يف املصنف،كتاب الطهارة، ابب ما يوجب الغسل -1
( من طريق 130( رقم )2/333وابن حجر يف املطالب العالية ) ،(313( و )311( رقم )1/212)

 به. ،عطاءكالمها من )عبد الرزاق وحيىي( من طريق ابن جريج عن   ،حيىي
ابب: من كان  –سليم بن عبد هللا: أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارة  -2

( قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن ُسليم 310( رقم )1/91يقول املاء من املاء )
 به. ،بن عبد هللا
من كان يقول  -رجل من أهل اخلدرة: أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارة  -3

 به. ،( قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل اخلدرة319( رقم )1/91) ،املاء من املاء
( ولفظه 113( رقم )1/113عكرمة: أخرجه أمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة، ) -3

 ،من املاء ابب ما جاء أن املاء -والرتمذي يف سننه كتاب الطهارة  ،((املاء من املاء يف االحتالم))
( 321( رقم )1/11والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ) ،( بنفس لفظ أمحد112( رقم )1/191)

كلهم   ،( بنفس لفظ أمحد11912( رقم )111/330والطرباين يف املعجم الكبري ) ،بنحو لفظ أمحد
أيب  )أمحد والرتمذي والطحاوي والطرباين( من طريق شريك بن عبد هللا عن أيب اجلّحاف داود بن

 عوف عن عكرمة.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة له ما ينكر.  (13تقدم )ص الدبري :ـإسحاق3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  :ـعبدالرزاق8
 س.دلمثقة ( 123)ص تقدم ـابنةريج:1
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 ( ثقة حجة.112تقدم )صـعطاء:ابنأيبرابح4
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباسـ5

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح موقوف.
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(:529حديثرقم)-22
ْبُناحْلََسنِ ثـََناَعِليُّ قَاَل:,َعْنَأيبَسِعيد ,َعْنذَْكَوانَ,َعِناأْلَْعَمشِ,َعْنُسْفَيانَ,ثناَعْبُدهللاِ,َحدَّ

.((َجَزَوَلْيـُْنِزْلَفاَليـَْغَتِس ِإَذاأََتىَأَحدُُكْمَأْهَلُهفََأعْ))

أوالاالتخريج:
وهو من طريق عبد هللا بن إدريس  ،على أيب سعيد اخلدريموقوفااهذا األثر أخرجه ابن املنذر      

 عن سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري.
 غريه. -برواية الوقف -ومل أجد من أخرجه  
من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن األعمش عن ذكوان  مرفوعااذر وأخرجه كذلك ابن املن 

كلهم من   ،( وذكرت له خترجيًا موسعًا هناك111تقدم برقم ) ،عن أيب سعيد اخلدري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 طريق ذكوان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة.( 30تقدم )ص :ـعليبناحلسن3
 رمبا أخطأ يف األمساء. ،صدوق( 31تقدم )ص ،ابن الوليد :ـعبدهللا8
 ثقة إمام حافظ.  (91تقدم )ص الثوري :ـسفيان1
 .يدلس( ثقة إمام 211تقدم ) :ـاألعمش4
 ( ثقة جليل.211تقدم )ص ،السمان :ـذكوان5
 (.211تقدم )صصحايبـأيبسعيد:2

ديث:اثلثاااحلكمعلىاحل
 (.111تقدم برقم )إسناده صحيح موقوف، وقد صح مرفوًعا كما 

 
 



 

 877 

 

(:571حديثرقم)-27
ثـََناِإْسَحاقُ- َنةَ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْن,َعْنَعطَاِءْبِنَيَسار ,َعْنزَْيِدْبِنَأْسَلمَ,َعِناْبِنُعيَـيـْ

.((اْلَماُءِمَناْلَماءِ))ةاِمَناْلُمَهاِةرِيَنُكلُُّهْمقَاُلوا:قَاَل:َسأَْلُتمَخْسَ,زَْيِدْبِنَخاِلد 

أوالاالتخريج:
( رقم 1/91من كان يقول املاء من املاء ) -أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب الطهارة  
 ،(319( رقم )1/212ابب ما يوجب الغسل ) -وعبد الرزاق يف املصنف كتاب الطهارة  ،(311)

كلهم من طريق عطاء بن يسار عن   ،( به3( رقم )33شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخه )صوابن 
 زيد بن خالد.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة له ما ينكر.  (13تقدم )ص الدبري :ـإسحاق3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  :ـعبدالرزاق8
 .ثبت إمام ثقة (113م )صتقد ،سفيان :ـابنعيينة1
زيدبنأسلم:4 موىل  ،أبو أسامة املدين الفقيه. ويقال أبو عبد هللا ،هو القرشي العدويـ

الثوري وابن وعنه: ،ذكوان أبو صاحل السمان وعطاء بن يسار وغريمهاروىعن:عمر بن اخلطاب. 
وصفه الذهيب  ،شيبة وابن خراش عيينة وغريمها. وثقه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي ويعقوب بن

 من الطبقة الثالثة مات سنة ست وثالثني ومائة ،وكان يرسل ،وقال ابن حجر: ثقة عامل ،ابلفقيه
(3)

. 

 ثقة. اخلالصة فيه:
أسامة بن زيد وزيد روىعن:موىل ميمونة  ،املدين القاص ،هو اهلاليلـعطاءبنيسار:5

 أسلم وعمرو بن دينار وغريمها. وعنه: زيد بن ،بن خالد اجلهين وغريمها
                                                 

اجلرح( ، ابن أيب حامت، 911( رقم )1/303) 2ط–رواية ابنه عبد هللا  – العل ومعرفةالرةالينظر: أمحد بن حنبل، ( 1) 
هتذيب( ، واملزي، 211( رقم )119، )ص: 2طةامعالتحصي ,( ، والعالئي، 2111( رقم )3/111) 1، طي والتعد
، الكاشف( الذهيب، 91( رقم )3/111، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 2099( رقم )19-10/12، )1، طالكمال

 ( . 2111( رقم )222، )ص: 1، طالتدريب( ، ابن حجر، 1122( رقم )1/313) 1ط
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قال الذهيب: هو من كبار  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وثقه ابن معني والعجلي وأبو زرعة والنسائي    
التابعني وعلمائهم وقال ابن حجر: ثقة من صغار الطبقة الثانية مات سنة أربعة وتسعون وقيل بعد 

.(3)ذلك
 ثقة. اخلالصةفيه:

املدين )من جهينة بن زيد بن  ،و اجلهين أبو عبد الرمحن ويقال أبو طلحةهـزيدبنخالد:2
من الصحابة:  وروىعنه ،النيب صلى هللا عليه و سلم روىعنليث بن سود بن أسلم بن احلاف( 

 ،ومن التابعني: سعيد بن املسيب وعطاء بن يسار ،عثمان وعائشة والسائب بن يزيد الكندي وغريهم
وقيل: مات قبل ذلك  ، وقيل: مات سنة مثان وستني ،وله مخس ومثانون سنة ،عنيتويف سنة مثان وسب

.(8)يف خالفة معاوية ابملدينة

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح موقوف.

 
 

                                                 

 (1 ) والتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1131( رقم )333، )ص: 1، طالثداتالعجلي، ينظر: ( رقم 1/339) 1، طاجلرح
( رقم 20/121، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3121( رقم )1/133، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 11111)
 ( 3101( رقم )332)ص 1، طيبالتدر( ، وابن حجر، 3910( رقم )2/21) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 3331)

الصحابةينظر: أبو نعيم، ( 2)  ( ، وابن األثري، 3/1193، )1، طمعرفة الغابة, ( ، وابن حجر، 2/311، ، )1ط أسد
 ( . 2/333، )1، طاإلصابة
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(:573حديثرقم)-22
َعْبِدهللاِ ْبُن َراِهيُم ِإبـْ ثـََنا َكعْ,أَنحَيْىَي,أَنيَزِيدُ,َحدَّ ْبِن هللِا َعْبِد احلِْْمرَيِيَِّعْن ْبِن,ب  حَمُْموِد َعْن

ْبَ َأْنيـُْنِزَلفـََداَلزَْيد :يـَْغتَ,لَِبيد  َعِنالرَُّةِ ُيِصيُبَأْهَلُهمثََّيْكَسُ قـَ ِسُ .أَنَُّهَسَأَلزَْيَدْبَناَثِبت 
يـََرى اَل َكاَن ْبَنَكْعب  ُأيَبَّ ُغْسالاقَاَلحَمُْمود :فـَُدْلُتِلَزْيد :ِإنَّ نـََزَلَعْن,َعَلْيِه َقْد أُبـَيًّا قَاَل:ِإنَّ

ْبَ َأْنمَيُوَت. َذِلَكقـَ

أوالاالتخريج:
 ( رقم1/13واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن ) -أخرجه مالك يف املوطأ،كتاب وقوت الصالة

قد وجب الغسل من َقاَل ِإذا التقى اخلتاانن ف ،وابن أيب شيبة يف مصنفه،كتاب الطهارة، ( 131)
 (  )بنحوه. ( عن )سليمان بن حيان األمحر(.313( رقم )1/123)

( رقم 1/11ابب الذي جيامع وال ينزل ) ،والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر،كتاب يف الطهارة
 .-أعاله–(  )مبثله. ( من طريق: )يزيد بن هارون( كابن املنذر 330)

عن عبد هللا بن كعب موىل  ،ن حيىي بن سعيدعوأبوخالداألْحر(,ويزيد,ثالثتهم)مالك
 عثمان بن عفان عن )حممود بن لبيد األنصاري( به.

اثنياادراسةاإلسناد:
روى ،من أهل نيسابور ،هو ابن يزيد السعدي النيسابوري التميميـإبراهيمبنعبدهللا:3

  ،يزيد بن هارون ووهب بن جرير وغريمهاعن: وأبو عبد هللا األخرم  دمحم بن نصر املروزيوعنه:
وكان يؤذن على  ،وقال احلاكم: هو حمدث كبري أديب كثري الرحلة ،وغريمها.ذكره ابن حبان يف الثقات

وقال  ،وقال أبو حامت: شيخ ،وقال أيضاً: كان يستخف مبسلم فغمزه مسلم بال حجة ،رأس املربعة
وقال ابن حجر: صدوق  ،حلافظ الثقةوقال الذهيب: اإلمام ا ،ابن أيب حامت: كتب إلينا ببعض حديثه

 .(3)تويف: سنة سبع وستني ومائتني
                                                 

ينظر: ابن أيب حامت، ( 1)  والتعدي , ( رقم 9/91، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 323( رقم )2/110)1طاجلرح
( وابن حجر، 130( رقم )33/ 1، )1، طامليزان( ، والذهيب، 29( رقم )13/33، )3طالسري,( ، والذهيب، 12311)

 ( . 131( رقم )1/13، )2، طلسانامليزان
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 صدوق.اخلالصةفيه:
 ثقة متقن.( 232ص) تقدم هو ابن هارون ـيزيد:8
 ( ثقة ثبت إمام فقيه حافظ.233تقدم )ص ،هو ابن سعيد األنصاريـحيىي:1
حممود بن لبيد وىعن:ر ،موىل عثمان بن عفان ،: هو املدينـعبدهللابنكعباحلمريي4

 حيىي بن سعيد ودمحم بن إسحاق و غريمها.وعنه: ،وعمر بن أيب سلمة و غريمها
وقال الذهيب: ثقة. وقال ابن حجر:  ،ذكره البخاري يف اترخيه الكبري وكذلك ابن حبان يف الثقات    

 .(3)ائم يصبح جنباصدوق من الرابعة روى له مسلم حديثًا يف قبلة الصائم والنسائي حديثًا يف الص
 ثقة؛ لرواية مسلم والنسائي ومها ال يرواين إال عن ثقة.اخلالصةفيه:

أبو نعيم املدىن  ،(1)األشهلى(8)هو ابن عقبة بن رافع األنصارى األوسىـحممودبنلبيد:5
عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان روىعن: ،)وأمه أم منظور بنت حممود بن مسلمة األنصارى(

 عبد هللا بن كعب احلمريي ودمحم بن مسلم الزهري وغريمها.وعنه: ،ريمهاوغ
وقال أبوحامت:  ،وزاد ابن سعد: قليل احلديث ،وثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة والفسوي وابن حبان

وقال ابن أيب حامت: وكان البخاري قد كتب أن له صحبة فخط عليه أيب رمحه  ،اليعرف له صحبة
 –وقال ابن عبد الرب: قول البخاري أوىل  ،وجزم ابن حبان بصحبته ،حبان: له صحبة وقال ابن ،هللا
وقال الذهيب: ولد  ،والباقون ،وقال املزي: روى له البخاري يف "األدب" ،يف إثبات صحبته-يعين

إلرسال على وقال مرًة: لكن حكمها ا ،ابملدينة، يف حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه أحاديث يرسلها
وقال العالئي: ولد يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه أحاديث أخرج النسائي منها حديثًا وهي  ،الصحيح

                                                 

( ، و 3113( رقم )1/23، )1، طالثدات( ، ابن حبان، 113( رقم )1/190) 3التاريخالكبري,طينظر: البخاري، ( 1) 
الكمالملزي، (، وا3131( رقم )1/31) ، 1، طالكاشف( ، والذهيب، 3102( رقم )11/311، )1، طهتذيب
 ( . 3113( رقم )313،)ص1، طالتدريب(، 131( رقم )1/313)1، طالتهذيب(، وابن حجر، 2321( رقم )1/199)

نصار. . السمعاين، بفتح األلف وسكون الواو ويف آخرها سني مهملة، هذه النسبة اىل األوس وهو بطن من األاأَلْوِسيُّ:( 2) 
 ( . 1/33,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/393، )1، طاألنساب

 (3 ): بفتح األلف وسكون الشني املعجمة وفتح اهلاء ويف آخرها الالم، هذه النسبة اىل ب  عبد األشهل بن جشم بن اأَلْشَهِليُّ
، 1، طاألنسابسلم منهم مجاعة كثرية. السمعاين، احلرث بن اخلزرج بن عمرو ابن مالك بن األوس بطن من األنصار أ

 ( . 1/19,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/219)
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وقال مرًة:  ،مراسيل. وقال ابن حجر: روى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث ومل تصح له رؤية وال مساع منه
اخلزرجي: من أوالد الصحابة ال يصح له مساع من وقال  ،صحايب صغري وجل روايته عن الصحابة

ذكره دمحم بن سعد يف الطبقة األوىل من التابعني من أهل املدينة ممن ولد على عهد رسول  ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص
غري  وتويف سنة ست أوسبع وتسعني ابملدينة وقيل،هللا ملسو هيلع هللا ىلص وذكره مسلم يف الطبقة الثانية من التابعني

 .(3)ذلك
 خمتلف يف صحبته. ،ثقةاخلالصةفيه:

زيدبناثبت:2 أبو سعيد املدين صحايب  ،هو ابن الضحاك بن زيد األنصاري النجاريـ
املدينة وزيد صيب ابن إحدى عشرة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقدم النيب  ،قتل أبوه يوم بعاث قبل اهلجرة ،مشهور
 وكان فطنا ذكيا إماما يف القرآن إماما يف الفرائض. ،واخلط العرباينفأسلم وتعلم اخلط العريب  ،سنة

 وعمر. ،وروى أيًضا عن أيب بكر ،وعرض عليه القرآن -ملسو هيلع هللا ىلص  -روى عن النيب 
 وعرض عليه القرآن طائفة. ،وخلق سواهم ،وابن عمر ،وابن عباس ،وعنه: ابنه خارجة

وشهد اخلندق  ،وأبو عبد الرمحن السلمي ،وأبو العالية ،عباس قال أبو عمرو الداين: عرض عليه ابن
وهو  ،وما بعدها. وكان عمر إذا حج استخلفه على املدينة. وهو الذي ندبه عثمان لكتابة املصاحف

وحبس زيد بن  ،الذي توىل قسمة غنائم الريموك. وعن ابن عمر قال: فرق عمر الصحابة يف البلدان
قال: ما كان عمر وعثمان يقدمان أحدا على زيد  ،. وعن سليمان بن يساراثبت ابملدينة يفيت أهلها

بن اثبت يف القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. قال حيىي بن سعيد: ملا مات زيد بن اثبت قال أبو 

                                                 

املعرفة( ، والفسوي، 1132( رقم )321، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1/11) 1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
، املراسي ( ، و ابن أيب حامت، 1323قم )( ر 9/230) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 3/311)2طوالتاريخ,

، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1301( رقم )3/331، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 131( رقم )200، )ص1ط
( رقم 2/231) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 101( رقم )3/391، )3، طالسري( ، والذهيب، 1920( رقم )21/310)
( رقم 211، )ص2، طةامعالتحصي ( ، والعالئي، 302( رقم )1/211) 1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1323)
( رقم 122)ص 1، طالتدريب( وابن حجر، 110( رقم )10/11)1طالتهذيب,( ، وابن حجر، 11( ، و )ص131)
 ( . 311، )ص1، طخالصةهتذيبالكمال( ، واخلزرجي، 1111)
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ولعل هللا أن جيعل يف ابن عباس منه خلًفا، تويف سنة مخس وأربعني. وقيل:  ،هريرة: مات حرب األمة
 .(3)وقيل: تويف سنة مخس ومخسني.وقيل: تويف سنة أربع ومخسني.ومخسنيسنة إحدى 

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 فهو صدوق. إبراهيم بن عبد هللا ،ألجلحسن




                                                 

( 2913( رقم )3/22، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 901رقم )( 231، )ص1، طاإلستيعابينظر: ابن عبد الرب، ( 1) 
 ( . 23( رقم )2/309) 1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 
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(:578حديثرقم)-29
ثـََناِإْسَحاقُ َنةَ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ َباينَُّأْخبَـرَ,َعْنَعْمِروْبِنِديَنار ,َعِناْبِنُعيَـيـْ ,ينِإمْسَاِعيُ الشَّيـْ

َكاَنِبَِ َهاِمْنَأْةِ ِةَراح  فََأْخبَـَرْتُهَأنَّرَاِفعااَكاَنيـَْعِزُلَعنـْ تـَْغَتِس َأَنَُّهَخلََّفَعَلىاْمَرَأة ِلَراِفع  ,الَِئالَّ
عَ َأيبُسَلْيَماَن ْبُن فََأْخبَـَرينُعْثَماُن َنَة: ُعيَـيـْ اْبُن َكاَنقَاَل رَاِفعاا َأنَّ ِإمْسَاِعيَ  َعْن ُةبَـرْي  ْبِن ََنِفِع ْن

َزْلِتفَاْغَتِسِلي. يـَُدوُلهَلَا:أَْنِتَأْعَلُميـَُدوُلِإْنأَنـْ

أوالاالتخريج:
 ( و311) ( رقم1/211ابب ما يوجب الغسل ) ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطهارة 
 به. ( عن ابن عيينة310( و )311)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة له ما ينكر.  (13تقدم )ص الدبري :ـإسحاق3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص :ـعبدالرزاق8
 ثقة ثبت إمام. (113تقدم )صـابنعيينة:1
عمروبندينار:4 ابذام موىل بين اجلمحي موىل موسى بن  ،(3)أبو دمحم األثرم ،هو املكيـ

مجح، ويقال: موىل ابذان موىل بين خمزوم.  وعنه: ،امساعيل الشيباين وأبو هريرة وغريمهاروىعن:
سفيان بن عيينة وأابن بن يزيد وغريمها.وثقه شعبة وابن عيينة وعمرو بن جرير وابن سعد وأمحد 

وذكر الدارقطين  ،م وخلق كثريوالعجلي وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي وابن حبان والدارقطين واحلاك
وقال ابن حجر: الثقة املشهور  ،وقال الذهيب: اإلمام الكبري احلافظ ،وزايدته مقبولة ،أنه قد زاد

مات سنة   وقال مرًة: ثقة ثبت من الرابعة .التابعي أشار احلاكم يف علوم احلديث إىل أنه كان يدلس
 مخس أو ست وعشرين ومئة

                                                 

هذه اللفظة ملن كانت سنه متفتتة وعرف به بعض  -بفتح األلف وسكون الثاء املثلثة وفتح الراء ويف آخرها امليم األَثـَْرم:( 1) 
، 1، طاألنسابدمحم بن محاد بن إبراهيم بن ثعلب األثرم البصري. السمعاين، أجداد املنتسب وهو أبو العباس أمحد بن 

 ( . 1/29,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/112)
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 .(3)شرينوقائل يقول: سنة تسع وع 
 رمبا دلس. ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:

إمساعي الشيباين:5 ويقال  ،ويقال إمساعيل بن إبراهيم السلمي ،هو إبراهيم بن إمساعيلـ
عمرو بن دينار وحجاج بن وعنه: ،ابن عباس وأيب هريرة و غريمهاروىعن: ،احلجازي ،(8)الشيباين

 عبيد وغريمها.
ونقل الذهيب فيه قول أيب حامت املتقدم:  .قال أبو حامت: جمهولو  ،وثقه أبو زرعة وابن حبان 
ال يبعد أن إمساعيل بن ))وقال ابن حجر كذلك  ،وقال ابن حجر: جمهول احلال من الثالثة ،أنه جمهول

فقد  ،إبراهيم الشيباين الذي روى عنه عباس غري إبراهيم بن إمساعيل السلمي الذي روى عن أيب هريرة
وإمنا مجع بينهما البخاري يف اترخيه فتبعه  ،حامت الرازي وأبو حامت بن حبان يف الثقات فرق بينهما أبو

وحكى البخاري االختالف يف حديثه على ليث بن أيب سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم  ،املزي
 وهللا-ويف بعض طرقه إمساعيل بن إبراهيم على الشك واخلبط فيه من ليث بن أيب سليم  ،بن إمساعيل

.(1) (( .وقد وقع ذكره يف صحيح البخاري ضمنا كما بينته يف ترمجة حجاج بن عبيد .،-أعلم

                                                 

( 191)ص 1، برواية املروذي، طالعل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1/390، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( رقم 1/231) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1211( رقم )313ص، )1، طالثدات( ، والعجلي، 111رقم )
( ، والدارقطين، 3300( رقم )1/111، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1290) ( رقم 11/33) 1طعل الدارقطين,
( ، واحلاكم، 2101) احلديث, علوم )1طمعرفة الكمال( ، واملزي، 111ص, ( رقم 12ــ22/1، )1، طهتذيب
( ، 133( رقم )1/300، )3، طالسري( ، والذهيب، 3112( رقم )2/11، )1، طالكاشف، والذهيب،  (3310)

( ، وابن حجر، 31( رقم )30ــ9/29) 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1311( رقم )3/210، )1، طامليزانوالذهيب، 
حبر( . وابن املربد، 20( رقم )22)ص 1، ط,طبداتاملدلسني( ، وابن حجر1023( رقم )321)ص 1، طالتدريب
 ( . 111( رقم )111)ص 1طالدم,

َباينُّ:( 2)  بفتح الشني املعجمة وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها  والباء املوحدة بعدها  ويف آخرها النون، هذه النسبة الشَّيـْ
علبة.. ينسب إليه خلق كثري من إىل شيبان، وهي قبيلة معروفة يف بكر بن وائل، هذه النسبة إىل شيبان بن ذهل بن ث

,وابن األثري، اللباب، د. ط(،9/139،)1،طاألنسابالصحابة والتابعني واألمراء والفرسان والعلماء يف كل فن. السمعاين،
(2/213 . ) 

( 111( رقم )111/ 2) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1013( رقم )1/330) التاريخالكبريينظر: البخاري، ( 3) 
( ، والذهيب، 112( رقم )2/10، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1132( رقم )3/11) 1، طالثدات، وابن حبان، 

= 
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فعلى التفريق يكون املرتجم له هنا ثقه لتوثيق أيب زرعة له، والذي جهله أبو حامت مساه إبراهيم، فهو 
 آخر وهللا أعلم.
 ثقة؛ لتوثيق أيب زرعة.اخلالصةفيه:

 د ذكر املؤلفون يف الصحابة لرافع ابن خديج امرأاتن ومها:قامرأةلرافعبنخديج:-2
 .(3)األوىل: أم عبد احلميد امرأة رافع بن خديج. قال ابن حجر: ذكرها الباوردّي يف الّصحابة

أخت دمحم وحممود ابين  ،والثانية: أم عميس بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي األنصارية
 . فلعلها أحدامها أو غريها فاهلل أعلم.(8)مسلمة. وهي امرأة رافع بن خديج

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 إسناده يتوقف على حال امرأة رافع فإن ثبتت صحبتها، فاإلسناد صحيح، وهو موقوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

= 

( ، وابن حجر، 113( رقم )203/ 1، )1، طالكاشف ( ، وابن حجر، 191( رقم )1/101، )1، طالتهذيب
 ( . 112( رقم )99، )ص1، طالتدريب

 ( . 1123( رقم )311/ 1) 1، طأسدالغابة( ، وابن األثري، 331/ 9) 1، طاإلصابةينظر: ابن حجر، ( 1) 
 ( . 12133( برقم )331/ 9) 3اإلصابة,ط( ، وابن حجر، 1119( رقم )312/ 1) 1، طأسدالغابةابن األثري، ( 2) 



 

 822 

 

(:571حديثرقم)-71
ثُوََنَعْنِإْسَحاقَ- ,ْبِنَسْعِدْبِنَأيبَوقَّاص َعْنُمْصَعبِ,َعْنجُمَاِهد ,َعْنَمْنُصور ,أَنَةرِير ,َوَحدَّ

فَِإَذاَلْتـُْنِزْلَلْتـَْغَتِسْ .,أَنَُّهَكاَنيـَُدوُل:تـَْعِزُلَعِناْمَرَأة ,َعْنأَبِيهِ

أوالاالتخريج:
 مل أجده عند غري ابن املنذر فيما وقفت عليه من املصادر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ إمام. (110تقدم )صابن راهويه  :.إسحاق3
 ثقة ثبت. (123)ص تقدم  ابن عبد احلميد :ةرير .8
 ( ثقة حافظ.210تقدم )ص، ابن املعتمر :.منصور1
.جممع على ثقة وإمامته (223تقدم )ص، ابن جرب.جماهد:4
روىمصعب بن سعد بن أيب وقاص الزهري، أبو زرارة املدين، هومصعببنسعد:-5

 ومجاعة. ،واحلكم بن عتيبة ،وعنه: مساك بن حربوعنه:غريهم. أبيه وعلي وطلحة و  عن
قال ابن سعد: ثقة كثري احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال العجلي اتبعي ثقة.  

 ووثقه الذهيب وقال ابن حجر: ثقة من الثالثة، مات سنة ثالث ومائة.
 .مل يسمع من عكرمة بن أيب جهل، وال من علي وال معاذ بن جبل 
وقال البيهقي يف املدخل: حديثه عن عثمان منقطع. فقال ابن حجر: ووقفت يف كتاب  

 .(3)املصاحف البن أيب داود على ما يدل على صحة مساعه منه

                                                 

وابن  ( ،1113( رقم )310/ 1) 3طالتاريخالكبري,والبخاري، ، ( 109( رقم )123/ 1، )1، طالطبداتابن سعد، ( 1) 
( وابن 1119( رقم )323، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 1303( رقم )303/ 9، )1، طاجلرحوالتعدي ، أيب حامت
حبان،  الرةال( ، واملزي، 1311( رقم )311/ 1، )1طالثدات, ( رقم 23/ 29، )1، طهتذيبالكماليفأمساء

( 211/ 2، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3111( رقم )11/213) 1، طإكمالهتذيبالكمال( ومغلطاي، 1392)
التحصي ( ، والعالئي، 231( رقم )111/ 3، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1312رقم ) ، )ص: 2، طةامع

= 
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 اخلالصة: ثقة. مل يسمع من عكرمة بن أيب جهل، وال من علي وال معاذ بن جبل.
د مناف بن زهرة بن  واسم أيب وقاص: مالك بن أهيب بن عبسعدبنأيبوقاص:-2

 ،وأحد من شهد بدرا ،وأحد السابقني األولني ،كالب بن مرة بن كعب بن ألي. أحد العشرة
وهو ابن سبع عشرة  ،واملشاهد كلها، وأحد الستة أهل الشورى. أسلم وما يف وجهه شعرة ،واحلديبية

ة وخطها خططا لقبائل أول من رمى بسهم يف سبيل هللا، وهو الذي افتتح القادسية ونزل الكوف ،سنة
 ،العرب ، وابت  هبا دارا ووليها لعمر بن اخلطاب ، وعثمان بن عفان مث عزل عنها ، وشهد فتح مصر

فدفن ابلبقيع سنة مخس ومخسني  ،ووردها رسواًل من قبل عثمان. مات ابلعقيق ومحل إىل املدينة
وفاة. روى مجلة صاحلة من وله بضع وسبعون سنة؛ وهو آخر العشرة  ،وقيل سبع ،وقيل: سنة ست

ومسلم  ،وانفرد له البخاري خبمسة أحاديث ،وله يف )الصحيحني( مخسة عشر حديثا ،احلديث
 ،وبنوه: عامر ،والسائب بن يزيد ،وابن عباس ،وعائشة ،: ابن عمرحدثعنهبثمانية عشر حديثا. 

 .(3)وعائشة ،وإبراهيم ،ومصعب ،ودمحم ،وعمر

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
.أيًضا موقوف منقطع لقول ابن املنذر)حدثوان( وهوإسناده 





                                                                                                                                                         

= 

( رقم 133)ص:  التدريب( ، وابن حجر، 303( رقم )110/ 10) 1، طالتهذيب( وابن حجر، 113( رقم )290
(1199 . ) 

أسد( و ابن األثري، 130/ 1) 1، طمعرفةالصحابة( وأبو نعيم، 33( رقم )101/ 3، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( رقم 11/ 3) اإلصابة( وابن حجر، 1( رقم )32/ 1، )3، طالسري( والذهيب، 2039( رقم )312/ 2) 1، طالغابة

 ( . 201/ 1) 1، طحسناحملاضرةيفاتريخمصروالداهرة، والسيوطي، 1( ، ط3202)
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(:574حديثرقم)-73
بـُْنَدار - َعْن ثُوََن حُمَمَّد ,َحدَّ ََنِفع ,ثنا ْبَن ُْحَْيَد ْعُت مسَِ ُشْعَبُة َوْهب ,ثنا اْبِن َعِن َعمَّْن,حُيَدُِّث

ُتُهأَ,تـََزوََّجاْمَرَأَةَأيبأَيُّوبَ ثـْ نََّأاَبأَيُّوَبَكاَنَيَْتِيَهافَِإَذاَلْيـُْنِزْلَلْيـَْغَتِسْ .َفَحدَّ

أوالاالتخريج:
 مل أجد من أخرجه غري ابن املنذر فيما وقفت عليه من املصادر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.219دمحم بن بشار تقدم )صبندار:. 1
ابنةعفر8 هو دمحم: صاحب )(3)املعروف بغُْندر ، البصرىأبو عبد هللا ،اهلذىل موالهم ـ
بندار وأمحد بن حنبل وعنه: ،شعبة وسفيان الثوري وغريمهاروىعنوكان ربيب شعبة(  ،الكرابيس
 وغريمها.

وقال ابن املبارك: إذا اختلف الناس يف  ،وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وابن حبان
 أثبت مين. ،بن مهدي: غندر يف شعبةوقال ا ،حديث شعبة فكتاب غندر حكما فيما بينهم

قال  ،وأراد بعضهم أن خيطئه فلم يقدر عليه ،وقال ابن معني: كان من أصح الناس كتاابً  
وكان من خيار أصحاب  ،ومع إتقانه كان فيه تغفل ،الذهيب: احلافظ احلجة املتقن اجملود الثبت

در وقال ابن حجر: ثقة صحيح وقد اتفق أرابب الصحاح على االحتجاج بغن ،وجموديهم ،احلديث
 .(8)الكتاب إال أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائة

                                                 

بضم الغني املعجمة وسكون النون وفتح الدال والراء املهملتني، هذه الكلمة اسم رجل معروف من احملدثني، يقال له غُْنَدر :( 1) 
 ( 10/93، )1، طاألنساب، روى عنه صاحب الصحيح اإلمام دمحم بن إمساعيل البخاري. السمعاين، «غندر»

، الثدات( ، والعجلي، 113( رقم )1/11، )التاريخالكبريري، ( ، والبخا1/231، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 
، الثدات( ، وابن حبان، 1223( رقم )1/221) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1333( رقم )302، )ص1ط
/ 3، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1120( رقم )3ــ21/1، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 11121( رقم )3/10، )1ط

( 1/220، )1، طتذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 3111( رقم )2/112، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1323( رقم )102
( ، 213( رقم )13/199، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 33( رقم )3/100، )3، طالسري( ، والذهيب، 291رقم )

= 
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 روى له اجلماعة. ،ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلةاخلالصةفيه:
 ثقة حافظ إمام. (203)ص تقدم ـشعبة:1
و  ،موىل صفوان بن أوس ،فرياأبو أفلح املدين ص ،محيد بن انفع األنصاري ـْحيدبنَنفع:4

عبد هللا بن عمرو بن العاص و أبو روىعن:و يقال موىل أيب أيوب  ،يقال: ابن خالد األنصاري
شعبة بن احلجاج و أبنه أفلح و غريمها. وثقه أبو حامت والنسائي وعنه: ،أيوب األنصاري و غريمها

(3)ثالثةوقال ابن حجر: ثقة من ال ،وقال الذهيب: صدوق ،وابن حبان
 تويف قبل مائة وعشرين للهجرة.. 

 روى له اجلماعة. ،ثقةاخلالصةفيه:
ابنوهب:5 مل يتميز يل من هو وال ميكن أن يكون عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي ـ

فقد ولد سنة مخس وعشرين ومائة، وتويف محيد بن انفع قبل عشرين ومائة للهجرة كما تقدم يف 
 بل مولد عبد هللا بن وهب. فيكون راو آخر.ترمجته، فيكون وفاته ق

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 فيه علتان: إسناده ضعيف

 .ابن وهب مل يتميز من هو، وحيدث عن مبهم -
 وابن املنذر مل يسمع من بندار. -
 
 

                                                                                                                                                         

= 

( وابن 1191( رقم )312، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 123( رقم )39ـ31/ 3، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
 ( . 992( رقم )131)ص 1طحبرالدم,املربد، 

( رقم 3/223) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 2101( رقم )2/331) 3طالتاريخالكبري,البخاري، ينظر:( 1) 
الكمال( ، واملزي، 2213( رقم )3/131، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1009) ( رقم 1/301، )1، طهتذيب
( ، 91( رقم )3/10، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1213( رقم )1/311، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1130)

 ( . 1111( رقم )192، )ص1، طالتدريبوابن حجر، 
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(:575حديثرقم)-78
ُنْبُناْلُمِغريَةِ- ثـََناَعالَّ قَاَل:قَاَلَسْهُ ,َعِنالزُّْهِريِّ,ُبْبُنَأيبَْحَْزةَأَنُشَعيْ,ثناأَبُواْلَيَمانِ,َحدَّ

تـُوُ يـَْوماا َعْشَر مَخَْسَة اْبُن أَنَُّه َوذََكَر ِمْنُه ملسو هيلع هللا ىلصَفَسِمَع النَّيبَّ َأْدَرَك َوَقْد َسْعد  ملسو هيلع هللا ىلصْبُن النَّيبُّ َ قَاَل,يفِّ
 َثيِنُأيَبَُّأنَّ اْلَماَءِمَناْلَماِءرُْخَصة َحدَّ َياالَّيِتَكانُوايـَْفُتوَنَأنَّ َكاَنالنَّيبُّملسو هيلع هللا ىلصرَخََّصِفيَهاَأوََّل,اْلُفتـْ

ْساَلِممثََّأَمَراِباِلْغِتَساِلبـَْعُد. اإْلِ

أوالاالتخريج:
(  311) ( رقم1/239) غسلابب ما يوجب ال ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطهارة

من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،)بنحوه خمتصرا. ( وابن أيب شيبة يف املصنف،كتاب الطهارة
 ،(21391) ( رقم3/3301) (  )بنحوه خمتصرا. ( وأمحد يف املسند311) ( رقم1/123الغسل )
(  )هبذا 191( رقم )1/199) ابب املاء من املاء ،والدارمي يف املسند،كتاب الطهارة ،)مبثله(
ابب ما جاء يف وجوب  ،(  )بنحوه. ( وابن ماجه يف السنن، أبواب التيمم191وبرقم ) ،اللفظ(

(  )بنحوه خمتصرا. ( وأبو داود يف السنن،كتاب 103( رقم )1/393الغسل إذا التقى اخلتاانن )
(  )مبثله. ( 211) ( رقم1/91) ،(  )مبعناه. (213( رقم )1/91ابب يف اإلكسال ) ،الطهارة

 ( رقم1/112ن املاء من املاء )ابب ما جاء أ ،والرتمذي يف جامعه، أبواب الطهارة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 كلهم عن )سهل بن سعد الساعدي(.  ،(  )بنحوه خمتصرا(111( و )110)

:اثنياادراسةاإلسناد
هو علي بن عبد الرمحن بن دمحم بن املغرية بن نشيط القرشي املخزوميـعالنبناملغرية:3

ضل حرملة التجييب وأبو نعيم الفروىعن: ،املعروف بعالن ،أبو احلسن الكويف مث املصري ،موالهم
 أبو جعفر الطحاوي وابن أيب حامت وغريمها.وعنه: ،بن دكني وغريمها

 ،اإلمام احلافظ املتقن ،وقال الذهيب: حمدث نبيل ،وثقه ابن يونس وقال ابن أيب حامت: صدوق
 .(3)تويف سنة اثنتني وسبعني ومائتني ،وقال ابن حجر: صدوق من احلادية عشرة

                                                 

)ينظر: ابن أيب حامت، ( 1)  ( رقم 33/19) 1ط، اتريخدمشق( ، وابن عساكر، 1011( رقم )1/131اجلرحوالتعدي 
( رقم 20/293، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 3101( رقم )21/11، )1، طهتذيبالكمالواملزي،  ( ،3311)

= 
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 .صدوق اخلالصةفيه:
أبواليمان:8 موىل امرأة من هبراء  ،أبو اليمان احلمصى ،(3)هو احلكم بن انفع البهراىنـ

البخاري وابن وعنه: ،شعيب وأرطأةروىعن: ،يقال هلا: أم سلمة كانت عند عمر بن رؤبة التغليب
 معني وغريمها.

 ،وقال أمحد: أما حديثه عن صفوان بن عمرو وحريز ،وثقه أبو حامت وابن حبان وابن عمار
كان أمر   ،واستحل ذلك بشيء عجيب ،مث قال أمحد: هو يقول: أخربان شعيب ،حيح أو صاحلفص

وذكر قصة ألهل محص أراها أهنم  ،وكان علي بن عباس مسع منه ،شعيب يف احلديث عسرا جدا
. قال أبو -يعين: شعيبا-فقال هلم: ال ترووا هذه األحاديث عين  ،سألوه أن أيذن هلم يف أن يرووا عنه

فقال هلم: ارووا تلك األحاديث عين. قال األثرم: قلت  ،وحضر ذلك أبو اليمان ،هللا: مث كلموهعبد 
فكان  ،إمنا مسع هذا فقط ،كان مل يعطهم كتبا وال شيئا  ،أليب عبد هللا: مناولة؟ قال: لو كان مناولة
. فكأنه وهو يقول: أخربان ،فأخذ كتب شعيب مين بعد ،ولد شعيب يقول: إن أاب اليمان جاءين

وقال أبو زرعة: مل يسمع أبو اليمان من شعيب  ،أبن مسع شعيبا يقول لقوم: ارووه عين ،استحل ذلك
وقال اخلليلي: نسخة شعيب رواها  ،وزاد أبو حامت: نبيل صدوق ثقة ،والباقي إجازة ،إال حديثا واحدا

لذهيب: كان ثقة حجة  وقال ا ،األئمة عن احلكم واتبع أاب اليمان علي بن عياش احلمصي وهو ثقة
واحتج  ،وقال مرًة: أحد الثقات االئمة ،حافظاً  ،إماما ،نبيال ،وقال مرًة: وكان ثقة ،كثري احلديث

وأكثر يف الصحيحني الرواية  ،عامل به ،وهو ثبت يف شعيب ،الشيخان حبديثه عن شعيب بن أيب محزة
 عنه مع احتمال أن يكون ذلك ابإلجازة من شعيب

يب( ومع روايته لذلك عن شعيب ابإلجازة فاحتج هبا صاحبا الصحيحني لثقته وقلت: )أي الذه
قد  ،وإتقانه. وقال أيضاً: ويف )الصحيحني( حنو من أربعني حديثا عند البخاري عن أيب اليمان

ما قال قط:  ،ومجيعها يقول فيها: أخربان شعيب ،عن أيب اليمان ،عن الدارمي ،أخرجها: مسلم
                                                                                                                                                         

= 

( ، وابن 190( رقم )1/310، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )13/131، )3، طالسري( ، والذهيب، 311)
 ( . 3111( رقم )303، )ص1، طالتدريبحجر، 

 -املنقوطة بواحدة وسكون اهلاء وفتح الراء ويف آخرها النون، هذه النسبة اىل هبراء وهي قبيلة من قضاعة بفتح الباءالبَـْهَراينُّ:( 1) 
 ( . 1/131اللباب)( ، و2/313، )1، طاألنسابنزلت أكثرها بلدة محص مدينة ابلشام. . السمعاين، 
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وكان من أثبت أصحاب  ،وهي منقولة جزما من خط شعيب ،ك أهنا ابإلجازةفهذا يوضح ل ،حدثنا
واملقصود من الرواية إمنا هو العلم احلاصل أبن هذا اخلرب حدث به فالن على أي صفة كان  ،الزهري

 .(3)مات سنة إحدى أو اثنتني وعشرين ومائتني ،من صفات األداء
 متفق على توثيقه. ،ثبت ،ثقةاخلالصةفيه:

ابن روىعن: ،أبو بشر احلمصي ،موالهمالقرشي األموي ،دينارشعيببنأيبْحزة:ـ1
 أبو اليمان والوليد بن مسلم وغريمها.وعنه: ،شهاب الزهري وانفع موىل ابن عمر وغريمها

وثقه ابن معني ودحيم والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو حامت والنسائي وابن حبان واخلليلي  
 ،قال ابن معني: شعيب من أثبت الناس يف الزهري كان كاتباً  ،وزاد غري واحد ثبت ،واخلزرجي وغريهم

من الطبقة السابعة، وقال  ،وقال ابن حجر: ثقة عابد ،وصفه الذهيب أبنه إمام ثقة حجة متقن احلافظ
 .(8)مات سنة اثنتني أو ثالث وستني ومئة ،اخلزرجي: أحد األثبات املشاهري

 ؛ متفق على توثيقه له اجلماعة.ثقة ثبتاخلالصةفيه:

                                                 

( ، وابن 311( رقم )121، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 2131( رقم )2/333) 3طالتاريخالكبري,ينظر: البخاري، ( 1) 
( ، 12331( رقم )9/133، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 191( رقم )3/123) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، 
( ، 1/303) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 1339( رقم )133ــ1/131، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
( ، والذهيب، 113( رقم )11/13، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 1133قم )( ر 1/331، )1، طالكاشفوالذهيب، 

، تذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 2201( رقم )1/191، )1، طامليزان( ، والذهيب، 11( رقم )321ــ10/313، )3، طالسري
 1، طباريفتحال( ، و ابن حجر، 113( رقم )2/331، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 319( رقم )1/301، )1ط
(1 /333 . ) 

 -العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1( رقم )32ص، )1، طرواية الدارمي-اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 2) 
اتريخ( ، والدمشقي، 113( رقم )221، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 3211( رقم )2/331) 2رواية ابنه عبد هللا، ط
( ، وابن حبان، 1109( رقم )3/331) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 333)ص 1، طأيبزرعةالدمشدي

( ، والذهيب، 2131( رقم )120ــ12/111، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 9312( رقم )1/339، )1، طالثدات
تذكرة، ( ، والذهيب113( رقم )10/133، )1، طاتريخاإلسالم( ، والذهيب، 2291( رقم )1/391، )1، طالكاشف
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )1/191، )3، طالسري( ، والذهيب، 201( رقم )1/112، )1، طاحلفاظ

خالصةتذهيبهتذيب( ، واخلزرجي، 2139( رقم )211، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 139( رقم )3/311)
 ( . 111، )ص1، طالكمال
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 إمام ثقة فاضل. (113)صتقدم  :ـالزهري4
سه بنسعد:5 هو ابن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ـ

وكان امسه  ،املدين )له و ألبيه صحبة( ،وقيل: أبو حيىي ،يك  أاب العباس ،ساعدة بن كعب بن اخلزرج
 وله يوم تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مخسة عشر سنة. ،أدرك النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ملسو هيلع هللا ىلص سهال حزاًن فسماه رسول هللا
 ،وحدث عنه: أبو هريرة ،وعاصم بن عدي وغريهم ،وعن أيّب بن كعب ،الّنيّب ملسو هيلع هللا ىلصروىعن:
 ،حىت أدرك احلجاج بن يوسف ،والزهري وغريهم. وعاش سهل وطال عمره ،وسعيد بن املسيب

 ،وقيل: تويف سنة إحدى وتسعني ،وهو ابن ست وتسعني سنة ،وتويف سنة مثان ومثانني ،وامتحن معه
 .(3)ويقال: إنه آخر من بقي من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابملدينة ،وقد بلغ مائة سنة

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .حسن، ألجل عالن

                                                 

( ، وابن 2233( رقم )2/111، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 3/1312)، 1، طمعرفةالصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1) 
 ( . 3131( رقم )3/111، )1، طاإلصابةحجر، 
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(:572حديثرقم)-71
ثـََناِإْسَحاقُ- قَاَل:َكاَنُعَمُر,َعِناْبِناْلُمَسيِّبِ,َعِنالزُّْهِريِّ,َعْنَمْعَمر ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ

اخْلَِتاُناخْلَِتاَنَوَةَباْلُغْس ُ»َواْلُمَهاِةُروَناأْلَوَُّلوَنيـَُدوُلوَن:,َوُعْثَماُنَوَعاِئَشةُ «.ِإَذاَمسَّ

أوالاالتخريج:
 ( برقم1/13واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن ) ،كتاب وقوت الصالة، أخرجه مالك يف املوطأ 

ابب الذي جيامع وال ينزل  ،( ومن طريقه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر،كتاب يف الطهارة133)
ابلتقاء اخلتانني ابب وجوب الغسل  ،( والبيهقي يف سننه الكبري، كتاب الطهارة332( برقم )1/11)
 قَاَل: َكاَن ُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعاِئَشة به. ،( عن )الزهري( َعِن اْبِن اْلُمَسيِّبِ 131( برقم: )1/111)

( برقم 1/231ابب ما يوجب الغسل ) ،وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه،كتاب الطهارة
/ 1) اخلتاانن فقد وجب الغسلمن قَاَل ِإذا التقى  ،( وابن أيب شيبة يف مصنفه،كتاب الطهارة333)

 ( برقم1333/ 11) ،(23933) ( برقم1911/ 11( وأمحد يف مسنده )333( برقم )111
(  )بنحوه مرفوعا مطوال( والرتمذي يف جامعه، أبواب 21111) ( رقم11/1039) ،(21311)

(  103( برقم )1/111ل )ابب ما جاء إذا التقى اخلتاانن وجب الغس ،الطهارة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 علي بن زيد بن جدعان(.))بنحوه مرفوعا( من طريق: 

( برقم: 1/239ابب ما يوجب الغسل ) ،وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه،  كتاب الطهارة 
علي وحيىي( عن )ابن ) حيىي بن سعيد األنصاري( كالمها)(  )بنحوه مطوال( من طريق: 313)

 املسيب( عن عائشة.
ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء  ،يف صحيحه، كتاب احليضوأخرجه مسلم 

 ( مبعناه.310( برقم: )191/ 1اخلتانني )
 وله طرق كثرية أخرى عن )عائشة( وأبلفاظ متقاربة.

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة له ما ينكر  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهختلط ا ،إمام ثقة  (90تقدم )ص :ـعبدالرزاق8
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 إمام ثقة حافظ.( 113) تقدمـمعمر:1
 إمام ثقة فاضل. (113)صتقدم ـالزهري:4
 هو سعيد بن املسيب بن حزن بن خمزوم القرشي املخزومي أبو دمحم املدين.ـابناملسيب:5

وخلقا  ،ائشةوع ،وسعًدا ،وأاب موسى ،وزيد بن اثبت ،وعلًيا ،ومسع: عثمان ،رأى عمر
 وحيىي بن سعيد األنصاري. ،وعمرو بن دينار ،وقتادة ،منهم: الزهري ،سواهم. وعنه: خلق

وقال أبو حامت: ليس يف التابعني  ،(3)«إمام»وثقه أمحد وعلي بن املديين والعجلي وزاد علي  
(8)أنبل منه وهو أثبتهم يف أيب هريرة 

وذكره ابن حبان يف  ،(1)وكان أعلم أهل املدينة يف زمانه وأجلهم ،
اإلمام أحد »وقال الذهيب:  ،(4)وذكر أنه كان من سادات التابعني فقهًا ودينًا وورعًا وعبادةً  ،الثقات

أحد »وقال ابن حجر:  ،(5)«رفيع الذكر رأس يف العلم والعمل ،األعالم وسيد التابعني ثقة حجة فقيه
وقال ابن املديين: ال أعلم يف  ،مرسالته أصح املراسيلالعلماء األثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن 

 .(2)«التابعني أوسع علماً منه
 مراسيله من أصح املراسيل وهو من أثبت الناس يف أيب هريرة. ،ثقة إمام حجةاخلالصة:

 .(211تقدم )ص: هنع هللا يضر ـعمر2
 ،أبو عمرو ،املؤمننيأمري  ،عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أميةهوعثمانبنعفان:-7
وأحد العشرة املبّشرين. من كبار الرجال الذين  ،اثلث اخللفاء الراشدين ،القرشي األموي ،وأبو عبد هللا

وزوج  ،وصاحب اهلجرتني ،وذو النورين ،اعتز هبم اإلسالم يف عهد ظهوره. أحد السابقني األولني
 ،فولدت له عبد هللا ،قبل املبعث -ملسو هيلع هللا ىلص  - االبنتني. قدم اجلابية مع عمر. وتزوج رقية بنت رسول هللا

                                                 

والتعدي ينظر: ابن أيب حامت، ( 1)  الكمال( ، واملزي، 212( رقم )3/10) 1، طاجلرح ( رقم 11/13) 1، طهتذيب
(2319 . ) 

 ( . 212( رقم )3/10) 1ط ،اجلرحوالتعدي ينظر ابن أيب حامت، ( 2) 
 ( . 2319( . رقم )11ـ  11/10، )1، طهتذيبالكمالينظر املزي، ( 3) 
 ( . 2992( رقم )3/213ينظر: )( 3) 
 ( . 1310( رقم )1/333، )1، طالكاشفالذهيب، ( 1) 
 ( . 2313( رقم )231، )ص1، طالتدريبابن حجر، ( 1) 
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عليها يف غزوة بدر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وخلفه النيب  ،واببنه عمرو. فهاجر برقية إىل احلبشة ،وبه كان يك 
مث  ،هبسهمه من بدر وأجر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وضرب له النيب  ،فتوفيت بعد بدر بليال ،ليداويها يف مرضها

سنة أربع من اهلجرة. وكان غنيا  ،وله ست سنني ،زوجه ابلبنت األخرى أم كلثوم. ومات ابنه عبد هللا
فبذل ثالث مئة  ،شريفا يف اجلاهلية. ومن أعظم أعماله يف اإلسالم جتهيزه نصف جيش العسرة مباله

 وعن الشيخني. ،- ملسو هيلع هللا ىلص -بعري أبقتاهبا وأحالسها وتربع أبلف دينار. روى عن: النيب 
وزر بن حبيش  ،وعرض عليه أبو عبد الرمحن السلمي ،-ملسو هيلع هللا ىلص  -عرض القرآن على النيب 

وغريهم. وصارت إليه اخلالفة  ،وأنس ،ومواله محران ،وعمرو ،وسعيد ،وغريمها. روى عنه بنوه: أابن
وكان أبو  ،وأمّت مجع القرآن ،ان شىته( فافتتحت يف أايمه بلد23بعد وفاة عمر بن اخلطاب سنة )

فلما ويل عثمان طلب مصحف أيب بكر  ،بكر قد مجعه وأبقى ما أبيدي الناس من الرقاع والقراطيس
فأمر ابلنسخ عنه وأحرق كل ما عداه. واستخلف أول يوم من احملرم سنة أربع وعشرين وقتل يوم 

وكانت خالفته من أول ما قتل عمر  اجلمعة لثمان عشرة خلت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني،
إىل أن قتل هو: إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنني وعشرين يوًما وهو ابن مثانني سنة، وقال 

وقال الواقدي: وهو ابن  ،بعضهم: ابن مخس وسبعني سنة وقال قتادة: وهو ابن ست ومثانني سنة
 .(3)اثنتني ومثانني سنة

 .(31تقدمت )ص صحابية  عائشة:-2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح. وهو مبعناه يف صحيح مسلم كما ذكرانه يف التخريج.

                                                 

( ، ، 3113( برقم )3/ 33، )1، طاتريخدمشق( ، وابن عساكر، 1312/ 3)، 1، طمعرفةالصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1) 
,( ، و ابن حجر3193( رقم )119/ 3، )1طأسدالغابة,( ، وابن األثري، 211/ 2، )1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 
 ( . 111/ 2، )1، طرةالصحيحالبخاري( و الكالابذي، 1313( رقم )311/ 3، )1، طاإلصابة
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(:577حديثرقم)-74
ْبِنَعفَّانَ- ثـََنااحْلََسُنْبُنَعِليِّ َأْسَباط ,َحدَّ َباينِّ,ثنا ْبِناأْلَْخَنسِ,َعِنالشَّيـْ َعِناْبِن,َعْنُبَكرْيِ

َزَلَأْوَلْ,ْعُتُعَمرَقَاَل:مسَِ,اْلُمَسيِّبِ اَةاَمَعاْمَرأََتُهَولَْيـَْغَتِسْ أَنـْ رَبِاَلَأِةُدَأَحدا يـَُدوُلَعَلىاْلِمنـْ
ُتُه. َعاقـَبـْ يـُْنِزْلِإالَّ

أوالاالتخريج:
( قال أخربان أسباط بن دمحم عن أيب إسحاق الشيباين به. وأبو 30/ 1أخرجه ابن سعد يف الطبقات )

ابب: من  –شيباين هو سليمان بن أيب سليمان. وأخرجه ابن أيب شيبة ،كتاب الطهارة إسحاق ال
( من طريق ابن إدريس عن الشيباين 330( رقم )91/ 1قال إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل )

 «.إال هنكته عقوبة ،-مث مل ينزل ومل يغتسل ،يعين جامع-ال أوتى برجل فعله »به بلفظ: قال عمر: 

دراسةاإلسناد:اثنياا
احلسنبنعليبنعفان:3 أبو دمحم الكويف )أخو دمحم بن علي بن عفان(  ،هو العامريـ
 ابن ماجة وأبو حامت الرازي وغريمها.وعنه: ،أسباط بن دمحم وعبد هللا بن منري وغريمهاروىعن:
دث ثقة وقال الذهيب: حم ،وقال أبو حامت: هو صدوق ،وثقه الدارقطين ومسلمة بن قاسم 
 .(3)مات سنة سبعني ومائتني ،وقال ابن حجر: صدوق من الطبقة احلادية عشرة ،مسند

وأما اختيار ابن حجر أبنه  ،ثقة؛ لتوثيق الدارقطين ومسلمة وهو اختيار الذهيباخلالصةفيه:
 غريه. معروف بتشدده وهي مبنزلة الثقة عنده –رمحه هللا  –صدوق فقد ساير فيه أاب حامت؛ وأبو حامت 

                                                 

والتعدي ابن أيب حامت،  ينظر:( 1)  ( رقم 9/191، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 30( رقم )22/ 3، )1، طاجلرح
( رقم 1/329، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1233( رقم )1/211، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 12913)
( ، و 123( رقم )2/301، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )23/ 13، )3طالسري,( ، والذهيب، 1039)

، 1، طموسوعةأقوالأيباحلسنالدارقطين( ، وجمموعة من املؤلفني، 1211( رقم )112، )ص1، طالتدريبابن حجر، 
 ( . 311( رقم )1/203)
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أبو دمحم بن أىب  ،القرشي موالهم ،هو ابن دمحم بن عبد الرمحن بن خالد بن ميسرةـأسباط:8
 ،عمرو الكويف قيل موىل السائب بن يزيد وعنه: ،سليمان الشيباين واألعمش وغريمهاروىعن:

 احلسن بن علي وابن راهويه وغريمها.
وذكر ابن  ،بان والغاليب والربقي وغريهموثقه ابن سعد وابن معني و يعقوب بن شيبة وابن ح 

وزاد  ،وذكر الغاليب والربقي أنَّ الكوفيني كانوا يضعفونه ،معني: أنه كان خيطئ عن سفيان الثوري
وذكر ابن حجر أبنه ثقة  ،وقال الذهيب: ثقة ،الربقي هو عندان ثبت فيما يروي عن مطرف والشيباين

(3)نة مائتني يف أوهلا من الطبقة التاسعة مات س ،ضعف يف الثوري
. 

 وحديثه على ثالثة أقسام: ،روى له اجلماعة ،ثقةاخلالصةفيه:
 والشيباين )خاصة( فهذا يف أعلى الصحيح. ،ما رواه عن شيخه مطرفاألول:
 فهذ القسم حديثه فيه دون  ،ما رواه عن غريمها ومل يكن شيخه فيه سفيان الثوريالثاين:

 اخل يف الصحيح.املرتبة األوىل وهو أيضاً د
 فهذا القسم وقع له فيه أوهام وُتكلم فيه. ،ما رواه وكان شيخه فيه سفيان الثوريالثالث:

الشيباين:1 أبو إسحاق الشيباين ،هو سليمان بن أىب سليمان: فريوزـ موىل ب   ،الكويف
 ،شيبان و قيل: موىل عبد هللا بن عباس )و الصحيح األول( جبري  بكري و سعيد بنروىعن:

 أسباط وابن عيينة وغريمها.وعنه: ،وغريمها
وكان  ،وزاد ابن معني: حجة ،وثقه ابن معني والعجلي وأبو حامت والنسائي وابن عبد الرب 

وزاد ابن عبد الرب هو حجة  ،وكان يقول: هو أهل أن ال ندع له شيًئا ،أمحد يعجبه حديث الشيباين
                                                 

معني( ، وابن معني، 1/333، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  ابن ( رقم 3/210) 1طرواية الدوري،  - اتريخ
( ، والبخاري، 1333( رقم )3/302، )2رواية ابنه عبد هللا، ط- العل ومعرفةالرةالبن حنبل، ( ، و أمحد 1293)

 اجلرح( ، ابن أيب حامت، 11( رقم )10، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1111( رقم )2/13) 3طالتاريخالكبري,
، 1، طالثدات( ، ابن حبان، 133( رقم )1/113، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 1213( رقم )2/333) 1، طوالتعدي 

 د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 320( رقم )2/311، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1933( رقم )1/91)
( ، 111( رقم )3/311، )3، طالسري( ، والذهيب، 211( رقم )1/232، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1/213)

( ، وابن حجر، 331( رقم )1/211، )1، طالتهذيب، وابن حجر،  (111( رقم )1/111، )1، طامليزانوالذهيب، 
 ( . 320( رقم )39، )ص1، طالتدريب
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 ،وقال مرًة: اتفقوا على ثقته ،احلجة أحد العلماء الثقات وصفه الذهيب ابإلمام احلافظ ،عند مجيعهم
(3)وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة اخلامسة مات يف حدود األربعني ومائة 

. 

 متفق على توثيقه. ،ثقة حجةاخلالصةفيه:
األخنس )أبيه( روىعن:الكويف.  ،(8)و يقال الليثي ،هو السدوسيـبكريبناألخنس:4

 سليمان الشيباين أشعث بن سوار وغريمها.وعنه: ،وغريمهاوأنس بن مالك 
وقال ابن سعد: روى عن  ،وثقه ابن معني والعجلي وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي وابن حبان 
(1)وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة الرابعة  ،وقال الذهيب: ثقة ،وهو قليل احلديث ،الصحابة

. 

 والباقون سوى الرتمذي. ،له البخاري يف القراءة خلف اإلمام روى ،ثقة قـليل احلديثاخلالصةفيه:
 ( ثقة إمام حجة.231هو سعيد تقدم )صـابناملسيب:5
 .(211تقدم )صصحايبـعمر:2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح

                                                 

( ، وابن 112( رقم )202، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1909( رقم )3/11) 3التاريخالكبري,طينظر: البخاري، ( 1) 
الدارقطين( ، والدارقطين، 3013( رقم )3/301، )1، طالثداتحبان،  هتذيب( ، واملزي، 13/211) 1، طعل 
اتريخ( ، والذهيب، 2031( رقم )1/310، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 2121( رقم )339ــ11/331، )1، طالكمال
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 31( رقم )1/133، )3، طالسري( ، والذهيب، 133( رقم )3/100، )1، طاإلسالم

 ( . 2119( رقم )212، )ص1، طدريبالت( ، وابن حجر، 333( رقم )3/131)
بفتح الالم وتشديدها وسكون الياء املنقوطة من حتتها بنقطتني ويف آخرها اثء منقوطة بثالث من فوقها، هذه النسبة اللَّْيِثيُّ:( 2) 

األثري، وابن ( ، 11/231، )1، طاألنسابإىل ليث بن كنانة، حليف ب  زهرة وإىل ليث بن بكر بن عبد مناة. السمعاين، 
 ( . 3/131)اللباب، د. ط

( ، و العجلي، 1913( رقم )2/112) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 1/311، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
( ، وابن حبان، 1113( رقم )2/302، )1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 111( رقم )91، )ص1، طالثدات
( رقم 3/231، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1319( رقم )1/101( ، و )1931( رقم )3/11، )1، طالثدات

( ، 303( رقم )1/393، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 130( رقم )1/211، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 110)
 ( . 111( رقم )121، )ص1، طالتدريبوابن حجر، 
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(:572حديثرقم)-75
ثـََناحَيْىَي ِإَذا))قَاَل:,َعْنَعِليّ ,َعْنِزرّ ,َعاِصِماْبِنبـَْهَدَلةََعْن,ثناَْحَّاُدْبُنزَْيد ,ثناُمَسدَّد ,َحدَّ

.((اْلتَـَدىاخْلَِتاََنِنفـََدْدَوَةَباْلُغْس ُ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/10ابب الذي جيامع وال ينزل(  ) ،أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر، كتاب يف الطهارة

 صم( به.( من طريق: )محاد بن زيد( عن )عا331)
من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارة

(  )بنحوه. ( من طريق: )إبراهيم النخعي( و )معبد بن خالد بن مزين 333( رقم )1/120الغسل )
 ( من طريق )الشعيب( ورقم33( رقم )91اجلديل(. وأبو نعيم الفضل بن دكني يف الصالة )ص: 

( من طريق 311( رقم )211/ 1( من طريق )علي بن ربيعة( ، والدواليب يف الك  واألمساء )33)
ابب وجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني،  ،)السائب بن يزيد( والبيهقي يف السنن الكربى،  كتاب الطهارة

سائب ( من طريق: )احلارث األعور( كلهم )إبراهيم ومعبد والشعيب وعلي وال902( رقم )1/111)
 واحلارث( عن )علي(.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (39تقدم )ص ،الذهلي :ـحيىي3
 ( ثقة من احلفاظ.39تقدم )صـمسدد:8
 ثقة حافظ. (110تقدم )ص :بن زيد ْحاد -1
روىأبو بكر املقرىء  ،الكويف ،األسدى موالهم ،هو ابن أىب النجودـعاصمبنِبدلة:4

 وعنه: محاد بن زيد وإبراهيم بن طهمان وغريمها. ،صعب بن سعد وغريمهازر بن حبيش ومعن:
وقال الفسوي: يف حديثه  ،وثقه ابن سعد وابن معني وأمحد والعجلي وأبو زرعة والفسوي 
 ،وقال البزار: مل يكن ابحلافظ وال نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك وهو مشهور ،وهو ثقة ،اضطراب

وبنحوه قال ابن أيب حامت والدارقطين والفسوي  ،وقال مرًة: ليس حبافظ ،وقال النسائي: ليس به أبس
 ،صدوقا يف احلديث ،وقال الذهيب: كان صاحلا خريا حجة يف القرآن ،يعقوب بن سفيان وغريهم
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 ،وهو يف احلديث دون الثبت صدوق يهم ،وقال أيضاً: ثبت يف القراءة ،وقال مرًة: ليس ابلقوي ،وثق
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام حجة يف القراءة وحديثه يف الصحيحني  ،ديثوقال: هو حسن احل

 .(3)مات سنة مثان وعشرين ومائة ،من الطبقة السادسة ،مقرون
 صدوق يف احلديث يف حفظه شيء. ،ثبت يف القراءةاخلالصةفيه:

 خمضرم. ،ثقة (11تقدم )صـزر:5
 .(11تقدم )صصحايب علي:ـ2

:ديثاثلثاااحلكمعلىاحل
 .حسن ألجل عاصم

 واألثر صحيح. كما يف التخريج أعاله،  ،-عاصم عن زر - وقد توبع 
 
 
 

                                                 

الرةالحنبل، ( ، وأمحد بن 1/321، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  ومعرفة ، 2رواية ابنه عبد هللا، ط- العل 
ط( ، والبخاري، 319( رقم )1/320) الكبري, ، 1، طالثدات( ، والعجلي، 3012( رقم )1/391) 3التاريخ

سؤاالتأيبعبيداآلةريأاب( ، واآلجري، 320( رقم )3/991) الضعفاء( ، وأبو زرعة الرازي، 113( رقم )233)ص
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 1319( رقم )3/331، )1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 133( رقم )112)ص 1، طداود

هتذيب( ، واملزي، 3312( رقم )1/211، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1991( رقم )1/330، )1، طوالتعدي 
، الكاشفيب، ( ، والذه1/129) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 3002( رقم )13/311، )1، طالكمال

، امليزان( ، والذهيب، 113( رقم )211/ 1( ، و )209/ 1، )3، طالسري( ، والذهيب، 2331( رقم )1/119، )1ط
، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 11( رقم )1/33، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3019( رقم )2/311، )1ط
موسوعةأقوالأيب( ، وجمموعة من املؤلفني، 392( رقم )90)ص 1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 3013( رقم )291)ص

 ( . 1131( رقم )2/333، )1ط، احلسنالدارقطين
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(:579حديثرقم)-72
ثـََناِإْسَحاقُ ,َحدََّثيِناحْلَاِرُثَعْنَعِليّ ,َعِنالشَّْعيبِّ,َعْنَةاِبر ,َعِنالثَـّْوِريِّ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ
َعنْ َعاِئَشةَ,َعْبِدهللاَِوَعْلَدَمَة َعْن َوَةَباْلُغْس ُ,َوَمْسُروق  اخْلَِتاَن اخْلَِتاُن َةاَوَز ِإَذا قَاَل,قَاُلوا:

:وََكاَنْتَأْعَلُمُهْمِبَذِلَك. َمْسُروق 

أوالاالتخريج:
 ( عن )إسحاق الدبري( به.3211( رقم )3/213أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )

اثنياادراسةاإلسناد:
 .له ما ينكر  ،ثقة وهو  (13تقدم )ص. الدبريـإسحاق:3
 .فكان يُلقن فيتلقن يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 ثقة إمام حافظ.  (91تقدم )ص سفيانالثوري:ـ1
و يقال  ،أبو عبد هللا ،(3)بن عبد يغوث بن كعب اجلعفي ـةابر:هوابنيزيدبناحلارث4
 و يقال أبو دمحم الكوىف. ،أبو يزيد
 سفيان وشعبة بن احلجاج وغريمها.وعنه: ،الشعيب و عطاء بن أيب رابح وغريمهاروىعن: 
وقال الشعيب وابن معني  ،ن معني والعجلي وأبو داود وابن عديضعفه ابن سعد واب 

وقال ابن  ، ،وأبو حنيفة وأيوب وليث بن أيب سليم والسعدي: كذاب ،واجلوزجاين وسعيد بن جبري
ولينه وضعفه خلق سواهم كثري منهم أمحد واحلاكم وأبو حامت وأبو  ،مهدي والنسائي وزائدة: مرتوك

 ،غري أن شعبة وصفه أبنه صدوق يف احلديث ،لتشيع والرفض وفساد الرأيبل رمي اب ،زرعة وأبو داود
فهو من أوثق الناس. وقال سفيان: إذا قال لك حدثين أو مسعت  ،و"مسعت" ،وأنه إذا قال: حدثنا"

وقال الذهيب: من أكرب علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ وتركه  ،فذاك وإذا قال: قال فكأنه يدلس

                                                 

 (1 ): بضم اجليم وسكون العني املهملة ويف آخرها الفاء، هذه لنسبة إىل القبيلة وهي جعفي بن سعد العشرية وهو من اجلُْعِفيُّ
 ( . 1/293,)، اللباب، د. طوابن األثري( ، 3/230، )1، طاألنسابمذحج. السمعاين، 

file:///E:/برنامج%20خادم%20الحرمين%20الشريفين/HadithNewCompare-(311620)
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مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل  ،ر: ضعيف رافضي، من الطبقة اخلامسةوقال ابن حج ،احلفاظ
 .(3)سنة اثنتني وثالثني

 ضعيف.اخلالصةفيه:
الشعيب:5  ،روى عن عبادة بن الصامت ،هو عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو الكويفـ

وأشعث بن  ،وداود بن أيب هند ،وعنه سليمان بن مهران ،وقرظة بن كعب ،وأيب موسى األشعري
 سوار وغريهم.

قال الذهيب: أحد األعالم،  ،وثقه ابن معني وأبو زرعة وابن حبان وأث  عليه األئمة ثناًء كبرياً  
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة مشهور فقيه فاضل، من الطبقة الثالثة

 ثقة إمام فاضل.اخلالصةفيه:
 ضعيف. (91)ص تقدم  ،األعورـاحلارث:2
 .ثقة ثبت حجة( 131قدم )صت ،النخعي :ـعلدمة2

مسروق:31 (1)مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية بن عبد هللا اهلمداىن الوادعي ـ
أبو  ،

عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود وعنه: ،عائشة وابن مسعود وغريمهاروىعن: ،عائشة الكويف
 وإبراهيم النخعي وغريمها.

                                                 

( ، اجلوزجاين، 2223( رقم )2/210) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 1/331، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
، 1، طالضعفاء( ، والعقيلي، 39( رقم )29( ، والنسائي، الضعفاء واملرتوكون )ص29( رقم )11ص)د.ط،أحوالالرةال

، 1، طاجملروحني( ، وابن حبان، 2033( رقم )2/331، )1، طاجلرحوالتعدي ن أيب حامت، ( ، اب230( رقم )1/133)
، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 321( رقم )330ـ2/321، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 113( رقم )1/209)
( 9/31) 1ط، اتريخاإلسالم( ، والذهيب، 133( رقم )1/299، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 913( رقم )3/311)

( ، وابن 11( رقم )2/39، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1321( رقم )1/313، )1، طامليزان( ، والذهيب، 30رقم )
 ( . 919( رقم )131، )ص1حجر، التقريب، ط

هتذيب( ، واملزي، 3391( رقم )1/191، )1ط، الثدات( ، وابن حبان، 1/231) 1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 
، التدريب( وابن حجر، 2131( رقم )122)ص:  1، طالكاشف( ، والذهيب، 3033( رقم )13/29) 1ط ،الكمال

 ( . 3103( رقم )311)ص 1ط
بفتح الواو وكسر الدال املهملة بعد األلف ويف آخرها العني املهملة، هذه النسبة إىل وادعة، وهو بطن من مهدان. الَواِدِعيُّ:( 3) 

 ( . 3/333)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 13/239، )1، طاألنسابالسمعاين، 
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وزاد ابن معني ال  ،له أحاديث صاحلة ،ن سعد: كان ثقةوقال اب ،وثقه ابن سعد وابن معني و العجلي
 ،وصفه الذهيب أبنه إمام قدوة ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،ذكره البخاري يف اترخيه ،يسأل عن مثله
 .(3)ثقة فقيه عابد خمضرم من الطبقة الثانية مات سنة اثنتني ويقال سنة ثالث وستنيوقال ابن حجر:

 روى له اجلماعة. ،عاملثقة فقيه اخلالصةفيه:
 .(11تقدم )صصحايب علي:ـ7
 .( 33)صتقدم ، ابن مسعود :ـعبدهللا9

 .(31تقدمت )ص صحابية  ـعائشة:33

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
إسناده ضعيف لضعف جابر اجلعفي، وقد صح عن كل واحد منهم مفرًدا بغري هذا اجلمع الذي من  

( ، 119( وصح عن علي كما تقدم رقم )111تقدم برقم )طريق اجلعفي. فصح عن عائشة كما 
 (.191( وأييت ختريج حديث عائشة بطرقه برقم )190وسيأيت أثر ابن مسعود بعده برقم )

                                                 

( ، وابن 1111( رقم )321، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 2011( رقم )9/31) 3التاريخالكبري,طينظر: البخاري، ( 1) 
( ، 1100( رقم )1/311، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1920( رقم )9/331) 1، طاجلرحوالتعدي أيب حامت، 
الكمالهتواملزي،  ( ، 1331( رقم )2/211) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 1302( رقم )21/311، )1، طذيب
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 11( رقم )3/13، )3، طالسري( ، والذهيب، 1/133، )1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 

 ( . 1101( رقم )129، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 201( رقم )10/110)
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(.521حديثرقم)-77
ِإْسَحاقُ ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْبِد الثَـّْوِريِّ,َعْن اأْلَْعَمشِ,َعِن َراِهيمَ,َعِن ِإبـْ اْبَن,ْلَدَمةََعْنعَ,َعْن َأنَّ

َذِلكَ,َمْسُعود  َعْن ,ُسِئَ  اْغَتَسْلتُ))فـََداَل: َذِلَك بـََلْغُت َعَلى,((ِإَذا َواجْلََماَعُة ُسْفَياُن: قَاَل
اْلُغْسِ .

أوالاالتخريج:
 ( من طريق إسحاق به.3212( رقم )3/213أخرجه الطرباين يف الكبري )

( رقم 1/231ابب ما يوجب الغسل ) ،وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه،كتاب الطهارة
 ( عن )الثوري( به.331)

ل ابب الذي جيامع وال ينز  ،وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر،  كتاب يف الطهارة
 ( من طريق: )عبد الرمحن بن مهدي( عن )الثوري( به.331( رقم )1/10)

من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل ،  ،وابن أيب شيبة يف مصنفه،كتاب الطهارة
 (  )بنحوه خمتصرا. ( عن )أبو معاوية الضرير( عن )األعمش( به.333( رقم )1/120)

 ( رقم1/10ابب الذي جيامع وال ينزل، ) ،يف الطهارة والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ،كتاب
(  )بنحوه. ( من طريقني: عن 3213( رقم )3/213(  )مبعناه. ( والطرباين يف الكبري )330)

 .-مل يذكر علقمة -)منصور( عن )إبراهيم( عن )ابن مسعود(. 

اثنياادراسةاإلسناد:
 .له ما ينكر  ،ثقة( 13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  عبدالرزاق:ـ8
 ثقة إمام حافظ. (91تقدم )ص سفيان :ـالثوري1
 .يدلس( ثقة إمام 211ص تقدم )ـاألعمش:4
 يرسل. ،ثقة فقيه( 130تقدم )ص ،النخعي :ـإبراهيم5
 ( ثقة ثبت حجة.131تقدم )ص ،النخعي :ـعلدمة2
 .( 33)صتقدم صحايب ود:ـابنمسع7
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:اثلثاااحلكمعلىاحلديث
، وإن  صحح روايته مجاعة من األئمةإسناده صحيح على كال الروايتني. فإبراهيم عن ابن مسعود 

رضي هللا  -ألجل ما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: "ما حدثتكم عن ابن مسعود  كانت منقطعة،
 .(1)حدثتكم فسميت فهو من مسيت فقد مسعته من غري واحد وما -تعاىل عنه 

                                                 

 ( . 111يف اجلزء اخلامس من السنن )ص  العل للرتمذي( والرتمذي، 1/33، )1، طالتمهيدالرب،  ( ابن عبد1) 
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(:523حديثرقم)-72
ْبُناحْلََسنِ ثـََناَعِليُّ أَنَُّهَكاَن,َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع ,َعْنُعبَـْيِدهللاِ,َعْنُسْفَيانَ,ثناَعْبُدهللاِ,َحدَّ

.((ِإَذاَخاَلَفاخْلَِتاُناخْلَِتاَنفـََدْدَوَةَباْلُغْس ُ))يـَُدوُل:

أوالاالتخريج:
(  131( رقم )1/11واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن ) ،أخرجه مالك يف املوطأ،كتاب وقوت الصالة

(  331) ( رقم1/231ابب ما يوجب الغسل ) ،)بنحوه. ( وعبدالرزاق يف املصنف، كتاب الطهارة
من قَاَل ِإذا  ،الطهارة (  )بنحوه. ( وابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب339) ورقم ،)بنحوه مطوال(

(  )بنحوه مرفوعا( والطحاوي يف شرح معاين 311( رقم )1/123التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل )
 ورقم ،(  )بنحوه مرفوعا(332( رقم )1/10ابب الذي جيامع وال ينزل ) ،اآلاثر ، كتاب يف الطهارة

ابب وجوب الغسل ابلتقاء  ،ارة(  )بنحوه مرفوعا( والبيهقي يف السنن الكربى،  كتاب الطه331)
 (  )هبذا اللفظ( كلهم من طريق انفع عن ابن عمر موقوفا.139) ( رقم1/111اخلتانني )

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.30تقدم )ص  :ـعليبناحلسن3
 .رمبا أخطأ يف األمساء ،صدوق( 31صابن الوليد تقدم ) ـعبدهللا:8
 قة إمام حافظ.ث (91تقدم )ص ،الثوري :ـسفيان1
 .( ثقة ثبت193ص  هو ابن عمر العدوي العمري تقدم )ـعبيدهللا:4
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:ـ5
 .(101تقدم ص)صحايب ابنعمر:ـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 صحيح موقوف.
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(:528حديثرقم)-79
ثـََناِإْسَحاقُ قَاَل:وََكاَنْت,َفذََكَرهُ,َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع ,َرْيج َعِناْبِنةُ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,َحدَّ
َعاِئَشُةتـَُدولُُه.

أوالاالتخريج:
 خترجيه كالذي قبله.

 (.191(. وأييت خترجيه بطرقه برقم )111برقم )تقدم أيًضا:  وأثرعائشة

اثنياادراسةاإلسناد:
 كر.له ما ين ،ثقة  (13تقدم )ص الدبري ـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 .دلسثقة م (129تقدم )ص ـابنةريج:1
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:ـ4
 .(101تقدم ص) ابنعمرهنع هللا يضر:صحايبـ5

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح
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(:521حديثرقم)-21
َنةَ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,ثـََناِإْسَحاقَُحدَّ قَاَل:,َعِناْبِنَعبَّاس ,َعْنأَبِيهِ,َعِناْبِنطَاُوس ,َعِناْبِنُعيَـيـْ

.((َأمَّاَأََنفَِإَذاَخاَلْطُتَأْهِلياْغَتَسْلتُ))

أوالاالتخريج:
( و 333( برقم: )1/231سل )ابب ما يوجب الغ ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف،كتاب الطهارة

من قال ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل  ،( وابن أيب شيبة يف املصنف،كتاب الطهارة310)
 )هبذا اللفظ(.( 311( رقم )1/123)

اثنياادراسةاإلسناد:
 له ما ينكر. ،ثقة  (13تقدم )ص الدبري :ـإسحاق3
 .فكان يُلقن فيتلقن يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  :ـعبدالرزاق8
 ثقة ثبت إمام. (113تقدم )ص ،سفيانـابنعيينة:1

كان خيتلف )(8)أبو دمحم األبناوي  ،(3)عبد هللا بن طاووس بن كيسان اليماينـابنطاوس:4
 مكة( إىل  ،أبيه و عطاء بن أيب رابح و غريمهاروىعن: ابن عيينة وعبد امللك بن جريج وعنه:

وقال معمر: كان  ،قال يل أيوب: إن كنت راحال إىل أحد فعليك اببن طاووس ،وغريمها. عن معمر
 .أمونٌ م ،وقال الدراقطين: ثقةٌ  ، ما رأينا ابن فقيه مثله ،وأحسنهم خلًقا ،من أعلم الناس ابلعربية

                                                 

بفتح الياء آخر احلروف وامليم بعدمها األلف ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل اليمن، والنسبة إليها مي  ومياين. الَيَماينُّ:( 1) 
 ( . 311/ 3)ري، اللباب، د. طوابن األث( 121/ 13، )1، طاألنسابالسمعاين، 

 (2 ) يقال يف التعريف: فالن من األبناء، والنسبة إليه أبناوى، وكل من ولد ابليمن من أبناء الفرس وليس بعريب األَبـَْناِويُّ:
وجههم  يسموهنم األبناء، وقال أبو على الغساين: األبناوى منسوب اىل األبناء وهم قوم يكونون ابليمن من ولد الفرس الذين 

كسرى مع سيف بن ذي يزن اىل ملك احلبشة ابليمن فغلبوا احلبشة وأقاموا ابليمن فولدهم يقال هلم األبناء. السمعاين، 
 ( 100/ 1، )1، طاألنساب
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(3)مات يف سنة اثنتني وثالثني ومائة  ،وصفه الذهيب ابإلمام احملدث الثقة
. 

 ثقة مأمون.اخلالصةفيه:
يقال  ،(8)الفارسي ،أبو عبد الرمحن احلمريى موالهم ،بن كيسان اليماين ـأبيه:هوطاووس5

ابنه وعنه: ،غريمهاعبد هللا بن عباس و جابر بن عبد هللا و روىعن: ،امسه ذكوان وطاووس لقب
 عبد هللا وسليمان األحول وغريمها.

وقال ابن معني:  ،وثقه ابن معني والعجلي وأبو زرعة وذكره ابن حبان يف الثقات وأث  عليه 
وقال أبو زرعة: مل يسمع  ،وقال ابن املديين: مل يسمع من معاذ بن جبل شيًئا ،ال أراه مسع من عائشة

وصفه الذهيب  ،وطاووس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل ،نهمن عثمان شيًئا وقد أدرك زم
وهو حجة ابتفاق. وقال ابن حجر:  ،وحديثه يف دواوين اإلسالم ،ابلفقيه القدوة عامل اليمن احلافظ
.(1)وقيل: سنة ست ومئة، وقيل: غري ذلك ،مات سنة إحدى ومئة ،ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة

 ى له اجلماعة.رو  ،ثقة حجةاخلالصةفيه:
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباسـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
.موقوف صحيح

                                                 

طينظر: البخاري، ( 1)  ( والدارقطين، 123/ 1) 3التاريخالكبري, )1طسؤاالتالسلميللدارقطين, ( رقم 211ص: ,
 ( . 21( رقم )103/ 1، )3، طسريال( والذهيب، 221)

بفتح الفاء بعدها األلف والراء املكسورة ويف آخرها السني املهملة، هذا االسم لعدة من املدن الكبرية، وهي من الَفاِرِسيُّ:( 2) 
تهروا هبذه األقاليم املعروفة، أصلها ودار مملكتها شرياز، خرج منها مجاعة كثرية من العلماء يف كل فن من هذه البالد واش

 ( . 303/ 2)وابن األثري، اللباب، د. ط( 120/ 10، )1، طاألنسابالنسبة. . السمعاين، 
( والعجلي، 3111( رقم )311/ 3) 3التاريخالكبري,ط( و البخاري، 132/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 

( و ابن حبان، 2319( رقم )313ــ311/ 13، )1، طهتذيبالكمال( واملزي، 120( رقم )233، )ص: 1، طالثدات
/ 1، )1، طالكاشف( و الذهيب، 13( رقم )39/ 1، )3، طالسري( و الذهيب، 3111( رقم )331/ 3، )1، طالثدات
( رقم 9/ 1، )1، طالتهذيب( وابن حجر، 3003( رقم )291، )ص: 1، طالتدريب( وابن حجر، 2311( رقم )112

 ( . 301( رقم )201ص: ، )2طةامعالتحصي ,( والعالئي، 13)
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(:524حديثرقم)-23
ْبُنَعْبِداْلَعزِيزِ َثيِنَعِليُّ َتاَدةَ,ثناَْحَّاد ,ثناَحجَّاج ,َحدَّ َعْن,َعِناحْلََسنِ,َوَحِبيب ,َوُْحَْيد ,َعْنقـَ

ُشَعِبَهااأْلَْرَبِعمثَّاْةتَـَهَدِِبَانـَْفَسُهفـََدْدَوَةَب))قَاَل:,يـَْرةََأيبُهرَ ِإَذاَغِشَيالرَُّةُ اْمَرأََتُهفـََدَعَدبـَنْيَ
َزَلَأْوَلْيـُْنِزلْ .((اْلُغْسُ أَنـْ

أوالاالتخريج:
لأةدمنأخرةهمنهذاالوةهغريه.

فقال: يرويه ( إىل االختالف فيه عن احلسن 1111( رقم )212/ 9) وقد أشار الدارقطين يف العلل  
 ،وهشام ،واختلف عن قتادة؛ فرواه شعبة ،عن احلسن ،واختلف عنه؛ فرواه قتادة ،احلسن البصري

عن النيب َصلى هللا  ،عن أيب هريرة ،عن أيب رافع ،عن احلسن ،عن قتادة ،وأبو َعوانة ،ومهام ،وأابن
 عن قتادة.  ،عن ابن أيب َعروبَة ،قال يزيد بن ُزريعَعليه وَسلم. وكذلك 
ومل  ،مل يرفعه ،موقوفا ،عن أيب هريرة ،عن احلسن ،عن قتادة ،فرواه عن سعيد ،وخالفه عبد األعلى
 يذكر فيه أاب رافع. 

عن النيب َصلى هللا  ،عن أيب هريرة ،عن أيب رافع ،وقال الدارقطين يف آخره: والصحيح: حديث احلسن
وَسلم. انتهى. َعليه
 (.191ورواية الرفع مع ذكر الواسطة بني احلسن وأيب هريرة سيأيت خترجيها برقم )قلت:

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (39تقدم )ص  :ـعليبنعبدالعزيز3
 ثقة. (33)ص تقدم  ،ابن املنهال  :ـحجاج8
 ،البناين ومحيد الطويلمن أثبت الناس يف اثبت  ،ثقة  (33)ص تقدم  ،ابن سلمة:ـْحاد1

 ملا كرب ساء حفظه وتغري.
 ثقة مدلس.(11تقدم )ص ،ابن دعامة ـقتادة:4
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جد أيب بكر عبد هللا بن )(3)أبو األسود الكرابيسي  ،بن األشقر البصري ـْحيد:هوابناألسود5
دمحم بن أيب األسود(  عن:  ،حبيب ومالك بن أنسروى هد ابن املبارك ومسدد بن مسر وعنه:
وقال أمحد: ما  ،وقال الدارقطين: ال أبس به ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وغريمها. وثقه أبو حامت

وقال العقيلي وابن اجلوزي: كان  ،وقال الساجي واألزدي: صدوق عنده مناكري ،أنكر ما جييء به
وهو قليل وقال الذهيب: ثقة روى البخاري عن رجل عنه وكان عفان حيمل عليه  ،عفان حيمل عليه

(8)احلديث وقال ابن حجر: صدوق يهم قلياًل من الثامنة
. 

 صدوق له بعض األوهام واملناكري.اخلالصةفيه:
روى ،موىل قريبة ،البصري ،و يقال أبو شهيد ،أبو دمحماألزدي ـحبيب:هوابنالشهيد2

 ري وغريمها.محيد بن األسود وسفيان الثو وعنه: ،احلسن البصري وابن سريين وغريمهاعن:
وقال  ،وثقه ابن سعد وابن معني واملديين وأمحد والعجلي وأبو حامت والنسائي والدارقطين 

 ،وزاد أمحد: ثقة مأمون ثبت ،شعبة البنه إبراهيم: مل يكن أبوك أقلهم حديثًا ولكنه كان شديد اإلتقاء
 ،وأرسل عن أنس ومجاعة ،وقال مرًة: روى عن احلسن وأقرانه ،وصفه الذهيب: ابإلمام الثبت احلجة

 .(1)وقال ابن حجر: ثقة ثبت من اخلامسة مات سنة مخس وأربعني ومئة وكان ثبتاً كثري احلديث

                                                 

بفتح أوله والراء وبعد األلف ابء موحدة مث ايء حتتها نقطتان وسني مهملة هذه النسبة إىل بيع الكرابيس وهي اْلَكَرابِيِسيُّ:( 1) 
 ( . 99/ 3)وابن األثري، اللباب، د. ط( 11/ 11، )1، طاألنسابالثياب وعرف به مجاعة. . السمعاين، 

( رقم 219/ 3) 1، طاجلرحوالتعدي ( وابن أيب حامت، 2131( رقم )311/ 2) 3التاريخالكبري,ط، ينظر: البخاري( 2) 
( وابن 12311( رقم )131/ 9، )1، طالثدات( وابن حبان، 330( رقم )219/ 1، )1، طالضعفاء( والعقيلي، 310)

( 1123( رقم )310/ 1، )1، طهتذيبالكمال( واملزي، 1021( رقم )231/ 1) 1ط، الضعفاءواملرتوكوناجلوزي، 
( 31( رقم )12، )ص: 1، طمنتكلمفيهوهوموثق( و الذهيب، 1231( رقم )312/ 1، )1، طالكاشفوالذهيب، 

( وابن املربد، 1132( رقم )191، )ص: 1، طالتدريب( و ابن حجر، 11( رقم )31/ 3، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
 ( . 1103( رقم )223/ 1)،1، طموسوعةأقوالالدارقطينمن املؤلفني، ( وجمموعة 231( رقم )31)ص: 1طحبرالدم,

/ 1، )2رواية ابنه عبد هللا، ط- العل ومعرفةالرةال( وأمحد بن حنبل، 211/ 1، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
( والعجلي، 2111( رقم )320/ 2) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 2131( رقم )339/ 2( و )320( رقم )320
( وابن حبان، 319( رقم )103/ 3، )1، طاجلرحوالتعدي ( و ابن أيب حامت، 231( رقم )101، )ص: 1، طالثدات
، الكاشف( والذهيب، 1030( رقم )390/ 1، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1211( رقم )192/ 1، )1، طالثدات

( 191/ 2، )1، طالتهذيب( وابن حجر، 11رقم ) (11/ 1، )3، طالسري( و الذهيب، 310( رقم )309/ 1، )1ط
= 
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 روى له اجلماعة. ،متفق على توثيقه ،ثقة ثبتاخلالصةفيه:
و يقال  ،موىل زيد بن اثبت ،وامسه يسار البصري أبو سعيد.احلسن:هوابنأيباحلسن7

 حبيب وأيوب وغريمها.وعنه: ،أيب هريرة وجابر وغريمهاروىعن:عبد هللا. موىل جابر بن 
وكان من احلفاظ  ،وثقه ابن سعد والعجلي وآخرون وزاد ابن سعد مأمواًن ما أسند حديثه 
قال ابن املديين: مرسالته اليت  ،مشهور ابلتدليس واإلرسال ،كان أهل البصرة يغبطون به  ،األفذاذ

قال أبو زرعة: كل شيء قال احلسن فيه: قال  ،حاح وما أقل ما يسقط منهارواها عن الثقات ص
وضعف ابن سعد والدارقطين  ،وحدَّث به فإن له أصاًل اثبتًا ما عدا أربعة أحاديث رسول هللا 

ذكره ابن حبان يف الثقات وقال: كان مدلساً قال الذهيب: هو مدلس فال حُيتج بقوله  ،مراسيل احلسن
وقال  ،وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه ـ وهللا أعلم ـ ولكنه حافظ عالمة ،كهيف من مل يدر 

من  ،وكان يرسل كثريًا ويدلس ،قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور ،أيضًا هو إمام كبري الشأن
.(3)رأس الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة 

(8)ابة ويف مساعه من أيب هريرة خالفعض الصحمسع ب ،كثري اإلرسال  ،ثقة إمام فقيهاخلالصةفيه:
.

 (.31تقدم )صصحايبـأيبهريرة:2

إسناده منقطع، فاحلسن مل يسمع من أيب هريرة، بينهما أبو رافع كما اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
( وهي رواية مرفوعة، وأرجح من رواية الوقف هذه.191سيأيت بيانه يف احلديث رقم )

                                                                                                                                                         

= 

( ، 1031( رقم )111، )ص: 1، طالتدريب( وابن حجر، 111/ 1)  د.ط، العربيفخربمنغرب( والذهيب، 339رقم )
، 1، طموسوعةأقوالأيباحلسنالدارقطين( ، وجمموعة من املؤلفني، 110( رقم )31)ص:  1طحبرالدم,وابن املربد، 

 ( 911رقم )( 191/ 1)
( ، ابن حبان، 211( رقم )113)ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 119ـ  1/111، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 

( 1211( برقم )123ـ  1/103) 1، طهتذيبالكمال( . واملزي، 2102( برقم )123ـ  3/122، )1، طالثدات
احلفاظوالذهيب،  طبدات( وابن حجر، 1022( برقم )1/322) 1ط ،الكاشف( والذهيب، 11( برقم )1/12) تذكرة
، 1، طالتدريب( وابن حجر، 399( برقم )2/231)1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 30( برقم )23)ص 1، طاملدلسني

 ( . 1221( برقم )110)ص
  ( .131)(برقم112(و)ص3( رقم )101)ص: 2طةامعالتحصي ,(،والعالئي،33)ص1،طاملراسي ينظر:ابن أيب حامت،( 2) 
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(:525حديثرقم)-28
ِإْسَحاقُ ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْبِد ُةَرْيج ,َعْن اْبِن َعطَاء ,َعِن ,َعْن قَاَلْت: َعاِئَشَة اْلتَـَدى))َأنَّ ِإَذا

.((اخْلَِتاََنِنَوَةَباْلُغْس ُ

أوالاالتخريج:
ن (  )ع331) ( رقم1/231) ابب ما يوجب الغسل ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف،كتاب الطهارة

 ابن جريج عن عطاء( به.
من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارة

عن عائشة قالت:  ،عن عطاء ،عن عبيد هللا بن أيب زايد ،( حدثنا وكيع331( رقم )1/111الغسل )
 لنيب ملسو هيلع هللا ىلص فنغتسل.فقد كان ذلك يكون مين ومن ا ،إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل

 .-( 191أييت خترجيه بطرقه برقم )-وروي من طرق عن عائشة مرفوًعا. 
ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء  ،أخرجه مسلم يف صحيحه،كتاب احليض

(  )مبعناه 310( رقم )191/ 1و ) ،(  )بنحوه مطوال(333) ،(339( رقم )1/191اخلتانني )
 مطوال(.

اثنياادراسةاإلسناد:
 له ما ينكر. ،ثقة  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  :ـعبدالرزاق8
 س.دلثقة م (129تقدم )ص ـابنةريج:1
 ( ثقة حجة.112ابن أيب رابح تقدم )صـعطاء:4
 .(31)ص تتقدمصحابية ـعائشة:5

:اثلثاااحلكمعلىاحلديث
 صحيح، ومبعناه يف صحيح مسلم كما يف التخريج.
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(:522حديثرقم)-21
اْلَعزِيزِ َعْبِد ْبُن َعِليُّ ثـََنا َراِهيمَ,َحدَّ ِإبـْ ْبُن ُمْسِلُم شُ,ثنا قـََتاَدةَ,ْعَبةُثنا احْلََسنِ,َعْن َأيب,َعِن َعْن

َرةَ,رَاِفع  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل:,َعْنَأيبُهَريـْ ُشَعِبَهااأْلَْرَبِعَوأَْلَزَقاخْلَِتاَناِبخْلَِتاِنفـََدْد))َعِنالنَّيبِّ ِإَذاَةَلَسبـَنْيَ
.((َوَةَباْلُغْس ُ

أوالاالتخريج:
( ، ومسلم 231( رقم )1/11ابب إذا التقى اخلتاانن ) ،خاري يف صحيحه، كتاب الغسلأخرجه الب

 ( رقم1/191ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني ) ،يف صحيحه، كتاب احليض
 ( ، )عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة(.339)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة. (39ص تقدم )ـعليبنعبدالعزيز:3
إبراهيم:8 بن مسلم من  أبو عمرو البصري )و فراهيد ،موالهم(3)األزدي الفراهيدي  ـ

 علي بن عبد العزيز وحيىي بن معني وغريمها.وعنه: ،شعبة ومحاد بن سلمة وغريمها روىعن ،األزد(
وزاد  ،ثوزاد ابن سعد: كثري احلدي ،وثقه ابن سعد وابن معني والعجلي وأبو حامت وابن حبان 

 ،وصفه الذهيب: ابإلمام احلافظ حمدث البصرة ،وقال العجلي: كان قد عمي أبخرة ،ابن معني: مأمون
من  ،وقال ابن حجر: ثقة مأمون مكثر عمي أبخرة ،ومل يرحل ولكن مسع من مثان مئة شيخ ابلبصرة
 .(8)صغار التاسعة مات سنة اثنتني وعشرين ومئتني

                                                 

فراهيد بطن من األزد، واملشهور هبذه النسبة أبو عمرو مسلم بن إبراهيم الفراهيدى األزدي، القصاب، من أهل الَفَراِهْيِديُّ:( 1) 
 ( . 111/ 10، )1، طاألنسابالبصرة، من الثقات املتقنني. . السمعاين، 

( ، ابن أيب حامت، 1111( رقم )321ص: ، )1، طالثدات( ، والعجلي، 1/303، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2) 
هتذيب( ، واملزي، 11113( رقم )3/111، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 199( رقم )9/191، )1، طاجلرحوالتعدي 

، الكاشف( ، والذهيب، 1/303) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 1311( رقم )21/391، )1، طالكمال
، التهذيب( ، وابن حجر، 322( رقم )11/232، )1، طاتريخاإلسالملذهيب، ( ، وا1301( رقم )2/211، )1ط
 ( . 1111( رقم )123، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 213( رقم )10/123، )1ط
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 فق على توثيقه.مت ،ثقة مأموناخلالصةفيه:
 ثقة حافظ إمام. (203)ص تقدم ـشعبة:1
 ثقة مدلس. (11)ص ابن دعامة تقدم ـقتادة:4
 كثري اإلرسال.  ،ثقة إمام فقيه( 313البصري تقدم )ص :ـاحلسن5
موىل ابنة عمر بن اخلطاب )و قيل موىل ليلى  ،أبو رافع الصائغ املدين ،ـأبورافع:هونفيع2

رضي هللا  -أيب موسى األشعري وأىب هريرة روىعن:مشهور بكنيته(  ،البصرة نزيل ،بنت العجماء
 وغريمها. اثبت البناين واحلسن البصريوعنه: ،وغريمها -عنهما 
وقال أبو حامت: ليس  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وثقه ابن سعد والعجلي والدارقطين وغريهم 
.(3)من الطبقة الثانية  ،: ثقة ثبتوقال ابن حجر ،قال الذهيب: ثقة نبيل ،به أبس

 ثقة ثبت؛ لتوثيق األئمة.اخلالصةفيه:
 (.31تقدم )صصحايب  ـأيبهريرة:7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف الصحيحني.صحيح، وهو 

                                                 

( ، ابن أيب حامت، 1103( رقم )312، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 1/122، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
هتذيب( ، واملزي، 1391( رقم )1/192) 1، طالثدات( ، وابن حبان، 2232( رقم )9/393، )1، طاجلرحوالتعدي 

( ، وابن حجر، 1911( رقم )2/321، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1311( رقم )11-30/13، )1، طالكمال
 ( . 1192( رقم )111، )ص1، طالتدريب( ، وابن حجر، 910( رقم )10/320، )1، طالتهذيب
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(:527حديثرقم)-24
الرَّاِزيُّ َثيِنأَبُوَحامتِ  َثيِنِهَشاُمْبُنحَ,ثنااأْلَْنَصاِريُّ,َحدَّ َعْنَأيب,َحدََّثيِنُْحَْيُدْبُنِهاَلل ,سَّانََحدَّ

ُموَسى,بـُْرَدةَ َأيب َعاِئَشةَ,َعْن ,َعْن َوَمسَّ اأْلَْرَبِع ُشَعِبَها بـَنْيَ َةَلَس ملسو هيلع هللا ىلصِإَذا النَّيبُّ قَاَل قَاَلْت:
اخْلَِتاُناخْلَِتاَنفـََدْدَوَةَباْلُغْسُ .

أوالاالتخريج:
ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني(   ،مسلم يف صحيحه )كتاب احليض خرةهأ
 به.هشام(عن )دمحمبنعبدهللابناملثىناألنصاري(( من طريق: )339( رقم )1/191)

( 1/13واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن(  ) ،مالك يف املوطأ )كتاب وقوت الصالة وأخرةه
 به.أيبموسى(عن )سعيدبناملسيب()موقوفا( من طريق: )(  131رقم )

ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء  ،مسلم يف صحيحه )كتاب احليض وأخرةه
 .)أمكلثومبنتأيببكرالصديق(عنعائشةبه( من طريق: 310( رقم )1/191اخلتانني(  )

احلسنالبصري(ن طريق: )( م311( رقم )1/233الطرباين يف األوسط ) وأخرةه
 .خريةموالةأمسلمة(أماحلسنكالمهاعنعائشةبه( من طريق: )3391)( رقم3/331و)      
رابح( من طريق: 21330( رقم )12/1339) وأخرجه أمحد يف املسند        بن هللا )عبد

األنصاري(عنعائشةبه.
( 1/13غسل إذا التقى اخلتاانن(  )واجب ال ،كتاب وقوت الصالة) وأخرجه مالك يف املوطأ

( 1/231ابب ما يوجب الغسل(  ) ،(  )موقوفا( وعبد الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارة133رقم )
أيبسلمةبنعبدالرْحن(عنعائشةبه.(  )موقوفا( من طريق: )331رقم )

عبيدبنعمري(عن( من طريق: )130/111( رقم )19/201وأخرجه البزار يف مسنده )
عائشةبه.

ابب الذي جيامع وال ينزل(   ،وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )كتاب يف الطهارة
ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا  ،( وابن حبان يف صحيحه )كتاب الطهارة321( رقم )1/11)

عروةبنالزبري(عنعائشةبه.( من طريق: )1190( رقم )3/313الفعل(  )
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( رقم 1/231ابب ما يوجب الغسل(  ) ،ملصنف )كتاب الطهارةوأخرجه عبد الرزاق يف ا
من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،(  )موقوفا( وابن أيب شيبة يف املصنف كتاب الطهارة331)

عطاءبنأيبرابح(عنعائشةبه.(  )من طريق: )331( رقم )1/111الغسل(  )
من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة

من طريق: غريمها ( و 21319( رقم )11/1033( وأمحد يف املسند )331( رقم )1/113الغسل(  )
الداسمبندمحمبنأيببكرالصديق(عنعائشةبه.)

( رقم 1/233ابب ما يوجب الغسل(  ) ،عبد الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارة وأخرةه
أيبةعفرالباقر(عنعائشةبه.ه خمتصرا. ( من طريق: )(  )مبعنا311)

( رقم 1/231ابب ما يوجب الغسل(  ) ،عبد الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارة وأخرةه
من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،(  )موقوفا( وابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة339)

ابب(  ،(  )ابب العني3211( رقم )3/213 الكبري )( والطرباين يف330( رقم )1/113الغسل(  )
مسروقبناألةدع(عنعائشةبه.من طريق: )

ابب الذي جيامع وال ينزل(   ،الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )كتاب يف الطهارة وأخرةه
ميمونبنمهرانالرقي(عنعائشةبه.( من طريق: )331( رقم )1/10)

من قَاَل ِإذا التقى اخلتاانن فقد وجب  ،)كتاب الطهارة ابن أيب شيبة يف املصنف وأخرةه
َنفعموىلابنعمر(( من طريق: )331( رقم )1/113الغسل(  )

 ،(21132( رقم )12/1231) ،(21113( رقم )11/1013أمحد يف املسند ) وأخرةه
عبدالعزيزبنالنعمانالبصري(كلهمعن)عائشة(( من طريق: )21111( رقم )12/1212)
ثله,وبنحوه,وِبعناهمطوالوخمتصرا.ِب

اثنياادراسةاإلسناد:
أبوحامت:هودمحمبنإدريس3 أبو حامت الرازي ،بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلي ـ

ابن ماجة وإبراهيم بن وعنه: ،دمحم بن عبد هللا األنصاري وأمحد بن حنبل وغريمهاروىعن:احلافظ. 
 إسحاق.
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وقال موسى بن إسحاق القاضي البنه  ،لمة وأبو نعيم وأبو بكر اخلالل وخلق كثريوثقه النسائي ومس
وقال له أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب احلديث  ،عبد الرمحن: ما رأيت أحفظ من والدك

وقال  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن خراش: كان من أهل األمانة واملعرفة ،منك اي أاب حامت
وقال أمحد بن سلمة النيسابوري:  ،ومن بعدهم ،وفقه التابعني ،ان عاملا ابختالف الصحابةاخلليلي: ك

وصفه الذهيب: ابإلمام  ،ما رأيت بعد إسحاق ودمحم بن حيىي أحفظ للحديث وال أعلم مبعانيه منه
 ومجع ،وبرع يف املنت واإلسناد ،طوف البالد ،كان من حبور العلم  ،احلافظ الناقد شيخ احملدثني

وقال ابن حجر: أحد احلفاظ من الطبقة احلادية عشرة مات  ،وصحح وعلل ،وجرح وعدل ،وصنف
 .(3)سنة سبع وسبعني ومئتني
 عاملاً ابحلديث والعلل واجلرح والتعديل. ،ثقة إمام حافظاخلالصةفيه:

عبد  أبو ،بن املث  بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري ـاألنصاري:دمحمبنعبدهللا8
 ،هشام بن حسان وشعبة بن احلجاج وغريمهاروىعن:هللا البصري القاضي )قضى ابلبصرة وببغداد( 

 أبو حامت الرازي وأمحد بن حنبل وغريمها.وعنه:
 ،وذكره ابن حبان يف ثقاته ،وقال ابن سعد: كان صدوقا ،وثقه ابن معني وأبو حامت والرتمذي 

وقال  ،وزاد ابن معني: كان يليق به القضاء ،شيئا وهو خمتلطوقال ابن معني: قال مسع من اجلريري 
وقال الساجي: رجل جليل عامل مل يكن عندهم من فرسان احلديث مثل حيىي  ،النسائي: ليس به أبس

وقال  ،وصفه الذهيب: ابإلمام العالمة احملدث الثقة قاضي البصرة ،غلب عليه الرأي، القطان ونظرائه
 .(8)التاسعة مات سنة مخس عشرة ومائتني ابن حجر: ثقة من الطبقة

                                                 

( ، 11121( رقم )3/131، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1/203، )1، طاجلرحوالتعدي : ابن أيب حامت، ينظر( 1) 
( رقم 331ـــــ23/391، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 301( رقم )2/313، )1، طاتريخبغدادواخلطيب البغدادي، 

اإلسالماتر( ، والذهيب، 3111( رقم )2/111، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1010) ( رقم 20/303، )1، طيخ
( ، وابن 30( رقم )3/31، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 123( رقم )13/231، )3، طالسري( ، والذهيب، 131)

 ( . 1119( رقم )311، )ص: 1، طالتدريبحجر، 
معني( ، وابن معني، 1/233، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 2)  ابن ( ، 1/121) 1ط –رواية ابن حمرز - اتريخ

( ، 2119( رقم )3/333) ، د. طسننالرتمذي( ، والرتمذي، 331( رقم )1/132) 3التاريخالكبري,طوالبخاري، 
( ، 10939( رقم )1/333، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1111( رقم )1/301) 1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، 

= 
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 ثقة حمدث جليل.اخلالصةفيه:
هشامبنحسان:1 محيد بن روىعن: ،أبو عبد هللا البصري ،(3)هو األزدي القردوسيـ

 األنصاري ومعتمر بن سليمان وغريمها.وعنه: ،هالل واحلسن البصري وغريمها
وقال ابن عيينة:   ،لعجلي وذكره ابن حبان يف ثقاتهوثقه ابن القطان وابن معني وابن املديين وا 

وقال ابن املديين: كان حيىي بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون  ،كان هشام أعلم الناس حبديث احلسن
وكان حيىي يضعف حديثه عن عطاء وكان الناس يرون أنه أخذ حديث احلسن عن  ،هشام بن حسان

وما تكاد تنكر  ،وقال أيضاً: ال أبس به ،شعثوهو أحب إيل من أ ،وقال أمحد: صاحل ،حوشب
وقال مرًة: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها  ،عليه شيئا إال وجدت غريه قد رواه إما أيوب وإما عوف

وقال أبو داود: إمنا تكلموا يف حديثه عن احلسن  ،وقد كان مذهبهم أن يقصروا ابحلديث ويوقفوه
وقال أبو حامت: صدوقا وكان يثبت يف  ،ُه أخذ كتب َحْوَشبوكانوا يرون أَنَّ  ،وعطاء ألنه كان يُرسل

وقال ابن عدي: حديثه عمن يرويه مستقيم ومل أر يف  ،وقال أيضاً: يكتب حديثه ،رفع احلديث
قلت )أي الذهيب(: ال ريب أنه ثبت يف  ،وهو صدوق ال أبس به ،أحاديثه منكرا إذا حدث عنه ثقة

وقال أيضاً: ال  ،ثقة اإلمام الكبري الشأن العامل احلافظ حمدث البصرةوصفه الذهيب: ابل ،دمحم بن سريين
واحتج به أصحاب  ،واستقر توثيقه ،وهشام قد قفز القنطرة ،ريب أنه ثبت يف دمحم بن سريين

كما   ،وال شك أن يونس وابن عون أحفظ منه وأتقن ،وله أوهام مغمورة يف سعة ما روى ،الصحاح
 دمحم بن عمرو وأتقن.و ،أنه أحفظ من ابن إسحاق

                                                                                                                                                         

= 

( ، 3313( رقم )2/193، )1، طالكاشفالذهيب، ( ، و 1312( رقم )21/133، )1، طهتذيبالكمالواملزي، 
( ، وابن حجر، 311( رقم )3/213، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 201( رقم )3/132، )3، طالسريوالذهيب، 
 ( . 303( رقم )133)ص:  1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1031( رقم )330، )ص: 1، طالتدريب

]بعد الواو[، هذه النسبة إىل درب -الراء وضم الدال املهملتني والسني املهملة يف آخرهابضم القاف وسكون الُدْرُدْوِسيُّ:( 1) 
بطن من األزد نزلوا حملة ابلبصرة فنسبت احمللة إليهم. « القراديس»ابلفاء بدمشق، و « ابب الفراديس»و  -القراديس ابلبصرة

 ( . 3/23),وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 10/319، )1، طاألنسابالسمعاين، 
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وقال ابن حجر: ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين ويف  ،وذكر ابن حجر أن القطان ضعفه عن عطاء
روايته عن احلسن وعطاء مقال ألنه قيل كان يرسل عنهما من الطبقة السادسة مات سنة سبع أو مثان 

.(3)وأربعني ومائة وقيل غري ذلك

اس يف ابن سريين ويف روايته عن احلسن وعطاء مقال فقد  من أثبت الن ،ثقةاخلالصةفيه:
 كان يرسل عنهما.

 ،أبو نصر البصري ،ويقال: ابن سويد بن هبرية العدوي ،هو ابن هبريةـْحيدبنهالل:4
 هشام بن حسان وعاصم األحول وغريمها.وعنه: ،أيب بردة ومسروق بن أوس وغريمهاروىعن:
وقال  ،عجلي وأبو حامت والنسائي وذكره ابن حبان يف ثقاتهوثقه ابن سعد وابن معني وال 

وقال حيىي القطان: كان دمحم ابن سريين ال يرضى  .قتادة: ما كان ابملصر رجل أعلم من محيد بن هالل
وذكره البخاري  ،قال أبوحامت: دخل يف شيء من عمل السلطان فلهذا كان ال يرضاه ،محيد بن هالل

والذي  ،وأحاديثه مستقيمة ،وقد حدث عنه األئمة ،: له أحاديث كثريةوقال ابن عدي ،يف اترخيه
فلعله كان ال يرضاه يف مع   ،حكاه حيىي القطان أن دمحم بن سريين كان ال يرضاه ال أدري ما وجهه

 .وبرواايته ،فأما يف احلديث فإنه ال أبس به ،آخر ليس احلديث
واحتج به  ،فه الذهيب: ابإلمام احلافظ الفقيهوصو  ،وقال احلاكم: ُتكلم فيه مبا ال يؤثر فيه 
وقال ابن حجر: ثقة عامل توقف فيه ابن  ،وقال أيضاً: من جلة التابعني وثقاهتم ابلبصرة ،اجلماعة

 .(8)من الطبقة الثالثة سريين لدخوله يف عمل السلطان

                                                 

( رقم 223، )ص: 1)رواية الدارمي( ، ط اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/211، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( رقم 11)ص:  -رواية املروذي -( ، 913( رقم )1/311، )2رواية ابنه عبد هللا، ط -العل ( ، وأمحد بن حنبل، 931)
( ، وابن 223( رقم )3/11) 1، طاجلرح(، ابن أيب حامت، 1130قم )( ر 311، )ص: 1، طالثدات(، والعجلي، 12)

( ، واملزي، 2030( رقم )9/311، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 11333( رقم )1/111، )1، طالثداتحبان، 
، والكاشف( ، 3220( رقم )3/231، )1، طامليزان( ، والذهيب، 1112( رقم )133ــ30/191، )1، طهتذيبالكمال

( 1/319، )2، طلسانامليزان( ، وابن حجر، 113( رقم )1/312، )3، طالسري( ، و1313( رقم )2/331، )1ط
 ( . 1031( رقم )113)ص:  1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1293( رقم )112، )ص: 1، طوالتدريب( ، 1031رقم )

(2 ) ( ، وابن معني، 1/231، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر: اجلنيد, ( ، 210( رقم )339ص: )1طسؤاالتابن
( ، ابن أيب 333( رقم )131، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 2100( رقم )2/331) 3التاريخالكبري,طوالبخاري، 

= 
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 روى له اجلماعة. ،ُتكلم فيه مبا ال ليس جبارح ،ثقة عاملاخلالصةفيه:
أب5 قيل امسه عامر بن عبد هللا بن قيس أو احلارث )من أهل هو ابن أيب موسى،بردة:وـ
 ،: أيب موسى و زر بن حبيش وغريمهاروىعنووىل القضاء هبا(  ،الكوفة محيد بن هالل وعنه:

وذكره  ،وزاد ابن سعد: كثري احلديث ،وعاصم بن هبدلة وغريمها. وثقه ابن سعد والعجلي و ابن خراش
وقال أيضاً: أحد أئمة االجتهاد  ،قال الذهيب: كان إماما ثقة واسع العلم ،ن يف ثقاتهابن حبا
 .(3)مات ابلكوفة سنة ثالث أو أربع ومائة ،وقال ابن حجر: ثقة من الطبقة الثالثة ،األثبات

 روى له اجلماعة. ،ثقة إماماخلالصةفيه:
أب2 أبو موسى األشعري ،حضارهو عبد هللا بن قيس بن سليم بن موسىاألشعري:وـ

فبقي  ،هجرة احلبشة واملدينة ،أسلم مبكة وهاجر إىل احلبشة ذو اهلجرتني ،صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ابحلبشة مع جعفر بن أيب طالب حىت قدم معه زمن خيرب.

  ،وعمار ،بن كعب وأيبّ  ،وابن مسعود ،ومعاذ ،وعن اخللفاء األربعة ،النيّب ملسو هيلع هللا ىلصروىعن:
ومن التابعني: سعيد بن املسيب  ،من الصحابة: أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك وغريهم وعنه

 وأبو عثمان النهدي وغريهم. وطاوس
 وخلق سواهم. ،وامرأته أم عبد اَّللَّ  ،موسى وإبراهيم وأبو بردة وأبو بكرأوالده:وروى عنه 

                                                                                                                                                         

= 

( ، وابن 2213( رقم )3/131، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1011( رقم )3/230) 1، طاجلرحوالتعدي حامت، 
( ، والذهيب، 1132( رقم )1/303، )1، طهتذيبالكمالملزي، ( ، وا330( رقم )3/90، )1، طالكام عدي، 
,منتكلمفيهوهو( ، والذهيب131( رقم )1/303، )3، طالسري( ، والذهيب، 1211( رقم )1/311، )1، طالكاشف
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 2331( رقم )1/111، )1، طامليزان( ، والذهيب، 39( رقم )13)ص:  1طموثق,

 ( . 1113( رقم )192، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 91م )( رق3/11)
ينظر( 1)  ( ، وابن حبان، 1303( رقم )331، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 1/213، )1، طالطبداتابن سعد، :

اتريخ( ، والذهيب، 1220( رقم )33/11، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3332( رقم )1/191، )1، طالثدات
، 3، طالسري( ، والذهيب، 91( رقم )1/13، )1، طتذكرةاحلفاظ( ، والذهيب، 213( رقم )1/113، )1ط، اإلسالم

 ( . 1312( رقم )121، )ص: 1، طالتدريب( ، و12/19، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 119( رقم )3/333)
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وقيل: سنة ثالث ومخسني  ، وقيل: سنة اثنتني ومخسني: فقيل: تويف سنة مخسنيختلفيفوفاتها
وقيل ،ودفن مبكة وقيل: مات سنة اثنتني  ، ،ودفن ابلتوبة من الكوفة على ميلني ،أربع وأربعني:
.(3)وهللا أعلم ،وقيل: تويف سنة تسع وأربعني ،وأربعني

 .(31تقدمت )ص صحابية  :اهنع هللا يضرـعائشة7

يث:اثلثاااحلكمعلىاحلد
 يف صحيح مسلم.صحيح، 

                                                 

الصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1)  ( ، وابن األثري، 3/1133، )1، طمعرفة الغابة, ( و 3131( رقم )3/313) 1ط أسد
( رقم 3/191، )1، طاإلصابة( ، وابن حجر، 92( رقم )2/391، )3، طالسري( ، والذهيب، 1231( رقم )1/233)
(3311 . ) 
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ِذْكُرِإجَياِباْلُغْسِ ِمَنااِلْحِتاَلِم:

(:522حديثرقم)-25
َنَببِْنِتَأيبَسَلَمةَ,َعْنأَبِيهِ,َعْنِهَشام ,أَنَماِلك ,أَنالشَّاِفِعيُّ,َأْخبَـَرََنالرَّبِيعُ- ,َعْنزَيـْ َعْنأُمِّ

أُمُّ,َسَلَمةَ َةاَءْت اَلقَاَلْت: هللَا ِإنَّ هللِا َرُسوَل اَي ملسو هيلع هللا ىلصفـََداَلْت: النَّيبِّ ِإىَل َأيبطَْلَحَة اْمَرَأُة ُسَلْيم 
ِإَذاِهَياْحتَـَلَمْت؟قَاَل: َهْ َعَلىاْلَمْرَأِةِمْنُغْس   .((نـََعْمِإَذارََأِتاْلَماءَ))َيْسَتْحِييِمَناحْلَقِّ

أوالاالتخريج:
غسل املرأة إذا رأت يف املنام مثل ما يرى الرجل(   ،مالك يف املوطأ )كتاب وقوت الصالة أخرةه

 .عنهشامبه( 111/33) ( رقم1/10)
( رقم 11-1/13ابب إذا احتلمت املرأة(  ) -البخاري يف صحيحه )كتاب الغسل وأخرةه

عبدهللابنيوسف(.( من طريق: عن )292)
ابب ما ال يستحيا من احلق للتفقه يف الدين(   ،كتاب األدب) حهالبخاري يف صحي وأخرةه

إمساعي بنأيبأويس(.( من طريق: )1121) ( رقم9/23)
ابب ذكر إجياب الغسل على املرأة يف االحتالم  ،ابن خزمية يف صحيحه كتاب الوضوءوأخرةه

بدهللابنوهباملصري(.ع(  )مبعناه. ( من طريق: )231) ( رقم1/331إذا أنزلت املاء(  )
.بهكلهمعن)مالك(

روحبنالداسمالعنربي(.( من طريق: )221( رقم )1/131الطرباين يف الصغري ) وأخرةه
ابب  ،( ومسلم يف صحيحه )كتاب احليض300( رقم )1/303احلميدي يف مسنده ) وأخرةه

سفيانبنعيينة(.( من طريق: )313)( رقم 1/112وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها(  )
عبادبنعبادبنحبيب(.عن )(  )مبثله. (21222( رقم )12/1313أمحد يف املسند ) وأخرةه
عبدالعزيزبنأيبحازم(.( من طريق: )303( رقم )23/392الطرباين يف الكبري ) وأخرةه
عبدهللابنْنري(.( عن ) (  )مبعناه.21211( رقم )12/1321أمحد يف املسند ) وأخرةه
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( 1033( رقم )1/293ابب احتالم املرأة(  ) ،عبد الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارة وأخرةه
ابنةريج(.(  )بنحوه خمتصرا. ( من طريق: )133( رقم )23/331والطرباين يف الكبري )

رالدرشي(عليبنمسه( من طريق: )131( رقم )23/332الطرباين يف الكبري ) وأخرةه
(  )بنحوه 130( رقم )1/39ابب احلياء يف العلم(  ) ،البخاري يف صحيحه )كتاب العلم وأخرةه

ابب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها(   ،مطوال. ( ومسلم يف صحيحه )كتاب احليض
أبومعاويةالضرير(.(  )بنحوه. ( من طريق: )313( رقم )1/112)
ابب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها(   ،حيحه )كتاب احليضمسلم يف ص وأخرةه
وكيعبناجلراح(.( من طريق: )313( رقم )1/112)
 ابب قول هللا تعاىل وإذ قال ربك  ،البخاري يف صحيحه )كتاب أحاديث األنبياءوأخرةه

ابب التبسم  ،بو )كتاب األد ،(3329( رقم )3/132للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة(  )
حيىيالدطان(.كلهمعن)هشامبنعروة(به.من طريق )( 1031( رقم )9/23والضحك(  )

أيبالزَند(.(  )بنحوه خمتصرا. ( من طريق: )902( رقم )23/333الطرباين يف الكبري )وأخرةه
 (دمحمبنعبدالرْحنبننوف(  )مبثله خمتصرا. ( من طريق: )330( برقم: )23/311و )

كالمهاعن)عروةبنالزبري(.
عبدهللابنرافعاملخزومي(.( من طريق: )21213( رقم )12/1331أمحد يف املسند ) وأخرةه
(  113( رقم )23/213) ،(  )مبعناه خمتصرا. (132( رقم )23/211الطرباين يف الكبري ) وأخرةه

أمسلمة(.) كالمها عنأبوسلمةبنعبدالرْحن()مبعناه. ( من طريق: )

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة فقيه عامل.32ص  تقدم )ـالربيع:3
 ( ثقة إمام جمدد.33تقدم )ص :ـالشافعي8
 ( ثقة إمام ثبت.33تقدم )ص ـمالك:1
 ( ثقة ثبت إمام.110ابن عروة تقدم )ص :ـهشام4
 .( ثقة فقيه112عروة بن الزبري تقدم )صـأبيههو:5
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ولدهتما  ،ربيبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأخت عمر ،يب سلمة بن عبد األسد املخزوميةهي بنت أـزينب:2
وهي  ،وتزّوج النيّب ملسو هيلع هللا ىلص أمها ،فسماها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زينبا ،كان امسها برة  ،أم املؤمنني ابحلبشة

وروى  ،وغريهن ،وعائشة وأم حبيبة ،ن أزواجه: أمهاوع ،ترضعها. حفظت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وروت عنه
توفيت:  ،عنها: علي بن احلسني وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن الزبري والقاسم بن دمحم وغريهم

 .(3)قريبا من سنة أربع وسبعني
 ، وأم املؤمننيزوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،من املهاجرات األول ،هند بنت أيب أمية بن املغريةـأمسلمة:7

وعمر ابين  ،وهلا منه: زينب ،أخو النيب ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة ،وكانت قبله حتت أيب سلمة بن عبد األسد
وروى عنها: عبد هللا بن عباس وعائشة  ،ربيب النيب ملسو هيلع هللا ىلص. روت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث ،أيب سلمة

وروى عنها: سعيد بن  ،رمحن بن أيب بكر الصديق وأبو سعيد اخلدري وغريهموعبد هللا بن عبد ال
ويبلغ مسندها: ثالث مائة ومثانية  ،املسيب وشقيق بن سلمة واألسود بن يزيد والشعيب وغريهم

ومسلم بثالثة  ،وانفرد البخاري بثالثة ،ومسلم هلا على ثالثة عشر ،واتفق البخاري ،وسبعني حديثا
 ويقال: سنة إحدى وستني وقيل: غري ذلك. ،بعد عائشة بستة أايم ،تسع ومخسني عشر. توفيت سنة

 .(8)وهي آخر أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص مواتً  ،عمرت بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص دهرا، وقد عاشت حنوا من تسعني سنة

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف الصحيحني.صحيح، وهو 

                                                 

الصحابةينظر: أبو نعيم، ( 1)  ( ، وابن األثري، 1/3331( و )1/3213، )1، طمعرفة ( رقم 1/132، )1طأسدالغابة,
 ( . 11231( رقم )110-9/113، )1، طابةاإلص( ، وابن حجر، 1311)

أسد( ، وابن األثري، 3222-1/3219، )1، طاملعرفة( ، وأبو نعيم، 310-311)ص 1، طاملعرفةينظر: ابن منده، ( 2) 
 ( . 12011( رقم )301-9/303،)1، طاإلصابة(،وابن حجر، 210/ 2،)3، طالسري(،والذهيب،1/219،)1ط الغابة,
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(:529حديثرقم)-22
ثـََناَعِلي  ِإَذارََأِت))قَاَل:,َعْنَعِليّ ,َعِناحْلَاِرثِ,َعْنَأيبِإْسَحاقَ,َعْنُسْفَيانَ,ثناَعْبُدهللاِ,َحدَّ

َهااْلُغْس ُ َعَليـْ َزَلِتاْلَماَءفـَ .((اْلَمْرَأُةَمايـََرىالرَُّةُ يفاْلَمَناِمفَأَنـْ

أوالاالتخريج:
( 1031( رقم )1/293ابب احتالم املرأة(  ) ،يف املصنف )كتاب الطهارةأخرجه عبد الرزاق 

 . عن الثوري به.((إذا احتلمت املرأة فأنزلت املاء فلتغتسل))ولفظه: 
يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل(   ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة

إذا رأت املرأة ما يرى الرجل ))إسحاق به. ولفظه: ( من طريق إسرائيل عن أيب 933( رقم )1/101)
 ( من طريق الثوري به )خمتصرًا(.931، و رقم )((مث أنزلت فلتغتسل

يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل(   ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة
سئل علي عن املرأة عن أيب الضحى قال:  ،عن أيب سربة ،( من طريق حفص933( رقم )1/103)

 إذا رأت البلة. ،ترى يف منامها ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.30تقدم )ص :ـعليبناحلسن3
 .رمبا أخطأ يف األمساء ،صدوق( 31تقدم )ص ،ابن الوليد:ـعبدهللا8
 ثقة إمام حافظ. (91تقدم )ص ،الثوري :ـسفيان1
 ( ثقة مدلس.11لسبيعي تقدم )ص ا :إسحاقوـأب4
 ضعيف احلديث لني. (91)ص األعور تقدم ـاحلارث:5
 .(11تقدم )ص صحايب:هنع هللا يضرعليـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
عن  ،من طريق حفص -كما يف التخريج  -ولهطريقآخرحيسنبه إسناده ضعيف لضعف احلارث.

حفص هو ابن غياث ثقة، وأبو سربة ليس النخعي فإنه و  ،عن أيب الضحى قال سئل علي ،أيب سربة
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طبقته أرفع، ومل أجد من ترمجه، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح اهلمداين ثقة، مل يسمع من علي  
 .(3)كما يف جامع التحصيل

                                                 

 ( . 110( رقم )213)ص: مع التحصيلالعالئي، جا ينظر:( 1) 



 

 189 

 

َواَليـََتذَكَُّراْحِتاَلماا. َيِجُدبـََلالا َتِبُهفـَ ِذْكُرالنَّائِِميـَنـْ

(:591حديثرقم)-27
َعِلي  ثـََنا َحجَّاج ,َحدَّ َْحَّاد ,ثنا َأْرطَاةَ,ثنا ْبِن احْلَجَّاِج َأيبِإْسَحاقَ,َعِن احْلَاِرثِ,َعْن َعْن,َعِن

.((ِإَذارََأىالرَُّةُ أَنَُّهَنَكَحَوَلْجيَِْدبِلَّةاَفاَليـَْغَتِس ُ))قَاَل:,َعِليّ 

أوالاالتخريج:
 .-فيما وقفت عليه من مصادر  -ابن املنذر مل أجد من أخرجه غري

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة (39تقدم )ص  :ـعليبنعبدالعزيز3
 ثقة. (33)ص تقدمـحجاج:8
ملا   ،من أثبت الناس يف اثبت البناين ومحيد الطويل ،ثقة  (33)ص بن سلمة تقدم اـْحاد:1

 كرب ساء حفظه وتغري.
 .صدوق مدلس وله أخطاء وأوهام كثرية( 111صتقدم ) :ـاحلجاجبنأرطاة4
 ( ثقة مدلس.11السبيعي تقدم )ص إسحاق:وأبـ5
 ضعيف احلديث لني.( 91األعور تقدم )ص :ـاحلارث2
 .(11تقدم )صصحايب :هنع هللا يضرعليـ7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .األعور ضعيف لضعف احلارث

 التعليقالفدهي:

كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى يف نومه أنه احتلم أو أمجع  قال ابن املنذر: 
 .(3) جامع ومل جيد بلال أنه ال غسل عليه

                                                 

 . (2/93، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر،  (1) 
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(:593حديثرقم)-22
ثـََناأَبُوَأْْحََدحُمَمَُّدْبُنَعْبِداْلَوهَّابِ ,َعْنَأْشَعثَ,َعْنُسْفَيانَ,أنباُعبَـْيُدهللِاْبُنُموَسى,َحدَّ

قَاَل:يـَْغَتِسُ .,يفالرَُّةِ يـََناُمَويـَُدوُمَوَعَلىَطَرِفذََكرِِهبـََل  ,َعِناْبِنَعبَّاس ,ْنِعْكرَِمةَعَ

أوالاالتخريج:
 .-فيما وقفت عليه من مصادر  -مل أجد من أخرجه غري ابن املنذر

اثنياادراسةاإلسناد:
أبوأْحددمحمبنعبدالوهاب:3 أبو  ،بد الوهاب بن حبيب بن مهران العبديدمحم بن عـ
عبيد هللا بن موسى روىعن:ابن عم بشر بن احلكم بن حبيب العبدي( )النيسابوري (3)أمحد الفراء

 النسائي وإبراهيم بن جعفر بن الوليد وغريمها.وعنه: ،وعفان بن مسلم وغريمها
 ،وزاد مسلم صدوق ،اتوثقه مسلم والنسائي والدارجبردي وذكره ابن حبان يف الثق 

 ،وقال الذهيب: حديثه يف الثقفيات بعلو ،وقال احلاكم: كان من أعقل مشائخنا ،والدارجبردي مأمون
احلافظ األديب  وكان وجه مشايخ نيسابور  ،وقال أيضاً: اإلمام العالمة ،وكان كثري العلوم حافظا

قة احلادية عشرة مات سنة اثنتني وحشمة، وقال ابن حجر: ثقة عارف من الطب  عقال وعلما وجاللة
 .(8)وسبعني ومائتني

 ثقة حافظ.اخلالصةفيه:
 كان قد تشيع.  ،ثقة( 11العبسي تقدم )ص :عبيدهللابنموسى -8

                                                 

: بفتح الفاء وتشديد الراء املفتوحة، هذه النسبة إىل خياطة الفراء وبيعه، واملشهور هبذه النسبة أبو القاسم نوح بن الَفرَّاءُ( 1) 
 ( . 313/ 2)ري، اللباب، د. طوابن األث( 113/ 10، )1، طاألنسابصاحل الفراء. السمعاين، 

( ، 191( رقم )39)ص:  1، طتسميةمشايخأيبعبدالرْحنأْحدبنشعيبالنسائيوذكراملدلسنيالنسائي، ينظر:( 2) 
الكمال( ، واملزي، 11111( رقم )3/129) 1، طالثداتوابن حبان،  ( ، 1330( رقم )21/23) 1، طهتذيب
( ، والذهيب، 1020( رقم )2/131) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 111( رقم )20/322) 1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 

( ، وابن حجر، 111( رقم )1/31)  د.ط، ،املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 231( رقم )12/101، )3، طالسري
 ( . 1103( رقم )333)ص:  1، طالتدريب( ، وابن حجر، 130( رقم )3/313) 1، طالتهذيب
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 .وهو ثقة إمام حافظ (91تقدم )ص ،الثوري :سفيانـ1
ابويت بن سوار الكندى النجار الكويف األفرق الساجي النقاش ويقال له: التهو اـأشعث:4

شعبة  وعنهاحلسن البصري والشعيب وعكرمة وغريهم.  روىعنويقال: األثرم ويقال: موىل ثقيف. 
 والثوري وآخرون.

والنسائي، والدارقطين، وابن سعد، والعجلي، وأبو داود، وغريهم.  ضعفه ابن معني، وأمحد،
ن خيط على حديثه. وقال قال عمرو بن على: كان حيىي وعبد الرمحن ال حيداثن عنه ورأيت عبد الرمح

أبو زرعة: لني، وقال ابن حبان: فاحش اخلطأ كثري الوهم. وقال ابن عدي: ومل أجد ألشعث فيما 
يرويه متًنا منكرًا إمنا يف األحايني خيلط يف اإلسناد وخيالف. وقال الذهيب: صدوق، لينه أبو زرعة، 

ة: وهو من الضعفاء الذين روى هلم وقال مرة: حسن احلديث، ونقل بعض أقوال املضعفني، وقال مر 
مسلم متابعة، ضعفه أمحد وابن معني والدارقطين وقد وثقه ابن معني مرة وقال الثوري وهو أثبت من 

 .(3)جمالد. وقال ابن حجر: ضعيف من السادسة مات سنة ست وثالثني ومائة 
 ضعيف.اخلالصةفيه:

 ة من أوعية العلم.حج ،ثقة وهو (101)ص تقدم بن عباس اموىل ـعكرمة:5
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباسـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ضعيف، لضعف أشعث بن سوار.



                                                 

( ، 123( رقم )213/ 3) 1، طهتذيبالكمال( واملزي، 2130( رقم )331/ 1، )1ط  الطبداتعد، ابن سينظر:( 1) 
( ، والذهيب، 330( رقم )1/213) 1، طالكاشف( ، والذهيب، 21( رقم )111/ 3) 1، طاتريخاإلسالموالذهيب، 

، التدريببن حجر، ( ، وا131( رقم )1/312) 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 120( رقم )211/ 1، )3، طالسري
 ( . 123( رقم )113، )ص: 1ط
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(:598حديثرقم)-29
حُمَمَّد  ْبُن حَيْىَي ثـََنا الزَّْهَراينُّ,َحدَّ الرَّبِيِع أَبُو زَْيد ,ثنا ْبُن َْحَّاُد أَيُّوبُ,ثنا َنَ,أنبا اْبَن,ِفع َعْن َأنَّ

اْلِبلَّةَ,ُعَمرَ فـََيِجُد َيْستَـْيِدُظ الرَُّةِ  َعِن ,ُسِئَ  ُعَمَر: اْبُن َذِلَك))قَاَل َوَةْدُت َلْو فـَ َأََن َأمَّا
.((اْغَتَسْلتُ

أوالاالتخريج:
ال، يف الرجل يرى يف النوم أنه احتلم ومل ير بل -أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارة 

عن ابن عمر: أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى  ،( ، من طريق انفع913( رقم )1/331)
 .((لو وجدت ذلك الغتسلت منه))بلة؟ قال: 

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (39تقدم )ص ـحيىيبندمحم:3
 ثقة ُتكلم فيه بغري حجة. (113تقدم )ص ـأبوالربيعالزهراين:8
 من أثبت الناس يف أيوب. ثقة (110تقدم )ص زيد:ـْحادبن1
 .ثقة ثبت حجة (111تقدم )ص  ،السختياينأيوب:-4
 .ثقة حافظ (131تقدم ص)َنفع:ـ5
 .(101تقدم ص)صحايب :هنع هللا يضرابنعمرـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح
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(:591حديثرقم)-91
ثـََناحُمَمَُّدْبُنَعلِ َنَماَأََنَعَلىرَاِحَليِتَوَأََن,ثناأَبُوَْحَْزَةاأْلََسِديُّ,ثناُهَشْيم ,ثناَسِعيد ,يّ َحدَّ قَاَلبـَيـْ

َماء َب ََّحاذَّيََّوَماُهَناَك النَّائِِمَواْليَـْدظَاِنَوَةْدُتَشْهَوةاَواْنَكَسَرْتنـَْفِسيَفَخَرَجِمينِّ َفَسأَْلُتبـَنْيَ
فـََداَل:اْبَنعَ .((اْغِسْ فـَْرَةَكَوَماَأَصاَبَكِمْنُهَوتـََوضَّْأَوَلَْيَُْمْريناِبْلُغْس ِ))بَّاس 

أوالاالتخريج:
 مل أجده عند غري ابن املنذر فيما وقفت عليه من مصادر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة مأمون.( 211تقدم )ص ،الرقيـدمحمبنعلي:3
 ثقة من احلفاظ األثبات. (101)ص ور تقدم ابن منصـسعيد:8
 ( ثقة كثري التدليس.223تقدم )ص بشريابن ـهشيم:1
أبوْحزةاألسدي:4 بياع الواسطي (3)القصاب ،هو عمران بن أيب عطاء األسدي موالهمـ
 وعنه هشيم والثوري وغريمها. ،ابن عباس وأنس بن مالك وغريمها روىعن ،القصب

وقال أمحد:  ،و قال ابن معني مرًة: ليس به أبس ،منري وذكره ابن حبان يف ثقاته وثقه ابن معني وابن
وقال أبو  ،وقال أبو زرعة: بصري لني ،وقال مرًة: ليس بذاك وضعفه ،ليس به أبس صاحل احلديث

وقال العقيلي:  ،والنسائي والدارقطين: ليس بقوي ،وقال أبو حامت ،وهو ضعيف ،داود: ليس بذاك
 ،وال يعرف إال به. ذكر الذهيب أنه كان قليل احلديث صدوق ،ث ال يتابع على حديثهصاحل احلدي

 .(8)وقال ابن حجر: صدوق له أوهام من الطبقة الرابعة  ،وقال مرة: قد وثق

                                                 

بفتح القاف وتشديد الصاد املهملة ويف آخرها الباء املنقوطة بواحدة، هذه النسبة إىل بيع اللحم وإىل الذي يذبح الَدصَّاُب:( 1) 
وابن ( 330/ 10، )1، طاألنسابالشياه ويبيع حلمها، واملشهور هبذه النسبة احلسن بن عبد هللا القصاب. السمعاين، 

 ( . 33/ 3)األثري، اللباب، د. ط
رواية ابنه  - العل ومعرفةالرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1/32) 1ط –رواية ابن حمرز- اتريخابنمعنيينظر: ابن معني، ( 2) 

، اءالضعف( ، والعقيلي، 113( رقم )3/920) الضعفاء( ، وأبو زرعة الرازي، 3129( رقم )123/ 3، )2عبد هللا، ط
، الثدات( ، وابن حبان، 1191( رقم )1/302) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1301( رقم )3/233، )1ط

= 
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كما   –أن حاله وسط فهو صدوق له أوهام  -وهللا أعلم  -خُمتلف فيه والذي يظهر اخلالصةفيه:
 ط بني من ضعفه ومن وثقه.وهو قول وس ،-ذكر ابن حجر 

 ،ومسلم ،ويف" األدب "" ،وقال املزي: روى له البخاري يف كتاب" رفع اليدين يف الصالة "
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرابنعباسـ5

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 ألجل أيب محزة األسدي، فهو صدوق له أوهام.موقوفًا حسن 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         

= 

، 1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1011( رقم )111)ص 1( ، والعجلي، الثقات، ط3199( رقم )1/219، )1ط
، الكاشف( ، والذهيب، 3101( رقم )2/313) د.ط،، املغينيفالضعفاء( ، والذهيب، 3331( رقم )22/332-331)
، 1، طامليزان( ، والذهيب، 111( رقم )399-1/391، )3، طالسري( ، والذهيب، 3211( رقم )2/33، )1ط
، التدريب( ، وابن حجر، 233( رقم )131-9/131، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1231( رقم )3/233-230)
موسوعة( ، وجمموعة من املؤلفني، 193( رقم )121)ص 1طالدم,حبر( ، وابن املربد، 1113( رقم )330، )ص1ط

 ( . 2110( رقم )2/333، )1، طأقوالالدارقطين
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(:594حديثرقم)-93
ثـََناحُمَمَُّدْبُنِإمْسَاِعي َ- َراِهيُمْبُناْلُمْنِذرِ,َحدَّ َعْن,َعْنَعْبِدهللِاْبِنُعَمرَ,َأْخبَـَريناْبُنََنِفع ,ثناِإبـْ

هللاِ اْلَداِسمِ,ُعبَـْيِد َعاِئَشةَ,َعِن يَـ,َعْن َأَحَدََن ِإنَّ فـََداَل: ملسو هيلع هللا ىلصُسِئَ  النَّيبَّ َأَصاَبَأنَّ َقْد َرىأَنَُّه
ْليَـْغَتِسْ .,قَاَل:اَليـَْغَتِس ُ,اْمَرأََتُهيفالنـَّْوِمَواَلجيَُِدبـََلالا ئاافـَ َوقَاَل:ِإْنَوَةَدَماءاَوَلْيـََرَشيـْ

أوالاالتخريج:
طعنْحادبنخالداخليا(  )مبثله مطوال. ( 21931( رقم )12/1313أخرجه أمحد يف املسند )
يف الرجل يرى يف النوم  ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارةعنعبدهللابنعمربه.
(  )بنحوه خمتصرا. ( ومن طريقه ابن ماجه يف سننه 919) ( رقم1/331أنه احتلم ومل ير بلال(  )

دبنخالدعنْحا(  )بنحوه( 112) ( رقم1/391ابب من احتلم ومل ير بلال(  ) ،)أبواب التيمم
ابب فيمن يستيقظ فريى  ،. وأخرجه الرتمذي يف جامعه )أبواب الطهارة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاخلياطبه

أْحدبنمنيعالبغوي(عن(  )مبثله مطوال( عن )113( رقم )1/113بلال وال يذكر احتالما(  )
( والدارقطين 39) ( رقم1/30(  ) ،ر هلاابن اجلارود يف املنتقى )يف اجلنابة والتطه ْحادبه.وأخرةه

( رقم 1/232ابب صفة ما ينقض الوضوء وما روي يف املالمسة والقبلة(  ) ،يف سننه )كتاب الطهارة
إسحاقبنإبراهيمالبغويلؤلؤ(عنْحادبه.(  )مبثله مطوال. ( من طريق: )391)

دمحمبن( عن )39( رقم )1/30(  ) ،ابن اجلارود يف املنتقى )يف اجلنابة والتطهر هلا وأخرةه
ابب يف الرجل  ،وأخرجه أبو داود يف سننه )كتاب الطهارةسعيدبنغالبالعطار(عنْحادبه.

(  )مبثله مطوال. ( ومن طريقه البيهقي يف سننه الكبري 231( رقم )1/31جيد البلة يف منامه(  )
(  )مبثله مطوال. ( 912( رقم )1/119(  )ابب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ،)كتاب الطهارة
(  3133( رقم )9/133وأخرجه أبو يعلى يف مسنده )قتيبةبنسعيد(عنْحادبه.من طريق: )

( رقم 1/111ابب الرجل ينزل يف منامه(  ) ،)بنحوه. ( والبيهقي يف السنن الكربى )كتاب الطهارة
ء(عنْحادبه.أبوكريبدمحمبنالعال(  )بنحوه. ( من طريق: )901)

ابب الرجل يصيب امرأته يف غري الفرج(   ،كتاب الطهارةعبدالرزاقيفاملصنف) وأخرةه
 به.عبدهللاالعمري((  )بنحوه خمتصرا. ( عن )313( رقم )1/213)
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 أيب(  )مبعناه. ( من طريق: )9303( رقم )9/310الطرباين يف األوسط )وأخرةه ابن
 ( رقم 3/10مقدام بن داود بن عيسى املصري(  ) ،سط )ابب امليموالطرباين يف األو مليكة(

 به.الداسم(كالمها عن )دمحمبنعبدالرْحنبننوف ((  )بنحوه. ( من طريق: )9311)
ابب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها(   ،مسلم يف صحيحه )كتاب احليض وأخرةه

 .عروةبنالزبري(عن)عائشة(به( من طريق: )(  )مبعناه مطوال. 313) ،(313( رقم )1/112)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.11الصَّائِغ تقدم )ص :ـدمحمبنإمساعي 3
إبراهيمبناملنذر:8 أبو  ،بن عبد هللا بن املنذر بن املغرية القرشي األسدي احلزامياهو ـ

وعنه عثمان بن سعيد الدارمي  ،اعبد هللا بن انفع وسفيان بن عيينة وغريمه روىعنإسحاق املدين. 
 .وثقه ابن معني وابن وضاح والدارقطين واخلطيبوبقي بن خملد. 

وصفه أبو حامت الرازي أبنه  ،وقال الساجي: بلغين أن أمحد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه
 ،فاستأذن عليه فلم أيذن له ،جاء إىل أمحد بن حنبل ،إال أنه خلط يف القرآن ،أعرف ابحلديث

وتعقب اخلطيب  ،وقال الساجي: عنده مناكري ،وجلس حىت خرج فسلم عليه فلم يرد عليه السالم
إال أن يكون عن اجملهولني  ،فقل أن يوجد يف حديثه شيء من ذلك ،فقال: أما املناكري ،هذا القول

تكلم  ،وقال ابن حجر: صدوق ،قال الذهيب: صدوق أحد العلماء ،ومن ليس مبشهور عند احملدثني
 .(3)من الطبقة العاشرة مات ست وثالثني ومائتني  ،فيه أمحد ألجل القرآن
 فيه: وأخرج له الرتمذي والنسائي  ،واعتمده البخاري وانتقى من حديثه ،صدوقاخلالصة

 وابن ماجه.

                                                 

( ، 12303( قم )9/13، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 310( رقم )2/91، )1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، ( 1) 
بغدادواخلطيب البغدادي،  ( رقم 2/201، )1، طهتذيبالكمالواملزي،  ( ،3231( رقم )1/113، )1، طاتريخ

( ، 211( رقم )111، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 209( رقم )1/221، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 233)
 ( . 399)ص:  1، طهديالساريوابن حجر، 
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أبو دمحم  ،موالهم ،هو عبد هللا بن انفع بن أىب انفع الصائغ القرشي املخزوميـابنَنفع:1
روى ،املدين  ،عبد هللا بن عمر و أسامة بن زيد وغريمهاعن: إبراهيم بن املنذر و دمحم بن وعنه:

 إسحاق وغريمها.
 فيه على ثالثة أقوال:ُأختلف
 وقال ابن  ،قول من وثقه كابن معني والعجلي والنسائي واحلاكم واخلليلي وغريهماألول:

 .سعد: كان قد لزم مالكا لزوما شديدا
 ابن معني يف أحد قوليه وأمحد والبخاري وأبو زرعة وأبو حامت وغريهم. قول من جرحه:الثاين:

 ،صحيح احلديث من كتابة وإذا حدث من حفظه رمبا أخطأ ،التفصيل: أنه ثبت يف مالكالثالث:
 وهو قول البخاري وأيب حامت وابن حبان وغريهم.

الذهيب مرة: صاحب قال الذهيب: قال البخارى: ىف حفظه شىء. وقال ابن معني: ثقة، وقال 
وقال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب يف حفظه لني من   ،مالك، قال أمحد مل يكن يف احلديث بذاك
 .(3)كبار الطبقة العاشرة مات سنة ست ومائتني

وأما إذا حدث من حفظه ففيه  ،وهو ثقة إذا حدث من كتابه ،ثبت يف مالكاخلالصةفيه:
وليس هو ابملتوسع يف  ،سوى )صحيح البخاري( ،ةحديثه خمرج يف الكتب الست ،ضعف ولني
 احلديث جداً.

                                                 

 (1 ) ( رقم 3/201، )1)رواية الدوري( ، ط اتريخابنمعني( ، وابن معني، 1/339، )1، طالطبداتابن سعد، ينظر:
( ، 931( رقم )291، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 191( رقم )1/213) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 312)

( بدون رقم و 2/311) الضعفاء( ، وأبو زرعة الرازي، 913( رقم )1/331)1طرةالصحيحمسلم,وابن منجويه، 
( رقم 9/339، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1/193) 1، طدي اجلرحوالتع( ، ابن أيب حامت، 332( رقم )3/931)
( ، والربقاين، ، 1010( رقم )1/339، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 13911) ، 1طسؤاالتالربقاينللدارقطين,

للحاكم( ، واحلاكم، 211( رقم )30)ص:  السجزي هتذيب( ، واملزي، 231( رقم )199)ص:  1، طسؤاالت
( ، والذهيب، 3103( رقم )11/209، )1، طالكمال اتريخ( ، والذهيب، 3011( رقم )1/102، )1طالكاشف,
( 10/312، )3، طالسري( ، والذهيب، 1/213) د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 13/113، )1، طاإلسالم
( ، وابن 33رقم )( 1/11، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 3131( رقم )2/113، )1، طامليزان( ، والذهيب، 31رقم )

 ( . 111( رقم )31)ص:  1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 3113( رقم )321، )ص: 1، طالتدريبحجر، 
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عبدهللابنعمر:4 أبو  ،هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب القرشي العدويـ
: عبد هللا بن وعنه ،: محيد الطويل وعبيد هللا بن عمر وغريمهاروىعنعبد الرمحن العمري املدين. 

 ا.انفع الصائغ وعبد هللا بن وهب وغريمه
وزاد يعقوب: يف حديثه  ،ويعقوب بن شيبة واخلليلي -يف أحد قوليه  -وثقة ابن معني 

 ،وزاد اخلليلي: غري أن احلفاظ مل يرضوا حفظه. قال ابن سعد: كثري احلديث يستضعف ،اضطراب
وسئل أمحد   ،ولكن ليس مثل أخيه عبيد هللا ،قد ُرِوَى عنه ،قال أمحد بن حنبل: صاحل ال أبس به

 وكان رجال صاحلا ،وخيالف ،حديث عبد هللا بن عمر؟ فقال: كان يزيد يف األسانيد كيف
وقال  ،يكتب حديثه وقال ابن املديين: ضعيف ،وقال مرة: ليس به أبس ،قال حيىي بن معني: صويلح

وقال أبو  ،قال العجلى: ال أبس به ،وكان حيىي بن سعيد يضعفه ،البخاري: ذاهب ال أروى عنه شيئا
وقال النسائى:  ،يكتب حديثه وال حيتج به وقال صاحل بن دمحم البغدادي: لني خمتلط احلديث حامت:

وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصالح حىت غفل عن الضبط فاستحق  ،ضعيف احلديث
وقال أبو أمحد احلاكم: ليس ابلقوى  ،صدوق ،وقال أبو أمحد بن عدي: ال أبس به يف رواايته ،الرتك
وقول ابن  ،وقال أيضاً: صدوق يف حفظه شيء ،نقل الذهيب فيه قول ابن معني: صويلح ،عندهم

من الطبقة السابعة مات سنة واحد  ،وقال ابن حجر: ضعيف عابد ،عدي: ال أبس به صدوق
.(3)وسبعون ومائة

 ال من أجل صدقه وأمانته. ،ألجل حفظه ،ضعيفاخلالصةفيه:
 ( ثقة ثبت حجة.193صهو ابن عمر تقدم )ـعبيدهللا:5

                                                 

 (1 ) ( ، 299( رقم )311)ص:  –القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم  -، 2، طالطبداتابن سعد، ينظر:
، 1، طالثدات، والعجلي، -الدارمي  –اتريخابنمعنيني، ( ، وابن مع331( رقم )1/131، )التاريخالكبريوالبخاري، 

العل ( ، وأمحد بن حنبل، 333( رقم )110-1/103) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 913( رقم )213)ص: 
( 311( رقم )1/231، )1، طالكام ( ، وابن عدي، 3333( رقم )2/101,)2، رواية ابنه عبد هللا، طومعرفةالرةال

( رقم 111-1/111، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 3330( رقم )332-11/321، )1، طهتذيبالكمالاملزي، ، و 
( ، 321( رقم )11)ص:  الضعفاءواملرتوكون( ، والنسائي، 3312( رقم )2/311، )1، طامليزان( ، والذهيب، 2910)

( ، 113( رقم )329-1/321، )1، ط( ، وابن حجر، التهذيب 2090( رقم )2/133) الضعفاءواملرتوكونوالذهيب، 
 ( . 3393( رقم )313، )ص: 1، طالتدريبوابن حجر، 
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 ( ثقة فقيه.32ابن أيب بكر الصديق تقدم )ص :ـالداسمبندمحم2
 .(31تقدمت )ص صحابية ـعائشة:7

:اثلثاااحلكمعلىاحلديث
إسناده ضعيف ألجل عبد هللا العمري، لكنه قد توبع، كما تقدم يف التخريج، فاحلديث صحيح، 

 ومبعناه يف صحيح مسلم.
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ِةيفنـَْوِماجْلُُنِب:ِذْكُرالرُّْخصَ

(:595حديثرقم)-98
َعِلي  ثـََنا َحجَّاج ,َحدَّ َْحَّاد ,ثنا َأيباْلَعاَلءِ,ثنا بـُْرِد ُنَسيّ ,َعْن ْبِن ُعَباَدَة ْبِن,َعْن ُغَضْيِف َعْن

ْبَ َأْنيـََناَمَويـََناُمقـَْبَ َأْنيـَْغَتِسَ ؟قَاَلْت:قَاَل:قـُْلُتِلَعاِئَشَة:َأَكاَنالنَّيبُّملسو هيلع هللا ىلصيـَْغَتسِ,احْلَاِرثِ ُ قـَ
الَِّذيَةَعَ يفاأْلَْمِرَسَعةا.,نـََعمْ قـُْلُت:احْلَْمُدّلِِلَِّ

أوالاالتخريج:
( 1/331يف الغسل من قَاَل ال أبس أن تؤخره(  ) ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة

( وابن 21110( رقم )11/1033) ،(23933( رقم )11/1933يف املسند ) ( وأمحد193رقم )
( 2/313ابب ما جاء يف القراءة يف صالة الليل(  ) ،ماجه يف سننه )أبواب إقامة الصالة والسنة فيها

( 221( رقم )1/93ابب اجلنب يؤخر الغسل(  ) ،( وأبو داود يف سننه )كتاب الطهارة1313رقم )
و  ،(222( رقم )1/19ابب ذكر االغتسال أول الليل(  ) ،ىب )كتاب الطهارةوالنسائي يف اجملت
 ،)وكتاب الغسل والتيمم ،(223( رقم )1/19ابب االغتسال أول الليل وآخره(  ) ،)كتاب الطهارة

(  )مبثله وحنوه ومبعناه مطوال وخمتصرا( كلهم من 303( رقم )1/101ابب االغتسال أول الليل(  )
نعنعبادةبننسيعنغضيفبناحلارثعنعائشة(طريقبردبنسنا

ابب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له  ،)كتاب احليض وأخرةهمسلميفصحيحه
عنمعاويةعنعبدهللابنأيبقيسعنعائشة(غريه )( و 301( رقم )1/111وغسل الفرج(  )

وهو جنب أو يطعم أو  ابب الرجل ينام ،وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارة
( 3209( رقم )2/333ابب قراءة الليل(  ) ،و )كتاب الصالة ،(1011( رقم )1/213يشرب(  )
معمربنراشدعنعطاءاخلراساينعنحيىيبنيعمراجلديلعنعائشةبه.من طريق 

اثنياادراسةاإلسناد:
.ثقة (39تقدم )ص ـعليبنعبدالعزيز:3
 ثقة.  (33)ص تقدم ـحجاج:8
ملا   ،من أثبت الناس يف اثبت البناين ومحيد الطويل ثقة،  (33)ص بن سلمة تقدم ا :ـْحاد1
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 كرب ساء حفظه وتغري.
أيبالعالء:4 بردة  روىعنموىل قريش(  ،أبو العالء الدمشقى ،برد بن سنان الشامىـ

 وري وغريمها.محاد بن سلمة وسفيان الثوعنهعبادة بن نسى وعطاء بن أىب رابح وغريمها
 :(3)فيه على ثالثة أقوالُأختلف

 وذكره ابن حبان يف ثقاته. ،منهم ابن معني وأبو زرعة والنسائي وابن خراشاألولمنوثده:
وقال  ،فذكر أمحد أنه كان صاحل احلديث ،منهم أمحد وأبو حامتالثاينمنوتوسطيفحاله:

 وبقوهلما قال أبو زرعة مرًة. ، احلديثوقال مرة: كان صدوقاً يف ،أبو حامت: ليس ابملتني
ورماه بعضهم ابلقدر كأيب داود  ،منهم علي وابن حبان حيث قال: ردئ احلفظالثالثمنضعفه:

 وقال ابن حجر: صدوق رمي ابلقدر. ،وأيب حامت. قال الذهيب: وثقه مجاعة وضعفه علي
وأما قول أيب حامت: "  ،فهو يف أعلى مراتب الصدق ،ثقة وإن مل يكن كذلكاخلالصةفيه:

وأما تضعيف ابن حبان فقد فإن  ،ليس ابملتني "فغري مشعر ابجلرح الصريح حيث أنه قال مرة: صدوق
وهلذا توسط احلافظ ابن حجر يف حاله فقال:  ،ذلك من تشدده ـ وأما تضعيف علي فغري ُمبَـنيَّ 

 وهللا أعلم. ،وأما نسبة القدر إليه فإن ثبتت فقد سبق اجلواب عن مثلها ،«صدوق»

(8)أبو عمر الشامي األردين  ،الكنديـعبادةبننسي:5
غضيف روىعن:قاضي طربية( ) ،

 برد بن سنان وأيوب بن قطن وغريمها.وعنه: ،وعبادة بن الصامت وغريمها
وقال  ،وزاد أمحد: ليس به أبس ،وثقه ابن سعد وابن معني وأمحد والعجلي والنسائي وابن منري 

 ،موصوفا ابلصالح والعلم ،وقال الذهيب: كان شريفا جليل القدر ،بن خراش: ال أبس بهأبو حامت وا

                                                 

(1 ) ( رقم 1/113، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1111( رقم )2/322، )1، طاجلرحوالتعدي ابن أيب حامت، ينظر:
األمصار( ، وابن حبان، 1311) علماء ، 1، طالكمالهتذيب( ، واملزي، 1229( رقم )111)ص 1، طمشاهري
، 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 110( رقم )1/211، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 111( رقم )31ـ  3/31)

 ( . 113( رقم )121)ص
هذه النسبة اىل أردن بضم األلف وسكون الراء املهملة وضم الدال املهملة وتشديد النون يف آخرها، وهي من بالد اأُلْرُدينُّ:( 2) 

ن ساحل الشام وهبا هنر كبري خيرج من حبرية طربية، وطربية من األردن، خرج منها مجاعة من العلماء قدميا الغور قريبة م
 ( . 1/31,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/111، )1، طاألنسابوحديثا. السمعاين، 
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 ،وقال ابن حجر: ثقة فاضل ،وأظن رواايته عن الكبار منقطعة ،وقال يف موضع آخر: ثقة كبري القدر
 .(3)من الطبقة الثالثة مات سنة مثاين عشرة ومائة

 روى له األربعة. ،ثقةاخلالصةفيه:
غضيف2 أبو أمساء  ،(1)ويقال: الثمايل ،الكندي(8)هو ابن زنيم السكوينبناحلارث:ـ
 ،عائشة وأبو الدرداء وغريمهاروىعن: ،ويقال: غطيف )ومنهم من فرق بينهما وهو أشبه(احلمصي 
 عبادة بن نسي الكندي وشرحبيل بن مسلم اخلوالين وغريمها.وعنه:
وقال أبو زرعة وأبو حامت  وقال البخاري: أدرك النيب  ،وثقه ابن سعد والعجلي والدارقطين 

وقال ابن حبان: من قال احلارث ابن غطيف  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وابن أيب حامت: له صحبة
وهم ومنهم من فرق بني غضيف ابن احلارث فأثبت صحبته وغطيف ابن احلارث فقال إنه اتبعي وهو 

وله  ،وقال الذهيب: عداده يف صغار الصحابة ،خمتلف فيه ،اميوقال ابن األثري: له صحبة ش ،أشبه
مات سنة بضع  ،وذكر مثل قول ابن حبان السابق ،وقال ابن حجر: خمتلف يف صحبته ،رواية
(4)وستني

. 

                                                 

( ، وأمحد بن حنبل، 1/311، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  الرةال ومعرفة ، 2ط-رواية ابنه عبد هللا -العل 
، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 1911( رقم )1/31) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 1213( رقم )3/291)

( 1/112، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 339( رقم )1/31) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 119( رقم )231
 د.ط، العربيفخربمنغرب( ، والذهيب، 3110( رقم )13/133، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3311رقم )

( ، وابن 111( رقم )1/323، )3، طالسري( ، والذهيب، 2191( رقم )1/133، )1، طالكاشف( ، والذهيب، 1/113)
 ( . 311( رقم )232، )ص: 1، طالتدريب( ، وابن حجر، 133( رقم )1/113، )1، طالتهذيبحجر، 

السَُّكْوينُّ( 2)  بفتح السني وضم الكاف ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل السكون، وهو بطن من كندة. . السمعاين، :
 ( . 121/ 2,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 113/ 1، )1، طاألنساب

 ن األزد. . بضم الثاء املنقوطة بثالث وفتح امليم ويف آخرها الالم، هذه النسبة اىل مثالة وهي مالثَُّمايلُّ:( 3) 
 ( . 231/ 1)وابن األثري، اللباب، د. ط( 131/ 3، )1، طاألنسابالسمعاين،       

والتاريخ( ، 333( ، رقم )1/112) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 1/333، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 3) 
، اجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 1332( رقم )391، )ص: 1، طالثدات( ، والعجلي، 999( رقم )1/193) األوسط

( ، 3931( رقم )1/231( و )1019( رقم )3/321، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 311( رقم )1/13، )1ط
( ، واملزي، 3/321، )1ط أسدالغابة,( ، وابن األثري، 311( رقم )11)ص:  1للدارقطين، ط سؤاالتالربقاينوالربقاين، 

= 
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 روى له البخاري يف )األدب( وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ،خمتلف يف صحبته ،ثقةاخلالصةفيه:
 .(31تقدمت )ص صحابية :اهنع هللا يضرـعائشة7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف صحيح مسلم كما تقدم يف التخريج.صحيح، 
 

                                                                                                                                                         

= 

اتريخ( ، والذهيب، 3321( رقم )2/111، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 3133( رقم )23/113، )1، طهتذيبالكمال
، 1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 32( رقم )3/313، )3، طالسري( ، والذهيب، 233( رقم )1/301، )1، طاإلسالم

 ( . 1311( رقم )333)ص:  1، طالتدريب( ، وابن حجر، 310( رقم )9/239)
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ِذْكُرُوُضوِءاجْلُُنِبِإَذاَأرَاَدالنـَّْومَ

(:592حديثرقم)-91
ِإْسَحاقُ ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْبِد ُعَمرَ,َعْن هللِاْبِن ُعبَـْيِد ََنِفع ,َعْن ُعَمرََعنِ,َعْن َأنَّ,اْبِن

؟قَاَل:نـََعْمَويـَتَـَوضَّأُ ُوُضوَءُهلِلصَّاَلِة.ُعَمَرَسَأَلالنَّيبَّملسو هيلع هللا ىلص:َهْ يـََناُمَأَحُدََنَأْوَيْطَعُمَوُهَوُةُنب 

أوالاالتخريج:
م أو ابب الرجل ينام وهو جنب أو يطع ،كتاب الطهارةعبدالرزاقيفاملصنف)أخرجه 

 ( عن )عبيد هللا بن عمر به(.1013( رقم )1/219يشرب(  )
بنْحيدوأخرجه  ( عن عبيد هللا بن 110( رقم )1/233يف املنتخب من مسنده ) عبد

قال: نعم  ،عن ابن عمر أن عمر سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أينام أحدان وهو جنب ،عن انفع ،عمر
قال: فكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب  ،ميهويتوضأ وضوءه للصالة ما عدا قد
 غسل فرجه وكفيه ووجهه ويديه.

ابب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له  ،يف صحيحه )كتاب احليض وأخرةهمسلم
)عبدهللاوْحادبنأسامة((  )بنحوه خمتصرا. ( من طريق: )301( رقم )1/110وغسل الفرج(  )

عبيدهللابنعن )وعبدهللابنْنري( وْحادبنأسامة وعبدبنْحيد عبدالرزاق) كلهمبنْنري(.
 به.عمر(

( رقم 1/11ابب اجلنب يتوضأ مث ينام(  ) ،البخاري يف صحيحه )كتاب الغسل وأخرةه
.بهةويريةبنأمساءالضبعي(عن)َنفع((  )بنحوه خمتصرا. ( من طريق: )293)

اثنياادراسةاإلسناد:
 له ما ينكر. ،ثقة  (13تقدم )ص الدبري :إسحاقـ3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص  :ـعبدالرزاق8
 ( ثقة ثبت حجة.193ص  ابن عمر تقدم ) :هللاـعبيد1
 ثقة حافظ. (131تقدم ص)َنفع:ـ4
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 .(101تقدم ص)صحايب ابنعمر:ـ5
 .(211تقدم )صصحايب ـعمر:2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف الصحيحني.صحيح، وهو 

 التعليقالفدهي:

اختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب، فقالت طائفة بظاهر هذه األخبار 
اليت رويت يف هذا الباب وممن روي عنه أنه قال ذلك علي وشداد بن أوس وأبو سعيد وابن عباس 

 .(3)عطاء ومالك والشافعي وأمحد وإسحاقوعائشة والنخعي واحلسن و 
 .ابن املسيب: إن شاء اجلنب انم قبل أن يتوضأوقال 

وقال أصحاب الرأي يف اجلنب إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ فال أبس بذلك  
 .أراد أن أيكل غسل يديه ومتضمض مث أيكلإذا ف ،إن شاء توضأ وإن شاء مل يتوضأ

: وابلقول األول أقول، وذلك لألخبار الثابتة عنه عليه السالم -ابن املنذر -قال أبو بكر 
الدالة على ذلك ويف قوله: يتوضأ وضوءه للصالة دليل على أن الوضوء الذي يتوضؤه من أراد النوم 

 .(8)يكن جنبا كان له أن يصلي بهاتم وضوء لو مل وهو جنب وضوء كامل 

                                                 

 . (2/99، )1، طاألوسطينظر: ابن املنذر،  (1) 
 . (2/30) مرةعسابقينظر: ابن املنذر،  (2) 
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(:597حديثرقم)-94
ثـََناحمَُ َهال ,مَُّدْبُنِإمْسَاِعي ََحدَّ َراِهيمَ,َعِناحْلََكمِ,ثناُشْعَبةُ,ثناَحجَّاُجْبُنِمنـْ ,َعِناأْلَْسَودِ,َعْنِإبـْ
يـَتَـَوضَّأُُوُضوَءُهلِلصَّ,َعْنَعاِئَشةَ اَلِة.َأنَّالنَّيبَّملسو هيلع هللا ىلصِإَذاَأرَاَدَأْنَيَُْكَ َأْويـََناَمَوُهَوُةُنب 

أوالاالتخريج:
 ابب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له  ،يف صحيحه )كتاب احليض مسلمأخرةه
ابب صالة  ،و )كتاب صالة املسافرين وقصرها ،(  )بنحوه. (301( رقم )1/110وغسل الفرج(  )

 (  )مبعناه مطوال. (133) ( رقم2/111الليل وعدد ركعات النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الليل(  )
 من طريق األسود بن يزيد النخعي عن عائشة اهنع هللا يضر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.11الصَّائِغ تقدم )ص :ـدمحمبنإمساعي 3
 ثقة. (33)ص تقدم  :ـحجاج8
 ثقة حافظ إمام. (203)ص تقدم  ـشعبة:1
 .ُوصف ابلتدليس ،ثقة ثبت عابد (203)ص ابن عتيبة تقدم ـاحلكم:4
 يرسل. ،ثقة فقيه( 130تقدم )ص ،النخعي:ـإبراهيم5
األسود:2 روىويقال أبو عبد الرمحن الكويف ،أبو عمرو ،هو ابن يزيد بن قيس النخعيـ

 ،: عائشة وعبد هللا بن مسعود وغريمهاعن إبراهيم بن يزيد النخعي وأشعث بن أيب الشعثاء وعنه:
 وغريمها.
وقالت عائشة اهنع هللا يضر:  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وابن معني وأمحد والعجليوثقه ابن سعد  

 ،أدرك اجلاهلية واإلسالم ،وقال الذهيب: كان خمضرًما ،ما ابلعراق رجل أكرم علي من األسود بن يزيد
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ضرم وقال ابن حجر: خم ،يضرب بعبادهتما املثل ،وهو نظري مسروق يف اجلاللة والعلم والثقة والسن
.(3)من الطبقة الثانية تويف سنة أربع أو مخس وسبعني ،ثقة مكثر فقيه

 روى له اجلماعة. ،ثقة خمضرم عابداخلالصةفيه:
 .(31)ص تتقدمصحابية :اهنع هللا يضرـعائشة7

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 يف صحيح مسلم.صحيح، 
 

                                                 

الرةال( ، وأمحد بن حنبل، 1/11، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  ومعرفة ، 2ط -رواية ابنه عبد هللا-العل 
-2/231) اجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 100( رقم )11، )ص1، طالثدات( ، والعجلي، 1391( رقم )2/131)

-3/233، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1101( رقم )3/31، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1011( رقم )232
( ، 13( رقم )13-3/10، )3، طالسري( والذهيب، 321( رقم )1/211، )1، طالكاشف( ، الذهيب، 103( رقم )231

 ( . 103( رقم )111، )ص1، طتدريبال( ، وابن حجر، 121( رقم )333-1/332، )1، طالتهذيبوابن حجر، 
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(:592حديثرقم)-95
ثـََناحُمَمَُّدْبُنَعبْ- قَاَلْت:ِإَذاَأَصاَب,َعْنَعاِئَشةَ,َعْنأَبِيهِ,ثناِهَشام ,ثناحُمَاِضر ,ِداْلَوهَّابَِحدَّ

ْليَـتَـَوضَّْأُوُضوَءالصَّاَلةِ َلْميـَْغَتِسْ فََأرَاَدَأْنيـََناَمفـَ فَِإنَُّهاَلَيْدِريَأَحدَُكْمَةَنابَة ِمْنَأْهِلِهَأْوَغرْيِِهْمفـَ
ُيَصاُبيفَمَناِمِه.َلَعلَّهُ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/332يف اجلنب يريد أن أيكل أو ينام، ) ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف،كتاب الطهارة

ابب األغسال الواجبة واملسنونة،  ،( وأورده ابن حجر يف املطالب العالية،كتاب الغسل111)
  عن عائشة موقوفًا.(  )بنحوه. ( طريق عروة بن الزبري131( رقم )2/113)

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( وهو ثقة حافظ.330الفراء تقدم )صـدمحمبنعبدالوهاب:3
أبو املورع  ،ويقال: السكوين(8)ويقال: السلويل(3)الياميحماضر بن املورع اهلمداينـحماضر:8
بد الوهاب وحجاج بن دمحم بن عوعنه: ،هشام بن عروة وعاصم األحول وغريمهاروىعن:الكويف. 

وزاد ابن سعد: ثقة صدوقا ممتنعا ابحلديث مث  ،الشاعر. وثقه ابن سعد وابن قانع ومسلمة بن قاسم
وقيل البن  ،وابن حبان يف ثقاته ،وذكره البخاري يف اترخيه ،وزاد مسلمة: مشهور ،حدث بعد ذلك

مل يكن من  ،ت منه أحاديثوقال أمحد: مسع ،معني: حماضر أحب إليك أو جابر بن نوح قال حماضر
 ،وقال أبو حامت: ليس ابملتني ،وقال أبو زرعة: صدوق صدوق ،كان مغفال جًدا  ،أصحاب احلديث
وقال أبو سعيد احلداد: حماضر ال حيسن يصدق فكيف حيسن يكذب! كنا نوقفه  ،يكتب حديثه

وقال أبو أمحد بن  ،أبسوقال النسائي: ليس به  ،فإذا بلغ ذلك املوضع أخطأ!  ،على اخلطأ يف كتابه

                                                 

 (1 ) بفتح الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني ويف آخرها امليم، هذه النسبة إىل ايم، وهو بطن من مهدان. السمعاين، الَياِميُّ:
 ( . 3/301,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 13/311، )1طاألنساب,

لالم األوىل، هذه النسبة إىل ب  سلول، وهي قبيلة نزلت الكوفة فصارت حملة معروفة هبا بفتح السني املهملة وضم االسَُّلويلُّ:( 2) 
وابن األثري، اللباب، ( ، 1/199، )1، طاألنسابلنزوهلم إايها، وكانت وقت حلويل ابلكوفة عامرة مسكونة. السمعاين، 

 ( . 2/131,)د. ط
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إذا  ،ومل أر يف أحاديثه حديثا منكرا فأذكره ،عدي: قد روى عن األعمش أحاديث صاحلة مستقيمة
وله يف صحيح  ،وقال يف موضع آخر: مستقيم احلديث ،قال الذهيب: صدوق مغفل ،روى عنه ثقة

 .(3)مائتنيالتاسعة مات سنة ست و  وقال ابن حجر: صدوق له أوهام من ،مسلم حديث واحد
 صدوق فيه غفلة.اخلالصةفيه:

 ثقة ثبت إمام. (110ابن عروة تقدم )ص :ـهشام1
 ( ثقة فقيه.112هو عروة بن الزبري تقدم )صـأبيه:4
 .(31تقدمت )ص :اهنع هللا يضرـعائشة5 

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 جل حماضر، فهو صدوق فيه غفلة.موقوفًا. ألحسن 






                                                 

( 2111( رقم )3/332) 1رواية الدوري، ط اتريخابنمعنيني، ( ، وابن مع1/339، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
( ، ابن أيب 111( رقم )3/331) الضعفاء( ، وأبو زرعة الرازي، 2211( رقم )9/13) 3التاريخالكبري,ط، والبخاري، 

( ، وابن 11231( رقم )1/113، )1، طالثدات( ، وابن حبان، 1331( رقم )9/331) 1طاجلرحوالتعدي ,حامت، 
( ، والذهيب، 1133( رقم )21/219، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 1319( رقم )9/133، )1، طالكام عدي، 
( ، والذهيب، 3131( رقم )331، )ص: 2، طديوانالضعفاء( ، والذهيب، 1301( رقم )2/233، )1، طالكاشف
، التدريب( ، وابن حجر، 91) ( رقم10/11، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 1013( رقم )3/331، )1، طامليزان
 ( . 319( رقم )131)ص:  1طحبرالدم,( ، وابن املربد، 1333( رقم )121، )ص: 1ط
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(:599م)حديثرق-92
ثـََناَعِلي - ْبِنَأيباجْلَْعدِ,َعْنَمْنُصور ,َعْنُسْفَيانَ,ثناَعْبُدهللاِ,َحدَّ ِإَذا))َأنََّعِليًّاقَاَل:,َعْنَسالِِ

.((َكاَنُةنـُباافََأرَاَدَأْنيـََناَمَأْوَيَُْكَ تـََوضَّأَُوُضوَءُهلِلصَّاَلةِ

أوالاالتخريج:
ابب الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب(   ،د الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارةأخرجه عب

يف اجلنب يريد أن  ،(  )بنحوه. ( وابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة1019( رقم )1/290)
ذكر اختالف  ،( والنسائي يف الكربى )كتاب عشرة النساء113( رقم )1/331أيكل أو ينام(  )

(  )بنحوه. ( من طريق منصور عن 3023( رقم )9/211 عبد هللا بن عمر يف ذلك(  )الناقلني خلرب
 سامل بن أيب اجلعد عن علي موقوفًا.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ( ثقة.30تقدم )ص  :ـعليبناحلسن3
 رمبا أخطأ يف األمساء. ،( صدوق31صتقدم ) ،ابن الوليدـعبدهللا:8
 إمام ثقة. (91تقدم )ص ،الثوري :ـسفيان1
 ( ثقة حافظ.210ابن املعتمر تقدم )صـمنصور:4
علي بن أيب روىعن:األشجعي موالهم الكويف. هو رافع الغطفاينـسالبنأىباجلعد:5

 منصور بن املعتمر واحلكم بن عتيبة وغريمها.وعنه: ،طالب وعبد هللا بن عباس وغريمها
 ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،زرعة والنسائي وثقه ابن سعد والعجلي وحيىي بن معني وأبو 

من مشاهري احملدثني ومن ثقات التابعني وقد   ،قال الذهيب: ثقة ،وقال إبراهيم احلريب: جممع على ثقته
على أن ذلك يف )سنن  ،وذلك منقطع ،وقال أيضاً: يروي عن: عمر وعن علي ،كان يدلس ويرسل

 كان يكتب.  ،وكان طالبة للعلم ، الكتب الستةوحديثه خمرج يف ،فهو صاحب تدليس ،النسائي(
وقال ابن حجر: ثقة وكان يرسل كثريًا من الثالثة مات سنة سبع أو مثان وتسعني وقيل مائة  
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(.3)أو بعد ذلك ومل يثبت أنه جاوز املائة 

 فيه: مشهور كثري اإلرسال عن كبار الصحابة   ،روى له اجلماعة ،ثقة متفق عليهاخلالصة
.(8)وعائشة وابن مسعود وغريهم  كعمر وعلي
 .(11تقدم )صصحايب علي:ـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .، ومل يلتق بهمنقطع، سامل يرسل عن عليضعيف إسناده 

                                                 

( ، والعجلي، 2132( رقم )3/101) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 1/231، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1) 
اجلرح( ، ابن أيب حامت، 213( رقم )3/910) ضعفاءال( ، وأبو زرعة الرازي، 331( رقم )113، )ص: 1، طالثدات
، الثدات( ، وابن حبان، 121( رقم )13، )ص: 1، طاملراسي ( ، و ابن أيب حامت، 191( رقم )3/191) 1، طوالتعدي 

العربيفخربمن( ، والذهيب، 2132( رقم )10/130، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3029( رقم )3/301، )1ط
( ، والذهيب، 1/30) د.ط، غرب الضعفاء( ، والذهيب، 1111( رقم )1/322، )1طالكاشف, يف   د.ط، ،املغين
، والذهيب، (33( رقم )1/109، )3، طالسري( والذهيب، 2231( رقم )1/210) ( رقم 2/103، )1طامليزان,
 ( . 2110)رقم( 221،)ص: 1، طالتدريب، وابن حجر، (133( رقم )3/332، )1، طالتهذيب، وابن حجر، (3031)

 ( . 219( رقم )113، )ص: 2طةامعالتحصي ,ينظر: العالئي، ( 2) 
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(:211حديثرقم)-97
ثـََناحَيْىَيْبُنحُمَمَّد  الرَّبِيعِ,َحدَّ أَبُو أَيُّوبَ,ثناَْحَّاد ,ثنا َأْوس ,ةََعْنَأيبِقاَلبَ,َعْن ْبِن اِد ,َعْنَشدَّ

ْليَـتَـَوضَّْأ. قَاَل:ِإَذاَأَصاَبَأَحدَُكْمَةَنابَة مثََّأرَاَدَأْنيـََناَمفـَ

أوالاالتخريج:
( رقم 1/332يف اجلنب يريد أن أيكل أو ينام(  ) -أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )كتاب الطهارة 

عن شداد بن أوس قال:  ،عن أيب قالبة ،عن أيوب ،دعن محاد بن زي ،، عن ابن مهدي-( 119)
 فإنه نصف اجلنابة. ،إذا أجنب أحدكم من الليل مث أراد أن ينام فليتوضأ

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة حافظ. (39تقدم )ص، ـحيىيبندمحم:3
 .ثقة ُتكلم فيه بغري حجة (113تقدم )ص :أبوالربيعالزهراينـ8
 من أثبت الناس يف أيوب. ثقة (110)ص تقدم ـْحادبنزيد:1
 ثقة ثبت حجة. (111تقدم )ص  ،السختياين :ـأيوب4
,(3)اجلرمي ،ويقال ابن عامر بن انتل بن مالك ،بن عمرو ـأيبقالبة:هوعبدهللابنزيد5

حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك روىعن: ،أبو قالبة البصري )وهو ابن أخي أيب املهلب اجلرمي(
وثقه ابن سعد والعجلي وأبو حامت وابن خراش وابن  .أيوب وعاصم األحول وغريمهاوعنه: ،ريمهاوغ

وزاد العجلي: وكان حيمل على  ،وزاد ابن سعد: كثري احلديث ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،سريين
زرعة: أبو وقال أبو  ،وقال ابن معني: مرسل ،ومل يسمع من ثوابن شيًئا ،ومل يرو عنه شيًئا قط ،عليّ 

 قالبة عن علي مرسل.
 ،وقال أيضاً: وهو يدلس ،وصفه الذهيب أبنه من أئمة التابعني ،وقال أبو حامت: ال يعرف له تدليس

وقال يف موضع آخر: إمام شهري من  ،فكان يرسل كثريا ،وقد روى عن عمر بن اخلطاب ومل يدركه

                                                 

بفتح اجليم وسكون الراء املهملة، هذه النسبة إىل جرم وهي قبيلة من اليمن وهو جرم بن رابن بن عمران بن احلاف اجلَْرِميُّ:( 1) 
 ( . 1/213,)ب، د. طوابن األثري، اللبا( ، 3/211، )1، األنساب، طالسمعاينبن قضاعة. 
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وكان له صحف حيدث  ،من مل يلحقهمإال أنه يدلس عمن حلقهم وع ،علماء التابعني ثقة يف نفسه
كثري اإلرسال من الطبقة الثالثة مات ابلشام هاراب من   ،وقال ابن حجر: ثقة فاضل ،منها ويدلس

 .(3)القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها
روايته عن مالك بن احلويرث وأنس بن مالك  ،روى له اجلماعة ،يرسل ،ثقةاخلالصةفيه:

(8)وهي يف الكتب الستة  واثبت بن الضحاك متصلة
. 

هو ابن اثبت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عدي بن النجار ـشدادبنأوس:2
 )وهو ابن أخي حسان بن اثبت شاعر النيب(. ،يك  أاب يعلى ،بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج

 ،: الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص وعن كعب األحبارروىعن  مود بن لبيد وأبو األشعث ابنه يعلى وحموعنه:
وقيل: سنة إحدى  ،خرجوا له يف الكتب الستة. تويف بفلسطني سنة مثان ومخسني ،الصنعاين وغريهم

.(1)وقيل: تويف سنة أربع وستني ،وأربعني

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
أو عدم ومل أجد من نص على مساع  ، إسناده صحيح، إال ما خيشى من إرسال بني أيب قالبة وشداد

 مساع أيب قالبة من شداد.

                                                 

ط( ، والبخاري، 1/193، )1، طالطبداتينظر: ابن سعد، ( 1)  الكبري, ( ، والعجلي، 211( رقم )1/32) 3التاريخ
( ، و ابن أيب حامت، 219( رقم )1/19) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، ابن أيب حامت، 913( رقم )211، )ص: 1، طالثدات
، هتذيبالكمال( ، واملزي، 3111( رقم )1/2، )1، طالثداتوابن حبان، ( ، 113( رقم )103، )ص: 1، طاملراسي 

( ، والذهيب، 3293( رقم )13/132، )1ط ، 3، طالسري( ، والذهيب، 2133( رقم )1/113، )1طالكاشف,
تفةالتحصي يف( ، وويل الدين ابن العراقي، 3333( رقم )2/321، )1، طامليزان( ، والذهيب، 119( رقم )3/313)
، التدريب( ، وابن حجر، 391( رقم )1/223، )1، طالتهذيب( ، وابن حجر، 111)ص:  1، طكررواةاملراسي ذ
 ( . 3333( رقم )303، )ص: 1ط

 ( ، 312( رقم )211، )ص: 2طةامعالتحصي ,ينظر: العالئي، ( 2) 
الصحابةينظر: أبونعيم، ( 3)  الغابة,( ، وابن األثري، 3/1313، )1، طمعرفة ( ، 2333( رقم )2/113، )1ط أسد

 ( . 3911( رقم )3/219، )1، ط,اإلصابة( ، وابن حجر93( رقم )2/310، )3، طالسريوالذهيب، 
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(:213حديثرقم)-92
َعِليّ  ْبُن حُمَمَُّد ثـََنا َسِعيد ,َحدَّ ُسْفَيانُ,ثنا اأْلَْحَولِ,ثنا َعاِصم  اْلُمتَـوَكِّ ِ,َعْن َأيب َأيب,َعْن َعْن

ْليَـتَـَوضَّ,َسِعيد  ْأ.قَاَل:اجْلُُنُبِإَذاَأرَاَدَأْنيـََناَمَأْوَيَُْكَ فـَ

أوالاالتخريج:
 .-من مصادر وقفت عليهفيما  -مل أجد من رواه غري ابن املنذر

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة مأمون. (211)ص تقدم  ،الرقي :ـدمحمبنعلي3
 ثقة من احلفاظ األثبات. (101)ص ابن منصور تقدم  :ـسعيد8
 .ثقة ثبت (113تقدم )ص ،ابن عيينة:ـسفيان1
 ( ثقة ثبت.121تقدم )ص :ولـعاصماألح4
البصري (8)السامي(3)أبو املتوكل الناجي ،ويقال ابن دؤاد ,ـأيباملتوك :هوعليبنداود5

 ،)مشهور بكنيته(  ،أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وغريمهاروىعن: عاصم األحول وقتادة وعنه:
 وغريمها.
لبزار والنسائي، وقال أمحد: ما علمت عنه وثقه ابن معني وابن املديين والعجلي وأبو زرعة وا 
 متفق على ثقته. ،وذكره ابن حبان يف ثقاته، وصفه الذهيب: ابإلمام احملدث ،إالَّ خريا
من الطبقة  ،وقال ابن حجر: ثقة ،وقال يف موضع آخر: كان ثقة نبياًل من جلة التابعني 

(1)الثالثة مات سنة مثان ومائة وقيل قبل ذلك 
. 

                                                 

ابلنون املشددة واجليم بعد األلف، هذه النسبة إىل ب  انجية، وهم عدة كثري من ب  سامة بن لؤي. السمعاين، النَّاِةيُّ:( 1) 
 ( . 3/291,)ن األثري، اللباب، د. طواب( ، 13/1، )1، طاألنساب

 (2 ) هذه النسبة إىل سامة بن لؤي بن غالب واملشهور هبا  -بفتح السني املهملة وسكون األلف ويف آخرها امليم السَّاِميُّ:
 ( . 2/31,)وابن األثري، اللباب، د. ط( ، 1/30، )1، طاألنسابمجاعة. السمعاين، 

( ، 2393( رقم )1/213) 3التاريخالكبري,ط( ، والبخاري، 33( رقم )13)ص:  2ط ،العل ينظر: ابن املديين، ( 3) 
( ، 1013( رقم )1/193) 1، طاجلرحوالتعدي ( ، وابن أيب حامت، 1193( رقم )331، )ص: 1، طالثداتوالعجلي، 

= 
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 روى له اجلماعة. ،متفق على توثيقه ،ثقة:اخلالصةفيه
 (.211تقدم )صصحايب  :سعيدوـأب2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح

                                                                                                                                                         

= 

( ، 3011( رقم )20/321، )1، طهتذيبالكمال( ، واملزي، 3312( رقم )1/111، )1، طالثداتوابن حبان، 
، التهذيب( ، وابن حجر، 3( رقم )1/9، )3، طالسري( ، والذهيب، 3312( رقم )2/33، )1، طالكاشفوالذهيب، 

تذهيبهتذيبالكمال( ، واخلزرجي، 133( رقم )1/319، )1ط اتريخ( ، والذهيب، 213، )ص: 1، طخالصة
 ( . 3131( رقم )301، )ص: 1طالتدريب,( ، وابن حجر، 300( رقم )1/192، )1، طاإلسالم
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(:218حديثرقم)-99
ثـََناحُمَمَّد  ُيْسَأُلَعِناجْلُنُ,أنباأَبُوَْحَْزَةاأْلََسِديُّ,ثناُهَشْيم ,ثناَسِعيد ,َحدَّ ْعُتاْبَنَعبَّاس  ,بِمسَِ

ْليَـتَـَوضَّْأ.,ِإَذاَأرَاَدَأْنيـََنامَ َأْوَيْطَعَمقَاَل:فـَ

أوالاالتخريج:
 مل أجد من رواه غري ابن املنذر فيما وقفت عليه من مصادر.

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة مأمون. (211)ص تقدم  ،الرقي :ـدمحمبنعلي3
 األثبات.ثقة من احلفاظ  (101)ص ابن منصور تقدم :ـسعيد8
 ( ثقة كثري التدليس.223تقدم )ص بشريابن ـهشيم:1
 ( صدوق له أوهام.333تقدم )ص :ـأبوْحزةاألسدي4
 (.11صحايب تقدم )ص :هنع هللا يضرسابنعباـ5

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .صدوق له أوهام األسدي ، ألجل أيب محزةموقوفًا حسن
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(:211حديثرقم)-311
ثـََناإِ قَاَل:َكاَناْبُنُعَمَرِإَذاَأرَاَدَأْنيـََناَم,َعْنََنِفع ,َعِناْبِنُةَرْيج ,َعْنَعْبِدالرَّزَّاقِ,ْسَحاقَُحدَّ

َماِلمثََّغَسَ َيَدُهالَّيِتَغَسَ ِِبَافـَرْ َعَلىَيِدِهَماءامثََّغَسَ فـَْرَةُهبَِيِدِهالشِّ َصبَّ َةُهمثََّوُهَوُةُنب 
مثَّ ِبَرْأِسِه َوَمَسَح اْلِمْرفـََدنْيِ ِإىَل َوَيَدْيِه َوْةَهُه َوَغَسَ  نَـْيِه َوَنَضَحيفَعيـْ ثـََر َوِإَذامتََْضَمَضَواْستَـنـْ ََنَم

فـََعَ َذِلَك. ئااَوُهَوُةُنب  َأرَاَدَأْنَيْطَعَمَشيـْ

أوالاالتخريج:
ْحادبن( من طريق: )( )مبعناه مرفوعا مطوال13011)( رقم 13/231يف الكبري )أخرجه الطرباين 

.زيد(
ابب اجلنب يريد النوم أو األكل أو الشرب أو  ،والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )كتاب يف الطهارة

.ْحادبنسلمة((  )بنحوه مطوال. ( من طريق: )191( رقم )1/129اجلماع(  )
كالمهاعن)أيوب(.
وضوء اجلنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن  ،كتاب وقوت الصالةيف املوطأ ) مالك وأخرةه

 (  )بنحوه مطوال. ( 111( رقم )1/11يغتسل(  )
ابب اجلنب يريد النوم فيأيت ببعض وضوئه مث  ،ومن طريقه البيهقي يف سننه الكبري )كتاب الطهارة

 (  )بنحوه مطوال. ( 391( رقم )1/200ينام(  )
  َنفع(عنابنعمر.عن ))أيوبومالك(كالمها

م أو يشرب(  ابب الرجل ينام وهو جنب أو يطع ،وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )كتاب الطهارة
.سالبنعبدهللا()بنحوه مرفوعا مطوال. ( من طريق: )( 1099) ( رقم1/292)
 ي(أبوقالبةاجلرم)مبعناه. ( من طريق: )( 13011( رقم )13/231يف الكبري )والطرباين 

ابنعمر(.كالمها عن )

اثنياادراسةاإلسناد:
 ينكر. له ما ،ثقة  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
  فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
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 .دلسثقة م (129تقدم )ص  :ـابنةريج1
 .ثقة حافظ (131تقدم ص)َنفع:ـ5
 .(101تقدم ص) :صحايبابنعمرهنع هللا يضرـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح
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(:214حديثرقم)-313
ثـََناَعِلي  أَنَُّهَكاَنِإَذاَأْةَنَبفََأرَاَد,َعِناْبِنُعَمرَ,َعْنََنِفع ,َعْنأَيُّوبَ,ثناَْحَّاد ,ثناَحجَّاج ,َحدَّ

اَمَغَسَ َكفَّْيِهَومتََْضَمَضَواْستَـْنَشَقَوَغَسَ َوْةَهُهَوِذرَاَعْيِهَوَغَسَ فـَْرَةُهَأْنَيَُْكَ َأْوَيْشَرَبَأْويـَنَ
َوَلْيـَْغِسْ َقَدَمْيِه.

:أوالاالتخريج
 (.103تقدم تفصيل خترجيه يف احلديث الذي قبله )ح 

اثنياادراسةاإلسناد:
 .ثقة (39تقدم )ص ـعليبنعبدالعزيز:3
 ثقة. (33)ص تقدم ج:ـحجا8
من أثبت  ،ومن احلفاظ املتقنني ،ثقة من أئمة املسلمني  (33)ص بن سلمة تقدم ا:ـْحاد1

 ملا كرب ساء حفظه وتغري. ،الناس يف اثبت البناين ومحيد الطويل
 ثقة ثبت حجة. (111تقدم )ص  ،السختياينأيوب:-4
 .ثقة حافظ (131تقدم ص)َنفع:ـ5
 .(101تقدم ص)صحايب :هنع هللا يضرابنعمرـ2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 .موقوف صحيح
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(:215حديثرقم)-318
ِإْسَحاقُ ثـََنا الرَّزَّاقِ,َحدَّ َعْبِد الثَـّْوِريِّ,َعْن ِإْسَحاقَ,َعِن َأيب َيزِيدَ,َعْن ْبِن اأْلَْسَوِد َعْن,َعِن

َماءا.قَاَلْت:َكاَنالنَّيبُّملسو هيلع هللا ىلص,َعاِئَشةَ يـََناُمُةنـُباااَلمَيَسُّ
َثيِن :َسأَْلُتُسْفَياَنَعْنَهَذااحْلَِديِثفََأىَبَأْنحُيَدِّ يـَْعيِن,قَاَلاْبُنَمْهِديّ  َوقَاَل:ُهَوَوْهم 

َعْنَأيبِإْسَحاَقَعِناأْلَْسَوِدَعْنَعاِئَشَة. َحِديَثالثَـّْوِريِّ

أوالاالتخريج:
خرجه عبد الرزاق يف مصنفه،كتاب الطهارة،ابب الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب أ
ابب يف  -( عن الثوري به. وأخرجه ابن ماجه يف سننه، أبواب التيمم 1092( برقم )1/290)

( من طريق 192، و )األعمش( من طريق 191( برقم )1/313اجلنب ينام كهيئته ال ميس ماء )
 ثالثتهم عن أيب إسحاق به. الثوريمن طريق  (193و ) أيباألحوص

اثنياادراسةاإلسناد:
 ثقة له ما ينكر.  (13تقدم )ص الدبريـإسحاق:3
 فكان يُلقن فيتلقن. يف آخر عمرهاختلط  ،إمام ثقة  (90تقدم )ص ـعبدالرزاق:8
 ثقة إمام حافظ. (91تقدم )ص ،الثوريـسفيان:1
 ( ثقة مدلس.11 السبيعي تقدم )صإسحاق:وـأب4
 ( ثقة خمضرم.331تقدم )ص ،النخعيـاألسودبنيزيد:5
 .(31تقدمت )ص صحابية :اهنع هللا يضرـعائشة2

اثلثاااحلكمعلىاحلديث:
 إسناده ظاهره الصحة، لكنه معلول.

وقال أبو داود: هو  ،بني احلافظ ابن حجر وجه إعالله فقال: قال أمحد: إنه ليس بصحيح
وأخرج مسلم احلديث دون قوله: " ومل ميس ماء "وكأنه حذفها  ،يزيد بن هارون: هو خطأوقال  ،وهم
 ،وقال مهنأ عن أمحد بن صاحل: ال حيل أن يروى هذا احلديث ،ألنه عللها يف كتاب التمييز ،عمدا



 

 123 

 

ويف علل األثرم: لو مل خيالف أاب إسحاق يف هذا؛ إال إبراهيم وحده لكفى. فكيف وقد وافقه عبد 
وقال ابن مفوز: أمجع احملدثون على  ،عن عائشة ،وكذلك روى عروة وأبو سلمة ،رمحن بن األسودال

وقال: إن أاب  ،فقد صححه البيهقي ،وتساهل يف نقل اإلمجاع ،-كذا قال-أنه خطأ من أيب إسحاق 
 ،كمومجع بينهما ابن سريج على ما حكاه احلا  ،إسحاق قد بني مساعه من األسود يف رواية زهري عنه

قاله بعض  ،وقال الدارقطين يف العلل: يشبه أن يكون اخلربان صحيحني ،عن أيب الوليد الفقيه عنه
وعلى تقدير صحته فيحمل على أن  ،أهل العلم. وقال الرتمذي: يرون أن هذا غلط من أيب إسحاق

لفظ: )كان عند أمحد ب ،عن أبيه ،ويؤيده رواية عبد الرمحن بن األسود ،املراد ال ميس ماء للغسل
وال ميس ماء( أو كان يفعل األمرين لبيان  ،مث يتوضأ وضوءه للصالة حىت يصبح ،جينب من الليل

 ،عن عطاء ،عن عبد امللك ،ويؤيده ما رواه هشيم ،وهبذا مجع ابن قتيبة يف اختالف احلديث ،اجلواز
يف صحيحيهما عن وما رواه ابن خزمية وابن حبان  ،عن األسود ،عن عائشة مثل رواية أيب إسحاق

شاءابن عمر: أنه سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أينام أحدان وهو جنب؟ قال:  إن ويتوضأ . وأصله يف نعم
 .(1)"". انتهى إنشاءالصحيحني دون قوله: " 

 (.131قلت: وتقدم خترجيه برقم )
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( . 319/ 1، )1ط ابنحجر,التلخيصاحلبري( 1) 
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اخلامتة
 اليت والتوصيات النتائج أهم أسجل اخلامتة هذه ويف ،احلمد هلل الذي أعانين على إمتام هذا البحث

واستفادوا  ،والطالب العلماء أيدي وتداولته الركبان به سارت الذي العظيم الكتاب هذا من نستفيدها
 عليه. وعولوا ،عليه واعتمدوا ،منه

ومنأهمالنتائجاملستخلصةمنهذاالبحث:
 ،حني رسخت أصوهلا ،عاصر اإلمام ابن املنذر العلوم اإلسالمية يف أزهى عصورها -1

يف كل فن من فنون  ،والنبالء من العلماء ،والبارعني ،وظهر فيها كثري من احملققني ،وامتدت فروعها
واحلديث عن هؤالء  ،والفقه ،فأخذ اإلمام ابن املنذر العلم ،ويف كل فرع من فروع املعرفة ،العلم

 ،وتنوع مذاهبهم ،واختالف أقاليمهم ،وخهفإن كثرة شي ،العلماء الكثريين املنتمني إىل خمتلف األقطار
 أفادته معرفة فقه املذاهب املختلفة والتبحر فيها بكل دقة وإحكام. ،وثقافتهم
قد فقدت مصادرها ومل يتم  -حمل البحث  -هناك كثرياً من األحاديث املسندة يف كتابنا  -2

حفظ لنا ترااث حديثيا مهماً للغاية وهبذا يكون املصنف رمحه هللا قد  ،العثور على خمطوطاهتا حىت اآلن
قد يقوي حديثًا فريفعه من الضعيف إىل احلسن أو الصحة أو تصريح بفائدة حديثية سواء ابلنسبة 

 للمنت أو اإلسناد.
 ،خاصة فيما يتعلق بذكر مذاهب العلماء ،يعد الكتاب موسوعة علمية فقهية حديثية-3

 ( تتنوع3100من ) يقرب فيه ما مؤلفه ديثي مجعفهو كتاب فقهي ح ،ومواطن اتفاقهم واختالفهم
 كل يف أبن يرتبها املؤلف اعت  قد ،والتابعني الصحابة على وآاثر موقوفة ،مرفوعة أحاديث بني

 املقطوع. مث املوقوف مث ،املرفوع فيقدم ،كتاب
وتعديال يف  جرحاً  الرجال وعلى بل ،وضعفاً  صحة األحاديث على تكلم ابن املنذر -3
 .مواضع

وإمنا  ،مذهب دون ملذهب يتعصب ال فهو ،آخر دون عامل إىل امليل بعدم الكتاب متيز -1
 معه. ويدور ،به فيقول ،للدليل موافق يراه ما يرجح

  :مبا يف هذا اجلزء من أحاديث وآاثر ودرجتها، فاشتمل علىتقرييب وهذا إحصاء 

اإلمجايلالضعيفةداالضعيفاحلسنالصحيح 
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وأماالتوصيات:
 وحتقيًقا. ،ودراسة ،فأوصى طلبة العلم الباحثني مواصلة العمل يف هذا الكتاب خترجًيا

 كما أوصي ابالهتمام بكتب ابن املنذر والعناية بنشرها على أوسع نطاق.
 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 
 

األحاديث
رفوعةامل

13 2 3 3 21 

 11 1 29 1 33املوقوف
 102جمموعاألحاديث
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العامةالفهارس
 
 

.فهرساآلايتالكرمية -3
.فهرسأطرافاألحاديث -8
.فهرسأطرافاآلاثر -1
.فهرسالرواةاملرتةمهلم -4
.فهرساأللداباملرتةمهلم -5
.فهرساملصادرواملراةع -2
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اآلايتالدرآنيةفهرس
 

 الصفحة رقمها السورة اآليــــــــــة
 31 222 البقرة  ﴾فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا﴿
 31، 93، 13 33 النساء  ﴾فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴿

 ﴾  13، 13-13 33 النساء ﴿َواَل ُجنـًُبا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيل 
ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر ﴾   113 33 النساء ﴿َوِإْن ُكنـْ

 111، 133 23 لنساءا ﴿َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن ِبُكْم َرِحيًما﴾ 
 31 1 املائدة ﴿اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة﴾ 
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األحاديثالنبويةفهرس
 

 الصفحة راوياحلديث طــــرفاحلــــديث

 331 عائشة ِإَذا أَرَاَد أَْن أَيُْكَل أَْو يـََناَم َوُهَو ُجُنٌب يـَتَـَوضَّأُ 

 212 أيب بن كعب  مُيِْن فـَْليَـْغِسْل ِإَذا َجاِمَع َأَحُداَن فََأْكَسَل َوملَْ 

 213 أيب سعيد أَْو أَْقَحَط َفاَل يـَْغَتِسل ِإَذا أَْعَجَل َأَحدُُكمْ 

 311 أبو هريرة ِإَذا َجَلَس بـَنْيَ ُشَعِبَها اأْلَْربَِع َوأَْلَزَق اخْلَِتاَن اِبخْلَِتاِن 

 311 عائشة َتاُن اخْلَِتاَن ِإَذا َجَلَس بـَنْيَ ُشَعِبَها اأْلَْربَِع َوَمسَّ اخلِْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْغَتِسُل قـَْبَل أَْن يـََناَم   330 غضيف بن احلارث َأَكاَن النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَبلَ   132 انفع قَاَل: َفَمرَّ َعَلْيِه  ،أَنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 192 ابن عمر َم َضَرَب بَِيِدِه َعَلى التـ رَابِ أَنَُّه َكاَن ِإَذا تـََيمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفر  َوَمَعُه   113 عمار أَنَُّه َكاَن َمَع النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 331 عائشة تَُه يف النـَّْومِ ِإنَّ َأَحَداَن يـََرى أَنَُّه َقْد َأَصاَب اْمرَأَ 

 323 أم سلمة احلَْقِّ َهْل َعَلى اْلَمْرأَِة  ِإنَّ هللاَ اَل َيْسَتْحِيي ِمنَ 

َا َكاَن َيْكِفيَك ِمْن َذِلَك أَْن تـَتَـَيمََّم اِبلصَِّعيدِ   12 انجية بن خفاف ِإمنَّ

َا َكاَن َيْكِفيَك َهَذا  209 عمار َفَضَرَب َعمَّاٌر بَِيَدْيِه َونـََفَخ ِفيِهَما ،ِإمنَّ

َا َكاَن َيْكِفيَك َهَذا  221 عمار َرَب ِبَكفَّْيِه ِإىَل اأْلَْرضِ َوضَ  ،ِإمنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   113 عمرو بن شعيب َجاَء أَْعرَايبٌّ ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 212 عمار َضْربٌَة لِْلَوْجِه َواْلَكفَّنْيِ 

ْلُت َعَلى اأْلَنِْبَياِء ِبِستّ    32 أبو هريرة ُفضِّ
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ْلَنا َعَلى النَّاِس   31 حذيفة بن اليمان  .بَِثاَلث  ُفضِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـََناُم ُجنـًُبا اَل مَيَس  َماءً   310 عائشة َكاَن النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَصابـَْتيِن َجَنابَةٌ   201 أسلع ُكْنُت َمَع النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 10 عمران بن حصني َي يف اْلَقْومِ َما َمنَـَعَك اَي ُفاَلُن أَْن ُتَصلِّ 

 333 ابن عمر َهْل يـََناُم َأَحُداَن أَْو َيْطَعُم َوُهَو ُجُنٌب؟ قَاَل: نـََعْم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   113 عائشة َهَلَكْت ِقاَلَدٌة أِلَمْسَاَء فـَبَـَعَث النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

 39 أنس ًدا َوَطُهورًاَوُجِعَلْت يل ُكل  أَْرض  طَيَِّبة  َمْسجِ 

 133 عمرو بن العاص َصلَّْيَت أبَِْصَحاِبَك ُجنـًُبا؟  ،اَي َعْمُرو
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 اآلاثرفهرس

 الصفحة راوياألثر طــــرفاألثـــــر

 211 اخلدري أيب سعيد َفاَل يـَْغَتِسلِإَذا أََتى َأَحدُُكْم أَْهَلُه فََأْعَجَز َومَلْ يـُْنزِْل 

 13 علي َسْل َعِن اْلَماِء َجْهَدكَ ِإَذا َأْجنَـْبَت فَ 

 311 أبومحزة األسدي أَْو َيْطَعَم قَاَل: فـَْليَـتَـَوضَّأْ  ،ِإَذا أَرَاَد أَْن يـََنامَ 

 312 أبو قالبة ِإَذا َأَصاَب َأَحدَُكْم َجَنابٌَة مُثَّ أَرَاَد أَْن يـََناَم فـَْليَـتَـَوضَّأْ 

 339 هشام عن أبيه ْهِلِه أَْو َغرْيِِهْم فـََلْم يـَْغَتِسْل ِإَذا َأَصاَب َأَحدَُكْم َجَنابٌَة ِمْن أَ 

 39 عكرمة  ِإَذا أَْعَزَب اأْلَْعرَايب  َعِن اْلَماءِ 

 301 علقمة ِإَذا بـََلْغُت َذِلَك اْغَتَسْلتُ 

 302 احلارث   ،ِإَذا َجاَوَز اخْلَِتاُن اخْلَِتاَن َوَجَب اْلُغْسلُ 

 301 انفع َتاَن فـََقْد َوَجَب اْلُغْسلُ ِإَذا َخاَلَف اخْلَِتاُن اخلِْ 

ْد بِلًَّة َفاَل يـَْغَتِسلُ   323 احلارث ِإَذا رََأى الرَُّجُل أَنَُّه َنَكَح َوملَْ جيَِ

 321 احلارث ِإَذا رََأِت اْلَمْرأَُة َما يـََرى الرَُّجُل يف اْلَمَناِم فَأَنـْزََلتِ 

 311 احلسن َد بـَنْيَ ُشَعِبَها اأْلَْربَِع مُثَّ اْجتَـَهَد ِإَذا َغِشَي الرَُّجُل اْمرَأَتَُه فـََقعَ 

 310 سامل بن أيب اجلعد ِإَذا َكاَن ُجنـًُبا فََأرَاَد أَْن يـََناَم أَْو أَيُْكَل تـََوضَّأَ 

 300 زر ِإَذا اْلتَـَقى اخْلَِتااَنِن فـََقْد َوَجَب اْلُغْسلُ 

 313 عطاء ِإَذا اْلتَـَقى اخْلَِتااَنِن َوَجَب اْلُغْسلُ 

 233 ابن املسيب ِإَذا َمسَّ اخْلَِتاُن اخْلَِتاَن َوَجَب اْلُغْسلُ 

 132 ابن عمر ِإَذا َكاَن َعَلْيِه ِعَصاٌب َمَسَحهُ 
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 33 علي ِإَذا َكاَن اْلُمَساِفُر َسائِرًا يَرُِد اْلَماءَ 

 333 أبومحزة األسدي  اِبْلُغْسلِ اْغِسْل فـَْرَجَك َوَما َأَصاَبَك ِمْنُه َوتـََوضَّْأ َومَلْ أَيُْمْرين 

 130 ابن عباس اْمَسْح َعَلى اجْلُرِْح ِإَذا َخِشيتَ 

 303 طاوس أَمَّا أاََن فَِإَذا َخاَلْطُت أَْهِلي اْغَتَسْلتُ 

 103 ابن عمر أَمَّا أاََن فـََلْم َأُكْن أِلَفْـَعَل َذِلكَ 

 299 ابن وهب يـُْنزِْل ملَْ يـَْغَتِسلْ  أَنَّ أاََب أَي وَب َكاَن أَيْتِيَها فَِإَذا ملَْ 

 239 حيىي بن عبدالرمحن أَنَّ أاََبُه َأْخبَـرَُه أَنَُّه اْعَتَمَر َمَع ُعَمرَ 

 332 انفع ُسِئَل َعِن الرَُّجِل َيْستَـْيِقُظ فـََيِجُد اْلِبلَّةَ  ،أَنَّ اْبَن ُعَمرَ 

َها ِمْن َأْجِل ِجرَ   293 عمرو بن دينار اح  َكاَن هِبَا أَنَّ رَاِفًعا َكاَن يـَْعزُِل َعنـْ

 129 علقمة أَنَّ َرُجاًل َكاَن بِِه ُجَدرِيٌّ 

َيا الَّيِت َكانُوا يـَْفُتوَن أَنَّ اْلَماَء ِمَن اْلَماِء ُرْخَصةٌ   230 الزهري أَنَّ اْلُفتـْ

َنازَة  َوُهَو َعَلى َغرْيِ ُوُضوء  فـَتَـَيمََّم َوَصلَّى َعَليْـ   219 انفع َهاأَنَُّه ُأيتَ جِبِ

 119 ابن عمر َذا َكاَن مبَْربَِد النـََّعِم أَنَُّه أَقْـَبَل ِمْن أَْرِضِه الَّيِت اِبجْلُُرِف َحىتَّ إِ 

 231 انفع أَنَُّه تـََيمََّم مبَْربَِد النـََّعِم َوَصلَّى اْلَعْصرَ 

 313 انفع ْو يـََناَم أَنَُّه َكاَن ِإَذا َأْجَنَب فََأرَاَد أَْن أَيُْكَل أَْو َيْشَرَب أَ 

 113 ابن عمر أَنَُّه َكاَن َيُكوُن يف السََّفِر َواْلَماُء َعَلى َغْلَوتـَنْيِ 

ئِ  ُم اِبْلُمتَـَوضِّ  231 احلارث أَنَُّه َكرَِه أَْن ُيَصلَِّي اْلُمتَـَيمِّ

 93 ىعبد الرمحن بن أبز  ِإانَّ مَنُْكُث الشَّْهَر َوالشَّْهَرْيِن اَل جَنُْد اْلَماءُ 

 291 سعد بن أيب وقاص فَِإَذا ملَْ تـُْنزِْل ملَْ تـَْغَتِسلْ  ،تـَْعزُِل َعِن اْمرَأَة  
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 233 انفع تـََيمََّم اْبُن ُعَمَر َعَلى رَْأس  يـَْعيِن ِمياًل 

 111   عمار تـََيمَّْمَنا ِإىَل اْلَمَناِكبِ 

 193 ابن عمر َدْينِ التـََّيم ُم َضْربـََتاِن َضْربٌَة لِْلَوْجِه َوَضْربٌَة لِْليَ 

 223 علي التـََّيم ُم ِعْنَد ُكلِّ َصاَلة  

 219 أيب مالك التـََّيم ُم َهَكَذا َوَضَرَب َضْربًَة لِْلَوْجِه َواْلَكفَّنْيِ 

 131 انفع ُجرَِحْت ِإبـَْهاُم رِْجِل اْبِن ُعَمرَ 

 313 أيب املتوكل أْ اجْلُُنُب ِإَذا أَرَاَد أَْن يـََناَم أَْو أَيُْكَل فـَْليَـتَـَوضَّ 

 191 جابر َرُجٌل َأَصابـَْتُه َجَنابٌَة فـََتَمعََّك يف التـ رَابِ 

 213 خرشة بن حبيب الرَُّجُل أَيْيت أَْهَلُه َفاَل يـُْنزُِل قَاَل: لَْيَس َعَلْيِه ُغْسلٌ 

 213 حممود بن لبيد الرَُّجِل ُيِصيُب أَْهَلُه مُثَّ َيْكَسُل قـَْبَل أَْن يـُْنزِلَ 

 110 ابن عباس الرَُّجِل َيُكوُن َمَع أَْهِلِه يف السََّفِر َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء، 

َص لِْلَمرِيِض يف اْلُوُضوِء التـََّيم ُم اِبلصَِّعيدِ   121 ابن عباس رخِّ

 211 زيد بن خالد َسأَْلُت مَخَْسًة ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن ُكل ُهْم قَاُلوا: اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ 

 111 عكرمة اَل َيْسَتِطيعُ  ُسِئَل اْبُن َعبَّاس  َعْن َرُجل  يف ِطني  

 13 ابن عباس }َواَل ُجنـًُبا{ ،ُسِئَل َعْن َهِذِه اآْليَةِ 

 231 ابن املسيب يـَُقوُل َعَلى اْلِمنـْرَبِ اَل َأِجُد َأَحًدا  ،مسَِْعُت ُعَمرَ 

 211 انفع اْبَن ُعَمَر َجَنابٌَة  َصِحْبُت اْبَن ُعَمَر يف َسَفر  فََأَصاَبتِ 

 113 ابن عباس َعِن الرَُّجِل َيُكوُن يف السََّفِر َوَمَعُه ِمَن اْلَماِء بَِقْدِر َسْقِيهِ 

 201 علي يف التـََّيم ِم: َضْربٌَة لِْلَوْجِه َوَضْربٌَة لِْلَيَدْيِن ِإىَل الر ْسَغنْيِ 
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ُد اْلَماءَ   231 علي يف اجْلُُنِب اَل جيَِ

 213 عطاء يف الرَُّجِل تـَْفَجُؤُه اجْلََنازَُة َوُهَو َعَلى َغرْيِ ُوُضوء  

 330 عكرمة يف الرَُّجِل يـََناُم َويـَُقوُم َوَعَلى َطَرِف ذََكرِِه بـََللٌ 

 112 علي  ،يف اْلُمَساِفِر ِإْن َأَصابـَْتُه َجَنابٌَة َوَمَعُه َماٌء قَِليلٌ 

 231 عمرو بن العاص اَلة  تـََيمَّمَ قَاَل: حُتِْدُث ِلُكلِّ صَ 

 233 ابن جبري َكاَن اْبُن َعبَّاس  يف نـََفر  ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ 

 311 انفع َكاَن اْبُن ُعَمَر ِإَذا أَرَاَد أَْن يـََناَم َوُهَو ُجُنٌب 

 222 عمر َكاَن ِإَذا تـََيمََّم َضَرَب بَِيَدْيِه َعَلى التـ رَابِ 

{َكاَن يـََتأَ   13 ابن عباس وَّهُلَا: }َواَل ُجنـًُبا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيل 

 13 علي اَل يـَْقَرُب الصَّاَلَة ِإالَّ أَْن َيُكوَن ُمَساِفرًا

 30 ابن مسعود َلْو َأْجنَـْبُت مُثَّ ملَْ َأِجِد اْلَماَء َشْهرًا َما َصلَّْيتُ 

َبِغي ِلَرُجل  أَْن أَيْيتَ أَْهَلُه َوهُ  ُد اْلَماءَ اَل يـَنـْ  101 بن مسعودا َو اَل جيَِ

 212 ابن مسعود اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ 

 213 ابن عباس اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ 

 229 ابن عباس ِمَن الس نَِّة أَْن ال ُيَصلَِّي اِبلتـََّيم ِم ِإالَّ َصالًة َواِحَدةً 

 211 أيب مالك اَوَضَع َعمَّاٌر َكفَّْيِه يف التـ رَاِب مُثَّ َرفـََعُهمَ 

 309 انفع وََكاَنْت َعاِئَشُة تـَُقولُهُ 

 211 ابن عمر يـَتَـَيمَُّم ِلُكلِّ َصالة  

َم أَْن ُيَصلَِّي الصََّلَواتِ   232 ابن عباس جُيْزِي اْلُمتَـَيمِّ
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الرواةاملرتةمهلمفهرس
 

 الصفحة درةته الــــراوي
 123 مرتوك يأبو إمساعيل العبد ،يالبصر  ،فريوز ويقال: دينار ،أابن بن أيب عياش

 212 ثقة ثبت أبو يزيد ،يأابن بن يزيد العطار البصر 
 293 ثقة يقال الشيباينو  ،ويقال إمساعيل بن إبراهيم السلمى ،إبراهيم بن إمساعيل

 201 رمي ابإلرجاء ،ثقة يإبراهيم بن طهمان بن شعبة اخلراساين أبو سعيد اهلرو 
 213 صدوق يزيد السعدي النيسابوري التميميإبراهيم بن عبد هللا بن 

 131 مرتوك  أبو إسحاق املدينموالهم،  يإبراهيم بن دمحم بن أىب حيىي: مسعان األسلم
 39 ثقة حجة إبراهيم بن منقذ بن إبراهيم بن عيسى اخلوالين

 212 ثقة يرسل ويدلس أبو أمساء الكوىف ،إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى
 130 يرسل ،ثقة فقيه أبو عمران ،يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو النخعى إبراهيم بن

 200 صحايب أبو اجلهيم وقيل: أبو اجلهم بن احلارث بن الصّمة بن النجار األنصاري
 322 ثقة إمام قيل امسه عامر بن عبد هللا أو احلارث ،أبو بردة بن أىب موسى األشعرى

 213 صحايب يد بن معاوية بن عمرو النجارأيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن ز 
 133 مرتوك صاحل عبد الغفار بن داود احلراين أمحد بن داود بن أىب

 33 صدوق أبو جعفر ابن أىب مرمي ،أمحد بن سعد بن احلكم اجلمحي املصري
 13 صدوق يأبو عبد هللا البصر  ،يأمحد بن شبيب بن سعيد احلبط
 111 ثقة ثبت يالوكيع و جعفر الكويفأب ،يأمحد بن عمر بن حفص الكند

 11 ثقة ثبت متقن أبو العباس الكويف ،أمحد بن يونس = هو ابن عبد هللا بن يونس الضيب
 221 صدوق يالبصر  ،يأزهر بن مروان الرقاش

 239 ثقة القرشى ،أسباط بن دمحم بن عبد الرمحن بن خالد بن ميسرة
 13 ثقة له ما ينكر نعاين الدَّبَريإسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الص

 110 ثقة حافظ إمام إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلَْنظَِلي املعروف اببن راهويه
 11 ثقة حيتج به أبو يوسف الكويف ،بن يونس بن أيب اسحاق السبيعي اهلمداينإسرائيل 

 203 صحايب األسلع بن شريك بن عوف األعرجي التميمي
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 213 مرتوك يأبو إسحاق البصر  ،يملكإمساعيل بن مسلم ا
 331 ثقة خمضرم يفأبو عمرو الكو  ،ياألسود بن يزيد بن قيس النخع

 233 صدوق يأشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك األشعر 
 321 صحابية وأم املؤمنني زوج النيب ،هند بنت أيب أمية بن املغرية ،أم سلمة

 11 صحايب أبو محزة ،اخلزرجمن  بن النجار بن ثعلبة ،أنس بن مالك بن النضر
 111 ثقة ثبت حجة أبو بكر البصرى ،وب بن أىب متيمة: كيسان السختياينأي

 203 جمهول حال  الكويف يمث السعد ،يبدر بن عمرو بن جراد التميم
 233 ثقة قـليل احلديث يبكري بن األخنس السدوس

 10 قة ثبتث اثبت بن أسلم البناين موالهم البصري يك  أاب دمحم
 302 ضعيف  أبو عبد هللا ،ياجلعف ،جابر بن يزيد بن احلارث

 123 ثقة ثبت جرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب
وحديثه  ،صدوق ياخلزاعى القم ،قيل: دينار ،جعفر بن أىب املغرية

عن سعيد بن 
 جبري ليس ابلقوي

210 

أبو زهري  ،ارىفاحلارث بن عبد هللا األعور بن كعب احلويت اهلمداىن اخل
 الكوىف

 91 ضعيف

 312 ثقة ثبت البصرى ،أبو دمحم ،حبيب بن الشهيد األزدى
صدوق مدلس وله  حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل النخعى أبو أرطاة الكوىف

أخطاء وأوهام  
 كثرية

111 

 99 ثقة أبو دمحم السلمى ،حجاج بن املنهال األمناطي
 31 صحايب بن ربيعة بن عمرو بن اليمان حذيفة بن حسل بن جابر

 131 صدوق حرملة بن حيىي بن عبد هللا بن حرملة التجيىب أبو حفص املصرى
كثري   ،ثقة إمام ياألنصار  ،ياحلسن: يسار البصر  احلسن بن أيب

 اإلرسال. 
313 

رمي  ،صدوق ،ثقة احلسن بن صاحل بن صاحل بن حى اهلمداىن الثورى أبو عبد هللا
 عابلتشي

131 
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 223 مرتوك أبو دمحم الكوىف الفقيه ،احلسن بن عمارة بن املضرب البجلى موالهم
 199 ثقة يالنيسابور  يأبو عل ،احلسن بن عيسى بن ماسرجس املاسرجسى

 211 ثقة أبو اهلذيل الكويف ،يحصني بن عبد الرمحن السلم
 231 وكضعيف مرت  ءيالقار  مان األسدى أبو عمر البزاز الكويفحفص بن سلي

 203  ثقة ثبت مدلس أبو دمحم ،ياحلكم بن عتيبة الكند
 231 ثبت ،ثقة يأبو اليمان احلمص ،رايناحلكم بن انفع البه

 110 ثقة ثبت يأبو إمساعيل البصر  ،محاد بن زيد بن درهم األزدى اجلهضمى
وملا كرب تغري  ،ثقة أبو سلمة بن أىب صخرة ،يمحاد بن سلمة بن دينار البصر 

 ظهحف
99 

 10 ثقة يأبو عبيدة اخلزاع يمحيد الطويل البصر  محيد بن أيب
صدوق له بعض  يأبو األسود الكرابيس ،يبن األشقر البصر  محيد بن األسود

 األوهام 
312 

 100 ثقة أبو صخر اخلراط ،محيد بن زايد: أىب املخارق املدين 
 130 ة ثبتثق أبو عوف الكويف ،ييد بن عبد الرمحن بن محيد الرؤاسمح

 293 ثقة موىل صفوان بن أوس ،صفريا أبو أفلح املدين ،محيد بن انفع األنصارى
 321 ثقة عامل يأبو نصر البصر  ،يالعدو  ،محيد بن هالل بن هبرية

 33 متفق عليه ،ثقة يأبو زرعة املصر  ،حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيىب
 212 صحايب ياخلزرج يأبو أيوب األنصار  ،خالد بن زيد بن كليب

 211 جمهول أخو أيب عبد الرمحن السلمي.  ،خرشة بن حبيب السلمي
 109 ضعيف أبو عون احلراين يبد الرمحن اجلزر خصيف بن ع

 210 ثقة أبو عمر الكويف ،املرهيب ذر بن عبد هللا بن زرارة اهلمداين
 30 حجة عابد ثقة أبومرمي الكويف ،ربعي بن حراش بن جحش الغطفاين مث العبسي

املعروف  ،يأبو العالء البصر  ،يالربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميم
 بعليلة

 202 مرتوك

 32 ثقة فقيه عامل الربيع بن سليمان املرادي
 31 قليل احلديث ،ثقة البزاز موالهم الكويف يالكند ،ويقال أبو عمر ،زاذان أبو عبد هللا

 11 ثقة خمضرم أبو مرمي ،الكويف ياألسد ،اللزر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن ب
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 219 صحايب املدين ،أبو عبد الرمحن ،زيد بن خالد اجله 
 321 صحابية ربيبة النيب  ،زينب بنت أيب سلمة ابن عبد األسد املخزومية

 310 ثقة كثري اإلرسال موالهم الكويف ياألشجع سامل بن أىب اجلعد: رافع الغطفاين
ثقة ثبت فقيه   بن عمر بن اخلطاب القرشي العدويسامل بن عبد هللا

 فاضل
193 

 291 صحايب القرشي الزهري  ،وقاص واسم أيب وقاص مالك بن وهيب سعد بن أيب
 30 ثقة أبو مالك الكويف ،أشيم األشجعيبن سعد بن طارق 

 211 صحايب أبو سعيد اخلدري.  ،سعد بن مالك بن سنان
 ،موالهم ياليشكر  ،أبو النضر ،العدوىعروبة: مهران  سعيد بن أيب

 يالبصر 
 11 اختلط آبخره ،ثقة

 121 ثقة إمام حجة أبو دمحم ،موالهم الكويف الواليب يسعيد بن جبري بن هشام األسد
 211 ثقة مقل ن بن أبزى اخلزاعى موالهم الكويفسعيد بن عبد الرمح
 201 ثقة يرسل يائالط يأبو البخرت  ،وهو سعيد بن أىب عمران ،سعيد بن فريوز

 231 ثقة إمام حجة سعيد بن املسيب بن حزن بن خمزوم القرشي املخزومي أبو دمحم املدين
ثقة من احلفاظ  بن منصور بن شعبة اخلراساينسعيد 

 األثبات
101 

 91 ثقة إمام حافظ أبو عبد هللا الكويف ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
 113  ،ثقة ثبت إمام يمون اهلاليل سفيان بن عيينة بن أيب عمران م

ثقة ثبت  أبو األحوص الكويف ،موالهم يسالم بن سليم احلنف
 متقن

211 

 91 ثقة سلمة بن كهيل بن حصني احلضرمي أبو حيىي الكويف التنعي
موىل ب   ،الكويف أبو إسحاق الشيباين ،سليمان: فريوز سليمان بن أيب

 شيبان
 239 ثقة حجة

 113 ثقة أبو الربيع الزهراين ،يالعتك سليمان بن داود
 133 ثقة سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان أبو دمحم الكليب

 ،ويقال أبو الربيع ،أبو أيوب ،موالهم ياألمو  يسليمان بن موسى القرش
 األشدق يالدمشق ،ويقال أبو هشام

حُيتج به له  ،ثقة
أفراد وغرائب 

139 
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 أُنكرت عليه
 233 صحايب يك  أاب العباس ،بن اخلزرج ،عد بن مالكسهل بن س

 313 صحايب ى أاب يعليك  ،شداد بن أوس بن بن اخلزرج
 ،صدوق خيطئ أبو عبد هللا الكويف ،يشريك النخع ك بن عبد هللا بن أيبشري

اختلط بعدما ويل 
 القضاء

111 

 203 ثقة حافظ إمام شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم األزدي
 232 ثقة ثبت أبو بشر احلمصى ،القرشى األموى موالهم ،محزة: دينار شعيب بن أيب

شعيب بن دمحم بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشى السهمى 
 احلجازى

 119 صدوق

أبو عبد امللك الدمشقي  ،صفوان بن صاحل بن صفوان الثقفى موالهم
 املؤذن

يدلس  ،ثقة
 تدليس تسوية

113 

 310 ثقة حجة  ،أبو عبد الرمحن احلمريى موالهم ،كيسان اليماىن  طاووس بن
الكويف أبوبكر  ،األسدى موالهم ،عاصم بن هبدلة وهو ابن أىب النجود

 املقرىء
 300 صدوق

 121 ثقة ثبت أبو عبد الرمحن البصرى ،عاصم بن سليمان األحول
يرسل عن  ،ثقة أبوعبيدة ،عامر بن عبد هللا بن مسعود اهلذىل

 أبيه
32 

 221 صدوق يالبصر  ،عامر بن عبد الواحد األحول
 31 صحابية  بكر: الصديق التيمية، أم املؤمنني، أم عبد هللا عائشة بنت أيب

 331 ثقة األردين يأبو عمر الشام ،يعبادة بن نسي الكند
صدوق خيطىء  أبو حيىي الكويف ،عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين

 ورمي ابإلرجاء
111 

 99 صحايب عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي موالهم الكويف
 133 ثقة موىل عمرو بن العاص ،أبوقيس ،وقيل عروة ،عبد الرمحن بن اثبت

 يالقرش ،موىل انفع بن عمرو ،املؤذن يعبد الرمحن بن جبري املصر 
 يالعامر 

 133 ثقة عامل فقيه
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قليل  ،ثقة املدين أبو حيىي ،ياللخم ،بلتعة عبد الرمحن بن حاطب بن أيب
 احلديث

230 

 31 صحايب أبو هريرة ،عبدالرمحن بن صخر الدوسي
 ،إمام ثقة أبو بكر الصنعاين ،اليماين ،عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي موالهم

اختلط يف 
آخر عمره 
فكان يُلقن 
 فيتلقن

90 

 139 ضعيف ملدىنأبو احلويرث ا ،عبد الرمحن بن معاوية بن احلويرث األنصارى الزرقى
 31 ثقة عبد الرمحن بن يعقوب اجلهين املدين

 119 صدوق عبد هللا بن أمحد بن زكراي أبو حيىي املكي
أبو  ،املكى ،القرشى األسدى احلميدى ،عبد هللا بن الزبري بن عيسى

 بكر
 ،ثبت ،ثقة
 إمام

119 

 312 يرسل ،ثقة عبد هللا بن زيد بن عمرو، أبو قالبة البصرى
 303 ثقة مأمون هللا بن طاووس بن كيسان اليماىن، أبو دمحم األبناوىعبد 

 11 صحايب عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي أبو العباس اهلامشي
 190 كثري احلديث  ،ثقة عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذىل، أبو عبد هللا

 339 ضعيف دىنعبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمرى امل
عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي أبو عبد الرمحن املكي 

 املدين
 101 صحايب

 113 صحايب عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، القرشي السهمي
 322 صحايب عبد هللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري
 290 ثقة ن بن عفانعبد هللا بن كعب احلمريى املدىن، موىل عثما

عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم أبو عبد الرمحن 
 املروزي

 199 إمام حافظ

 33 صحايب بن غافل بن حبيب اهلذيل عبد هللا بن مسعود
 331ثقة صحيح  موالهم عبد هللا بن انفع بن أىب انفع الصائغ القرشى املخزومى
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الكتاب يف حفظه 
 لني

 213 ثقة إمام ، أبو هشام الكوىفاخلاريف  بن منري اهلمداينعبدهللا
أبو دمحم  ،ياألمو  يبن ميمون بن عبد هللا القرشاعبد هللا بن الوليد: هو 

 ، املعروف ابلعدينياملك
رمبا أخطأ  ،صدوق

 يف األمساء
31 

 129 ثقة مدلس عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي املكي
 213 ثقة حافظ الدقيقى د العزيز القشريى النسائى، أبو نصر التمارعبد امللك بن عب

 113 ثقة ثبت عبدة بن سليمان الكالىب، أبو دمحم الكوىف يقال امسه عبد الرمحن
عامل  ،ثقة مأمون عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذىل، أبو عبد هللا املدىن

 فقيه
111 

 193 ثقة ثبت حجة عاصم بن عمر بن العمري املدين عبيد هللا بن عمر بن حفص بن
عبيد هللا بن موسى بن أىب املختار، ابذام العبسي موالهم، أبو دمحم 

 الكويف
 11 ثقة له ما ينكر

 101 ثقة عتاب بن بشري، اجلزرى، أبو احلسن ويقال أبو سهل، احلراىن
 231 حايبص عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية، أبو عمرو، القرشي 

 112 ثقة فقيه عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشى األسدى، أبو عبد هللا املدىن
 193 ثقة عزرة بن اثبت بن أىب زيد: عمرو بن أخطب األنصارى
 213 ثقة عزرة بن عبد الرمحن بن زرارة اخلزاعى، الكوىف األعور
يد أبو دمحم وقيل عطاء بن السائب بن مالك وقيل ابن زيد وقيل ابن يز 

 أبو السائب وقيل أبو زيد وقيل أبو يزيد الثقفى
 33 ثقة اختلط

 أبو دمحم عطاء بن أىب رابح ـ واسم أيب رابح أسلم ـ
  

كثري   ،ثقة حجة
 اإلرسال

112 

 211 ثقة عطاء بن يسار اهلاليل املدين القاص، موىل ميمونة
 ،ثقة ثبت صفار البصرىعفان بن مسلم بن عبد هللا الباهلى، أبو عثمان ال

 رمي ابلقدر
209 

حجة من  ،ثقة عكرمة موىل ابن عباس القرشى اهلامشى، أبو عبد هللا املدىن
 أوعية العلم

101 
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كان يرمى   ،ثقة العالء بن احلارث بن عبد الوارث احلضرمى، أبو وهب، الدمشقى
 ابلقدر

213 

 31 ثقة العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب احلرقى، أبو شبل املدىن
 121 ثقة ثبت حجة علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك النخعى، أبو شبل الكوىف

علي بن أمحد بن سليمان البزاز، الصيقل أبو احلسن املصري، املعروف 
 بعالن

 33 ثقة

 30 ثقة  علي بن احلسن بن موسى بن ميسرة اهلاليل
 313 ثقة يالسامي البصر ، يقال ابن دؤاد، أبو املتوكل الناجعلى بن داود، وي

طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي  علي بن أيب
 اهلامشي

 92 صحايب

بن عبد الرمحن بن دمحم املخزومى موالهم، أبو احلسن، املعروف  يعل
 بعالن

 230 ثقة

 39 ثقة علي بن عبد العزيز بن املرزابن
 19 صحايب أاب اليقظان عمار بن ايسر بن مالك بن حصني بن ثعلبة، يك 

 211 صحايب عمر بن اخلطاب، القرشى العدوى أبو حفص )أمري املؤمنني( 
 139 ثقة العامرى، املدىن، املصرى يأنس القرش عمران بن أيب
 333 صدوق له أوهام موالهم، أبو محزة، القصاب الواسطى يعطاء األسد عمران بن أيب

 13 صحايب عىعمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزا
 12 عامل خمضرم ،ثقة عمران بن ملحان التميمي، أبو رجاء الُعطَارِدي 

 203 جمهول عمرو بن جراد التميمى السعدى )جد الربيع بن بدر املعروف بعليلة( 
 131 ثقة حافظ عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصارى موالهم، أبو أمية املصرى

 293 ثقة ثبت ثرم، اجلمحيعمرو بن دينار املكى، أبو دمحم األ
عمرو بن شعيب بن دمحم بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشى 

 السهمى
 111 ثقة

 133 صحايب القرشى السهمى  ،عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم
أبو إسحاق  ،اهلمداىن ،عمرو بن عبد هللا بن علي وقيل ابن عبيد

 السبيعى
 11 ثقة مدلس
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املعروف  ،يأبو سهل البصر  ،ياهلجر  يبدمجيلة الع عوف بن أيب
 ابألعرايب

رمي ابلقدر  ،ثقة
 والتشيع. 

12 

ثقة قليل  أبو مالك الكويف ،يغزوان الغفار 
 احلديث

99 

أبو أمساء  ،ويقال الثمايل يالكند غضيف بن احلارث بن زنيم السكوين
 ويقال غطيف ،ياحلمص

خمتلف يف  ،ثقة
 صحبته

332 

ثقة ثبت حافظ  أبو نعيم ،بن زهري الكويف املالئيالفضل بن دكني بن محاد 
 متقن

13 

 31 ثقة فقيه املدىن ،القاسم بن دمحم بن أىب بكر الصديق القرشى التيمى
 11 ثقة مدلس أبو اخلطاب السدوسي ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز
 11 ثقة أبو جملز ،الحق بن محيد بن شعبة السدوسي

 111 ضعيف ابن زنيم القرشى  ،ن أو أنس أو زايدة أو عيسىسليم: أمي الليث بن أيب
 339 صدوق فيه غفلة أبو املورع الكويف ،ياليام حماضر بن املورع اهلمداىن

 213 ثقة عدي دمحم بن إبراهيم السلمي موالهم أبو عمرو البصري، ابن أيب
 139 ثقة أبو عبد هللا املدين ،يمسعان األسلمدمحم بن أىب حيىي: 

 33 ثقة إمام جمدد  بن إدريس بن العباس القرشي املطليب الشافعيدمحم
 319 ثقة إمام حافظ يأبو حامت الراز  ،دمحم بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلي

 10 ثقة الصَّائغ ،دمحم بن إمساعيل بن سامل بن دينار
 219 ثقة بندار ،أبو بكر البصري ،دمحم بن بشار بن عثمان العبدي

صدوق لني  يأبو عبد هللا البصر  ،يدمحم بن اثبت العبد
 احلديث

133 

ثقة صحيح  املعروف بُغْندر ،يأبو عبد هللا البصر  ،موالهم اهلذيل دمحم بن جعفر
 الكتاب

299 

 31 ثقة دمحم بن جعفر بن أيب كثري األنصاري الزرقي
 113 ثقة أبو جعفر التاجر ،دمحم بن الصباح بن سفيان بن أىب سفيان
 11 لني احلديث أبو عبد الرمحن الكويف ،دمحم بن عبد الرمحن بن أىب ليلى األنصاري

 313 ثقة حمدث جليل يالقاض يأبو عبد هللا البصر  ،ياألنصار  ،دمحم بن عبد هللا بن املث 
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أبو أمحد الفراء  ،دمحم بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدى
 النيسابورى

 330 صدوق فيه غفلة

 103 صدوق أبو عبد هللا املدىن ،دمحم بن عجالن القرشى
 13 ثقة أبو عبدهللا املكي الصائغ الصغري ،دمحم بن علي بن زيد

 211 ثقة مأمون أبو العباس العطار ،بن ميمون الرقى يدمحم بن عل
 219 ثقة  ،البغدادي ،دمحم بن عمرو بن أيب مذعور: وقيل بن أىب مذعور

 219 صدوق يالبياض ،بن عبد هللا بن عباس القرشى اهلامشى ،بن دمحم دمحم بن عيسى
رمبا  ،ثقة مأمون أبو جعفر ابن الطباع ،دمحم بن عيسى بن جنيح البغدادي

 دلس
202 

 193 ثقة مدلس أبو الزبري املكي ،دمحم بن مسلم بن تدرس القرشي األسدي
 113 إمام ثقة فاضل هري املدين أبو بكردمحم بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الز 

 13  ثقة إمام دمحم بن حيىي بن عبد هللا بن خالد الذهلي
خمتلف يف  ،ثقة أبو نعيم املدىن ،حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع األوسى األشهلى

 صحبته
290 

 39 ثقة من احلفاظ.  أبو احلسن البصرى ،مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدى
ثقة فقيه عابد  أبو عائشة الكويف ،يالوادع اهلمداين ،مسروق بن األجدع بن مالك

 خمضرم
303 

 311 ثقة مأمون يأبو عمرو البصر  ،موالهم يالفراهيد يمسلم بن إبراهيم األزد
 291 ثقة يالزهر  يمصعب بن سعد بن أىب وقاص القرش

 211 عامل ،قةث يأبو مسعود املوصل ،يالفهم ياملعاىف بن عمران األزد
 212 ثقة له إفرادات  ،وقيل أبو عبد الرمحن ،أبو عمرو ،معاوية بن صاحل بن حدير احلضرمى
 111 ثقة املعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي

 113 إمام ثقة حافظ معمر بن راشد األزدى احلداىن موالهم أبو عروة البصرى
 211 صدوق له أوهام املوصلى ،شمأبو هشام ويقال أبو ها ،املغرية بن زايد البجلى

 39 كثري احلديث  ،ثقة املقرئ: أبو عبد الرمحن عبدهللا بن يزيد 
 210 ثقة حافظ بن عبد هللا بن ربيعة السلمي أبو عتاب الكويف منصور بن املعتمر

 11 صدوق الكوىف ،املنهال بن عمرو األسدى موالهم
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 123 ثقة حافظ ان احلمال البغداديموسى بن هارون بن عبد هللا بن مروان أبو عمر 
 111 صدوق األردىن ويقال الدمشقى ،موسى بن يسار: هو الشامى

 31 جمهول حال أبو مجيلة الطهوى الكوىف ،ميسرة بن يعقوب
 11 جمهول حال انجية بن خفاف العنزي

ثقة حافظ عامل  انفع أبو عبد هللا املدين موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب
 فقيه

131 

 113 ضعيف أبو عمرو البلخي ،نصر بن زكراي
 111 مرتوك أبو عمر اخلزاز ،النضر بن عبد الرمحن

 311 ثقة ثبت عمر بن اخلطابموىل ابنة ،رافع الصائغ املدينأبو ،نفيع
 11 ثقة ثبت حافظ الربعى ،أبو بكر البصرى ،سنرب الدستوائى ،هشام بن أىب عبد هللا
 ،ويقال أبو العباس ،أبو عبد هللا ،ة اجلرشىهشام بن الغاز بن ربيع

 الشامي الدمشقي
 133 ليس به أبس ،ثقة

من أثبت  ،ثقة  ،أبو عبد هللا البصرى ،هشام بن حسان األزدى القردوسى
الناس يف ابن 
سريين ويف روايته 
عن احلسن وعطاء 
مقال فقد كان 
 يرسل عنهما

320 

 110 ثقة ثبت إمام املدىن ،أبو املنذر ،األسدى هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القرشى
أبو احلسن  ،موالهم ،األشجعى ،ويقال ابن إساف ،هالل بن يساف

 الكوىف
 211 ثقة

أبو األشهب البصرى  ،هوذة بن خليفة بن عبد هللا الثقفى البكراوى
 األصم

 11 صدوق

 33 ثقة حافظ أبو عوانة ،الوضاح بن عبدهللا البزاز الواسطي اليشكري
 113 حافظ الوليد بن محاد بن جابر أبو العباس الرملي الزايت

ثقة حافظ يدلس  الوليد بن مسلم القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي
 تدليس التسوية

133 
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 133 ثقة مأمون أبو زكراي البصرى ،حيىي بن حسان بن حيان التنيسى البكرى
د البصرى األحول أبو سعي ،حيىي بن سعيد بن فروخ القطان التميمى

 احلافظ
ثقة حافظ إمام 

 حجة
213 

 233 ثقة ثبت القاضي.  أبو سعيد املدين ،حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري النجاري
حافظ متهم بسرقة  حيىي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن ميمون احلماىن أبو زكراي الكوىف

 احلديث
113 

رفيع  ،ثقة أبو دمحم ،اللخمى حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أىب بلتعة
 القدر

230 

  39 ثقة حافظ الذهلي ،أبو زكراي ،حيىي بن دمحم بن حيىي بن عبد هللا بن خالد بن فارس 
 131 يُرسل ،ثقة حجة حبيب: سويد األزدى أبو رجاء املصرى يزيد بن أيب

قة ثبت إمام ث أبو معاوية البصرى ،وقيل التيمى ،يزيد بن زريع العيشى ويقال: العائشي
 حافظ

10 

 213 ثقة الكوىف ،تيم الرابب ،يزيد بن شريك بن طارق التيمى
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فهرساأللداباملرتمجة
 

الصفحةاللدب
 303 األبناوي
 293 األثرم
 121 األحول
 331 األردين
 131 األزدي
 39 األسدي
 30 األشجعي
 233 األشعري
 290 األشهلي

 202 = العرجي األعرجي
 31 ياألَُموِ 

 11 األنصاري
 33 األمناطي
 290 األوسي
 209 الباهلي
 223 البجلي
 33 البزاز
 39 البصري
 10 البغدادي
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 11 البكراوي
 133 البكري
 113 البلخي
 10 البناين
 231 البهراين
 219 البياضي
 33 التجييب
 213 التمار
 12 التميمي
 91 التنعي
 133 التنيسي
 213 تيم الرابب
 31 التيمي
 11 الثقفي
 332 الثمايل
 91 الثوري

 133 اجلرشي ابلضم
 113 اجلرجرائي
 312 اجلرمي
 101 ىاجلزر 

 302 اجلعفي
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 33 اجلمحي
 110 اجلهضمي
 31 اجلهين
 13 احلبطي
 111 احلجازي
 113 احلداين
 101 احلراين
 212 احلضرمي
 113 احلماين
 212 احلمصي
 33 احلمريي
 110 لياحلنظ
 211 احلنفي
 91 احلويت
 39 حيكان
 92 اخلاريف
 101 اخلراساين
 10 اخلزاعي
 13 الدبري
 11 الدستوائي
 213 الدقيقي
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 133 الدمشقي
 31 الدوسي
 39 الذهلي
 123 يالراز 

 11 الربعي
 221 الرقاشي
 113 الرقي
 113 الرملي
 130 الرؤاسي
 31 الزرقي
 113 الزهراين
 113 الزهري
 113 الزايت
 313 السامي
 11 السبيعي
 11 السدوسي
 202 السعدي
 332 السكوين
 211 السلمي
 339 السلويل
 111 السهمي



 

 122 

 

 33 الشافعي
 133 الشامي
 293 الشيباين
 10 الصائغ
 209 الصفار
 13 الصنعاين
 33 الصيقل
 123 الضيب
 201 الطائي
 202 الطباع
 139 العامري
 12 العبدي
 30 العبسي
 113 العتكي
 31الَعَدين  
 11 العدوي
 212 العطار
 12 العطاردي
 193 العمري
 221 العنربي
 11 العنزي
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 10 العيشي
 231 الغاضري
 30 الغطفاين
 99 الغفاري
 299 غندر
 310 الفارسي
 330 الفراء

 311 الفراهيدي
 112 الفهري
 211 الفهمي
 123 القاضي
 320 سيالقردو 

 33 القرشي
 213 القشريي
 333 القصاب
 213 القطان
 233 القمي
 312 اْلَكرَابِيِسي  
 31 الكندي
 30 الكويف
 133 الكيساين
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 133 الكليب
 230 اللخمي
 233 الليثي

اَسْرِجَسي
َ
 199 امل

 223 املخزومي
 33 املدين
 33 املديين
 32 املرادي
 210 املرهيب
 32 املصري

 33 عدلامل
 33 املقرئ
 119 املكي
 13 املالئي
 211 املوصلي
 313 الناجي
 113 النخعي
 213 النسائي
 13 النيَسابورِي
 101 اهلامشي
 12 اهلجري
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 32 اهلذيل
 201 اهلروي
 30 اهلاليل
 11 اهلمداين
 303 الوادعي
 33 الواسطي
 121 الواليب
 111 الوكيعي
 339 اليامي
 11 الريبوعي
 33 اليشكري
 31 اليمان
 303 اليماين
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فهرساملصادرواملراةع
 ،حتقيق: علي حسن األثري ،املعجمالصغريلرواةاإلمامابنةريرالطربي ،األثري، أكرم الفالوجي

 دار ابن عفان.  ،القاهرة ،الدار األثرية -األردن د.ط. 
، د.ط، حتقيق: كرم بن حلمي بن فرحات،سريالسلفالصاحلنياألصبهاين، إمساعيل بن دمحم، 

  .دار الراية للنشر والتوزيع ،الرايض
ماهر الفحل،  -، حتقيق: عبد اللطيف مهيمفتحالباقيبشرحألفيةالعراقياألنصاري، زكراي بن دمحم، 

 م. 2002هـ/1322دار الكتب العلمية، بريوت،  ،1ط
املكتــب  ،بــريوت -،2ط  ،ريجأحاديــثمنــارالســبي إرواءالغليــ يفختــ دمحم انصــر الــدين،,األلبــاين

 م. 1391 -هـ  1301 ،اإلسالمي
 ،2ط  ،حتقيــــــــــق: د. عبــــــــــد هللا الــــــــــدميجي ،الشــــــــــريعةاآلُجــــــــــّرِي  ، أبــــــــــو بكــــــــــر دمحم بــــــــــن احلســــــــــني، 

 م 1333 -هـ  1320 دار الوطن، ،الرايض/السعودية
حتقيــق: عمــر  ،فــراملــدينحــديثعلــيبــنحجــرالســعديعــنإمساعيــ بــنةعإمساعيــل بــن جعفــر، 

هـــ  1319 ،شــركة الــرايض للنشــر والتوزيــع - ،مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع،الــرايض ، 1ط   ،الّســفياين
 م 1339 -

دائـرة املعــارف ، الـدكن –حيــدر آابد  ،1ط، التـاريخالكبـريالبخـاري،  دمحم بـن إمساعيـل، أبــو عبـد هللا، 
   .العثمانية

اجلــامعاملســندالصــحيحاملختصــرمــنأمــوررســولهللاأبــو عبــد هللا،  البخــاري،  دمحم بــن إمساعيــل،
 هـ. 1322 ،دار طوق النجاة  ،1ط  ،حتقيق: دمحم الناصر ،ملسو هيلع هللا ىلصوسننهوأايمه=صحيحالبخاري

بـن  احملقـق: أبـو عبـد هللا أمحـد بـن إبـراهيم ،الضعفاءالصـغريأبو عبد هللا،   البخاري ، دمحم بن إمساعيل،
 مـ2001هـ/1321 ،مكتبة ابن عباسمصر،  ،1ط  ،أيب العينني

حتقيـق: عـالء  ،االغتباطِبنرميمـنالـرواةابالخـتالط ليب، أبو الوفا إبراهيم بن دمحم،برهان الدين احل
 م. 1399 دار احلديث،،  القاهرة  ،1ط  ،الدين علي رضا
  ،حتقيــق: حيــىي شــفيق حســن ،تبيــنيألمســاءاملدلســنيال لــيب، أبــو الوفــا إبــراهيم بــن دمحم،برهــان الــدين احل

 م. 1391 -هـ  1301 دار الكتب العلمية، ،بريوت، 1ط
، حتقيـق: حمفـوظ الـرمحن زيـن البحرالزخاراملنشور ابسـم مسندالبزار، البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو 

   .م(2003وانتهت  ،م1399)بدأت ،مكتبة العلوم واحلكم، املدينة  ،1ط  ،هللا
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 ،1ط ، ،حتقيـــق: حلمــــي عبـــد اهلــــادي,الفوائـــد)الغيالنيــــات(البـــزَّاز، أبـــو بكــــر البغـــدادي الشــــافعي، 
 م. 1331 -هـ 1311 ،دار ابن اجلوزي  ،السعودية/الرايض

  ،حتقيـق: رضـا اجلزائـري ،غرائـبحـديثاإلمـاممالـكبـنأنـسأبـو احلسـني،   ،البزاز،  دمحم بـن املظفـر
 م. 1331 -هـ 1319 ،دار السلف الرايض، ،السعودية ،1ط

   ،دمحم زهــري الشــاويش-، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط شــرحالســنةأبــو دمحم احلســني بــن مســعود،    ،البغــوي
 م. 1393 -هـ 1303 ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،2ط

يـق: عبـد حتق ،معالالتنزيـ يفتفسـريالدـرآن=تفسـريالبغـوي، البغوي، أبو دمحم احلسني بن مسعود 
 هـ. 1320 ،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،1ط ،الرزاق املهدي

مكتبــة ، الكويـت  ،1ط  ،حتقيـق: دمحم اجلكــين ،معجـمالصــحابة وي، أبـو القاســم عبـد هللا بــن دمحم،البغـ
 م.  2000 -هـ  1321 دار البيان،

، حتقيق: دار داملسانيدالعشرةإتافاخلريةاملهرةبزوائ، البوصريي، أبو العباس أمحد بن أيب بكر 
، 1320 ،دار الوطن للنشرالرايض،، 1ط ،إبشراف أبو متيم ايسر بن إبراهيماملشكاة للبحث العلمي 

 م. 1333
  ،،  حتقيق: د. عبد املعطي قلعجيدالئ النبوةهـ( ،  319أمحد بن احلسني أبو بكر )ت:  ،البيهقي

 م.  1399 -هـ  1309 - ،ن للرتاثدار الراي ،دار الكتب العلميةبريوت،  ،1ط
 ،3ط بريوت،  ،، حتقيق: دمحم عبد القادر عطاالسننالكربى، أبو بكر ،أمحد بن احلسني ،البيهقي

 م.  2003 -هـ  1323 ،دار الكتب العلمية
، 1ط ، ،، حتقيق: عبد املعطي قلعجي معرفةالسننواآلاثرأبو بكر،  ،أمحد بن احلسني ،البيهقي

 هـ 1312 ،ابكستان( جامعة الدراسات اإلسالمية -)كراتشي 
، بريوت د.ط، ، حتقيق: بشار عواد معروف،  سننالرتمذي، أبو عيسى، ىالرتمذي، دمحم بن عيس
 م. 1339، يدار الغرب اإلسالم

 ،حتقيق: صبحي السامرائي وآخرون ،عل الرتمذيالكبري ،دمحم بن عيسى، أبو عيسى ،الرتمذي
 .ه1303 ،ب الكتعامل، بريوت  ،1ط

، ، حتقيق: عبد العليم عبد العظيم الَبستوي أحوالالرةالاجلوزجاين، أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب، 
 .كادميأحديث  ،فيصل آابد، ابكستان د.ط،
حتقيق: موفق بـن  ،,سؤاالتمسعودبنعليالسجزيللحاكمأبو عبد هللا  دمحم بن عبد هللا ،احلاكم

 م1399 ،هـ1309، دار الغرب اإلسالمي ،ريوتب ،1ط ،عبد القادر
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 ،1ط  ،حتقيــق: مصــطفى عطــا ،املســتدركعلــىالصــحيحني ,أبــو عبــد هللا  دمحم بــن عبــد هللا ،احلــاكم
 م.  1330-ه 1311 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت
 ،2ط  ،حتقيــق: الســيد معظــم حســني,,معرفــةعلــوماحلــديثأبــو عبــد هللا  دمحم بــن عبــد هللا ،احلــاكم
 م. 1311 -هـ 1331، دار الكتب العلمية ،بريوت

مكة  ،1ط  ،حتقيق: د. سليمان العايد ،غريباحلديثاحلريب، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق، 
 ه. 1301 ،جامعة أم القرى ،املكرمة

ارَاينّ  ،مسنداحلميدي، احلميدي، أبو بكر عبد هللا بن الزبري   -دمشق  ،1ط  ،حتقيق: حسني الدَّ
 م. 1331  ،دار السقا  ،ورايس

حتقيق: عبد الفتاح  ،خالصة تذهيب  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال اخلزرجي ، أمحد بن عبد هللا،
 هـ 1311، دار البشائر ،مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،حلب/بريوت ،1ط  ،أبو غدة

  ،بـريوت  ،1ط ،بشـار عـواد حتقيق: الـدكتور ،اتريخبغداد ادي، أبو بكر أمحد بن علي،اخلطيب البغد
 م.  2002 -هـ 1322 ،دار الغرب اإلسالمي

ـــــن علـــــي،  ـــــهواملتفدـــــهاخلطيـــــب البغـــــدادي، أبـــــو بكـــــر أمحـــــد ب ـــــق: عـــــادل الغـــــرازي ،الفدي   ،2ط  ،حتقي
 ه. 1321 ،دار ابن اجلوزي ،السعودية

نة الشــهايب، ،حتقيــق: ُســكي تلخــيصاملتشــابهيفالرســم، اخلطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أمحــد بــن علــي 
 .م 1391 ،طالس للدراسات والرتمجة والنشر دمشق، ،1ط

 ، 2ط  ،، حتقيـق: د. أكـرم ضـياء العمـرياتريخخليفةبنخياط ،خليفة بن خياط، أبو عمرو الشيباين
 ه. 1331 ،مؤسسة الرسالة ،دار القلم، بريوت  ،دمشق

دار الفكــر للطباعــة  ،1ط  ،ل زكــارحتقيــق: د ســهي ،الطبدــاتخليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو الشــيباين، 
 م.  1333هـ ــــ  1313 ،والنشر والتوزيع

حتقيـق: د. دمحم سـعيد عمـر  ،اإلرشـاديفمعرفـةعلمـاءاحلـديث أبو يعلى خليـل بـن عبـد هللا، ،اخلليلي
 ه. 1303 ،مكتبة الرشد ،الرايض ،1ط ،إدريس

راســة وحتقيــق: أبــو عبــد الــرمحن مقبــل بــن ، داإللزامــاتوالتتبــعالــدارقطين، أبــو احلســن علــي بــن عمــر، 
 .م 1391 -هـ  1301 ،لبنان، دار الكتب العلمية –بريوت   ،2هادي الوداعي،  ط

حتقيـق: خليـل  ،تعليدـاتالـدارقطينعلـىاجملـروحنيالبـنحبـان الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر،
 م.  1333 -هـ1313لكتاب اإلسالمي،دار ا، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة ،1ط ،العريب

 ،1ط   ،وآخــرون ،حتقيــق: شــعيب االرنــؤوط ،ســننالــدارقطين، ، أبــو احلســن علــي بــن عمــرالــدارقطين
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 م 2003 -هـ  1323 ،مؤسسة الرسالة ،لبنان -بريوت 
 ،أمحـد بـن دمحم ،سؤاالتالربقاينللدارقطينروايـةالكرةـيعنـه الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر،
 ،ابكســتان ،الهــور ،1ط   ،هـــ( حتقيــق: عبــد الــرحيم القشــقري321أبــو بكــر املعــروف ابلربقــاين )ت: 

 هـ1303 ،كتب خانه مجيلي
حتقيـق: د. موفـق بـن  ،سـؤاالتاحلـاكمالنيسـابوريللـدارقطين ،الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمـر 

 م. 1393 -ه 1303 ،مكتبة املعارف ،الرايض ،1ط  ،عبد القادر
أبـو  ،دمحم بـن احلسـني النيسـابوري ،سؤاالتالسلميللدارقطين، لدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر ا

هـــ( حتقيــق: فريــق مــن البــاحثني إبشــراف وعنايــة د/ ســعد احلميــد ود/ 312عبــد الــرمحن الســلمي )ت: 
 هـ. 1321السعودية،  ،1ط  ،خالد اجلريسي

جـزء  ،حتقيق: د. عبد الـرحيم دمحم القشـقري ،ملرتوكونالضعفاءواالدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر، 
ذو القعــدة  -شــوال  ،10(: العـدد 2جــزء ) ،هـــ 1303رمضـان  -شــعبان  -رجــب  ،13(: العـدد 1)
 3ُنشـر علـى  ،هــ 1303ذو احلجـة  -رجـب  ،13 - 13(: العـدد 3جـزء ) ،هــ 1303ذو احلجة  -

 أعداد يف جملة اجلامعة اإلسالمية. 
إىل  ،اجمللــدات مــن األول ،العلــ الــواردةيفاألحاديــثالنبويــةو احلســن علــي بــن عمــر، الــدارقطين، أبــ
ــــن هللا الســــلفي ،احلــــادي عشــــر ــــرمحن زي ــــق: حمفــــوظ ال ــــرايض ،1ط ، حتقي ــــة ،ال  -هـــــ  1301 ،دار طيب

 م.  1391
   ،لـداراينمسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي( ، حتقيـق: حسـني ا ،الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن

 م 2000 -هـ  1312 ،دار املغين للنشر والتوزيع السعودية، ،1ط
، حتقيــق جلنــة مــن العلمــاء، طبدــاتاملفســرين، املــالكيدمحم بــن علــي بــن أمحــد، مشــس الــدين ، الــداوودي
 .بريوت –دار الكتب العلمية د، ط، 

مكتبـة دار  ،الكويـت ،1ط   ،ديعحتقيـق: عبـد هللا اجلـ ،املنتدـىمـنمسـنداملدلـنيَدْعَلج السجستاين، 
 ه. 1301 ،األقصى

حتقيــق: د: بشــار  ،اتريــخاإلســالمَوَوفيــاتاملشــاهريَواألعــالم ،الــذهيب، أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد 
 م.  2003 ،دار الغرب اإلسالميبريوت،  ،1ط  ،عّواد معروف
 ،دار الكتــــب العلميــــة   ،بنـــانل-بــــريوت ،1ط  ،تـــذكرةاحلفــــاظ أبــــو عبـــد هللا دمحم بــــن أمحــــد،الـــذهيب، 
 م. 1339 -هـ1313
 ،ديوانالضعفاءواملرتوكنيوخلـقمـناجملهـولنيوثدـاتفـيهملـني أبو عبد هللا دمحم بن أمحد،الذهيب، 
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 م 1311 -هـ  1391 ،مكتبة النهضة احلديثة ،مكة ،2ط  ،حتقيق: محاد بن دمحم األنصاري
حتقيـق: دمحم شـكور احلـاجي  ،أمسـاءمـنتكلـمفيـهوهـوموثـقذكـر أبو عبد هللا دمحم بن أمحـد،الذهيب، 

 م1391 -هـ 1301 ،رمكتبة املنا، الزرقاء ،1ط   ،أمرير املياديين
حتقيــق: دمحم ,الــرواةالثدــاتاملــتكلمفــيهمِبــااليوةــبردهــم أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد،الــذهيب، 

 م. 1332 -هـ 1312 ر اإلسالمية،دار البشائ  ،لبنان –بريوت  ، 1ط  ،إبراهيم املوصلي
، حتقيـق: جمموعـة مـن احملققـني إبشـراف الشـيخ  سـريأعـالمالنـبالء أبو عبـد هللا دمحم بـن أمحـد،الذهيب، 

 .م1391هـ/ 1301 ،مؤسسة الرسالة بريوت،  ،3ط ،شعيب األرانؤوط
دمحم السـعيد بـن بسـيوين  ، حتقيـق: أبـو هـاجرالعـربيفخـربمـنغـربالذهيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد ، 

 بريوت.  -دار الكتب العلمية د.ط. زغلول، 
حتقيــق: دمحم  ،الكاشــفيفمعرفــةمــنلــهروايــةيفالكتــبالســتة ذهيب، أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد،الــ

 م 1332 -هـ  1313 ،مؤسسة علوم القرآن -دار القبلة للثقافة ،جدة ،1ط ،عوامة اخلطيب
 حتقيق: الدكتور نور الدين عرت. د.ط. ، املغينيفالضعفاءدمحم بن أمحد، الذهيب، أبو عبد هللا 

حتقيق: عبـد هللا بـن  ،منتكلمفيهوهوموثوقأوصاحلاحلديث ،الذهيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد 
 م.  2001 -هـ 1321، السعودية،  1ط ،ضيف هللا الرحيلي

  ،1ط ،حتقيــق: علــي البجــاوي ،االعتــداليفندــدالرةــالميــزان أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد،الــذهيب، 
 م.  1313 -هـ  1392 دار املعرفة، ،لبنان -بريوت 
 .م 2002، دار العلم للماليني، 11ط ، األعالم،  الدين بن حممود بن دمحم بن عليخري: الزركلي

حي د. عبـــد حتقيـــق: د. حممـــود الطنـــا ،طبدـــاتالشـــافعيةالكـــربىبـــن علـــي، الســـبكي، عبـــد الوهـــاب 
 هـ. 1313 هجر للطباعة، ،2ط  ،الفتاح احللو

ــرَّاج، أبــو العبــاس دمحم بــن إســحاق ابكســتان  د.ط،، حتقيــق: إرشــاد احلــق األثــري، مســندالســراج، السَّ
 م 2002 -هـ  1323إدارة العلوم األثرية،   -فيصل آابد 

 ،1ط   ،وغـــربه علمـــيلـــرمحن املحتقيـــق: عبـــد ا ،األنســـاب ،أبـــو ســـعد الســـمعاين،  عبـــد الكـــرمي بـــن دمحم،
 م.  1312 -هـ  1392 ،جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد

 بــريوت،  ،3السـهمي، أبـو القاسـم محـزة بـن يوسـف، اتريــخ جرجـان، حتقيـق: دمحم عبـد املعيـد خـان،  ط
 م.  1391 -هـ  1301 ،عامل الكتب

لبنــان، - بــريوت ، 1ط  ،قيــق: حممــود نصــارحت ،أمســاءاملدلســني، الســيوطي، عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر
 . دار اجليل
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 .1303، بريوت –دار الكتب العلمية ،1ط,طبداتاحلفاظعبد الرمحن بن أيب بكر، ، السيوطي
 –مكتبـة وهبــة ، 1، ط: علـي دمحم عمـرحتقيــقن,طبدـاتاملفسـريعبـد الـرمحن بـن أيب بكــر، ، السـيوطي
 .1331، القاهرة

 ،حتقيــق: مـــاهر ايســني فحـــل,مســنداإلمـــامالشــافعي)ترتيـــبســنجر(،   ريـــسالشــافعي، دمحم بــن إد
 م 2003 -هـ  1321 ،شركة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت، 1ط

 م. 1330هـ/1310، بريوت،  دار املعرفة ، 1ط ,األم،  الشافعي، دمحم بن إدريس
، دار الرائد 1، طن عباس: إحسا، حتقيقطبداتالفدهاء، أبو اسحاق إبراهيم بن علي، ريازي الش

 .1310، لبنان –العريب، بريوت 
 بريوت، د.ط، حتقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى، الوايفابلوفياتالصفدي، خليل بن أيبك، 

 م. 2000 -هـ1320 -دار إحياء الرتاث 
لس اجمل،  اهلند  ،2ط ،حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي,املصنفالصنعاين، عبد الرزاق بن مهام، 

 ه. 1303 ،العلمي
،  وتبري  ،1طمحدي السلفي، :حتقيق ،مسندالشاميني ،أبو القاسم الطرباين، سليمان بن أمحد،

 م. 1393 -ه 1301 ،مؤسسة الرسالة
، حتقيق: طارق بن عوض هللا، عبد احملسن املعجماألوسطالطرباين، سليمان بن أمحد، أبو القاسم، 

 .رمنيدار احل، القاهرة د.ط،احلسيين، 
 ،القاهرة  ،2ط  ،، حتقيق: محدي السلفي املعجمالكبريأبو القاسم،   الطرباين، سليمان بن أمحد،

 م.  1333 -هـ  1311 ،مكتبة ابن تيمية
حتقيق: د.  ،ةامعالبيانعنأتوي آيالدرآن تفسريالطربي=الطربي، أبو جعفر دمحم بن جرير، 

 م.  2001 -هـ  1322 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ،1ط ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 ،شرحمشك اآلاثرهـ( ، 321الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن دمحم األزدي احلجري املصري )ت: 

 ه. 1311 ،مؤسسة الرسالة ،1ط  ،حتقيق: شعيب األرنؤوط
  ،دمحم سيد جاد احلق( -ر ، حتقيق: )دمحم النجا شرحمعايناآلاثرالطحاوي، أبو جعفر أمحد بن دمحم، 

 م.  1333 ،هـ 1313 ،عامل الكتب،  1ط
حتقيق: د. دمحم بن عبد احملسن  ،الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود،  مسند أيب داود الطيالسي

 م 1333 -هـ  1313 ،دار هجر ،مصر ،1ط   ،الرتكي
 م. 1393-هـ1301 ،بازدار ال ،1ط ،اتريخالثدات، أمحد بن عبد هللا،العجلى، أبو احلسن
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الزوائد ،خليل بن دمحم  ،العريب، أبو عبد هللا يعرفهم» الفرائدعلىجممع الذينل الرواة ترمجة
 م.  2009 -هـ  1323 ،دار اإلمام البخاري، قطر  -الدوحة  ،1ط  ،«احلافظاهليثمي

 ،بريوت، 1ط  ،أمني قلعجيحتقيق: عبد املعطي  ،الضعفاءالكبري العقيلي، أبو جعفر دمحم بن عمرو،
 . م1393 -هـ 1303 ،ةدار الكتب العلمي

حتقيق: محدي عبد  ،ةامعالتحصي يفأحكاماملراسي  ،العالئي، أبو سعيد خليل بن كيكلدي
 م. 1391 -ه 1301، عامل الكتب ،بريوت ،2ط  ،اجمليد السلفي

   ،علي مزيد ،عت عبد املطلبحتقيق: د. رف ،املختلطني ،العالئي، أبو سعيد خليل بن كيكلدي
 م. 1331 -هـ 1311 مكتبة اخلاجني،، القاهرة ،1ط

يفشرحأساميرةالمعايناآلاثر العيين، أبو دمحم حممود بن أمحد، حتقيق: دمحم  ،مغايناألخيار
 م. 2001 -هـ  1321  ،دار الكتب العلمية ،لبنان -بريوت  ،1ط ،حسن
مكتبة  ،الرايض ،1ط  ،، حتقيق: يوسف جربيلفضائ الدرآن،  أبو بكر جعفر بن دمحم ،الِفْراييب 
 م. 1393 -هـ  1303  ،الرشد

مؤسسة   ،بريوت ،2ط  ،حتقيق: أكرم ضياء العمري ،املعرفةوالتاريخ ،الفسوي، يعقوب بن سفيان
 م.  1391 -هـ 1301  ،الرسالة

الناشر: ، كراتشيد.ط.،  طبداتاحلنفيةاجلواهراملضيةيفالقرشي، عبد القادر بن دمحم، أبو دمحم، 
 . –مري دمحم كتب خانه 

الشهاب، دمحم بن سالمة ،القضاعي مؤسسة   ،بريوت ،2ط  ،، حتقيق: محدي السلفي مسند
 م. 1391 -ه 1301 ،الرسالة
 -الناشـر: مكتبـة املثـ  د. ط،  ,معجـماملـؤلفني، راغـب بـن عبـد الغـينعمر بـن رضـا بـن دمحمكحالة، 

 ، بدون اتريخ.ت، دار إحياء الرتاث العريب بريوتبريو 
دار  ،2ط  ،حتقيق: مصطفى العدوي ،املنتخبمنمسندعبدبنْحيد الكشي، عبد بن محيد،
 م2002 -هـ 1323 ،بلنسية للنشر والتوزيع

  ،حتقيق: أمحد الغامدي ،شرحأصولاعتدادأه السنةواجلماعةالاللكائي، أبو القاسم الطربي، 
 م2003هـ/1323 دار طيبة، ، السعودية  ،9ط

، حتقيق: د. إبراهيم أمايلاحملامليروايةابنحيىيالبيعاحملاملي، أبو عبد هللا احلسني بن إمساعيل،  
 . 1312 ،املكتبة اإلسالمية ، دار ابن القيم  ، الدمام،األردن -عمان  ،1ط ، القيسي
سبدمحم بن عبد الرمحن،  ،املَخلِّص فيه ةزء املخلص, جمالسمنأمايلأيبطاهر حتقيق: دمحم عة
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 م.  2003 -هـ  1321 ،دار البشائر األسالمية ،بريوت ،1ط ،العجمي
 هـ.  1312مؤسسة الرسالة، د.ط، ، بشار عواد، حتقيق: موطأاإلماممالك، مالك بن أنس

، لبنان  ،بريوت   ،1ط ، ،موسوعةأقوالالدارقطينيفرةالاحلديثوعلله ،جمموعة من املؤلفني
  ،م 2001 -عامل الكتب للنشر والتوزيع 

حتقيق: د. بشار عواد  ،هتذيبالكماليفأمساءالرةال ،املزي، أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن
 م. 1390 -هـ 1300 ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،1ط ،معروف

خترجيات وتعليقات: يمناألابطي ,التنكي ِبايفأتنيبالكوثر  ،املعلمي، عبد الرمحن بن حيىي
 م.  1391 -هـ  1301 سالمي،املكتب اإل، 2ط ،عبد الرزاق محزة -ر الدين األلبايندمحم انص

الرةال مغلطاي بن قليج البكجري،  -حتقيق: عادل بن دمحم  ،إكمالهتذيبالكماليفأمساء
 م.  2001 -   هـ 1322 ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،1ط  ،أسامة بن إبراهيم

من ،املقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد الواحد املستخرج أو األحاديثاملختارة
البخاريومسلميفصحيحيهما لَيرةه مما ، دراسة وحتقيق: معايل األستاذ األحاديثاملختارة

 م. 2000 -هـ  1320دار خضر للطباعة والنشر ، بريوت  ،3الدكتور عبد امللك بن دهيش، ط
تسميةمشايخالنسائيوذكراملدلسني)وغريذلكمن ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  ،النسائي
 ه. 1323 دار عامل الفوائد،، مكة املكرمة ،1ط ،حتقيق: الشريف حامت العوين ،الفوائد(
مكة  ،1ط ،العوينحتقيق: الشريف حامت  ،ذكراملدلسنيأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب،   ،النسائي
 هـ.  1323 ،دار عامل الفوائد، املكرمة
الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،النسائي  ،بريوت، 1ط ،حسن شليب:حتقيق ،السنن

 م 2001 -هـ  1321 مؤسسة الرسالة،
 ،1ط ،حتقيق: حممود إبراهيم زايد ،الضعفاءواملرتوكون أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، ،النسائي

 هـ. 1331 دار الوعي، ،لبح
 ،عبد الكرمي الوريكات-حتقيق: مشهور حسن ،الطبدات عبد الرمحن أمحد بن شعيب،أبو  ،النسائي

 م1391-هـ1309 ،مكتبة املنار ، الزرقاء-األردن ،1ط
، حتقيق: عبد الفتاح اجملتىبمنالسنن=السننالصغرى أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، ،النسائي
 م. 1391 -ه 1301 مكتب املطبوعات اإلسالمية،، حلب ،2ط ،أبو غدة

لبنان، دار الكتب العلمية،  –،  بريوت هتذيباألمساءواللغات، النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف
 بدون طبعة واتريخ. 
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اإلسالم، النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف وقواعد يفمهماتالسنن األحكام حققه ,خالصة
 م. 1331 -هـ 1319 -مؤسسة الرسالة  ،بريوت –لبنان  ،1ط ،حسني اجلمل وخرج أحاديثه:

 بدون اتريخ.  .دار الفكر، بريوت ،1ط,اجملموعشرحاملهذب،أبو زكراي حيىي بن شرفالنووي،
إىلرسولهللا،مسلم بن احلجاجلنيسابوري،ا العدل عن العدل بند  املختصر الصحيح املسند

 دار إحياء الرتاث العريب. ، بريوت د.ط،، حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، حمسلمملسو هيلع هللا ىلص,صحي
 السعودية،   ،1ط،حتقيق: عبد الرحيم القشقري ،الكىنواألمساء، النيسابوري، مسلم بن احلجاج

 م1393هـ/1303،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة
الفوائد، اهليثمي، علي بن أيب بكر اهليثمي ومنبع الزوائد ، حتقيق: حسام الدين القدسي، جممع

 م.  1333هـ،  1313مكتبة القدسي،  القاهرة، د.ط،
العظيمابن أيب حامت ، أبو دمحم عبد الرمحن بن املنذر،  الدرآن ، حتقيق: أسعد الطيب ،تفسري

 هـ. 1313 -مكتبة نزار مصطفى الباز، 3ط السعودية،
 ،بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  ،اجلرحوالتعدي   عبد الرمحن بن املنذر،، أبو دمحمابن أيب حامت 

 م.  1312 ه،1211 ،1ط
 ،1ط  ،حتقيق: شكر هللا نعمة هللا قوجاين ،املراسي ، ، أبو دمحم عبد الرمحن بن املنذرابن أيب حامت 

 ه1331 مؤسسة الرسالة، ،بريوت
  ،حتقيق: كمال احلوت ،كتاباملصنفيفاألحاديثواآلاثرالابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة، 

 ه. 1303 مكتبة الرشد،، الرايض ،1ط
ابن أيب عاصم، أبو بكر أمحد بن عمرو،  واملثاين,  د اجلوابرة، احملقق: د. ابسم فيصل أمحاآلحاد

 .1331 – 1311، دار الراية ،الرايض ،1ط

عادل  -حتقيق: علي معوض  ،لغابةيفمعرفةالصحابةأسدا دمحم،ابن األثري ، أبو احلسن علي بن 
 م. 1333 -هـ 1311 ،دار الكتب العلمية ،1ط  ،عبد املوجود

 دار صادر. ، بريوت د.ط ، اللبابيفهتذيباألنساب، دمحمابن األثري ، أبو احلسن علي بن 
أبو سعيد أمحد بن دمحم،  ،ابن األعرايب ابناألعرايب,  ،1ط  ،سن احلسيينحتقيق: عبد احملمعجم
 . م 1331 -هـ  1319 ،دار ابن اجلوزي ،السعودية

، حتقيق، عادل بن يوسف العزازي،   أمايلابنبشرانابن بشران، أبو القاسم عبد امللك بن دمحم، 
 م. 1331 -هـ  1319 ،الرايض، دار الوطن ،1ط

 ،بريوت 1ط، ق: عبد هللا البارودي، حتقياملنتدىمنالسنناملسندة، عبد هللا بن علي ،ابن اجلارود
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 م. 1399 -ه 1309 مؤسسة الكتاب الثقافية،
  ،حتقيق: مسعد السعدين  ،التحديقيفأحاديثاخلالفأبو الفرج عبد الرمحن بن علي،  ،ابن اجلوزي

 ه1311 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط
، 1ط   ،،حتقيق: عبد هللا القاضيونالضعفاءواملرتوكأبو الفرج عبد الرمحن بن علي، ،ابن اجلوزي
 . 1301 دار الكتب العلمية، بريوت،

 دائرة املعارف العثمانية، ،حيدر آابد الدكن اهلند ،1ط ،الثدات ،ابن حبان، أبو حامت دمحم بن حبان
 م. 1313ــــــ  ه 1333

 ،عيب األرنؤوطحتقيق: ش ،صحيحابنحبانبرتتيبابنبلبانابن حبان، أبو حامت دمحم بن حبان، 
 م. 1333 -ه 1313 مؤسسة الرسالة،، بريوت ،2ط

واملرتوكني ،ابن حبان، أبو حامت دمحم بن حبان والضعفاء احملدثني من حتقيق: حممود  ،اجملروحني
 هـ1331، دار الوعي ،حلب  ،1ط  ،إبراهيم زايد

حتقيق: مرزوق  ،األقطارمشاهريعلماءاألمصاروأعالمفدهاء، ابن حبان، أبو حامت دمحم بن حبان
 م.  1331 -هـ  1311 الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، دار ،املنصورة، 1ط ،إبراهيم

حتقيق: عادل عبد املوجود وعلى  ،اإلصابةيفمتييزالصحابة ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي،
 هـ.  1311 العلمية، دار الكتب، بريوت، 1ط  ،معوض

،   1ط   التلخيصاحلبرييفختريجأحاديثالرافعيالكبري,أمحد بن علي، ابن حجر، أبو الفضل 
 م. 1393هـ. 1313دار الكتب العلمية، 

حتقيق: د. إكرام  ،تعجي املنفعةبزوائدرةالاألئمةاألربعة ابن حجر ، أبو الفضل أمحد بن علي،
 م. 1331 دار البشائر ـ   ،ـ بريوت 1ط  ،هللا إمداد احلق

طبداتاملدلسنيأوتعريفأه التدديسِبراتباملوصوفني لفضل أمحد بن علي،ر، أبو اابن حج
 ه. 1303 -مكتبة املنار  ،عمان ،1ط ،حتقيق: د. عاصم القريويت ،ابلتدليس

دار  ،سوراي ،1ط ،حتقيق: دمحم عوامة ،تدريبالتهذيب ابن حجر ، أبو الفضل أمحد بن علي،
 م. 1391 -ه 1301 الرشيد،

 ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،1ط ،هتذيبالتهذيب بن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي،ا
 هـ1321

 –بريوت  ،، حتقيق: دمحم النجارتبصرياملنتبهبتحريراملشتبه أبو الفضل أمحد بن علي، ،ابن حجر
 .املكتبة العلمية ،لبنان
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دار  ،بريوت ،1،  طصحيحالبخاريفتحالباريشرح ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي،
 ه. 1313 ،املعرفة 

 ،2اهلند،  ط -، حتقيق: دائرة املعرف النظاميةلسانامليزان، ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي
 م. 1311هـ /1330  ،لبنان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات-بريوت

 بدون طبعة وبدون اتريخ. ، كردار الف، بريوت، احمللىابآلاثرابن حزم، أبو دمحم علي بن أمحد ، 
بريوت،   ،1، حتقيق: جلنة من العلماء،  طمجهرةأنسابالعرب، ابن حزم، أبو دمحم علي بن أمحد

 م. 1393ه/1303 ،دار الكتب العلمية
ِرَوايَة ابْنه َصاحل حتقيق: عبد هللا اجلديع،  اأْلََساِميوالكىن,ابن حنبل،  أبو عبد هللا أمحد بن دمحم، 

 م. 1391 -ه 1301 ،، الكويت، مكتبة دار األقصى1ط
الرةال، ابن حنبل،  أبو عبد هللا أمحد بن دمحم  ، رواية: املروذي وغريه، اجلامعيفالعل ومعرفة

 م. 1399 -هـ  1309اهلند،الدار السلفية،–بومباى ،1وصى هللا بن دمحم عباس، ط حتقيق: د.
سؤاالتأيبداودلإلمامأْحدبنحنب يفةرحالرواة، ابن حنبل،  أبو عبد هللا أمحد بن دمحم

 ه. 1313، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة ،1حتقيق: د. زايد دمحم منصور،  طوتعديلهم,
، رواية ابنه عبد هللا، حتقيق: وصي هللا العل ومعرفةالرةالابن حنبل،  أبو عبد هللا أمحد بن دمحم، 

 م.  2001 -هـ  1322ين، دار اخلا ، الرايض،2عباس،  ط
عادل  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  مسنداإلمامأْحدبنحنب ابن حنبل،  أبو عبد هللا أمحد بن دمحم،

 . م 2001 -هـ  1321مؤسسة الرسالة،  ،1مرشد، وآخرون،  ط
،  ،منكالمأْحدبنحنب يفعل احلديثومعرفةالرةالابن حنبل،  أبو عبد هللا أمحد بن دمحم، 
 ه. 1303، مكتبة املعارفالرايض،   ،1حتقيق: صبحي البدري السامرائي،  ط
بريوت،  ،3، حتقيق: د. دمحم األعظمي،  طصحيُحابنُخَزمية، ابن خزمية، أبو بكر دمحم بن إسحاق

 م 2003 -هـ  1323املكتب اإلسالمي، 
راهويهابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم،  بن إسحاق حتقيق: د. عبد الغفور  ،مسند

 م. 1331 -ه 1312 ،مكتبة اإلميان  املدينة ، ،1البلوشي،  ط
الرتمذيابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد،    ،1، الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد،  طشرحعل 

 م. 1391 -هـ 1301، رمكتبة املنا، األردن
، حتقيق: حممود بن شعبان يفتحالباريشرحصحيحالبخار، ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد

 م 1331 -هـ  1311مكتبة الغرابء األثرية. ، ،  املدينة النبوية1وآخرون،  ط
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الدَّارقطينيفكتابالسننمنالضعفاءواملرتوكني ،ابن زريق، دمحم بن عبد الرمحن َتكلَّمفيه َمْن
 م.  2001 -هـ  1329قطر، بوزارة األوقاف  ،1، حتقيق: حسني بن عكاشة،  طواجملهولني
دار ، بريوت ،1ط ،إحسان عباس:حتقيق ،الطبداتالكربى ،أبو عبد هللا دمحم بن سعد ،ابن سعد
 . م 1319 صادر،

،  1ط  ،، حتقيق: دمحم عبد القادر عطاالطبداتالكربى ،أبو عبد هللا دمحم بن سعد ،ابن سعد
 .م 1330 -هـ  1310 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت

  ،1ط  ،حتقيق: مسري الزهريي ،َنسخاحلديثومنسوخه، أبو حفص عمر بن أمحد ابن شاهني،
 .م1399 -هـ 1309، مكتبة املنار ،الزرقاء

 .للرتاث دار املأمون، دمشق ،حتقيق: د. أمحد سيف، منكالمأيبزكرايحيىيبنمعني ،ابن طهمان
 ،1ط   ،دمحم معوض ،ق: سامل عطاحتقي ،االستذكار ،هللاابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن  عبد 

 م. 2000 -ه 1321 دار الكتب العلمية،، بريوت
األصحابهللا، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن  عبد  معرفة يف حتقيق: علي  ،االستيعاب

 م. 1332 -هـ  1312  ،دار اجليل ،بريوت  ،1ط  ،البجاوي
مناملعاينواألسانيدالتمهيدملهللا، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد  يفاملوطأ ، حتقيق: ا

 ه. 1391وزارة األوقاف، د.ط.  ،مصطفى العلوي، دمحم البكري، املغرب
 ،حتقيق: أيب األشبال الزهريي ،ةامعبيانالعلموفضله الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا، ابن عبد

 م.  1333 -هـ  1313 ،دار ابن اجلوزي السعودية، ،1ط
، حتقيق: سامي بن دمحم بن جاد هللا، تعليدةعلىالعل البنأيبحامت، ادي، دمحم بن أمحدابن عبد اهل

 م.  2003 -هـ  1323 ،أضواء السلف ،الرايض ،1ط
الرةال ابن عدي، أبو أمحد بن عدي، ضعفاء يف علي  -حتقيق: عادل عبد املوجود ،الكام 

 م. 1331ـ، ه1319 الكتب العلمية،، دار لبنان -بريوت ،1ط ،معوض
دار الفكر  ،1ط  ،حتقيق: عمرو العمروي ،اتريخدمشق ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن،

 م 1331 -هـ  1311 ،للطباعة والنشر والتوزيع
حتقيق:  ،شذراتالذهبيفأخبارمنذهب، أبو الفالح ،ابن العماد، عبد احلي ابن العماد احلنبلي

 م.  1391 -هـ  1301 ،دار ابن كثري ،بريوت – دمشق  ،1ط  ،حممود األرانؤوط
الصحابة، ابن قانع، أبو احلسني عبد الباقي بن قانع    ،1ط  ،حتقيق: صالح املصرايت ،معجم

 ه. 1319 ،مكتبة الغرابء األثرية املدينة،
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حتقيق:  ،تبالستةالثداتممنليدعيفالك، ابن ُقْطُلْوبـََغا، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوبـََغا
مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث  ،اليمن ،صنعاء ،1ط ،شادي آل نعمان

 م.  2011 -هـ  1332 ،والرتمجة
تذكرةاحلفاظ)أطرافابن القيسراين، أبو الفضل دمحم بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين، 

حبان أحاديثكتاباجملروحنيالبن دار ، الرايض ،1، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، ط(
 م.  1333 -هـ  1311الصميعي للنشر والتوزيع، 

حتقيق: د. شادي آل  ،التَّْكمي يفَمْعرِفةالثَِّداتوالضُّعفاءواجمَلاِهي ابن كثري، امساعيل بن عمر، 
 م.  2011 -هـ  1332 ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية  ،اليمن ،1ط ،نعمان

حتقيق: عبد  ،الكواكبالنرياتيفمعرفةمنالرواةالثدات ،زين الدين  ،ابن الكيال، أبو الربكات
 م. 1391دار املأمون،، بريوت، 1ط ،القيوم عبد رب النيب

دار الرسالة  ،1ط  ،وآخرون ،حتقيق: شعيب األرنؤوط ،سننابنماةه، ابن ماجة، دمحم بن يزيد 
 م 2003 -هـ  1330 ،يةالعامل

اإلكماليفرفعاالرتيابعناملؤتلفواملختلف ،ابن ماكوال، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر
 .م1330-هـ1311 دار الكتب العلمية، ،لبنان-بريوت، 1ط,يفاألمساءوالكىنواألنساب

َرد، يوسف بن حسن احلنبلي : حتقيق ،ْحدِبدحأوذمحبرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأ ،ابن املِبـْ
 م.  1332 -هـ  1313،دار الكتب العلمية ،لبنان -بريوت ،1ط،روحية السويفي/د

 ،معرفةالرةالعنحيىيبنمعنيوفيهعنابناملديينوابنأيبشيبةوابنْنريوغريهم ،ابن حمرز
 م. 1391 ،هـ1301 ،جممع اللغة العربية  ،دمشق ،1ط ،حتقيق: اجلزء األول: دمحم كامل القصار

 . م1390، املكتب اإلسالمي ،بريوت ،2ط،حتقيق: دمحم األعظمي،العل ،،علي بن عبد هللاابن املديين
 ،1ط  ،حتقيق: د. أمحد سيف,اتريخابنمعني)روايةالدوري( ،بن معنيابن معني، أبو زكراي حيىي 

 م1313 -ه1333 ث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،مركز البح، مكة املكرمة
حتقيق: د. ,اتريخابنمعني)روايةعثمانالدارمي( ،البغدادي ،بن معنيابن معني، أبو زكراي حيىي 

 . دار املأمون للرتاث، دمشق ،1ط  ،أمحد سيف
مكتبة  ،املدينة  ،1ط  ،حتقيق: أمحد سيف ،سؤاالتابناجلنيدابن معني، أبو زكراي حيىي بن معني، 

 . م1399 ،هـ1309 ،الدار
، 1ط  ،،حتقيق: عادل بن سعد املعجماملشهور اببن املقرئ،  أبو بكر دمحم بن إبراهيم، ،ابن املقرئ
 م.  1339 -هـ  1313  ،مكتبة الرشد ،شركة الرايض للنشر والتوزيع ،الرايض
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البدراملنرييفختريجاألحاديثواألاثرالواقعةيفابن امللقن، أبو حفص عمر بن علي املصري، 
-الرايض ،1، حتقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال، طلشرحالكبريا

 م. 2003-هـ1321 -دار اهلجرة للنشر والتوزيعالسعودية، 
دار   ،بريوت ،1ط ،حتقيق: عبد هللا الليثي ،رةالصحيحمسلمابن َمْنُجويَه، أمحد بن علي، 

 ه. 1301 ة،املعرف
حتقيق: د. عامر  ،معرفةالصحابة ،، أبو عبد هللا دمحم بن إسحاق بن َمْنَده العبدي ابن َمْنَده العبدي

 م.  2001 -هـ  1321 ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،1ط  ،صربي
املسَتخرُجمنُكتبالنَّاس ،ابن مندة العبدي األصبهاين، أبو القاسم عبد الرمحن بن دمحم بن اسحاق

وا للمعرفةللتَّذكرة الّرِةال أحوال وزارة ، البحرين  د.ط. ،صربي ، حتقيق: عامر ملستطرفمن
 العدل والشئون اإلسالمية، إدارة الشئون الدينية. 
حتقيق: أبو ,األوسطيفالسننواإلمجاعواالختالف ،ابن املنذر، أبو بكر دمحم بن إبراهيم النيسابوري

 م.  1391 ،هـ 1301، ةدار طيب  ،الرايض ،1ط  ،محاد صغري حنيف
، حتقيق: أبو محاد اإلشرافعلىمذاهبالعلماءابن املنذر، أبو بكر دمحم بن إبراهيم النيسابوري، 

 م.  2003 -هـ 1321 ،اإلمارات العربية،  مكتبة مكة الثقافية -رأس اخليمة ، 1طصغري حنيف، 
حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز  ، اإلقناعابن املنذر، أبو بكر دمحم بن إبراهيم النيسابوري، 

 .هـ 1309، الناشر: )بدون( ،1،  طاجلربين
دار  ،1ط ،ق: فؤاد عبد املنعم أمحديقحت اإلمجاع, ابن املنذر، أبو بكر دمحم بن إبراهيم النيسابوري،

 .مـ2003هـ/ 1321، املسلم للنشر والتوزيع

الدكتور: سعد بن دمحم  ، حتقيقتفسريابناملنذر وري،ابن املنذر، أبو بكر دمحم بن إبراهيم النيساب
 م 2002هـ،  1323، املدينة النبوية -دار املآثر  ،1، طالسعد

 هـ.  1313 ،دار صادر ،بريوت، 3ط ،لسانالعرب ،ابن منظور ، دمحم بن مكرم ابن منظور
 ،حتقيق: كمال احلوت ،سانيدالتدييدملعرفةرواةالسننوامل احلنبلي، ابن نقطة، دمحم بن عبد الغين،

 م. 1399 -هـ  1309 ،دار الكتب العلمية   ـ،1طـ
ِجْستاين،   أبو داود، سليمان بن األشعث السِّ حَممَّد   -، حتقيق: شَعيب األرنؤوط سننأيبداود

 م 2003 -هـ  1330 ،دار الرسالة العاملية ،1كاِمل قره بللي ط
ِجسْ  سؤاالتأيبعبيداآلةريأابداودالسجستاينيفتاين، أبو داود، سليمان بن األشعث السِّ
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والتعدي  عمادة البحث العلمي ابجلامعة  السعودية، املدينة،، 1ط ،حتقيق: دمحم العمري ،اجلرح
 م1393هـ/1303 ،اإلسالمية

املراسي  ،أمحد بن عبد الرحيم ،أبو زرعة ابن العراقي، ويل الدين رواة التحصي يفذكر  ،تفة
 . مكتبة الرشد ،الرايض ،1ط ،ق: عبد هللا نوارةحتقي

د.  ،حتقيق: د رفعت عبد املطلب ،املدلسني ،أمحد بن عبد الرحيم ،أبو زرعة ابن العراقي، ويل الدين
 م. 1331 ،هـ1311 ،دار الوفاء، مصر، 1ط  ،انفذ محاد

اأبو زرعة الدمشقي، عبد الرمحن بن عمرو النصري املشهور  ، رواية: أيب لدمشدياتريخأيبزرعة
 .جممع اللغة العربية، دمشق. 1ط امليمون بن راشد، حتقيق: شكر هللا القوجاين

أبو زرعة الرازي النبوية,كتابالضعفاء: الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي ,وةهودهيفالسنة
 م. 1392هـ/1302 د.ط. عمادة البحث العلمي، املدينة النبوية، السعودية، اهلامشي،

   ،حتقيق: أمين الدمشقي ،أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق النيسابوري اإلسفراييين، مستخرج أيب عوانة
 م. 1339 -هـ1313 دار املعرفة، ،بريوت، 1ط

، 1ط  ،حتقيق: عادل بن يوسف العزازي,معرفةالصحابة ،أبو نعيم األصبهاين  أمحد بن عبد هللا 
 م.  1339 -هـ  1313 ،دار الوطن للنشر ،الرايض

دار   ،الدار البيضاء، 1ط  ،حتقيق: فاروق محادة ،الضعفاءأبو نعيم األصبهاين،  أمحد بن عبد هللا، 
 م. 1393 -ه 1301 الثقافة،

دار بريوت،  ،1ط  ،حتقيق: مصطفى الرتكي ،الطبالنبويأبو نعيم األصبهاين،  أمحد بن عبد هللا،  
 م.  2001 ،ابن حزم

مكتبة   ،املدينة/السعودية ،1ط ،حتقيق: صالح الشالحي ،الصالة ،دَُكنْي أبو نعيم، الفضل بن 
 م. 1331 -هـ 1311، الغرابء األثرية

  ،دمشق ،1ط ،حتقيق: حسني أسد ،مسندأيبيعلى ،أبو يعلى املوصلي،  أمحد بن علي التميمي
 م. 1393 -ه 1303 ،دار املأمون للرتاث




